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JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL 

Projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro dobu postní 2022, 

nedělní cyklus C 

Cíl projektu 

Projekt je vhodný pro farnosti i pro rodiny. Jeho cílem je pomoci účastníkům prožít postní dobu jako přípravu na 

velikonoční události, které si každoročně připomínáme. Projekt se zaměřuje na osobu Ježíše Krista, Syna Božího, 

pravého Krále pokoje (srov. Zach 9,9). Stěžejním motivem je proto scéna slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma 

na oslátku. Lidé u města tenkrát před Ježíšem prostírali na zem své pláště a nalámané palmové ratolesti, aby pro něho 

připravili cestu. Byl to důkaz toho, že v Ježíši viděli potomka krále Davida a svého zachránce. Prokazovali tak Ježíši 

mesiášskou poctu1, což ještě potvrzovali voláním „Hosana!“ To 

původně znamenalo naléhavou prosbu k Bohu: „Ach, pomoz přece!“2 

V Ježíšově době už však mělo toto zvolání i nádech radosti z oče-

kávání Mesiáše, zvláště ve spojení se slovy žalmu 118 „Požehnaný, 

jenž přichází ve jménu Páně.“.3  

Tato událost, která se stala před mnoha lety, je výzvou i pro nás. Je 

Ježíš opravdu králem našeho života? Toužíme po tom, aby jím byl? 

Co pro to máme udělat? Během postní doby chceme na tyto otázky 

nalézat odpovědi a symbolicky se přidat k těm, kdo vítali Ježíše u bran 

Jeruzaléma jako svého Krále a Mesiáše. 

Provedení 

Pomůcky: • prostor (např. nástěnka nebo jiné místo) pro postupné pokládání „plášťů“ a „palmových ratolestí“ 

 • barevné papírky nebo pruhy látky symbolizující pláště, palmové ratolesti ze zeleného papíru 

 • obrázek Pána Ježíše na oslátku (ke stažení) nebo jiné ztvárnění Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma 

 • hradby s městskou bránou (ke stažení) 

 • kartičky s náměty na postní týden, verze pro dospělé i děti (ke stažení) 

 • dva košíky – jeden na „pláště“ a „ratolesti“, druhý na kartičky s náměty  

Na vhodném místě v kostele či doma bude od Popeleční 

středy vyhrazen prostor, kam budou účastníci během 

postní doby pokládat „pláště“ či „palmové ratolesti“. 

Může zde být postavena i scenérie jeruzalémských 

hradeb. Připraveny zde budou dva košíky, jeden s 

„plášti“ a „ratolestmi“ a druhý s kartičkami pro příslušné postní týdny. Každý z účastníků si o postní neděli vezme 

jednu kartičku s náměty a vybere si na ní, na co se celý týden zaměří. Po týdnu si vezme v kostele další kartičku, 

a tak bude pokračovat až do Květné neděle. Při každé návštěvě kostela také mohou účastníci do určeného prostoru 

umístit jeden „plášť“ nebo „palmovou ratolest“ (záleží 

na domluvě). Aktivita bude uzavřena na Květnou 

neděli, kdy se na koberec „plášťů“ a „ratolestí“ umístí 

obrázek Pána Ježíše na oslátku či jiný model 

připomínající tento biblický výjev. Podle uvážení 

mohou „jeruzalemské hradby“ zůstat na místě po celý 

Svatý týden, jen se budou měnit objekty kolem (např. 

se přidá kříž, Boží hrob apod.). 

 

                                                      
1 Srov. RATZINGER. J. Ježíš Nazaretský II. 1. vyd. Brno:Barrister & Principal, 2011, s. 12. 
2 Srov. tamtéž. 
3 Srov. tamtéž. 
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Podrobnější poznámky k výtvarnému zpracování 

Prostor pro pokládání „plášťů a „palmových ratolestí“ 

Jako místo pro pokládání plášťů a ratolestí během postní doby může být využita nástěnka s podkladem znázorňujícím 

cestu k Jeruzalému. Je možné na ni už na začátku postní doby přidat jeruzalémské hradby a bránu z papíru (ke 

stažení). Cestu, bránu a hradby lze však vytvořit i jinými výtvarnými technikami. Zvolit můžeme například 

prostorovou variantu, kdy místo nástěnky použijeme dostatečně velký stůl nebo podlahu. Jeruzalemské hradby se 

v tomto případě mohou vytvořit například z dřevěné stavebnice nebo z kartonu. 

„Pláště“ a „palmové ratolesti“ 

Asi nejjednodušší možností je vytvořit pláště z barevného samolepicího kancelářského bloku (papírky na poznámky). 

Účastníci si vždy vytrhnou papírek a nalepí ho na do prostoru před Jeruzalém na pomyslnou „cestu před Ježíšem“. 

Papírek si mohou účastníci ozdobit, případně na něj napsat svůj vzkaz Ježíši. Pro variantu v prostoru se mohou pláště 

vytvořit z nastříhaných kousků pestrých látek. 

Palmové ratolesti lze udělat ze zeleného papíru. Vystřihneme požadovaný tvar listu a po stranách nastříháme jako 

třepení. Můžeme využít třeba jen několik ratolestí pro dekoraci. 

Ježíš na oslátku 

Na našem webu je ke stažení obrázek Ježíše na oslátku, který je možné přidat o Květné neděli na nástěnku nebo 

vyztužený umístit do prostoru. Využít se však může i jakýkoliv jiný vhodný obraz nebo postavičky z Českého 

katolického biblického díla. 

Souvislosti výroků a námětů na kartičkách s evangelii postních nedělí 

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ 
Evangelium: Pokušení Ježíše na poušti (Lk 4,1-13) 

Téma: postit se s Ježíšem 

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Nejen z chleba žije člověk.“ (Lk 4,4) 

Propojení výroku s evangeliem: Ježíš je pokoušen od ďábla, který mu nabízí lákavé požitky tohoto světa. Ježíš má 

všechno pohodlí na dosah ruky. Ďáblovu nabídku však odmítá. Odvedla by ho od jeho úkolu, který má od svého 

Otce. I pro nás je důležité umět jako Ježíš „odejít na poušť“ a zřeknout se požitků, které nás odvádí od toho, abychom 

slyšeli hlas svého nebeského Otce. Tento týden si proto konkrétně vybereme, bez kterých výdobytků dnešní doby se 

obejdeme. 

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ 
Evangelium: Proměnění na hoře (Lk 9,28-36) 

Téma: naslouchat Ježíši 

Vybraný výrok o Ježíši na kartičce: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ (Lk 9,35) 

Propojení výroku s evangeliem: Při proměnění na hoře je potvrzeno Ježíšovo božství. Příkaz „toho poslouchejte“ 

upozorňuje na to, že Ježíš je Boží Syn a ten, kterého máme následovat. Proto ale musíme znát jeho učení. Ježíšova 

slova jsou obsažena v evangeliích. V tomto týdnu se budeme snažit pravidelně modlit a číst evangelia, abychom 

Ježíše více poznali a věděli, podle čeho se máme jako Boží děti v životě řídit. 

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ 

Evangelium: Výzva k obrácení a podobenství o neplodném fíkovníku (Lk 13,1-9) 

Téma: patřit Ježíši 

Vybraný výrok Ježíšův na kartičce: „Každý strom se pozná po vlastním ovoci.“ (Lk 6,44) 
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Propojení výroku s evangeliem: V dnešním evangeliu Ježíš vyzývá své posluchače ke změně jejich života, k obrácení 

se k Bohu. Přidává podobenství o neplodném fíkovníku, nad kterým se hospodář ustrnul a prozatím ho ze zahrady 

nevykopal. Ježíš mluví v evangeliích na více místech o tom, že máme být jako dobré stromy, které přinášejí dobré 

ovoce (srov. Lk 6,44). Sílu k tomu jsme dostali při křtu. Od té doby jsme s Ježíšem spojeni, „naroubováni“ na jeho 

kmen (srov. Jan 15,1) a zahrnuti jeho láskou, trpělivostí a milosrdenstvím. Jakou lepší výživu si přát pro to, abychom 

nesli dobré ovoce? Tento týden se budeme snažit, aby na našich činech bylo vidět, že patříme Ježíši. 

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ – RADOSTNÁ 

Evangelium: Podobenství o milosrdném otci (Lk 15,1-3.11-32) 

Téma: být podobní svému Otci 

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36) 

Propojení výroku s evangeliem: Na příkladu podobenství o milosrdném otci Ježíš ukazuje, jak velkorysý a milující 

je Bůh. Bůh přijímá s otevřenou náručí každého, kdo lituje svých hříchů, prosí za odpuštění a chce změnit své 

chování. Ježíš po nás chce, abychom se mu v tom snažili podobat. Jsme přece Boží děti. Milosrdenství zahrnuje nejen 

odpuštění, ale i všechny situace, kdy se chováme k druhým s láskou. Zkusme si proto v tomto týdnu takových situací 

více všímat. 

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ 

Evangelium: O cizoložné ženě (Jan 8,1-11)  

Téma: poznat své hříchy 

Vybraný Ježíšův výrok na kartičce: „Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, 

a bude vám odpuštěno.“ (Lk 6,37) 

Propojení výroku s evangeliem: Cizoložná žena, kterou k Ježíši přivedli, si podle posouzení lidí zasluhovala smrt. 

Ježíš ale lidem ukazuje, že tento závěr není ani správný, ani spravedlivý. Ježíš chce, abychom posuzování druhých 

nechali na Bohu. Ukazuje, že Boží měřítko je spravedlivější než lidské. Tímto měřítkem je láska. Takovým způsobem 

máme přistupovat ke svým chybujícím bližním. Je mnohem důležitější je milovat a modlit se za ně než vypočítávat 

jejich chyby. Bůh přijímá s otevřenou náručí každého, kdo lituje svých hříchů, prosí za odpuštění a chce změnit své 

chování. Snažme se zvlášť v tomto týdnu poznat své hříchy, litovat jich a přijmout radost z toho, že nám Bůh odpouští 

a miluje nás. 

ŠESTÁ NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ 

Evangelium: Pašije (Lk 22,14 – 23,56)  

Téma: milovat 

Vybraný Ježíšův výrok na lístku: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12) 

Propojení výroku s evangeliem: V tento den, kdy si připomínáme triumfální vjezd Ježíše do Jeruzaléma, slyšíme 

také o dalších událostech, které brzy následovaly, a to o Ježíšově umučení a o jeho smrti na kříži. Ve všech těchto 

situacích Ježíš potvrzuje, že je pravý král a Boží Syn. Neustupuje od své lásky k nám a pokládá za nás svůj život. 

Pokud máme mít podíl v jeho království, je důležité, aby láska k Bohu a k bližnímu byla pro nás v životě to nejdů-

ležitější, stejně jako pro Ježíše. 

Závěr 

V uplynulých postních týdnech jsme se snažili intenzivněji poznávat lásku svého nebeského Otce a žít podle 

Ježíšových slov. Symbolem naší snahy patřit Ježíši byly pomyslné „pláště“ a „palmové ratolesti“, které jsme v postní 

době umísťovali na „cestu“. Květnou nedělí je tato aktivita završena. Vzniklý obraz nám připomíná, že Ježíš je naším 

pravým králem, se kterým chceme mít podíl v jeho království. Pokud tohoto krále následujeme, má o tom vypovídat 

i náš život a naše skutky. 
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