SVATÝ TÝDEN
omalovánky
podle mozaiek Marko Rupnika SJ,
umělců Centra Aletti v Římě
a Dílny Všech svatých v Rajhradě

Drazí čtenáři, vážení rodiče, milé děti,
dostáváte do rukou omalovánky pro Svatý týden. Od
Květné neděle do neděle Zmrtvýchvstání máte připravený na každý den jeden tématický obrázek
k vybarvení. Jako předlohy sloužily obrazy realizované buď Centrem Aletti v Římě nebo Dílnou Všech
svatých v Rajhradě. Kromě omalovánek je ke každému
dni nachystán úryvek z Evangelia, citát církevních
otců, komentář k obrázku a tip na společný tématický
úkol.
Zájmem Dílny Všech svatých je prakticky navazovat
na teologický odkaz kardinála Tomáše Špidlíka SJ,
který poslední etapu svého pozemského života strávil
v římském Centru Aletti, v místě, kde se setkává duchovní odkaz Východní a Západní Církve. Pracujeme
společně na úpravách liturgických prostor a zejména
realizování mozaiek.
Doufám, že připravený materiál Vám bude nápomocný pro hlubší prožívání Velikonočního tajemství
Vzkříšeného Pána.
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval za spolupráci o.
Lukáši Jamborovi, který se podílel na přípravě tohoto
pracovního listu.
Jiří Šťasta
Dílna Všech svatých v Rajhradě
Ukázky realizací
Dílny Všech svatých

Jan Pavel II. Centru Aletti svěřil poslání být komunitou, která zkoumá dynamiku a vzájemné vztahy mezi
křesťanskou vírou a současnou kulturou s ohledem na
tradice křesťanského Východu a Západu tak, aby ze
společného života bylo možné ukazovat Živého Krista.
Setkání v duchu křesťanské lásky dává prostor tvůrčímu přístupu v odpovědi na výzvy dneška. Centro
Aletti napomáhá k tomu, aby pravoslavní a katolíci
východního a západního obřadu prohlubovali duchovní růst ve své vlastní církvi a v lásce k jedinému
Kristu.
Marko I. Rupnik SJ
Centro Aletti Roma
Krása je silou, která proniká až k základů skrze všechny vrstvy. Bůh je tou nejvyšší krásou, účastí na ní se
všechno stává krásným.
Pavel Florenskij

Collegio Stella Maris la Gavia, Madrid
Centro Aletti Roma

Detail oltáře, Horné Túrovce
Dílna Všech svatých

Panny Marie Lasalletské, Považská Bystrica
Dílna Všech svatých

Casa Incontri Cristiani, Capiago
Centro Aletti Roma

Katedrála Almudena, Madrid
Centro Aletti Roma

Oratorio del Buon Consiglio, Paříž
Centro Aletti Roma

Kolej sv. Stanislava, Lublaň
Centro Aletti Roma

Panny Marie Lasalletské, Považská Bystrica
Dílna Všech svatých

PÁN JEŽÍŠ VJÍŽDÍ NA OSLÁTKU
DO JERUZALÉMA

Květná neděle
Učedníci přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své
pláště a Ježíš se na pláště posadil. Veliké množství lidu
pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za
ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který
přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile
vjel do Jeruzaléma, lidé se ptali: „Kdo je to?“
(Mt 21,1-11)
„Neprostírejme neživá roucha nebo bezduché ratolesti.
Oděni jeho milostí, neboli jím samým, my sami se prostřeme jako roucha a položme se mu k nohám.“
(sv. Ondřej Krétský)

Pán Ježíš přijíždí, lidé se radují a volají: „Hosana!“ Toto
slovo opakujeme při každé mši svaté. Vyjadřuje radost
ze záchrany: „Sláva, Zachránce!“ Lidé dlouho čekali
na dobrého krále, který by je ochránil. Někteří se ptají:
„Kdo je to?“ Co bychom odpověděli my?
Tip: Palma dostala své jméno podle dlaně (která se v
latině řekne palma). Se svými větvemi totiž připomíná
otevřenou dlaň. Spolu si řekněme, jak můžeme naší
„palmou v dlani“ vyjádřit radost a lásku k někomu
blízkému. Každý můžeme na papír obkreslit svou dlaň,
napsat do ní své jméno a obrázek přiložit ke kříži.

PÁN JEŽÍŠ U PŘÁTEL V BETÁNII
Pondělí Svatého týdne
Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde
bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam
Ježíšovi hostinu a Marta obsluhovala. Marie vzala libru
drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi
nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní
toho oleje. (Jan 12,1-11)
„Když máš někomu něco dát, měl bys říci: Pochválen
buď Bůh, který mi dal možnost pomoci člověku.“
(Izák z Ninive)

Pán Ježíš před svým utrpením navštívil své přátele, tři
sourozence. Je oblečený do štoly jako kněz. Chystá se za
nás přinést oběť života. Každý mu chtěl projevit svou blízkost, jak nejlépe uměl: Lazar mu dělal společnost u stolu,
Marta pro něj připravila jídlo a Marie přinesla velmi drahý
olej, kterým ho pomazala. Ukázala mu tím, jak si ho váží.
Tip: Zkuste si s rodiči zapálit vonnou svíčku, trochu kadidla nebo použijte něco podobného, aby Váš dům voněl
tak, jak mohl vonět domov Marty a Marie v Betánii, když
byl vonným olejem pomazán Pán Ježíš.

DŘÍV NEŽ KOHOUT
TŘIKRÁT ZAKOKRHÁ

Úterý Svatého týdne
Petr Ježíšovi řekl: „Svůj život za tebe položím!“ Ježíš mu
odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen,
pravím tobě: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě
zapřeš.“ (Jan 13,21-33.36-38)
„Petr se zarmoutil a plakal, protože udělal chybu jako
jiní lidé. […] I to, co nemůže být omluveno, může být
obmyto. Slzy se nedožadují odpuštění, ale zaslouží si ho.
[…] Nejprve je třeba plakat, potom prosit.“
(sv. Ambrož)

Apoštol Petr má hlavu v dlaních a pláče. Ještě večer by za
Pána Ježíše položil i svůj život. A než se rozednělo, třikrát
ze strachu tvrdí: „Neznám ho!“ Uslyší kohouta a vzpomene si na Ježíšova slova: „Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Sv. Lukáš v evangeliu říká, že se na Petra
v tu chvíli Pán Ježíš s láskou podíval. Petr nedokáže slovy
říct, jak je mu to líto, a proto pláče.
Tip: Řekněme si společně, proč pláčeme. Vzpomeňme si,
kdy jsme naposled plakali. Kdy kvůli nám někdo plakal?
Můžeme vystřihnout z papíru slzu, do ní namalovat nebo
napsat odpovědi a přiložit ji ke kříži.

OSLAVENÝ BERÁNEK

Středa Svatého týdne
Učedníci přistoupili k Ježíšovi s otázkou: „Kde chceš,
abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On řekl:
„Jděte do města k jistému člověku a vyřiďte mu, že Mistr
vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“ Učedníci udělali, jak jim
Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.
(Mt 26,14-25)
„Kristus je ten, který nás vytrhnul z otroctví ke svobodě,
z temnoty ke světlu, ze smrti k životu, z tyranie k věčnému království. Kristus je velikonoční Beránek naší
spásy.“ (Meliton ze Sard)

Pro Izraelity znamenal beránek záchranu. V egyptském
zajetí udělali krví beránka na dveře znamení, které je
uchránilo před smrtí. Proto Jan Křtitel, když uviděl Pána
Ježíše, říká: „Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal
hřích světa.“ My jeho slova opakujeme při každé mši
svaté. Pán Ježíš je Beránek Boží. V jeho svatozáři je kříž,
protože na něm za nás zemřel. Je poraněný, protože Pána
Ježíše probodli. Drží prapor vítězství, protože porazil smrt
a je živý.
Tip: Připravme společně večeři. Rozdělme úkoly tak,
aby se každý zapojil. Před jídlem nebo po něm můžeme
v modlitbě Bohu děkujme za všechno, co od něj máme.

PÁN JEŽÍŠ UMÝVÁ NOHY UČEDNÍKŮM
Zelený čtvrtek
Ježíš vstal od večeře, nalil vodu do umyvadla a začal
učedníkům umývat nohy. Tak přišel k Šimonu Petrovi.
Petr mu řekl: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se
mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi umyj
nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo
se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý.
Když jim tedy umyl nohy, řekl jim: Jestliže jsem vám
umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému
umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal
vám, tak máte dělat i vy.“ (Jan 13,1-15)

„Kristus, kterému slouží celé stvoření, kterého chválí serafíni, který je roven Bohu Otci na svém trůnu v nebi, přijal
místo služebníka a umyl učedníkům nohy.“
(sv. Cyril Alexandrijský)
Učedníci nerozumí. K Ježíši vždy vzhlíželi jako ke svému
Pánu a Učiteli. Teď na něj shlížejí, jak jim umývá nohy.
Jeho panování je služba a jeho vyučování je svědectví
lásky.
Tip: Převyprávějme příběh poslední večeře. Co pro rodiče znamená svaté přijímání? U kříže pak poděkujme za
druhé v rodině.

UKŘIŽOVÁNÍ

Velký pátek
Ježíše ukřižovali. Když uviděl svou matku a jak při ní
stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to
je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“
A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když
Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: „Žízním.“ Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak
sklonil hlavu a skonal. (Jan 18,1-19,42)
„Jsi křesťanem. Nosíš tedy na čele Kristův kříž. Toto
znamení ukazuje, koho je třeba vyznávat. Díky němu
rozumíme, proč jsme křesťany.“ (sv. Augustin)

Kristův kříž připomíná strom života. Kdokoli jí Ovoce
toho stromu, žije navěky. Zlatá barva rány v Ježíšově boku
vyjadřuje Boží lásku, která zahaluje celý svět. Ježíšova
Matka Maria a učedník Jan na něj ukazují celým svým
životem. Ježíš nám dává Marii jako Matku Církve.
Tip: Zopakujme si znamení kříže. Vezměme kříž ze stěny,
očistěme ho. Ukažme na Kristovy rány. Promluvme o tom,
co to znamená obětovat se. Připravme domácí uctívání
kříže. Označme se navzájem křížem na čele.

KRISTUS NESE ŽIVOT ADAMOVI A EVĚ
Bílá sobota
My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Neboť
jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho
smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání.
(Řím 6,3-11)
„Kristus přichází vysvobodit z bolestí uvězněného
Adama spolu s uvězněnou Evou … Já jsem tvůj Bůh a
pro tebe jsem se stal tvým synem … Probuď se, spáči,
přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v
podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo
zemřeli.“ (Starobylá homilie na Bílou sobotu)

Kristus je silnější než smrt. Kříž, nástroj umučení, se stává
prostředkem záchrany. Ježíši způsobil smrt, ale nyní jím
Kristus rozráží chřtán smrti. Ježíš bere Adama a Evu za
zápěstí, kde se měří život, protože jim jej přišel znovu dát.
Tip: Vzpomeňme na mrtvé v našich rodinách. Podívejme
se na fotky. Promluvme o tom, kým pro nás byli a o víře,
že je Kristus zachránil.

ANDĚL ZVĚSTUJE, ŽE KRISTUS
VSTAL Z MRTVÝCH

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská
a druhá Marie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké
zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Anděl promluvil k
ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte
se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte
jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“
(Mt 28,1-10)

„Anděl odvalil kámen ne proto, aby umožnil Pánu vyjít,
ale aby ukázal světu, že Pán již vstal. Modlete se, bratři,
ať nyní sestoupí anděl a odvalí všechnu tvrdost našeho
srdce.“ (Petr Chrysolog)
Ambon je místo, odkud se v kostele čte z Písma svatého.
Připomíná nám odvalený kámen, ze kterého Boží posel
promluvil k ženám. Podobně jako tehdy jim, i nám se stále
v evangeliu hlásá: „Nebojte se. Kristus byl vzkříšen.“
Tip: Připravme si nedělní rodinnou bohoslužbu. Přečtěme
si společně celé dnešní evangelium. Připravme přímluvy,
poděkujme za dary, které nám Bůh dává. Poděkujme za
křest. Poprosme o požehnání pro celou rodinu, pro naši
farnost a všechny lidi.

