
Nábožko 3. dubna 2020 

Ahoj holky a kluci, vítejte opět na hodině náboženství!  

Než se pustíme do Velikonoc, které jsou už na dohled, jako každou hodinu si 

zkusme zazpívat! ….Holky mají rády písničku Rozžíhá, tak jsem vám ji našla - 

stačí se připojit.. 

Asi v nejlepším hudebním provedení ji najdete na: 

http://www.youtube.com/watch?v=hJhLGBW0wno 

ROZŽÍHÁ 

R: Rozžíhá Maria svíce v nás. Temnotou s Marií projdem snáz.  

Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz. 

 

1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn, 

že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín.  

R:  

2. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání,  

že padla vláda noci a přišlo svítání.  

R:  

3. Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích,  

a nebýt Matky Boží, kdo znal by Knihu Knih?  

R:  

4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát,  

že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad.  

R:  

5. Jí patří dík za všechna díla, jež chrání pláštěm svým,  

dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím.  

R:  

6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš,  

kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš.  

R:  

 

Pěkně jste to zpívali☺ 

posaďte se, jdeme na Velikonoce 

http://www.youtube.com/watch?v=hJhLGBW0wno


Květná neděle: to je tato neděle (5.4.2020), kdy si připomínáme Ježíšovu jízdu na 

oslátku do bran Jeruzaléma, kde ho davy lidí vítali a volali Hosana!!! Oslavujeme 

Ježíše, jako našeho krále a vítěze nad smrtí. My se také připojujeme k zástupům 

a máme s sebou větvičky rostlin, rostoucích u nás, v Čechách. Bohoslužba by se 

začínala venku a pak pokračovala uvnitř kostela (obvykle), letos budeme 

improvizovat. 

Název květné neděle je podle ratolestí (větviček), kterými vítáme Ježíše. 

Zelený čtvrtek: tento den dopoledne, kněží obnovují kněžské sliby a světí se 

oleje, které se používají při svátostech během roku. 

Při večerní bohoslužbě si připomínáme poslední večeři a vybraným dvanácti lidem, 

kněz umývá nohy, stejně, jako to dělal Ježíš, než začala večeře, končíme v tichu 

v Getsemanské zahradě, kde byl Ježíš zatčen a odveden. 

Název zeleného čtvrtku pochází z německého Gründonnerstag - trošku chyba 

v překladu, protože grienen  je německy plakat, truchlit - byl to den odpuštění, 

kdy se hříšníci toužící po odpuštění přijímali zpět mezi věřící. 

Velký pátek: je to den uctívání Ježíšova kříže. Připomínáme si Jeho ukřižování a 

smrt a proto se neslaví mše. Je to den velkého smutku. 

Bílá sobota: slavit se začíná až po západu slunce, protože v noci ze soboty na 

neděli slavíme zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Proto obřady začínají venku před 

kostelem, kde se požehná oheň, potom paškál (velikonoční svíce - která hoří po 

velikonoční dobu a když se v kostele slaví důležité slavnosti, či svátosti. 

Symbolizuje světlo vzkříšeného Krista). Pak se jde v průvodu se svíčkami 

zapálenými od paškálu dovnitř kostela, kde se pokračuje. 

Je to nejdelší bohoslužba, při které se čtou důležité biblické texty napříč celou 

Biblí. Vlastně je to takové opakování pro všechny - co člověk všechno s Bohem 

zažil. Pro dospělé kandidáty na křest, kteří se na něj připravovali a tento den 

budou pokřtěni a přijati do církve, je to ujištění, že půjdou-li v životě s Bohem, 

bude jejich život jiný, než dosud. 

Tuto noc se tedy posvětí voda, kterou budou čekatelé křtu pokřtěni a tou se také 

pokřtí. 

Název bílé soboty je zřejmě odvozen od barvy látek, do nichž byl Ježíš v  hrobě 

zavinut, nebo podle tradice název souvisí s bílým rouchem (oblečením), který si 

oblékli nově pokřtění.  

Neděle zmrtvýchvstání Páně: Připomínáme si Ježíšovo vzkříšení, radujeme se 

z toho, protože podle této neděle se slaví všechny ostatní a právě tuto neděli si 

připomínáme po celý rok! Tento den byl hrob nalezen prázdný, a mnohým došlo to, 

co se jim snažil Ježíš říct, když s Ním byli pohromadě. Někteří Ježíše potkali 

živého a hned to šli říct ostatním. 



RADOSTNÉ VELIKONOCE VÁM VŠEM! 

s modlitbou za vás a vaše blízké Katka 

 


