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BÍLÁ SOBOTA 

PŘED ZAČÁTKEM OBŘADŮ 

Chvála Kristu, Bratři a sestry. 

Velikonoční noc, na jejímž prahu nyní stojíme, je odedávna nocí bdění 

pro Pána, v níž křesťané očekávají a slaví zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Oslava 

Veliké noci má čtyři části: V první části – slavnosti světla – si připomínáme, že 

vzkříšený Kristus je světlo světa. Ve druhé části, v bohoslužbě slova, budeme 

při čteních z Písma svatého uvažovat o podivuhodných skutcích, které od 

počátku Bůh učinil svému lidu Staré i Nové smlouvy. Třetí částí je křestní 

bohoslužba, kdy si my všichni obnovíme své křestní sliby. Na závěr dnešní 

oslavy budeme slavit Eucharistii jako zpečetění Kristova vítězství. V 

eucharistické hostině obdržíme pokrm na cestu za naším Pánem, na cestu, která 

vede skrze smrt k životu. 

Za malou chvíli se shromáždíme venku u ohně. Oheň je symbol lásky a 

síly Ducha svatého. Oheň bude požehnán a zapálí se od něj velikonoční svíce – 

paškál. Paškál je symbolem vzkříšeného Krista, pravého světla, které osvěcuje 

každého člověka. Pět trnů, které budou do velikonoční svíce vsazeny, naznačují 

patero ran Ježíšových. Na Velikonoční svíci je také letopočet udávající rok, 

symbolizující současnost, dále také řecké písmena α a Ω, protože v Kristu je 

počátek i konec. Paškál, pak bude nesen do ztemnělého kostela a na trojí 

zvolání: „Světlo Kristovo“ budeme odpovídat: „Sláva tobě, Pane.“ 

Po druhém zvolání se kněz přemístí před obětní stůl, ostatní se prosím 

přemístěte na svá místa. Až budete na svých místech, teprve potom vám budou 

rozsvíceny vaše svíce. Poté ve stoje vyslechneme velikonoční chvalozpěv. 

Nyní se shromáždíme venku kolem ohně. Kdo jsou starší, mohou zůstat 

zde v lavicích. Kněz s přisluhujícími se nyní odeberou před kostel a spolu s nimi 

se pak v průvodu všichni vrátíme do kostela.   

PŘED VELIKONOČNÍM CHVALOZPĚVEM 

Dnešní noc je zasvěcena Pánu. Ve stoje, s hořícími svícemi v rukou, 

vyslechneme velikonoční chvalozpěv s připomenutím slov Písma: "Blažení, 

kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí." Tak se připravíme 

s hořícími lampami v rukou na přechod z noci tohoto života do dne Slávy. 
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PO VELIKONOČNÍM CHVALOZPĚVU 

Nyní svíce zhasneme a posadíme se (počkat chvíli než se lidé posadí a pak 

pokračovat). V bohoslužbě slova se zaposloucháme do sedmi čtení ze Starého 

zákona. 

Po každém čtení s příslušným žalmem všichni vstaneme a spojíme se 

v modlitbě. 

PŘED 1. ČTENÍM (Gn 1,1-2,2) 

V prvním čtení, které uslyšíme, nejde ani o dějepisné vyprávění v 

dnešním slova smyslu, ani o přírodopisný popis vzniku světa, nýbrž o 

náboženský výklad světa ve světle poselství o Bohu – Stvořiteli a o spáse 

lidstva. Stvoření světa je dobrý Boží čin, na který vykoupení navazuje. 

(Následuje 1. čtení) 

PŘED 2. ČTENÍM (Gn 22,1-18) 

Poslušnost Bohu nevede ke zkáze, ale otevírá nové perspektivy. Tato 

poslušnost ovšem stojí na víře, která mnohdy roste v bolestných zážitcích, jak to 

vidíme u Abraháma. 

(Následuje 2. čtení) 

PŘED 3. ČTENÍM (Ex 14,15-15,1) 

Exodus – východ Izraelitů z Egypta a přechod Rudým mořem, to je velký 

Boži čin v jeho díle vykoupení. Neradujeme se ze zkázy egyptských vozů a 

jezdců, ale radujeme se, že Hospodin se ujímá svého lidu a vysvobozuje ho z 

moci zla. Voda nám připomíná křest a Izrael vysvobozený z otroctví je obrazem 

vykoupeného Božího lidu – církve. 

(Následuje 3. čtení) 

PŘED 4. ČTENÍM (Iz 54,5-14) 

Bůh o sobě dává promlouvat jako o manželu, který zůstává své 

„manželce“ – tj. vyvolenému národu – věrný i přes její nevěru. Ani od církve, 

která je vyvoleným lidem Nové smlouvy, Boží láska nikdy neustoupí. 

(Následuje 4. čtení) 
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PŘED 5. ČTENÍM (Iz 55,1-11) 

Prorok vidí v obraze vody spásu, kterou Bůh zdarma každému nabízí. Je 

však třeba se obrátit od starého způsobu života a přijmout hlásané Boží slovo. 

(Následuje 5. čtení) 

PŘED 6. ČTENÍM (Bar 3,9-15.32-4,4) 

Prorok Baruch vyzývá k přijetí moudrosti Boží. Ta se pro nás vtělila v Ježíši 

Kristu. Proto přijetí Ježíše ve křtu je naplněním této výzvy a plyne z něho také 

účast na blahoslavenství, které prorok vyslovuje.  

 (Následuje 6. čtení) 

PŘED 7. ČTENÍM (Ez 36,10-17A.18-28) 

Bůh neopustil svůj lid, i když Izrael opustil Boha. Slibuje mu, že mu dá 

nového ducha a nové srdce. To se doslova plní na těch, kdo se znovu rodí z vody 

a z Ducha svatého. 

(Následuje 7. čtení) 

PO 7. ČTENÍ (PŘED GLORIA – PO MODLITBĚ KNĚZE) 

Nyní zůstaneme stát a za velkolepá Boží díla v dějinách spásy, zejména za 

Kristovo vzkříšení, zazpíváme chvalozpěv vykoupených. Na oslavu Kristova 

vítězství se na začátku našeho chvalozpěvu znovu plně rozezvučí varhany a 

zazní zvony. 

PŘED EPIŠTOLOU – PO VSTUPNÍ MODLITBĚ 

Pro sv. apoštola Pavla je křest naší pozemskou účastí na Kristově smrti a 

vzkříšení, je to počátek nového života v nás. Jsme mrtví hříchu – v hříchu 

nevidíme nic dobrého, žádnou budoucnost, ale jsme živi Bohu v Kristu Ježíši ve 

křtu. Teprve pochopení našeho křtu v souvislosti s velikonočním tajemstvím 

nám umožní pochopit, kdo vlastně jako křesťané jsme. 

Z radosti nad tím, že skutečně můžeme žít Bohu a s Bohem, zazpíváme po 

epištole radostný velikonoční zpěv „ALELUJA!“ při němž budeme stát. 

(Následuje epištola) 
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PO HOMILII 

Veliká noc je veliká tím, že v ní Kristus vstal z mrtvých, dovršil naše 

vykoupení a uskutečnil naše omilostnění. Toho se nám osobně dostává ve křtu. 

Proto se o Veliké noci již v rané církvi křtilo a proto i my si připomeneme svůj 

vlastní křest. Kristus se s námi setkal ve znamení světla a slova, teď se s námi 

setká ve znamení vody. 

Nyní následuje třetí část Veliké noci – křestní bohoslužba. Ve zpěvu 

litanií budeme prosit o přímluvu všechny svaté, aby nám křest otevřel cestu do 

nebe. Při litaniích budeme stát! 

PO SKONČENÍ LITANIÍ 

Kněz nyní posvětí vodu, kterou se bude křtít po celou dobu velikonoční a 

kterou se budeme křižovat při vstupu do kostela, abychom si vzpomněli na svůj 

křest. Budeme se modlit k Bohu, aby skrze Krista sestoupila do křestní vody síla 

Ducha svatého a dala jí moc rodit v milosti nové Boží děti. 

Po vytažení velikonoční svíce z vody zvoláme „prameny velebte pána, 

chvalte a oslavujte ho navěky.“ 

PŘED OBNOVOU KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ (rozsvítit lidem svíce) 

Po celý půst jsme usilovali o obrácení, aby v nás Bůh obnovil křestní 

milost. Teď radostně vyznejme, že náležíme Kristu. Veřejně se zřekněme hříchů 

a vyznejme svou víru. Na otázky odpovíme třikrát ANO a třikrát VĚŘÍM. 

Každý sám za sebe. Při vyznání stojíme a máme rozžaté svíce. 

PO POKROPENÍ LIDU 

Svíce už můžeme zhasnout a přednesme Bohu své prosby. Po nich 

následuje vrcholná část dnešní slavnosti – bohoslužba oběti. 

PO MŠI SVATÉ 

Zítra, na slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kterou budeme slavit v ……., 

budou žehnány pokrmy. Proto prosím, abyste si je přinesli a položili je před 

oltář. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Chtěl bych ještě poděkovat všem, kteří jakkoliv pomohli a podíleli se na 

přípravě a průběhu slavení Velikonoc. Chtěl bych poděkovat zvláště lektorům za 

jejich čtení, zpěvákům za jejich krásné doprovázení, ministrantům, kteří sloužili 

u oltáře, dále těm, kteří zdobili a uklízeli kostel. Také bych chtěl poděkovat za 

zajištění dovozu a odvozu. A také děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili 

obřadů. Vám všem Pán Bůh zaplať. 

Přeji vám klidné a požehnané prožití velikonoční doby. 


