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Velký pátek 

VELKÝ PÁTEK 

PŘED OBŘADY 

Chvála Kristu, Bratři a sestry. 

Dnes si připomínáme Ježíšovo umučení. Nemyslíme na něj jen se 

smutkem, ale i s vděčností. Vždyť pro jeho Krev, prolitou na kříži, můžeme 

dosáhnout odpuštění svých hříchů. Proto na znamení vítězného Kristova utrpení, 

používáme na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy 

královské. Obřady mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání 

Těla Kristova. 

Bohoslužba začíná v naprostém tichu. Uvědomme si, že Ježíš musel 

podstoupit utrpení pro hříchy všech lidí, a litujme, že i my jsme k tomu přispěli 

svými hříchy. 

Kněz s přisluhujícími předstoupí před oltář a vleže, na znamení pokory a 

odevzdanosti Pánu, se před oltářem tiše modlí. Spolu i my, kteří klečíme,  

rozjímejme o utrpení Ježíše Krista, které nám přineslo spásu. To nám připomene 

i následující bohoslužba slova a pašije. 

PO HOMILII 

Nyní zazní starobylé přímluvy, které pocházejí z prvních dob křesťanství. 

Budeme v nich společně prosit za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože 

Kristus zemřel za všechny lidi i za ty, kdo ho neznají. 

Nejprve bude zpěvem vyjádřena výzva naznačující úmysl. Potom všichni 

setrváme chvíli v tiché modlitbě, kterou kněz zakončí modlitbou. Během 

přímluv budeme stát! 

PO PŘÍMLUVÁCH 

Kříž je pro nás znamením spásy: na něm zvítězil Ježíš nad hříchem a 

vysvobodil nás z jeho nadvlády. Proto se klaníme Tomu, kdo na něm zemřel, 

svému Zachránci a Vykupiteli, Ježíši Kristu. 

Nejprve bude kříž postupně odhalen. Na zvolání kněze: „Hle kříž, na 

kterém umřel Spasitel světa“ odpovídáme: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, 

a děkujeme Ti“, (a pokaždé poklekneme k tiché modlitbě). Po odhalení kříže, 

kněz jako první uctí kříž, po něm ministranti a následně všichni přítomní. 
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Svatý kříž uctíme položením ruky na kříž na znamení věrnosti, 

pokleknutím na znamení pokory či políbením na znamení lásky. 

PO UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE 

Dnes neslavíme jen památku Ježíšovy smrti, ale také si připomínáme, že 

byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Přemohl smrt a nám získal věčný 

život. Abychom mohli žít na věky, nabízí nám sám sebe v eucharistii. Proto 

svaté přijímání dokončuje oslavu blaženého utrpení Kristova. Eucharistie je 

plodem stromu Kříže, proto jsme i dnes zváni ke svaté hostině. 

Během přinášení Svátosti oltářní budeme stát! 

Oltář se pokryje plátnem a na něj se položí korporál. Připraví se misál a 

purifikatorium. Kněz přenese svátost oltářní z místa, kam byla včera uložena. 

Doprovází jej ministranti se svícemi, případně ceremonář (velum). Následuje 

modlitba Páně a po ní svaté přijímání. 

Po přijímání odnese kněz ciborium se zbývajícími hostiemi zpět na 

původní místo. Závěrečnou modlitbu se pak modlí od obětního stolu. 

Po skončení obřadů se oltář opět obnaží. „Getsemanská zahrada“ se 

upraví v „Boží hrob“. 

PO OBŘADECH 

Nastává den smutku, kdy církev bdí v modlitbách u Kristova hrobu a 

rozjímá o jeho umučení a smrti, až do chvíle vzkříšení. Zároveň dnešním dnem 

začíná novéna  k Božímu milosrdenství. Proto po skončení těchto ohlášek se 

pomodlíme, u Kristova hrobu, korunku k Božímu milosrdenství. 

Po ukončení modlitby korunky, se můžeme v tichosti rozejít a bude 

následovat bdění u Božího hrobu až do zítřejšího poledne podle rozpisu, 

samozřejmě se může připojit každý, i ten kdo se nezapsal. 

Vigilie vzkříšení Ježíše Krista se koná v…….. Ke společnému slavení se 

všichni shromáždíme v kostele. 


