
symboly veľkých dní spásy 

symboly veľkého piatku

Tŕňová koruna
Koruny kráľov boli a sú zo vzácneho kovu, nádherne 

zdobené drahokamami. Predchodcom klasickej kráľovskej 
koruny bol vavrínový veniec, ktorý symbolizoval víťazstvo 
i moc.

Pánovi Ježišovi dali tŕňovú korunu, aby posmešne zvýrazni- li Jeho poníženie 
ako kráľa bez moci, ktorý trpí. On ju niesol, aby nám bolo zrejmé, že toto utrpenie znáša 
kvôli nášmu hriechu. 

starý purpurový plášť
Vojaci po bičovaní prehodili na Pána Ježiša starý, vyradený a ošúchaný plášť po ne-

jakom vojenskom veliteľovi alebo dokonca po rímskom miestodržiteľovi ako bol Pilát. 
Kráľovský odev bol bežne výraznej purpurovej farby (sýtočervená farba s nádychom do 
fialova), tiež nádherne zdobený. Tento starý plášť mal zvýrazniť potupu a poníženie Pána 
Ježiša ako kráľa bez slávy. Prišiel z večnej slávy, aby kvôli nášmu hriechu prijal poníženie.

Trstinová palica
Symbolizovala atrapu kráľovského žezla. Žezlo držali v ruke králi, keď vynášali rozkazy, 

verdikty či ortieľ nad človekom. Trstina v ruke Pána Ježiša zvýrazňovala Jeho bezmocnosť 
vydať nejaký príkaz.

Nám však trstina ukazuje na Jeho večnú moc, ktorou bude raz súdiť živých i mŕtvych.

kocky
Vojaci zneuctili Pána Ježiša tým, že Ho vyzliekli a chceli mať nejaký 

úžitok z Jeho oblečenia. Urobili si second hand. Vrchný odev (rúcho) 
bolo zošívané, tak ho popárali a rozdelili na štyri kusy – pre každého je-
den. Spodný odev však bol tkaný vcelku a bol z jemnejšej látky. Nechceli ho ničiť páraním, 
tak pri trpiacom Ježišovi sa zahrali a hádzali los. Kto vyhral, tomu zostal spodný odev. 

Nevieme, ako to robili, ale kocky nám symbolizujú tento los – hru o Ježišov odev. Boží 
Syn trpí a oni sa hrajú. Toto ukazuje na to, aký môže byť človek bezcitný až krutý vo 
svojom správaní sa k utrpeniu. 

klince
Sú znakom utrpenia Pána Ježiša. Nimi boli pribité Jeho ruky i nohy ku krížu. 

Z rán po klincoch krvácal. 6 hodín mu spôsobovali pálenie, bolesť. Toto utrpenie 
podstúpil, aby nás zachránil od večného trápenia kvôli našim neprávostiam.

kríž
Kríž ako spôsob popravy používali v Rímskej ríši ako trest a zároveň ako výstrahu pre 

ostatných, aby si dávali pozor a neodporovali zákonom v ríši. Smrť na kríži bola hanbou. 
Pán Ježiš išiel cestou smrti na kríži preto, aby zniesol trest za naše porušenia 
Božích zákonov. Jeho kríž je výstrahou, výzvou, aby sme sa rozhodli po-
slúchať Pána Boha. On prijal hanbu kríža, aby sme sa raz my nehanbili na 
poslednom súde a neboli odsúdení.



symboly veľkej noci
prázdny hrob
Výnimočný odkaz prvého veľkonočného rána. Je 

dôkazom Božej moci nad smrťou.
Je výzvou pre našu vieru a dáva nášmu životu zmy-

sel. Po utrpeniach, ťažkostiach, chorobách i smrti je 
prázdny hrob oslavou víťazstva. Pána Ježiša oslavujeme ako víťaza, ktorý má moc a je na-
šim Záchrancom. 

vajíčka
Už pred narodením Ježiša bolo vajíčko symbolom nového života. Pre nás je 

symbolom hrobu a nového života, ktorý z hrobu vyšiel.

pohľadnice
Namiesto kuriatok či narcisov, ktoré sú často na pohľadniciach v obchode, 

môže byť kríž, baránok, prázdny hrob - ako pripomienka toho, čo Veľká noc pre kresťa-
nov znamená

motýľ
Je to nádherný symbol. Premena húsenice cez kuklu na krásneho motýľa je 

ilustráciou veľkonočného príbehu smrti a vzkriesenia. Pre malé deti to 
môže byť veľmi abstraktné, ale staršie deti sa aj s týmto obrazom už ve-
dia stotožniť. Malé deti minimálne môžu namaľovať krásneho motýľa.

nové šaty
Alebo aj sviatočné šaty sú tiež silným obrazom, ktorý symbolizuje novú 

spravodlivosť. Máme ju v Kristovej smrti a vzkriesení. Tak ako si oblieka-
me sviatočné nové šaty, tak si „obliekame“ nový život. Pretože Boh zvíťazil nad hriechom 
a smrťou.

praclíky
Tradícia pečenia praclíkov nie je veľmi známa. V jednom nemeckom 

kláštore mnísi piekli na začiatku pôstu chlieb a pečivo pre celú rodinu. 
V r. 672 tam prišiel nový brat Ján, a ten navrhol, aby sa v pôste viacej 
modlili. Vyvaľkal kus cesta a stočil ho do tvaru prekrížených rúk. Tak 

sa totiž učil modliť ako dieťa. Odvtedy v tomto kláštore piekli pred 
Veľkou nocou chlieb v tvare zložených rúk, v tvare praclíka.

pozdrav
Prví kresťania si zachovávali zvyk na veľkonočné ráno sa zdraviť pozdravom „Pán vstal!“ 

A odpoveď bola: „Áno, On skutočne vstal!“
Ján Matis


