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Velikonoce nejsou jen radostí nad jarní probouzející se přírodou 
spojenou s  mnoha folklórními tradicemi. Jsou to svátky, které 
všechny lidové tradice daleko přesahují. Díky velikonočním událostem 
známe smysl našeho pozemského života. Dokonce víme, že nekončí naší smrtí, ale bude 
trvat věčně. 
Velikonoce nám připomínají, že se sám Bůh stal člověkem, 
abychom si ho mohli představit, 
abychom mu mohli naslouchat, 
abychom mu rozuměli, 
abychom věděli, že je naším přítelem. 
Svou lásku k nám projevil způsobem, který nikdo nemůže přehlédnout. Za nás a za naše 
hříchy zemřel na kříži. 
Ty nejdůležitější události se odehrály ve dnech tzv. velikonočního třídení. Večer o Zeleném 
čtvrtku slavil se svými nejbližšími velikonoční večeři – slavil Paschu. My tuto událost 
známe jako Poslední večeři. Při ní mimo jiné ustanovil svátost eucharistie a kněžství. Pak 
odešel do Getsemanské zahrady, kde se modlil a byl zajat vojáky. Na Velký pátek je 
odsouzen, mučen a ukřižován. Jeho tělo bylo sňato z kříže a uloženo do hrobu ve skále. 
V hrobě ale nezůstal. Podle proroctví vstal třetího dne z mrtvých – nad nedělním ránem. 
Navždy porazil smrt. Díky jeho smrti a zmrtvýchvstání máme svátost křtu. Proto se 
o velikonoční vigilii křtí dospělí. Všichni již pokřtění se připravují o Velikonocích obnovit 
svůj křest a poděkovat za to, že jsou Boží děti. 
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Velikonoce Kristus vpravdě vstal z mrtvých. Aleluja!

V e l i k o n o čn í t ř í d e n í z a č í n á u ž 
předvečerem Velkého pátku (na Zelený 
čtvrtek), kdy Ježíš s učedníky slavil 
Poslední večeři. 
Velký pátek je dnem, kdy Ježíš za nás 
zemřel na kříži. Na tuto událost zvláště 
myslíme mezi 9. až 15. hodinou.

Bílá sobota je dnem 
ticha, kdy si připomínáme, 
že Ježíš ležel v hrobě. 
Během tohoto dne nejsou 
žádné bohoslužby, ale 
navš těvujeme koste l , 
abychom se modlili u tzv. 
Božího hrobu. 

Třetím dnem je neděle 
Zmrtvýchvstání , kdy 
slavíme Ježíšovo vítězství 
nad hříchem a smrtí. 
Postní ztišení vystřídají 
velikonoční oslavy.

Nejdůležitější velikonoční dny jsou 
Velikonoční triduum

třídení
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Ježíšovy poslední hodiny před smrtí 

Projdi si podle plánku Ježíšovy cesty před smrtí. Můžeš je symbolicky barevně vyznačit. 
1. Odchází s učedníky z místa, kde slavil Poslední večeři, do Getsemanské zahrady. 
2. V Getsemanské zahradě je zatčen a odveden do veleknězova domu. 
3. Z veleknězova domu je odveden poprvé k Pilátovi (ten sídlil v pevnosti Antonia nebo 
Hasmoneovském paláci). 
4. Pilát ho poslal k Herodovi. 
5. Herodes ho poslal nazpět k Pilátovi. 
6. Ježíš byl Pilátem nakonec odsouzen na smrt. 
7. Odchází ven z města na místo ukřižování – Golgotu. 
8. Po smrti je sňat z kříže a uložen do nedalekého hrobu vytesaného ve skále. 
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Getsemanská zahrada

Jeruzalém
dům, kde se slavila 
Poslední večeře

veleknězův dům

chrám

pevnost Antonia

Herodův palác

Hasmoneovský palác

Golgota

hrob

Víš, co znamená zkratka INRI na kříži? 
Jsou to první písmena latinského nápisu, který dal na kříž umístit 
Pilát. Nápis byl v hebrejštině, latině a řečtině. 
Latinsky zní: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. 
Česky to znamená:

v době Ježíšově
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Svátek Božího milosrdenství 
2. neděle velikonoční je svátek Božího 
milosrdenství. Den, který nám znovu 
ukazuje radikální Boží lásku k nám. Lásku, 
na kterou máme odpovědět svou láskou. 
Svátek ustanovil sv. Jan Pavel II. na 
základě poznání polské sestry sv. Faustyny 
Kowalské. 
Vyplývá z toho, že se nemáme bát vyznat 
hříchy ve svaté zpovědi a jít ke svatému 
přijímání. 

„Ať se žádná duše nebojí ke 

mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly 

jak šarlat,“ řekl Pán Ježíš 

sv. Faustyně Kowalské.

Víš, jaké je Patero církevních přikázání? 
1. O nedělích a zasvěcených svátcích jít na mši svatou a zachovat pracovní klid. 
2. Jít ke svátosti smíření aspoň jednou za rok. 
3. Přijmout svaté přijímání aspoň ve velikonoční době. 
4. Postit se ve stanovené dny (Popeleční středa a Velký pátek) 
5. Přispívat na fungování církve. 

Vel ikonoce trvaj í od 
neděle Zmrtvýchvstání až 
do 2. neděle velikonoční 
( n e d ě l e B o ž í h o 
m i l o s r d e n s t v í ) . P a k 

p o k r a č u j e d o b a 
velikonoční. To vše trvá 50 dní. Podle 
toho, že zmrtvýchvstalý Ježíš ještě 
čtyřicet dní zůstal s  lidmi. Pak odešel 
k  Otci (Nanebevstoupení). Apoštolové 
nakonec deset dní s Pannou Marií 
očekávali seslání Ducha Svatého. Proto 
i doba velikonoční končí slavností Seslání 
Ducha Svatého. 
Sesláním Ducha Svatého začaly nové 
dějiny. Ustrašení učedníci již neměli 
strach, dostali nové dary. Jdou do všech 
světových stran, aby hlásali evangelium. 
Šíří evangelium i za cenu, že někteří 
přijdou o život. Tím vznikla církev. 
Během pouhých třiceti let se víra 
rozšířila po celém starověkém světě 
včetně Říma, tehdejší metropole celé říše. 
Dnes se hlásí ke křesťanství skoro dvě 
miliardy lidí na světě. 

@
fa

vl
cn

ov

B ů h J e ž í š e v z k ř í s i l 
z  mrtvých. On se pak po 
mnoho dní zjevoval těm, kdo 
z á r o v e ň s n í m p ř i š l i 
z Galileje do Jeruzaléma; ti 

jsou nyní před lidem jeho 
svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, 
že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, 
vyplnil na jejich dětech, na nás, když 
vzkřísil Ježíše. Tak je i psáno v druhém 
žalmu: „Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes 
zplodil.“ 

Sk 13,30-33

Aleluja 
Alleluia (latinsky) 

Hallelujah (anglicky) 
 haleluja (hebrejsky) – הללויה

znamená 
Chvalte Hospodina, 

Chvalte Pána
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Ježíšova setkání po Zmrtvýchvstání 
Vyplň postavy, s nimiž se zmrtvýchvstalý Ježíš setkal. 
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My máme být velikonočními lidmi. Co to 
znamená? Denně se radovat z toho, že Ježíš 
je živý. Že zemřel kvůli mně, aby mi 
ukázal, jak mě má rád. A tento Ježíš je 
stále se mnou ve všem dobrém i zlém. A já 
se s ním chci setkávat tím, že s ním mluvím 

– v modlitbě. Velikonoční člověk se také snaží, aby i lidé 
kolem něho (spolužáci, kamarádi) poznali Ježíše.

Událost Zmrtvýchvstání 
najdeme v díle mnoha 
světových umělců; 
El Greco – Zmrtvýchvstání

Poděkuj v modlitbě za vše, co pro nás Ježíš 
udělal. Poděkuj mu za svůj křest. Zjisti si 
datum svého křtu, napiš si ho sem 
a  nezapomeň své „narozeniny pro nebe“ 
slavit. 


