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Velikonoce 2014

razí farníci, slavíme svátky, které jsou nejdůležitějšími v roce. Již sv. Pavel připomíná v 1. listu Ko-

Drintským 15,17, že „Nebyl-li Kristus vzkříšen, je vaše víra marná...” Kristus vstal, a my můžeme žít 
čas vykoupení, můžeme žít život osvobozeného člověka. Všechno co zažíváme v duchovní ob-

las� má smysl právě z pohledu na tajemství zmrtvýchvstání Krista. Pravda o zmrtvýchvstání Krista je zá-
sadním poselstvím, které hlásá církev již více než 2000 let a dokonce pro potvrzení této pravdy mnozí vě-
řící odevzdávali svůj život.

řipomenu� této pravdy dnes znovu mocně zaznívá i do našeho života a je na nás, jak naloží-Pme s touto informací. Písmo svaté nám ukazuje různé reakce již od začátku prožívání tohoto 
tajemství. Lidé konfrontování s touto informací projevují nedůvěru, strach, bolest, ironii. A 

ze slov emauzských učedníku, je zřejmé, že asi nebylo člověka v Jeruzalémě, který by ne-zaujal ně-
jaký postoj k tomu, co se tam dělo. Vidíme, že radostná zpráva o životě nám blízkého člověka nemusí 
nutně přinášet radost do našeho života. Vždyť s ním chodívali tři roky, své životy spojili s ním. Do 
toho vztahu dali všechno. Když po bolestných okamžicích umučení a smr� přicházejí ženy a chtějí 
být nositelkami naděje, je ob�žné uvěřit.
Kristus vstal zmrtvých! Jaká je tvá reakce na tuto pravdu víry? Možná každý den a minimálně v neděli 
vyznáváme, že věříme v Ježíše Krista, který za nás umřel a vstal zmrtvých. Vyznáváme! A žijeme to co 
vyznáváme? Všichni si tuto otázku musíme položit, a já první! Vyznáváme, že pramen života nalézá-
me v Kristu - čerpáme z něho? Vyznáváme, že On je naše světlo - kráčíme v něm? Vyznáváme, že v 
kříži je moudrost života - učíme se? Vyznáváme, že jsme osvobození z otroctví - vyšli jsme již z vězení 
a sundali okovy? Vyznáváme, že Ježíšová oběť je tajemstvím víry - neskrýváme to tajemství až příliš?

řejí vám jménem svým, naši komunity a farního týmu odvahu přijmout tajemství Velikonoc Pa touhu dělit se �mto tajemstvím, protože ono je životem a život náš promění. Požehnané 
Velikonoce.                oA

Je vzkříšení den! Lidé štěs�m plesejme. Pascha: přechod Páně! Vždyť ze smr� k životu a ze země do nebe 
nás přenesl Bůh náš Kristus, zpívajících píseň vítězství. Kristus slavně vstal zmŕtvych! (z východní liturgie)



Týden od Květné neděle do velikonoční Nedě-
le jeV elkým nebo též Svatým týdnem. Jeho osla-
va vyžaduje odpovídající slavnostní vstup, v 
němž se symbolicky naznačí, že "následujeme 
Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho 
kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkří-
šení a na jeho životě"… Celistvé pojetí a vnímá-
ní Velikonoc je ale obsaženo v tom, že utrpení 
našeho Pána má svůj cíl, totiž v jeho zmrtvých-
vstání a našem vykoupení, které se slaví o Veli-
konoční noci. 

KVĚTNÁ NEDĚLE
Šestá neděle postní má v 

římském misále název: 
"Květná neděle o utrpe-
ní Páně". Tímto názvem 
je naznačen hlavní motiv 
začátku Svatého týdne, 
daný dvěma částmi, kte-

ré dohromady tvoří jed-
no velikonoční tajemství: ví-

tězství, a oslava Páně (symbol palmových rato-
lestí) i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata 
jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den 
charakterizuje: v památce Kristova slavného 
vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slav-
nosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem křes-
ťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo 
jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň 
ten, který vstal z mrtvých.
Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květ-
nou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se 
symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na 
jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, 
abychom měli též podíl na jeho vzkříšení a na 
jeho životě. Tato myšlenka se nejlépe vyjádří 
průvodem s požehnanými ratolestmi. Ty se 
žehnají s prosbou: "požehnej také nás, ať s ra-
dostí jdeme za svým Králem Kristem". Když 
průvod skončí, začíná bohoslužbou slova druhá 
část liturgie Květné Neděle. 
Sv. Irenej píše:...Když nám Pán přikázal, abychom 
ho následovali, nebylo to proto, že naši službu pot-
řeboval, ale proto, aby nám dal spásu. Následovat 
Spasitele znamená mít účast na spáse, jako jít za 
světlem znamená mít účast na světle (srv.Jan 8,12). 
A sv.  Augustin sděluje toto: ...Pán se totiž rozhodl, že 
kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde 
naší cestou v tom svém těle, ve kterém zemřel, vstal 
z mrtvých a vstoupil na nebesa; aby tak /jeho/ údy s 

důvěrou očekávaly, že i ony se dostanou tam, kam 
je předešla hlava...

Hosanna je pořečtěné hebrejské zvolání: zacho-
vej (Žl 86,2), vysvoboď (Jer 31,7). Byl to radostný 
pokřik izraelitů o slavnosti stánků, spojený s 
máváním ratolestmi. Volání se vztahovalo na 
Boha, který měl dát šťastný prospěch. Nejspíše 
to bylo spojeno se 118. žalmem. Při posledním 
vjezdu Ježíšově do Jeruzaléma k tomu bylo při-
dáváno: "Synu Davidovu" a "na výsostech", což 
vzniklo patrně neporozuměním významu slova, 
které bylo chybně interpretováno jako "slá-
va"...
Katechismus katolické církve §560 píše: Ježíšův 
vjezd do Jeruzaléma totiž ukazuje, že přichází 
království, které se král - Mesiáš chystá usku-
tečnit Velikou nocí (paschou - přechodem) své 
smrti a vzkříšení. Oslavou Ježíšova vstupu do 
Jeruzaléma, na Květnou neděli, liturgie církve 
zahajuje Svatý týden.

VELIKONOČNÍ T ŘÍDENÍ 
Vrcholem a středem křes-
ťanské liturgie je "slavnost 
tří velikonočních dnů utr-
pení, smrti a zmrtvýchvstá-
ní Páně". Toto třídení začíná 
večerní eucharistií na Zele-
ný čtvrtek a končí modlit-
bou večerních chval o veli-
konoční neděli. Svátek Veli-
konoc je tedy tvořen Zele-
ným čtvrtkem, Velkým pát-
kem, Bílou sobotou, Veliko-
noční nocí a Nedělí vzkříše-
ní. Mnohdy se bohužel po-

zornost v těchto dnech 
soustředí především na 
Ježíšovo utrpení a smrt 

a oslava vzkříšení se dostává do pozadí. Velký 
pátek a Velikonoční noc jsou ale dvě stránky 
téže skutečnosti: bez smrti není zmrtvých-
vstání, smrt je jen bránou do slávy. Proto tvoří 
tyto svaté dny ve skutečnosti den jediný. 

ZELENÝ ČTVRTEK
Obsahem liturgie tohoto večera jsou dvě udá-
losti: 
 1. Ježíšova večeře na rozloučenou při níž 

ustanovuje tajemství eucharistie a myje 

Svatý týden



apoštolům nohy
 II. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahra-

dě a jeho zajetí

Po eucharistické slavnosti se podle prastarého 
zvyku z oltáře odnášejí plachty a kříž. Je to zná-
zorněním toho, že této noci byl Ježíš zrazen, 
opuštěn od svých přátel a nakonec byl zajat. Mší, 
která se slaví večer, si církev připomíná poslední 
večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován, 
ukázal všechnu svou lásku. Obětoval Bohu Otci 
svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a 
vína a předal je apoštolům.

Velikonoční večeře - pascha, při které Ježíš usta-
novil památku na své utrpení a smrt, se slaví ve 
věřících židovských rodinách dodnes. Je při-
pomínkou mocného Božího činu záchrany ze 
zajetí v Egyptě. My křesťané žijeme stále v pl-
nosti Hospodinovy paschy (přechodu) z mno-
hých otroctví, majících svůj vrchol ve smrti. Be-
ránek, jehož krví jsme, tak jako Izraelité v Egyp-
tě, chráněni před věčnou smrtí, je Beránek Boží, 
Ježíš. A ujištění o naší ochraně Beránkovou krví 
můžeme a máme prožívat v každé Eucharistii. 
Eucharistie má být večeří, kterou, obrazně ře-
čeno, máme také jíst s přepásanými bedry a holí 
v ruce, tak jako Izraelité před vyjitím - paschou z 
otroctví Egypta. Máme ji jíst a být připraveni na 
cestu. Od této večeře je třeba se neprodleně 
vyd(áv)at na cestu za naším Pánem, protože on 
je cesta do naší zaslíbené země. Je to ovšem ta-
ké cesta přes poušť utrpení a smrti, ale též ces-
ta přes vzkříšení, cesta se zaručeně dosažitel-
ným koncem. Totiž se vstupem do "země", ze 
které nebudeme vyhnáni, do "nového nebe a 
nové země" nebeského království.

Katechismus katolické církve - §1068 říká: Toto 
Kristovo tajemství církev hlásá a slaví ve své li-
turgii, aby jím věřící žili a vydávali o něm svě-
dectví ve světě: V liturgii, hlavně ve svaté eu-
charistické oběti, "se koná dílo našeho vy-
koupení"; tak liturgie přispívá vrcholnou měrou 
k tomu, aby věřící svým životem vyjadřovali a 
zjevovali ostatním Kristovo tajemství a skuteč-
nou povahu pravé církve.

VELKÝ PÁTEK
Obsahem velkopátečních obřadů je zpříto-
mnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. 
Obřady nejsou pouhou památkou Kristovy 
smrti, ale jsou oslavou velikonočního tajemství, 
skrze které Kristova smrt dochází svého smys-
lu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemstvíV yku-

pitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti.

Podle prastaré tradice, v tento den církev ne-
slaví eucharistickou oběť, je to tzv. den alitur-
gický. Liturgické obřady začínají obvykle kolem 
třetí hodiny odpolední, kdy byl Kristus umučen 
a mají tří části:
 1. Bohoslužba slova, zakončená přímluvami 

za celý svět
 2. Uctívání kříže
 3. Přijímání.
Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na 
počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou 
nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše 
modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže.

Těžištěm velkopáteční bohoslužby slova jsou 
pašije podle Jana.
- V nich se líčí proces proti Ježíšovi tak, aby se vy-
jevila pravda.
- Tématem Janova evangelia je cesta Božího Sy-
na k Otci, po které ho můžeme následovat.
- Janovy pašije neukazují Ježíše jako pasivně tr-
pícího, ale jako aktivně jednajícího.
- Kříž je v Janových pašijích zobrazen jako ví-
tězné znamení vykoupení.
- Ježíšovo "dokonáno jest" na kříži je jeho 
triumfem. - Nápis na Ježíšově kříži, napsaný v 
hebrejštině - židovském jazyku, v řečtině a 
latině - tehdejších "mezinárodních" jazycích, 
zdůrazňuje fakt, že Ježíš je králem spásy pro 
všechny národy, pro jednoho každého člověka 
na této zemi. 
Jan činí několik narážek na Ježíše - beránka a 
ztotožňuje jeho oběť s obětí velikonočního be-

ránka a smrt na kříži s pra-
vou velikonoční obětí. Pro-
mítat si do obrazu ukřižova-
ného Ježíše své viny, svá sel-

hání, křivdy, kterých jsme se do-
pustili na bližních, tvrdá slova, činy, 
prostě vlastní hříchy od narození až 
po současnost - to není zrovna po-
vzbudivá podívaná, a přece tam, v 

muži na kříži, v muži bolesti, jsou naše hříchy de-
finitivně "zabity", tam trvale mizí. On umírá, já 
jsem ze smrti zvedán... z jeho lásky. Nepatrným 
projevem naší spoluúčasti na Kristově utrpení 
za naše hříchy je velkopáteční půst (od masa a 
újma v jídle).

BÍLÁ SOBOTA
Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách 



u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a 
smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. V 
modlitbě a postu očekává vzkříšení.
Bílá sobota je rovněž aliturgickým dnem, neboť 
se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svá-
tosti, kromě pomazání nemocných a případně 
svátosti smíření.
Katechismus katolické církve § 634 říká:
"Radostná zvěst byla hlásána i mrtvým..." (1Petr 
4, 6). Sestoupení do pekel je úplné naplnění 
evangelijní zvěsti o spáse. Je poslední fází Je-
žíšova mesiášského poslání; je to časově zhuš-
těná fáze, ale nesmírně rozsáhlá svým skuteč-
ným významem: je to rozšíření vykupitelského 
díla na všechny lidi všech dob a všech míst, ne-
boť všichni, kteří jsou spaseni, se stali účastnými 
vykoupení.
Byli jsme křtem pokřtěni, tedy ponořeni v Ježí-
šovu smrt. To, co v nás neumírá, nemůže přij-
mout nový život. Umírání věcí, vztahů, nároků, 
vlastně hříchů, všeho, co máme v sobě jen ze 
sebe a ne z Božího daru, můžeme teď prožít. 
Můžeme skutečně s Ježíšem ulehnout do hro-
bu. 
Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze ži-
dovského (resp. orientálního) počítání času, za-
číná nový den již po západu slunce (předešlého 
dne). Oslava význačných svátků a událostí tak 
začínala již v předvečer příslušného svátku - tzv. 
vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (dle na-
šeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v 
noci. (Stejně jako například o Vánocích, kdy je 
hlavním svátkem 25.12., se slaví "Štědrý večer" 
již večer 24.12)

VELIKONOČNÍ NOC,V IGILIE
V I. velikonoční prefaci se 
mluví o Kristově vítěz-
ství v jeho utrpení, neboť 
on "svou smrtí naši smrt 
přemohl a svým vzkříše-
ním obnovil život". 
Veliká noc má zvěstovat 
smrt a vzkříšení v jedi-
ném celku.

Slavnost Veliké noci je 
podle prastarého podání 

nocí bdění pro Pána (srv. Ex 12,42), v níž křes-
ťané očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví je. 
Tato oslava se v prvních křesťanských dobách 
konala celou noc a končila teprve společným 
stolováním za rozbřesku, když se "noc rozjas-
nila zmrtvýchvstáním našeho Pána". Podle 

evangelia přišly ženy ke hrobu, "když uplynula 
sobota a začínal první den týdne" (Mt 28,1). 
Slavnost Velikonoční vigilie byla tedy od pra-
dávna (a je na mnohých místech i dodnes) slav-
ností ne večerní, nýbrž noční.
Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otev-
řel cestu nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, 
abychom ze smrti do života přešli i my (Sv. Au-
gustin). Prožít Velikonoce, t.j. přejít ze smrti do 
života, znamená věřit ve vzkříšení. Sv. Augustin 
dále pokračuje: Není nic velkého, že Ježíš zem-
řel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci; tomu 
věří všichni. Skutečně velkou věcí je věřit, že 
vstal zmrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo 
zmrtvýchvstání.
(Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou, str. 94)

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly 
a texty velikonoční "přechod" (pesach) ze zajetí 
utrpení, omezenosti a smrti do života svobody 
a plnosti. Tato oslava má přehledně členěnou 
strukturu:
 Oslava velikonočního světla (velikonoční 

oheň, velikonoční svíce)
Symbolika a význam velikonoční svíce - "paškálu".
Název velikonoční svíce "paškál" pochází z la-
tinského "paschale" - velikonoční. Svíce je zna-
mením vzkříšeného Krista, "pravého světla, 
které osvěcuje každého člověka" (Jan 1,9). V 
úvodní části slavnosti velikonoční noci se paškál 
zapaluje od ohně, který je symbolem lásky a síly 
Ducha svatého. Do paškálu se vyrývá kříž, leto-
počet a řecká písmena alfa (nad kříž) a omega 
(pod kříž). Přitom se říká: "Kristus včera i dnes 
(kněz vyrývá do svíce svislé břemeno), začátek i 
konec (vyrývá příčné břemeno), alfa i omega. 
Kristus je Pánem všech věků (první číslice), on 
vládne dějinám (druhá). Jeho je království i moc i 
sláva (třetí) po všechny věky věků (čtvrtá). 
Amen." Pět kadidlových zrn ve svíci naznačuje 
patero ran Ježíšových. Zapálení svíce ohněm 
vysvětlují slova: "Ať slavné Kristovo vzkříšení 
naši tmu ve světlo promění". Svíce se pak přiná-
ší do ztemnělého kostela s trojím zvoláním: 
"Světlo Kristovo" a věřící nato odpovídají: "Slá-
va tobě Pane". Postupně si pak věřící zapalují od 
paškálu své svíce. Křesťan, který je včleněn do 
Krista - světla prorážejícího veškerou temnotu, 
se také sám stává celou svou bytostí pramenem 
světla pro ostatní (srv. Mt 5,14).
 Poté následuje velikonoční chvalozpěv 

(Exultet). 
Ten je chválou světla, které dává Bůh svému lidu: 
"Pohleď, jak na celém světě rychle zmizely 
temnoty", protože, "to je ta noc, o které je psáno: 



Noc jako den se rozjasní.”
 Bohoslužba slova
V této části velikonoční oslavy věřící uvažují o 
podivuhodných skutcích, které Bůh od po-
čátku činil. Čte se obvykle 9 čtení ze Starého a 
Nového Zákona
 Křestní obřady (svěcení vody, obnova 

křestních slibů, křest)
Je možno říci, že jádrem velikonoční oslavy je 
právě křest. Je vyvrcholením naší účasti na Kris-
tově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se před-
nostně slaví (nebo obnovuje) právě o velikono-
cích.
"Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom - 
jako Kristus - byli vzkříšeni zmrtvých slavnou mocí 
svého Otce a vstoupili tak na cestu nového života." 
(srv. Řím 6,4) 

Křtem se křesťané stávají Božím lidem a krá-
čejí, vysvobozeni od zla, k zaslíbené zemi ne-
beského království.

Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v 
Krista Ježíše znamená osobní, pevné spojení s 
Ježíšem. Křest není něco, co se s člověkem děje 
- je to navázání osobního pouta s Ježíšem, které 
znamená pro člověka ochranu, péči, vysvobo-
zení z neodvratné moci zla.

Bratři, nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou 
velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, 
přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Za to, že jste 
zachráněni, máte co děkovat Boží dobrotě. Když 

vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a 
když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i 
nám, protože jsme s ním spojeni. Té záchrany do-
cházíte z Boží dobroty skrze víru. Není to vaší zá-
sluhou, je to Boží dar! Dostáváte ho ne pro skutky, 
aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, 
stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je 
předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve 
svém životě. (Ef 2,4-10)
 Eucharistie
Eucharistie je zpečetěním a dalším napojením 
na Ježíšův triumf. Je pokrmem na cestu k bra-
nám našeho domova. 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, HOD 
BOŽÍ V ELIKONOČNÍ

Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne 
v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (so-
bota byla podle židovského kalendáře posled-
ním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním do-
vršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto 
se křesťané v tento den začali pravidelně schá-
zet k eucharistickému "lámání chleba" a tento 
den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v roce 
je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním zpří-
tomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině 
z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní 
cestu zmrtvýchvstání.

zdroj: internet

+++

Velikonoce: život je silnější než smrt
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již 
ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku 
jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťa-
né pak rozpoznali v tajemství Velikonoc oprav-
dové jaro: život je silnější než smrt. Strnulost hro-
bu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, kte-
rá brání našemu životu, se rozvazují. Skrze 
vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový 
život.
Mnozí raději zůstávají ležet v hrobě.
Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve 
víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkří-
šení i my sami na sobě a navíc můžeme k životu 
probouzet i druhé. Mnozí ale přesto zůstávají ra-
ději ležet v hrobu svého strachu a rezignace, 
svých zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce, 
protože mají strach ze života.
Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí.

Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a ú-
středním svátkem církevního roku. Po celých 50 
dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se z 
toho, že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkří-
šení již máme podíl na naplněném životě Ježíše 
Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly 
rozmanité zpěvy Aleluja.
„Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni 
starostí, abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v 
jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom se rado-
vali z klidu,ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci: Zpívej, ale kráčej dál! Zpě-
vem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý! Zpívej a krá-
čej dál“! (Sv. Augustin)

Aleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu Bohu! 
(Zj 19,1)

Zpracováno podle knížky Anselma Grüna: 
Tajemství velikonoční rados� 



Velikonoční symboly
Velikonoční beránek
K Velikonocům patří velikonoční beránek. Symbol 
beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské 
tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po 
�sícile� pastevci. V hebrejské tradici symbolizovaly 
ovce izraelitu jako člena "Božího stáda", i Bůh je 
označován za pastýře, který bere své ovce do 
náručí.
V křesťanské tradici se beránek stal symbolem Bo-
žího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem ví-
tězství. Spojení vidí křesťané také s původně ži-
dovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabí-
jel, na památku vyvedení Izraele z egyptského ot-
roctví.
Symbol beránka přešel významně do křesťanské-
ho poje� Velikonoc. Kristus je nazýván Beránkem 
Božím na znamení čistoty, nevinnos� a posluš-
nos�. Je velikonočním Beránkem nového Izraele, 
jehož krev zachránila pokřtěné od hříchu a smr�. 
Původní podstata svátků se promítá i do křesťan-
ského symbolu smr� a následného vzkříšení Ježíše 
Krista. Ježíš snímá svojí obě� hříchy světa. Jeho 
oběť je křesťansky chápána jako naplnění starozá-
konné paschy – Hospodinovo přeji� a ušetření Bo-
žího lidu záchrannou krví Beránka.

Symbol kříže
Symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem 
starší, znali ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané 
a jeho význam byl v různých kulturách i nábožen-
stvích univerzální, byl spojen s problémem orien-
tace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chá-
pán jako propojení božského (ver�kální rameno) a 
lidského (horizontální rameno) světa, stal se sym-
bolem věčnos�.
Dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, 
protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke smr� 
ukřižováním. Trest ukřižování patřil k trestům výji-
mečně krutým a ponižujícím, na kříži končili �, kteří 
si zasloužili pohrdání. Kříž má řadu podob, ve tva-
ru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnora-
menný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší 
spodní čás� označovaný jako la�nský.

Velikonoční oheň
Tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, 
procitnu� po dlouhém studeném čase, stejně ta-
kový je příchod Ježíše o Velikonocích.
Zapálení svatého velikonočního ohně je pro křes-
ťany o Velikonocích centrální událos�. Oheň se za-
paluje a svě� na začátku liturgie na Bílou sobotu při 
obřadech Velikonoční vigílie.
Od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, 
která se potom ve slavnostním průvodu a za třikrát 

opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo" vnese do 
kostela.

Velikonoční svíce
Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, 
světlo je chápáno jako znamení života.
Velikonoční svíce a slavnost světla na počátku litur-
gie Vzkříšení o Veliké noci má své kořeny v tradici 
prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala 
světlem mnoha svící. Velikonoční svíce symboli-
zuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad 
smr�.
Podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěce-
ného ohně na počátku liturgie konající se v noci z 
Bílé soboty na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus. 
Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením za-
pálené svíce do úplně zhasnutého kostela. Tak si 
křesťané připomínají, jakým zásadním obratem je 
Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den. 
Zapalují si své svíce od tohoto paškálu, čímž naz-
načují, jak i oni byli Kristem ovlivněni, "zapáleni". 
Tím se celý kostel prozáří světlem.
Společenství věřících vítá svíci se zpěvem "Světlo 
Kristovo", "Chvála Tobě, Pane" a zpívá Exultet (pí-
seň chvály z 1.stole�).
Tento význam je ještě podtržen �m , že se zapálená 
svíce ponořuje do vody, která se posvěcuje na 
křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce.
Svíce je většinou ozdobena mo�vem kříže, na kte-
rém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rá-
ny, nad křížem je první a poslední písmeno řecké 
abecedy - alfa a omega - značící, že Ježíš je začátek i 
konec; dále se užívá mo�vu stromu, beránka, slu-
nečních paprsků nebo vody.
Bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život.    
Velikonoční svíce se v liturgii zapaluje jen během 
50� denního velikonočního období, tedy od Ve-
likonoc do Letnic (Svatodušních svátků, svátků Se-
slání Ducha sv.) a při křtech, aby se od naznačilo, že 
každý křest souvisí s velikonocemi - proto se od ní 
zapaluje křestní svíce. Zapaluje se také při pohř-
bech, člověk přešel branou smr� a křesťané se za 
něho modlí, aby také on "vstal" k novému životu s 
Bohem

Velikonoční vajíčko
Je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Veli-
konocemi.
Protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již od-
pradávna symbolem plodnos�, úrodnos�, života a 
vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde 
dokonce dáváno do hrobu k mrtvému. Vejce na-
cházíme již před křesťanstvím při pohanských osla-
vách jara.
Zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel 



pravděpodobně i s postem, který Velikonocům 
předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, 
proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vají-
ček doprovázený řadou obřadů a pověr.
Od nepamě� symbolizovalo vejce zárodečný 
chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní sílu, 
narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce 
i pocit bezpečí.
Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém 
je přesto ukryt život. Tady je zřetelné symbolické 
spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťan-
skými Velikonocemi.

Velikonoční zajíček
Své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, myto-
logiích - v řecké, egyptské, čínské, kde symbolizuje 
štěs�, plynoucí čas, krátkost života, či je označován 
za atribut zmrtvýchvstání (podle lidového podání 
zajíc nespí - nemá to�ž oční víčka, a tak se zdá, že i 
ve spaní obrací oči vzhůru).
V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké na Zemi 

a moudřejší nad mudrce", symbolizuje chudé, 
skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství 
staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako 
symbolu smyslnos�. V Byzanci byl zajíc ve zvířecí 
symbolice znakem Krista.
V dnešní rozšířené evropské tradici je označován za 
toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe 
čokoládová. Podle jednoho výkladu vzniklo spojení 
z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkos� 
lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se 
straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení veliko-
nočních vajec.
Jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s 
vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upe-
čeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, 
čímž se sdružily tyto dva symboly - není potom di-
vu, že časem vznikla představa, že vajíčka snáší 
nebo přináší zajíc.
Bývalo také zvykem, aby kmotři zvali dě� k tzv. ho-
nění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání 
ukrytých vajíček v zahradě.

převzato z internetu

POUČNÉ SLOVO SVATÉHO JANA ZLATOUSTÉHO, 
NA SVATÝ A SVĚTLÝ DEN SLAVNÉHO A SPASITELNÉHO VZKŘÍŠENÍ KRISTA, NAŠEHO BOHA

Každý, kdo je zbožný a bohabojný, ať se osvěží a těší z této krásné a skvělé slavnosti. Kdo je 
věrný služebník, ať vejde s plesáním do radosti svého Pána. Kdo se půstem unavil, ať nyní 
přijme odměnu. Kdo pracoval od první hodiny, ať dnes přijme spravedlivou mzdu. Kdo 
přišel po třetí hodině, ať oslavuje s vděčností. Kdo přišel až po šesté hodině, ať nepochybuje, 
neboť nebude ukrácený. Kdo váhal až do deváté hodiny, ať přistoupí bez obav a strachu. A 
kdo stihl přijít až o jedenácte hodině, ať se nebojí, že váhal, protože Vládce je štědrý a přijme 
posledního dělníka jako prvního. Uspokojí toho, co přišel v jedenácte hodině právě tak, 
jako toho, co pracoval od první hodiny. K poslednímu je milosrdný a k prvému laskavý. 
Jednomu dává a tomu druhému daruje. Přijímá skutky a vítá úmysly. Proto vejděte všichni 
do radosti svého Pána. I prví i druzí přijměte mzdu. Bohatí a chudí, společně se radujte. Vy, 
kteří jste vytrvali, i vy nedbalí, uctěte si tento den. Stůl je plný, jezte všichni. Pokrm je 
připravený, ať nikdo neodchází hladový. Všichni mějte účast na hostině víry, přijměte 
všichni bohatství dobroty. Nikdo ať si nestěžuje na nedostatek, protože přišlo společné 
království. Ať se nikdo nezarmucuje nad proviněními, neboť z hrobu zazářilo odpuštění. Ať 
se nikdo nebojí smrti, protože Spasitelova smrt nás osvobodila. Zničil ji ten, kterého zajala. 
On sestoupil do předpeklí a peklu odňal kořist. A peklo se zarmoutilo, když zakusilo jeho 
tělo. Prorok Izajáš to viděl a zvolal: Peklo bylo plné trpkosti, když se tam dolů s tebou střetlo. 
Bylo plné trpkosti, protože bylo odstavené, bylo plné trpkosti, protože bylo poražené, bylo 
plné trpkosti, protože bylo potupené a sesazené, bylo plné trpkosti, protože bylo spoutané. 
Přijalo tělo a připadlo Bohu. Přijalo zemi a srazilo se s nebem. Přijalo to, co vidělo, a padlo do 
toho, co nevidělo. Smrti, kde je tvůj osten? Peklo, kde je tvoje vítězství? Kristus vstal z 
mrtvých a ty si poražené. Kristus vstal z mrtvých a padli démoni. Kristus vstal z mrtvých a 
radují se andělé. Kristus vstal z mrtvých a vládne život. Kristus vstal z mrtvých a nikdo 
nezůstal v hrobě. Hle, Kristus vstal z mrtvých a stal se prvním mezi zesnulými. Jemu sláva a 
moc na věky věků! Amen. 

(z východní liturgie)



KONTAKTY DUCHOVNÍ SPRÁVY

P. Anton Verbovský CSsR 739660113 
administrátor farnosti

P. František Boldy CSsR 731433133
rektor komunity a farní vikář

P. Roman Janáč CSsR 732256223
farní vikář

P. Artur Bilyk CSsR 731433132
farní vikář

Bulletin je neprodejný, podpořit nás můžete 

na č.ú: ����������/����

Zpovídání
Květná neděle 13.4.: Bazilika
při každé mši sv. (1 kněz) a 
15.00–19.00 (3 kněží)
Pondělí 14.4. - Středa 16.4.: Farní 
kostel
7:30-8:30 (1 kněz), 17:00-19:00 (2 
kněží)
Středa 16.4.:
Staré Město 16:00-17:00 (1 kněz)

Velikonoční bohoslužby – farnost Frýdek

DŮLEŽITÉ !!!
Od Zeleného čtvrtku se liturgický 
program v naši farnosti přesouvá do 
Baziliky minor. Mše sv., budou slou-
ženy od pondělí do soboty v 8:00 a 
18:00, a v neděli v 8:00, 10:00 a 
18:00. Jedině v pondělky ráno v 
8:00, bude mše svatá složená ve 
farním kostele a bude obětovaná 
za farníky.

Ať jsme svázáni jakýmikoliv 
pouty, díky Velikonocům 

můžeme říci:
„Vítězství je jisté !“


Ať jsme v jakékoliv situaci,

když už nejsme schopni 
lásky a nemáme odvahu jít 

dál, můžeme říci:

„Vítězství je jisté !“


Když nám zemře někdo, 
koho milujeme,

a když se zdá, že neexistuje 
budoucnost, můžeme říci: 

„Vítězství je jisté !“


Ráno o Velikonocích 

učedníci zjistili, že láska 
zvítězila nad nenávistí,
přátelství nad zradou,

život nad smrtí.


„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ !“

(Podle T. Radcliffa, z knihy: Nazývám 
vás přáteli, kterou vydalo Karmeli-
tánské nakladatelství).
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