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Zelený čtvrtek 

ZELENÝ ČTVRTEK 

PŘEDE MŠÍ SVATOU 

Chvála Kristu, Bratři a sestry. 

Dopoledne jsme v katedrále slavili bohoslužbu, při které jsme Pánu Bohu 

děkovali za ustanovení svátostného kněžství, a kdy kněží z celé diecéze obnovili 

před svým biskupem své odhodlání sloužit Kristu a církvi. Zároveň otec biskup 

posvětil nové oleje pro naše nemocné, katechumeny a posvátné křižmo. 

Nyní jsme se sešli ke slavení památky Poslední večeře, při které Pán Ježíš 

ustanovil Svátost Oltářní. Děkujeme za tento drahocenný dar, kterým se živí 

naše duše a posiluje naše víra. Touto večerní bohoslužbou začíná nejposvátnější 

období liturgického roku, tzv. velikonoční třídenní. 

Dnešní liturgie má tři části: 

Nejprve prožijeme mši svatou na památku Poslední Ježíšovy večeře. Poté 

si přenesením Nejsvětější Svátosti připomeneme Ježíšův odchod do 

Getsemanské zahrady. Na závěr, obnažením oltářů a modlitbou, si budeme 

uvědomovat Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě. 

PO HOMILII 

V evangeliu podle Jana můžeme číst: „Ježíš vstal od večeře, odložil plášť 

a opásal se ručníkem.
 
Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a 

utírat je ručníkem, jímž byl přepásán.“(Jan 13, 4-5) 

Jako ve večeřadle v Jeruzalémě, tak i tady nám Ježíš Kristus dává důkaz 

toho, že nás má opravdu rád, totiž dává nám sám sebe, dává nám své Tělo a 

Krev. Také nás vybízí k tomu, abychom každému prokazovali službu lásky, 

když nám dal příklad mytím nohou apoštolům. To učiňme v této chvíli: 

odpusťme každému, aby i nám Bůh mohl odpustit. 

Je starobylým zvykem právě dnes si připomenout tuto část evangelia při 

bohoslužbě. Kněz odloží liturgické roucho a na znamení lásky umyje zástupcům 

věřících nohy po příkladu Pána Ježíše. 
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PŘED PŘIJÍMÁNÍM 

Abychom lépe vyjádřili náplň dnešní bohoslužby – ustanovení svátosti 

Těla a Krve Páně, bude se podávat sv. přijímání pod obojí způsobou. Při tomto 

způsobu podávání není možné přijímat na ruku. 

Přistoupit ke svatému přijímání může ten, kdo věří v Kristovu přítomnost 

v Eucharistii, smířil se s Bohem ve svátosti smíření a žije podle křesťanských 

zásad, ke kterým patří u těch, kdo žijí v manželství, církevní sňatek. 

PO ZÁVĚREČNÉ MODLITBĚ 

Nyní bude Nejsvětější Svátost přenesena v eucharistickém průvodu do 

Getsemanské zahrady, která je připravena v boční kapli. Při průvodu se bude 

zpívat píseň „781 Chvalte ústa ...“ (první sloka). Společně s Ježíšem, setrvá 

kněz, ministranti a všichni přítomní v krátké, společné adoraci, která bude 

ukončena obnažením oltáře a závěrečnými ohláškami.  

PŘI ODCHODU KNĚZE Z „GETSEMANSKÉ ZAHRADY“ 

Odnášení plátna, kříže a svící z oltáře nám nyní připomíná, že Ježíš byl ve 

svém utrpení opuštěn od přátel, a při bičování a křižování obnažen. Z kropenek 

se odstraní svěcená voda, která je symbolem vzkříšení a nalije se až z křestního 

pramene při slavení veliké noci. 

Kříže, které není možné odnést, se zahalí. Z kropenek se odstraní svěcená voda a 

nalije se až z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie. 

Každý z nás, může ještě nějakou chvíli, setrvat s Ježíšem v Getsemanské 

zahradě, při tichém rozjímání. Je tady s námi přítomen v Nejsvětější svátosti. 

Připomeňme si jeho úzkost v Getsemanech a snažme se splnit jeho prosbu: 

„Bděte a modlete se se mnou.“ 

 

Prosím vás, abyste zachovali klid a ticho. Toto mlčení je znamením 

smutku a příležitostí k osobní modlitbě a adoraci! 

 

Venku na nástěnce je k nahlédnutí rozpis služeb ke stráži u božího hrobu. 

 

Zítra, na Velký pátek, je den přísného postu. Máte možnost zúčastnit se 

pobožnosti křížové cesty zde v ……, Velkopáteční obřady začínají v ……... 


