
6. postní týden 
Mt 21,1-11; Mt 26,14-27,66 

 
Ježíš vjížděl do Jeruzaléma 

jako král. Čekalo ho však utrpení. 
Takového krále si lidé nepředstavovali. 

Úkol: 
Větvičku z bohoslužby Květné neděle 

umístit doma např. za kříž. 
Dobře prožít Svatý týden a Velikonoce. 

 

  Každý den vybarvi jeden okvětní lístek. 
Po celý týden se snaž plnit úkol. 

 
Modlitba: 

Pane Ježíši, děkuji ti za to, žes na sebe 
vzal utrpení a smrt, abys nás zachránil. 

Buď vždycky mým králem, 
i kdyby jiní tebou a církví pohrdali. 
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