
TRIDUUM - DOMÁCÍ VELIKONOČNÍ LITURGIE 
 

BÍLÁ SOBOTA – uvedení k slavení 
 

Bohoslužba velikonoční vigilie je nejdůležitější a nejkrásnější liturgií Církevního roku. Je oslavou Kristova 
vzkříšení, které se událo během noci ze soboty na neděli. Liturgie Velké noci má čtyři hlavní části: 
BOHOSLUŽBU SVĚTLA (slavnost velikonoční svíce), BOHOSLUŽBU SLOVA, KŘESTNÍ BOHOSLUŽBU a 
EUCHARISTICKOU BOHOSLUŽBU.  
 

Začátek liturgie probíhá venku u zapáleného ohně, který symbolizuje jas velké noci, kdy Kristus vstal z 
mrtvých jako vítěz nad smrtí. Nad jeho vítězstvím zaznívá nakonec jásavý velikonoční chvalozpěv – 
EXULTET. Bohoslužba slova nabízí celý souhrn skutků starostlivého Boha, které vykonal pro záchranu 
lidstva. Křestní bohoslužba se týká především katechumenů, kteří po důkladné přípravě ve farnosti 
přijmou svátost křtu. Nicméně i ostatní věřící obnoví své křestní závazky vyznáním své víry v Boha a 
zřeknutím se moci zlého ducha. Vrcholem celé liturgie je setkání se vzkříšeným Kristem v bohoslužbě 
eucharistie. 
 

O krásu této bohaté liturgie letos budeme ochuzeni. Věříme však, že cílem našeho velikonočního prožitku 
není samotná liturgie, ale vzkříšený Kristus. S ním se můžeme setkat i doma, při liturgii ve svých rodinách. 
 

Jako první se nabízí oslava velikonoční svíce. Otec rodiny pronáší poděkování za světlo, ať nad ohněm 
zapáleným na zahrádce, nebo nad plamenem svíce. Paškálek, nebo jakoukoli jinou ozdobenou svíci, 
případně křestní svíci, přenese někdo z dětí na určené, význačné místo v domě. Nakonec v dřívějších 
dobách každá modlitba v rodině začínala zapálením olejové lampy. Můžete také zapálit i více svící a 
rozmístit v domě. Místo velikonočního chvalozpěvu (Exultetu) můžete zazpívat nějakou známou píseň, ve 
které se používá slovo ALELUJA – (chvalte Pána), případně se v ní zpívá o vítězství Krista nad smrtí! 
 

Bohoslužbu slova si můžete upravit podle vlastní situace: četbu jednotlivých čtení (je dobré, když se zapojí 
i děti), počet biblických textů, zpěv žalmů…  
Není smyslem přečíst všechno, do posledního písmene. Je dobré se nad textem zastavit, využít ticha, nebo 
sdělit si navzájem, co vás oslovilo. Texty opět najdete v nedělním Misálku, na webových stránkách: 
http://m.liturgie.cz/misal/04triduum/04vigilie_2.htm, nebo pomocí odkazů v Bibli. 
 

1. ČTENÍ - Gn 1,1–2,2  Žl 104 
2. ČTENÍ - Gn 22,1–18  Žl 16 
3. ČTENÍ - Ex 14,15–15,1 Ex 15 
4. ČTENÍ - Iz 54,5–14  Žl 30 
5. ČTENÍ - Iz 55,1–11  Iz 12 

6. ČTENÍ - Bar 3,9–15.32–4,4  Žl 19 
7. ČTENÍ - Ez 36,16–17a.18–28 Žl 42 
EPIŠTOLA - Řím 6,3–11  Žl 118 
Evangelium Mt 28,1–10 
 

 

Z křestní bohoslužby se dá použít obnova křestního vyznání. Opět je zde vítána vlastní tvořivost: můžete 
si prohlédnout fotografie (video) ze křtu dětí, zapálit křestní svíci, ukázat křestní roušku, nechat si 
povyprávět rodiči, jak to bylo při vlastním křtu, poděkovat Pánu Bohu za dar křtu, pomodlit se VYZNÁNÍ 
VÍRY, pokropit se svěcenou vodou… 
 

Závěr velikonoční vigilie může tvořit slavnostní večeře, při které zazní zvláštní poděkování za dar 
vykoupení. 
 

K další inspiraci můžete použít video P. Radka Tichého a P. Petra Soukala na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs 
  



K vlastní liturgii 
 

MODLITBA PŘI ZAPÁLENÍ SVÍCE 
Děkujeme ti, Bože, za světlo, které nám dáváš ve svém synu Ježíši, jehož ani temnota nepohltila. Pomáhej 
nám, abychom se chránili před nocí hříchu a spěchali vstříc našemu Vykupiteli, který byl vzkříšen a žije 
navěky. Amen. 
 

EXULTET (je možné přečíst) 
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! 
 

OBNOVA KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ 
Rozpomeňme se při této Veliké noci na svůj křest: jím jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom s 
Kristem vstali k novému životu. Zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu 
a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi.  
 

Pomodleme se nyní společně apoštolské vyznání víry, které je křestním vyznáním latinské církve. 
 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, 
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; 
jenž se počal z Ducha svatého, 
narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Ponciem Pilátem, 
ukřižován, umřel i pohřben jest; 
sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých; 
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; 
odtud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha svatého, 
svatou církev obecnou, 
společenství svatých, 
odpuštění hříchů, 
vzkříšení těla a život věčný. 
Amen. 
 

Kéž nás Bůh svou milostí chrání, 
abychom byli s Kristem spojeni na věky. Amen. 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR VYKOUPENÍ 
Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s 
námi hostinu. Prosíme tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou znamením tvého požehnání a tvé lásky. Přijmi pozvání 
do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme tvou přítomnost a tvé požehnání. Posiluj v 
našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a 
hříchem. Doveď nás všechny až ke stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
 


