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 Svätý týždeň 
   s jezuitmi u vás doma 
 

   
 

Drahí priatelia, sme radi, že môžeme spoločne prežiť 
tieto Veľkonočné sviatky 

 

Táto brožúrka je zostavená na koncepte Domácej Cirkvi, ktorá v týchto 
náročných časoch prežíva liturgiu aj doma, ako aj v spoločenstve s inými rodinami 
a celou univerzálnou Cirkvou. 

 

Ponúkame vám myšlienky a texty od P. Andreja Filipka SJ nášho liturgistu, ako 
aj dielo Putovanie Egérie*, z ktorých môžete čerpať a nachádzať inšpiráciu pre 
spoločnú modlitbu v kruhu rodiny.  

 

   
*Dielo pochádza z rokov 381-384 a zachytáva putovanie Egérie na svätých miestach a vybrané 

úryvky opisujú slávenie Veľkej noci v roku 384 v Jeruzaleme.  

 
 

 

                    Potrebné pomôcky:  
- ochota usporiadať si čas pre Pána  

- kríž 

- Sväté Písmo 

- ikona 

 
              Serva ordinem et ordo servabit te 
              Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba  
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Sobota      pred Kvetnou nedeľou 

 
  

 
 

 

Večerná sv. omša online 
Niekoľko myšlienok k pôstnemu obdobiu 

 

„Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc; 
veď pôstna liturgia pripravuje na slávenie 
veľkonočného tajomstva jednak 
katechumenov rozličnými stupňami 
uvádzania do života kresťanov, jednak 
veriacich tým, že im pripomína krst, ktorý 
prijali, a pobáda ich na pokánie.“ 

 
Charakter pôstneho obdobia veľmi 

výstižne vyjadruje prvá pôstna prefácia: 
„milostivo umožňuješ … veriacim, aby 
každoročne s očisteným srdcom 
a s radosťou očakávali veľkonočné sviatky … 
konali nábožné úkony a skutky dobročinnej 
lásky, hlbšie prežívali tajomstvo svojho 
znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť milosti 
Božích detí.“ 

Pôstne obdobie sa začína Popolcovou 
stredou a trvá do Zeleného štvrtka, do sv. 
omše Pánovej večere. „Nedele tohto 
obdobia sa nazývajú Prvá, Druhá, Tretia, 
Štvrtá, Piata. Šiesta nedeľa, ktorou sa začína 
Veľký týždeň, volá sa Kvetná nedeľa.“ Pôst 
bol spočiatku prípravným časom na Veľkú 

noc a trval štyridsať hodín. Začínal sa na 
Veľký piatok, ale už v 3. stor. pôst trval celý 
svätý týždeň. Štyridsaťdenný pôst zaviedol 
Nicejský koncil v r. 325. Slávenie Veľkej noci 
bolo rozložené na tri dni – Triduum 
Paschale: Veľký piatok, Veľká sobota 
a Veľkonočná nedeľa. 

 
So začiatkom pôstu je spojený obrad 

posýpania hláv popolom. Po evanjeliu 
a vhodnej homílii celebrant posvätí popol 
získaný zo spálených minuloročných 
bahniatok. Pri značení popolom kňaz povie 
jednu z týchto dvoch formúl: „Kajajte sa 
a verte evanjeliu“, alebo „Pamätaj, že si 
prach a na prach sa obrátiš“. Tento zvyk 
posýpania hláv popolom pochádza zo 
stredoveku, keď hriešnikom posypali hlavu 
popolom v rámci kajúceho úkonu a vyviedli 
ich z kostola. Od 10. stor. pri tej príležitosti 
posýpali hlavy všetkým prítomným na znak, 
že každý má robiť pokánie. Obrad verejného 
pokánia postupne zanikol, ale posýpanie 
hláv popolom ostalo ako trvalý zvyk. Zmysel 
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tohto obradu čiastočne vysvetľuje formula 
s ním spojená a čiastočne modlitba pri 
svätení popola: „Bože, … uznávame, že sme 
prach a na prach sa obrátime. Daj, aby sme 
v tomto pôstnom období úprimnou 
kajúcnosťou dosiahli odpustenie hriechov, 
začali nový život a… podobali sa tvojmu 
vzkriesenému Synovi.“ Modlitba 
upozorňuje na pominuteľnosť a ukazuje 
prostriedok na získanie nepominuteľných 
hodnôt v skutkoch pokánia a v účasti na 
veľkonočnom tajomstve. 

 
Pôst charakterizujú tri dominantné 

prvky: pripomienka krstu, skutky pokánia 
a horlivejšia modlitba, či iné náboženské 
úkony. 

 
Pokánie – podľa starej tradície zahŕňa 

v sebe modlitbu, pôst a almužnu. O týchto 
skutkoch hovorí pápež Lev Veľký (+ 461), že 
modlitbou si udržiavame nepoškvrnenú 
vieru, pôstom nevinný život a almužnou 
ducha lásky. Táto veta sa môže stať 
programom pre každého kresťana nielen na 
pôstne obdobie, ale na celý život. Kresťan 
zahľadený na Krista sa viac než inokedy 
horlivejšie modlí tak súkromne, ako 
i spoločne, preto sa v kostoloch konajú 
kajúce pobožnosti, pobožnosti Krížovej 
cesty.  

Podľa tradície, pôst spočíval v jedinom 
dennom pokrme, zdržiavaní sa mäsitých 
pokrmov, vína a iného alkoholu. Pôst bol 
v staroveku dobrovoľný. Až stredovek 
zaviedol povinnosť postiť sa. Význam pôstu 
vyjadrujú slová prefácie: „…Bože, ty v nás 
telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš 
myseľ, udeľuješ silu k cnosti a dávaš 
odmenu.“ To znamená, že pôst nás učí 
sebaovládaniu, vnútornej disciplíne, 
pomáha napraviť krivdy, je dôkazom, že 
naše pôstne obrátenie je úprimné. 

Liturgické texty spájajú s pôstom 
almužnu. Dnes sa zanedbal spoločenský 
aspekt pôstu. V minulosti sa postili, aby 
ušetrili a dali to na dobročinné ciele. 
Almužna krotí sebectvo a pomáha rozšíriť 
srdce na blížnych. 

 
Krst je ďalšou hlavnou témou 

veľkopôstnej liturgie. Má to svoje historické 
zdôvodnenie, lebo práve pôst bol po dlhé 
stáročia bezprostrednou prípravou 
katechumenov na krst. Liturgia brala ohľad 
na ich prítomnosť aj výberom biblických 
a iných textov. Katechumenát neskôr 
zanikol, ale texty ostali, aby veriacim 
pripomínali potrebu obnovovať v sebe 
milosť krstu. Aj obnovená liturgia 
v pôstnom období upozorňuje na krst, 
keďže pôst je časom korigovania 
kresťanského života, časom zvlášť určeným 
na obrátenie, zmenu zmýšľania i konania. 
Vedomie krstu ešte stále len veľmi slabo 
poznačuje život kresťanov, a preto si 
vyžaduje dušpastiersku starostlivosť 
a primeranú katechézu. 

 
O umučení Pána hovorí v pôstnej 

liturgii vlastne iba Veľký týždeň, hoci ľudová 
zbožnosť túto tému prijala ako hlavnú 
v celom pôstnom čase, čoho prejavom sú 
pobožnosti Krížovej cesty (od 18. stor.), 
pôstne kázne (od 13. stor.) a náboženské 
piesne, ktoré sú známe už v dobe baroka 
(od 17. stor.). 

 
Už v 8. stor. mali svoje liturgické texty 

všetky pôstne dni. Tieto omšové formuláre 
ostali v misáloch až podnes. Jednotlivé 
formuláre môžeme pre ich teologický 
a liturgický obsah chápať ako osobitnú 
katechézu s etickým obsahom – je to 
dôsledok tej skutočnosti, že išlo o čas 
bezprostrednej prípravy katechumenov na 
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krst, poučenia kajúcnikov a prehĺbenia 
mravnosti u všetkých veriacich. 

 
Každá pôstna nedeľa má svoj vlastný 

charakter tým, že má vlastný omšový 
formulár, vlastné biblické čítania aj 
prefáciu. Prvé dve nedele ukazujú 
kresťanovi Ježišovu cestu, ktorá vedie cez 
boj proti zlobe a cez utrpenie ku spáse. 
Ďalšie tri nedele už potom nadväzujú na krst 
– najmä v cykle A. 

 
Na piatu pôstnu nedeľu je napojený 

zvyk zahaľovať obrazy a kríže. Pôvodne sa 
obrazy a kríže zahaľovali cez celý pôst, ale 
od 17. stor. sa to zachovalo len 
v posledných dvoch týždňoch. Pôvodné 
kríže od 4. stor. boli bez tela Ukrižovaného, 
boli zdobené drahými kameňmi – crux 
gemmata, v dobe románskeho slohu 
vznikali kríže, na ktorých stál Kristus 
ozdobený kráľovskou korunou; boli skôr 
prejavom Kristovho víťazstva, preto ich 
v čase umučenia a potupnej smrti 
zahaľovali. Veľmi často sa môžeme stretnúť 
aj s týmto vysvetlením zahaľovania krížov, 
ktoré vychádza zo slov evanjelia: „Nato 
dvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, 

ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“ (Jn 8,59) 
Najnovšie liturgické predpisy tento zvyk 
ponechávajú na rozhodnutie biskupskej 
konferencie. Kríže sa odhaľujú až po 
obradoch Veľkého piatku a obrazy až pred 
začatím obradov Veľkej soboty.  

 
Šiesta pôstna nedeľa je začiatkom 

Veľkého týždňa. V ten deň Cirkev slávi 
pamiatku slávnostného vstupu do 
Jeruzalema – Kvetná nedeľa. Veriaci sa 
zhromažďujú mimo kostola na určenom 
mieste, tam je posvätenie paliem – ratolestí 
a číta sa evanjelium o Ježišovom vstupe do 
Jeruzalema, nasleduje procesia do kostola. 
Počas procesie sa spievajú piesne na oslavu 
Krista Kráľa. Táto procesia je výzvou 
nasledovať Krista Kráľa a ísť v ústrety 
veľkonočnému tajomstvu. Keďže obrad 
posvätenia ratolestí je súčasťou omšovej 
liturgie, vynecháva sa úkon kajúcnosti 
a Pane zmiluj sa, hneď nasleduje modlitba 
dňa. Opis Pánovho umučenia podľa 
jedného zo synoptikov sa číta ako 
evanjelium. Opis umučenia podľa Jána sa 
číta na Veľký piatok. Pánovo umučenie je 
hlavnou myšlienkou liturgie celého Veľkého 
týždňa. 
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Kvetná nedeľa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Svätá liturgia nám ponúka tieto verzie Ježišovho vstupu do Jeruzalema:  

Mt 21,1-9 alebo Mk 11,1-11 alebo Lk 19,28-44.  
 

 

 

Skúsme si cez deň nájsť čas na osobnú modlitbu a prečítajme si jednu         
verziu Ježišovho vstupu do Jeruzalema a aspoň 15 minút sa nad ňou 
zamyslime.  

 
                 Čo asi prežíva Ježiš počas tohto vstupu?  
                 Ako sa táto udalosť dotýka môjho života? 

 

 

 

                    Ponuka pre rodinu:  
 

skúste si doma cez deň, poobede, navečer pri zapálenej sviečke  
prečítať podľa sv. Matúša: 26,14-27,66. Napríklad tak, že si v  
rodine rozdelíte jednotlivé postavy.  
 
Po chvíli ticha, môžu nasledovať prosby, krátka pieseň a záver modlitby.  

 
          Rodinné čítanie Pašií nahrádza modlitbu krížovej cesty. 
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Krátke čítanie z Putovania Egérie ku Kvetnej nedeli 
 

 
 Na druhý deň, čiže v nedeľu, ktorou sa 
vstupuje do posledného týždňa pred Paschou, 
ktorý tu nazývajú Veľkým týždňom, sa v 
Anastasis a pri Kríži konajú obvyklé obrady od 
spevu kohútov až do rána; v nedeľu ráno sa ako 
obvykle ide do veľkého chrámu, ktorý sa volá 
Martýrium. Volá sa Martýrium – Umučenie, 
lebo sa nachádza na Golgote za Krížom, kde bol 
Pán umučený; odtiaľ je jeho meno.  

2. Keď sa vo veľkom chráme vykonajú 
všetky obvyklé obrady, pred prepustením sa 
ujme slova arcidiakon a povie najprv: „Po celý 
tento týždeň, presnejšie od zajtra, sa o deviatej 
hodine všetci budeme stretávať v Martýriu, vo 
veľkom chráme.“ Potom sa ujme slova po 
druhýkrát a povie: „Dnes o siedmej hodine 
buďme všetci pripravení v Eleone.“  

Po obrade prepustenia vo veľkom 
chráme, v Martýriu, sprevádzajú biskupa za 
spevu hymnov do chrámu Anastasis, a keď tam 
skončia obvyklé nedeľné obrady, ktoré sa 
konajú po prepustení z Martýria, každý sa ide 
domov rýchlo najesť, aby  s príchodom  siedmej  
hodiny  boli  všetci  pripravení v chráme Eleona 
na Olivovej hore, kde je jaskyňa, v ktorej 
vyučoval Pán (podľa tradície tu odznela Kristova 
eschatologická reč – Mt 24-25). O siedmej 
hodine všetok ľud vystúpi na Olivovú horu do 
chrámu Eleona. Biskup si sadne, spievajú sa 
hymny a antifóny, čítajú sa čítania a všetko je 
vhodné na tento  

 
deň aj miesto. Keď sa schyľuje k deviatej 
hodine, za spevu hymnov vystúpia na Imbomon 
(gr.  en búnó – na vrchu; to je miesto, odkiaľ Pán 
vystúpil do neba) a tam sa usadia. V prítomnosti 
biskupa totiž všetok ľud vždy sedí, iba diakoni 
stále stoja. Aj tam sa spievajú hymny a antifóny, 
vhodné na to miesto aj deň, a takisto aj čítania 
a modlitby, ktoré sa vkladajú medzi ne. 2. Keď 
sa blíži jedenásta hodina, prečíta sa úryvok z 
evanjelia, kde deti s palmovými ratolesťami 
vyšli Pánovi v ústrety a hovorili: „Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom.“ Biskup aj 
všetok ľud vstane a potom odtiaľ, z vrcholu 
Olivovej hory, idú pešky dolu. Všetok ľud ide 
pred ním, spieva hymny a antifóny a vždy 
odpovedá „Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom.“  

3. Všetky tunajšie deti, aj tie maličké, 
ktoré ešte nevedia chodiť a rodičia ich držia v 
náručí – všetky deti držia palmové alebo 
olivové ratolesti a sprevádzajú biskupa tak, ako 
bol kedysi sprevádzaný Pán.  

4. Celou cestou z vrcholu hory až po 
mesto a odtiaľ cez celé mesto až do chrámu 
Anastasis idú všetci peši, aj vznešené dámy a  
páni.  Takto  so  spevom sprevádzajú  biskupa 
pomaly,  pomaličky, aby sa ľud neunavil, a už je 
večer, keď prichádzajú do Anastasis. Po 
príchode, hoci je už neskoro, sa predsa koná 
lucernárium (biskup zažína svetlo) a po 
modlitbe pri Kríži sa ľud prepustí. 
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Krátke čítanie z Putovania Egérie: pondelok a utorok Veľkého týždňa 

 

 

 

 

Pondelok svätého týždňa  
pomazanie v Betánii 
 
 
Ponuka pre rodinu:  
                 skúste si doma cez deň, poobede, navečer pri  

zapálenej sviečke prečítať Jn 12,1-11 alebo Mt 26,6-13 alebo Mk 14,3-9  
alebo Lk 7,36-50.  

   Ako sa cítil Ježiš? Ako ja prejavujem moju osobnú lásku k Ježišovi? 
 Po chvíli ticha, môžu nasledovať prosby, krátka pieseň  a záver modlitby. 
 Taizé – Ubi caritas - https://youtu.be/chUc5rY0aeU

 
 

 

 
 
 
Na druhý deň, čiže v pondelok, sa v Anastasis 
konajú obvyklé obrady od spevu kohútov do 
rána, takisto aj o tretej a šiestej sú tie isté 
obrady ako v celom Veľkom pôste. Ale na 
deviatu sa schádzajú všetci vo veľkom chráme, 
v Martýriu, a tam až do prvej nočnej hodiny 
stále spievajú hymny a antifóny, čítajú čítania 
vhodné na tento deň aj miesto a medzi to 
vkladajú modlitby (podľa Arménskeho 
lekcionára s čítalo Gn 1,1-3,24; Prísl 1,2-9; Iz 
40,1-8; Ž 44/45/,6; Mt 20,17-28). 2. Tam sa 
koná aj lucernárium, keď príde jeho hodina, a 
trvá tak dlho, že už je noc, keď je obrad 
prepustenia z Martýria. Po prepustení za spevu 
hymnov sprevádzajú odtiaľ biskupa do 
Anastasis. Keď tam vstúpi, zaspieva sa jeden 
hymnus, potom je modlitba, katechumeni a po 
nich veriaci dostanú požehnanie a nakoniec je  

 
 
 
prepustenie. V utorok sa koná to isté čo v 
pondelok. No v utorok, keď sa neskoro v noci 
po prepustení z Martýria ide do Anastasis a v 
Anastasis sa znova vykoná obrad prepustenia, 
všetci v tú nočnú hodinu idú ešte aj do chrámu 
na Olivovej hore. 2. Po príchode do Eleony 
biskup vstúpi do jaskyne, kde Pán obvykle 
vyučoval svojich učeníkov, vezme evanjeliár a 
postojačky prečíta Pánove slová, ktoré sú 
napísané v Evanjeliu podľa Matúša, kde hovorí: 
„Dajte pozor, aby vás nikto nezviedol.“ (Mt 
24,4; podľa Arménskho lekcionára sa čítalo Gn 
6,9-9,17; Prísl 9,1-11; Iz 40,9-17; Ž 24/25/,1-2; 
Mt 24,1-26,2). Biskup prečíta celú túto reč. Keď 
dočíta, prednesie modlitbu, požehná 
katechumenov a po nich veriacich a po 
prepustení sa všetci vracajú domov, keďže je už 
dosť hlboká noc. 

https://youtu.be/chUc5rY0aeU
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Utorok svätého týždňa  

deň odpustenia a zmierenia v rodine 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ponuka pre rodinu:  
 
skúste si doma cez deň, poobede alebo večer pri zapálenej sviečke 
prečítať Jn 13,1-17.  
 

Kristus nám umyl nohy a umýva nám ich pri každej svätej spovedi, 
keď nám odpúšťa naše previnenia. Okrem zmierenia s Bohom je však  
aj zmierenie s Cirkvou, teda okrem vertikálnej roviny je aj horizontálna  
rovina zmierenia: medzi členmi rodiny, aby sme si aj my navzájom  
umývali nohy.  

 
Prosíme členov rodiny o odpustenie*, ak sme ich počas roka  
zranili a poďakujeme členom rodiny za ich prejavenú lásku  
voči rodine.  
 
Otec rodiny potom symbolicky umyje každému členovi rodiny nohu 
(potrebuje misu, ručník, kanvicu s teplou vodou). Niekto mu môže 
asistovať.  
Po chvíli ticha, môžu nasledovať prosby, krátka pieseň a záver modlitby. 
Taizé – Misericordias Domini - https://youtu.be/pva71b0fTMM 

 

* prosba o odpustenie – POZOR NIE JE TO SPOVEĎ!!! – otec alebo matka povedia, že počas roka nie vždy bolo 
všetko dobré, ale že Kristus nám odpustil a že chceme vstúpiť do Veľkého týždňa aj so vzájomným odpustením. 
 

https://youtu.be/pva71b0fTMM
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Krátke čítanie z Putovania Egérie: streda a štvrtok Veľkého týždňa 
 

V stredu sa po celý deň od spevu prvého 
kohúta konajú tie isté obrady ako v pondelok a v 
utorok s tým rozdielom, že keď v noci po prepustení 
z Martýria biskupa sprevádzajú za spevu hymnov 
do Anastasis, biskup hneď vojde do jaskyne, ktorá 
je v tomto chráme, a zastane za mrežou. Kňaz, 
ktorý stojí pred mrežou, vezme evanjelium a 
prečíta to miesto, kde sa Judáš Iškariotský išiel k 
Židom dohodnúť, čo mu dajú, aby zradil Pána. Keď 
dočíta tento úryvok, všetok ľud začne veľmi stonať 
a vzdychať, veď niet nikoho, kto by sa v tej chvíli 
ubránil dojatiu a slzám. Potom nasleduje modlitba, 
požehnanie katechumenov a veriacich a 
prepustenie. 
35.1. Vo štvrtok sa od spevu prvého kohúta až do 
rána konajú v chráme Anastasis obvyklé obrady, 
podobne aj o tretej a šiestej. O ôsmej hodine sa 
podľa zvyku všetok ľud zhromaždí v Martýriu. Je to 
včaššie ako v iné dni, lebo prepustenie musí byť 
skôr. Takže, keď sa zhromaždí všetok ľud, vykoná sa 
všetko, čo treba vykonať. V tento deň sa v Martýriu 
prináša aj obeta a prepustenie je približne o 
desiatej hodine. Avšak ešte pred obradom 
prepustenia sa ujme slova arcidiakon a povie: „Na 
prvú nočnú hodinu sa všetci zídeme v chráme 
Eleona na Olivovej hore; dnes v noci nás čaká veľká 
námaha.“ 2. Po prepustení z Martýria sa ide za Kríž, 
tam sa zaspieva iba jeden hymnus a po modlitbe 
biskup slávi obetu, na ktorej majú všetci účasť. S 
výnimkou tohto jediného dňa sa nikdy v priebehu 
celého roka za Krížom neprináša obeta; iba v tento 
jeden deň. Po prepustení odtiaľ sa ide do chrámu 
Anastasis, tam je modlitba, katechumeni a potom 
veriaci ako obvykle dostanú požehnanie a 
nasleduje prepustenie. Každý sa potom ponáhľa 
domov sa najesť. Po jedle idú všetci na Olivovú horu 
do chrámu Eleona, v ktorom sa nachádza jaskyňa, 
kde v tento deň bol Pán s apoštolmi. 3. Tam až 
približne do piatej nočnej hodiny stále spievajú 
hymny a antifóny a čítajú čítania vhodné na tento 
deň a miesto a medzi to vkladajú modlitby. Čítajú 
sa úryvky z evanjelia o tom, ako sa v tento deň Pán 
prihováral učeníkom, keď sa usadili v jaskyni, ktorá 
je teraz v chráme. 4. Odtiaľ sa približne o šiestej 
hodine v noci ide za spevu hymnov hore na 
Imbomon, odkiaľ Pán vystúpil do neba. Tam sa tiež 
čítajú čítania a spievajú hymny a antifóny vhodné 
na tento deň. Aj všetky modlitby, ktoré prednáša 
biskup, sú vždy priliehavé aj na ten deň, aj na to 

miesto. Keď sa začínajú ozývať kohúty, za spevu 
hymnov sa schádza dolu z  Imbomonu a ide sa na 
miesto, kde sa Pán modlil, ako je napísané v 
evanjeliu: „Vzdialil sa asi tak ďaleko, ako možno 
dohodiť kameňom, a modlil sa“ a tak ďalej. Je tam 
postavený pekný chrám. Vstúpi biskup aj všetok 
ľud, prednesie sa modlitba vhodná na to miesto aj 
deň, zaspieva sa aj vhodný hymnus a prečíta sa 
úryvok z evanjelia, kde Pán povedal  svojim  
učeníkom: „Bdejte,  aby  ste  neprišli  do  
pokušenia!“  Prečíta  sa  celý  tento  úryvok  a  znova  
nasleduje modlitba. 2. Odtiaľ za spevu hymnov 
spolu s biskupom všetci, aj naj- menšie deti, peši 
zostupujú do Getsemani. Keďže ľudí je veľké 
množstvo, sú unavení celonočným bdením a 
zoslabnutí každodenným pôstom, a keďže treba 
zostúpiť z veľkého kopca, do Getsemani sa za spevu 
hymnov ide veľmi, veľmi pomaly. Je 
rozmiestnených viac než dvesto lámp z kostola, aby 
bolo svetlo pre všetok ľud. 3. Po príchode do 
Getsemani je najprv vhodná modlitba a zaspieva sa 
hymnus, potom sa prečíta úryvok z evanjelia o 
zajatí Pána. Len čo sa dočíta, všetok ľud začne tak 
stonať, vzdychať a plakať, že jeho nárek možno 
počuť azda až v meste. Potom sa za spevu hymnov 
pešky ide do mesta; ku bráne sa prichádza v čase, 
keď už človek začína rozoznávať človeka. Ide sa 
stredom mesta; idú všetci do jedného – starí, 
mladí, bohatí, chudobní – všetci sú tam; najmä v 
tento deň sa nikto nevyhýba bdeniu až do rána. 
Takto sprevádzajú biskupa od Getsemani po bránu 
a odtiaľ cez celé mesto až po Kríž. 4. Keď sa príde 
pred Kríž, už sa rozvidnieva. Tam sa prečíta 
miesto z evanjelia, kde Pána privádzajú pred Piláta, 
a prečíta sa všetko, čo je napísané, že Pilát povedal 
Pánovi a Židom. 5. Potom sa biskup prihovorí 
ľuďom a povzbudzuje ich, keďže sa celú noc 
namáhali a ešte aj cez deň sa budú namáhať, aby 
neochabovali, ale dôverovali Bohu, veď on im za ich 
námahu dá ešte väčšiu odmenu. Tak ich 
povzbudzuje, ako môže, a hovorí im: „Choďte teraz 
pekne každý domov, chvíľku si oddýchnite a pred 
druhou hodinou sem všetci prídete, aby ste od 
druhej do šiestej hodiny mohli vidieť sväté drevo 
Kríža v nádeji, že to bude na spásu každého 
jedného z nás. O šiestej sa zase všetci musíme zísť 
na tomto mieste, tu pred Krížom, aby sme sa až do 
noci venovali čítaniam a modlitbám.“ 
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 Streda  svätého týždňa  

 židovská Veľká noc 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ponuka pre rodinu:  
 
             skúste si doma cez deň, poobede, navečer pri zapálenej sviečke  
             prečítať Exodus 7,1-11,10 – čo je opis 10 egyptských rán.  
 

       Ako vnímam toto Božie konanie? Ako Boh pôsobí dnes?  
       Vnímam jeho pomoc v mojom živote?  
 

             Po chvíli ticha, môžu nasledovať prosby, krátka pieseň a  
           záver modlitby. 
           Taizé – Tvoja láskavosť - https://youtu.be/jRldn8r1w9c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jRldn8r1w9c
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Niekoľko myšlienok k Veľkonočnému trojdniu 
 

 

Ako je v týždni najdôležitejšou 
liturgickou slávnosťou nedeľa, tak 
v cirkevnom roku najdôležitejšou 
slávnosťou je Veľká noc. Paschou týždňa je 
nedeľa. Veľká noc je ročnou Paschou. 
Umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista je vnútornou silou viery kresťanov, 
prameňom spásy a základom pre všetky 
liturgické slávnosti. 

Tento najdôležitejší sviatok sa už aspoň 
od 4. stor. slávil tri dni. Sv. Augustín (+ 430) 
hovorí o svätom trojdní ukrižovaného, 
pochovaného a vzkrieseného Pána. Podľa 
nového liturgického kalendára sa 
Veľkonočné trojdnie začína omšou Večere 
Pána a svoje vyvrcholenie dosahuje 
Veľkonočnou vigíliou, končí vešperami 
Veľkonočnej nedele. 

Dátum slávenia Veľkej noci bol závislý 
od židovského kalendára, podľa ktorého sa 
mesiace začínajú mesačným novom. Prvý 
jarný mesiac sa nazýval nisan. Židia slávili 
svoj najväčší sviatok Paschy 14. nisana. 
Pascha bola pamiatkou na vyslobodenie 
z egyptského otroctva. Vieme, že Ježišova 
smrť mala svoje miesto v čase židovskej 
Paschy, teda, že Ježiš zomrel 14. nisana 
a vstal z mŕtvych v nedeľu 16. nisana, 
a preto sa nedeľa po 14. nisane stala pre  

 
 
 

kresťanov dátumom slávenia Veľkej noci. To 
bol dôvod, že keď kresťania Malej Ázie v 2. 
stor. začali sláviť Veľkú noc 14. nisana bez 
ohľadu na to, aký to bol deň, začali sa líšiť od 
kresťanov v Ríme a inde. Spory, ktoré 
v tomto smere vznikli, ukončil až Nicejský 
koncil r. 325, keď rozhodol, že Veľká noc sa 
bude každoročne sláviť v nedeľu po prvom 
jarnom mesačnom splne. Časový posun 
slávenia Veľkej noci môže byť päť týždňov, 
od 22. marca do 25. apríla. A tomuto 
pohybu podliehajú aj ostatné slávnosti, 
ktoré sú závislé od slávenia Veľkej noci: 
Nanebovstúpenie, Zoslanie Ducha Svätého, 
Najsvätejšej Trojice, Najsvätejšieho 
Kristovho tela a krvi, Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho. 

So slávením Veľkej noci sa už veľmi 
skoro zvláštnym spôsobom spojilo 
rozdávanie ovocia vykúpenia. Sviatosťou 
krstu boli katechumeni začleňovaní do 
Cirkvi na veľkonočnú vigíliu. Spoločne 
s krstom bola spojená aj sviatosť 
birmovania a Eucharistia. Teda Veľká – Biela 
sobota bola dňom plného začlenenia 
katechumenov do kresťanského života. 
Novokrstenci sa nazývali neofytmi. Je to 
malá rastlinka, čerstvo zasadená, o ktorú sa 
treba starať. Preto neofyti mali svoj čas 
iniciácie – uvádzania do tajomstiev viery po 
krste. 
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Zelený  

štvrtok  

 
 
 
Ustanovenie Eucharistie a modlitba v Getsemani 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
Ponuka pre rodinu:  

 
              skúste si doma cez deň, pri zapálenej sviečke prečítať Jn 6. 

 
Kristus hovorí o Eucharistii. čo pre mňa znamená? Som hladný 

                   iba po Kristovi alebo aj po inom pozemskom chlebe?  
 
      Večer pozývam prečítať si v rodine Lk 22.  

Vložme do našej modlitby aj všetkých osamelých,  
chorých a zomierajúcich ľudí. 

      

 

Po chvíli ticha, môžu nasledovať prosby, krátka pieseň a záver modlitby. 

Taizé – Bleibet hier  https://youtu.be/5QN9xJEyu7s 

 

 

 

  

https://youtu.be/5QN9xJEyu7s
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Niekoľko myšlienok k Zelenému štvrtku 

 
 

 
 
 
Ako sme si už naznačili, nepatril vždy k 
Veľkonočnému trojdniu, ale vždy 
zjednocoval kresťanov s Kristom.  

V ten deň sa zmierovali kajúcnici s 
Cirkvou a s Bohom, aby spoločne 
s ostatnými mohli mať účasť na Eucharistii. 
Bol to deň vzrušeného ľútostivého, ale i 
radostného plaču, keď sa hriešnici (prostrati 
et flentes) po dlhšom pokání mohli 
zúčastniť na sviatostiach Cirkvi. Ľudové 
pomenovanie Zelený štvrtok bolo prevzaté 
z germánskeho názvoslovia 
Gründonnerstag (greinen – nariekať).  

V ten deň sa svätili oleje, známe podľa 
cirkevných otcov v kresťanstve od počiatku. 
Pomazanie nimi bolo znakom úzkeho 
spojenia s Kristom.  

V ten deň koncelebrovaná sv. omša 
Pánovej večere posilňuje jednotu Kristovej 
obety, jednotu kňazstva i jednotu celého 
Božieho ľudu pri jednom stole. 

V Gelaziánskom sakramentári 
nachádzame tri omšové formuláre na Veľký 
štvrtok: missa reconciliationis, missa 
chrismatis, missa ad vesperum. 

Po liturgickej obnove Druhého 
vatikánskeho koncilu sa v predpoludňajšom 
čase v katedrálnych chrámoch slávi missa 
chrismatis, ktorú koncelebrujú kňazi 
biskupstva spolu so svojím biskupom. On 
pred záverom eucharistickej modlitby svätí 
olej chorých a po svätom prijímaní svätí olej 
katechumenov a konsekruje krizmu. Táto 
omša sa pokladá za jeden z hlavných 
prejavov plnosti kňazstva biskupa a za 
znamenie úzkej jednoty kňazov s biskupom.  

Pri tejto sv. omši si kňazi biskupstva 
verejne obnovia svoje kňazské sľuby. 

V súlade s prastarou tradíciou sa 
večerná sv. omša slávi pre celé miestne  

 

 
 

 
spoločenstvo. Kňazi, ktorí koncelebrovali 
ráno s biskupom, môžu znova 
koncelebrovať pri večernej omši Pánovej 
večere. Ak si to vyžaduje potreba, miestny 
ordinár môže dovoliť sláviť aj druhú omšu 
vo večerných hodinách, ba v nevyhnutnom 
prípade môže dovoliť aj rannú sv. omšu, ale 
len pre tých, ktorí nijako nemôžu byť účastní 
na omši Pánovej večere (baníci, hutníci, 
železničiari, zdravotníci). 

Sv. prijímanie sa môže udeľovať 
veriacim jedine pri sv. omši, len chorým je 
dovolené udeľovať ho po celý deň. Pri 
večernej sv. omši je potrebné konsekrovať 
toľko hostií, aby vystačili nielen na sv. omšu 
Zeleného štvrtka, ale aj na Veľký piatok. 
U nás je potrebné konsekrovať aj veľkú 
hostiu na vyloženie do Božieho hrobu. 

Sv. omša Pánovej večere je už súčasťou 
Veľkonočného trojdnia, jej texty nás 
v duchu prenášajú do večeradla, kde Kristus 
pri Poslednej večeri ustanovil eucharistickú 
obetu tela a krvi aj sviatosť kňazstva. Tam 
tiež vyzval apoštolov, aby prejavovali 
bratskú lásku voči všetkým, tým, že im umyl 
nohy. Obrad umývania nôh (mandatum) je 
známy v Ríme už od 12. stor. 

Počas spevu „Sláva bohu na výsostiach” 
zvonia všetky zvony a hrá organ, potom 
zmĺknu až do večera Veľkej soboty, keď 
znova zaznejú pri speve hymnu Sláva Bohu 
na výsostiach. Je to pozostatok čias, keď 
v kostole ešte neboli zvony ani organ. Aj keď 
sa počas stáročí liturgia reformovala, tento 
zvyk sa zachoval v liturgii Veľkého týždňa. 

Po modlitbe po prijímaní 
(postcommunio) kňaz pred oltárom stojac 
naloží kadidlo do kadidelnice, pokľakne 
a okiadza Sviatosť oltárnu, prijme vélum 
a v sprievode odnesie Sviatosť na miesto 
úschovy mimo oltára, kde sa zvyčajne 
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uchováva. Počas sprievodu sa spieva pieseň 
Preslávneho tela... Keď kňaz príde na miesto 
uschovania, položí cibórium, znova kľačiac 
incenzuje Sviatosť, počas okiadzania sa 
spieva druhá časť piesne: Takú veľkú 
Sviatosť… Bohostánok sa uzamkne a začína 
sa poklona. Prenášanie Sviatosti je veľmi 
starý zvyk, známy od čias, keď nebolo 
bohostánku a po každej sv. omši sa 

odnášala Sviatosť do sakristie (sacrarium). 
Na Zelený štvrtok má tento zvyk symbolický 
význam, lebo naznačuje uväznenie Ježiša. 

Odnášanie plachiet, svietnikov a krížov 
sa v minulosti robilo z bezpečnostných 
dôvodov, dnes má symbolický význam, lebo 
pripomína Ježišovo utrpenie, vyzliekanie zo 
šiat, preto sa v minulosti pri odkrývaní 
oltárov recitoval 22 žalm. 
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ODPORÚČAME ZJEDNOTIŤ SA V DUCHU S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM 

A SLEDOVAŤ S NÍM V RODINE VEČERNÚ KRÍŽOVÚ CESTU 

V PRIAMOM PRENOSE. 

 

 
 

 

Veľký  

piatok  

 

 

 

Ježišova smrť na kríži                                                        a jeho pochovanie 
 

 

 

 

 
 

  

 

        

 

 

 

 
Dnes je deň prísneho pôstu, to znamená, že sa zriekame mäsitého pokrmu a iba raz cez 

deň sa máme dosýta najesť! Prísny pôst sa týka všetkých od dovŕšenia dospelosti, teda 18. 
roku života do začatia šestdesiateho roku života. 

 
 Prežívajme tento pôst s tými, ktorí vo svete hladujú ... po materiálnom chlebe ako aj po 

duchovnom chlebe Božieho Slova. 
 
 
 

Ponuka pre rodinu:  
Spoločne sa môžete v rodine  pomodliť ranné chvály. 
 
skúste si doma cez deň, pri zapálenej sviečke prečítať Jn 19,38-42  
o Ježišovom pohrebe.  
Môžeme si v tejto chvíli spomenúť na našich blízkych zosnulých a môžeme  
sa za nich pomodliť modlitbu „Odpočinutie večné daj im Pane..“ 

 
              Po chvíli ticha, môžu nasledovať prosby, krátka pieseň a záver modlitby 
             Taizé – Crucem tuam -  https://youtu.be/FRrYRORosgo 

https://youtu.be/FRrYRORosgo
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Niekoľko myšlienok k Veľkému piatku 
 

Veľký piatok bol dňom, keď sa veriaci 
zhromaždili v chráme postavenom na 
Golgote a klaňali sa ostatkom Kríža. Bolo to 
podľa nášho počítania času ráno o šiestej. 
Na obed sa znova ľud zhromažďoval, aby do 
tretej počúval čítania zo Svätého písma 
o utrpení Ježiša Krista; bol to prejav úcty 
voči trpiacemu Ježišovi. 

Dnes sa veľkopiatočná liturgia koná 
popoludní, najvhodnejší čas je okolo tretej, 
lebo podľa Písma vtedy Ježiš zomrel. 
Liturgia Veľkého piatku sa začína modlitbou 
kňaza a prisluhujúcich, ktorí buď kľačia 
alebo ležia pred oltárom v rúchu červenej 
farby. V stredoveku sa kňaz ležiac na zemi 
modlil pred každou sv. omšou z úcty 
k veľkému tajomstvu Kristovho vykúpenia. 

Liturgia Veľkého piatku má niekoľko 
častí: 

1. bohoslužba slova, ktorá je ukončená 
slávnostnou modlitbou veriacich; 

2. slávnostná poklona krížu; 
3. sv. prijímanie; 
4. procesia k Božiemu hrobu. 
Keď kňaz vstane, bez výzvy „modlime 

sa“ prednesie modlitbu a hneď nasledujú  
čítania: z proroka Izaiáša, z Listu 

Hebrejom a potom opis umučenia Pána 
podľa Jána. 

Bohoslužba slova sa končí slávnostnou 
modlitbou v starorímskej podobe. Diakon 
od ambony prednesie úmysel, všetci sa 
chvíľu v tichu modlia a potom kňaz od 
predsedníckeho miesta alebo od oltára 
prednesie modlitbu. Ľud môže stáť alebo 
kľačať. 

 
 

Po prinesení zahaleného kríža k oltáru 
a po jeho odhalení nasleduje slávnostná 
poklona. Sprievodné spevy, nazývané 
Impropériá Popule meus, Hagios o Theos, sú 
známe už od 8. stor. Poznáme ich aj 
v slovenskom preklade: Ó, ľude môj, národe 
môj… 

Pred prijímaním sa oltár zakryje 
plachtou, na ňu sa položí korporál a diakon 
alebo sám kňaz prinesie Sviatosť oltárnu 
v sprievode dvoch akolytov so sviecami. 
Spoločné sv. prijímanie je vyvrcholením 
veľkopiatočnej liturgie, lebo všetko, čo 
predchádzalo, bolo prípravou na jej prijatie. 
Z dejín vieme, že od roku 1622 až do roku 
1955 bol prísny zákaz udeľovať v ten deň sv. 
prijímanie. Zákaz zrušil pápež Pius XII. 
reformou Veľkého týždňa. Na záver liturgie 
sa odnáša Oltárna sviatosť do Božieho 
hrobu na verejnú poklonu. Boží hrob je 
veľmi starého dáta, bol známy v celej Cirkvi, 
dnes sa uchoval vlastne len v krajinách 
strednej Európy. Tento zvyk pochádza 
z Jeruzalema, kde sa ľudia zhromažďovali na 
miestach spojených s utrpením Ježiša 
Krista, aby ho sprevádzali od večeradla, cez 
Olivovú horu až na miesto jeho pochovania, 
ktoré bolo aj miestom jeho 
zmŕtvychvstania. Od pútničky Egérie sa nám 
zachovali mnohé detaily z liturgických 
zvykov Jeruzalema a iných posvätných 
miest. Jeruzalemu sa usilovali pripodobniť 
aj iné kostoly, okrem iného aj tzv. Božím 
hrobom, pričom do Božieho hrobu niekde 
vkladali Najsvätejšiu sviatosť (Augsburg) 
alebo kríž (Francúzsko, Anglicko). Vyloženie 
Najsvätejšej sviatosti v monštrancii 
zahalenej bielym vélom v Božom hrobe je 
známe už od 16. storočia. 
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Krátke čítanie z Putovania Egérie: piatok a sobota Veľkého týždňa 
 

Po prepustení od Kríža, ešte pred východom 
slnka, všetci horlivo idú na Sion pomodliť sa 
pri stĺpe, kde bol bičovaný Pán. Po návrate 
odtiaľ si doma trochu oddýchnu a vzápätí 
všetci idú tam. Na Golgotu za Kríž, ktorý 
teraz stojí, sa prinesie stolec pre biskupa, 
biskup sa naň usadí; pred neho prinesú stôl 
pokrytý ľanovým obrusom; okolo stola stoja 
diakoni. Prinesie sa strieborná pozlátená 
skrinka, v ktorej je sväté drevo Kríža, otvoria 
ju, vyberú drevo Kríža aj nápis a položia na 
stôl. 2. Keď leží na stole, biskup posediačky 
drží vo svojich rukách ramená svätého Kríža 
a diakoni, ktorí stoja okolo, dávajú pozor. 
Musia to strážiť, lebo je tu zvyk, že všetci 
ľudia jeden za druhým prichádzajú, tak 
veriaci, ako katechumeni, sklonia sa nad 
stôl, pobozkajú sväté drevo a odchádzajú. 
Raz sa vraj stalo, že ktosi do svätého dreva 
zahryzol a kúsok z neho ukradol, preto teraz 
okolostojaci diakoni dávajú pozor, aby sa už 
nikdy nikto z prichádzajúcich neopovážil nič 
také urobiť. 3. Takto teda prichádzajú všetci 
ľudia jeden za druhým, sklonia sa a dotknú 
sa Kríža a nápisu najprv čelom, potom 
pohľadom, pobozkajú Kríž a odchádzajú; 
nikto sa ho rukou nedotkne. Keď pobozkajú 
Kríž, idú ďalej, tam, kde stojí diakon a drží 
Šalamúnov prsteň a roh na olej na 
pomazanie kráľov. Bozkávajú roh a vzdávajú 
úctu prsteňu. Všetok ľud prichádza približne 
od druhej až do šiestej hodiny, vstupuje 
jednou bránou a odchádza cez druhú – 
odohráva sa to totiž na tom mieste, kde sa 
deň predtým, čiže vo štvrtok, slávila obeta. 
4. S príchodom šiestej hodiny sa ide pred 
Kríž, či prší, či slnko páli, to miesto je totiž 
pod šírym nebom – je to akési átrium, veľmi 
veľké a veľmi pekné; nachádza sa medzi 
Krížom a chrámom Anastasis. Tam sa  
 

zhromaždí všetok ľud, takže átrium už nie je 
priechodné. 5. Pred Kríž sa prinesie stolec 
pre biskupa a medzi šiestou a deviatou sa 
nerobí nič iné, iba sa čítajú čítania, a to 
takto: Najprv sa prečítajú všetky žalmy, kde 
sa hovorí o utrpení; potom sa číta niečo z 
Apoštola, či úryvky z apoštolských listov 
alebo zo Skutkov, ktoré hovoria o utrpení 
Pána; prečítajú sa aj miesta o utrpení v 
evanjeliách; číta sa z prorokov, kde hovoria, 
že Pán bude trpieť; potom sa prečíta z 
evanjelií, kde sa opisuje utrpenie. 6. Takto 
od šiestej až do deviatej hodiny sa stále 
čítajú čítania alebo spievajú hymny, aby sa 
vysvetlilo všetkému ľudu, že všetko, čo 
predpovedali proroci o utrpení Pána, sa 
naozaj stalo, ako to vidno z evanjelií a 
apoštolských spisov. Počas troch hodín sa 
ľud vzdeláva, že sa nestalo nič, čo by nebolo 
prv predpovedané, a že nič nebolo 
predpovedané, čo by sa neskôr nevyplnilo. 
Medzi to sa stále vkladajú modlitby; aj ony 
sú priliehavé na tento deň. 7. Pri každom 
čítaní a modlitbe nastáva také vzrušenie a 
nárek celého ľudu, že až div; niet nikoho, ani 
starého, ani mladého, kto by v tento deň 
počas týchto troch hodín 
nepredstaviteľným nárekom neoplakal, čo 
Pán za nás vytrpel. Keď sa blíži deviata 
hodina, prečíta sa miesto z Evanjelia podľa 
Jána, kde Pán odovzdal ducha. Po čítaní je 
modlitba a prepustenie. 8. Po prepustení od 
Kríža sa všetci schádzajú vo veľkom chráme, 
v Martýriu, a konajú obvyklé obrady, ktoré 
robievali po celý tento týždeň, medzi 
deviatou hodinou, keď sa zišli v Martýriu, až 
do večera. Po prepustení z Martýria sa ide 
do Anastasis. Po príchode sa prečíta miesto 
z evanjelia, kde si Jozef vypýtal Pánovo telo 
od Piláta a uložil ho v novom hrobe. Po 
čítaní je modlitba, požehnanie 
katechumenov a veriacich a potom 
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prepustenie. 9. V tento deň ľud nevyzývajú, 
aby bdel v Anastasis, lebo je zrejmé, že ľudia 
sú unavení, ale aj tak je zvykom zostávať 
tam bdieť. Tí, ktorí chcú – či skôr tí, ktorí 
vládzu – bdejú; tí, ktorí nevládzu, 
nezostávajú bdieť až do rána; klerici ale, tí 
silnejší a mladší, tam bdejú. Po celú noc až 
do rána sa tam spievajú hymny a antifóny. 
Väčšina ľudí však zostáva bdieť, jedni od 
neskorého večera, iní od polnoci, ako kto 
vládze. 
38.1. Na druhý deň, v sobotu, sa obvyklým 
spôsobom konajú obrady o tretej aj o šiestej 
hodine, ale o deviatej sa už nič nekoná, lebo 
vo veľkom chráme, v Martýriu, sa pripravuje 
veľkonočná vigília. Táto vigília sa slávi tak 
ako u nás; iba to je tu navyše, že neofytov 

po krste, keď vyjdú z vody a oblečú sa, spolu 
s biskupom odvedú najprv do chrámu 
Anastasis. 2. Biskup vojde za mrežu 
Anastasis, zaspieva sa hymnus, biskup sa za 
nich pomodlí a spolu s nimi ide do veľkého 
chrámu, kde podľa zvyku všetok ľud bdie. 
Konajú sa tam tie isté obrady ako u nás, 
prináša sa obeta a potom je prepustenie. Po 
prepustení z vigílie vo veľkom chráme sa za 
spevu hymnov ide do chrámu Anastasis, 
tam sa znova prečíta úryvok z evanjelia o 
vzkriesení, potom je modlitba a biskup po 
druhýkrát prináša obetu. Všetko sa koná 
veľmi rýchlo kvôli ľudu, aby sa dlhšie 
nezdržiaval. Nakoniec je prepustenie ľudu. 
V tento deň sa vigília končí v tú hodinu ako 
aj u nás. 
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Biela sobota  
 
 
 
 
 
 
Ježišovo telo odpočíva v hrobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuka pre rodinu:  
           Spoločne sa môžete v rodine pomodliť ranné chvály. 

 
skúste si doma cez deň, pri zapálenej sviečke  
prečítať Žalm 31, text hovorí o súžení a o nádeji.  

 
Aká je moja kresťanská nádej? 
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Niekoľko myšlienok k Veľkonočnej vigílii 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biela sobota je dňom smútočného 
ticha. Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe 
a rozjíma o jeho utrpení a smrti. Sv. omša sa 
neslávi až do Veľkonočnej vigílie. Oltár je 
obnažený. Sv. prijímanie možno podávať iba 
ako viatikum – sviatostné zaopatrovanie 
chorých. Biela (prázdna) sobota nemá 
vlastnú liturgiu. V rehoľných komunitách sa 
spieva alebo recituje v chóre hodina čítania 
a ranné chvály. Veľkonočná vigília už patrí 
k Veľkonočnej nedeli. 

Pred začiatkom Veľkonočnej vigílie 
treba ukončiť poklonu v Božom hrobe. 

 
Veľká noc 
 
Začína sa Veľkonočnou vigíliou. Celá 

liturgia Veľkonočnej vigílie je vlastne 
nočným bdením (vigilare – bedliť). 
Nadväzuje na židovskú Paschu, ktorá sa tiež 
začala už večer a v ktorú boli Izraeliti 
vyslobodení z egyptského otroctva. 
Osobitne však nadväzuje na noc Kristovho 
zmŕtvychvstania. Už od prvých storočí sa 
kresťania zhromažďovali na Bielu sobotu 
večer, aby prežili Veľkonočnú vigíliu v bdení. 
Najprv si zapálili oheň, od ktorého 
pozapaľovali svoje lampy, aby odstránili 
tmu (lucenarium). Toto svetlo začalo po 
čase dostávať osobitný zmysel, stalo sa 
symbolom zmŕtvychvstalého Krista 
a všetkých pokrstených, ktorých osvietil 
Boh. Nato čítali výňatky zo Svätého písma, 
ktoré hovoria o krste, o novom stvorení, 
o prechode cez Červené more, 
o oslobodení z otroctva hriechu a o novej 
zmluve s Bohom. Medzi čítaniami spievali 
alebo recitovali žalmy. 

V priľahlom baptistériu sa udeľoval krst, 
sviatosť umierania s Kristom 
a zmŕtvychvstania s Kristom. Niekedy bol 

počet krstencov taký, že obrady sa pretiahli 
až do rána. Po krste si neofyti obliekali biele 
rúcho a prešli do signatória, kde biskup 
udeľoval sviatosť birmovania, aby po 
birmovaní prešli do kostola, kde očakávali 
začiatok sv. omše, na ktorej mali teraz už 
plnú účasť – prijímali aj Eucharistiu. 
Postupne sa krst dospelých stával 
zriedkavejší, a tak sa svätá omša slúžila skôr, 
až sa konečne dostala hneď za čítania. Za 
čias sv. Hieronyma (+ 420) sa veriaci niekedy 
už o polnoci vrátili domov. Od 13. stor. 
začali liturgiu Veľkonočnej vigílie sláviť už 
v sobotu ráno; túto nelogickosť odstránil až 
pápež Pius XII. v roku 1951. 

Na Veľkonočnú vigíliu Cirkev bdie 
a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie a slávi 
ho sviatosťami. Preto sa odporúča sláviť 
túto vigíliu v noci, a to tak, aby sa alebo 
začala, keď už nastala noc, alebo aby sa 
skončila pred svitaním v nedeľu ráno. 

Z historických dát je zrejmé, že liturgia 
Veľkonočnej vigílie je zložená z oslavy 
veľkonočného Kristovho tajomstva 
a z vysluhovania sviatosti kresťanskej 
iniciácie. Ako má vyzerať poriadok obradov, 
môžeme nájsť v úvode k Veľkonočnej vigílii 
v Rímskom misáli. 

Veľkonočná vigília má tieto časti: 
obrad svetla: požehnanie ohňa, 

príprava veľkonočnej sviece, sprievod 
a veľkonočný chválospev; 

liturgia slova; 
liturgia krstu; 
liturgia Eucharistie; 
obrad vzkriesenia v Božom hrobe alebo 

procesia. 
Obsahovo bohatá liturgia Veľkonočnej 

vigílie sa začína liturgiou svetla, kde je 
zapálený a posvätený oheň symbolom 
Božieho svetla, ktoré nám dáva Boh Otec 
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skrze svojho Syna Ježiša Krista. Veľkonočná 
svieca – paškál je symbolom 
zmŕtvychvstalého Krista. Vyrytý kríž do 
paškálu je znakom smrti na kríži, päť 
otvorov so vsadenými zrnkami tymiánu zas 
symbolizuje Kristove rany, ktoré si zachoval 
aj na svojom oslávenom tele. Písmená alfa 
a omega a štyri číslice bežného roku 
znamenajú, že Kristus je Pán času i večnosti, 
počiatok i koniec všetkého. 

Procesia s paškálom pripomína slová 
samotného Krista: „Ja som svetlo sveta. Kto 
mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, 
ale bude mať svetlo života.” (Jn 8,12) 
Veľkonočný chválospev sa po prvýkrát 
objavuje v Missale gallicanum vetus 
(sakramentár z Auxerre, koniec 7. stor.) a je 
vyvrcholením liturgie svetla, ako prejav 
vďaky veriacich za spásu. 

Liturgia slova je zložená zo siedmich 
čítaní zo Starého zákona a z dvoch z Nového 
zákona (epištola a evanjelium) a z homílie. 
Neslobodno zabúdať, že biblické čítania 
spolu so žalmami a kantikami sú základom 
liturgie Veľkonočnej vigílie. 

Po liturgii slova nasleduje liturgia krstu, 
ktorú tvoria litánie ku všetkým svätým, 
požehnanie krstnej vody, krst (ak sú 
kandidáti) a obnova krstných sľubov. Litánie 
k svätým sú zdôraznením skutočnosti, že 
krstom je človek začlenený do spoločenstva 
svätých. Modlitba posvätenia vody má 
formu prefácie. Ak je krst dospelých a je 
prítomný biskup alebo kňaz, ktorý má právo 
udeliť aj sviatosť birmovania, potom tu 
treba vsunúť aj udelenie tejto sviatosti. Ak 
sa nekrstí, kňaz posvätí vodu na pokropenie 
ľudu a hneď nasleduje obnova krstných 
sľubov. 

Potom nasleduje liturgia Eucharistie, 
ktorá má taký istý priebeh ako inokedy. Od 
skorého stredoveku, keď sa zmenšil počet 
dospelých krstencov, sa sv. omša slúžila už 
pred polnocou. Ale vtedy ostala Veľkonočná 
nedeľa bez svätej omše, preto v 6. stor. bola 
zavedená osobitná omša Veľkonočnej 
nedele s vlastným omšovým formulárom. 

Na záver eucharistickej obety 
Veľkonočnej vigílie nasleduje procesia, 
ktorá sa začína buď v Božom hrobe, alebo 
pri hlavnom oltári 
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Veľkonočná  
nedeľa  

 
Ježišovo vzkriesenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obed v televízii: 
POŽEHNANIE URBI ET ORBI PÁPEŽA FRANTIŠKA 

 

 

 

 

  Ponuka: 
  

  večerné zdieľanie o tom, ako sme prežili Veľkú noc,  
  čo nás oslovilo, potešilo, prípadne povzbudilo. 

 

 

 
 

 

Niekoľko myšlienok k Veľkonočnému obdobiu 
 

Na plnšie prežitie tak bohatého obsahu 
veľkonočného tajomstva je potrebný dlhší 
čas, preto už kresťanský starovek predĺžil 
slávenie Veľkej noci na päťdesiat dní – 
quinquagesima. O tomto čase smernice 
k novému kalendáru hovoria, že to má byť 
čas radosti a plesania ako jeden deň, ba ako 
jedna veľká nedeľa. 

Symbolickým znakom tohto času je 
paškál, ktorý celý čas stojí pri oltári na 
očiach celému liturgickému zhromaždeniu. 
Nedeľné čítania sú v tomto čase vzaté zo 

Skutkov apoštolov, ktoré opisujú život Cirkvi 
po Kristovom zmŕtvychvstaní, a z Evanjelia 
podľa Jána, ktoré hovorí o zjavovaní sa 
Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní, o Dobrom 
pastierovi, o odchode Ježiša k Otcovi 
a o zoslaní Ducha Svätého. 

Podľa údajov zo Skutkov apoštolov sa 
slávnosť Nanebovstúpenia Pána slávi na 
štyridsiaty deň od nedele zmŕtvychvstania. 
Táto slávnosť je známa v cirkevných 
dejinách už od 4. stor. Dni po 
nanebovstúpení pripravujú veriacich na 
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prijatie Ducha Svätého (novéna) a biblické 
čítania tých dní obsahujú prísľub zoslania 
Ducha Svätého. Slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého sa podľa záznamu v Skutkoch 
apoštolov uskutočnila v čase slávenia 
židovských sviatkov Turíc, keď Židia ďakovali 
za úrodu a prvotiny úrody obetovali Bohu. 
Okrem toho si v tom čase Židia pripomínali 

uzavretie zmluvy na Sinaji. Pre kresťanov sa 
tieto sviatky stali sviatkami nového Božieho 
ľudu, preto sa slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého veľmi často nazýva narodeninami 
Cirkvi, lebo poslaný Duch Svätý je prvým 
ovocím veľkonočného tajomstva. Slávnosť 
Zoslania Ducha Svätého je poslednou 
nedeľou veľkonočného obdobia. 

 

 

Krátke čítanie z Putovania Egérie: Pascha 
 

 

 A veľkonočné sviatky sa oslavujú tak ako u 
nás. Obvyklým spôsobom sa konajú obrady 
počas ôsmich veľkonočných dní tak ako 
všade v čase Veľkej noci až do ôsmeho dňa. 
Osem dní Paschy sa tu slávi s rovnakou 
nádherou a s rovnakým poriadkom ako 
Epifánia – tak vo veľkom chráme, ako v 
Anastasis a pri Kríži a v Eleone, ale aj v 
Betleheme a tiež v Lazariu a vôbec všade, 
veď sú veľkonočné sviatky. 2. V prvú nedeľu 
sa ide najprv do veľkého chrámu, do 
Martýria, a aj v pondelok a v utorok. Vždy 
po prepustení z Martýria sa za spevu 
hymnov ide do chrámu Anastasis. V stredu 
sa ide na Eleonu, vo štvrtok do Anastasis, v 
piatok na Sion, v sobotu pred Kríž, v nedeľu, 
čiže na ôsmy deň, sa opäť ide do veľkého 
chrámu, do Martýria. 3. Počas  týchto 
ôsmich veľkonočných dní (Veľkonočná 
oktáva) každý deň po obede biskup s celým 
klérom, so všetkými neofytmi (to sú tí, čo 
boli práve pokrstení), so všetkými mužmi a 
ženami, ktorí sú apotaktiti, a tiež všetci z 
ľudu, ktorí chcú, vystúpia na Olivovú horu. 

Spievajú hymny a modlia sa tak v chráme 
Eleona, kde je jaskyňa, v ktorej Ježiš 
vyučoval svojich učeníkov, ako aj na 
Imbomone, čiže na mieste, odkiaľ Pán 
vystúpil do neba. 4. Po žalmoch a modlitbe 
sa za spevu hymnov zostupuje do chrámu 
Anastasis na lucernárium; toto sa robí počas 
všetkých ôsmich dní. Ale vo veľkonočnú 
nedeľu po prepustení z lucernária v 
Anastasis všetok ľud za spevu hymnov 
sprevádza biskupa na Sion. 5. Po príchode 
sa spievajú hymny vhodné na tento deň aj 
miesto a po modlitbe sa číta úryvok z 
evanjelia o tom, ako Pán v tento deň na tom 
mieste, kde teraz stojí chrám Sion, cez 
zavreté  dvere  vstúpil  k učeníkom. Vtedy  
jeden  z učeníkov, Tomáš, nebol prítomný, a 
keď sa vrátil a ostatní apoštoli mu hovorili, 
že videli Pána, povedal: „Neuverím, ak 
neuvidím.“ Po čítaní je znova modlitba, 
katechumeni a po nich veriaci dostanú 
požehnanie a večer, asi dve hodiny po 
západe slnka,  sa každý vracia domov. 

 

 

 

 


