
Podľa Lk 24, 13 - 35 

Keď sa skončili veľkonočné sviatky, vydali sa dvaja učeníci na cestu z Jeruzalema 
do neďalekej dediny Emauz. Počas cesty sa rozprávali o tom, čo sa v Jeruzaleme 
stalo, o Pánovi Ježišovi a o jeho smrti na kríži. Ako šli, pripojil sa k nim Pán Ježiš. 
Ale učeníci ho nespoznali. Pán Ježiš sa ich opýtal: „O čom sa rozprávate?“ Jeden 
z učeníkov mu odpovedal: „Ty nevieš, čo sa stalo v Jeruzaleme? Že zabili Pána 
Ježiša?“  On sa len usmial a povedal im, prečo sa to všetko muselo stáť.  
Keď prišli do dediny,  zastavili sa  všetci na večeru. Až vo chvíli keď Pán Ježiš začal 
lámať a dávať  učeníkom chlieb,  ho učeníci spoznali.  Hneď potom  im Pán Ježiš 
zmizol.  
Keď učeníci spoznali Pána Ježiša, mali veľkú radosť. Hneď potom sa vrátili  
a všetkým rozprávali, že videli Pána Ježiša.  
 

 



1.Úloha pre Teba: Nájdi medzi obrázkami k dnešnému evanjeliu desať rozdielov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Úloha pre Teba: Pán Ježiš stretol učeníkov, keď išli 

do Emauzy. Pomôžeš im nájsť cestu? Aké zvieratká 

cestou videli? 

............................................................................... 

............................................................................... 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

Vypracované prac. listy  prines a vhoď do označenej škatule. Zlosovanie prebehne pri 

najbližšej detskej sv. omši. 

Meno a priezvisko: ……………………………………………………………  Vek: ………………………. 

Materiál použitý zo stránky  http://brno.biskupstvi.cz/kc a http://milovatactit.sk/deti  

Vypracovala Ing. Mgr. Erika Lišaníková. 

http://brno.biskupstvi.cz/kc
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