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                                   učedníci do Emauz 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 na obětní stůl domaluj misku s chlebem a kalich s vínem 

 

Tady je část evangelia o učednících putujících do Emauz a jejich setkání s Ježíšem. 

Automatická oprava, ale v počítači nedopatřením zaměnila některá slova. Dokážeš 

je najít a podtrhnout? Je jich celkem 15. Správný text najdeš na webu 

farnostodry.cz v odkazu nahoře liturgické čtení.  Tak jen do toho! 

 

Ještě ten den první po čtvrtku se ubírali čtyři z učedníků do vesnice zvané 

Emauzy, která je vzdálena od Ostravy šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, 

co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a přikulil se  

k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich:  

„O čem to cestou spolu zpíváte?“ Zastavili se napůl smutní. 

Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se 

zdržuje v Ostravě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ 

Zeptal se jich: „A co se stalo?“ 

Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Oder, který byl prorok, mocný činem i slovem  

před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili  

k smrti a vyhnali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. 

A k tomu všemu je to dnes druhý den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice 

rozrušily: Byly časně ráno u studny, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly  

i vidění čertů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k studni  

a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ 

A on jim řekl: „Jak jste líní a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to 

všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své koupelny?“ Potom začal od 

Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech 

Písma na něj vztahuje. 
 

Pokud umíš trochu malovat, nakresli na druhou stranu něco z hustopohádky o Krakalovně a vorvaňovi. 

 


