
Velikonoční (nejen) rodinná hra – Střešovice, 26. - 28.3.2021 

12 zastavení nad příběhem Ježíše z Nazareta  

Hraje se v okolí střešovického kostela. 

Na mapce jsou vyznačena jednotlivá zastavení. Ke každému zastavení je připojen biblický příběh 

z Ježíšova života. Vezměte si bibli s sebou anebo si ji stáhněte do smartphonu.  

Rodiny putují samostatně. Na místě označeném v mapce rodina přečte příslušný biblický příběh dle 

přiloženého rozpisu. A pak buď může jít dál k dalšímu zastavení anebo se domluvit a na daný příběh 

vytvořit živý obraz, tj. zaujmout pozici vyjadřující nějakou situaci z příběhu, a tak se vyfotit. (Případně 

doma se k příběhu vrátit výtvarnou tvorbou – kresba, socha apod. – a dílo také nafotit.) Menší děti 

mohou na každém zastavení hledat značku a cestou si překreslit až dvanáct symbolů. Pro zájemce 

budou mapky připraveny i v tištěné podobě, a to na bráně před farou. Hra bude připravena od pátku 

26. 3. 2021. 

Rodiny mohou projít všechna zastavení nebo jen jejich část. Mohou vytvořit libovolný počet obrazů. 

Mohou pouť vykonat kdykoli, nejpozději však do půlnoci 28. března.  

Smyslem této hry je 1. připomenout si před velikonočními svátky Ježíšův příběh, 2. pobýt spolu 

a propojit se prostřednictvím snímků s dalšími rodinami ze sboru, 3. udělat si pěknou procházku a 

kroužit přitom kolem našeho kostela. (Případně pobavit náhodné kolemjdoucí, navázat s nimi kontakt 

apod. …)  

Fotografie a kresby, které budete chtít sdílet, posílejte do středy 31. března na mailovou adresu 

annakonecka@hotmail.com . Koneckých je shromáždí, uspořádají a pošlou vám odkaz na 

zaheslovanou webovou stránku, kde si je pouze účastníci budou moci prohlédnout.   

Na sborové webové stránky bychom potom rádi umístili vybrané kresby, případně výběr fotografií, 

ovšem s výslovným souhlasem autorů i zobrazovaných osob.   

Rozpis zastavení a náměty k obrazům:  

1. Zastavení (u kapličky na křižovatce ulic Nad Hradním vodojemem a Pod Bateriemi)      

Ježíšovo narození Mt 2,1-14 (náměty na živý obraz či kresbu: znepokojený Herodes se svými 

rádci nebo klanění tří mudrců nebo útěk do Egypta…) 

2. Zastavení (ulice Pod Bateriemi pod schody vedoucími na nám. Před Bateriemi)      

Dvanáctiletý Ježíš v chrámu L 2,41-51 (náměty: rodiče hledají Ježíše nebo Ježíš rozmlouvá 

s učiteli…) 

3. Zastavení (křižovatka ulic U šesté baterie a Na zástřelu)                                                         

Ježíšův křest Mt 3,13-17 (náměty: spor Jana a Ježíše, kdo koho bude křtít nebo Jan křtí Ježíše, 

případně letící holubice…) 

4. Zastavení (na půli cesty ulicí U šesté baterie k Vojenské nemocnici)                                      

Marie a Marta L 10,38-42 (náměty: rozčilená pobíhající Marta, Marie u noh Ježíšových, Ježíš 

s pochopením hledící na obě ženy) 

5. Zastavení (na počátku ul. U třetí baterie, nalevo na louce)                                                          

Ježíš a děti Mk 10,13-16 (náměty: děti kolem Ježíše, bránící učedníci, rozzlobený Ježíš…) 

6. Zastavení (křižovatka U Třetí baterie a Na Zástřelu, u samoobsluhy)                                    

Návrat mladšího syna L 15, 11-32 (náměty: syn pase vepře nebo otec vítá vracejícího se syna 

nebo veselice po jeho návratu nebo starší syn se zlobí na otce…)  
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7. Zastavení (křižovatka Na Zástřelu a Na Bateriích, před přechodem na druhou stranu)        

Vjezd do Jeruzaléma Mt 21,1-11 (náměty: učedníci diskutují s majiteli oslů nebo Ježíš přijíždí 

na oslátku vítán zástupy…) 

8. Zastavení (schody u křižovatky ul. Na Zástřelu a K Bateriím)                                                

Ježíšova modlitba v Getsemane Mk 14,32-42 (náměty: Ježíš se modlí, učedníci spí nebo 

případně blížící se zástup s holemi…) 

9. Zastavení (roh Ve Střešovičkách a K Bateriím)                                                                                                

Ježíš před Pilátem J 18,28 – 19,16 (náměty: Pilát a Ježíš, vojáci, dav…) 

10. Zastavení („náměstíčko“ v ul. Na Kocourkách)                                                                        

Ukřižování Mk 15,22-39 (náměty: posměch, vyznání setníkovo…) 

11. Zastavení (v polovině ulice Na Kocourkách u stavební parcely)                                            

Ježíšova smrt a uložení do hrobu Mk 15,37-47 (náměty: Josef z Arimatie snímá Ježíšovo tělo, 

ženy hledí zpovzdálí…)  

12. Zastavení (před kostelem)                                                                                                            

Ježíšovo vzkříšení a setkání s učedníky J 20,19-29 (náměty: Ježíš uprostřed učedníků nebo 

Tomáš vkládá svůj prst do jeho rány…)  

Za tým učitelů nedělní školy ve složení Anna Fendrychová, Anna Konecká, Vladimír Urbánek, Rut 

Veselá a Viktor Žárský vás zdraví Pavel Pokorný (případné dotazy, prosím, směrujte na mne – tel. 

731 314 689 nebo e-mail pavel.pokorny@evangnet.cz )  
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