
TRIDUUM - DOMÁCÍ VELIKONOČNÍ LITURGIE 
 
 

ZELENÝ ČTVRTEK – uvedení k slavení 
 

Zelený čtvrtek máme většinou spojen s památkou večeře Páně, což byla v podstatě první mše svatá na 
světě. Při ní Ježíš dal svým učedníkům své tělo v proměněném chlebu a svoji krev v proměněném vínu. 
Tak jsme byli po léta zvyklí scházet se v kostele při slavnostní mši svaté a připomínali jsme si Ježíšovu lásku, 
která se projevila službou (umývání nohou apoštolů) a naprostým vydání Ježíše pro záchranu lidí: „Toto 
je moje tělo, které se za vás vydává…“ (Ježíš svá slova potvrdil smrtí na kříži následující den). 
 
Jak to ale udělat, když kostely jsou uzavřeny a obřady budou sloužit pouze kněží, jako zástupci Božího lidu 
spolu s nezbytnou asistencí?  
 
Z liturgie vysvítá několik prvků, které můžeme použít i doma, v rodinném kruhu. Především je to prvek 
HOSTINY. Tu si mohou rodiče s dětmi připravit velmi slavnostně, jako výraz lásky a vzájemné pospolitosti. 
Všechno připomíná Boží lásku k lidem: i slavnostní oblečení, bohatě prostřený stůl, netradiční modlitba 
(můžete použít natištěnou modlitbu večerních chval, kterou se pravidelně modlí kněží, řeholníci, ale dnes 
i mnoho věřících), písně – zpívané i hrané, vyprávění o tom, co velkého učinil Bůh v národě izraelitů (Ex 
12,1-8.11-14), ale i v našem životě (děti si velmi rády poslechnou příběhy z dětství a dospívání svých 
rodičů; samy pak mohou vyprávět o tom, co velkého udělal Bůh v jejich životě).  
 
Druhým prvkem je projevení LÁSKY AŽ DO KRAJNOSTI. Neměl by chybět příběh z Večeřadla (Jan 13,1-15), 
kde se sice nemluví o ustanovení Eucharistie, ale ve kterém Ježíš ukazuje nejvyšší lásku k lidem: „Dal jsem 
vám příklad, jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy!“ My samozřejmě nikdy nebudeme mít takovou 
lásku, jakou má Ježíš k nám, ale můžeme v ní najít inspiraci: nebudeme zřejmě umývat nohy ostatním 
členům rodiny, ale nemělo by být těžké zeptat se druhých, co by jim udělalo radost, můžeme sami 
vyprávět, co nás potěšilo, poděkovat druhému za jeho pozornost, všimnout si, jestli někdo nepotřebuje 
moji pomoc… 
 
Po slavnostní mši svaté jsme byli zvyklí přejít do Getsemanské zahrady, abychom setrvávali v adoraci a 
soustředěné modlitbě. Sám Ježíš nám dal příklad VYTRVALÉ MODLITBY. Ani ve chvíli největší úzkosti 
modlitbu neopustil, nýbrž se svěřil s důvěrou do Otcových rukou: „Jestliže nemůžeš od mě odejmout tento 
kalich, ať se stane tvá vůle!“ Celá postní doba nás vedla k vnitřnímu ztišení a naslouchání Božího hlasu. Po 
slavnostní večeři si tedy můžete připravit místo – svoji „Getsemanskou zahradu“, kde se sejdete s rodinou 
k modlitbě. Tato modlitba může mít nejrozmanitější podobu: modlitba sv. růžence, modlitba žalmů, čtení 
biblických textů, prosby, tiché setrvání u zapálené svíce, před obrazem trpícího Krista. Děti mohou svoji 
„modlitbu“ vyjádřit jakkoli výtvarně. Jejich kresby, psané texty, keramiku ap. můžeme později použít jako 
výzdobu v našem kostele. 
 
K další inspiraci můžete použít video P. Radka Tichého a P. Petra Soukala na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U 
 
  



K vlastní liturgii 
 

MODLITBA NA ZAČÁTKU 
Bože, připomínáme si svatou hostinu, kterou nám tvůj Syn odkázal na znamení své lásky: neboť při 
poslední večeři, když se vydával na smrt, dal se své církvi za oběť novou a věčnou; dej, ať celá jeho církev 
žije stále plněji z tohoto velikého tajemství a sjednocuje se v tvé lásce. 
 
 
PŘI ŽEHNÁNÍ NA ZAČÁTKU VEČEŘE: 
Požehnaný jsi Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali tyto dary. Jsou plodem tvé lásky a 
lidské práce. Ať se pro nás stanou tvým požehnáním na cestě k věčnému životu. Amen. 
 
 
BIBLICKÁ ČTENÍ 
 
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. 
 

Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců; bude to pro vás 
první měsíc v roce. Řekněte celému společenství Izraele: `Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka 
pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si vezme ze sousedství, které 
je (tomu) domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka sníst. Beránek ať je bezvadný, ve stáří jednoho 
roku, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k 
večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i 
příčný trám (nad nimi) v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými 
chleby a hořkými bylinami. Budete ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce, a jezte ve 
spěchu. Neboť je to Hospodinova Pascha (Přejití). Oné noci přejdu egyptskou zemí a pobiji všechno prvorozené v 
egyptské zemi jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud. Já, Hospodin. Pro vás však bude 
krev (beránka) sloužit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete 
ničící ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si uchováte jako památný a budete ho slavit po všechna 
svá pokolení jako ustanovení věčné.'“ 
 
Evangelium podle Jana 
 

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože 
miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši 
Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od 
Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil 
vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak 
přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já dělám, tomu ty 
nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.“ Petr mu řekl: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu 
odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, 
ale i ruce a hlavu!“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, 
ale ne všichni.“ Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: „Ne všichni jste čistí.“ Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na 
sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a 
to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému 
umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“ 
 


