
 

 

 

 

 

 

PRŮVODCE 

VELIKONOČNÍMI SVÁTKY 
Vlašim 2021 

  



KVĚTNÁ NEDĚLE 

 
 
- začátek Svatého týdne  

- připomínka slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma o jeho posledních Velikonocích.  

- na začátku mše svaté se koná žehnání ratolestí a čte se evangelium Mk 11,1-10:  

 

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků 
napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice tady před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete 
přivázané oslátko, na kterém ještě žádný člověk neseděl. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás 
někdo zeptal: ‚Co to děláte?‘, řekněte: ‚Pán ho potřebuje a hned ho sem zase pošle nazpátek.‘  
Odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam 
stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, 
a oni je nechali. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. 
Mnozí prostřeli svůj plášť na cestu, jiní zase ji pokladli větvičkami, které nařezali na polích. Ti, 
kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnáno 
buď království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech! (Mk 11,1-10). 
 

- průvod na připomenutí vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma. 

- 1. čt. Iz 50,4-7 – „Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu 

zahanben.“ 

- Žl 22 – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

- 2. čt. Flp 2,6-11 – Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný 

Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. 

- EV – PAŠIJE – UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PODLE MARKA, Mk 14,1-15,47  

 



 

 

 

 



 



VELIKONOČNÍ TRIDUUM 

ZELENÝ ČTVRTEK 

 
 

- den ustanovení svátosti kněžství a svátosti Eucharistie.  

- zpívá se slavnostní zpěv Sláva na výsostech Bohu 

- 1. čt. – Ex 12,1-8.11,14 - ustanovení starozákonní velikonoční večeře, kterou Izraelité začali 

slavit Pesach. Beránkovou krví značili veřeje svých domů, a tím je Hospodin uchránil od 

smrti.  

- Ž 116 – Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy 

- 2. čt. – 1 Kor 11,23-26 – Slova proměňování: Toto je moje tělo, které se za vás vydává. 

Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na 

mou památku.“ 

- EV – Jan 13, 1-15 – Pán Ježíš umývá učedníkům nohy, a tak jim projevil lásku až do 

krajnosti.  

ZASTAVENÍ SE: vybarvi si obrázek a zkus přemýšlet o milosrdném skutku mytí nohou, který Pán 

Ježíš vykonal svým apoštolům. Jak velkou lásku k nám Pán Ježíš má, když se dotýká našich slabostí. 

Projev v dnešní den skutek lásky někomu ze svých nejbližších. Pokud si se s někým pohádal/a, usmiř 

se s ním/ní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I my můžeme s Pánem Ježíšem bdít v Getsemanské zahradě. Udělej si dnes večer čas a 

několik minut buď s Pánem Ježíšem. Přečti si úryvek z evangelia podle Marka: Mk 14,32-42 a 

pomodli se desátek svatého růžence: ... který se pro nás krví potil.   

 

 

 

 

 

 

  



VELKÝ PÁTEK 

 

 
 

- den, kdy slavíme památku umučení a smrti našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista 

- je to také den přísného postu a odříkání 

- kostel – hlavní oltář je zcela bez svící, bez pláten, bez výzdoby 

- kněz po vstupu do svatyně si lehá na zemi – tzv. prostrace – kající úkon, úkon 

odevzdanosti, uvědomění si vlastní hříšnosti, odevzdání se do Božích rukou. 

- neslaví se mše svatá, ale slaví se obřady!  

 

Obřady mají tři části: 

1. BOHOSLUŽBA SLOVA 

- 1. čt – Byl proboden pro naše hříchy – Iz 52,13-53 

- Žl 31 – Otče do tvých rukou odevzdávám svého ducha 

- Žid 4,14-16; 5,7-9 – Zakusil, co je poslušnost, a stal se pro ty, kdo ho poslouchají, příčinou 

spásy. 

- EV - Jan 18,1-19,42 – Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana 

- Přímluvy 

 

2. OBŘAD UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE – Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa 

 

3. SVATÉ PŘÍJÍMÁNÍ – Hle Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, 

kdo jsou pozvání k hostině Beránkově.  

 



 
 

ZASTAVENÍ SE: Možná máš v pokoji kříž. Zkus si v tento den najít čas a před křížem 

pokleknout. Zahledět se na mrtvé tělo Pána Ježíše. Jak velkou bolest a utrpení musel ve 

svém životě prožít, abychom my mohli být vykoupeni. Řekni mu, že ho máš rád, že ho 

nechceš opustit a chceš u něho stát jako Panna Maria a svatý Jan. (Mk 15,20-41)  

 

Možná i v rodině mátě někoho kdo žije sám, kdo je nemocný, trpí, možná dědeček 

s babičkou, možná strejda. Zkus dnes potěšit někoho, kdo žije sám, nebo je nemocný ve 

tvém okolí.     



Na Velký pátek se při bohoslužbě slova zpívá nebo čte žalm 31. Přečtěte si ho i vy sami. 
Vidíte v něm zvýrazněná slova? Zkuste je najít v osmisměrce! 
 

Hospodine, utíkám se k tobě 
Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 

 
Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost! 

Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. 
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. 

Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má. 
Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. 
Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina. 

Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření.  
Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. 

Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřáls volnosti mým nohám. 
Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i mé tělo chřadnou. 

V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou. 
Potupen jsem všemi protivníky, a sousedy nejvíc; známí ze mne mají strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi. 

Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba. 
Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život. 

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: „Ty jsi můj Bůh, 
moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. 

Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. 
Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám; ať jsou zahanbeni svévolníci, ať v podsvětí zmlknou. 

Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním. 
Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, 

před zraky všech lidí. 
Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku. 
Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě! 

A já jsem si ukvapeně řekl: „Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.“ Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k 
tobě o pomoc volal. 

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si 
vedou zpupně. 

Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! 
zdroj: bibleserver.com 

 



 

 

Bílá SOBOTA  

vígílie Vzkříšení Pána Ježíše Krista 
 

- liturgie se koná po západu slunce 

- liturgie má 4 časti: 

1. Slavnost velikonoční svíce – žehnání ohně, žehnání páškálu – velikonočni svíce, vstup do 

neosvětleného chrámu + se zpívá slavnostní chvalozpěv Exultet  

 

O čem se v něm zpívá? Zkus si zaškrtnou v textu nejdůležitější myšlenky. Která slova se ve 

chvalozpěvu opakují nejčastěji?  

 

 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! 

Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! 

K vítězství tak mocného Krále 

zazni, polnice, a zvěstuj spásu! 

Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září 

a tonoucí v jasu věčného Krále, 

pohleď, jak na celém světě 

rychle zmizely temnoty! 

Raduj se i ty, matko Církvi, 

zkrášlená leskem tak jasného světla! 

A v mohutném zpěvu lidu 

ať tento svatý dům Boží 

zní ozvěnou té radosti! 

( Prosím vás tedy, drazí bratři, 

když hledíte na tak obdivuhodně jasné a svaté světlo, 

vzývejte spolu se mnou 

milosrdného a všemohoucího Boha. 

On mě bez mých zásluh milostivě přidružil ke sboru jáhnů; 

kéž mě tedy naplní jasem svého světla 

a dá mi vyzpívat chválu této svíce. 

V: Pán s vámi. 

O: I s tebou. ) 

V: Vzhůru srdce. 

O: Máme je u Pána. 

V: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 

O: Je to důstojné a spravedlivé. 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, 

abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce, 

i jeho jednorozeného Syna, 

našeho Pána Ježíše Krista 

 

počátek věků 

 

konec věků 

 

2       0 

 

2       1 

  

2       1 



oslavovali radostným zpěvem 

a celou vroucností srdce i ducha. 

Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův 

a svou krví z lásky prolitou 

zrušil dlužní úpis dávného hříchu. 

Dnes je slavnost veliké noci, 

kdy se zabíjí onen pravý Beránek, 

jehož krev posvěcuje veřeje věřících. 

To je ta noc, 

ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, 

kdysi vyvedl z Egypta; 

Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou. 

To je tedy ta noc, 

kdy jas ohnivého sloupu 

zahnal temnotu hříchu. 

To je noc, 

která dnes na celém světě 

vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa a od tmy hříchu, 

vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství. 

To je ta noc, 

v níž Kristus pouta smrti rozlomil 

a jako vítěz vystoupil z hrobu. 

Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, 

kdybychom nebyli vykoupeni. 

Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám 

tvá otcovská dobrota! 

Jak nedocenitelný to projev tvé lásky: 

Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka! 

Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, 

který Kristus zahladil svou smrtí. 

Ó šťastná vina, 

pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký! 

Ó vskutku blažená noc, 

ta jediná směla znát čas i hodinu, 

kdy Kristus vstal z říše zemřelých! 

To je ta noc, o které je psáno: 

„Noc jako den se rozjasní“ 

a „Noc je mým světlem ve všech mých radostech“. 

A tak posvěcená tato noc 

zahání hříchy, smývá viny, 

hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; 

zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci. 



V této milostiplné noci přijmi tedy, Otče svatý, 

tento chvalozpěv jako večerní oběť, 

kterou ti přináší přesvatá církev, 

když rukama svých služebníků 

slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku. 

Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci, 

kterou ke cti Boží rozsvítil planoucí oheň. 

Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo, 

přece ho neubývá. 

Napájí se totiž tajícím voskem, který pro tuto vzácnou svíci 

připravila pilná včela. 

Ó vpravdě blahodárná noc, 

která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem. 

Prosíme tě tedy, Bože, 

ať tato svíce, ke cti tvého jména zasvěcená, 

stále svítí neslábnoucím jasem, 

aby rozehnala temnotu této noci. 

Přijmi ji jako líbeznou vůni 

a dej, aby zářila jako světla na nebi. 

Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla. 

Onen totiž Vládce světla, který nezná západu. 

Ten, který se vrátil z říše zemřelých 

a jasně zazářil lidskému rodu: 

tvůj Syn Ježíš Kristus. 

On s tebou žije a kraluje na věky věků. 

O: Amen. 

2. Bohoslužba slova 

Starý zákon  

- 1. čt. Gn 1,1-2,2 – Stvoření světa 

- 2. čt. Gn 22,1-8 – O Abrahámově oběti 

- 3. čt. Ex 14,15-15,1 – O přechodu Izraelitů Rudým mořem 

- 4. čt. Iz 54,5-14 – O novém Jeruzalémě 

- 5. čt. Iz 55,1-11 – O spáse všem zdarma nabídnuté 

- 6. čt. Bar 3,9-15.32-4,4 – O prameni moudrosti 

- 7. čt. Ez 36,16-17a.18-28 – O novém srdci a novém duchu 

Slavnostní zpěv Gloria  

Nový Zákon 

- Epištola – Řím 6,3-11 – Kristus vzkříšený zmrtvých už neumírá 

- EV – Mk 16,1-7 – Ježíš nazaretský, který byl ukřižován, byl vzkříšen  

 

3. Křestní bohoslužba, pokud jsou katechumeni, tedy ti, co mají přijmout svátost křtu 

 

4. Bohoslužba oběti - Eucharistie 

 

 



 

 

 

 

 



 

ZASTAVENÍ SE:  

 Dnešní noc Pán Ježíš vstal z mrtvých. Pán Ježíš zvítězil nad smrtí. O události vypráví 

evangelista Marek Mk 16,1-20. Zkus si najít čas a přečíst si úryvek z Písma Svatého. 

Věřím, že i tebe naplní radost  a nadějí z toho, že Pán byl vzkříšen. A možná si najdeš 

čas i na desátek sv. růžence... který z mrtvých vstal.    

 Bohoslužba velikonoční vigílie je oslavou Kristova vzkříšení, které se událo během noci 
ze soboty na neděli. Pamatujete si, co tomuto okamžiku předcházelo? A co víte o tom, 
jak se tento významný den slaví? Zkuste vyplnit křížovku, abyste si ověřili své znalosti. 
 

1. Jak se nazývá obřad, kterým na Bílou sobotu oslavujeme zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista? 
2. Bílá sobota je velmi důležitý den také pro katechumeny, kteří čekají na svůj ****. Ostatní lidé si ho 

během obřadu připomínají obnovou křestního slibu.  
3. Na začátku obřadu zapalujeme velikou svíci, která symbolizuje radost, život a světlo, které Kristus vnáší 

do všech temnot. Jak se této svíci říká? 
4. Při vigílii čteme mnoho úryvků z Bible. Hned první čtení vypráví o tom, jak Bůh stvořil svět. Tento 

příběh je zapsán v knize *******, která je součástí Tóry. 
5. Jakým slovem můžeme nahradit pojem zmrtvýchvstání Ježíše Krista?  
6. Jak se jmenuje hora, na které byl ukřižován pán Ježíš Kristus? 
7. Apoštol Tomáš nedokázal uvěřit tomu, že byl Ježíš skutečně vzkříšen. Až poté, co se s ním setkal, viděl 

jeho **** a sáhl si na ně, se skutečně obrátil. Zvolal: „Můj Pán a můj Bůh!“, říká Janovo evangelium. 
8. Doplňte citát z Janova evangelia: “Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a 

****.”   Jan 19,34 
9. Jeden z lidí, kteří přihlíželi Ježíšově smrti, odběhl, vzal houbu, nabodl ji na prut a dával Ježíši napít. 

Houba ale nebyla naplněna vodou. Čím tedy? 
10. Než Ježíše ukřižovali, nechal Pilát na kříž připevnit nápis tohoto znění: “Ježíš **********, židovský 

král.” 
 

 



VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

Slavnost Pánova vzkříšení 
1. čt. – Sk 10,34a.37-43 

2.čt. – Kol 3,1-4 

Před evangeliem se zpívá slavnostní velikonoční radostný zpěv o Vzkříšení Páně - sekvence 

EV – Jan 20,1-9  

 



BINGO 
minimální počet hráčů: 3 
co potřebujete: vytištěné tabulky, propisky nebo tužky 
 
Pravidla hry 
 Hráči si rozdělí role. Jeden popisuje (“vypravěč”) a ostatní hrají bingo. 
 Vypravěč: Vybere si jednu z devíti postav tabulky a začne ji nepřímo popisovat. Může 
například mluvit o jejím životě, zázracích, zmínit její rodinu nebo přátele. Nesmí ovšem vyzradit 
její jméno! Potom čeká, než zbylí hráči přijdou na jméno popisované osobnosti a přeškrtnou ji. 
Jakmile dostane znamení o ukončení jejich výběru, může začít popisovat další postavu. Vypravěč 
nesmí jednu postavu popisovat vícekrát. Potom, co dokončí svůj popis a začne s novým by se k 
předešlým osobnostem už neměl vracet! 
 Vypravěč by si měl zapisovat pořadí postav, které popisuje nebo si je alespoň škrtat ve 
své tabulce. Jakmile jeden z ostatních hráčů zakřičí “Bingo!”, zkontroluje mu zaškrtané 
osobnosti v jeho tabulce a rozhodne o jeho vítězství.  
 Zbylí hráči: Vyslechnou vypravěčův popis první postavy. Pokud si myslí, že znají jméno 
osobnosti, kterou vypravěč popisuje, přeškrtnou její jméno v tabulce a napíší k ní pořadové 
číslo. Hráči si nesmí radit, každý hraje sám za sebe. Jakmile všichni zaškrnou první postavu, dají 
vypravěči znamení, aby pokračoval s popisem nové postavy. Celý postup se opakuje. 
 Počet kol není pevně stanoven. Hra končí v případě, kdy jeden z hráčů vyškrtá tři jména 
v řadě, ve sloupci nebo diagonálně, jako to vidíte na obrázku. Pokud se mu to podaří, zakřičí 
“Bingo!” a stává se vítězem hry. 
 Ovšem pozor! K vítězství je potřeba, aby jména zaškrtaných postav byla uhodnuta 

správně. Pokud vypravěč při kontrole kartičky najde chybu, nemůže být hráč uznán vítězem. 

Hra pokračuje dál. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 


	BINGO

