
  „I V JEŽÍŠE KRISTA" 

 V této části modlitby si připomínáme život Pána Ježíše – jeho narození, velikonoční události a to, co se 

událo po jeho zmrtvýchvstání. 

S mladšími dětmi si v textu můžete označit jednou barvou tu část, která patří k Vánocům, 

jinou barvou části, které patří k velikonočním událostem a další barvou události, které se staly 

po Ježíšově zmrtvýchvstání.  

 Ověřte si, co všechno o Ježíši znáte. Můžete k tomu využít například následující hru. 

Návrh hry: První řekne jednu informaci o Ježíši. Další pokračuje – opět řekne další informaci atd. 

POZOR! Není to soutěž – důležité je vzpomenout si na co nejvíce informací, v případě, že neví 

jeden, druhý ho doplní.  

 Jaká událost je vyobrazena na tomto obrázku?  

Odpověď najdete v modlitbě „Věřím v  Boha“ a také v Bibli Lk 1,26-38. 

  

 

 Návrh aktivity 

Pro mladší: Vyberte si jakoukoliv událost 

z Vánočního příběhu a přehrajte si ji jako 

prstové divadlo. Návod najdete v úvodním 

komentáři. Starší děti nebo rodiče 

můžete toto divadlo nahrát na mobil 

a pustit si ho pak společně o Vánocích. 

Pro starší: Nahrajte si na video vánoční 

pozdrav s biblickým vánočním poselstvím 

pro vaši rodinu, které si pak můžete 

o Vánocích pustit.    

I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého,  

narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; 

sestoupil do pekel*, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, 

 sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. 
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*Sestoupit do pekel – tím vyznáváme, že Ježíš skutečně zemřel a svou smrtí přemohl smrt. Dostal se před tím, než 
vstal z mrtvých, do místa, kde byli mrtví, aby je vysvobodil. Protože svojí smrtí přemohl naši smrt. 

 

 Prohlédněte si obrázky, na kterých jsou namalovány jednotlivé velikonoční události.  

Pod obrázky jsou odkazy na biblický text, který se k jednotlivým dnům vztahuje. Najděte je v Bibli 

a přečtěte si Ježíšův velikonoční příběh. 

 (Lk 23,50-56) (J19,17-18.25)  (Lk 23,50-54) 

 (Mk 16,5-6) 

 

K přemýšlení 

Pro starší: Jaký dar nám Pán Ježíš dal 

tím, že za nás zemřel a vstal z mrtvých?  

Jaké poselství nabízí velikonoční příběh 

právě naší rodině? 

K přemýšlení 
Pro mladší: Ve velikonočních událostech se můžeme setkat se symboly  

SRDCE – KŘÍŽE – SVÍCE.  

Co nám tyto symboly říkají o Ježíši?  

Symboly si můžete vybarvit. 

 

 


