
9999....04040404.20.20.20.2020: 20: 20: 20: ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČEREZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČEREZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČEREZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE    

Evanjelium podľa Jána (Jn Evanjelium podľa Jána (Jn Evanjelium podľa Jána (Jn Evanjelium podľa Jána (Jn 13131313, 1 , 1 , 1 , 1 ––––    15151515))))    

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto  

k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na , miloval ich do krajnosti. 

Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, vo 

vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal 

od  , zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody 

do umývadla a začal umývať učeníkom a utierať zásterou, ktorou bol 

prepásaný. 

Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať           nohy?“ 

mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ 

Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať       nohy!“ 

mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ 

Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen , ale aj 

a hlavu!“ 

mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len a je celý čistý. A vy 

ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ 

Keď im umyl a obliekol si odev, znova si sadol k    stolu a povedal im: 

„Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, 

lebo to som. 

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl vám, aj vy si máte jeden druhému 

umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ 

 

*************************************************************************************** 

 Ježiš             svet             stôl                noha                 ruka                

*************************************************************************************** 



Dnešným dňom sa začína veľkonočné trojdnie. Dni, keď si pripomíname špeciálne 

udalosti v živote Pána Ježiša. Prvým z týchto dní je štvrtok, ktorý má aj špeciálne meno. 

Spoj bodky čiarou a odhaľ ho. 

 

  

 

*************************************************************************************** 

V tento deň si pripomíname, ako Ježiš so svojimi učeníkmi slávil veľkonočnú večeru. Je 

to tá večera, ktorú nazývame aj poslednou večerou. Ježiš na nej povedal slová, ktoré 

počúvame aj pri svätej omši: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás.“ 

Kam patria jednotlivé časti z obrázku Poslednej večere? 

 

 

 

*************************************************************************************** 

Ježiš v evanjeliu umýva učeníkom nohy. Berie vodu, uviaže si okolo pása zásteru 

a umýva zaprášené nohy obyčajných chlapov. Slúži im a zároveň ich očisťuje. 

Čo všetko si umývaš ty pred jedlom? A pred spaním? Čo si umyješ, ak chceš byť celý 

čistý? Umýval ti už niekedy niekto nohy?  Nakresli na papier, ako ich asi Ježiš umýval 

apoštolom. 

 

zdroj obrázkov: pixabay.com (Posledná večera) 


