
Po stopách Vzkříšeného Pána
Povelikonoční hra ve městě

Milí poutníci,

právě se vydáváte na spletitou cestu po Starém městě, na které potkáte mnoho připomínek toho,
že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Na této pouti vás čeká nejeden úkol. Šťastnou cestu!

1.
O Ježíšově vzkříšení vypráví apoštol v 1. listu Korintským, 15. kapitole:

Chci  vám připomenout, bratří,  evangelium, které jsem vám zvěstoval,  které jste přijali,  které je
základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy. … Odevzdal jsem vám především, co jsem
sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne
podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. 

Odeberte  se  do  Kozí  ulice,  tam  najdete  pozdrav  na  cestu.  Číslo  domu  odhadněte  podle  listu
Korintským :-)

Jaký jste našli pozdrav? _____________________________________________________________

2.
Pokračujte dál směrem k Františku, až narazíte na ulici, jejíž jméno připomíná, jaké nás chce Kristus
mít. Tam se dejte doprava a hned na rohu hledejte ve výloze věc, která souvisí s večeří Páně. Sváťa
Karásek zpívá: „Má v ruce tašku, v tý tašce …“

Našli jste? Tak si připomeňte, co se podává u večeře Páně, u stolu Vzkříšeného Pána.

Odpověď:________________________________________________________________________

Pozor  –  úkol  na  celou  cestu!  Počítejte  a  zapisujte  si  (nebo  vyfoťte)  obchody,  kde  byste  tyhle
pochutiny mohli pořídit.

3.
Pokračujte uličkou u Milosrdných – a až skončí, vzpomeňte si, že Ježíš říkal:  úzká je cesta, která
vede  k  životu,  a  málokdo  ji  nalézá.  Kudy  půjdete  dál?  Pokud  půjdete  dobře,  narazíte  po  pár
desítkách metrů na krásné zpodobení Vzkříšeného Krista.



4.
V  Anežské  uličce  hledejte  slovo  NEJMENŠÍ.  Ježíš  jednou  užil  takovéhle  přirovnání:  „Království
nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale
když vyroste,  je větší  než ostatní  byliny a je z  něho strom, takže přilétají  ptáci  a hnízdí  v  jeho
větvích.“ Dobře si zapamatujte, co z nejmenšího semínka vyroste.

Co jste našli v Anežské ulici nejmenšího? _______________________________________________

Bonusová otázka: víte po kom je pojmenována a k čemu tuto osobu Kristus inspiroval?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.
Pokračujte Anežskou uličkou ke kostelu. Od Ježíšova hrobu museli odvalit kámen andělé, jak byl
veliký. Na zdi kostela najdete podobný – který to asi je?

6.
Správný kámen vám ukáže, kudy dál „za Haštal“. Co máte v uličce hledat, napoví příběh:  V těch
místech,  kde  byl  Ježíš  ukřižován,  byla  zahrada  a  v  ní  nový  hrob,  v  němž  dosud  nikdo  nebyl
pochován. … Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila
dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a
druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím,
kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.
Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže
tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“

Kam asi půjdete vy? 

6/7. 
A až najdete,  dobře si  prohlédněte,  co tam roste,  a  zkuste  poznat  a  zapsat  aspoň 3 rostlinky,
pěstované v této zahradě. 

________________________________________________________________________________

Potom se vraťte na Haštalské náměstí a pro cestu dál zvolte ulici, která odpovídá tomuto příběhu: 

Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr,
Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď.
Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou
stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. 



7.
Na  první  křižovatce  se  dejte  doleva  a  hledejte  dům,  pojmenovaný  podle  toho,  co  vyrostlo  z
nejmenšího semínka. Tam vstoupíte do otevřeného hrobu (dvora). Dobře si ho prohlédněte.

Kolik tu napočítáte kapek krve?_____________
A spočítejte i sudy na víno. Kolik asi tak mají litrů? Vzpomenete si, kde Ježíš proměnil vodu ve víno?
________________________________________________________________________________

POZOR! Kristus byl vzkříšen prvního dne po sobotě, což byl tehdy pracovní den. Hrobka v tomto 
domě bývá o sobotách a nedělích zavřená. V tom případě se dobře rozhlédněte po okolních 
domech – možná tu najdete portál (vstupní brána), který střeží Boží služebíci, stejně jako střežili 
vstup do Ježíšova hrobu. O jaké Boží posly se jedná a kolik jich je? 
_____________________________________________________

8.
Pokračujte do Klimentské ke kostelu. Jak je starý? ________________________________________

A jaký tu máte plnit úkol, zjistíte, když vyluštíte  úkol z nástěnky u kostela.

Co jste vyluštili? ___________________________________________________________________

9.
Pokračujte  Klimentskou dál.  Průchodem z Klimentské 32 projdete  na  náměstíčko.  Tam najděte
strom nejblíže ulici, pojmenované po učedníkovi, který rozhodl: Jdu lovit ryby.

Nejnižší větev tohoto stromu  nám připomíná symbol, o kterém mluví Ježíš v souvislosti se svou
smrtí a vzkříšením: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže
pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ Co
vyroste ze zrna, které „umřelo“ v zemi? ________________________________________________

10.
Pokračujte dál  ulicí,  jejíž  jméno jste  už  zjistili  :-)  Na konci  projděte  branou – a  najdete sochu
apoštola,  po  němž se  jmenuje  námestíčko,  ulice  i  kostel.  Který  to je?  Už  víte,  že  se  vydal  na
nevydařený rybolov… ale taky Ježíše zapřel,  a rád si  hrál  na prvního.  Přesto ho Vzkříšený Ježíš
pověřil, aby byl pastýřem jeho ovcí, tedy aby se staral o ty, kdo v něho uvěří. Možná proto se jedna
z ulic, která odsud vede, jmenuje jak?

Jméno učedníka: ____________________

Jméno ulice: ________________________

Na oknech s vitrážemi (skleněnými obrazy) vyluštěte, koho zobrazují:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



11.
Vyjdete do Biskupské.  Na domu proti kostelu spočítejte všechny symboly, které souvisejí s jednou
postavou z vitráží.

Počet: ________

Už jste je spočítali? Tak vám můžeme prozradit, že věta „Jsem růže sáronská“ je svatební vyznání
nevěsty. A tato nevěsta bývá přirovnávána k nevěstě Boží, nebo nevěstě Kristově. Církev je totiž
nevěsta.

12.
Vraťte se na Petrské náměstí a dál se dejte ulicí, jejíž název připomíná zaměstnání Ježíšova otce.
Čím byl?

a) Soukeníkem

b) Barvičem

c) Loďařem

d) Truhlářem

e) Zlatníkem

Že jdete tou správnou ulicí, poznáte podle toho, že po levé straně uvidíte dům s nápisem Salvátor.

Na dveřích má spoustu erbů. Které z nich nějak souvisejí s Ježíšem a jak?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13.
Kousek dál narazíte na opravovaný dům č. 8. Jaké stopy živého Krista dům skrývá, najdete, když
vyluštíte tajenku na jednom z jeho oken. (Nápověda pro děti do 9 let: Jde o tajné EVANGELICKÉ
písmo.) Tajenka:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14.
Na domě o číslo menším hledejte, co tu připomíná, jak Petr zapřel Krista. Odpověď:

________________________________________________________________________________

15.
Pokračujte Truhlářskou až na konec, přejděte Revoluční, projděte zleva podél Kotvy. A teď pozor:



Takto apoštol Pavel vysvětluje význam Kristova vzkříšení: A jako vešla do světa smrt skrze člověka, 
tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 
Odkud byl vyhnán Adam? – a co nám podle apoštola Pavla Kristus znovu otevřel? Odpověď najdete
na jednom z domů okolo (nápověda: chodilo se tam nejspíš občerstvovat 12 apoštolů.)
______________________________________

16.
Pokračujte dál směrem, jakým jste přišli. Dojdete do Jakubské . A tam hledejte symbol, který nám 
připomíná, že Kristus svou smrtí přemohl smrt. __________________________________________

17.
A to už stojíte u kostela sv. Jakuba. Ušli jste sem dlouhou cestu. Na dlouhou cestu se museli vydat 
také ti, kdo Kristu uvěřili  a začali o něm kázat. Najděte na čelní stěně kostela postavu, která 
symbolizuje poutnictví. Kdo to je? ____________________________________________________

18.
Od průčelí udělejte čtvrtobrat nazpátek a po pár krocích zahněte doprava do dvora, zvaného 
Ungelt, a kdysi dávno Týn. 
Evangelistovi Janovi se tradičně říká „orličník“. Najdeš tu jeho sochu? (Nápověda: Dopadají na ni 
paprsky „slunce spravedlnosti“)

19.
Z Ungeltu pokračujte podle Týnského kostela na Staroměstské náměstí. Podívejte se pozorně na 
kostel – má na sobě symbol večeře Páně? ANO – NE, pokud ano, jaký?
________________________________________________________________________________

20.
Rozhlédněte se po Staroměstském náměstí. Která ze soch připomíná postavu, jež prohlásila: 
„...svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje 
a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka.“?
________________________________________________________________________________

21.
A odtud Pařížskou či Dušní (vyberete si širokou či úzkou cestu?) - k Salvátoru. Tam v okně najdete 
poslední úkol.
________________________________________________________________________________
KONEC – pokud jste si fotili jednotlivá místa – zkuste je poskládat za sebou podle pořadí ve 
velikonočním příběhu.

Jste u cíle své cesty! Dobře dojděte domů a radujte se, protože Kristus vstal z mrtvých!


