
33..  vveeľľkkoonnooččnnáá  nneeddeeľľaa  „„BB““  
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 

Ježišovi učeníci 
porozprávali, čo sa 
im stalo cestou 
a ako ho spoznali 
pri lámaní chleba. 
Kým o tom hovorili, 
on sám zastal 
uprostred nich 
a povedal im: 
„Pokoj vám.“ 
Zmätení a naľakaní 
si mysleli, že vidia 

ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú 
také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa 
ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“ 
Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej 
radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na 
jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. 
Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte 
s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom 
zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby 
porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude 
trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým 
národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie 
hriechov. Vy ste toho svedkami.“ 

Pápež František vysvetľuje: Ježiš nám svojím vzkriesením 
dáva radosť. Radosť z toho, že sme kresťania, radosť 
z toho, že ho môžeme nasledovať zblízka, radosť z toho, že 
môžeme ísť cestou blahoslavenstiev, radosť, že môžeme 

byť s ním: „A my sme mnohokrát alebo zmätení, keď príde táto radosť, 
alebo máme strach, že vidíme ducha, alebo sa domnievame, že Ježiš 
predstavuje nejaký spôsob konania: ‚Ale my sme kresťania, a musíme 
konať takto‘. Ale kde je Ježiš? ‚Nie, Ježiš je v nebi.‘ Rozprávaš sa 

s Ježišom? Hovoríš Ježišovi: ‚Verím, že žiješ, že si vstal, že si blízko mňa, 
že ma neopustíš‘? Kresťanský život má byť toto: dialóg s Ježišom, 
pretože – a to je pravda – Ježiš je stále s nami, je stále s našimi 
problémami, našimi ťažkosťami a s našimi dobrými skutkami.“ 
Osemsmerovka s tajničkou: CESTA, DOTKNITE SA, DUCH, EVANJELIUM, 
HOVORIL, HRIECHY, JEDENIE, JEDOL, JEŽIŠ, KOSTI, KÚSOK, MENO, 
MESIÁŠ, MOJŽIŠOV ZÁKON, MYSEĽ, MYŠLIENKY, MÄSO, NAĽAKANÍ, 
NOHY, ODPUSTENIE, OTVORIL, PEČENÁ RYBA, POKÁNIE, 
POROZPRÁVALI, 
POROZUMELI, 
PRESVEDČTE SA, RUKY, 
SPLNIŤ, SPOZNALI, 
TRETIEHO DŇA, TRPIEŤ, 
UVERIŤ, 
VSTANE Z MŔTVYCH, 
VŠETKO, ZMÄTENÍ 
Predsavzatie: Prečítam 
si 10 minút zo Svätého 
písma. 
Nájdi tri rovnaké 
obrázky 
Zmŕtvychvstalého 
Ježiša a vyfarbi ich: 
 


