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Ahoj 

Prožili jsme Svatý týden. Připomeneme si jeho průběh, jak vypadá, když je všechno 
„normálně“. 
 
Květná neděle 
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem s ratolestmi, který symbolicky 
naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení, abychom dostali také podíl na jeho 
vzkříšení. Při mši čteme pašije. 
 
Zelený čtvrtek 
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství 
eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí. 
 
Velký pátek 
Na Velký pátek se neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení Páně. Ty mají tří 
části: bohoslužbu slova, ve které se čtou pašije, zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání 
kříže; přijímání. Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle. 
 
Bílá sobota 
Na Bílou sobotu se neslaví mše svatá. Ten den si připomínáme chvíle, kdy Ježíš ležel v hrobě. 
Podle starého zvyku začíná nový den již po západu slunce předešlého dne. K oslavě 
význačných svátků tak patří vigilie v předvečer příslušného svátku. Oslava vzkříšení tedy 
začíná (podle našeho počítání) večer na Bílou sobotu. 
 
Velikonoční vigilie 
Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých. Začíná svěcením ohně a 
chvalozpěvem na velikonoční svíci - paškál. Při velikonoční vigilii probíhá křest dospělých – 
katechumenů.  

Velikonoční neděle 
Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě”, 
která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne. Svým zmrtvýchvstáním dovršil 
Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k 
eucharistickému “lámání chleba” a tento den nazvali “dnem Páně”. Každá neděle v roce je 
tedy “oslavou Velikonoc”. 
 
Velikonoční doba 
Slavení pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého. 
  
 
 
 
Přečtěte si v Bibli  
z Matoušova evangelia úryvek Mt  28,1 – 10 a z Lukášova evangelia úryvek Lk 24,13 – 31. 
Pak si oba úryvky poslechněte převyprávěné v Parabibli.   
 



Mt 28,1 - 10 
https://wave.rozhlas.cz/parabible-24-prazdny-hrob-8122726 
 
Lk 24,13 - 31 
https://wave.rozhlas.cz/parabible-25-presne-podle-scenare-8122732 
 

Šifra na rozluštění 

Jafa – Přímořská Kaisarea – Samaří –Bétšeán- Jeruzalém 

 

Jafa – Přímořská Kaisarea – Dór - Samaří – Jeruzalém a ještě Přímořská Kaisarea – 
Samaří 

 

Jafa – Přímořská Kaisarea – Dór – Bétšeán- Samaří – Jeruzalém a ještě Přímořská 
Kaisarea – Samaří 

 

Jafa – Přímořská Kaisarea – Dór 

 

Jafa – Přímořská Kaisarea – Dór - Samaří – Jeruzalém a ještě Přímořská Kaisarea – 
Samaří 

 

Klíč:  mapa Palestiny po makabejských válkách vzadu v ekumenickém překladu Bible, vydání 
1996 (ta Bible, kterou si někdy půjčujeme ze sakristie a používáme při nábožku). Zkuste na 
této mapě putovat podle návodu v šifře. 

Pošlete vyluštěnou šifru na kviz@gvp.cz 
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