
TRIDUUM - DOMÁCÍ VELIKONOČNÍ LITURGIE 
 

VELKÝ PÁTEK – uvedení k slavení 
 

Dnešní den se vymyká obvyklému pojetí liturgie, konané během církevního roku. Velkopáteční obřady 
nezačínají křížem a úkonem kajícnosti, ale prostrací (položením se) kněze před odhaleným obětním 
stolem. Toto gesto symbolizuje vděčnost za nepochopitelnou lásku Krista, obětujícího se na kříži a také 
uznání naší hříšnosti. Průběh liturgie v sobě zahrnuje tyto části: PAŠIJE, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a 
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. 
 

V rodinném kruhu, kde budeme prožívat Památku umučení Páně, můžeme využít tři první části. Pašijový 
příběh (zpráva o umučení Ježíše) by rozhodně neměl v žádné rodině chybět. Vypráví o Boží lásce, která 
jde vstříc člověku, a to až do krajnosti. Bůh se setkává s lidmi v jejich největší bídě: umírání, smrti a pohřbu. 
Text Pašijí může přečíst jeden člen rodiny, nebo jednotlivé role můžete rozdělit na více lidí; dá se i různě 
ztvárnit – jako divadlo, nebo zpívaný text. Rodina může pašijový příběh i nahrát na video a poslat 
příbuzným na povzbuzení nebo na e-mail:	farnost@farnostsebranice.cz;	nejlepší	příběh	–	se	svolením	
autorů	–	dáme	na	naše	farní	webové	stránky.	
 

Liturgie Velkého pátku pokračuje přímluvami. Úvodní výzva vždy upozorní na důležitý úsek života a 
připomene nám, že jsme povinni modlit se nejen za své potřeby, ale i za důležité skutečnosti na celém 
světě. Tato modlitba v nás – pod dojmem přečtených Pašijí – může probudit i nové otázky: proč byla pro 
Ježíše oběť na kříži tak důležitá, co je smyslem života, jak mně záleží na mé spáse a na spáse blízkých lidí? 
 

Nakonec přichází chvíle uctění Kristova kříže. Na čestné místo můžete přinést rodinný kříž, nebo jiný, vám 
blízký, třeba i vámi vyrobený. Uctít jej můžete chvílí tiché modlitby, položením ruky na kříž nebo jakýmkoli 
uctivým gestem. S rodinou si také můžete udělat vycházku k blízkému kříži a projevit úctu podle svého 
uvážení. Pokud se vám podaří udělat fotografii své rodiny u kříže, můžete ji – společně s modlitbou, kterou 
jste se u kříže pomodlili – poslat na výše uvedenou farní adresu. S vašim svolením ji dáme na farní webové 
stránky. 
 

Letos nebude moci být celonoční adorace u Božího hrobu ve Velké síni. Můžete se však zapsat na rozpis 
na webové stránce farnosti www.farnostsebranice.cz od pátku 18,00 hodin do Bílé soboty 10,00 hodin a 
v určenou dobu se modlit doma na vhodném a připraveném místě. Toto je jedna z možností, aby farnost 
i za těchto podmínek byla spojena v modlitbě. 
 
K další inspiraci můžete použít video P. Radka Tichého a P. Petra Soukala na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0 
  



K vlastní liturgii 
 
MODLITBA NA ZAČÁTKU 
Bože, ty ses smiloval nad lidstvem, když propadlo hříchu a smrti, a dals nám svého Syna, Ježíše Krista, aby 
svou smrtí hřích a smrt přemohl; dej, ať také v nás je hřích přemožen, abychom se podobali svému 
Vykupiteli. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 
 

PAŠIJE: 
 

Pašije najdete např. v Misálku, v Bibli (Jan 18,1–19,42) nebo na webové stránce: 
 http://m.liturgie.cz/misal/04triduum/02patek.htm . 
 

PŘÍMLUVY 
 

1. Za církev 
Modleme se za svatou církev Boží. Kéž ji Bůh a náš Pán naplní pokojem, kéž ji dovede k jednotě a po celém 
světě chrání, abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, tys v Kristu zjevil svou slávu celému světu. Chraň toto své dílo, ať pokračuje v 
tvé církvi: Upevni ji ve víře, aby ti po celém světě vydávala svědectví.  
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

2. Za papeže 
Modleme se za našeho papeže Františka. Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy;  
kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi, aby dobře vedl svatý lid Boží. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, všechno záleží na tvé vůli. Proto tě prosíme: Zachovej našeho papeže N. ve své 
lásce, ať posiluje tvůj lid ve víře a vede ho po tvých cestách. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

3. Za služebníky církve a za všechny věřící 
Modleme se také za našeho biskupa Jana, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny věřící. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev. Prosíme tě: Zachovej 
všem svého svatého Ducha, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
 

4. Za katechumeny 
Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest. Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu 
a kéž se nad nimi smiluje, aby se z vody a z Ducha svatého znovu narodili, dosáhli odpuštění všech hříchů 
a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, ty svou církev stále obnovuješ, ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny. Prosíme 
tě za všechny, kdo se připravují na křest: Dej jim víru, aby tě poznali, dej jim ve křtu nový život a připoj je 
ke svému vyvolenému lidu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

5. Za jednotu křesťanů 
Modleme se také za všechny bratry a sestry, věřící v Krista. Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí 
podle poznané pravdy, a kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit, jsme rozděleni, ale ty nás chceš 
sjednotit. Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem, že všichni patříme jednomu 
Kristu: Doveď nás k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 



6. Za židy 
Modleme se také za židy. Vždyť oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha.  
Kéž ho stále více milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi uzavřel. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, tys slíbil spásu především Abrahámovi a jeho potomkům. Vyslyš prosby své 
církve a dej, ať se na tvém vyvoleném národě tvé zaslíbení naplní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

7. Za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista 
Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho Syna, Ježíše Krista. Kéž je Duch Boží jejich 
světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať ti, kteří tvého Syna neznají, žijí před tebou podle svého svědomí a 
poznávají pravdu. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné 
svědectví o tvé lásce. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

8. Za ty, kdo nevěří v Boha 
Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří. Kéž žijí poctivě podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, stvořiteli všech lidí, ty jsi jediné dobro a jenom v tobě je pravý pokoj. Smiluj se 
nade všemi, kteří o tobě nevědí, a dej, ať konají dobro a přes všechny překážky dosáhnou pokoje. A těm, 
kdo v tebe věří, dej, ať jejich život uprostřed nevěřících je znamením tvé lásky, aby každý, kdo se s nimi 
setká, setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

9. Za politiky a státníky 
Modleme se také za všechny politiky a státníky. Kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí, aby 
usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, lidská srdce i osudy národů jsou v tvých rukou. Veď všechny, kdo jsou odpovědni 
za společnost a stát, aby všude ve světě hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, aby prosazovali 
spravedlnost a mír a usilovali o rozvoj národů. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

10. Za ty, kdo trpí 
Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi. Kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene 
hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta. Kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a 
ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou spásu. 
 

Všemohoucí, věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo trpících. Slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti 
a soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

11. Za lidi stižené pandemií 
Modleme se k Bohu, který léčí i nejhlubší lidské nemoci, za lidi stižené nynější pandemií. Kéž uzdraví 
nemocné, milosrdně k sobě přijme zemřelé. Kéž odmění a povzbudí obětavé, utěší smutné i bezradné a 
vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla řešit to, co nás tíží.  
 

Všemohoucí, věčný Bože, tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví. Vyslyš naše prosby, očisti nás 
jako kdysi Námana a svou milostí proměň tuto krizi v čas příhodný pro obrácení. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

MODLITBA NA ZÁVĚR 
 

Shlédni, Bože, na nás, kteří jsme s nadějí ve vzkříšení oslavili památku smrti tvého Syna; dej nám 
požehnání: odpusť nám hříchy a potěš nás, posilni nás ve víře a veď nás bezpečně ke spáse. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 


