
 

9. Hodinka viery doma 
 

Veľkonočné Trojdnie  
Veľká noc  

 

 

 Hlavná myšlienka – cieľ 
 

Najdôležitejšie dni v živote Pána Ježiša sú tie, ktoré sa udiali na 

konci jeho ľudského života, pretože sa v nich stali udalosti 

dôležité pre našu spásu. 
 

 Vstup do témy 
 

Ponúkame spôsob, ako sa pripraviť v rodine na prežívanie Veľkého týždňa 

– od Kvetnej nedele po Veľkonočnú nedeľu. Túto Hodinku odporúčame 

použiť na rozhovor na Kvetnú nedeľu a porozprávať sa o udalostiach 

celého Veľkého týždňa. Potom počas nasledujúcich dní môžete sledovať 

udalosti utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista podľa liturgických 

obradov a pripojenej „aplikácie“ Trojdnie doma, ktorú si môžete pozerať 

v PC, tablete aj mobile.  

Túto Hodinku môžete spojiť s následnou modlitbou krížovej cesty. 
 

Prežehnáme sa a začneme vyznaním viery Verím v Boha...  

Začneme otázkami a postupne vysvetlíme udalosti jednotlivých dní 

Veľkonočného Trojdnia. 
 

• Čo si myslíš, ktoré sú najdôležitejšie dni zo života Pána Ježiša? 
(necháme odpovedať, či hádať, ak dieťa označí za dôležité iné dni ako 

očakávame, môžeme sa spýtať, prečo – čo sa vtedy stalo?) 

• Dôležitých udalostí v jeho živote bolo iste veľa, ale najdôležitejšie 
sú tie posledné, ktorými končil jeho život. 

• Vieš ako sa volajú tie dni? Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela 
sobota a Veľkonočná nedeľa. 

• Čo sa stalo v tieto dni, že sú tak dôležité? 
 

• Na Zelený Štvrtok bola Posledná večera s apoštolmi. 

• Na Veľký Piatok P. Ježiš zomrel za nás na kríži. 

• Cez Bielu Sobotu P. Ježiš ležal v hrobe. 

• Na Veľkonočnú Nedeľu P. Ježiš vstal z mŕtvych. 
 

Zelený štvrtok 
 

 
Na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri 
Pán Ježiš umyl apoštolom nohy, dal im 
príkaz lásky, premenil chlieb a víno na 
svoje Telo a Krv. 
 

Posledná večera bola preto prvá sv. 
omša, lebo Pán Ježiš premenil chlieb a 
víno na svoje Telo a Krv. Apoštoli boli 
na prvom sv. prijímaní a stali sa z nich 
kňazi, lebo dostali moc premieňať. 
 

Pán Ježiš premenil chlieb na svoje Telo 
slovami: „Toto je moje telo, ktoré sa 
obetuje za vás“ a víno na svoju krv: 
„Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za 
vás“. Moc premieňať dal apoštolom 
slovami: „Toto robte na moju pamiatku“. 

 
 

Veľký piatok 
 

 
Na Veľký Piatok Pán Ježiš bol 
bičovaný, umučený, trpel, niesol kríž 
a zomrel za nás na kríži. 
 

Keď Pán Ježiš zomrel na kríži na 
Veľký piatok, obetoval sa za nás 
krvavým spôsobom. To znamená 
skutočne za nás vylial svoju krv. 
Predtým na Zelený štvrtok pri 
Poslednej večeri sa obetoval 
nekrvavým spôsobom, lebo sa 
obetoval pod spôsobom chleba a 
vína. 
 
 



Biela sobota 
 

 
Na Bielu sobotu Pán Ježiš ležal 
v hrobe. 
Počas dňa chodíme na adoráciu – 
modlitbu do „Božieho hrobu“, ale On je 
tam prítomný živý v Eucharistii, aby sme 
Mu poďakovali za naše vykúpenie. 
 
V noci zo soboty na nedeľu máme 
obrady Veľkonočnej vigílie, počas 
ktorých prežívame tajomstvá nášho 
vykúpenia, vyslobodenie z Egypta, 
pripomíname si svoj krst, počúvame 
čítania Božieho slova (dlhé) a tešíme sa 
z Ježišovho zmŕtvychvstania, ktoré sa 
udialo v túto noc. 

 
 

Veľkonočná nedeľa 
 

 
Na Veľkonočnú nedeľu Pán Ježiš 
Kristus vstal z mŕtvych. To je jeho 
najväčší zázrak a naša záchrana, lebo 
tým zvíťazil nad hriechom a smrťou. 
 
Odvtedy my kresťania oslavujeme 
Jeho zmŕtvychvstanie nielen raz do 
roka, na Veľkú noc, ale každú nedeľu, 
ktorá je pre nás takou malou Veľkou 
nocou. Preto je nedeľa sviatočným 
dňom a preto sa máme zúčastniť na 
sv. omši každú nedeľu – je to 
pamiatka na udalosti od Zeleného 
štvrtka až po Veľkonočnú nedeľu. 
 

 
 

Rozhovor uzavrieme modlitbou – odporúčame pokračovať modlitbou 

krížovej cesty – texty nájdete na farskej stránke: farnostsabinov.sk, alebo 

vyhľadaním na iných stránkach. 
 

 Čo chceme my povedať Bohu – modlitba 
 

Môžete sa pomodliť vlastnými slovami a vyjadriť vďačnosť za vykúpenie: 
 

Pane Ježišu, 
ďakujeme Ti za Tvoje utrpenie, nesenie kríža, smrť 

a zmŕtvychvstanie, ktorým si nás vykúpil.  
Vďaka Ti Pane. Amen. 

 

Ak poznáte, môžete si zaspievať pieseň: 
 

Pieseň: Bol si tam... 
 
 

 Robíme niečo spoločne 
 

Počas jednotlivých dní Veľkého týždňa môžete sledovať udalosti utrpenia, 

smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista a využiť prílohu Cesta spásy alebo  

Trojdnie doma. 
 
 


