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19. VELIKONOČNÍ UDÁLOSTI – BERÁNEK BOŽÍ  

Kap. Scéna Čas 

Hlavní postavy; 
symboly; 
zvířata… 

 

Obsah Pro poznámky lektora 

1. 
Je psáno 

1 
0:30 – 
1:40 

Josef, Maria, 
Ježíšek, pastýři, 
hvězda 

Úvodní citace z Bible o narození dítěte Iz 9,5; narozený Ježíšek 
a návštěva pastýřů. Scéna končí zářící hvězdou z nebe a citací 
z Bible – Ž 55, 13.14 

 

2 
1:40 – 
2:50 

Jidáš, Petr, váčky 
peněz patřící do 
společné pokladny 

Petr potkává Jidáše a předává mu peníze do společné pokladny, 
diví se, že je měšec často prázdný, Jidáš se hájí tím, že není lehké 
hospodařit se společnými penězi. Petr se omlouvá. Jidáš v duchu 
uvažuje, že by si neměl brát pro sebe, ale obhajuje se tím, že má na 
to právo, protože dělá víc než ostatní. 

 

3 
2:50 – 
4:21 

Ježíš, žena, Jidáš Ježíš je se svými učedníky na návštěvě u Šimona Malomocného, 
žena přináší olej a pomazává Ježíšovi hlavu a pak nohy. Jidáš se 
pohoršuje, že je oleje škoda. 

 

2. Oslík 1 
4:21 – 
5:40 

Ježíš, Petr, dva 
učedníci, majitel 
osla, oslík 

Scéna začíná citací z Bible Za 9,9; Ježíš posílá dva učedníky pro osla, 
majitel se nejdříve brání, ale když mu sdělí učedníci, pro koho je 
osel určen, dá jim ho. 

 

3. Třicet 
stříbrných 

1 
5:40 – 
7:35 

Farizeové, Jidáš Citace Ž 31, 14; Za 11, 12; Farizeové se domlouvají, jak se zbavit 
Ježíše bez pobouření lidu. Přichází Jidáš, je ochotný Ježíše zradit. 
Odměnu usmlouvají na 30 stříbrných. 

 

2 
7:35 – 
9:00 

Ježíš, Petr, Jidáš, 
učedníci 

Citace Ž 41, 10; Poslední večeře, Ježíš oznamuje učedníkům, že ho 
jeden z nich zradí – všichni se ptají, kdo to je. Dále oznamuje, že ho 
všichni opustí, Petr odporuje, že on ho neopustí a půjde s ním i na 
smrt. Ježíš mu říká, že dříve, než kohout třikrát zakokrhá, ho zapře. 

 

3 
9:00 – 
11:45 

Ježíš, učedníci Citace z Bible Iz 53,6; Ježíš odchází do Getsemanské zahrady spolu 
s učedníky. Ježíšova modlitba. Učedníci spí. 

 

4 
11:45 – 
13:29 

Ježíš, Jidáš, vojáci, 
učedníci 

Jidáš přivádí vojáky, polibkem zrazuje Ježíše. Petr uťal vojákovi 
ucho. Ježíš ho uzdravuje. Ježíš je zajat a odveden, učedníci utíkají 
pryč. Jidáš zůstává stát s váčkem peněz. 
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Legenda k tabulce:  

 
V prvním sloupci jsou uvedeny jednotlivé kapitoly dle DVD. Celý film jsme dále rozdělili do jednotlivých scén, dle tématu spolu s časy. U každé scény je 
v krátkosti popsán obsah. Barvami jsou znázorněny postavy, u kterých se zabýváme jejich jednáním a postoji. 
Poslední sloupec je vyhrazený pro lektory – jejich případné poznámky pro práci, myšlenky apod. 

4. Kohout 
 

1 
13:29 – 
17:41 

Petr, lidé u ohně, 
Ježíš, Kaifáš, 
velerada, farizeus, 
který hájil Ježíše, 
dva svědkové 

Citace z Bible Iz 53,7; Ježíš je předveden před veleradu, farizeové 
Ho obviňují. Jeden se ho zastává.  Povolávají dva svědky, kteří 
vypovídají – každý trochu jinak. Ježíš je odsouzen k trestu smrti. 
Petr třikrát zapírá Ježíše – končí slovy: Co jsem to udělal. 

 

5. Král 

1 
17:41 – 
20:38 

Ježíš, Pilát, Kaifáš, 
Barabáš, lid 

Pilát hovoří s Ježíšem, neshledává na něm žádnou vinu. Kaifáš žádá 
smrt – odvolává se na císaře. Pilát vyvádí Ježíše na balkon před 
dav, nabízí propuštění Ježíše nebo Barabáše – lidé žádají propustit 
Barabáše. Pilát si myje ruce – říká, že nenese žádnou vinu nad 
smrtí Ježíšovou. 

 

2 
20:38 – 
22:24 

Ježíš, vojáci, Jidáš, 
Kaifáš, rada 

Citace z Bible Ž 22, 17; Iz 50,6; Ježíše bičují a dávají mu trnovou 
korunu na hlavu. Jidáš přichází k farizeům, říká, že zradil nevinného 
člověka. Kaifáš mu odpovídá, že je to jeho věc. Jidáš hází peníze na 
zem a odchází. 

 

3 
22:24 – 
23:23 

Ježíš, dav, vojáci, 
Šimon z Cyrény, 
Jan, ženy pod 
křížem 

Ježíš nese kříž, Šimon z Kyrény mu ho pomáhá nést. Hora Golgota – 
Ježíše přibíjejí na kříž. Maria, Jan a Marie Magdalská to sledují.   

 

4 
23:23 – 
27:20 

Ježíš, vojáci, 
apoštolové, Pilát, 
Jan, Maria 

Citace z Bible Žalmy: 22,19; 22,8.9; 69,22; 22,2; Ježíš prosí svého 
Otce, aby odpustil, těm, kdo ho tupí, neboť nevědí, co činí.  Ježíš na 
kříži mluví k Janovi a Marii. Pilát sleduje z okna horu Golgotu. 
Apoštolové jsou schování v domě, dozvídají se o Jidášově 
sebevraždě. Ježíš na kříži umírá. Vše končí citací z Bible LK 18,31-
33. 

 

 


