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Barevný život s vírou
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Velikonoce podle Honzy
Velikonoce mám docela rád. Vždycky
jsem se těšil na prázdniny, ale poslední
roky je všechno jinak. Loňské Velikonoce byly zavřené kostely a těžko říct,
jak to bude letos. Ministruji a rád bych
pomáhal u oltáře. S oslavou Velikonoc
mám spojeno docela dost rodinných
zvyků. Na Zelený čtvrtek pečeme jidáše.
Míváme k večeři pstruha, zelený salát
a nekvašené placky. Na Velký pátek chodíme na křížovou cestu do přírody. Křížek z větviček pak zdobí celé Velikonoce
naše okno. Na Bílou sobotu chodíme
s tátou na proutky na pomlázku a před
dvěma roky jsem byl na svém prvním
ranním vzkříšení. Vstávalo se hodně brzy
a mše trvala asi tři hodiny. Byl jsem rád,
že jsem neusnul. O Velikonoční neděli se
sejdeme celá rodina. My děti pak na zahradě hledáme vajíčka a čokolády. To je
skvělá zábava. A o Velikonočním pondělí
vyrážíme koledovat. Letos to ale asi zase
nebude nic moc, a to je mi líto.
Honza, 10 let

Mám bratra Jakuba
a říkají nám „synové
hromu“. Prý dělám věci
ukvapeně a někdy jsem
až příliš nadšený.

Asi jsem dlouho nechápal, o co
jde, protože jsme s bratrem
chtěli po Ježíšovi úplnou
hloupost – ať jeden sedíme po
jeho pravici a druhý po levici,
až bude slavný!

Ilustrace | Jana Baladová

VYROB SI
Boží hrob

BIBLE

Jmenuji se Jan, což
hebrejsky znamená:
Hospodin je milostivý.

PŘEMÝŠLEJ
Život s vírou

ČTEME Z BIBLE

Než jsem se
stal Ježíšovým
učedníkem, byl
jsem byl rybář.

Otec je jmenoval
Zebedeus
a maminka Salome.

Jsem považován
za autora Janova
evangelia a ve
znaku mám orla.

Jsem z Ježíšových
učedníků nejmladší
a říkají, že i Ježíšovi
nejmilejší.

Zažil jsem toho s Ježíšem hodně.
Byl jsem u toho, jak vzkřísil
Jairovu dceru a obklopilo jej světlo
na hoře Tábor. Usnul jsem, když
se Ježíš modlil před svou smrtí
v Getsemanské zahradě a zůstal
jsem s Marií pod křížem, když
umíral.

Ježíšovi přátelé vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s vonnými
látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu
zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla
zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl
pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy
na velikonoční svátky a hrob byl blízko. J 19, 40–42
A tohle se stalo potom...
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TÉMA

VELIKONOCE

Začalo to třetí den po Ježíšově smrti, v neděli
brzy ráno, když šla Marie magdalská ke hrobu.

podle Jana

Oba učedníci běželi ke hrobu ze všech sil.
Jan předběhl Petra a byl tam první.
Naklonil jsem se do
Do hrobu nevstoupil, počkal na Petra.

hrobu a zahlédl jen
pruhy plátna!

Máš pravdu! A byl tam
i šátek, co měl na tváři!
Ale Ježíš tam není!
Pojď se podívat!

Rychle!
Běžíme tam!
commons.wikimedia.org | CC-PD-MarkPD-old-70-expired

Ha! Hrob je otevřený!
Kámen je odvalený!
Běžím zpátky!!!

TÉMA

Vzali Pána z hrobu,
a nevíme, kam ho
položili.

Fakt nevím, co si
o tom mám myslet!
Kdyby Janova víra měla barvu,
jaká by byla? Vybarvi slovo.

Petr a Jan běží ke hrobu

Petr a Jan si řekli, že se na
to podívají na vlastní oči.
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VÍCE O OBRAZE

Petr a Jan běží ke hrobu
www.mojeduha.cz

Já asi trochu jo!
Co si asi Jan
myslel?

Tak se jmenuje obraz švýcarského malíře
Eugene Burnanda. Petr a Jan utíkají jako
o závod a ve tváři mají naději, že se u cíle
setkají s Ježíšem, kterého viděli před třemi
dny na vlastní oči zemřít. Splnilo se jim to?
OVEČKY

o Petrovi a Janovi u hrobu
www.mojeduha.cz
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TÉMA

TÉMA

Marie!

Marie se vrátila ke hrobu a plakala. Pak se
naklonila do hrobu a spatřila dva anděly.

A potom potkala
i Ježíše, ale
nepoznala ho.
Myslela si, že je
to zahradník.
Proč pláčeš?

Odnesli mého Pána a nevím,
kam ho položili.

Proč pláčeš?
Koho hledáš?
Jestli jsi jej, pane, odnesl,
řekni mi, kam jsi ho položil,
a já pro něj půjdu.

Marie Magdalská běžela po svém setkání
s Ježíšem do města k učedníkům.

Nedotýkej se mne, dosud jsem
nevystoupil k Otci. Ale jdi
k mým bratřím a pověz jim,
že vystupuji k Otci svému
i Otci vašemu a k Bohu svému
i Bohu vašemu.

Mistře!
Viděla jsem Pána
a toto mi řekl.
Kdyby víra Marie Magdalské
měla barvu, jaká by byla?
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VELIKONOCE PODLE JANA
celý text příběhu
www.mojeduha.cz
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TÉMA

TÉMA
Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když
byli učedníci ze strachu shromážděni za zavřenými
dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed.

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec,
tak já posílám vás. Přijměte Ducha
svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou.

Tomáš, jinak nazývaný
Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl
s nimi, když Ježíš přišel.

Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř spolu
a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel
a postavil se doprostřed.

Polož svůj prst sem, pohleď na mé
ruce a vlož svou ruku do rány
v mém boku.

Nepochybuj a věř!

Můj Pán a můj Bůh.

Kdyby víra učedníka Tomáše
měla barvu, jaká by byla?
Viděli jsme
Pána.

Dokud neuvidím na jeho rukou
stopy po hřebech a dokud nevložím
do nich svůj prst a svou ruku
do rány v jeho boku...

Neuvěřím!!!
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OVEČKY

o nevěřícím Tomášovi
www.mojeduha.cz

Ještě mnoho jiných znamení udělal Ježíš
před očima učedníků, která jsem nezapsal.
Tato však zapsána jsou, abyste věřili.
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Foto | Mari_art | Stock Adobe

Co by mohl orel říkat?
Napiš na redakceduhy@gmail.com
Nejvtipnější uveřejníme.

Vybarvi a spočítej motýly,
vajíčka, květiny, zajíčky, kuřátka.
Pozor! Klubající se kuřátko se
počítá jako vajíčko i jako kuřátko!

+

celkem

36

© detailblick-foto | Stock Adobe

ŽIVOT

VYROB SI

Boží

HROB

s vírou

Stačí pár přírodnin
a nápad je na světě!
Uvěřit, že Ježíš vstal z mrtvých, nebylo vůbec snadné. Když Marie z Magdaly
viděla prázdný hrob, asi se na to, že Ježíš vstal z mrtvých, neodvažovala
ani pomyslet. Petr si zmizení Ježíšova těla neuměl vysvětlit, ale Jan tomu,
že Ježíš vstal z mrtvých, uvěřil. Tomáš naopak prohlásil, že dokud Ježíše
neuvidí na vlastní oči a nesáhne si na něj, neuvěří. Mnozí lidé pak Ježíše
opravdu potkali a jejich víra se proměnila v jistotu. My už se s Ježíšem
podobně jako lidé tehdy setkat neumíme. Přesto můžeme věřit.
Jak velká je tvoje víra, že
Ježíš vstal z mrtvých?
Vyber si velikost!

Co tvou víru
posiluje?
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MOJE VÍRA

zkus test
www.mojeduha.cz

Kdyby tvoje víra měla
barvu, jaká by byla?
Vybarvi vybrané slovo!

Potřebuješ

Postup
1

Naplň misku hlínou a do
ní polož menší květináč.
Bude představovat hrob.

2

Oblož hlínu i položený
květináč mechem a vše
dobře utlač. Když nebudeš mít mech, stačí kolem
květináče natlačit hlínu
a posypat ji třeba semínky
řeřichy. Po několika dnech
se hlína zazelená. Jen
nezapomeň zalévat!

3

Do malého květináře dej
čajovku a zakryj vchod
vhodným kamenem nebo
něčím jiným, co se bude
hodit. Na fotografii je
lehčený beton.

4

Dřívka zkrať tak, ať
z nich umíš udělat tři
kříže, a svaž je k sobě
provázkem. Zapíchni je
nahoru a kolem nich polož
menší kameny.

1

3

2

4

Foto | © Regenbogen, Carmen Stürzenbecher

PŘEMÝŠLEJ

• nižší širší misku nebo
květináč
• malý květináč a poklop,
který ho zakryje (kámen,
dřevo apod.)
• hlína a kamínky
• mech, příp. semínka
řeřichy
• dřívka, provázek a nůžky
• čajová svíce a zápalky

Na Velký pátek přidej
kříže a hrob uzavři.
V neděli ráno jej můžeš
otevřít a zapálit svíčku!

Co tvou víru
oslabuje?

KU!!!
T
O
F
I
L
POŠ
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BABIČKA SE PTÁ

?#@!

ČTI S DUHOU

Je těžké
se spolehnout?

Milí Duháci,
řekli mi, že vám mám napsat něco o Velikonocích? Divila jsem se. Vždyť děti, které
čtou Duhu, toho určitě o Velikonocích ví dost. O velikonočních zvycích určitě slyší
něco ve vyučování, i v tom on-lajnovém. A o tom, jak Ježíš zemřel, ale za tři dny
vstal z mrtvých, o tom se už určitě učily několikrát v náboženství.
Víte co? Napíšu vám raději něco o tom, jak vidím Velikonoce já. Tedy já – jako babička. Už jsem jich ve svém životě zažila celkem 68. (To vy teprve 9, 10, 11 nebo 12
podle toho, kolik je vám let.) Něco je na nich pořád stejné. Třeba jaro, to napadne
každého. A barvení vajíček a pečení mazanců a beránka, to taky napadne každého,
ale ne každý už to dobře umí. (Znám třeba hodně dětí, které o Velikonocích jezdí
s rodiči na dovolenou do hor a do hotelu, tam se nic takového dělat nedá.) Nebo
obřady v kostele. No, tak to už skoro vůbec nikdo nezná. (Představte si, že znám
jednu babičku, která u nás ve městě bydlí kousek od krásného gotického kostela
a nikdy nebyla uvnitř.) Nebo stejné jsou kostelní písničky. Nejraději mám „Vesel se
nebes královno“ nebo „To anděl kámen odvalil“.
Je taky něco, co se na Velikonocích mění? No, to určitě. Třeba moje babička mi vyprávěla, že když byla malá, chodili všichni. A všichni se hrozně svátečně oblekli. A po
obřadech se před kostelem zdravili, povídali si, smáli se. Babička na to vzpomínala
ráda. Když jsem byla malá, chodili jsme o Velikonocích do kostela z celé ulice jenom
my – děti a naše rodina. Ale nakonec nás v kostele zase tak málo nebylo. Jenže jsem
tam skoro nikoho neznala a nikdo si s nikým moc nepovídal. Jak šel čas, lidí v kostele
ještě ubývalo a dneska znám spoustu kostelů, do kterých nikdo nechodí, takže tam
ani žádné velikonoční obřady nejsou.
A teď mě napadá... Změnila se od mého dětství nějak i moje víra, že Ježíš opravdu
zemřel tou těžkou smrtí a opravdu vstal z mrtvých? Víte, myslím to slovo VÍRA!
Když jsem byla malá, věděla jsem, že maminka a babička tomu věří. U tatínka
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redakceduhy@gmail.com

Co si o tom
myslíš?
Napiš nám!

a dědečka jsem si už nebyla tak úplně jistá. Ale věřila jsem tomu taky, protože jsem
chtěla být jako maminka. Když už jsem byla
dospělá, začalo mě trápit, že spousta kamarádů a kamarádek ničemu takovému nevěří
a dokonce ani o Ježíši a celém jeho příběhu
nic neví. To jsem si někdy začala připadat,
že jsem až příliš jiná... Ale jak jim dokázat,
že to tak všechno s Ježíšem, jak vyprávějí
evangelia, doopravdy bylo?
Ježíšovi přátelé to měli jednoduché. K jeho
hrobu prostě doběhli a viděli: je prázdný. Já
jsem k němu neběžela, ale letěla letadlem
a jela autobusem. Víte, co jsem uviděla? Byl
prázdný. A nebyl to pro mě žádný důkaz.
To tedy nebyl. Ale na něco jsem tam přece
jen přišla: Víra, že Ježíš vstal z mrtvých,
se nedá dokázat. To se člověk musí prostě
spolehnout. Ne na rodiče, ale na ty, kteří to
viděli a kteří nám o tom napsali.
I když je takových lidí, co se spoléhají na
slova Petra, Jana, Marie Magdalské nebo
Tomáše, tak málo? Ano, myslím si, že i tak.
Co vy na to?

Vaše babička Ludmila

Ukřižování
Biblický příběh pochází z edice řady
knížek, ve kterých mladí čeští výtvarníci
ilustrují vždy jeden biblický příběh.
A tady je ten velikonoční.
Pevná vazba
Autor: Ivana Pecháčková
Ilustrace: Tereza Marianová
Formát: 120 × 150 mm
Počet stran: 24

88 Kč

Velikonoční pohádka
„Nevyčte nikdo z tlustejch knih, co
tajemství skryto ve vejcích.“ Magorova
pohádka o tom, jak vajíčka, kohouti,
bouřka a duha obarvily svět.
Pevná vazba
Autor: Ivan Martin Jirous
Ilustrace: Luboš Drtina
Formát: 170 × 120 mm
Počet stran: 32

178 Kč
OBJEDNÁVKA KNÍŽKY
a ještě dalšího zboží
www.petrinum.com
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HÁDEJ

Dvě písmenka škrtni, třetí nechej a objevíš velikonoční přání!

velikonoční hádanky

HÁDEJ

JAPGIŘOMESTJKLELEMVAETRZŘEEHISUÁRČODĚMCVUE
PUPHNOESŽEREŽÁHÍNNUBAEČNTÝÉTRVVAEJMLSTIKLKTCOÉVNŠTOÍLCZŽE

Kudy k mrkvi?
Velikonoční sudoku

A teď děti sborově! Aaaa!!!

To jsem to ale vymňoukla!

Sarinka z Kutné Hory

Klára s bráchou z Prostějova

Foto | karel | Stock Adobe

Používejte etiketu děti!
Hela z Kroměříže

Milé děti, tak teď hlásili, že v hnízdech
je hromadný zpěv stále povolen!
Anička a Lucinka Blecherovy

NAŠE VELIKONOČNÍ NABÍDKA

Najdi správné části obrázku
Prolistuj časopis
a najdi, kolik peříček
jsem ztratil.

A
B

Tohle je poslední!
Dostaneš číslo, které ti
otevře omalovánku
na www.mojeduha.cz
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PŘIZNEJ
A VYZNEJ

C

ZAJÍČEK

skládanka: návod a šablona
www.mojeduha.cz

5

F

E

D

1

2

3

4

6

7

8

9

10 Kč
E-SHOP

LUKÁŠOVO
MINIEVANGELIUM

10 Kč

pomůcky ke koupi
www.petrinum. com

POVÍDEJ SI S BOHEM
16 karet se základními modlitbami a skládanka aktovky

20 Kč

CO VÍŠ O MŠI SVATÉ?
je hra k opakování znalostí
o mši svaté

Řešení: správné části obrázku jsou
1F, 2A, 5D, 7E, 8C a 9B; PŘEJEME ZE
SRDCE POŽEHNANÉ VELIKONOCE

15 Kč

Ilustrace | Wolfgang Tscheru

OSLÍ VAJÍČKO

„Pepíčku, dneska jsou
„Tak co sis letos
Velikonoce, musíš
o Velikonocích
jít
vyšlehat holky.“
vykoledoval,”
„A mami půjčíš mi
zajímá se
mixér?“
telefonicky babička.
Kohout přikutálí na dvůr pštrosí
Vnouček na to: „Ale
vejce a povídá: „Nechci se vás
jen 12 čokolád, 10
dotknout, dámy, ale budou
Příští číslo
vajíček a Covid,
Velikonoce, tak jsem si říkal, abyste
VČELA MEDONOSNÁ
babi.”
viděly, jak to dělají v cizině!”
Stěžuje si velikonoční
beránek: „Dneska jsem
úplně z formy!“

