
Cesta 
k Velikonocům



Velikonoce
se v zemích s křesťanskou tradicí slaví 
jako připomenutí příběhu 
Ježíšovy smrti na kříži – a jeho zmrtvýchvstání …



Cesta k Velikonocům

Lidský život je křehký. 

Hledáme to důležité, co neshoří na popel…

***

Hledejme tedy naději pro svůj život

a věřme, že existuje…

začala Popeleční středu …



Čas přípravy na Velikonoce … se nazývá: POSTNÍ DOBA
Postní doba začíná Popeleční středou, letos to bylo 17. února 2021.

Vlastní půst trvá 40 dnů, bez započítávání nedělí, od Popeleční středy do Bílé soboty včetně, 6 týdnů po 6 dnech 
(bez nedělí) plus prvé 4 dny od Popeleční středy, před 1. Nedělí postní.

Půst není dieta, ani se nejedná o soutěž, kdo dokáže déle nejíst…

Smyslem je uvědomit si svou slabost, potřebu pomoci, ale současně i možnost podělit se z ušetřených prostředků 
s druhými, kteří jsou kolem. … A také zkoumat sama sebe a hledat, jak nově začít…

A ještě platí, že o nedělích a slavnostech se půst přerušuje.



Proč se slaví Velikonoce?
Bible vypráví starý příběh:

Lid, který dříve žil jako svobodní pastýři, 
byl nucen otročit v Egyptě na faraónových stavbách.

Tento lid, potomci Jákoba-Izraele, 
žádali faraona nejprve o svolení odejít do pouště slavit svátky, 
zřejmě jarní svátky vděčnosti za mladé kusy ve stádu, spojené s pečením beránka.
Ale faraón je nepustil…
Následuje dlouhé jednání, 10 egyptských ran, pečení beránků před odchodem, 
útěk z Egypta a dlouhá cesta do svobody v čele s Mojžíšem…

Jarní svátky tak dostaly obsah vysvobození z otroctví (i před desátou egyptskou ranou). 
Židé je tak slaví dodnes jako svátky Pesach.

Tyto svátky přišel slavit do Jeruzaléma také Ježíš se svými učedníky.
Při nich se stal – kvůli intrikám a zradě – sám obětním beránkem .
Byl odsouzen ke smrti na kříži, na něm také umřel a byl pohřben.

Tím ale příběh nekončí: 
Ježíšovi učedníci dosvědčují Ježíšovo zmrtvýchvstání.

Obsahem křesťanských svátků Velikonoc je oslava nového života, 
který Ježíš získal – pro všechny lidi – tím, že přijal smrt a přemohl ji.



Svatý  týden

Na Květnou neděli si připomínáme, 
jak Ježíš přijížděl na oslíku do Jeruzaléma…

A dav, který ho poznal a očekával od něj zázraky,
mu přišel vstříc,
vítali ho, mávali palmovými větvemi…

Když si to připomínáme v naší zeměpisné šířce, 
bereme do rukou zpravidla rozkvetlé větvičky kočiček.

Ježíš přijel slavit svátky Pesach,
jejichž průběh měl být úplně jiný, než tito lidé čekali…

***

začíná Květnou nedělí …



Svatý  týden
začíná Květnou nedělí …
Následuje:

(Modré pondělí – dnes málo používané; kostely se tradičně uvnitř halily do modrofialového sukna)

(Šedivé úterý – dnes málo používané; poslední úklid na svátky s vymetáním šedivého prachu…)

Škaredá středa – Jidáš se toho dne domluvil s Ježíšovými nepřáteli, že ho zradí

Zelený čtvrtek – tento večer konal Ježíš poslední večeři, při níž se jedl beránek, 
nekvašený chléb a zelené byliny… (tato večeře už náleží k dalšímu dni)

A tak zvané velikonoční Triduum, neboli ‚Třídení‘, tři nejdůležitější dny 
velikonočních svátků:
Velký pátek – je dnem velkého daru Ježíšovy lásky: smrti na kříži, podstoupené        

za všechen lid

Bílá sobota – Ježíšovo tělo spočívalo ve skalním hrobě, zavinuté do bílého plátna

Neděle Zmrtvýchvstání, nebo také Boží hod velikonoční
– začíná nočním bděním, proto: ‚Velká noc‘, oslava naděje na nový život



Večer se konají všude v kostelích mše na památku Večeře Páně.
Ježíš tehdy umyl všem učedníkům nohy, 

aby jim ukázal, že si mají navzájem sloužit a pomáhat…

Při večeři vzal Ježíš chléb,            
a požehnal ho …

A také víno, a požehnal ho …

A řekl, že on sám přichází - a je -
v tomto chlebě a vínu, aby        
v něm dával lidem život, 
získaný křížem a vzkříšením.

Toto se děje při každé mši.



Z a t č e n í  a  o d s o u z e n í

Po večeři odešel Ježíš s učedníky za město, na Olivetskou horu, do 
Getsemanské zahrady. Věděl, co ho čeká: proto volal k Bohu o posilu... 

Zde ho k ránu zastihl učedník Jidáš s vojáky. Za odměnu 30 stříbrných 
ho zradil polibkem, který zvolil jako poznávací znamení...

Poz n . : S p o l u  s  J e ž í š o v o u  ‚ Po s l e d n í  v e č e ř í ‘  s e  t y t o  u d á l o s t i  u ž  p o č í ta j í  
k  Ve l ké m u  p á t k u …

Ježíš byl v poutech odveden, uvězněn, souzen: židovskou veleradou 
i římským vysokým úředníkem Pilátem Pontským, který si nad 
svým rozsudkem nakonec umyl ruce – a poslal Ježíše na smrt.



Velký  pátek

V tento den se křesťané scházejí, 
aby uctili Ježíšovo utrpení a smrt…

***

Dokonáno jest .



Bí lá  sobota Bílá sobota je dnem smutku.

Ježíš byl předchozího dne pohřben. 
Zákony nedovolovaly jít tento den 
ke hrobu, který navíc hlídala stráž.

***
Pro mnohé Ježíšovy přátele proto 

panuje stísněné ticho a klid.

Ježíš, zatím zavinutý do bílých 
pohřebních pláten,
má už ale brzy překvapit, 
a nejen své strážce              
před hrobem…

Ježíšovo tělo lež í  v  hrobě.

Bílá sobota končí                  
s večerem, 

který už náleží novému dnu, 
dnu vzkříšení … 

***



Neděle  Zmrtvýchvstání

Ráno si pak křesťané připomínají, 
jak ženy, které přišly v neděli ráno ke hrobu,

ho nalezly prázdný. 

***

Začíná ‚Velkou nocí‘, tak zvanou ‚vigilií‘ neboli ‚bděním‘.
Pro křesťany je to největší a nejdůležitější noc v roce.
Scházejí se před kostelem, zapalují oheň, od něj pak         
jeden druhému svíce…

Oslavují Ježíšovo vzkříšení, 
které pro ně symbolizuje světlo v temnotě.

Této noci jsou zpravidla také křtění dospělí žadatelé o křest.



Vzkříšení – a velikonoční vajíčka

Východní církve zdobí 
svá velikonoční vajíčka 

také výjevy 
zmrtvýchvstalého Ježíše.

(popř. i svatých…)

Podobná vajíčka pak bývají dokonce 
trvalou součástí výzdoby kostela.

***

K Velikonocům patří velikonoční vajíčko … 
jako symbol života, který se z něj dere ven.



Vel ikonočn í  týden / „OKTÁV“
Celý týden od Neděle Zmrtvýchvstání až do následující neděle 

se slaví…

Ke slovu nyní přicházejí nejrůznější místní lidové zvyky, tradice 
a obyčeje. Ty se ovšem mohou v různých zemích velmi lišit.

Následující neděle se nazývá:

Neděle Božího milosrdenství
– až do této neděle chodívali ti, kdo byli o Velké noci pokřtěni, v bílém: 

na znamení získané čistoty a světla…

Velikonočním týdnem / ‚oktávem‘ ovšem Velikonoce zdaleka nekončí!

Jestliže doba postu, doba přípravy na Velikonoce, trvala 40 postních dnů 
plus neděle, pak doba velikonoční se nemůže odbýt během pár dní… 
Trvá celých 50 dní!

***



Velikonoce – ‚VELIKONOČNÍ OKRUH‘

Velikonoční okruh = 
postní a velikonoční doba

Velikonočním okruhem nazýváme celou 
dobu, která se k Velikonocům váže, 
… jak ukazuje přehled vpravo.

Během velikonoční doby se slaví ještě 
dvě zvláštní slavnosti:

Nanebevstoupení Páně
– čtyřicátý den po neděli Zmrtvýchvstání

Seslání Ducha svatého 
– padesátý den po neděli Zmrtvýchvstání; 

uzavírá velikonoční dobu i velikonoční 
okruh…

***



Nanebevstoupení Páně

Při slavnosti Nanebevstoupení Páně si připomínáme 
okamžik, kdy se Ježíš po svém Zmrtvýchvstání 
rozloučil s učedníky,
aby odešel k Bohu…

Své učedníky na to předtím připravoval.
Nyní jim slíbil poslat pomoc ‚shůry‘
a připravit místo u sebe…

***



Letnice/Seslání Ducha svatého

Při slavnosti Seslání Ducha svatého
si připomínáme okamžik, 
kdy učedníci dostávají slíbenou ‚pomoc shůry‘,
Ducha svatého…

Má jim pomáhat k životu ve spojení s Bohem, 
stejně jako je má vést k dospělému
a odpovědnému jednání.

***



Přejeme všem 
krásné Velikonoce!


