




Ahoj děti , milí rodiče,

jmenuji se ovečka Agnes
a bydlím na webu deti.vira.cz.
Na našich stránkách najdete
spoustu omalovánek, rébusů,
příběhy z Bible, modlitby, ale
i nápady na tvoření pro různé
příležitosti .

Tento omalovánkový sešit
jsme pro vás připravil i podle
křížové cesty ve městě Sušice.
Vydala jsem se tam v létě
s několika dětmi a rodiči, a tak moooc se nám křížová
cesta líbi la, že jsme se rozhodli vám ji trochu přiblížit.

Jednotl ivá zastavení křížové cesty si můžete nejen
vybarvit, ale i dotvořit. Můžete například domalovat další
postavy podle bibl ického citátu pod obrázkem, ale můžete
také domalovat sebe, svoji rodinu, kamarády a všechny
ostatní, koho chcete na obrázku mít. U každého zastavení
v sešitě naleznete i různé rébusy a úkoly.

Moc se těším, že si spolu tuto křížovou cestu projdeme a
pomodlíme se ji , až se mi z toho na krku rozcinkala rolnič-
ka. Hned si mě tady můžete vybarvit, abyste si ověři l i , že
vám dobře malují pastelky nebo fixy a pak už. . .

. . .hurá na cestu !

Vaše Agnes



CO JE TO "KŘÍŽOVÁ CESTA"?

Křížová cesta je připomínka posledních hodin života Ježíše
Krista, který byl vydán nespravedlivému soudu. Čtrnáct za-
stavení znázorňuje události od chvíle jeho odsouzení až k
smrti na kříži.

KDO JE TO JEŽÍŠ KRISTUS?

Křesťané věří, že Ježíš Kristus je Bůh, který sestoupil mezi l idi ,
aby jim řekl a ukázal, že miluje každého člověka. A aby svou
lásku dokázal, nechal se dokonce i nespravedlivě odsoudit a
zabít. Křesťané ale zároveň věří, že Ježíš Kristus zvítězi l nad
smrtí - třetího dne vstal z mrtvých a každému člověku skrze
smrt otevřel cestu k milujícímu Bohu. Smrt tak není konec
života, ale je to přechod do nového života radosti a štěstí v
Božím království.

JAKÝ VÝZNAM MÁ PŘIPOMÍNAT SI "KŘÍŽOVOU CESTU"?

Křížová cesta odráží hluboce lidský příběh, se kterým se může
ztotožnit každý člověk. Každý z nás totiž někdy zakouší sla-
bost nespravedlnost, výsměch, pohrdání a nakonec i každý z
nás zakusí smrt. Tím, že si připomínáme Ježíšovu poslední a
velmi bolestnou cestu, můžeme být lépe připraveni snášet
těžkosti našeho života. A zároveň skrze všechno těžké projít v
Ježíšových stopách až ke konečnému vzkříšení. On totiž tuto
cestu „prošlapal“ před námi a pro nás. A také nám přislíbi l , že
je s námi po všechny dny. Nejsme tedy nikdy v ničem sami!
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JAK PRACOVAT S TÍMTO SEŠITEM?

Ke každému zastavení jsme pro děti připravil i omalovánku
inspirovanou původním kovaným reliéfem. Kromě vybarvení je
možné do ní dokresl it i další postavy podle bibl ických textů, ale
také sebe a své blízké jako výraz toho, že jsme Ježíši blízko a
že s ním můžeme prožívat svůj život.

Kromě omalovánky je u každého zastavení také tématický
rébus a v trnové koruně volný prostor pro vlastní ztvárnění
daného zastavení. Můžeme se ale také zamyslet, jak se
konkrétní zastavení křížové cesty dotýká našich životů a tuto
situaci tam nakresl it.

Křesťané věří, že Ježíš nesl bolest, utrpení a hříchy každého z
nás a touží nám darovat uzdravení a odpuštění, touží uzdravo-
vat naše vztahy, naše zranění, bolest, strach. . . Od nás žádá
jediné - abychom se k němu obráti l i celým svým srdcem a své
životy odevzdali do jeho rukou.

SUŠICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA NA "ANDĚLÍČEK"

Kovaná zastavení křížové cesty, která jsou vzorem pro naše
omalovánky, vyrobil i pro město na zakázku podle uměleckého
návrhu Mgr. Bohumily Skrbkové mladí l idé (maturanti) ze
Střední školy Oselce, obor Umělecko-řemeslné zpracování
kovů - práce kovářské, pod vedením pana Jiřího Wallnera.
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1 . zastavení - Ježíš je odsouzen na smrt

Pilát dal Ježíše zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho
odvedli do místodržitelského dvora a svolal i celou setninu.
Navlékl i mu purpurový plášť, upletl i trnovou korunu, vsadil i mu ji
na hlavu a začali ho zdravit: „Buď zdráv, židovský král i ! “ Bi l i ho po
hlavě holí, pl ival i na něj, klekali na kolena a padali před ním na
zem. Když se mu dost naposmívali , svlékl i mu purpurový plášť a
oblékl i ho zase do jeho šatů. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali .
(Mk 1 5, 1 5-20)
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Je snadné někoho odsoudit, posmívat se nebo jak se říká druhého "ora-
zítkovat". Neposedné razítko nám tady nějaké urážky natiskalo. Přiřaď
správně povzbuzení v bublinách k odsuzujícím slovům. Vymyslíš i další
příklad(y)?
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Pilát j im ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopil i . Nesl
svůj kříž a vyšel z města na místo zvané "Lebka", hebrejsky
Golgota. (srov. J 1 9, 1 6-1 7)

2. zastavení - Ježíš při jímá svůj kříž
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I my v životě prožíváme těžké chvíle, bojujeme se svými chybami a
někdy i s chybami l idí okolo nás. Do jednoho kříže můžeš napsat, co
je pro tebe v životě nejtěžší, do druhého to, čím tě rozčiluje třeba
kamarád nebo sourozenec. Ježíš má moc naše vztahy uzdravovat.
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Ježíš slábne. K zemi ho sráží urážky, bití a těžký kříž.

Udeři l jsi na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc,
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
(Ž 11 8, 1 3-1 4)

3. zastavení - Ježíš poprvé padá pod křížem
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Pán Ježíš upadl.
Obtáhni tento obrázek, aby bylo

dobře vidět, že zase vstal a
statečně pokračoval dál s
těžkým křížem na zádech.

I my se někdy cítíme, jako
bychom upadli pod tíhou našich

povinností, starostí, únavy. . .
Někdy máme pocit, že už

nemůžeme jít dál.
Ježíšův příklad nám může

být posilou.
1 1



4. zastavení - setkání s matkou

Panna Maria svého syna neopouští a je s ním i v jeho nejtěžší
chvíl i . I Bůh je s námi, když je nám těžko.

Ježíš ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři .
Neboť kdo činí vůl i mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra
i matka.“ (Mt 1 2, 49-50)
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Pomoz Marii a Ježíšovi najít cestu, aby se mohli spolu setkat.
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5. zastavení - setkání se Šimonem z Kyrény

Cestou přinuti l i nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a
Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. (Mk 1 5, 21 )
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Ovečka Agnes dostala horečku a všechno ji bolí. Které věci z obrázků jí
přineseš, aby se cíti la lépe? Můžeš dokresl it i svůj nápad, čím udělat
nemocnému radost.
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6. zastavení - setkání s Veronikou

Veronika má soucit s Ježíšem, ví, že toho nemůže mnoho udělat.
Prodere se davem vojáků a podává mu roušku na osušení tváře.
Tomu, kdo má nějaké trápení, mnohdy pomůže třeba "jen" milé
slovo, úsměv, pohlazení. . .

Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy,
neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Bůh je moje
pomoc, proto nemohu být potupen, proto svou tvář nastavuji , jako
kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten,
jenž mi zjedná spravedlnost. (srov. Iz 50, 6-8a)
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Ovečka Agnes našla plátno, do kterého se obtiskla Ježíšova tvář, když mu
ho Veronika podala, aby si mohl utřít zpocený a ušpiněný obličej. Dokresl i
Ježíšův obličej do roušky, kterou ovečka drží ve svých kopýtkách.
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7. zastavení - Ježíš podruhé padá pod křížem

Ježíš je zcela vyčerpán a nemůže se udržet na nohou. Přesto
vstává a nese dál svůj kříž. I my se někdy cítíme vysíleni, neschopní
řešit svoje starosti , strach apod. Ježíš vždycky uslyší, když ho
zavoláme na pomoc.

Podrážejí mi nohy, rozkopali moji stezku, usi lují o můj pád a nebrání
j im nikdo. (srov. Job 30, 1 2-1 3)
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Najdi správný dílek, který vypadl z obrázku sedmého zastavení.

1 9



8. zastavení - setkání s plačícími ženami

Za ním šel vel iký zástup l idu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly
ho. Ježíš se k nim obráti l a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou
neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi. . . Neboť děje-l i se
toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“
(Lk 23, 27-28, 31 )
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Holčička na obrázku pláče, protože se pohádala se svým bráškou, který
jí sfoukl svíčku. Která cesta vede k usmíření?
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9. zastavení - Ježíš potřetí padá pod křížem

Ježíš je na konci svých sil . Opět padá, ale ještě jednou vstává,
neboť ví, že je téměř na konci své cesty.

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on
byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání
snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53, 4-6)
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Který stín je shodný s obrázkem devátého zastavení?
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1 0. zastavení - svlékání ze šatů

Když vojáci Ježíše ukřižovali , vzal i jeho šaty a rozděli l i je na čtyři
díly, každému vojákovi díl ; zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze
švů, odshora vcelku utkaný. Řekli si mezi sebou: „Netrhejme jej, ale
losujme o něj, čí bude!“ To proto, aby se naplni lo Písmo: ‚Rozděli l i si
mé šaty a o můj oděv metal i los. ‘ To tedy vojáci provedli . (J 1 9, 23-
24)
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Vojáci o Ježíšovy šaty losovali . Sečti hodnoty na kostkách a výsledky
pak správně přiřaď k otázkám.

Kolik zastavení má křížová cesta?

Kolik je v Bibl i evangelií?
(Znáš jména jej ich autorů?)

Kolik bylo Ježíšových učedníků?
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11 . zastavení - přibíjení na kříž

Bylo devět hodin, když Ježíše ukřižovali . Jeho provinění oznamoval
nápis: „Král Židů.“ S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho
pravici a druhého po levici. Tak se naplni lo Písmo: ‚Byl započten
mezi zločince. ‘ Kolemjdoucí ho uráželi : potřásali hlavou a říkal i : „Ty,
který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám
sebe a sestup z kříže!“ (Mk 1 5, 25-30)
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Vojáci Ježíše přibi l i na kříž za ruce a za nohy. Musela to být obrovská
bolest. Napiš do každé ruky a nohy, co můžeš udělat pro to, aby se ve
tvém životě nešíři la bolest a smutek, ale naopak radost a láska.

27



1 2. zastavení - smrt na kříži

Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla
vpůli odshora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že
takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“ (Mk 1 5, 37-39)
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Ježíš trpěl a zemřel
za všechny lidi
na světě.
Jeho smrt
nás vysvobo-
di la od zla a
otevřela cestu
k věčnému životu.
Každý člověk se někdy
chová špatně, někdo více
někdo méně.

Bůh ale všechny lidi miluje stejně!

Do jedné poloviny
srdce napiš
jména lidí,
které máš
rád(a) a

do druhé ty,
které rád(a)

nemáš, kdo ti
z nějakéh důvodu
nejsou sympatičtí

nebo ti třeba i ubl ižují.

Bůh může proměnit naše vztahy!



1 3. zastavení - pieta

Když už nastal večer – byl totiž den přípravy, předvečer soboty –
přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával
království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o
Ježíšovo tělo. Pilát se podivi l , že Ježíš už zemřel; zavolal si setníka
a zeptal se ho, je-l i už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdi l ,
daroval mrtvé tělo Josefovi. (Mk 1 5, 42-45)
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Dvě nejznámější sousoší Marie s Ježíšem se nazývají MADONA a
PIETA. Přiřaď správně k obrázkům tyto názvy. Která socha je
radostná a která smutná? Proč?
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1 4. zastavení - kladení do hrobu

Josef koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a
položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu
přival i l kámen. Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly,
kam byl uložen. (Mk 1 5, 46-47)
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Pána Ježíše uloži l i do hrobu. Znáš
také někoho, kdo zemřel a má na

hřbitově svůj hrob? Pokud ano, napiš
jeho jméno/jména (příp. datum, kdy
se narodil a zemřel) na náhrobní
kámen na obrázku. Potom zapal

svíčky a dokresl i kytičky.
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My už díky Bibl i víme, že křížová cesta Ježíšovou smrtí
nekončí. Přečti si , co vypráví evangelista Matouš:

Do obrázku na druhé straně můžeš nakresl it všechny lidi , o
kterých se v tomto evangeliu píše.

Mnoho dalších materiálů (příběhy, rébusy, omalovánky,
modlitby, Bible pro děti), ale i tvůrčí nápady (výroba svíček,
masek, šablony na sklo. . . ), nabízíme zdarma k prohlédnutí,
stažení a vytištění na www.deti.vira.cz

Když uplynula sobota a začínal první den týdne,
přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly
k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť
anděl Páně sestoupil z nebe, odvali l kámen a usedl
na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho
bílé jako sníh. Strážci byl i strachem z něho bez sebe
a strnul i jako mrtví.

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte
Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen,
jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte
rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z
mrtvých; jde před nimi do Gali leje, tam ho spatří. Hle,
řekl jsem vám to.“

Tu rychle opusti ly hrob a se strachem i s velikou
radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle,
Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy
přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu
jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým
bratřím, aby šl i do Gali leje; tam mě uvidí. “
(Mt 28,1 -1 0)
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Tato brožura vznikla ve spolupráci a s laskavým svolením Městského informačního centra Sušice

Podobné materiály pro děti o křesťanské víře najdete na www.deti.vira.cz

Vydalo Arcibiskupství pražské - Pastorační středisko

I lustrace a grafické provedení: Gabriela Suchlová

Materiál není určen ke komerčnímu využití!




