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Úvod 
 

Přišel na svět, aby měli život a aby jej měli v hojnosti.1 
 
Boží působení v dějinách člověka je vždy vázané na konkrétní čas a místo. Každá 

dějinná událost je jinou dějinnou událostí připravena a další na ni navazuje. Dějiny Boží 
lásky v historii lidstva vrcholí Velikonocemi s jejich přesahem k Letnicím a obě 
současně „zpřítomňují a aktivují Boží lásku v Kristu Ježíši až do konce světa“2. Utrpení, 
smrt a vzkříšení Zmrtvýchvstalého v konkrétním čase bylo rovněž připravené 
konkrétními událostmi v historii a na tento vrcholní okamžik dějin se navazuje až do 
dneška. 

Chtěli bychom se zde ve stručné skice podívat na paschální mystérium, které je 
zdrojem, smyslem a centrem víry křesťanů a na to, z čeho vychází a jak jej liturgické 
slavení dneška odráží. Každé mystérium, tajemství v teologickém slova smyslu, má 
svoji vnitřní dynamiku. Tuto dynamiku tvoří napětí a přechod mezi skrytým a 
zjeveným, přesažným a blízkým, zahaleným temnotou a osvíceným světlem. Tato 
dynamika v sobě zahrnuje cestu Boha k člověku, ale i cestu člověka k Bohu, k poznání 
Mystéria. Ve vzájemné komunikaci liturgického slavení mezi Bohem a člověkem se 
skutečnost zjevuje a dává sdílet symbolu; i proto studium symbolu a vnějšího vyjádření 
a jeho pochopení nás může dovést k hlubšímu chápání tajemství – mystéria. 

K tématu srovnání slavení Velikonočního tajemství ve dvou nejrozšířenějších 
křesťanských tradicích nás přivedlo několik skutečností, a jednou z nich bylo právě 
překvapení. Překvapení nad slavením Velikonoc v byzantské tradici. Nakolik autorka 
pojednání pochází z Východního Slovenska, kde tyto dvě liturgické tradice (západní - 
římská a byzantská) žijí viditelně vedle sebe, již jako dítě vnímala vzájemnou rozdílnost 
ve slavení: třeba i to, že byzantská tradice zahajuje obřad velikonoční neděle před 
zamčenými dveřmi chrámu a celé křesťanské shromáždění čeká venku, než kněz otevře 
bránu kostela. Západní – římská tradice má dveře otevřené. Otázky: „Proč je tomu 
tak?“; „Jak tomu bylo u prvních křesťanů?“ a „Jakou odezvu nachází Boží spásný čin 
v konkrétním liturgickém slavení křesťanských církví dnešních dnů?“, nás přivedly 
k sepsání této práce. 

Z pohledu již zmiňované dějinné následnosti si úvodem klademe otázku: „Co stojí 
v základu křesťanského slavení Velikonoc? Vychází ze židovského slavení, nebo je 
originálním slavením? Nakolik je naše dnešní slavení ovlivněné slavením v čase Staré 
smlouvy?“ Zajímá nás, zda existuje spojitost mezi spásným Božím činem u Izraelitů a 
Ježíšovým spásným činem, která by byla vyjádřená obdobným symbolem nebo prvkem; 
zda-li je možné najít společné symboly, nebo prvky, které by nesly teologický odkaz a 
zda-li je možné tyto prvky a symboly vystopovat i v dnešním křesťanském slavení 
Velikonoc. 

Chceme rovněž vědět, co stojí v základech slavení křesťanských Velikonoc a zda-li 
existuje nějaký podstatný rozdíl ve struktuře slavení Velikonoc v byzantské a západní 
tradici. Předpokládáme, že podstatný rozdíl ve slavení ale nenalezneme. 

Práce má ambici zpracovat a vzájemně porovnat dostupné literární zdroje a prameny 
a na základě toho určit základní prvky, které jsou nositeli silného teologického 

                                                 
1 Srov. J 10,10. BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih); 

český ekumenický překlad, Česká biblická společnost, Praha: 2007; všechny uvedené citace čerpáme 
z tohoto pramene. 

2 Srov. CANTALAMESSA, Raniero. Erós a agapé. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2014, s.34. 
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významu, a nastínit jejich srovnání, včetně srovnání jednotlivých částí obřadů, prvků a 
symbolů velikonočního slavení křesťanů vybraných tradic. Byzantská tradice byla 
zvolena i proto, že z východních liturgických tradic je tou nejdůležitější a 
nejstudovanější a je u nás v celku hokně zastoupená. 

Práce v zásadě zahrnuje dvě části, a to část historickou a srovnávací. 
V historické části budeme postupovat kompilační metodou, shromážděné informace 

budou roztříděné a zpracované podle následujícího itineráře: slavení první Paschy a 
Paschy u židů v době Ježíšově; Kristova smrt a zmrtvýchvstání jakožto centrální událost 
spásy lidstva a křesťanského života; slavení Velikonoc v raném křesťanství; definitivní 
zformování velikonočního svátečního okruhu v období křesťanské antiky a forma 
slavení ve 4. století; středověké posuny ve slavení a novodobé liturgické reformy 
v obou tradicích: pro římskou tradici bude závěrem prostudována reforma 20. století v 
jejích 2 krocích a pro byzantskou tradici reformní úvahy a snahy posledních století. 

Práce nehodlá vytvořit vyčerpávající historický přehled vývoje, nýbrž zpracovat a 
vzájemně porovnat dostupné literární zdroje a prameny a zaměřit se na ty prvky a 
symboly, které souvisejí s Velikonočním slavením křesťanů vybraných tradic. 

Ve srovnávací části zpracujeme a vzájemně porovnáme současné velikonoční obřady 
dvou studovaných tradic a na základě toho se pokusíme určit jejich konstitutivní prvky. 
Paralelně srovnáme aktuální slavení jednotlivých částí velikonočních obřadů v obou 
tradicích. Primárně budeme vycházet z aktuálně používaných českých katolických 
liturgických knih v obou tradicích. 

Je nutno poznamenat, že liturgické texty byzantského ritu, které máme k dispozici, 
jsou pracovní verzí Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR (dále jenom 
exarchát), které v kompletní formě zatím nejsou dostupné. Vzhledem k tomu budeme 
nahlížet i do liturgických textů slovenské řeckokatolické církve. Volba pramene 
slovenských liturgických textů není náhodná: území exarchátu náleželo do roku 1996 
pod prešovskou eparchii (diecézi) a tedy veškeré obřady se konaly jako v Prešově. 
Tento stav přidržování se „Prešova“ trvá v exarchátu doposud. 

V závěru této práce se pokusíme o syntézu jednoho velikonočního tajemství Krista 
ve dvou rozdílných liturgických tradicích, kde obě jsou slaveny za jediným a týmž 
účelem. 
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1. Židovské slavení svátku Pesach 
  

Starozákonní Pascha3 byla největším poutním4 svátkem židů5 a dodnes připomíná 
velkolepé vyjití Izraelitů z Egypta, vůbec nejdůležitější událost židovských dějin a 
židovského národa, kterým začala historie lidu.6 Pesach se slavil první den jarního 
úplňku 14. nisanu zabitím a hostinou s velikonočním beránkem a pokračoval týdnem 
macot, ve kterém bylo dovolené jíst jenom nekvašené chleby. V Tóře se při vyjití 
z Egypta říká, že k události došlo v jarním měsíci,7 proto se někdy hebrejsky nazývá 
tento svátek i chag ha-aviv8, svátek jara9, nebo-li svátek klasů, jméno nisan dostal až 
později.10 V této práci se nebudeme zabývat prehistorickým zemědělským původem 
tohoto svátku, ale primárně se chceme zaměřit a vyzdvihnout spásný Boží čin, který se 
v historii židovského národa udál a kterým byl původní svátek jara  historizován. Ze 
svátku jara a znovuzrození přírody v měsíci klasů se stal svátek jara a znovuzrození 
dějin izraelského lidu. Význam tohoto svátku je prostřednictvím symbolů a obřadů 
zachován až do současnosti.11 
 

1.1. První Pascha 

 
Podívejme se nyní do historie a připomeňme si základní událost, tak jak nám ji 

zachycuje Bible, a kterou pak Bůh přikázal slavit svému lidu každoročně. 
Izraelité byli po 400 let v egyptském otroctví. Protože faraón nechtěl propustit 

Izraelity na svobodu, když jej o to na příkaz Hospodina Mojžíš žádal, trestal Pán Egypt 
ranami. Po devíti ranách, kterými Hospodin bojoval za Izraelity a zjevoval svou 
zázračnou moc před svým lidem a před zraky Egypťanů, aby byly propuštěni ze země 
otroctví, následuje poslední rána - desátá. Sám Bůh ji ohlašuje pro Egypťany takto:  

 
„O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou …ale na 
žádného Izraelce ani pes nezavrčí, abyste poznali, že Hospodin podivuhodně 
rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem.“12 

 
Slovo Pascha je odvozené od slova pesach, v překladu znamená „přeskočení“13, 

neboli „překročení“14.  Užívá se ve spojení s projitím Hospodina egyptskou zemí, když 
zaútočil na Egypt, kde pobil všechno prvorozené, kdy domy Izraelitů „překročil“,        

                                                 
3 Pascha je aramejsko-řecká podoba hebrejského pesach. 
4 Židé měli tří poutní svátky, u kterých měli povinnost alespoň jednou navštívit Jeruzalémský chrám a 

slavit svátek v Jeruzalémě – Pesach, Šavuot a Sukot, tj. událost exodu, smlouvy a vstupu do zaslíbené 
země. Srov. Dt 16,16. 

5 S ohledem na užívání velkých a malých písmen v textu, je možné na židovství nahlížet dvojím 
způsobem: jako na národ, nebo jako na náboženskou skupinu. Pojem „židé“ je zde míněný v kontextu 
náboženské skupiny. V tomto teologickém chápání odhlížíme od etnických konotací a užíváme malé „ž“. 

6 Srov. DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady a symboly. Vyšehrad, 2009, s. 113. 
7 Srov. Ex 13,4. 
8 Aviv je starší název měsíce nisan. 
9 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů. Vyšehrad, 2002, s. 165. 
10 Srov. DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady, s. 113. 
11 Srov. Tamtéž, s. 113-114. 
12 Ex 11,4b-5a.7. 
13 Srov. Nová pražská pesachová hagada, Praha: Sefer, 1996, s.55-57. (Dále jenom jako Hagada.) 
14 Srov. DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady, s. 118. 
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tj. vynechal. Zachráněni byli ti, kteří beránkovou krví měli označeny vnitřní veřeje 
svých domů, byli to ti, kteří se neohlíželi na Egypťany, kteří toto zvíře uctívali jako 
boha, ale byli poslušní Božího přikázání, neboť On sám to takto nařídil.15  

 
„Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. 
Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na 
rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda. 
Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Budete jej opatrovat až do čtrnáctého 
dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky 
zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej 
budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené 
chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, 
nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte 
do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete jíst takto: Budete mít 
přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude 
Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené 
v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptské božstva postihnu 
svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení 
krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít 
egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětným, budete jej slavit jako slavnost 
Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné 
nařízení.16 
 
Druhou událostí, která se téže noci udála, bylo vysvobození Izraelitů z Egypta, kdy 

Bůh17 vyvedl svůj lid z otroctví do svobody zaslíbené země: 
 
„Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené. Tu farao 
v noci vstal. V celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl 
mrtvý. Ještě v noci povolal Mojžíše a Árona a řekl: „Seberte se a odejděte z mého 
lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Vyproste požehnání i pro 
mne.“ Egypťané naléhali na lid a spěchali s jeho propuštěním ze země. Izraelci 
vytáhli kolem šesti set tisíc pěších mužů kromě dětí. Byla to noc jejich bdění pro 
Hospodina, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele po 
všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina.“18 
 
Takto prošel sám Hospodin Egyptskou krajinou a osvobodil Izraelský národ 

z otroctví jiného národa do svobody Božího lidu. 
Hospodinovu Paschu měli židé slavit každoročně pesachovou hostinou19, která měla 

a má charakter náboženského obřadu s přesně stanoveným pořádkem (seder Pesach), ve 
kterém se jedla oběť ročního beránka spolu s trpkými bylinami (maror) připomínajícími 

                                                 
15 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 166. 
16 Ex 12,2.3b-4a.5a.6-14. 
17 „Projdu této noci egyptskou zemí – já, ne anděl, a pobiji v egyptské zemi všechny prvorozené, já, ne 

seraf, a každého egyptského boha jednotlivě postavím před soud, já, ne zástupce, Já, Hospodin!, já jsem 
to a žádný jiný.“ Srov. Hagada, s. 41-43. 

18 Ex 12,29a.30-31, 32b-33a.37.42. 
19 Ex 12,25-27. 
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trpkost otroctví, s plackami z nekvašeného těsta (macot)20 na památku rychlého 
odchodu z něho a vypravováním (hagada)21 o východu z Egypta.22 

Tyto dvě základní událostí byly připomínány každoročně u slavení židovské 
paschy,23 avšak i projití suchou nohou mořem patří k událostem exodu. Stalo se tak 
sedmý den Pesachu jako vyvrcholení všech událostí a zázraků souvisejících s vyjitím 
z Egypta.24 

 
Toto je první Pesach; první Mysterium Paschale25: mystérium exodu lidu, národa. 

 

1.2. Slavení Paschy v čase Staré smlouvy 

 
V Písmu Staré smlouvy nacházíme několik dalších zmínek o Pasše. 

Kniha Numeri26 líčí první slavení Hospodinovy Paschy po vyjití z Egypta na sinajské 
poušti. První Pesach slavený v zemi Kanaan popisuje kniha Jozue.27  

Slavení svátku Pesach procházelo dějinným vývojem. 
Druhá kniha paralipomenon28 popisuje slavení Pesachu za Chizkijáše (725-697 př.n.l.) 
s iniciací slavení v Chrámě. 
Jóšijáš (639-609 př.n.l.) provádí reformu29, ve které spojuje původní slavnost slavenou 
v rodině, s obětí beránka v Chrámě.30 Současně se reformou svátek stává svátkem 
poutním, kterým předtím nebyl, čímž rodinně slavený svátek dostává rozměr slavnosti 
jednoho lidu. Slavil se jenom v Jeruzalémě.31 Rodinné slavení ve vesnicích a ostatních 
městech je potlačeno. Slavení spojené s jeruzalémským chrámem za Jóšijáše je kultovně 
v Bibli podrobně popsané.32 

V exilové situaci se stává Pesach opět domácí slavností.33 Po návratu z Babylónie 
začali židé společně s levity zpívat v Chrámě Halel, následně se začal Halel zpívat i při 
domácí hostině.34 

                                                 
20 Hebrejsky singulár maca, plurál macót; česky maces. 
21 Součástí sederu byly již v nejstarších dobách kromě slavnostní večeře i různé symbolické úkony 

spojené s vyprávěním o vyjití z Egypta. Jejich postupným shromážděním a uspořádáním vznikla knížka 
předčítaná o slavnostní sederové večeři nazývána „Vyprávění“ neboli „Hagada“. In: Hagada, s. 121. 

22 Srov. Hagada, s. 5. 
23 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5. Olomouc: CM bohoslovecká fakulta v Praze, 

pobočka v Olomouci, 1972, s. 20-21. 
24 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 188. 
25 „Mysterium Paschale“ je nejvystižnějším pojmenováním Velikonoc, Velikonočního slavení a 

tajemstvím v něm obsaženém; poprvé takto užité bylo Odou Kasselem v polovině 20. stol.). Apoštol 
Pavel slovo mystérium užívá ve vztahu k vykreslení přesahu obrazu Staré smlouvy o Božím plánu spásy a 
jeho následnému uskutečnění v Kristu, a toto mystérium Paschy se stává základní událostí křesťanské 
bohoslužby. Jak jsme v úvodu předznamenali, budeme nahlížet na Velikonoce právě v tomto zvoleném 
napětí, které slovo mystérium nabízí. (V západní latinské církvi bylo mystérium často překládáno 
výrazem sacramentum, které se v průběhu času spíše užívá k označení bohoslužebního znamení. Slovo 
mystérium zdůrazňuje aspekt skrytého Božího jednání, čili tajemství. Srov. In:  BERGER, Rupert. 
Liturgický slovník. heslo: Mystérium. Vyšehrad 2008, s. 311.) 

26 Nu 9,1-5. 
27 Joz 5,10-12. 
28 2 Pa 30. 
29 Dt 16,1-8. 
30 Srov. KUNETKA, František. Židovské kořeny křesťanské anafory. Volumen I. Vydavatelství 

Univerzity Palackého v Olomouci, 1994, s. 59. 
31 Srov. KUNETKA, František. „Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem“ (Dt 16,11) 

Židovský rok a jeho svátky. Olomouc 1994, s. 21-22. 
32 2 Kr 23,21-25; 2 Pa 35,1-19. 
33 Srov. KUNETKA, František. Židovský rok, s. 22. 
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Poslední zprávu o slavení Paschy najdeme u Ezdráše35 u příležitosti obnovy chrámu 
po návratu z exilu. 
 

1.3. Slavení Paschy v době Ježíšově 
 

Průběh slavení Pesachu v době Ježíšově můžeme sledovat jednak z novozákonních 
spisů, tak i z dochovaných dobových pramenů.36 Zpěv Halelu při domácí slavnosti, 
během které otec vypravoval o vyjití z Egypta, byl základním prvkem večera. Tehdejší 
seder měl však duchovnější obsah a více se blížil pojetí svátku Pesach v předexilní 
době. Byl především díkuvzdáním za osvobození z Egypta a za návrat do země, kterou 
Hospodin daroval praotcům. Tomu odpovídaly i rituální úkony během sederu a celá 
jeho symbolika.37 

Cílem tehdejší hagady bylo vyjádřit posloupnost:  hřích – utrpení – pokání a spása.38 
 
1.3.1. Rodinná liturgie u židů a beracha  
 

Je zde vhodné zmínit chápání rodiny v židovské liturgii. 
Prvořadým posvátným místem židovské liturgie byl domov. Svátky slavené v rodině 

se tak stávaly integrální součástí života.39 Rodinný stůl byl považován za oltář, každé 
jídlo bylo posvátným rituálem a rodiče byli sloužícími kněžími.  

Jídlo je nejběžnější a nejpřednější lidský úkon: jak k uspokojení člověka i jeho  
přežití, tak i nevyhnutelnou podmínkou pro každou další práci: a to jak manuální, tak 
duševní, nebo duchovní. Žid považoval jídlo skutečně za dar Boží, v chlebu měl symbol 
všech dobrých věcí. Jedlo se s vědomím, že jídlo pochází od Boha z Jeho nezasloužené 
štědrosti a u jídla docházelo k interpersonální události mezi štědrým, dobrotivým a 
milujícím Bohem a vděčným a uznalým člověkem. Proto modlitba požehnání (beracha) 
vytvářela zázrak setkání Boha a člověka.40 Pronášel ji otec41 za všechny na znamení 
vytvořené jednoty, společenství42, neboť uznávat před jídlem, že Bůh je původcem 
„chleba“, který se právě bude jíst, znamená pokaždé znovu vykonávat obětní úkon a 
znovu prožívat zázrak many:43 

„Žehnejme tomu, z jehož vlastnictví jsme jedli! 
Budiž požehnán, z jehož vlastnictví jsme jedli a z jehož dobroty jsme živí!“44 

 

Beracha45 (obvykle překládáno jako požehnání, velebení, chvalořečení, díkůvzdání) 
byla a je až do dnešních dnů nejvnitřnějším vzorcem židovské modlitby - je tajemstvím 

                                                                                                                                               
34 Srov. Hagada, s. 121. 
35 Ezd 6,19-22. 
36 Více viz. KUNETKA, František. Židovské kořeny, s. 59. 
37 Např. namáčení bylin do octa nebo do vína mělo připomenout namočení svazečků yzopu do krve 

obětovaného beránka a označení dveří příbytků, aby jej uchránili před ranou prvorozených. Srov. Hagada, 
s. 121-122; dnes je to vysvětlováno jako připomínka trpkého života v otroctví. Srov. Tamtéž, s. 5. 

38 Srov. Hagada, s. 121-122. 
39 Srov. KUNETKA, František. Židovský rok, s. 7. 
40 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba. K počátkům křesťanské liturgie. Praha: Oikúmené, 

1995, s. 139-140. 
41 V rodinách obvykle otec, nebo nejdůležitější osoba přítomná večeře (předsedající). 
42 Srov. KUNETKA, František. Židovské kořeny, s. 61. 
43 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 142. 
44 Srov. Hagada, s. 69. 
45V křesťanských spisech se překládá jako eucharistia nebo eulogia, což latina tlumočí jako benedictio 

nebo gratiarum actio. Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 22. 
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a duší židovské modlitby. Z pohledu výše zmíněného chápání tajemství je ona sama 
mystériem s pravým přesahem. Je to modlitba v nejvlastnějším slova smyslu: určuje 
totiž smysl a obsah každé modlitby, dynamiku a horizont celé liturgie a všech svátků. 
Tvoří ji postoj a formulace obdivu, chvály, poděkování a uznání nezasloužené 
dobrotivosti Boží, jež pečuje o své syny a obšťastňuje je plody země a veškerým 
dobrem. Shrnuje v sobě židovskou antropologii; tj. způsob, jakým staví člověka do 
vztahu k Bohu a ke světu. Tvoří generativní jádro dynamické struktury židovské 
modlitby.46 

Tato modlitba vymezuje trojí vztah: k Bohu, ke světu a k bližnímu. Vzhledem 
k Bohu a ke světu je člověk prostředníkem a uživatelem; svět je svátostí a darem: je 
znamením Boží dobrotivosti a konkrétním darem pro člověka.47 

Komunikací s Bohem tímto způsobem, tj. modlením, uznávají židé Boha za původce 
a vlastníka věcí a svět za dar, který má být přijímán a sdílen, a současně ostatní lidé se 
stávají bratry, s nimiž mají mít účast na jedinečné hostině života. Díky beraše získává 
svět svou původní zář a vyjevuje, že v každé věci prodlévá Smysl, tj. to, co je Svaté. 
Beracha reflektuje světlo, které je skryté za věcmi, a to i v případě, že se jedná o 
zápornou, bolestnou událost, neboť právě v ní vyvstává neotřesitelná naděje na 
vykoupení. Žid velebí Boha nejenom za dary země, ale i za dar Tóry48, která podobně 
jako plody země obšťastňuje lidské srdce.49 

Beracha dostala v průběhu doby pevně stanovenou a standardizovanou formulaci, jíž 
začínala a končila každá modlitba: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš“. 

Neexistuje nic, co by nebylo příležitostí pronést berachu. Ona je výrazem otevřené 
mysli, jež je s to vidět veškerou skutečnost v novém světle. Je to ta největší z lidských 
činností, protože má schopnost „tvořit všecko nové.“50 Beracha proměňuje světské ve 
svaté, předměty v dary a věci v projevy lásky. Díky požehnání se svět stává obrovskou 
svatyní, do níž je třeba vstupovat a v ní kráčet s úctou a rozjímáním.51 

 
Pojmově lze toto vnímání rozdělit na několik úrovní:52 
a) Vlastnictví patří Bohu – chléb nepatří člověku, nýbrž Jemu. Beracha odnímá 

člověku moc nad věcmi a svěřuje ji do rukou Božích. 
b) Člověk je obdarován; žid to vnímá až do takové míry, že např. dům nepatří 

jemu, ale Bohu, a On v něm může bydlet jako takto Bohem obdarovaný. 
c) Předmět se stává darem; požehnání vrací výtvoru jeho postavení daru a 

zbavuje ho vnímání jenom jako zboží nebo nástroje. Dar je bezplatný vyžaduje 
jenom přijetí. 

d) Jsou-li věci člověku propůjčeny na jistou dobu k užívání, je potřeba je užívat 
s ohledem na dárce. Beracha zbavuje manipulace a vede k poslušnému 
naslouchání majiteli, k čemu skutečnost/věc slouží. Odhalení, že skutečnost je 
darem, je těžištěm biblického poselství. 

 
Pro toho, kdo je schopen vyslovovat berachu, je všechno mana, všechno je zázrak. 

Být zaměřen na přijímání daru odstraňuje mentalitu autonomie a vlastnění a vlévá 

                                                 
46 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 22, 39. 
47 Srov. Tamtéž, s. 40. 
48 Dt 8,3; Mt 4,4. 
49 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 40-52. 
50 Zj 21,5; Iz 43,19. 
51 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 43-44. 
52 Srov. Tamtéž, s. 47-48. 
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radost z jeho užívání. Hromadění „více“ na zítřek protiřečí logice daru a této radosti 
překáží, ba naopak, stává se znamením zkázy a nedůvěry v Boží dobrotivost a péči.53 
 V tomto duchu vyslovovali židé berachu požehnání nad jídlem. Zmiňujeme ji 
zde právě z důvodu lepšího vhledu a možná i pochopení Ježíšovy berachy u poslední 
večeře, kdy jí On sám dává nový hlubší a přesažnější význam. Kdy On sám se pro nás 
stává chlebem -  chlebem ve smyslu, jak jej chápou příslušníci vyvoleného národa, do 
kterého On sám patřil.  

Ježíš jako nejvyšší dar Boha člověku nejen odhaluje skutečnost jako dar, ale sám ji 
svou osobou a tajemstvím shrnuje. Bůh sám se stává darem. 
 

V Písmu Nové smlouvy nacházíme mnoho berachot, které se modlí Ježíš, některé 
explicitně54, jiné implicitně55. Pokud jde o implicitní berachot Ježíše, nejslavnější je ta, 
kterou uvádějí synoptikové při ustanovení večeře Páně.56 

Podle rabínské tradice má zbožný žid odříkat sto berachot denně. Ve výzvě             
sv. Pavla57 slyšíme to samé: totiž že i křesťan má vždycky a za všechno pronášet chválu 
– tj. berachu – stejně jako žid, pouze s tím rozdílem, že křesťan to má činit ve jménu 
Pána Ježíše = s týmž záměrem a s touž hloubkou jako On.58  

Apoštolové a první křesťané pocházející ze židovství ji takovým způsobem vnímali, 
a to v komplexitě nejenom rituální paschální večeře, ale rovněž i s ohledem na další 
dějinný sled událostí Ježíšova života – to vše pro ně zpřítomňovala eucharistická oběť.59 
Tento fakt dosvědčují i křesťanské spisy zaměřené na zkušenost Ježíšovy smrti              
a zmrtvýchvstání: 

„ Všecko, čeho je potřeba ke zbožnému životu,  darovala nám jeho božská moc, když 
jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.“  60 
 
1.3.2. Průběh židovské paschální večeře v době Ježíšově 
 

Vraťme se nyní zpět k pohledu na slavení židovské paschální večeře. Pokusíme se    
o její rekonstrukci na základě dostupné literatury. Podle traktátu Pesachim v mišně 
(redakce ze 2. stol.) má Pesach jako celek tyto prvky:61 

 
1) CHAMEC - výraz pro kvašený chléb. 
Před svátky byl uklizený celý dům, ale přeci jenom večer ze 13. na 14. nisanu konal 

otec rodiny rituální prohlídku: bedlivě s lampou kontroloval celý dům a hledal zbytky 
kvašeného chleba, který byl druhého dne spálen v ohni. To se dělo na příkaz Pána:   
 „Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů 
kvas.“62 

 
2) OBĚŤ V CHRÁMĚ 
Zabíjení beránků se dělo odpoledne 14. nisanu. Podle oficiální farizejské 

interpretace63 to bylo kolem 15 hodin.64 Oběť se mohla konat jen na dvoře Chrámu. 

                                                 
53 Srov. Tamtéž, s. 46-47; Ex 16,20. 
54 Např. Mt 11,25-27 „vybral si maličké“. 
55 Např. Mk 10,16 „žehnal dětem“. 
56 Mk 14,22-24; Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 22. 
57 Ef 5,20. 
58 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba , s. 23. 
59 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 48 (40-52). 
60 2 Pt 1,3. 
61 Srov. KUNETKA, František. Židovské kořeny, s. 60; KUNETKA, František. Židovský rok, s. 23. 
62 Ex 12,15a. 
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Beránci byly zabíjeni ve třech skupinách, levité přitom zpívali halel65 a zatroubili na 
šófar (pozoun) tři různé tóny. Kohaním (kněží) stáli v řadách se zlatými a stříbrnými 
miskami, do nichž zachytávali krev zabíjených zvířat, kterou poté vylévali na základy 
oltáře.66 Beránek byl pečen na dvou dřevech v podobě kříže.67 

 
3) PESACH – Velikonoční večeře 
Slavnostní shromáždění se konalo v noci ze 14. na 15. nisanu a bylo rituální hostinou 

sloužící i k nasycení. 
Podoba sederu byla asi následující:68 
a) Kiduš (požehnání nad vínem).  
b) Namáčení bylin. 
c) Tři otázky „… a až se vás vaši synové budou ptát...“ 69 
d) Odpověď předsedajícího tvořící jádro sederového obřadu – hagada o mocných    

a velkých Hospodinových činech. 
e) Hostina, jejíž součástí byl beránek, macesy, maror a charoset70. Kousek z masa 

obětovaného beránka musel sníst každý.71 
f) Požehnání po jídle s následujícím pohárem vína.72  
g) Zpěv Halelu.73 
 
4) MACOT 
Týdenní svátek nekvašených chlebů začínal 15. nisanu. 
 
Od doby zničení Chrámu v roce 70 n.l. se v židovství nesmí konat žádná oběť a ani 

beránek ke slavení Pesach u židů více nezabíjí.74 

Je velice zajímavé sledovat vývoj pesachového sederu po zničení Chrámu a posun 
obsahu a duchovní náplně jednotlivých symbolů slavení pesachového sederu bez 
velikonočního beránka. To ale přesahuje zájem a záměr našeho pojednání. Nicméně 
posun v chápání symboliky nekvašeného chleba z původního chlebu chudoby či útrap 
k chlebu s významem osvobození a spásy je pozoruhodný.75 

                                                                                                                                               
63 Ex 12,6. 
64 Podle Saducejů a Samaritánů v době mezi západem slunce a setměním. 
65 Halel: Ž 113 - 118 + Velký halel Ž 136 (srov. Hagada + STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 181) 
66 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 180. 
67 Srov. KUNETKA, František. Židovský rok, s. 23, pozn. 59. 
68 Srov. Hagada, s. 124. 

69 Pro židovské slavení Paschy je do dnešních dnů úvodní otázka nejdůležitější otázkou celého slavení: 
„ Mí ništaná…? Proč je tato noc jiná, než ty ostatní?“ Ptá se ji nejmladší dítě přítomné slavení a odpověď 
je personalizovaná, kdy otec rodiny říká: „Mě vyvedl Bůh z egyptské krajiny.“ Následovaly 3 další 
otázky: Proč se namáčí ve slané vodě?; Proč se jí nekvašený chléb? a Proč se jí jenom pečený beránek?; 
jsou dnes upraveny na 4 a místo „beránka“ se ptá na hořkou zeleninu a způsob sezení u jídla. Srov.: 
Hagada s. 21, 122, 126; Ex12,25-27. 

70 Směs z oříšků, jablek, skořice a vína, která symbolizuje hlínu, z níž v otroctví zhotovovali Židé 
cihly pro stavbu faraónových měst. 

71 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě Židů, s. 180. 
72 U sederové večeře  v čase Chrámu byly 2 poháry vína. Po zničení Chrámu se měnil i seder, jako i 

výklad a chápání jednotlivých symbolů. V novém sederu se nakonec změnil i počet pohárů vína: ze 2 na 
4. Tato změna se udála po zničení Chrámu nedlouho před rokem 200 n.l. Srov. Hagada, s.126. 

73 Na konec sederu se odříkává modlitba za jeho přijetí, zpívají se různé písně a čte se Šalamounova 
Píseň písní jako důkaz bezpodmínečné a trvalé lásky Boha ke svému lidu, kterou projevil zázraky při 
vyjití z Egypta. „Všechny knihy jsou svaté, ale Píseň písní je nejsvatější ze všech.“ Srov. STERN, Marc. 
Svátky v životě Židů, s. 182, 186-7; DI SANTE uvádí Píseň písní mezi charakteristické prvky Pesachu. 
Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 193. 

74 Srov. DE VRIES,  Simon Philip. Židovské obřady, s. 118. 
75 Srov. Hagada, s. 125. 
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Závěrem této kapitoly o židovském slavení velikonoc je nutno ale zdůraznit osobní 

chápání významu Paschy pro žida, a to bez ohledu na generaci, do které patří. Každý 
žid prožívá Pesach jako svůj osobní příběh76, tak jak o tom píše i dnešní hagada:   

„V každém pokolení je povinností každého žida vidět sama sebe jako by on sám vyšel 
z Egypta. Svatý, jemuž žehnáme, nevykoupil pouze naše předky, ale s nimi vykoupil také 
nás, jak je řečeno: „I nás vyvedl odtamtud, aby nás přivedl a dal nám tuto zemi, jak 
přísahal našim otcům.““ 77 

Obsahem svátku pro židovský národ je Hospodinův spásný čin, který zachraňuje,      
a to nejen v minulosti, ale i v přítomnosti a budoucnosti.78 
 
Obsah židovského Mysterium Paschale schematicky: 

 
Otroctví Svoboda 
Zármutek Veselí 
Dny truchlení Dny sváteční 
Nejhlubší temnota Veliké světlo 

Zotročení Vykoupení 
 

Navržené schematické vyjádření obsahu židovského Paschálního Mystéria vyjadřuje 
krásně tato hagadová modlitba: 

 
„Proto je naší povinností děkovat Tomu a opěvovat, oslavovat, vychvalovat, vynášet, 
slavit, žehnat, vyzdvihnout a chválit Toho, kdo udělal pro naše předky a pro nás 
všechny tyto zázraky. Vyvedl nás z otroctví ke svobodě, ze zármutku k veselí, ze dnů 
truchlení ke dni svátečnímu, z nejhlubší temnoty k velikému světlu a ze zotročení 
k vykoupení. Předstupme před Něj tedy s písní novou, opěvujte Hospodina!“79 

 

                                                 
76 Srov. Tamtéž, s. 120. 
77 Srov. Tamtéž, s. 59; Dt 6,23. 
78 Srov. KUNETKA, František. Židovský rok, s. 7. 
79 In Hagada, s. 61. 
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2. Křesťanské slavení „Mysterium Paschale“ 
 

Novozákonní prameny hovoří o velikonocích asi 30-krát, téměř vždy v konkrétním 
oznamovacím kontextu, tyto texty nám ale nabízejí jen málo informací o skutečném 
průběhu slavení. I z toho mála nicméně vyplývá, jak velký význam měly Velikonoce 
pro Ježíše a křesťanské společenství. Mělo to alespoň dva důvody:80  

1) podle jednomyslné novozákonní tradice Ježíš ustanovil v kontextu velikonoc 
eucharistii 

2) Kristova smrt a zmrtvýchvstání v čase Paschy byla jejím metaforickým           
a přesažným uplatněním 

 
Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení, které se historicky událo právě v čase slavení 

Paschy u židů, bylo pro prvokřesťanskou církev jednoznačným vyplněním81 tohoto 
židovského svátku. Ježíš, když se svými učedníky slavil poslední večeři v horní 
místnosti82, dal starozákonní Pasše nový smysl, „novou náplň a nepředstavitelnou 
hodnotu“83. Podle svatého Jana byl Ježíš ukřižován v době, kdy byli v chrámě zabíjeni 
beránci k oběti a Jan v tom vidí vyplnění předpisu, že beránkovi se nesmí lámat kosti.84 

Ježíš je novým velikonočním beránkem, jehož krví byli pokřtění zachráněni od smrti 
a hříchu. Křesťané jsou skutečnými „nekvašenými chleby“85, macot, v nichž není kvas 
hříchu, ale pouze čirá pravda. Skrze Ježíše jsme byli osvobozeni z otroctví hříchu a byla 
nám zaslíbena země věčného života. Křesťanské slavení Velikonoc se tak nemyslitelně 
odvíjí a je úzce spjaté se slavením židovské Paschy, jejíž slavení je pro prvokřesťanskou 
obec pozitivní, vitální a podstatnou půdou, ze které ona sama vyrostla.86 

U synoptiků pozorujeme stylizování vyprávění o Poslední večeři s cílem vykreslit ji 
jako rituální paschální večeři. Zprávy synoptiků jsou pravděpodobně obrazem původní 
křesťanské velikonoční slavnosti apoštolské doby a současně i prvním liturgickým 
chápáním velikonoční doby.87 

Pro apoštolskou církev bylo sporným uchopení toho, co „Pascha“ připomíná: zda 
smrt nebo vzkříšení, a zda se má tedy Pascha slavit v den Kristova umučení nebo v den 
jeho zmrtvýchvstání. Bylo zřejmé, že první poukáže na kontinuitu se židovstvím, 
kdyžto druhé zdůrazní novotu křesťanství.88 

Nejstarší zmínky o každoročním slavení Paschy pocházejí převážně z malé Asie: 
apoštolské listy, apokryfní texty jako i homilie Melitóna ze Sard o Pasše.89 Zde můžeme 
vysledovat několik skutečností: Pascha byla připomínkou utrpení Krista a pokračovala 
noční vigilií, která končila eucharistií. Melitón klade veliký důraz na starozákonní čtení 
z knihy Exodus 12, velice dramaticky a hmatatelně líčí událost Staré Smlouvy a jako 

                                                 
80 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 19. 
81 Srov. J 1,29; J 19,36; Ex 12,46; 1 K 5,7. 
82 Mnoho teologů dodnes není zajedno, zdali Poslední večeře byla opravdovým sederovým slavením 

židovské Paschy, nebo polorituální večeří. Pojetí, že Večeře Páně byla velikonoční večeře, žije dosud 
v latinské církvi a od 9. stol. se užívá nekvašených chlebů. Naproti tomu v byzantské tradici se užívá 
kvašený chléb  - na základě Janova evangelia, kde večeře Páně takto líčená není. 

83 In POLC, Jaroslav V. Posvátná liturgie. Řím: Křesťanská akademie, 1981, s. 18. 
84 Srov. Ex 12, 46; J 19,36. 
85 Srov. 1K 5,7. 
86 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba , s. 11. 
87 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 20-21. 
88 Srov. AUGÉ, Matias. The Liturgical year in the First Four Centuries. In CHUPUNGCO, Anscar J. 

(ed.). Handbook for Liturgical Studies, Volume 5: Liturgical Time and Space. Collegeville Minnesota 
The Liturgical Press, A Pueblo Book, 2000, s.147 (146-155). 

89 Srov. AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s. 148. 
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první zdůrazňuje spásnou hodnotu „Pesachu“: „Vždyť Pánova spása a pravda byla 
předobrazena v lidu.“90 

Obsahem velikonočního slavení byla vítězná smrt Kristova,  jeho vítězství nad 
hříchem a smrtí a slavení této vítězné smrti se stalo kulminačním bodem celého díla 
spásy:   „To já,“ praví Kristus, 

„to já jsem ten, který zničil smrt 
a slavil vítězství nad nepřítelem 
a svou nohou rozdrtil podsvětí 
a spoutal jsem siláka 
a uchvátil jsem člověka do výšin nebes, 
to já,“ praví Kristus. 
„Pojďte tedy, všechny rodiny lidí, 
které jste se poskvrnily hříchy, 
a přijměte odpuštění hříchů. 
Neboť já jsem vaše odpuštění, 
já jsem Pascha spásy.“ 91 

 

Toto je druhý Pesach; druhé Mysterium Paschale: Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení. 
 

 

2.1. Liturgické slavení prvních křesťanů 
 
2.1.1. Neděle, eucharistie a tvůrčí liturgie 
 

 Zatímco se paschální večeře konala jednou za rok, víme, že apoštolové neodkládali 
slavení eucharistie až na příští rok při slavení Velikonoc, ale že již po seslání Ducha 
Svatého ji slavili každou neděli, tj. „v den Páně“ první den v týdnu92 a to i přes všechno 
nepřátelství a nebezpečí z pronásledování, shromážděny v domech ke slavení oběti.93 

V řeckém zpracování Didaché94 je zmínka o rituální hostině. Ta takto stručně 
zachycuje slavení eucharistie:  

V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a vzdávejte díky, když jste se napřed 
vyznali ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá.95  

 
„Dějiny neděle“ začínají zmrtvýchvstáním Páně, jak je psáno v Písmu: „prvního dne 

v týdnu“96 za svítání97 Pán vstal z mrtvých a ukázal se ženám. Téhož dne se dal poznat 
emauzským učedníkům při lámání chleba a pak se zjevil uprostřed shromážděných 
apoštolů, jedl s nimi a pil nové víno smlouvy98; zanechal jim misijní příkaz hlásat 

                                                 
90 Srov. MELITÓN ze Sard. O Pasše (Peri Pascha) Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, č. 39,     

s. 113; et AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s. 148. 
91 Srov. MELITÓN ze Sard. O Pasše. č. 102-103, s. 159-161. Nemůžeme se zde ubránit vhodnosti 

poukázat na paralelu se slovy Hagady (s. 41-43) zmiňované v části židovského slavení: „To Já, ne seraf!, 
jsem tě zachránil.“ (viz zde: pozn. 17). V lidu původně vycházející ze židovství tato Melitónova řeč 
musela výrazně rezonovat a signifikantně přesouvat význam Paschy směrem ke Kristu. 

92 Srov. 1K 16,2. 
93  Sk 2,46; Srov. POLC, Jaroslav V. Posvátná liturgie, s. 17. 
94 Didaché je tzv. Učení 12 apoštolů z konce 1. nebo začátku 2. stol. pravděpodobně napsaná v Sýrii. 
95 Srov. Didache č. 14.1. In The Apostolic Fathers. Greek Texts and English Translations. Third 

Edition. Michael Holmes W. Grand Rapids: Baker Books, 1999, s. 365 (344-369) 
96 Mt 28,1; Mk 16,9; L 24,1; J 20,1. 
97 Symbol Krista jako vycházejícího slunce. 
98 Srov. L 24,35; L 24,41; L 22,18. 
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evangelium, dechl na ně a řekl: přijměte Ducha Svatého.99 To vše se událo v jeden den 
– první den v týdnu. Slavení tohoto tajemství je zpřítomněno v neděli. 

Teologicky vzato se při eucharistii bohoslužebné shromáždění stává ve svátostném 
znamení svědkem velikonočního tajemství Kristova: jeho smrti a vzkříšení, 
nanebevstoupení i jeho dovršení v očekávání druhého příchodu.100 První křesťané to 
takto chápali a slavili smrt a vzkříšení Páně, kdykoliv konali eucharistii101, tj. vždy 
v neděli, a její pravidelné slavení vytváří tzv. první rytmický cyklus křesťanského 
života. 

Eucharistie se v té době konala vždy jenom v neděli, a proto památka na paschální 
mystérium byla v rané církvi žitá v týdenním cyklu.102 Ve všední dny, kdy raná církev 
eucharistii neslavila, se slavily denní Velikonoce, památka smrti a zmrtvýchvstání 
Kristova, při modlitbách hodinek. Od poloviny 2. století máme zprávy, že křesťané 
jednu neděli slavili intenzivněji jako výroční Paschu, slavnost ročních Velikonoc.103 

  Události prvního dne, tak jak je zachycují novozákonní spisy (tj. zmrtvýchvstání 
Krista – jeho dávání se poznat  - lámání chleba jím samotným – zjevení se ve 
shromáždění první církve/apoštolů – sdělení misijního příkazu a dýchnutí Ducha 
Svatého na shromážděné) je ústředním děním nejenom prvního dne, ale i vrcholem 
dějin spásy i dějin člověka, lidstva. To vše tvoří obsah křesťanských velikonoc v jejich 
plnosti. Celé velikonoční tajemství je takto zpřítomněno v neděli – neděle tedy opravdu 
není ničím jiným než týdenní oslavou velikonoc.104 

Křesťané se v nedělním slavení stále znovu vnořují do velikonočního tajemství, do 
odevzdanosti Krista Otci a stávají se účastnými jeho vzkříšení.105 
 
První den versus osmý den 

Dnem, kdy se eucharistie od počátku opakovaně a pravidelně v rané církvi slaví, je 
Den Páně. Někdy je nazývaný jako první den v týdnu, jindy jako den osmý106. Proč je 
tomu tak? A kde se vzal v sedmidenním týdnu osmý den? 
Číselné vyjádření pořadí dne záleží na úhlu pohledu na dějiny spásy. 
Z pohledu nejdůležitější události v dějinách spásy je tento den bezesporu prvním 

dnem. Má prvenství mezi ostatními dny, nakolik je to den, kdy Kristus vstal z mrtvých  
a přemohl smrt; první, protože táto událost je korunní událostí dějin spásy. Tato 
symbolika mohla souviset s udílením křtu v prvních křesťanských dobách v neděli 
ráno.107 

Označení neděle jako osmého dne vychází z pohledu na dějiny spásy z perspektivy 
stvoření.108 Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne si odpočinul. Avšak v neděli 
pokračoval ve svém díle a dokončil jej skrze vykoupení lidstva svým Synem. Den osmý 
vyjadřuje konečnost – den nacházející se za všemi dny, den jubilejní, den konce časů. 
Osmý den – věčný první den nové éry, kde v centru pozornosti je vize věčnosti.109 

                                                 
99 Srov. J 20,21-23. 
100 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s.1 (1-19). 
101 Srov. 1K 11,26. 
102 Srov. Tamtéž, s. 22. 
103 Srov. KLEMENS, Richter. Liturgie a život. Co bychom měli vědět o mši, církevním roku a smyslu 

liturgie. Vyšehrad, 1996, s. 22-23. 
104 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 4-5.  
105 Srov. Tamtéž, s. 4-5. 
106 Srov. J 20,26 a list Barnabáše 15,9. The Epistle of Barnabas In The Apostolic Fathers. Greek Texts 

and English Translations. Third Edition. Michael Holmes W. Grand Rapids: Baker Books, 1999,  
107 Srov. ADAM, Adolf. Liturgický rok, s. 48. 
108 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 7. 
109 Srov. TAFT, Robert F. Život z liturgie. Tradice Východu a Západu. Olomouc: Centrum Aletti, 

2008, s. 50-51. 
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Již v historii byla myšlenka na eschatologický odpočinek svázána i mimo křesťanství 
s číslovkou osm (typologie: 8. den byla obřízka; 8 zachráněných před potopou/Noe). 

Neděle byla v prvotní církvi opravdu vším. Byla dnem mezi časem očekávání 
druhého příchodu, který právě žijeme.110 

Vztah mezi stvořením a vzkříšením je patrný hlavně v liturgii Veliké Noci. 

 
Podoba apoštolského slavení eucharistie 

Jak jsme si již řekli, byla nedělní eucharistie prvními křesťany chápaná a slavená 
jako týdenní oslava paschálního mystéria. Jak vypadalo apoštolské slavení eucharistie?  

Starozákonní krvavá oběť byla u počátků křesťanské eucharistie zcela 
transformovaná do berachy, nakolik tento modlitební styl v čase Ježíše a prvotní církve 
byl převládající. Ježíšova modlitba a čin při Poslední večeři se děl v rámci židovské 
liturgie.111 Je jisté, že v apoštolské době bylo slavení eucharistie spojeno s hostinou 
sloužící k nasycení, tak jak tomu bylo běžně v židovském kulturním prostředí.  

Při šíření křesťanství do prostředí antické kultury nebylo dost možné vyvozovat 
vnější podobu eucharistické slavnosti z polorituální hostiny. Nebyla tam prostě známá. 
Antický svět ale znal něco podobného, a to bylo přátelské posezení u vína; eucharistie 
se zde stala slavnostním zakončením hostiny.112 Hostina spolu s eucharistií,                  
tj. díkůvzdání nad chlebem a vínem, vytvářejí skutečnost, kterou Pavel nazývá večeře 
Páně.113  

Ústřední postavení společné rodinné liturgie u jídla přešlo z judaismu do křesťanství, 
jež z chleba a vína učinilo své základní symboly ve svátosti eucharistie.114 Nakolik při 
hostinách vznikaly problémy (jak je popisují sv. Pavel i Petr), byl stále více a více 
zdůrazňován prvek díkůvzdání a zahájila se postupná proměna slavení, a to až do té 
míry, že k závěru 1. stol. v poapoštolské době docházelo ve vývoji eucharistického 
slavení k závažným změnám: eucharistie se oddělila od společného jídla a spojily se obě 
berachot v jednu. Oba rituální prvky začínají nabývat stále většího významu, což 
nakonec vedlo k jejich osamostatnění a až ke zrušení jejich závislosti na společném 
jídle. Právě toto odpoutání eucharistie od hostiny sloužící k nasycení zanechalo stopy na 
struktuře a obsahu anafory a docházelo tak k postupné formální restrukturalizaci rituálu 
domácí židovské liturgie do liturgie raného křesťanství.115 

I z uvedeného pohledu na vývoj slavení tedy není možné odvozovat podobu 
eucharistie prvních křesťanů nekriticky přímo z podoby Poslední večeře. Setkávání 
učedníků se vzkříšeným Pánem, nedělní shromáždění prvotní církve, modlitby pod 
vedením Ducha Svatého – to je místo a historický čas, kde se formuje křesťanská 
liturgie.116 

 
Tvůrčí liturgie 117 

Co se týče formy slavení, nelze mluvit o jakési ustálené formě „apoštolské liturgie“, 
nakolik mimo svou podstatnou část byla v prvních křesťanských staletích 
improvizována. Zprávy o novozákonní jeruzalémské liturgii nejstarších dob jsou však 
značně kusé, a není možno z nich vyčíst bližší podrobnosti. Zdá se, že po starozákonním 

                                                 
110 Srov. Tamtéž, s. 51. 
111 Srov. KUNETKA, František. Židovské kořeny, s. 97. 
112 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Prostřený stůl. Praha: Česká katolická charita, 1979, s. 52. 
113 1 K 11,20; Srov. KUNETKA, František. Židovské kořeny, s. 76. 
114 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 139. 
115 Srov. KUNETKA, František. Židovské kořeny, s. 78, 98. 
116 Srov. Tamtéž, s. 97. 
117 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4: Liturgie svátosti podle rituálu. Olomouc: CM 

bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci, 1972, s. 8. 
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čtení přítomní apoštolové hlásali Kristovou radostnou zvěst, kterou pak ne 
z historických, ale spíše z liturgických důvodů sepsali. Předsedající shromáždění svou 
modlitbu zcela jistě improvizoval.118 Svatý Pavel ve svých novozákonních textech 
opakovaně varuje před nespořádaným vedením bohoslužeb, ale také velice propaguje 
nechat se vést Duchem Svatým, a to i při veřejných shromážděních, při bohoslužbách. 
Dá se předpokládat, že bohoslužebné modlitební shromáždění prvních křesťanů mohlo 
v některých aspektech zvenčí působit až nesourodě a nespořádaně.119 

V apokryfních textech Akt apoštolů nacházíme modlitby, které nezapadají do 
žádného schématu židovských modliteb. Jedná se o hymnické texty, pro které je 
příznačné, že jejich adresátem je Kristus. Je namístě předpokládat, že raně-křesťanská 
hymnická tradice měla vliv na tvorbu eucharistických textů. Používá prvků židovské 
tradice, vychází z ní, vychází z modlitby beracha a jejího chápání, ale díky Duchu 
Svatému ji přetváří a doplňuje. Křesťanské kerygma přichází se zvěstí                            
o nepřekonatelném Božím příklonu ke člověku v Ježíši Kristu, o novosti křestní 
existence v Duchu Svatém. Tato obsahová novost zanechala stopy i na formální 
struktuře eucharistické modlitby.120 

Uprostřed 2. stol. je již eucharistická slavnost zformována, zřetelně v ní rozeznáváme 
prvky mše svaté našich dnů, zůstávala však i nadále improvizovanou.121 Je až zarážející, 
jak neuvěřitelně podobné je dnešní slavení eucharistie tomu, jak jej popisuje sv. Cyril 
Jeruzalémský (4. stol).122 
 
2.1.2. Datum slavení Velikonočního tajemství  
 

Tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání v ročním cyklu slavili první křesťané 
původně jenom jedinou slavností. Janovská tradice se v maloasijských církvích 
projevovala slavením smrti a vzkříšení Páně, a to: postem 14. nisanu završeným 
eucharistií po nočním bdění v noci jarního úplňku ze 14. na 15. nisanu (kvartodecimáni) 
bez ohledu na den v týdnu.123 Je možné se domnívat, že židokřesťanské obce (na rozdíl 
od pohanokřesťanských) slavili každoročně ještě židovskou paschu124 14. nisana.125 
Ostatní církve, zvláště římská, slavily Paschu v noci ze soboty na neděli po prvním 
jarním úplňku, tj. po 14. nisanu.126 Tato rozdílnost data zavinila v prvotní církvi spor 
ohledně slavení velikonoc.127 
Římská tradice, která později převládla, se nakonec prosadila na Nicejském koncilu 

325 n.l., kde bylo nařízeno, že všechny východní církve mají slavit Paschu na první 
neděli po jarním úplňku. 128,129 

                                                 
118 Srov. POLC, Jaroslav V. Posvátná liturgie, s. 17, 19-20. 
119 Srov. 1K 14,26-39. 
120 Srov. KUNETKA, František. Židovské kořeny, s. 98 (tam: viz pozn. 362), 101. 
121 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Prostřený stůl, s. 52. 

      122 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese. Velehrad (Roma): Refugium, 1997, 
s. 51-66. 

123 Srov. AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s. 146. 
124 Srov. Sk 20,6. 
125 Několik novozákonních spisů, z nichž nejvýrazněji První list sv. Petra již poukazují na separační 

proces od židovství při slavení Paschy, nakolik existuje hypotéza, že se jednalo o paschální katechezi pro 
novokřtěné. Srov. AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s.146. 

126 Srov. KUNETKA, František. Liturgický rok ve slavení církve. 1. vydání. Olomouc: Matice 
Cyrilometodějská, 1995, s. 17. 

127 V této otázce byl v roce asi 150 n.l. sv. Polykarp ze Smyrny v Římě za papežem Anicetem. Oba se 
shodli na respektování vzájemných tradic. Papež Viktor (r. 190 n.l.) ale kvartodecimánům vyhrožoval 
exkomunikací, ale byl sjednán vzájemný smír díky Irenejovi z Lyonu. 

128 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 22. 
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2.1.3. Křest a křestní liturgie 
 

Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou do života 
v Duchu Svatém, jako i branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem.130 Tak to 
chápali křesťané již od prvopočátků křesťanství; a tak jako je obřízka u Izraelitů 
znamením příslušnosti k národu131, je křest pro křesťana neodvolatelným znamením, ve 
kterém se zpřístupňuje „nárok na milost Boha“132. Křtem se jednotlivec začleňuje do 
Církve a dostává účast na jejím poslání. On je znamením a důkazem toho, že patří mezi 
Boží děti, stává se součástí tajemného Těla Kristova.133 Ve křtu se otevírá tajemně 
hluboký svět vrcholného křesťanského mystéria134, je znamením povolání a spásy, 
branou k novému životu135, kdy se pokřtěný stává novým stvořením136 s perspektivou 
plné účasti na vnitřním životě Boha.137 Křest nikdy nebyl a ani není pouhým vnějším 
vstupním obřadem do nějaké organizace nebo společenství,138 ale vyjadřuje příklon 
Boha k člověku a odpověď člověka Bohu na jeho volání.  

Ve své samotné podstatě je křest vnořením do velikonočního tajemství,139 protože 
spojení s Kristem je tak niterné a hluboké, že pokřtěný je vtažen do spasitelného 
tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení.140 Proto se již od časů prvních křesťanů 
uděloval s velikou preferencí právě o Velikonocích – a to o slavnosti Velikonoční 
vigilie. 

V Apoštolské tradici141 se nám velmi podrobně zachoval jak popis křtu, tak                
i  připuštění ke křtu (svolení ke katechumenátu) a vlastní katechumenát.142 Od jiných 
autorů zase mystagógické katecheze, které po křtu ve velikonočním týdnu v rané církvi 
následovaly (eg. sv. Cyril Jeruzalémský143 a jiní) s cílem, aby to, co neofyta prožil 
během katechumenátu a o velikonoční noci, mohl dále zažít a prohloubit a těsněji srůst 
jak s obcí věřících, tak s Kristem.144 

Dílo Apoštolská tradice popisuje poprvé křest v jeho rituální formě. Předcházejí jej 
exorcismy a pomazání olejem. Obvykle se křtilo ve jménu Trojice, nebo ve jménu jejích   
tří osob.145 Celé vyznání víry bylo rozděleno na otázky, jež křtitel předkládal křtěnci, 
který odpovídal a poté byl třikrát ponořen do nádrže, v níž stál. Po křtu, jak bylo 
všeobecným zvykem, následovalo hned biřmování. První svaté přijímání nově 
pokřtěných křesťanů se dělo při mši svaté pod obojí způsobou.146 

 
 
                                                                                                                                               
129 Vypočítávání data bylo svěřeno alexandrijskému patriarchovi. 
130 Srov. KKC č. 1213. 
131 Srov. Ko 2,11. 
132 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 20. 
133 Srov. KKC č. 1213. 
134 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 7. 
135 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad, 2001, s. 153-154. 
136 Srov. 2 K 5,17. 
137 Srov. Ř 8,17; 1J 3,1. 
138 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 154. 
139 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 24. 
140 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 154. 
141 Dílo původně připisované Hippolytovi. Poslední výsledky bádání jeho autorství popírají. 

Pracujeme s dílem, které ještě uznává Hippolytovo autorství. 
142 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice. Velehrad: Centrum Aletti, Refugium, 2000, s. 13. 
143 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese. 
144 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 171. 
145 Srov. POLC, Jaroslav V. Posvátná liturgie, s. 27. 
146 Srov. Tamtéž, s. 27-28. 
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Katechumenát 
Zkušenost křesťanstva je jasná v tom, že cesta dospělého člověka k víře a k církvi je 

růstový proces a zpravidla potřebuje i vnější pomoc. Proto se již na konci 2. století 
vytvořila pro ty, kdo žádali o křest, instituce katechumenátu.147 Na počátku 3. století, 
tak jak nám to popisuje Apoštolská tradice si první křesťané prověřovali ty, kteří chtěli 
být přijati do jejich společenství. Již před křtem byly tázáni, proč uvěřili, a ti, kdo je 
přivedli, museli dosvědčit bezúhonnost života i zaměstnání a opravdovost obrácení 
uchazeče. Zkoumání způsobilosti ke křtu bylo vedeno vnitřní modlitbou tazatele.148 

Po vyvolení trval katechumenát149 obvykle 3 roky, poté byl opět prověřován život 
„vyvoleného“ (electus), neboli „osvíceného“ (illuminandus); byl-li shledán „dobrý        
a čistý“, byl připuštěn ke křtu150 a od té doby se na něj denně vkládaly ruce, byly mu 
předány symbola (vyznání víry) a modlitby (Otče náš), podávaná exorcizovaná sůl 
etc.151 až do exorcizování prováděného biskupem, po kterém následovalo ve čtvrtek 
vykoupání, v pátek přípravný půst a bezprostřední příprava před křtem.152 V sobotu se 
měli shromáždit na jednom místě podle vůle biskupa, kde se za ně biskup modlil, 
exorcizoval je, dýchnul jim do tváře, označil jim k řížem čelo, uši a nos a pozvednul je. 
Katechumeni celou noc před křtem bděli, četlo se jim z Písma a připravovali se tak na  
křest.153 

  
Exorcismus s předkřestním mazáním olejem měl několik významových rovin:154 
a) křtěnec jím obdržet podíl na pravé olivě – Kristu; 
b) křtěnec byl posílen v boji se zlým duchem a zbaven stop hříchu (olej byl chápán 

jako lék); 
c) podle starých představ žil ve vodě pekelný drak a křestní voda je tedy byla 

vodou smrti. Jako Kristus sestoupil do Jordánu, aby zlomil moc pekelného 
draka, tak křtěnec než sestoupí do vod smrti, musí být posílen k poslednímu boji 
jako „athletes“ před vstupem do arény, aby klouzal protivníkovi v rukách a byl 
těžce uchopitelný;155 

d) pomazáním je křtěnec posilněn k duchovnímu boji ve vojsku Kristově. 

 
Časně z rána se konala modlitba nad vodou.156 Bylo doporučeno, aby voda vyvěrala 

z pramene nebo tekla shora. Obřad svěcení vody před křtem obsahuje jak anamnestický  
význam, tj. připomíná minulé spasitelné Boží činy,157 tak i význam epikletický, tedy 
vzývání Ducha Svatého, aby propůjčil vodě svou sílu, „aby všichni, kdo budou ve křtu 
spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti do života.“ 

 
 

                                                 
147 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 167. 
148 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 27-29. 
149 Katechumeni již byly nazváni křesťany. Křesťan je slovo odvozené od řeckého Christos – 

Pomazaný. Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 15, 47. 
150 Když tomu tak nebylo, byl mu nabídnut odklad. Katechumenát „druhého stupně“ byl již 

bezprostřední přípravou ke křtu. Srov. Tamtéž, s. 15. 
151 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 167. 
152 Den před křtem společně s biskupem – modlitba, vkládání rukou, exorcismus a bdění. 
153 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 30-32. 
154 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 19-22; et HIPPOLYT, Římský. Apoštolská 

tradice, s. 33. 
155 Při antických hrách se zápasníci mazali olejem, aby protivníkovi v rukách klouzali a tím se jejich 

šance na výhru zvyšovala. Tak se toto mazání stávalo znamením k připravenosti k vnitřnímu boji se zlem. 
156 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 32. 
157 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 164. 
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Křest 
Křest probíhal v baptistériu mimo kostel, samotné ponoření bylo v piscině158, do 

které se sestupovalo po schodech. Po modlitbě nad vodou s oleji, exorcismu a pomazání 
si křtěnec odložil svůj šat a křtil se nahý.159 Pomazání temene hlavy je známé i ze Staré 
smlouvy k pomazání olejem na krále, kněze a taky proroka.160 V čase udělování křtu 
biskup pronášel modlitbu díků nad olejem (olej díkůčinění), poté byl přinesen olej 
exorcismu, kterým se exorcisovalo. Kněz vzal každého, který měl přijmout křest,          
a přikázal mu se zřeknout zlého.161 Takto nahý pronášel modlitbu zřeknutí: „Zříkám se 
tě, Satane, a všeho tvého otroctví i všech tvých skutků.“162 Po zřeknutí se každého 
křtěnce jednotlivě byly čekatelé křtu pomazaní olejem exorcismu163 se slovy: „Ať každý 
nečistý  duch od tebe odejde.“ Jak píše sv. Cyril Jeruzalémský:  

„Jak totiž dech svatých a vzývání jména Božího jako nejsilnější plamen pálí a vyhání 
démony, tak požehnaný olej vzýváním Boha a modlitbou nabývá takové moci, že nejen 
vypaluje a čistí stopy hříchů, nýbrž zapuzuje i neviditelné mocnosti zlého.“164 

 
Vlastní úkon křtu se konal v tekoucí vodě ponořením, při nedostatku vody politím ve 

vodě stojícího křtěnce. Adepti křtu sestupovali do křestní nádrže s vodou, v níž 
vyznávali svou víru odpovídajíce na otázky víry v Trojici. Křtitel (jáhen)165 po trojím 
vyznání víry pokaždé položil křtěnci ruku na hlavu a po každé odpovědi jej ponořil pod 
hladinu.166 Po trojím ponoření (symbol 3 dnů Krista v hrobě167) a vynoření (symbol 
vzkříšení) vystoupil křtěnec z pisciny, byl celý pomazán olejem (križmem/ myrem)168, 
oblečen do bílých šatů169 a dostal hořící svíci.170 

Po pomazání olejem a vzkládání rukou s modlitbou biskupa (obě celkem dvakrát), 
byl obřad ukončen políbením pokoje171 a křtěnec již v nových šatech byl odveden do 
kostela, kde byl poprvé účastný aktivně celé eucharistické oběti.172  

Komplexní ritus vstupu mezi křesťany, který označujeme jako křesťanskou iniciaci, 
zahrnuje v sobě křest, biřmování a slavení eucharistie. Bylo tomu tak již v počátkách 

                                                 
158 Byl to jakýsi bazén s křestní vodou v podlaze s přístupovými schody z obou stran. Z jedné strany 

se vstupovalo a druhou se z ní po schodech vystupovalo. 
159 Symbol zřeknutí se všeho a odložení všeho pro Boha. Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská 

tradice, s. 33 (pozn. 126). 
160 Věřící, kteří byli křtem přivtěleni ke Kristu, mají svým způsobem účast na kněžském, prorockém a 

královském úřadě Krista a tím i na poslání celého křesťanského lidu v Církvi a ve světě. Srov. LG 31. 
161 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 33. 
162 Srov. Tamtéž, s. 33. 
163 Toto pomazání je jiné než po křtu, které odpovídá dnešnímu biřmování v západní tradici. Používal 

se „exorcisovaný“ olej a čekatel křtu jím byl buď pomazán celý (Řecko) nebo jenom pomazán znamením 
kříže na několika místech těla. Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 39. 

164 Tamtéž, s. 39. 
165 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 32-37. 
166 Forma křtu ponořením je původní a byla zachována až do pozdního středověku, kdy se nekřtilo 

poléváním (infusio), nýbrž ponořením (immersio). Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 163. 
167 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 40. 
168 Pomazání temene hlavy je známé i ze Staré smlouvy při pomazání krále, kněze a taky proroka. 

Východní tradice toto pomazání nazývá myropomazání, západní biřmování. Myro je řecký název pro 
vonný olej nebo mast. Pokřtěný byl pomazán na čele, uších, nose a hrudi. 

169 Tyto šaty nosil novokřtěnec při eucharistické liturgii po celý velikonoční týden. Srov.                  
Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 37-42. 

170 Hořící svíce je symbolem toho, že se pokřtěný stal dítětem světla a že jako dítě světla má i žít     
(Ef 5,8), aby jednou mohl jako moudrá panna vyjít svému Pánu vstříc. 

171 O tomto políbení píše sv. Cyril, že „to není běžné políbení jako na tržišti, ale je to políbení, které 
spojuje navzájem duše a zasnubuje je se zapomněním na veškeré zlo.“ Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. 
Mystagógické katechese,  s. 59. 

172 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 30-34. 
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církve. Pokřtěný se začlenil do Krista křtem a biřmováním, byl vnořen do mystéria 
smrti a vzkříšení Páně, když odložil starého člověka a oblékl nového. Ale jeho plné 
ponoření se do velikonočního tajemství se zpečeťuje teprve slavením eucharistie, jež 
toto mystérium zcela obsahuje.173 
 

Toto je třetí Pesach; třetí Mysterium Paschale: osobní rozměr Božího osvobození pro 
každého jednotlivě, poněvadž „od této chvíle, Duchem svatým pomazáni, opravdu 
začíná naše spása.“174 
 
Křest v nahotě 

Zastavme se na chvíli při faktu křtu v nahotě, kdy dolů do vody si nikdo nebral 
žádnou věc, ani šperky, vůbec nic.175 

Šat, jako symbol smrtelnosti, symbolizoval Adamovu suknici po hříchu v ráji. Jeho 
svlečením se znázorňuje svlečení hříšného člověka. I Kristus svlékl na kříži tento 
smrtelný šat, křtěnec svým obnažením se připodobňuje Kristu176 a tak s ním vchází ve 
smrt177 a veřejně s Ním zvítězil.178 Nechat šat na druhé straně pisciny, vstupovat nahý   
a po výstupu z pisciny na druhou stranu si obléci nové bílé šaty znázorňovalo, že 
křtěnec přijal nový život a stal se novým člověkem.179 

 
2.1.4. Postní praxe  

 
Podívejme se nyní na postní praxi prvních křesťanů. 
V rané církvi se nejprve přísným postem slavil den utrpení a smrti Pána180, brzy se 

však postní praxe rozšířila i na další období dle lokálních zvyklostí.181 Na základě 
Matoušova evangelia182 se první křesťané postili v čase, kdy jim byl ženich odňat –      
tj. na Velký pátek a Bílou sobotu. Tato praxe však nebyla jednotná: někteří se postili 
jeden den, jiní 40 hodin, jiní 2 dny nebo více. Ve 3. stol. se stalo obecným zvykem 
postit se celý týden před velikonočním slavením. Od poloviny tohoto století se začalo 
šířit 40 denní postní období, tzv. quadragesima. V Římě se zpočátku počítalo               
40 postních dní od první neděle postní až do večera Zeleného čtvrtku. Dá se ze studia 
historických textů předpokládat, že postní praxe začínala v Římě již před postním 
obdobím, tzv. předpostím. Popeleční středa se nazývala „caput quadragesimae“.183 
Popeleční středu, tak jak ji známe dnes184 jako začátek postního období, upevnila asi 
snaha o dosáhnutí čtyřicetidenního postu. Čtyřicet dnů se počítalo bez neděl, protože 
římská tradice o nedělích nepostí. Ale jak již bylo v úvodu řečeno, naším cílem není 
historicky detailně vysledovat dynamiku a změny v postní praxi, jejím trvání a posunu, 
ale zaměřit se na podstatné prvky, které nesou teologický význam. Postní období bylo 
primárně obdobím zasvěceným k přípravě ke křtu katechumenů. 

                                                 
173 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 19. 
174 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 48. 
175 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 33. 
176 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 38. 
177 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 23. 
178 Srov. Ko 2,15. 
179 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 14. 
180 Srov. AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s. 147. 
181 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Liturgika II. Dějiny liturgie v přehledu. Praha: Česká katolická 

charita, 1976, s. 329. 
182 Mt 9,14-15. 
183 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Liturgika II , s. 330. 
184 Popeleční středa, jak ji známe dnes, je začátkem postního období v západní církvi od 7. stol. 
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Za důležitou historickou zmínku z pohledu srovnání tradic s ohledem na Velikonoční 
slavení ale stojí vynechání „Aleluja“ v postním období v západní tradici postupně od 
začátku 9. stol. na rozdíl od tradici byzantské. 

 
Mnohé východní křesťanské obce zachovávaly sobotu jako sváteční den185, nebyla 

pro ně dnem postním. V postní době slavili eucharistii kromě neděle i v sobotu, přičemž 
ostatní dny v týdnu se eucharistie neslavila (kromě svátku Zvěstování).186 Současně ale 
byla od pondělka do pátku zavedena liturgie předem posvěcených darů, aby bylo 
zabezpečené denní příjímání věřících jako integrální součást askeze společně s postem, 
modlitbami a dobrými skutky. Období velkého postu se tak stává silně eucharistickým 
obdobím.187 

 
Kající praxe a postní období 

První křesťané se většinou málo zpovídali, protože byly vychováváni, že po křtu, kdy 
se oblékli do nového šatu milosti, je pro ně návrat ke starému hříšnému člověku 
nemyslitelný,188 jak již bylo řečeno při křtu, bezúhonný život byl nutností předcházející 
samotný křest,189 proto se varovali hříchů, které by je vylučovaly z království Božího.190 
Kdo se jich po křtu přesto dopustil, bylo mu umožněno veřejné pokání, ale i to jenom 
jednou za život. Ne náhodou i sv. Cyril Jeruzalémský užívá spojení „křest pokání“.191 

Zařazení mezi veřejné kajícníky mělo povahu vyloučení z církve. Zpočátku nebyl 
určen žádný termín, ale na konci starověku se začínalo s veřejným pokáním o první 
postní neděli, od 7. stol. na Popeleční středu. Během veřejných bohoslužeb v Římě na 
konci mše předstoupili kajícníci před biskupa, vrhli se před ním na zem. Biskup je 
napomenul, vkládal na ně ruce. Následně byly kajícníci oblečeni do drsných žíněných 
rouch (cilicium), vyloučeni z obce věřících – v Římě nesměli jít ke svatému přijímání   
a nést obětní dary a bylo jim uloženo individuální pokání. Zpočátku si popelec sypali na 
hlavu sami, později jim byl sypán popel na hlavu s prvním vkládáním rukou biskupa. 
Obřad měl mnoho podob, z nichž přetrval popelec. 

Od 10. stol. se lid jako celek zařazuje mezi kajícníky a popelec se užívá pro 
všechny.192 

Smíření kajícníků s církví se dělo na Zelený čtvrtek ve mši po evangeliu. Jáhen 
biskupovi dosvědčil, že vykonali uložené pokání, poté co se kajícníci opět vrhli na zem 
před biskupa, a poprosil jej o znovupřijetí kajícníků mezi věřící. Po napomenutí biskup 
naposled na ně vložil ruce a v modlitbě prosil za odpuštění jejich hříchů. Nyní směli 
kajícníci opět nést obětní dary a přijímat eucharistii.193 

Obřad rekonciliace podtrhuje myšlenku, že odpuštění hříchů se v podstatě 
uskutečnilo znovupřijetím za člena církve. Biskup kajícníka pozvedá (jak tomu je          
u křtu), dává mu polibek pokoje a vrací jej církvi jako znamení toho, že mu Bůh 
odpustil a znovu jej přijal.194 Praxe popelce je praxí západního ritu. 

                                                 
185 Sobota jako oslava prvního stvoření - stejně jako židokřesťané. 

186 Ustanovení Trulánského koncilu (691-692). Srov. VELKOVSKÁ Velkova Elena. The liturgical year 
in the East. In CHUPUNGCO, Anscar J. (ed.). Handbook for Liturgical Studies, Volume 5: Liturgical 
Time and Space. Collegeville Minnesota The Liturgical Press, A Pueblo Book, 2000, s. 159 (s. 157-175). 

187 Srov. VELKOVSKÁ Velkova Elena. The liturgical year in the East, s. 160. 
188 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 58. 
189 Srov. HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice, s. 27-29. 
190 Srov. Ga 5,19. 
191 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 35. 
192 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 57-58. 
193 Srov. Tamtéž, s. 58. 
194 Srov. Tamtéž, s. 58. 
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2.1.5. Formování tridua a velikonoční období 
  

Po slavnosti vzkříšení slavili první křesťané s velkou radostí celých 50 dní své 
vykoupení skrze kříž a zmrtvýchvstání. Toto padesátidení (pentekoste, quinquagesima) 
patří k nejstarší výstavbě Velikonoc a slavení velikonočního mystéria. Sedm 
velikonočních neděl se chápalo jako jedna velká neděle, jako jedna slavnost.195 Padesátý 
den je jednak dovršením velikonočního období, jednak oslavou seslání Ducha Svatého. 

V Římě už od 2. stol. se před velikonoční neděli předsunuly 2 postní dny196                      

a vytvořili tak velikonoční trojdenní: Velký pátek, Bílá sobota a neděle Zmrtvýchvstání. 
Na konci bdění Velké noci vrcholilo „Svaté třídenní“197 a slavila se Pascha Páně - smrt, 
pohřeb a vzkříšení, což vedlo k vzniku Velkého/Svatého týdne.198 Mezi 3. - 4. stoletím 
následovalo přidání 40 dnů před slavení Paschy, čímž vzniká postní období.199 Rovněž 
se vyvinul velikonoční oktáv, kdy biskup dokončoval mystagogii neofytů. 

Počáteční termín Pascha označoval až do 4. stol. obojí prvek velikonoc – tj. smrt       
i vzkříšení. Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle tvořily 3 dny, kterým se 
souhrnně říkalo Pascha.200 Od 4. stol. se Paschou nazývá už jenom velikonoční vigilie   
a od 5. stol. je jako výsledek tridua termín Pascha vyčleněn jenom pro označení 
velikonoční neděle.  

Termín Pascha používaný v prvotní církvi byl v pozdějších staletích plně nahrazen 
termínem triduum. 

 

2.2. Rozdílnost liturgického slavení mezi západní a východní tradicí 

 
Proč je rozdílnost ve slavení?  
Existuje několik domněnek jak k tomu mohlo dojít a proč. Mezi ně patří:201 
a) rozdílnost v duchovním postoji; 
b) geografické poměry;202 
c) jazykové poměry.203 
 
Teorie o jakési první apoštolské liturgické jednotě, která se postupně vyvinula 

v různé obřady ve 20. století vyvrátil Baumstark204 (+1948), který ukázal, že první tři 
křesťanská staletí zaznamenala vývoj mnoha lokálních liturgických zvyklostí. Na konci 
pozdního starověku, kdy se začínají objevovat liturgické rodiny, nehovoříme ještě         

                                                 
195 Srov. Tamtéž, s. 55. 
196 Aliturgické (Velký pátek a Bílá sobota) – tj. bez slavení eucharistie, protože jsou to ty dny, v nichž 

„byl od nich vzat ženich (Mk 2, 20)“, a proto křesťané neslavili radostnou svatební hostinu eucharistie. 
197 „Sacratissimus triduum crucifixi, sepulti, suscitati Christi“ - sv. Augustin. 
198 Srov. AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s. 147. 
199 První zmínka o tom je u sv. Atanáše v r. 334. Srov. AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s. 153. 
200 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Liturgika II, s. 330. 
201 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Prostřený stůl, s. 53-54. 
202 Na východě to byla zejména Antiochie, Alexandrie, Jeruzalém a Konstantinopol – Byzanc. Na 

Západě můžeme zmínit Řím nebo Milán. Na základě společné tradice na konkrétním geografickém území 
se formovaly jednotlivé liturgické řády, např.: západosyrský, egyptský, byzantský nebo západní. 

203 Na východě se stalo pravidlem, že ten národ, který měl vlastní překlad Písma, může mít i vlastní 
liturgii. Vzniká tak liturgie (mezi syrskými) nestoriánská, chaldejská a syromalabarská; (mezi řeckými) 
antiochijská, alexandrijská a nejvýznamnější byzantská, která existuje v různých jazykových formách, 
z nichž významná je právě staroslověnská.  Srov. Tamtéž, s. 54. 

204 BAUMSTARK, Anton. Vom geschichtlichen Werden der Liturgie, Kempten a Mnichov 1923; a 
francouzský překlad Liturgie comparée, Chevetogne 1934. 
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o obřadech, nakolik byly ještě ve stadiu zrodu. Období od „Konstantinova míru“ z roku 
312 n.l. až do konce prvního tisícletí nebylo obdobím veliké liturgické rozmanitosti, ale 
rozvíjely se spíše jednotlivé administrativní celky církve, které se nazývaly později 
patriarcháty. Ve křesťanství od 4. stol. probíhal souvislý proces unifikace lokálních 
liturgických zvyklostí a jejich sjednocování obvykle podle liturgického slavení 
v metropoli, resp. v patriarchátu. Zmíněný proces probíhal do konce pozdního 
starověku.205 

 
Má se za to, že ve východní tradici se drželo vnímání Krista jako „hrozného 

Pána“206, kde věřící jsou poddaní, kteří Mu mají sloužit. Západní učitelé207 vnímali 
Krista jako „přítele mezi přáteli“. Z toho se odvozuje vysvětlení pro velkolepost, 
nádheru, rozsáhlost až rozvláčnost východní liturgie. Západní styl je naproti tomu 
stručný až strohý, prostší, střízlivější ve vyjadřování a zdůrazňování bratrského 
přístupu.208 

 
Byzantská liturgie 

Původ tradice byzantského obřadu je datován obdobím od založení do zániku 
Byzance.209 Vyvinula se v Konstantinopolském ortodoxním patriarchátu a postupně 
byla hlavně během středověku převzata ostatními ortodoxními chalkedonskými 
patriarcháty.210 Je proslulá svou okázalostí obřadu, ceremoniálu a symbolismem, jakož  
i dědictvím nádherných imperiálních obřadů Konstantinopole před 8. stoletím.211 Na 
počátku křesťanství bylo sídlem Boží přítomnosti společenství, ne hmotný chrám.212 
Časem se však stalo zvykem vidět budovu kostela jako symbol tajemství, která v něm 
jsou obsažena.213 Interpretace byzantské liturgie, která vidí v pozemské církvi 
představitelku nebeského svatostánku, kde přebývá Bůh nebes a ve svém slavení 
„koncelebraci“ nebeskému slavení, kde Beránek Boží a andělské chóry předstupují před 
Boží trůn, se odrazila i v modlitbě vchodu a cherubikonu šestého století.214 

Byzantská syntéza zahrnuje mnohem více než obřad, je to intimní propojení 
liturgického symbolismu a liturgického výkladu.215 
  Z historického pohledu je důležité upozornit na skutečnost, že na prvním 
koncilu v Konstantinopoli v roce 381 byla konstantinopolská diecéze považována za 
druhou nejdůležitější po Římu a konstantinopolský biskup měl čestný primát po biskupu 

                                                 
205 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 

2011, s. 19-20. 
206 Za otce východního smýšlení se považuje Narses a teologie edesské školy. 
207 Zvláště sv. Ambrož, sv. Augustin. 
208 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Prostřený stůl, s. 53-54. 
209 Císař Dioklecián rozdělil roku 293 Římskou říši na Východ a Západ, ale rozdělení bylo ukončeno 

teprve po smrti Theodosia I. r. 395. Toto datum je některými označováno za začátek Byzantské říše. 
210 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 11. 
211 O působivosti a okázalé nádheře byzantského obřadu podali vyslanci Kyjevské Rusi svému knížeti 

Vladimírovi v roce 987 tuto zprávu: „Nevěděli jsme, zda se nacházíme v nebi nebo na zemi. Neboť na 
zemi není takový lesk nebo taková krása a my nejsme schopni je popsat. Víme jen, že Pán se tam 
zastavuje mezi lidmi a jejich služba je zářivější než ceremonie jiných národů. Proto nemůžeme 
zapomenout na tu krásu.“ TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 13. 

212 Mk 14,58; J 2,21; 1K 3,16; 6,19; 2K 6,16; 1P 2,5; Ef 2,19-22. 
213 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 34. 
214 Původní konstantinopolská modlitba vchodu: „Ó, Pane a vládce, náš Bože, jenž jsi v nebesích 

ustanovil řády a zástupy andělů a archandělů, aby sloužili tvé velebnosti, dej, aby svatí andělé mohli 
s námi vstoupit a s námi sloužit a velebit tvou dobrotu.“ Srov. Tamtéž, s. 36. 

215 Srov. Tamtéž, s. 14. 
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římském, což se za dynamického episkopátu sv. Jana Zlatoústého216 (398-404 n.l.) 
posílilo.217 Za vlády Justiniána Velikého (527-565 n.l.) se stala konstantinopolská 
liturgie skutečně byzantskou.218 
 
Římská liturgie 

Pro znalost počátků římské liturgie je důležitá Apologie křesťanství od Justina cca 
kolem roku 155 n.l., kde se taky zmiňuje o slavení eucharistie po křtu. Přestože mluví o 
eucharistii dosti podrobně, doslovné znění modliteb není zachováno, zřejmě proto, že se 
tímto spisem obracel na císaře Antonína Pia, tedy k nekřesťanům, nakolik první 
křesťané přísně rozlišovali mezi učením-dogmatem a hlásáním-kerygmatem. První 
náleželo pouze k vnitřnímu, skrytému životu církve a bylo považováno za přísné 
tajemství, proto se nekřesťanům nijak nesdělovalo.219 

Charismatické období liturgie se již ve 3. stol. začínalo chýlit ke konci a v tomto 
období je zachycena snaha kanonizovat liturgické formuláře.220 

                                                 
216 Předtím byl knězem v Antiochii a starověká antiochijská anafora apoštolů je díky němu zachována 

v byzantské liturgii jako anafora sv. Jana Zlatoústého. Srov. Tamtéž, s. 19. 
217 Srov. Tamtéž, s. 18. 
218 Srov. Tamtéž, s. 15. 
219 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 14. 
220 Srov. POLC, Jaroslav V. Posvátná liturgie, s. 23-27. 
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3. Dějinný vývoj slavení Velikonočního tajemství 
 
Již jsme popsali jakým způsobem slavila raně-křesťanská obec svátky smrti               

a vzkříšení našeho Pána v čase prvních staletí, kdy situace pro rozvoj křesťanství nebyla 
příznivá. 

Konstatinův Milánský edikt z roku 313 n.l. výrazně změnil situaci křesťanů, kteří 
tímto dostali svobodu vyznávat svou víru. Ta se brzo projevila výstavbou nových, 
honosných chrámů221 a liturgie do té doby značně jednoduchá se přizpůsobovala tomuto 
prostředí.222 Praktikování křesťanské víry bylo veřejné a mnoho křesťanů konalo poutě 
na svaté místa do Jeruzaléma. Díky dochovanému cestopisu Itinerarium Egeriae223         
o pouti do Svaté země v listovní formě z pera poutnice Egerie pravděpodobně z roku 
384, máme představu, jak slavení vypadalo. Je to unikátní dílo po mnoha stránkách.224 
Doba, ve které Egeria cestuje je, jak jsme již řekli, dobou poutí do Svaté země, kde 
cílem bylo poznat místa života, smrti a vzkříšení Spasitele. Podívejme se nyní, jak tato 
žena popisuje slavení Velikonoc v Jeruzalémě na konci 4. století.225 
 

3.1. Slavení tajemství Veliké Noci v Jeruzalémě ve 4. století226 
 
Každodenní život obyvatel Jeruzaléma byl hluboce proniknut liturgií: scházeli se ke 

společným modlitbám před úsvitem, každý všední den v poledne (sexta227), uprostřed 
odpoledne (nona) a v podvečer. O nedělích byla slavená mše svatá, která časově 
vyplňovala skoro celé dopoledne. 

Jeruzalémští křesťané slavili všechny svátky přímo na místech (stacio), kde se 
skutečně historicky odehrály. Proto i Velikonoční slavení je poznamenané přesouváním 
se z místa na místo.228 Tento způsob slavení na různých místech, v různých kostelech 
nebo bazilikách přebrali později v Římě a následně i Konstantinopoli.229 

Každý běžný den v roce obřady začínaly ještě před svítáním, kdy se otevíraly 
všechny brány chrámu Anastase a mniši, panny i laici přicházeli na bohoslužbu: zpívali 
hymny, odpovídali si v žalmech a antifonách a po každém hymnu byla modlitba. Při 

                                                 
221 Některé byly stavěny přímo na příkaz císaře Konstantina na zvláště posvátných místech v Římě     

a v Palestině. 
222 Srov. POLC, Jaroslav V. Posvátná liturgie, s. 29. 
223 Ve starších pracích známé jako Peregrinatio Aetheriae. 
224 Unikátní z pohledu jazykového (zachytává latinský text z období pozdního císařství s uplatněním   

i hovorové latinské řeči), textového i obsahového, a v neposlední míře taky v tom, že jej v čase starověku 
píše žena. 

225 Liturgická část Itineraria je často konfrontována s dochovanými lekcionáři (např. arménský), díky 
tomu je možno upřesnit, o jaké liturgické texty se jedná, které Egerie jenom naznačuje. 

226 Kapitola je zpracovaná na základě zápisků Egerie, nebude-li uvedeno v poznámce jinak. Srov. 
Itinerarium Egeriae. Putování Egeriino, český překlad Hejtmanová Marcela, Pedagogická fakulta JU 
v Českých Budějovicích, České Budějovice 1999. 

227 Co se týká času, je vhodné poznamenat, že den byl rozdělen na den a noc a hodiny ve starověku se 
počítaly následovně: den měl 12 hodin, první byla na úsvitě, šestá bylo poledne, dvanáctou se končil den 
západem slunce. Vycházelo-li slunce v šest ráno, jejich první hodina je šest hodin ráno; jejich  třetí hodina 
je devět hodin dopoledne etc. 

228 Nás bude zajímat hlavně chrám Anastasi / Vzkříšení, který byl postavený nad jeskyní s hrobem 
Krista a byl součástí velkého chrámového komplexu Svatého hrobu. „Kříž“ je místo golgotské skály 
s podobou kříže Zmrtvýchvstalého. Hlavní chrám Martyrium dal postavit Konstantin za křížem. 
V chrámě Eleon na Olivové hoře se nacházela jeskyně, ve které Pán vyučoval své učedníky. Pro názornou 
představu viz Příloha 3. 

229 Takové liturgii se říká stacionální; resp. stacionální systém bohoslužeb. 
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svítání se zpívaly ranní hymny, přišel biskup, modlil se za všechny a poté za 
katechumeny, žehnal věřícím, na konci i jednotlivě, a za světla byl obřad propuštění. 

O šesté a deváté (tj. ve 12 a 15 hodin) opět všichni přišli do chrámu a modlili se 
žalmy a antifony. Biskup přišel do chrámu, vstoupil dovnitř jeskyně a poté žehnal 
věřícím. O desáté hodině (16 hodin) se slavilo lucernarium, rozžíhaly se lampy a svíce. 
Oheň se bral zevnitř jeskyně, nakolik ve dne i v noci tam svítila lampička. Po příchodu 
biskupa byla dlouhá modlitba i s vyvoláváním všech jednotlivých jmen přítomných. 
Poté následovalo požehnání katechumenů a dále i všech věřících. Po požehnání všichni 
doprovázeli biskupa od chrámu Anastase ke Kříži. 

V neděli se konala oběť a četl se úryvek o vzkříšení Pána. Takto se to dělo každou 
neděli po celý rok. 

 
Velký půst – Velikonoční období 

Postní příprava před slavením Velikonoc trvala 40 dní, tj. celkem 8 týdnů před 
Paschou, poněvadž neděle a soboty nebyly počítány k postu – výjimku tvořila sobota 
v předvečer Paschy, kdy se půst zachovával. Postní doba se již pokládala za přípravné 
období před Paschou a byla nazývána obdobím velikonočním. 

Neděle postní se slavily stejně jako každá neděle v roce. V denním slavení                 
a obřadech přibyla ke slavení sexty a nony v postním období ještě tertia (9 hodin), 
lucernarium se slavilo jako obvykle. Středy a pátky bylo slavení obměněno obřady od 
noci do rána, po kterých se z Anastase šlo na Sion, kde se konaly obvyklé obřady          
a oběť. V pátek se navíc konalo celonoční bdění230 až do sobotního rána, kdy se brzo 
ráno slavila mše svatá, aby ještě před úsvitem bylo propuštění.  

Lidé se v postním období postili; kromě takových, kteří se postili celý týden, to byli 
třeba i tzv. aputaktité.231 Každý z lidu se však postil tolik, kolik zvládal: „Nikdo 
nenařizuje, jak mnoho se má činit, ale každý činí, jak může; není chválen ten, kdo učinil 
hodně, ani není kárán ten, kdo méně. Takový je zde zvyk.“ Jídlem v čase Velkého postu 
byla voda a něco málo kaše z mouky. „Nikdo nesmí okusit ani chleba, ani nejedí olej 
ani nic, co je ze stromů.“ 

Aby se lid nepřetržitě vzdělával v Písmu, biskup i kněží neustále kázali. Katecheze se 
v Jeruzalémě v postní době konaly denně. 

Již týden před Velkým týdnem se konaly bohoslužby podle časového sledu 
zaznamenaného v Písmu na místech, kde se reálně staly. Tak například v pondělí se 
slavila bohoslužba v Lazariu, tj. Betánii, kde se rovněž četl úryvek ohlašující Paschu.232 

 
Květná neděle 

Oslava květné neděle začala pravděpodobně v Jeruzalémě někdy ve 3. století.233 
Slavení liturgie bylo obvyklé jako o jiných nedělích, ale o sedmé hodině (13 hodin) se 

                                                 
230 Výjimkou byl předposlední postní týden, kdy se konalo na Sioně. 
231 V kvadragesimě byl takový zvyk půstu, že někteří, když se najedli v neděli po ukončení 

pobožnosti, to jest o páté či šesté hodině, již pak nejedli po celý týden, až do následující soboty po 
propuštění v Anastasi; to jsou ti, kteří konají celotýdenní půst. Tj. od pondělka do pátku a jedli až po 
propuštění z liturgie v sobotu ráno, večer již nejedli a v neděli jedli po propuštění o páté (11 hod) nebo 
později a poté nejbližší jídlo bylo další sobotu po dalším propuštění. Praxe apotaktitů (ti se postili každý 
den v roce tak, že jedli jenom jednou za den) byla u těch, co nedokázali se postit celý týden taková, že 
jedli ještě ve čtvrtek. Ti, co nezvládali ani to, se postili dva dny v týdnu po celé postní období a tací, co 
ani toto nemohli, jedli jednou denně večer. 

232 J 11,17-32; J 12,1n. 
233 Zachovaný proslov biskupa Metoděje Patarského (+300) na Květnou neděli. Srov. BOHÁČ, 

Vojtech. Liturgický rok v byzantskom obrade. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka 
teologická fakulta, 2013, s. 73. 
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všichni sešli na Olivové hoře v Eleonu234, ze kterého se přesunuli v 9 hodin na 
Imbomon235. Na obou místech zpívali hymny, antifony, četla se „vhodná čtení na dané 
místo a den“ a modlili se modlitby, které byly mezi ně vkládány. V 11 hodin (17 hodin) 
se přečetl úryvek z evangelia o tom, jak děti s palmovými ratolestmi vítaly Pána a celý 
lid v čele s biskupem, kterého dav včetně maličkých dětí doprovázel jako tehdy Ježíše. 
Po příchodu do chrámu Anastase, i když bylo pozdě, se ještě konalo lucernarium. 

 
Velký / Svatý týden v Jeruzalémě 

Od pondělka do středy byly konány obřady, jak bylo zvykem o Velkém postu, avšak 
v Martyriu. Zpěvy, čtení a hymny trvaly až do první hodiny noční (19 hodin), poté se 
celý lid spolu s biskupem přesunul do Anastase, kde se ještě četl jeden hymnus 
s modlitbou, bylo požehnání katechumenů a věřících, po kterém následovalo propuštění. 
Odlišností byl noční pochod na Eleon v úterý, kde se četl text o nutnosti dávat si pozor, 
aby nás křesťany nikdo nesvedl,236 a ve středu byla Egerie velice překvapená, že po 
přečtení evangelia o zradě Jidáše „všechen lid plakal, a hodně sténal“. 

 
Čtvrtek 

Ranní obřady byly stejné jako po jiné dny, v osm hodin (14 hodin) byly všichni 
v Martýriu, kde se přinášela oběť, po které se šlo za Kříž, kde „se odříká pouze jeden 
hymnus, vykoná se modlitba a biskup přináší oběť a všichni jdou k přijímání. S výjimkou 
tohoto jednoho dne se po celý rok nikdy neobětuje za Křížem, pouze v tento jediný 
den.“237 Po následném přesunu do chrámu Anastase bylo po modlitbě propuštění. Na 
první noční hodinu se všichni sešli na Olivové hoře v Eleonu, kde byl v tento den i Ježíš 
s apoštoly. Tam přibližně čtyři hodiny se neustále zpívaly hymny, antifony a žalmy, 
kolem šesté hodiny noční (24 hodin) se zpívaly hymny na Imbomonu. 

 
Pátek 

Ze čtvrtka na pátek lid bděl na Olivové hoře a nad ránem po přečtení úryvku z Písma 
o bdění, abychom nepřišli do pokušení,238 sestoupili všichni i do Getsemanské zahrady. 
Tam po modlitbách a přečtení úryvku o zajetí Pána239 „celý lid začal hlasitě sténat         
a plakat. V tuto noc se nikdo nevyhýbal bdění až do rána.“ Z Getsemani provázel lid 
biskupa až po Kříž, kde se přečetlo všechno z Písma ohledně Ježíše a Piláta.240 Poté 
biskup propustil lid domů, aby si odpočinul a vrátil se ve dvě hodiny (8 hodin) k uctění 
dřeva Kříže do šesté hodiny pro spásu každého individuálně. Po propuštění se ještě lidi 
šli modlit ke sloupu, kde byl Ježíš bičován. 

V Jeruzalémě se poprvé začíná objevovat oslava velkopáteční liturgie spočívající 
hlavně v uctívání svatého kříže, popsaná právě Egerií, která se rozšířila rychle na 
východ i na západ. Úcta tak, jak je zachycena v tomto díle, byla dotekem kříže a nápisu 
nejdříve čelem, poté pohledem a políbením. Po šesté (12 hodin) se lid přesunul před 
Kříž a tam se až do devíti četla čtení: nejdříve žalmy o utrpení, poté Apoštol nebo 
úryvky apoštolských listů, či Skutků, kde se mluvilo o utrpení Pána, poté evangelia; 
četlo se i z Proroků proroctví o utrpení Ježíše, to vše kvůli důkazu Písma, že co bylo 
předpověděno, to se doopravdy i stalo. V průběhu čtení lidé hodně naříkali. V devět 

                                                 
234 Srov. zde pozn. 228 o chrámech a přílohu 3. 
235 Vyvýšenina na Olivové hoře, odkud Ježíš vystoupil do nebe. 
236 Mt 24,1-26,2. 
237 Někteří v tom spatřují liturgii předem posvěcených darů. Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Liturgie 

předem posvěcených darů. Theologica 2012, roč. 2, č.1, s. 45-46 (41-60). 
238 Mk 14,38; Mt 26,41. 
239 Mt 26,31-56. 
240 J 18,(2-)28-19,16; Mt 27,1-26. 
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hodin se přečetl úryvek o Ježíšově vydechnutí ducha,241 po němž následovalo 
propuštění. Lid od Kříže šel do Martyria, kde byly obvyklé obřady jako po celý týden   
a následně do Anastase, kde se četlo o Josefovi a o uložení Ježíše do hrobu.242 I když lid 
nebyl vyzván ke bdění, část lidí zůstala nadále bdít. 

 
Sobota 

V sobotu byly obřady ve tři a v šest jako obvykle, ale v devět již ne, nakolik se 
připravovalo všechno na velikonoční vigilii.  

 
Velikonoční vigilie 

Egerie píše, že v Jeruzalémě se slaví jako u ní doma, tj. že po obřadech se koná oběť 
a je propuštění; blíže průběh obřadů nepopisuje. Zmiňuje však, že neofyté byli po křtu, 
když vyšli z vody a oblékli se, odvedeni biskupem do Anastase. Po propuštění z vigilie 
ve velkém chrámu se přesunul lid do Anastase, kde biskup opět četl o vzkříšení a konal 
druhou oběť. Vše se prý konalo hodně rychle, aby se lid nezdržoval. 

V Arménském lekcionáři je popis slavení, kdy po příchodu z Anastasis do Martýria 
se konalo lucernarium, kdy biskup rozsvítil světlo, po kterém následovala vigilie 
skládající se z responsoriálního žalmu, 12 čtení ze Starého zákona, po zpívání písně tří 
mládenců byly novokřtěnci přivedeni biskupem, kde se poprvé účastnili slavení 
eucharistie. 
 
Pascha - Velikonoční svátky 

Pascha se oslavovala v Jeruzalémě 8 dní, jak poznamenává Egerie „jako u nás“. 
Padesát dnů mezi Paschou a Padesátnicí (Letnicemi) se nikdo nepostil, ani aputaktité. 

 
Již Egerie popisuje jisté rozdíly ve slavení velikonočního tajemství „u nás“ 

(pravděpodobně Hispánie) a v Jeruzalémě. Jednotlivé typy mše svaté se ustálily asi 
v pátém až šestém století a od té doby se východní obřady a obřady západní vyvíjely 
samostatně.243 

 

3.2. Středověk – západní tradice 
 

Písemné zmínky o slavení Paschy v západní tradici prvních čtyř století jsou 
minimální, pozdější období 5. - 7. stol. je na prameny bohatší.244 Otcem papežské 
římské liturgie je papež svatý Řehoř Veliký (590-604 n.l.), který dal mešní liturgii 
pevnou strukturu, která s malými změnami přežila čtrnáct století. Druhý vatikánský 
koncil se k ní v určitém směru vrací, když se snaží zbavit liturgii později přidaných 
individualistických prvků.245 

Nejdůležitějším je především popis Řehořovy slavnostní velikonoční papežské 
liturgie v tzv. Ordo Romanus I ze 7. století. Od konce tohoto století jinak tiché lámání 
proměněného chleba po modlitbě „Otče náš“ začal doprovázet zpěv „Agnus Dei – 
Beránku Boží“.246 

                                                 
241 J 19,16-37. 
242 J 19,38-42; Mt 27,57-60. 
243 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Prostřený stůl, s. 55. 
244 Srov. AUGÉ, Matias. First Four Centuries, s. 146. 
245 srov. POLC, Jaroslav V. Posvátná liturgie, s. 44. 
246 srov. Tamtéž, s. 45-46. 
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 Jak již bylo zmíněno, východní regiony celkem snadno zaváděly bohoslužbu 
v národních jazycích, naproti tomu západní tradice se stala na latinu až žárlivou. I to 
přispělo k tomu, že hlavně v národech, kde latině nerozuměli tak jako třeba 
v románských národech a liturgické slavení přestávalo být lidu blízké, jak tomu bylo ve 
starověku, činná účast věřících se vytratila. Ve středověku ale vzniká liturgický proud, 
který tuto „tajuplnost považuje za přednost,“247 a tak vznikaly přídatné nepodstatné 
obřady a mimoliturgické formy. 

V raném středověku se začalo slavit vícero mší o neděli Zmrtvýchvstání na západě 
místo původní jediné slavnosti na konci nočního bdění. Je nutné ale zdůraznit, že i přes 
tyto změny byla do raného středověku jednota smrti a vzkříšení Páně ve slavení svatého 
tridua udržena.248 

Čím hlouběji se dostáváme do středověku, vidíme, že důraz v postu se více 
zaměřoval na pokání místo přípravy na křest, což bylo způsobeno i tím, že postupně 
mizel křest dospělých, jak byl v dějinách nahrazován křtem dětí. Původně i úplně malé 
děti byly křtěné při Velikonoční vigilii. Vzhledem k vysoké perinatální úmrtnosti však 
křest malých dětí byl uskutečňován záhy po narození, aby se předešlo úmrtím beze křtu. 

Změna ve slavení a i chápání liturgie Veliké noci nastala v pozdním středověku, kdy 
se liturgie Veliké noci přesunula na bělosobotní ráno a tím došlo k rozrušení jednoty 
mezi slavením smrti a zmrtvýchvstání Krista ve třídenní. Postupnou transformací 
slavení povstalo „nové třídenní“, protože Velikonoční vigilie z třídenní vypadla.  Zelený 
čtvrtek (původně poslední den postu) jako nový „náhradní“ den se ke slavení tridua 
přidal, až když se ochabnutím liturgického cítění přesunula slavnost velikonoční vigilie 
na sobotní ráno a závěrečný den, tj. neděle vzkříšení se jaksi ze slavení velikonočního 
tridua vytratil.249 Tímto způsobem se i ve vědomí věřících fixovalo chápání tridua jako 
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota a zcela se soustředilo na slavení umučení 
Páně a jeho smrt – „triduum smrti“. Neděle se soustředila na jeho vzkříšení a vzniklé 
velké riziko oddělení díla spásy na dvě části bylo dokonáno vytvořením nového „tridua 
vzkříšení“ od velikonoční neděle do úterka.250 
 

3.3. Reforma slavení  západní tradice  
 
Neradostný stav liturgie koncem středověku, zejména veliké vzdálení se slavení 

v raném křesťanství, bylo předmětem kritiky uvnitř i vně církve (eg. reformátoři). 
Zejména renesanční hnutí a zapálení pro vědu přineslo podklady pro rekonstrukci 
původního tvaru liturgického slavení. Tridentský koncil neměl čas provést vlastní 
reformu a proto papež Pius V vydal bulu Quo primum (1570) při vydání nového misálu, 
který vznikl na podkladě předkoncilních příprav. Výsledkem úvah, že reformu je 
potřeba dále upravovat, je bula Klementa VIII (1604) a Urbana VIII (1634) a konečné 
úpravy Pia X (1911).251  

Rozrušení jednoty ve slavení umučení, smrti a vzkříšení trvalo až do obnovy obřadu 
slavení Velikonoc (1951) a i celého svatého týdne (1955)252 ve 20. století Piem XII.253 

                                                 
247 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Prostřený stůl, s. 56. 
248 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 23. 
249 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Liturgie II, s. 329. 
250 Srov. AUGÉ, Matias. The Liturgical year in the Roman Rite. In CHUPUNGCO, Anscar J. (ed.). 

Handbook for Liturgical Studies, Volume 5: Liturgical Time and Space. Collegeville Minnesota The 
Liturgical Press, A Pueblo Book, 2000, s. 178 (177-210). 

251 Srov. POKORNÝ, Ladislav.  Prostřený stůl,  s. 58-59. 
252 Ještě dekret Maxima redemptionis nostrae mysteria z 16.XI.1955, AAS 47 (1955), s. 838nn.,  

počítá ke „svatému třídenní“ (sacrum triduum) čtvrtek, pátek a sobotu Svatého týdne, i když do soboty 
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Je všeobecně známé, že sv. Pius X a Jan XXIII vydali nejedno nařízení směřující 
k tomu, aby se neděli vrátila její původní důstojnost, tak aby v ní všichni viděli „prvotní 
sváteční den“254 a aby se nově upravilo liturgické slavení posvátné doby postní. Pius 
XII trval na tom, aby se v západní církvi uvedla do původního stavu slavná velikonoční 
vigilie konaná uprostřed noci, „při níž se mají slavit svátosti uvádějící do křesťanského 
života a Boží lid má obnovovat svou duchovní smlouvu se vzkříšeným Kristem 
Pánem.“255 

V tomto směru obnovení správného chápání velikonočního tridua jako jediného a 
nerozděleného díla spásy pokračoval i II. vatikánský koncil, a to především ve své 
konstituci o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium: „Texty a obřady je potřeba 
upravit tak, aby jasněji vyjadřovaly to svaté, čeho jsou znamením.“256 Bylo třeba 
postavit Kristovo velikonoční tajemství do jasnějšího světla - a to jak uspořádáním 
liturgických textů, tak úpravou římského kalendáře.257 II. vatikánský koncil stanovil 
také, aby se „obřady obnovily podle starobylé tradice svatých otců“ a použil týchž slov 
jako sv. Pius V. při vyhlášení tridentského misálu v roce 1570258 na znamení obsahu 
stejné tradice i přes rozdíl 400 let. 

K revizi Římského misálu po tridentském koncilu přispělo i prostudování 
starobylých kodexů. Byly nalezeny a publikovány ještě starší prameny a byly důkladně 
prozkoumány liturgické texty východní církve. I tradice nejstarších století, dříve než 
došlo k rozdělení ritů východních a západních, neboť bylo objeveno mnoho liturgických 
dokladů a díky hlubšímu prostudování svatých otců

259 se osvětlila teologie mystéria 
eucharistie v nejstarší křesťanské době.260 Takto nalezené bohatství nauky bylo 
aplikováno do Římského misálu261 vydaného Pavlem VI. (30.11.1969), podle kterého 
slavení největšího tajemství vykoupení lidstva církev každoročně začíná večerní mší 
svatou na Zelený čtvrtek, má svůj střed ve velikonoční vigilii a končí nešporami            
o neděli Zmrtvýchvstání Páně. „Toto časové rozmezí se vhodně nazývá triduum 
ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného Pána.“262 To, že aktuálně do chápání 
velikonočního tridua je zahrnuta i večerní liturgie Zeleného čtvrtka, nic nemění na počtu 
tří liturgických dní.  

Velikonoční půst v prvních dnech tridua má jiný smysl než půst kvadragesimální263; 
je posvátný264; podle prvotní tradice se církev postí, „protože jí byl vzat Ženich“265; je to 
půst nevěsty – církve, která bdíc, čeká na svého Ženicha.266 

                                                                                                                                               
včleňuje Velikonoční vigilii. Toto chápání je ještě pozůstatek středověkého pojetí tridua. Dnešní rozsah 
slavených dnů se ztotožňuje s původní starokřesťanskou praxí a současně je zdůrazněn jeho ráz 
označením „velikonoční“. 

253 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Příprava na Velikonoční svátky a jejich slavení. 
Oběžník. Praha: Sekretariát České biskupské konference (pro vnitřní potřebu), 2001, č. 1. (dále Oběžník) 

254 Srov. Papež Pavel VI. Apoštolský list Motu proprio, schvalující všeobecná ustanovení                     
o liturgickém roku a nový římský všeobecný kalendář. Řím 14.2.1969, s. 75. (dále Motu proprio) In Český 
misál, Sekretariát české liturgické komise, Praha, 1983; Cit. SC č. 106. 

255 Srov. Dekret Dominicae Resurrectionis, 9.II.1951 AAS 43 (1951), s. 128nn. Překlad převzatý 
z Českého misálu, s. 75. 

256 Srov. SC, č. 21. 
257 Srov. Pavel VI. Motu proprio, In Český misál, s. 75; et SC č. 102-111. 
258 Srov. Apoštolská konstituce Quo Primum 
259 Zvláště sv. Ireneje, sv. Ambrože, sv. Cyrila Jeruzalémského, sv. Jana Zlatoústého. 
260 Srov. Český misál, s. 11. 
261 Srov. Pavel VI. Apoštolská konstituce vyhlašující Římský misál obnovený podle rozhodnutí II. 

vatikánského sněmu. 3.4.1969. In Český misál, s. 10 (9-12). 
262 Srov. Oběžník, č. 38. 
263 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 24. 
264 Srov. Oběžník, č. 39. 
265 Srov. Oběžník, č. 39; viz zde pozn. 196 o aliturgických dnech. 
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Z pohledu našeho zájmu je důležité upozornit, že se při obnově Římského misálu 
věnovala zvláštní pozornost mešním modlitbám (oracím). Jejich počet se zvýšil, 
dosavadní modlitby byly přepracovány podle starobylých textů a byly přidány nové. 
V hlavních liturgických obdobích, jakým v první řadě jsou právě Velikonoce a postní 
období, má dnešní misál pro každý den vlastní vstupní modlitbu.267 

 

3.4. Byzanc 
 
V kapitole věnované rozdílnosti ve slavení mezi oběma tradicemi jsme naznačili 

základní rozdílovou linii. Když se shromáždil Trulánský koncil (691-692 n.l.), 
byzantská církev se uzavřela sama do sebe, a upevňovala vlastní síly a nevěnovala 
pozornost zvyklostem jiných tradic, zvláště latinského Západu.268 Byzanc byla tím 
pádem méně ovlivňována římskou liturgií269. 

Liturgie má vnitřní a vnější dějiny, které jsou ve vzájemném vztahu. To obzvlášť 
platí pro byzantský východ, kde se duchovní chápání obřadu zásadně podílelo na vývoji 
jeho symbolické formy. Ritualita byla vypracována více než všechny středověké 
liturgie. Nové pochopení významu rituálu zpětně působilo na změnu textu, tak i 
obřadu,270 jak tomu bylo třeba na konci 4. stol., kdy Theodor z Mopsuestie (+428 n.l.) 
poprvé spojil dvě roviny obětování: první Ježíšovo sebeobětování zde na zemi a druhé 
týkající se liturgie nebeského Krista. Ježíšova anamnéze je tak vnímána jako dramatické 
znovuzpřítomnění velikonočního tajemství obsahující celé slavení eucharistie: 
pozemský celebrant je vnímán jako obraz nejvyššího nebeského velekněze a pozemská 
liturgie jako ikona své věčné nebeské oběti. 

Před postavením katedrály Hagia Sofia bylo v konstrukci byzantských kostelů málo 
symbolismu nebo teologie. Liturgické popisy se soustřeďovaly spíše na to, co se 
odehrávalo mimo kostel ve stacionálních procesích a službách podél hlavních ulic 
lemovaných sloupořadími Konstantinova města.271 Větší část liturgické činnosti, kterou 
Byzantinci této epochy považovali za skutečně důležitou pro to, aby byla zaznamenána, 
se odehrávala na těchto ulicích a na fórech.272 Lidi po získání záchrany nebo pomoci od 
Pána (obléhání nepřáteli, zemětřesení, sucho etc.), nebo i jako výsledky teologických 
sporů (kdy procese vyjadřovala příklon k některému z teologických názorů), chodili 
ulicemi v liturgických procesích.273 Tyto konstantinopolské stacionální celebrace 
zanechaly nesmazatelné znamení v Božské liturgii a v dalších obřadech Velkého 
kostela. Procesí a vstupování do posvátného prostoru charakterizují celou byzantskou 
liturgii.274 

I přes zmiňované skutečnosti zůstávalo slavení relativně imunní vůči vlivům 
obohacování slavení Velkého týdne třeba v Jeruzalémě, a jeho slavení bylo převážně 
střízlivé a změn ve slavení moc nebylo.275  Ikonoklasmus představoval výrazný zlom 

                                                                                                                                               
266 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 24. 
267 Srov. Pavel VI. Apoštolská konstituce vyhlašující obnovený Římský misál, s. 11. 
268 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 39. 
269 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Liturgický rok, Nepublikováno. S laskavým souhlasem autora. 
270 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 70-71. 
271 Srov. Tamtéž, s. 25. 
272 Srov. Tamtéž, s. 26. 
273 Srov. Tamtéž, s. 26. Pro širší obeznámení se s problematikou procesí a jejího vlivu, jako i jejich 

rozmach za eparchátu sv. Jána Zlatoústého odkazujeme na literaturu. 
274 Srov. Tamtéž, s. 29. 
275 Srov. TAFT, Robert F. Holy Week in The Byzantine Tradition. In Hebdomadae Sanctae 

Celebratio. Conspectus historicus comparativus. Roma: Edizioni Liturgiche, s. 70. 
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v dějinách byzantské liturgie.276 A zavládla mnišská reforma, která se v tom čase tvořila 
v klášterech sv. Theodora Studity (+826), který byl ovlivněn mateřským klášterem     
sv. Sáby v poušti poblíž Jericha, ve kterém žili mniši, kteří se po ničení Svatého města 
v r.614 shromáždili, aby obnovili mnišský život a do liturgického slavení přidali mnoho 
poezie. Mnišská liturgie byla přijata katedrálním chrámem začátkem 13. stol. po té, co 
město padlo do rukou latiníků. 

Od roku 843 po svržení posledního ikonoklastického patriarchy Jana VIII. Gramatika 
je slaveno vítězství ortodoxie, a to první postní neděli podle byzantského kalendáře.277 

Z večerních  chval Velkého pátku se vytratila liturgie předem posvěcených darů a ze 
slavení velikonoční vigilie se vytratila spojitost s křesťanskou iniciací.278 

Je jistě zajímavé sledovat historický vývoj postního i předpostního období, vývoj jak 
časového trvání, tak i jeho náplně liturgickým čtením. Ve středověku jednotlivé neděle 
začínaly mít stále více charakter připomínky svátku mnišského života. Vzhledem 
k zaměření našeho tématu však čtenáře odkážeme na její přehled v dostupné 
literatuře.279  

Protože se kostely staly menšími, liturgický život se více zredukoval a stal 
soukromějším. Koncentrování liturgie mezi zdi stále menších budov kostelů bylo 
doprovázeno rostoucím symbolismem. Když obřady začaly ztrácet svůj původní 
význam, vyžadovalo jejich pokračování změnu. Postupem získávaly nové symbolické 
interpretace nezávislé na jejich vzniku či jejich původním záměru.280 Slavení Velkého 
týdne v čase od 14. století začínalo nabírat více symbolických slavností jako je 
pozvedání kříže nebo procesí s plačšenicí, a hodiny jednotlivých modliteb se posouvají 
v čase k dřívějšímu slavení (tj. ranní modlitby se modlí předchozí den večer; malé 
povečeří se modlí o velikonoční vigilii ráno).281 Basilova liturgie byla přesunuta krom 
jiného na pohyblivý cyklus postních nedělí, na Velký (Zelený) čtvrtek, na Velikonoční 
vigilii Svaté (Bílé) soboty.282 

 
Datum slavení a reforma kalendáře 

Je nutno poznamenat ještě něco málo o datu slavení právě s ohledem na sledovanou 
tradici: Reforma kalendáře v roce 1582 za Řehoře XIII nastolila druhou nejednotnost, 
protože východní církve nadále vypočítávaly datum slavení Veliké Noci podle 
juliánského kalendáře.283 V průběhu našeho století část východních církví adoptovala 
gregoriánský kalendář, ale užívají juliánský výpočet pro slavení Velikonoc, který je       
i nadále užíván v Rusku, Srbsku, na hoře Atos a u řeckokatolíků na Ukrajině. Přijetí 
gregoriánského kalendáře v Řecku v roce 1924 vyprovokovalo nové schisma                 
u východních bratrů. 

 
Velký a malý vchod 

Pro byzantské slavení je typický velký a malý vchod: Velký vchod na začátku 
slavení eucharistie byl také svého času vstupem do kostela ze skeuofylakia (vnější 

                                                 
276 Ikonoklasmus (726-843) byla nejhorší vnitřní krize ortodoxní církve. Srov. TAFT, Robert F. Struč-

né dějiny byzantské liturgie, s. 38-47. 
277 Porážka ikonoklasmu byla vítězství mnišstva, způsobila demoralizaci světského kléru a vzestup 

vlivu mnichů; pouze během ikonoklasmu a po něm mniši převzali rozhodující úlohu v hierarchii 
ortodoxní církve a dějinách její liturgie. Srov. Tamtéž, s. 48. 

278 Srov. VELKOVSKÁ Velkova Elena. The liturgical year in the East, s. 168. 
279 Srov. Tamtéž, s. 157-173. 
280 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 68. 
281 Srov. VELKOVSKÁ Velkova Elena. The liturgical year in the East, s. 172. 
282 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 53. 
283 Srov. VELKOVSKÁ Velkova Elena. The liturgical year in the East, s. 173. 
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sakristie) s chlebem a vínem, které byly připraveny před liturgií. Byl redukován na 
slavnostní přenesení chleba a vína ze stolku ve svatyni přes loď zpět do svatyně, aby 
byly položeny na oltář. To vyjadřuje Krista, který jde k oběti a znázorňuje svůj příchod 
k nám ve svátosti svého těla a krve.284  

Interpretace velkého vchodu při mši svaté představuje Ježíšův pohřební průvod. 
Tento liturgický úkon před přenesením darů a po něm byl symbolicky interpretován. 
Přinášené dary totiž představují tělo již ukřižovaného Pána. Tato interpretace podnítila 
vývoj obřadu přípravy darů (prothesis/proskomidie) před začátkem svaté liturgie 
umocněné o zavedení prorockých veršů o trpícím služebníkovi, které se recitují při 
přípravě chleba pro eucharistii, kdy tento chléb je vnímán jako obětovaný Boží 
Beránek. Následně byl zvětšen počet troparů (zpěvů) pohřebního charakteru pro 
položení, okouření a přikrytí darů na oltáři. Celá ceremonie je pak interpretována jako 
znázornění uložení ukřižovaného Ježíšova těla do hrobu, jeho pomazání aromatickými 
mastmi a ovinutí bělostným plátnem (syndonem).285 

 
Křest v Konstantinopoli286  

Z důvodu kontinuity sledování vývoje obou tradic a jejich vzájemného srovnání 
v následující kapitole zde zařadíme popis slavení křtu v Konstantinopoli ve středověku. 
Slavnostní obřad křtu začínal na Velkou a svatou sobotu večer vchodem světla se 
zažíháním světla v kostele a zapalováním svící věřících (symbol Vzkříšeného), po 
kterém následovala čtení287. Během druhého čtení se biskup odebral do velkého 
baptisteria a uděloval po předchozí přípravě křest. Během křtu se četla čtení, kterých 
mohlo být od osmi do patnácti, přičemž záleželo na délce křestního obřadu, během 
kterého se četla; popřípadě se četlo či zpívalo pomalu. Posledním čtením musel být 
úryvek Daniel 3,1-51, následovaný zpěvem tří mládenců. V tomto okamžiku kněží 
oblékli bílá roucha a 12 biskupů se odebralo naproti patriarchovi s neofyty. Následovalo 
čtení z apoštola a liturgie. Během celého následujícího týdne se neofyté každodenně 
účastnili eucharistie a nesměli se mýt ani jíst některé pokrmy. Po osmi dnech vstoupili 
do kostela, aby byli obmyti od zbytku svatého myra.  

 
Byzantský obřad byl a zůstal nejrozšířenější ze všech východních obřadů. Sám         

o sobě je hybridní, přičemž jeho základem je liturgie zformovaná počátkem 8. stol. 
v katedrálním chrámu v Konstantinopoli a mnišská liturgie.288 

                                                 
284 Srov. TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie, s. 68-69. 
285 Srov. Tamtéž, s. 71. 
286 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Křest v byzantsko-konstantinopolské tradici. In Fórum pastorálních 

teologů VIII. Křest a iniciace. Velehrad-Roma: Refugium, 2011, s. 172-174 (153-191). 
287 Stejná jako jsou dnes v byzantském slavení Velké soboty. 
288 Srov. TAFT, Robert F. Holy Week, s. 67. 
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4. Srovnání obřadů západní a byzantské tradice289 
 
Je velice důležité upozornit na skutečnost, že slavení liturgického roku není jenom 

pouhou připomínkou minulých událostí, nebo oživením historie, ale má „zvláštní 
svátostnou moc a účinnou působivost k udržování křesťanského života“.290 To, co se 
liturgicky děje „nyní a teď“, se doopravdy reálně uskutečňuje. 
 

4.1. Několik zajímavých odlišnosti v dnešním slavení mezi oběma 
tradicemi (s ohledem k tématu) 

 
U jakéhokoliv srovnávání je důležité předporozumění. Předpokládáme, že základní 

informace ohledně slavení v byzantském ritu jsou většině čtenářů méně známé oproti 
západní tradici, proto považujeme za vhodné zmínit na začátku několik fakt, kterými se 
podoba dnešního slavení v obou tradicích odlišuje: 
1/ Je odlišná stavba mše svaté – (Božská) liturgie.291 
2/ Není rozdíl v počtu čtení v neděli a ve všední den v liturgii, vždy je jenom jedno, po 
němž následuje evangelium, čtení je vždy z Nového zákona. 
3/ Čtení ze Starého zákona ve slavení eucharistie v byzantské tradici není, protože se 
čtou čtení v jitřní, nebo večerní, tj. denní modlitby církve (obdoba ranních a večerních 
chval v západní tradici v liturgii hodin (brevíř)); leč na Velký čtvrtek a Velkou sobotu 
se čtou. 
4/ „Modlitba brevíře“ se v byzantské tradici jmenuje časoslov a modlí se často kněz      
a lid současně v kostele, takže se ona stává součástí denní modlitby lidu. 
5/ První čtyři postní soboty jsou slaveny jako zádušní soboty (celkem je jich 5           
tzv. Panachyda ∼ obdoba slavnosti všech věrných zemřelých 2. listopadu v západním 
ritu) – pátá zádušní sobota je před slavností seslání Ducha Svatého. Pátá postní sobota je 
tzv. Lazarova sobota. 

6/ Byzantská tradice Západní tradice 

Barva roucha v postním týdnu Fialová Fialová 

Barva roucha o postních nedělích Bílá Fialová 

7/ Velký týden je v byzantské tradici označován jako Svatý nebo Velký.292 Jednotlivé 
dny mají tento přívlastek, jiný přívlastek není užíván. 
8/ Byzantská tradice dnes užívá 2 základní typy liturgie: Liturgie sv. Jana Zlatoústého   
a liturgii sv. Basila Velikého. Primárně se obě od sebe liší modlitbami kněze, kde 
liturgie sv. Basila Velikého je širší, obsáhlejší modlitbami. První se slaví obvykle 
v průběhu roku, druhá se slaví o nedělích v postním období a na Velký Čtvrtek. 

                                                 
289 Primárně vycházíme z Českého misálu; nepublikovaných liturgických textů exarchátu: Svatý         

a velký čtvrtek, pátek, sobota a neděle (s laskavým svolením dr. MRŇÁVKA, pouze ke studijním 
účelům) a liturgických textů dostupných na internetových stránkách řeckokatolíků na Slovensku: 
[25.3.2014] <http://www.grkat.nfo.sk>. Tyto prameny dále nebudu citovat. V případě jiného zdroje, nebo 
důležitosti specifikace pramene, bude citace uvedena. 

290 Srov. Pavel VI. Motu proprio, In: ČESKÝ MISÁL, Sekretariát české liturgické komise, Praha, 
1983.  

291 Příloha 1 obsahuje tabulkový přehled srovnání slavení liturgie a mše svaté. 
292 Velký/Svatý týden je nazývaný v byzantské tradici i jako strastný týden a tenhle přívlastek je 

možno použít i s názvy jednotlivých dní. Zde užíváme názvů tak, jak jsou zaznamenány v pracovních 
liturgických textech exarchátu. 
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9/ Typickou liturgií pro Velký půst v byzantské tradici je liturgie předem posvěcených 
darů (více o ní dále v textu). 
10/ Byzantský ritus nezná rozdělení na roky A, B, C jak je tomu v západní tradici. 
Různá evangelia se čtou v časoslovu jak ráno, tak večer za účasti lidu. 
11/ Byzantská tradice nezná jednu „typickou“ - závaznou liturgickou knihu, myšlenou 
jako oficiální liturgický text závazný pro všechny.293 Proto i reálné slavení nejenom 
v našich oblastech značně podléhá místním zvyklostem, velikosti a vitalitě farnosti        
a kněze. 
12/ Typickým pro Velký půst ve východním slavení jsou i tzv. metanie, neboli poklony, 
jako výraz pokání, podřízenosti, pokory před Hospodinem. Jsou buď malé (hluboký 
předklon), nebo velké (pokleknutí a čelem se dotkne země)294. Velká metanie je 
výrazem nejhlubší poklony před Spasitelem. 
13/ O Velikém týdnu se v byzantské tradici tradičně uděluje svátost pomazání 
nemocných a to buď ve středu, nebo čtvrtek. 
14/ Neděle „přes rok“ jsou v byzantské tradici nazývány nedělemi po sestoupení Ducha 
Svatého. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
293 Srov. TAFT, Robert F. Život z liturgie, s. 222. 
294 Zvláštní místo zde ujímá (časově náročný) Velký kající kánon sv. Andřeje Krétského, v celkem 9 

písních – kajících modliteb, u kterého je nespočetné množství velkých poklon, modlí se dle 
řeckokatolického slavení na Slovensku první týden Velikého postu a je rozdělený od pondělí do čtvrtku. 
Ve čtvrtek pátého týdne Velkého postu se modlí celý. Jeho začátek se užívá i při modlitbách Velkého 
pátku. Srov. Kající kánon sv. A. Krétského [25.3.2014] <http:// www.grkat.nfo.sk> 
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4.2. Schematické znázornění studovaného období 

Byzantská tradice Západní tradice 
Předpostní období byzantského ritu   
5 neděl před 1. postní nedělí   

Začátek Velikého Postu Popeleční středa – začátek postního období 
Pondělí Středa 
5. postních neděl 5. postních neděl 

Květná neděle Květná neděle 
Průvod s žehnáním ratolestí Průvod s žehnáním ratolestí 
Úryvek evangelia Pašie 

Velký čtvrtek  Zelený čtvrtek  
Svatá liturgie295 - dopoledne Missa chrismatis  - dopoledne 
Mytí nohou jenom v katedrálním chrámu   
Slavení večeře Páně: Slavení večeře Páně: 
Strasti  (pašie) Úryvek evangelia 
  Mytí nohou 
Eucharistická oběť Eucharistická oběť 
  Přenesení Eucharistie k jinému místu svatostánku 
  Obnažení oltáře 
Řád svatých&spasitelných strastí našeho Pána Ježíše – 
12 evangelií   

Velký pátek Velký pátek 
(Carské hodinky)   
Večerní bohoslužba Odpolední bohoslužba (3h) 
Strasti Pašie 

Pohřební slavnost Krista s plačšenicí Uctívání kříže 

Jeruzalémská jitřní Svaté přijímání 

Velká Sobota Bílá sobota 

Dopoledne uctívání plaščenice v hrobě (lid) Dopoledne návštěva Božího hrobu (lid) 

Liturgie Sv. Basila Velikého  Velikonoční vigilie (po setmění) 

s večerní a požehnáním chlebů (16h) Slavnost velikonoční svíce 

Bohoslužba slova – Čtení 15 úryvků Písma Bohoslužba slova - Čtení 9 úryvků Písma 

 Křestní bohoslužba 

Liturgie  - Pričasten (sv. přijímání) Slavení eucharistie 

Malé povečeří (kompletář)   

Nadhrobní půlnočnice - Plaščenice přemístěna na oltář   

Svatá a velká neděle Vzkříšení Velikonoční neděle 
Obřad vzkříšení byzantské tradice (slavnost světla) Slavení vzkříšení - eucharistie 
Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů 

 
Z uvedeného zevrubného srovnání je již na první pohled zřejmé, že obě tradice 

jsou si v základních teologických prvcích slavení Velikonoc podobné. Rozdíly jsou 
minimální. Podívejme se nyní detailněji na jednotlivé části samostatně. 

                                                 
295 Z pastoračních důvodů slavena v ČR na Velké úterý se svěcením myra. Mytí nohou se vynechává. 
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4.3. Postní období  
Liturgický rok východních církví je podstatně stejný s liturgickým rokem církve 

latinské,296 existují ale jisté rozdíly. Jedním z nich je začátek postního období, 
v byzantském ritu nazýván: Začátek Velikého Postu, v západním ritu: Popeleční středa.  

 

Začátek Velikého Postu Popeleční středa – začátek postního období 

Pondělí Středa 

Přísný půst  - 3x denně jídlo, z toho jenom 1x dosyta Přísný půst  - 3x denně jídlo, z toho jenom 1x dosyta 

Bez masa, mléka a vajec (nic živočišního) Bez masa 

   Liturgické   vyjádření 

Není zvláštní obřad zahájení Obřad popelce 
 
Časově je dnešní začátek postního období v obou tradicích ve stejném týdnu. 

V minulosti postnímu období předcházelo tzv. předpostní období, které bylo přítomné   
i v západním ritu, před reformou liturgického roku. V byzantské tradici je nadále 
přítomno v názvech jednotlivých neděl obvykle nazvaných podle evangelií. 

 

Předpostní období byzantského ritu   

1. neděle Zachejova L 19,1-10 

2. neděle  Mýtnika a farizeje L 18,10-14 

3. neděle Márnotratného syna L 15,11-32 

4. neděle masopostní297 / O Kristovém soudu Mt 25,31-46 

5. neděle  syropostní / O vyhnání Adama z ráje Mt 6,14-21 

 
Popeleční středa 

Při mši svaté po homilii se světí svěcenou vodou popel připravený z ratolestí 
posvěcených loni na květnou neděli a věřící jsou tímto popelem označováni 
bezprostředně.298 Obřad se skládá z modlitby a antifony, ve mši s udílením popelce se 
následně vynechává vyznání víry. Světit popel a označovat jím věřící se může také 
mimo mše při kající bohoslužbě slova. Obřadem věřící vyjadřují své kající smýšlení a 
upřímnou ochotu začít svou přípravu na velikonoce s vnitřní opravdovostí a vyprošují si 
k tomu Boží pomoc. Podle vhodnosti lze udílet popelec věřícím i první postní neděli na 
začátku mše spolu s krátkým vhodným čtením, modlitbou a prosbami. 

Popel je symbolem ochoty změnit se již od Starého zákona (Jonáš v Ninive, Žalmy). 
Při jeho udělování se užívají 2 formule:299 
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“  
„ Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

 
Obřad bližší přípravy katechumenů ke křtu začíná v západní tradici obecně Popeleční 

středou nebo první neděli postní. Následujících šest týdnů až do Velikonoční noci se 

                                                 
296 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Liturgický rok, Nepublikováno. S laskavým souhlasem autora.  
297 Od této neděle začíná půst od masa (o syropostní neděli se přidává půst od všeho živočišného - 

vajec, sýra, mléčných výrobků etc.), a to až do liturgie vzkříšení. 
298 Popelec jako symbol smrti a pokání je žehnán a svěcen vodou; aby se stal symbolem smrti i života, 

kříže i zmrtvýchvstání. 
299 Gn 3,19; Mk 1,15. 
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nazývá obdobím očišťování a osvícení spolu s doprovázejícími obřady – eg skrutinia300 
nebo velké exorcismy. Praxe druhé fáze katechumenátu v tomto období byla přítomná i 
v byzantském ritu, jak o tom konec konců dodnes svědčí modlitby za katechumeny       
v liturgii, v realitě se však vytratila. 
      
Liturgie p ředem posvěcených darů 

Typické pro postní období v byzantské tradici je slavení liturgie předem posvěcených 
darů, která se vytvořila v Byzancii v 6. stol., v římské tradici se prosadila jenom na 
Velký Pátek.301 Vznik této liturgie s významnou úctou projevovanou vůči eucharistii 
vzniknl pravděpodobně již v křesťanském starověku, když z eucharistického chleba 
bylo oddělováno pro nemocné a nepřítomné, poustevníky, nebo i pro věřící v čase 
aliturgických dnů, kdy se eucharistická oběť neslavila.302 Tato liturgie je ve své podstatě 
spojením večerní s rozdáváním eucharistie, která byla ideálně konsekrovaná o předchozí 
neděli; je možné ale užívat konsekrovaný chléb z předchozího dne. V byzantském 
obřadu je to bohoslužba s nejsilněji vyjádřenou eucharistickou úctou. Slouží se každou 
středu a pátek syropostním týdnem počínaje a v pondělí, úterý a středu Velkého 
týdne.303 Byla školou katechumenů304, což je zajímavé právě z toho důvodu, že ve 
dnešním slavení Velikého postu se katechumeni cíleně nepřipravují. 

Tato liturgie je typická dlouhým čtením žalmů (Ž 119-133 = 18. katisma), 
rozděleného do 3 částí. 
 
Přehled evangelií v obou tradicích o postních nedělích.  
Názvy neděl jsou byzantského původu, západní tradice názvy neděl dnes nemá.305 

Postní neděle Byzantská tradice Západní tradice cyklus A - B – C 

1. neděle – ortodoxie J 1,43-51 Mt 4,1-11 Mk 1,12-15 L 4,1-13 

2. neděle  Mk 2,1-12 Mt 17,1-9 Mk 9,2-10 L 9,28b-36 

3. n. – křížipoklonná Mk 8,34-9,1 J 4,5-42 J 2,13-25 L 13,1-9 

4. n. - Jan Klimax (vzor askeze) Mk 9,17-31; Mt 4,25-5,2 J 9,1-41 J 3,14-21 L 15,1-3.11-32 

5. n. - Marie Egyptská (vzor pokání) Mk 10,32-45; L 7,36-50 J 11,1-45 J 12,20-33 J 8,1-11 

Rozdělení nedělních evangelií podle cyklů v západní tradici. Vzhledem k významů 
textů v cyklu A je možné je číst i v průběhů cyklu B i C. Nicméně jsou pro cyklus B a C 
stanoveny i jiné texty. 306 

Postní neděle Západní tradice cyklus A Cyklus B Cyklus C 

1. neděle Pokušení Páně Pokušení Páně Pokušení Páně 

2. neděle  Proměnění Páně Proměnění Páně Proměnění Páně 

3. neděle Samařské ženě 

4. neděle Uzdravení slepého od narození 

5. neděle Vzkříšení Lazara 

Úryvky o budoucí 
Kristově oslavě 
skrze kříž a 
zmrtvýchvstání 

Texty hlavně  
z evangelia podle 
Lukáše o obrácení 

                                                 
300 Po homiliích 3., 4. a 5. neděle postní. 
301 Srov. ADAM, Adolf. Liturgie, s. 220. 
302 Srov. Tamtéž, s. 220. 
303 Srov. MRŇÁVEK, Tomáš. Liturgie předem posvěcených darů, s. 41-60. 
304 Srov. Tamtéž, s. 41-60. 
305 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Liturgické meditace. Západní a východní liturgický kalendář. Rejstřík. 

Olomouc: Refugium-Centrum Aletti, 2006. 
306 Srov. Doba postní. [25.3.2014]. <http://www.liturgie.cz/misal/doba-postni-1/>. 
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Obsah modliteb postního období je zaměřen na prosby o opravdové pokání a čisté 
srdce pro slavení Velikonoc, obrácení k Pánu a naleznutí u něho pomoci a síly,              
o poznání svých hříchů a zřeknutí se jich; o růstu do plnosti synovství. Vyjadřují víru 
v odpuštění a vzkříšení k novému životu, poukazují na uvědomění si velikosti našich 
vin a nesmírnosti Božího slitování a milosrdenství, a to, že „skrze ukřižovaného Ježíše 
Krista nás Bože učíš lásce, která nehledá sebe a když se my sami zříkáme sebe a z lásky 
se vydáváme druhým, podobáme se Tobě.“  

Přímluvy v postu v západní tradici se zaměřují na obnovení věrnosti křestním 
závazkům pokáním. Kristus nám svým vykupitelským dílem otevřel pramen milostí 
Ducha Svatého. 
 

Typickou denní velkopostní modlitbou v byzantské tradici je modlitba sv. Efréma 
Sýrského307: 

„Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti 
a prázdnomluvnosti. Velká metanie 
Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku tvému. Velká metanie. 
Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého; neboť 
tys blahoslaven na věky věkův. Amen.“ Velká metanie 

 

4.4. Velký - Svatý týden 
 

Velký týden je vrcholným týdnem křesťanského slavení. Je poukázáním na 
životodárnou sílu umučení Pána, na zdroj milosti a spásy plynoucí ze slavení této 
památky (když je konána s vírou). 
 
4.4.1. Květná neděle 

 
Květná neděle je připomínkou slavného vstupu Krista do Jeruzaléma. Proto na 

památku této události se koná průvod nebo slavnostní vstup, a to buď z jednoho kostela 
do druhého, nebo na jiném vhodném místě za účasti věřících držících v rukou  ratolesti.  
Touto slavností zahajujeme „svátky smrti a vzkříšení našeho Pána“, jak to připomíná 
úvod do liturgie v misálu s odkazem, že se nejedná jenom o minulou událost, a průvod 
je aktualizován slovy: „Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat: 
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!“  
Poté se přečte jedno ze 4 evangelií o vjezdu Páně do Jeruzaléma  

Mt 21, 1-11 Mk 11, 1-10 J 12, 12-16  L 19, 28-40 
a následuje průvod, u kterého se zpívají vhodné zpěvy.308 

Tam, kde není možný slavnostní průvod mimo kostel, oslaví se vjezd Páně uvnitř 
kostela slavnostním vstupem před hlavní mší, event. krátkou vzpomínkou v podobě 
antifony s žalmem.309 

Rádi bychom zde uvedli poznámku, že za základ Sanctus v liturgii slouží dvě místa 
z Písma: prvním je Izajášovo vidění310 a druhým je právě provolávání lidu při 
slavnostním vstupu Ježíše do Jeruzaléma.311 

                                                 
307 Srov. Modlitba sv. Efréma Sýrského. [25.3.2014]. <http://www.orthodoxia.cz/liturg/liturgie-

predemposvecenych.htm >. 
308 Např. Ž 24 (23); Ž 46 (47). 
309 Ž 24 (23), 9-10. 
310 Srov. Iz 6,2n. 
311 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 203. 
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Mše svatá západního obřadu je se čtením Pašijí jako evangelia (pašie∼strasti). 
Schematické srovnání slavení květné neděle v obou tradicích (velice podobné): 

Květná neděle Byzantská tradice Západní tradice  (A – B – C)   

Čtení před průvodem Mt 21,1-11,15-17 Mt 21, 1-11/ Mk 11, 1-10 / J 12, 12-16 / L 19, 28-40 

Požehnání ratolestí Ano Ano     

Průvod před liturgií, nebo po ní začátek mše svaté     

Liturgické čtení Fp 4,4-9 Iz 50,4-7/ Fp 2,6-11 Iz50,4-7/ Fp 2,6-11 Iz50,4-7/ Fp2,6-11 

Evangelium J 12,1-18 Mt 26,14-27,66 Mk 14,1-15,47 L 22,14-23,56 
       
 
4.4.2. Zelený čtvrtek / Velký čtvrtek dopoledne 
 

Je slavena mše svatá/liturgie všech kněží spolu s biskupem dopoledne v katedrálním 
chrámě diecéze/exarchátu. Je to připomínka ustanovení svátosti kněžství, u které se 
rovněž světí v západní tradici olej (celkem 3 oleje) nemocných, katechumenů a križmo, 
v byzantské tradici jedno myro (obdoba križma v západní tradici) a antimension312 
v rámci mše svaté/liturgie s vlastními texty. Pokud se v tento den těžko mohou kněží 
shromáždit kolem biskupa, může se svěcení olejů konat už někdy před tímto dnem, ale 
blízko Velikonoc. Tato mše, při níž koncelebruje biskup se svými kněžími a při níž se 
světí oleje, potažmo antimension, má zdůraznit společenství kněží s biskupem. Biskup 
vyzývá kněze, aby děkovali za dar kněžství, vzpomněli si na den, kdy jim byla svěřena 
kněžská služba a obnovili své rozhodnutí věrně sloužit Kristu. Následuje obnovení slibu 
věrnosti Kristu ve kněžství. Poté se biskup obrací na věřící s prosbou o podpůrné 
modlitby jak za kněze a jejich vytrvalost v povolání, tak i za něho samotného. 

Tato povaha kněžské služby staví do správného světla i významné královské kněžství 
věřících, kterému nebyla v průběhu staletí věnována patřičná pozornost:  

„Neboť tento lid je lid Boží, získaný Kristovou krví, Pánem shromážděný, jeho 
slovem živený; je to lid povolaný k tomu, aby přednášel Bohu prosby celé lidské rodiny; 
lid, který v Kristu vzdává díky za tajemství spásy tím, že přináší jeho oběť; lid, který 
přijímáním těla a krve Kristovy se sjednocuje. Tento lid, ač už svým původem je svatý, 
neustále roste ve svatosti vědomou, činnou a plodnou účastí na eucharistickém 
tajemství.“313 

V byzantské tradici následuje po liturgii této slavnosti také mytí nohou, které koná 
jenom biskup v katedrálním chrámě dvanácti vybraným kněžím. 

Aktuální slavení v exarchátu je časově posunuté na Velké úterý a vynechává se mytí 
nohou – obě tyto varianty jsou přípustné i v západním ritu. 
 
4.4.3. Zelený čtvrtek / Velký čtvrtek večer 
 

Vstupní antifona západního ritu uvádí do paschálního mystéria:  
„Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista: v něm je naše naděje, 

život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.“314  

                                                 
312 Prešovská praxe; Antimension je plátno cca 30x40cm veliké s ikonou Piety (Ježíš v náručí Marie) 

pod křížem nebo Ježíšovým hrobem, ve kterém je ve středu všitá relikvie nějakého svatého. Antimension 
daruje svým novokněžím biskup po novokněžském svěcení. Jenom na něm je možné slavit eucharistickou 
oběť v byzantském ritu. 

313 Srov. SC, č. 11. 
314 Srov. Ga 6,14. 
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Mše svatá se nazývá Večeře Páně.315 Podle prastaré tradice není v tento den 
dovoleno sloužit v západním ritu  mši svatou bez účasti lidu a svaté přijímání se tento 
den (s výjimkou nemocných) podává jenom ve mši svaté.316 

V apoštolských dobách dal tento úkon Páně, který On sám vykonal při poslední 
večeři, název celé eucharistické oběti: lámání chleba – symbol společenství jednoho 
chleba života, kterým je Kristus: 

„Náš Spasitel při poslední večeři ustanovil eucharistickou oběť svého těla a krve, aby 
tak po všechny časy, dokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a své milované 
Snoubence církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení.“317 

 

 Velký  /   Zelený čtvrtek 

 Byzantská tradice Západní tradice 

 Obvyklé přípravné obřady Obvyklý začátek mše svaté318 

 Ektenie – prosby   

 
Ž 103 (kněz se modlí světelné 
modlitby celkem 8)   

 Aleluja   

 Ž 140, 116 Gloria  - naposled zvony319 

  Ektenie – prosby   
Liturgické 
čtení Ex 19, 1-19  Ex 12,1-8.11-14 

 Job 38,1-23; 42,1-5  Ž 116  

 Iz 50,4-11  1K 11,23-26 

  1K 11,23-29  

Evangelium Diatesaron320 (strasti): A+B+C:  

 Mt 26,1-20; J 13,3-17;  J 13,1-15 

 Mt 26,21-39; L 22,43-45;    

 Mt 26,40-27,2   

 Homilie Homilie 

   Mytí nohou321 – zpěvy 

 
Dále liturgie sv. Basila 
Velikého Bohoslužba oběti322 

                                                 
315 Srov. Český misál,  Všeobecné pokyny k misálu, č. 7. 
316 Podpora přijímání mimo mši může ale vést k izolovanému chápání významu eucharistie a snižovat 

pozornost věnovanou právě svátostnému zpřítomnění velikonočního tajemství v bohoslužbě oběti. Srov. 
ADAM, Adolf. Liturgie, s. 224. 

317 Srov. SC, č. 47; LG, č. 3, 28; Dekret o službě a životě kněží Presbyterorum ordinis, č.2, 4, 5. 
318 Svatostánek je prázdný, pro tento den i pro slavení Umučení Páně na Velký Pátek je nutno 

konsekrovat dostatečný počet hostií. 
319 Obvykle při chvalozpěvu Gloria se naposled rozezvučí zvony a po jeho skončení utichnou až do 

Velikonoční vigilie. 
320 Evangelium se čte kombinovaně z jednotlivých evangelií jako jeden celek. Diatesaron je řeckého 

původu a znamená „skrze 4“. V byzantské tradici se objevuje tento literární útvar, ve kterém se vytvoří 
jeden text z různých částí Nového zákona, nejčastěji při strastech (pašijích). Pro ukázku viz Příloha č.2. 

321 Již ve 4. stol. se na západě (vyjma Řím) setkáváme s umýváním nohou v rámci křestního ritu. Po 
jeho postupném vymizení časem postupně opět ožíval v klášteřích. Dnes je možné jej vynechat. Srov. 
ADAM, Adolf. Liturgický rok, s. 71. 

322 V římském kánonu jsou pro tuto mši vlastní preface. 
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Pokračování:  Modlitba po přijímání323 

 Propuštění 
Přenesení Eucharistie k jinému místu 
svatostánku 

   Tichá krátká adorace 

   Obnažení oltáře324 

 
Křesťanský lid římské tradice je vybízen, aby na Zelený čtvrtek325 z důvodu 

podivuhodného tajemství (mystéria) skutečné přítomnosti Páně pod eucharistickými 
způsoby uctíval a klaněl se této podivuhodné svátosti, proto by věřícím měla být v tento 
večer umožněna možnost adorace Svátosti oltářní. 
 

Po této liturgii následuje ve většině byzantských farností již anticipovaná 
velkopáteční bohoslužba326, která jakoby odpovídala křížové cestě západního ritu, a její 
původ  je odvozen od čtení evangelijních částí v Jeruzalémě na místech, kde se ony 
události odehrály. Během tohoto dlouhého čtení  se posluchači skrze toto utrpení a smrt 
Krista demaskuje působení zla v jeho nahotě, přičemž paradoxně se Kristovo utrpení 
nestává porážkou, ale cestou spásy pro lidstvo.327 

 
Přehled slavení bohoslužby s vedlejší tabulkou obsahující dvanáct perikop evangelií: 
 

 
 

12 evangelií za sebou: 

J 13,31-18,1 

J 18,1-28 

Mt 26,57-75 

J 18,28-19,16 

Mt 27,3-32 

Mk 15, 16-32 

Mt 27,33-54 

L 23,32-49 

J 20,15-37 

Mk 15,43-47 

J 19,38-42 

Mt 27,62-66 

 

                                                 
323 Kněz v kleče třikrát okouří Svátost oltářní, pak přijme vélum, vezme nádobu s hostiemi, zahalí ji 

konci véla a v průvodu ji přenáší k předem připravenému jinému místu svatostánku. 
324 Doporučuje se v tento večer z kostela odstranit všechny kříže, pokud to nelze, tak je aspoň zahalit. 
325 A o slavnosti Těla a krve Páně. 
326 Taft tuto bohoslužbu nazývá „tříhodinový maratón“, ve kterém se přečte 12 ze všech 17 částí 

v evangeliích o umučení Páně. Srov. TAFT, Robert F. Holy Week, s. 76.  
327 Srov. SLÁDEK, Karel. Tajemství Velikonoc v byzantském ritu prostřednictvím mysticko-

teologické reflexe. Theologica 2012, roč. 2, č.1, s. 33 (29-40). 
328 Oficiálně zní rubrika českého liturgického takto: „O druhé hodině noční se jde do chrámu.“ 

Řád svatých a spasitelných strastí našeho 
Pána Ježíše Krista (ve 20h)328 

Úvod 

Ž 19, Ž 20 

Tropary 

Hexapsalmos (Ž 3,37,62,87,102,142) 

(kněz modlí samostatné modlitby celkem 11) 

Ektenie 

Aleluja 

Otevřou se carské dveře, okouří se oltář 

12 evangelií, na 3 části s antifonami: 

Po 6. evangeliu: Blahoslavenství 

Po 7. evangeliu: Ž 50 

Po 9. evangeliu: Ž 148 

Mezitím jsou zpěvy, ektenie, Sláva, Písně. 

Propuštění 
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I přes již zmíněné slavení utrpení Ježíše a Jidášovy zrady, která je již jakoby 
„vigilním“ velkopátečním obřadem (opravdu v tu noc byl zrazený) v byzantské tradici, 
lze základní připomínku tohoto dne shrnout následovně: 

a) Připomínka ustanovení svátosti oltářní a kněžství. 
b) Přikázání Páně o bratrské lásce, které se vyjadřuje různými způsoby ve mši, třeba  

i typickým zpěvem antifony: „Kde je opravdová láska, tam Bůh přebývá.“ Z důvodu 
přikázání lásky také následuje po homilii mytí nohou329, které je plošně rozšířené 
v západní tradici, v byzantské je jenom v mateřském chrámu – biskup lije na nohy 
vybraných lidí/kněží vodu a utírá jim je. 
 

 
4.4.4. Velký pátek 
 
Podle prastaré tradice neslaví církev v tento den a západní ani na Bílou sobotu 

eucharistickou oběť. Pro obě tradice je tento den přísně aliturgický,330 zachovává se 
přísný půst, jako tomu bylo na začátku postu, v byzantské tradici je bez přijímání 
eucharistie, spolu s přísným nicneděláním (dle lidové tradice). 

V byzantské tradici se hned zrána v některých oblastech modlí tzv. carské hodinky, 
protože v minulosti se jich vždy účastnil i panovník; dneska se nejpravděpodobněji ještě 
slaví v seminářích, klášterech a velkých kostelech, často se spojuje ve 2, event. i v jednu 
bohoslužbu. 

 

Carské hodinky Prima Tercia Sexta331 Nona 

Úvod a 3 žalmy 
Ž 5, 2, 
21 

Ž 40, 68, 
50 

Ž 51, 
108, 90 

Ž 58, 
139, 85 

Aleluja         

Sláva, tropar, Bohorodičen, stichiry, sláva, prokimen      

Čtení Starého zákona – proroctví Zach Iz Iz Jer 

Apoštol - tj. Nový zákon mimo evangelií Ga Ř Žd Žd 

Evangelium  Mt Mt/Mk* **L  **L/J* 

Pane smiluj se 40x, Závěr         
* Mk a J udává Taft332 
** Evangelia sexty a nony jsou jenom o ukřižování. 

 
Je důležité upozornit na veliký rozdíl ve slavení postního období a konečně                

i Velkého pátku v byzantské tradici, kde Aleluja a naděje na vzkříšení zůstává přítomná 
po celou dobu. V čase největšího utrpení Krista a jeho smrti zní pořád Aleluja,               
i odpovědí lidu na čtení Strastí je „Sláva tvému velkému utrpení, Pane“. Je krásné a 
přesažné slyšet a zpívat Aleluja v období pro západní tradici silně „aalelujovém“. 

 

                                                 
329 U tohoto obřadu se obvykle zpívají antifony z evangelia sv. Jana (J 13,4.5.15; J 13,6.7.8; J 13,14;  

J 13,35; J 13,34; 1K 13,13), nebo je možné zpívat jiné vhodné zpěvy. 
330 Nekonsekruje se eucharistie, protože v ten den se chce církev výhradně soustředit jenom na Toho, 

který sám plně a tajemně koná tuto oběť bytostně. (Kristus ji samozřejmě koná každou eucharistickou 
oběť, zde se jenom chce vyzvednout a upřít zrak na tuto skutečnost; proto se liturgie oběti nekoná). 

331 Modlitba sexty: „Izraelští zákoníci, židé a farizeové, zástup apoštolů k vám volá: „Hle, chrám, 
který jste zničili. Hle, beránek, jehož jste ukřižovali a položili do hrobu, ale on vstal vlastní mocí z hrobu. 
Židé, nemylte se! Je to ten, který vás zachránil v moři a sytil v poušti. On je život a světlo i pokoj světa.“ 

332 Srov. TAFT, Robert F. Holy Week, s. 76. 
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Byzantská tradice (večer)333 Západní tradice (odpoledne kolem 15 h) 

Úvod Tichá modlitba, prostrace 

Ž 103, kněz se modlí modlitby světelné (vzkříšení) Bohoslužba Slova 

Aleluja  

Ektenie – prosby Iz 52,13- 53,12 

Čtení Starého zákona Ex, Job, Iz Žd 4,14-16; 5,7-9 

Apoštol 1K Zpěv před evangeliem 

Diatesaron (Strasti)334: Pašie: 

Mt 27,1-38; L 23,39-43; J 18,1-19,42 

Mt 27,39-54; J 19,31-37;   

Mt 27,55-61; Přímluvy 

Pohřební slavnost Krista s plačšenicí: Uctívání kříže 

Večerní hymnus335 Odhalení kříže a jeho uctívání 

Okuřování plaščenice na prestole (oltáři) Výčitky (Improperia) 

Kněz si veme plaščenici na záda a obejde kostel336   

Uložení plaščenice do "hrobu" Svaté přijímání 

Propuštění Modlitba 

 
 

Podle textů exarchátu se ještě večer pokračuje Jeruzalémskou jitřní 

Ž 19, 20 

Hexapsalmos (Ž 3,37,62,87,102,142), a kněz se modlí (11 modliteb) 

Tropar, Ž 119 (118); 

Před každým "zastavením" se okuřuje Plaščenice a lid 

Modlí se tzv. Zastavení (liturgická poezie) celkem 3x 

Mezi nimi jsou byzantské zpěvy jako: Sláva, Bohorodičen, event. Trojičen, malá ektenie – prosby 

Ž 50 

Ez 37,1-14 

1K 5,66-8; Ga 3,13-14 (jako jeden text) 

Aleluja 

Mt 27,62-66 

Velké propuštění 

Velkopáteční slavení v obou tradicích je aliturgické, zaměřené na smrt našeho Pána a 
uctění si Jeho utrpení za nás. Západní tradice to vyjadřuje poklonou kříže (patrna ve 
slavení Velikonoc od 3. stol.), byzantská čtením evangelií o utrpení a pohřebním 
průvodem s plačšenicí. 

Plaščenice je plátno s vyobrazením Ježíše Krista v hrobě nebo se znázorněním celé 
scény jeho snímání z kříže a ukládání do hrobu. Plaščenice symbolizuje to plátno, do 
kterého bylo zavinuto Ježíšovo tělo. V obřadech Velkého pátku se zmínka o plačšenici 

                                                 
333 Důraz je kladen na Kristovo umučení a jeho uložení do hrobu. 
334 Text diatesaronu jako celek s vyznačením začátku nových částí viz Příloha 2. 
335 V modlitbách se opakovaně objevuje prvek radosti a jásotu nad dílem vykoupení. 
336 Během zpěvu tropáru kněz se dvěma přisluhujícími se svíčkou takto jednou obejdou kostel. Po 

obejití kněz položí plaščenici do hrobu a okouří jí. 
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více než patnáct století nevyskytuje. V Jeruzalémě dalo vlastnění ostatků svatého kříže 
za vznik obřadu uctívání kříže; ve východní tradici biskup nebo kněz vynášel svatý kříž 
a postavil jej doprostřed chrámu za tří velkých metanií věřících a uctění kříže polibkem. 
Vlivem byzantského uctívání kříže se úcta ke kříži přenesla do západní tradice.  

Při proskomidii se dary přikrývají pokrývkou nazývanou „vozduch“. Od 6. století 
svatý Germán (+730) tvrdil, že vozduch je symbolem kamene, kterým Josef 
Arimatejský uzavřel hrob. Od 15. století (sv. Simeon Solunský +1429) se vozduch 
považuje symbolicky za mrtvého Krista, kterého nesou do hrobu. Lidová zbožnost dala 
za vznik praxi doslova pohřebnímu obřadu Krista přenášením vozduchu s ikonou 
„Uložení do hrobu“. Tak se vozduch stal první plaščenicí.337 V obou ritech jsou 
kříž/plaščenice po ukončení velkopátečních obřadů uloženy v předem připraveném 
hrobě k modlitbě a nočnímu bdění. 

 
Protože je byzantské slavení plné liturgické poezie neuvěřitelné hloubky a krásy, 

dovolujeme si zde nabídnout malou ukázku právě z velkopátečních modliteb. 
V modlitbách Velkého pátku je v byzantském ritu často vložený starozákonný prvek, 
opakovaně se připomíná zrada Jidáše a jeho následný čin taky i v porovnání se 
zapřením Petra; a rovněž zaznívá, jak již bylo řečeno, i v tom nejsmutnějším dni 
křesťanství aleluja, naděje na vzkříšení:  

 
„Pane, tvá Matka vydala svědectví o nepochopitelném porodu a na ty, kteří tě 
křižovali, zvolala: „I když se vtělil beztělesný, neopustil místo, kde přebývá. Proč jste 
přišli, abyste zabili Život? I když jej pověsíte na kříž, přesto dává život. I když jej dáte 
do hrobu, On vzkřísí mrtvé.“ Trpělivý Pane, vstaň a ukaž své zmrtvýchvstání. 
Láskyplný Kriste, ty nás křísíš z mrtvých, sláva tobě. 

 
Když ses, Vykupiteli veškerenstva, uložil do nového hrobu, uvidělo tě podsvětí a 
zděsilo se. Jeho veřeje se vyvrátily a brána se rozlomila. Hroby se otevřely a mrtví 
vstali. Tehdy se Adam zaradoval a vděčně zvolal: „Sláva, Pane, tvému sestoupení.“ 
 
Nyní však vidím tebe, který jsi za mne dobrovolně podstoupil smrt. Jak tě mám 
pohřbít, můj Bože, či do jakých pláten tě mám zavinout? Jaké ruce se mohou 
dotknout tvého neporušitelného těla a jaké písně máme, Dobrotivý, zpívat na tvém 
pohřbu? Oslavuji tvé utrpení, opěvuji tvůj pohřeb i vzkříšení a zpívám: Sláva tobě, 
Pane!“ 

 
4.4.5. Velká / Bílá Sobota 
 
Na Bílou sobotu trvá církev obou tradic na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje    

o jeho umučení a smrti. Mše svatá se v tento den v západní tradici neslaví; svaté 
přijímání je v tento den podávané jenom jako viatikum, není žádná liturgie, ani obřady. 
Až večerní slavnostní vigilií Kristova zmrtvýchvstání začíná proudit velikonoční radost. 

V byzantské tradici se ale již odpoledne (doporučení kolem 16 hodin) začíná slavit 
liturgie sv. Basila Velikého s přijímáním eucharistie, což blíže odpovídá historickému 
slavení Bílé soboty před reformou Svatého týdne v západní tradici. I přesto, že ve 
čteních je výrazně znázorněn prvek pokání a vody (čte se celá kniha Jonáš), křest 
v dnešním slavení liturgie přítomen není. 

 

                                                 
337 Srov. BOHÁČ, Vojtech. Liturgický rok v byzantskom obrade, s. 79-81. 
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Vigilní slavení 
 

Byzantská tradice Západní tradice 
Liturgie sv. Basila Velikého s večerní a 

požehnáním chlebů (16h) Velikonoční vigilie (po setmění) 

Přípravné obřady Slavnost velikonoční svíce 
Ž 103, kněz se modlí modlitby světelné 
(vzkříšení)! Hranice s ohněm (mimo kostel) 

Sláva, Aleluja 
Od nového a posvěceného ohně kněz rozsvítí 
velikonoční svíci. 

Ektenie velká – prosby Průvod se svící do temného kostela  

Okuřování a proskomidie Zpěv: Světlo Kristovo (3x) 

Ž 140, Ž 116 Rozsvítí se celý kostel 

Vchod s evangeliářem Exultet – Velikonoční chvalozpěv 

Gn 1,1-13** o stvoření světa Bohoslužba slova338 

Iz 60,1-16  Gn 1,1-2,2*/ Gn 1,1.26-31a 

Ex 12,1-11 Gn 22,1-18 /1-2.9a10-13.15-18* 

Jon 1,1-4,11 Ex 14,15-15,1** 

Joz 5,10-15 Iz 54,5-14 

Ex 13,20-15,1(19)** o přechodu Rudým mořem Iz 55,1-11 

Sf 3,8-15 Bar 3,9-15.32 - 4,4 

1Kr 17,8-24 Ez 36,16-17a.18-28 

Iz 61,10-62,5 Ř 6,3-11* 

Gn 22,1-18* o Abrahámově oběti Aleluja339 

Iz 61,1-9 Mt 28,1-10*/Mk 16,1-7/L 24,1-12 

2Kr 4,8-37 Homilie 

Iz 63,11-64,6 Křestní bohoslužba 

Jr 31,31-34 Litanie ke všem svatým 

Da 3,1-51** Svěcení vody340 

Ve stoji: Da: Píseň tří mladíků Vlastní obřad křtu 

Ektenie malá Udílení biřmování záhy po křtu 

Ř 6,3-11* křtem ponořeni v Krista 
Obnova křestních slibů s hořící svíčkou v ruce a 
pokropení lidu 

Kněz si obleče bílé roucho Slavení eucharistie 

Mt 28,1-20* Vzkříšený se ukazuje ženám Klasický průběh s vlastní prefací 

Liturgie sv. Basila Velikého Propuštění 

Aleluja Aleluja 

Ž 33 (dle zvyklosti průvod se Vzkříšeným Kristem 

Propuštění Velké soboty  Kolem kostela za zpěvu a zvuku zvonů) 
* společné texty pro obě tradice s charakteristikou textu (viz: stejný charakter písma) 
** tento úryvek není možné z bohoslužby slova v západní / byzantské tradici vynechat 

 

                                                 
338 Biblická čtení tvoří podstatnou část této Velikonoční vigilie. 
339 Rozezvučí se všechny zvony. 
340 U této modlitby se noří Paškál do vody jednou nebo třikrát. 
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Všechny obřady velikonoční vigilie v římské tradici se konají v noci – nezačínají 
před začátkem noci a končí před nedělním svítáním. Takto v noci slavená mše (byť        
i před půlnocí) již patří k neděli zmrtvýchvstání. Od nejstarších dob je tato noc 
zasvěcena Pánu,341 aby podle napomenutí evangelia342 byli věřící s hořícími lampami 
v rukou podobni lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí,       
a přivedl je ke svému stolu. Vigilie římská má čtyři části, jak je vidět v tabulce. 

Je patrné, že historie poznamenala neblaze vývoj v byzantské tradici, a to tak, že den 
přísně aliturgický začíná slavit liturgii odpoledne; rovněž je evidentní, že celá osa 
slavení je vigilní, jako je tomu v římské tradici. 
 
Slavnost velikonoční svíce - Paškál343 

Západní tradice (byzantská tradice Paškál nezná):  
Všichni věřící mají přichystané svíčky. V kostele se zhasnou všechna světla. Na 

vhodném místě mimo kostel je připravena hranice. Tam se také shromáždí lid a přijde 
tam kněz s velikonoční svící. Kněz při žehnání ohně se také modlí za věřící, aby se 
v nich rozhořela veliká touha po Bohu. Od nového a posvěceného ohně kněz rozsvítí 
velikonoční svíci. Oheň je symbolem lásky a síly Ducha a i Ježíš říká, že přišel 
uvrhnout na zemi oheň a jen si přeje, aby už vzňal.344 Oheň je obraz Krista a v podobě 
ohnivých jazyků i Ducha Svatého. Proto se o Velké noci žehná, aby se v nás roznítila 
touha po Kristu.345 

Do velikonoční svíce se vyryje kříž a řecká písmena alfa a omega a mezi rameny 
kříže číslice označující letopočet za modlitby: „Kristus včera a dnes, začátek i konec, 
alfa i omega, Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám, jeho je království i moc       
i sláva po všechny věky věků. Amen.“ Kněz může do Paškálu vsadit také 5 kadidlových 
zrn na způsob kříže připomínající 5 Kristových ran.  

Do temného kostela přichází průvod s Velikonoční svící – Paškálem. Po 2. zpěvu 
Světla Kristova si věřící zapalují své svíce od Paškálu. Po trojitém zpěvu jáhna, event. 
kněze: „Světlo Kristovo,“ s odpovědí lidu: „Sláva Tobě, Pane“, se celý kostel rozsvítí. 
Následuje zpěv překrásného starobylého velikonočního chvalozpěvu Exultet346, který je 
chválou světla, jež dává Bůh své obci: „Pohleď, jak na celém světě rychle zmizely 
temnoty!... Zahání nenávist, vytváří jednotu!“ 

Existují názory liturgistů347, že tento chvalozpěv by měl být na konci bohoslužby 
slova jako její vyvrcholení před křestním obřadem. My se ale domníváme, že takto je ze 
tmy vyrážejícím světlem Paškálu spolu s kulminačním bodem zpěvu Exultet více 
zvýrazněn impet vzkříšení, jeho prudkost a dravost. Vzkříšení není výsledkem 
pozvolného, postupného narůstání síly jako pramene, který se mění v řeku, ale je 
výsledkem úderné moci Boha, obdobně jako tomu bylo ve vytrysknutí vody ze skály na 
poušti po úderu Mojžíše holí. 
 
 
 

                                                 
341 Ex 12,42. 
342 L 12,35nn. 
343 Byzantská tradice Paškál tak, jak jej zná západní tradice, nemá. Symbol světla je přítomen 

v podobě 2 svíček, které doprovázejí průvod, jak za chvíli uvidíme v ranním nedělním Velikonočním 
slavení. 

344 L 12,49. 
345 Srov. KLEMENS, Richter. Liturgie a život, s. 162. 
346 Nejraději bychom zde celý Exultet otiskli, ale předpokládáme, že je čtenáři západního ritu důvěrně 

znám. 
347 Srov. ADAM, Adolf. Liturgický rok, s. 84. 
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Křestní bohoslužba 
Z liturgických textů obou tradic je patrný silný křestní náboj této liturgie, což 

napovídá, že i v byzantské tradici, která také vychází z raného křesťanství, byla křestní 
liturgie přítomna,348 na druhou stranu se ale vytratila stejně, jako se vytratila v historii 
z tradice římské.  

V počátcích křesťanství se křtilo mimo samotný kostel a neofyté spolu s biskupem 
po křtu se vrátili do kostela, kde slavili svou první eucharistii spolu s věřícími a 
biskupem. Nakolik žadatelů o křest bylo mnoho, bylo i textů hodně a dokud biskup       
s neofyty nepřišel, předčítalo se Písmo. Právě tento prvek je přítomný v byzantské 
tradici, kde ve srovnání s tradicí západní je liturgických textů této slavnosti podstatně 
více. Když se ale zadíváme na liturgické texty dnešního slavení stejné pro obě tradice, 
je zjištění až zarážející: 

Gn 1,1-13                           o stvoření světa    Gn 1,1-2,2 

Gn 22,1-18                    o Abrahámově oběti Gn 22,1-18 /1-2.9a10-13.15-18 

Ex 13,20-15,1(19)     o přechodu Rudým mořem Ex 14,15-15,1 

Ř 6,3-11                      křtem ponořeni v Krista Ř 6,3-11 

Mt 28,1-20               Vzkříšený se ukazuje ženám Mt 28,1-10 
Z uvedeného lze konstatovat: ano, byzantská tradice zachovala věrně liturgické texty, 

samotný obřad křtu se vzhledem k již dříve zmiňovaným změnám ve křtu dětí vytratil, 
ale k její tradici právě o této vigilní slavnosti nevyhnutelně patří. 

Ze zachovaného cestopisu Egerie je zřejmé čtení úryvku z knihy Daniel o třech 
mladících jako konečný text po udělení křtu, po které následuje liturgie oběti. Tento 
prvek nacházíme v byzantském slavení do dnešního dne. V západní se nezachoval.  

Křest je dnes v západní tradici udílen buď katechumenům, nebo malým dětem.          
I když se nekřtí, světí se křestní voda, při které i v modlitbě je připomínka, že „církev 
nejraději křtí právě o Velikonocích“.349 
 
Půlnočnice 

Východní tradice zná ještě večerní modlitby, tzv. povečeří a půlnočnice. Půlnočnice 
se koná za minimálního světla, tak jako i Kristus vstal tiše, nepozorovaně, je právě 
obřadem připomínající Kristovo zmrtvýchvstání. Plaščenice je přeložena z „hrobu“, 
který byl v centru kostela, na prestol (oltář). Na plaščenici se pak slaví liturgická oběť 
do Nanebevstoupení Páně.350 

Malé povečeří  Nadhrobní půlnočnice 
kněz stojí u hrobu s plaščenici ve světlém 
rouchu  kněz stojí u hrobu s plaščenici v bílém rouchu 

Ž 50, Jeruzalem. Jitřní (část), Ž 69, Ž 142   Ž 50, Jeruzalem. jitřní (část) 

Písně, Slavosloví  písně (9), Sláva, malá ektenie 

Vyznání víry  
počas 6. písně se plaščenice okuřuje (modlitby: 
Jonáš v rybě) 

Zpěvy  počas 9. písně je plaščenice přemístěna na oltář 

poklona a prosba kněze o požehnání lidu  Ektenie 
poklona a prosba lidu o požehnání kněze, 
prosby  Propuštění 

                                                 
348 Jak již bylo uvedeno v historickém náčrtu tohoto pojednání. Tento fakt je patrný jak z dnešních 

liturgických textů, tak i z ektenií, kde se na katechumeny modlí v průběhu postu i v průběhu Velikonoční 
vigilní slavnosti. 

349 Srov. Český misál, s. 261. 
350 Poté se přeloží z prestolu na nějaké jiné důstojné místo v kostele. 
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4.4.6. Velikonoční neděle – neděle Zmrtvýchvstání 
 

Ve dnešním slavení byzantské tradici je vlastní oslavou zmrtvýchvstání právě neděle. 
Nejprve se věřící shromáždí před chrámem, začnou zvonit zvony, aby následně otevřené 
dveře symbolizují vstup do nového života.351 Slavnostní průvod s korouhvemi               
a ikonami, s rozžatými svícemi věřících, doprovází zpěv o vzkříšení Pána, načež kněz 
třikrát zvolá: „Kristus vstal z mrtvých!“ a věřící odpovídají: „V pravdě vstal 
z mrtvých!“ 

 

Byzantská tradice Západní tradice 

Svatá a velká neděle Vzkříšení Velikonoční neděle 

Obřad vzkříšení byzantské tradice (slavnost světla*) Vstupní obřady 
Christós Voskrése!  Voistinu Voskrése! 
Vstup do kostela  Bohoslužba slova 

Svatý, Kánon - Píseň (9) Hle pamen…, Vyznání víry352 

Liturgie sv. Jana Zlatouústého Čtení: 

Aleluja Evangelium (A+B+C) J 20,1-9 

J 1,1-17353 Aleluja 354 

Pokračuje liturgie Bohoslužba oběti s vlastní prefací 
Aleluja, Christós Voskrése! Slavnostní propuštění. Aleluja.  
Žehnání pokrmů Žehnání pokrmů 
*pojmenování autora tohoto pojednání 

 
Zde nabízíme detailnější pohled na obřad vzkříšení (jitřní), který je velice specifický 

a koná se ještě za tmy:  
 

Obřad vzkříšení (jitřní) o velkonoční neděli : 

Přípravné modlitby kněze a obřad v kostele, nechává se zapálené kadidlo na středu kostela 

Lid venku čeká, dostává svíčky (nebo je má s sebou) 

Zvoní zvony, přede dveře přichází kněz, světlonoši po obou stranách a zvěstuje: Ježíš Kristus vstal! 

Okuřování dveří chrámu a otevření chrámu 

Do již vysvětleného temného chrámu vstupují lidi se zapálenými svíčkami 

Celý chrám je plný světla 

 
Samotný chrám zde představuje hrob, věřící lid spolu s knězem přichází k hrobu a po 

jeho otevření je hrob prázdný. Je v něm jenom záře Vzkříšeného Krista. Temnota 
chrámu, kostela je však i obrazem světa ponořeného do temnoty, který je prozářen 
Zmrtvýchvstalým Kristem. Radost ze vzkříšení je nosným pilířem obřadu a i v průběhu 
liturgie se neustále opakuje v radostných zpěvech: Kristus vstal z mrtvých! Druhým 
vyjádřením této skutečnosti může být i symbolika kněze jakožto Krista, který svým 

                                                 
351 Srov. SLÁDEK, Karel. Tajemství Velikonoc v byzantském ritu, s. 38. 
352 V celém slavení tridua je to první den, ve kterém se říká vyznání víry. 
353 V textech slovenských, jako i v rejstříku o. Špidlíka. V českých textech tento úryvek chybí. Tradice 

dokládá, že tento úryvek je předčítán v mnoha cizích jazycích jako připomínka ohlašování vzkříšení všem 
národům. Je to současně začátek Janova evangelia (dobrá zvěst se hlásá od jejího začátku), kterého 
vrcholem a hlavním obsahem je vzkříšení, které je začátkem a hlavní příčinou dobré a radostné zvěsti 
křesťanství. 

354 Sekvence Aleluja je povinná, rovněž i na seslání Ducha Svatého, jinak povinná není. 
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zmrtvýchvstáním nám otevřel slávu nebe, jak to vyjadřuje vstupní modlitba římského 
ritu: „Kristus slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe.“ 
 

Ke slavení Velikonoc v obou tradicích patří i požehnání velikonočních jídel. Koná se 
buďto ještě v sobotu (z praktických a časových důvodů), nebo v neděli ráno. Pro mnoho 
nepraktikujících křesťanů, žel, je to někdy i jediný obřad v roce, kterého se účastní. 

 
Velikonoční týden 

Velikonoční pondělí až sobota prvního velikonočního týdne je vnímán jako jeden 
velký sváteční den vzkříšení. Slaví se jako slavnosti Páně, tvoří velikonoční oktáv         
a každý den se zpívá Sláva na výsostech Bohu. 

 
Velikonoční období 

Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha Svatého se 
slaví s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako „Veliký den Páně“. Jsou to dny 
v nichž především zaznívá Aleluja. 
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5. Symbolika velikonočního mystéria 
 

Žádný jiný svátek není tolik obtěžkán symboly jako Pesach355 v židovství                  
a Velikonoce v křesťanství. Symboliku Velikonoc je možné uchopit různými způsoby. 
Nestanovujeme si jako cíl vyjmenovat všechny symboly Velikonoc vyskytující se 
v dostupné literatuře a seřadit je podle významu, nebo vyjmenovat jenom symboly 
výsostně  liturgické a opomenout projevy lidové zbožnosti a velikonoční tradice, 
kterých taky zrovna není málo356. Rádi bychom při našem sledování symbolismu 
udrželi zvolenou linii, a to: pohled na „Mysterium Paschale“. 

V komplexitě pohledu je však všechno slavení v průběhu liturgického roku odvozeno 
od Velikonočního slavení, protože neexistuje v liturgickém slavení obřad nebo symbol, 
který by nereflektoval smrt, pohřbení a vzkříšení v Kristu, protože toto je smyslem 
liturgie-mše svaté a stejně tak křtu, večerní, jitřní, svátosti manželství a ostatních.357 
Všechno křesťanské slavení je ve své podstatě velikonoční a noří se do tohoto tajemství. 

Již na začátku jsme poukázali na skutečnost, že mystérium není možné exaktně 
vyjádřit, protože by tím automaticky ztratilo svou přesažnost, své vnitřní napětí. Přesto 
chceme zde při charakteristice symboliky toto napětí využít. Tedy chceme využít napětí 
mezi vnímáním paschálního mystéria lidu, a jednotlivce skrze paschální mystérium 
v Kristu, abychom vystopovali prvky s teologickým nábojem. 

Souhrnně vyjádřeno jsme přesvědčeni, že je možné nahlížet na Paschální Mystérium 
v polaritě „lid – jednotlivec“, kde Kristova spásná oběť je a tvoří její nejvlastnější střed, 
její nejpodstatnější jádro. Proto při hledání symbolismu s hlubším teologickým jádrem 
budeme vycházet z tohoto srovnání mezi první Paschou a spásnou obětí Krista: 

 

PESACH JEŽÍŠOVA SMRT A VZK ŘÍŠENÍ  

Egypt, otroctví Večeře Páně / služba Krista 

Bdění Zrada / noc 

Velikonoční beránek je zabit Bdění Krista 

Světlo do noci Beránek na kříži 

Rudé moře - dokonání přechodu Hrob 

(lidu, ale každého jednotlivě)  Vzkříšení 
 
Z tohoto srovnání nám vystupují tyto „symboly“∼„odkazy“ Velikonoc 

s teologickým významem, kterým se chceme alespoň trochu věnovat, nebo je zmínit: 
vypravování – hagada - liturgická čtení; společenství; odkaz služby a vzájemné lásky; 
noc, bdění; kříž, hrob; velikonoční beránek; Aleluja; světlo; vzkříšení, křest; příkaz 
slavení; osobní exodus. 

 
1. Hagada – Liturgická čtení Velikonočního tajemství 

 
Jsou stěžejní. Není možné mluvit o Velikonocích bez biblických textů. Je to patrné 

ve všech sledovaných tradicích, židovskou počínaje. Boží Slovo stojí v centru celého 
slavení. Boží Slovo - Bůh jako první začíná komunikovat. Je to On, který oslovuje 

                                                 
355 Srov. DE VRIES,  Simon Philip. Židovské obřady, s. 113-114. 
356 Proto se zde nebudeme věnovat symbolům jako je velikonoční vejce a zajíc, nebo i jiný 

symbolismus a tradice spíše lidové zbožnosti, což jistě má svou hodnotu, kterou nechceme v žádném 
případě devalvovat. 

357 Srov. TAFT, Robert F. Myšlienky o liturgii. [25.3.2014]. <http://www.grkat.nfo.sk>. 
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člověka jako první. Je to On, který chce vysvobodit člověka. Liturgická čtení poukazují 
na sebesdělení Boha, Jeho příklon k člověku, jeho nabídku spásy, svobody, života 
Trojice skrze rozhodnutí opuštění života hříchu a plným přilnutím ke Kristu. 

V postním období se čtení ze Starého zákona vztahují k dějinám spásy, které jsou 
jedním z hlavních předmětů postní katecheze. Zaznívá Izajáš, jako prorok ohlašující 
spásu, Jeremiáš, jehož hlavním poselstvím je obrácení, a Ezechiel a jeho zaměření na 
obnovu. Texty rovněž připomínají hlavní body historie dějin spásy od počátku až 
k zaslíbení, které je v Kristu. Čtení z Apoštola jsou vybrána tak, aby odpovídala čtením 
evangelia a Starého zákona a pokud možno měla s nimi vhodnou souvislost. 358 

Ve výběru čtení celého Velkého týdne je patrný význam Paschy. Jakoby se před 
námi odhalovala trojí vrstva. Nejvíce trojí rozměr vyjadřuje byzantská tradice, ve které 
se první tři dny Velkého týdne čtou knihy Exodus, Job a evangelia. 

Exodus reprezentuje historickou vrstvu: židovskou Paschu, Starou smlouvu, přechod 
do zaslíbené země kananejské. Toto Boží Slovo je předobrazem jak Kristovy Paschy, 
tak i naší osobní Paschy. 

Evangelia celého Velikonočního tajemství, tak jak jej dnes slavíme, mluví o Kristu,  
o jeho utrpení, smrti a vzkříšení. Jsou jádrem křesťanství jako takového. Kristus je 
centrálním prvkem, jeho činy, jeho slovo, jeho utrpení, jeho vzkříšení. Od něho se 
odvozuje všechno ostatní. 

Kniha Job v byzantské tradici více poukazuje na osobní rozměr utrpení a vzkříšení. 
Mluví o tom, jako Job „přežil svou smrt“ i své vzkříšení. Job je předobrazem Krista. 

 
Při popisu židovského slavení jsme nezmínili velice zajímavou skutečnost dnešního 

slavení, protože židovské slavení dnešních dnů nebylo předmětem zájmu našeho 
pojednání, ale v pesachovém týdnu o šabatu nebo sedmý či osmý sváteční den 
pesachového slavení se četla/čte Píseň písní. Milostná poezie připisována králi 
Šalamounovi o lásce mezi Milovaným a milovanou, snoubencem a snoubenkou. Jedná 
se o nanejvýš poetickou, alegorickou svatební píseň představující svazek mezi Bohem a 
Izraelem, který byl vysvobozením z Egypta stvrzen. „Všechny knihy jsou svaté, ale 
Píseň písní je nejsvětější.“359 Pesach je jejími slovy a z jejího úhlu pohledu oslaven jako 
svátek vyvedení, projevu pečující a něžné lásky Boha k jeho lidu a proto si dodnes 
uhájila svoje místo v synagoze.360 

Z uvedeného je možné extrapolovat, že do napětí, které křesťanský pohled na 
paschální mystérium vytváří, plně  patří tato milostná píseň. Bůh si nás zamiloval jako 
první a On sám chce naši svobodu. 

 
Misijní náboj patrný v byzantské tradici byl pro nás překvapivý. Začátek Janova 

evangelia je v byzantském slavení dodnes na některých místech předčítán v některých 
cizích jazycích, což burcuje k hlásání radostné zvěsti vzkříšení všem národům. Tímto 
předkládá východní tradice silný misijní náboj, jako bychom jsme cítili výzvu 
samotného Zmrtvýchvstalého: „Jděte do celého světa a ohlašujte evangelium!“ 

Symbolika tohoto textu je víceúrovňová: je to současně začátek Janova evangelia na 
znamení toho, že dobrá zvěst se má hlásat od jejího začátku; současně je Janovo 
evangelium hlásáním o Boží lásce s kulminačním bodem ve vzkříšení Ježíše, který se 
setkává s učedníky a dává se jím poznat. 

 

                                                 
358 Srov. Doba postní. 
359 Říkával veliký rabi Akiva, který byl duší Bar Kochbova povstání, posledního bojového vzepětí 

proti římské nadvládě (131-135). In DE VRIES,  Simon Philip. Židovské obřady, s. 130. 
360 Srov. Tamtéž, s. 130. 
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2. Společenství 
 

*Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda.361 
*Na Zelený čtvrtek v římské tradici kněz nesmí sloužit eucharistii sám. 
*Eucharistie jako výraz společenství. 
*V Byzantské tradici nacházíme prvek jednoho bochníka chleba,362 ze kterého 

přijímají všichni na znamení jednoty. 
*Veřejní kajícníci v rané církvi se přijímali o Zeleném čtvrtku zpátky do 

společenství. Proto i ve středověku byl Zelený čtvrtek dnem splácení nájmů a dávek 
drobných nájemců.363  

*V dnešní době se doporučují kající pobožnosti hlavně v postní době, aby si věřící 
uvědomili eklesiální dimenzi kajícnosti (že osobní hřích je přečinem proti jednotě 
církve)364, kde při horizontálním chápání rozměru smíření s bratry vystupuje role           
a význam společenství v jeho symbolismu a teologickém významu. 

Kdybychom hledali, tak bychom jistě našli ještě mnoho dalších vyjádření, které 
odkazují na důležitost společenství při slavení Velikonočního tajemství. Velikonoce 
jsou slavností Božího lidu. Je zde zdůrazněna důležitá skutečnost, a tou je to, že spása je 
jak osobní, tak společná. Již první Mysterium Paschale, na které jsme poukázali, se 
týkalo spásy lidu jako takového. Z Egypta byl vyveden lid jako celek. Bůh to sám 
zdůraznil již před první Paschou – ne malé společenství, ale velká rodina! 

V mezičase barokní zbožnost vložila do chápání liturgie hlavně západního ritu 
výrazný subjektivismus, který přetrvává dodnes, kde si každý myslí, že je sám               
a souseda ve slavení nepotřebuje.365 

Mše svatá má být rovněž bratrským shromážděním, sama eucharistie je symbolem 
společenství, v Kristu jsme jeden lid. Život Krista se dá pochopit jedině ve společenství, 
ten se nedá pochopit, když žije a slaví člověk sám; tajemství vzkříšení se dá pochopit 
jedině v liturgickém slavení.366 

 
3. Odkaz Služby a vzájemné lásky 

 
Všimněme si, co Ježíš dělá bezprostředně před zatčením, o kterém věděl, na které se 

připravoval a připravoval na svou smrt také své učedníky. 
Při studiu dostupné literatury jsme zjistili, že v židovském slavení pesachového 

sederu je k předsedajícímu přechovávána zvláštní úcta a účastníci večeře se k němu 
chovají jako ke králi. Otci rodiny nebo předsedajícímu jsou umývány ruce u stolu před 
večeří. Alespoň tak je tomu u slavení židovské Paschy dnes. Je nasnadě se domnívat, že 
tato úcta je tradována po generace. Proto služba Ježíše, kdy on sám vstává od večeře, 
přepáše se zástěrou a umývá nohy učedníkům, což byla práce toho nejposlednějšího 
sluhy (berouc v potaz hierarchii služebnictva, která v té době existovala), je o to více 
zarážející. Jemu měla být projevena úcta jako králi. On sám posílá učedníky připravit 
velikonoční večeři a u jejího slavení se sám snížil a umýval svým učedníkům nohy. 

                                                 
361 Srov. Ex 12,4. 
362 Srov. Liturgie sv. Basila Velikého s večerní a požehnáním chlebů. 
363 Proto se vejce vybírala jako dávka pro kostelníka a ministranty. Druhým takovým dnem byl den sv. 

Martina (11.11). Srov. KLEMENS, Richter. Liturgie a život, s. 159-160. 
364 Srov. SC, č. 72. 
365 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Prostřený stůl, s. 60. 
366 Srov. TAFT, Robert F. Život z liturgie, s. 170. 
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Proto se tento odkaz uchoval až do dneška v obou tradicích jako součást liturgického 
slavení. Vzájemně si sloužit. Toto je odkaz Ježíše ve slavení Velikonoc: služba 
druhému a vzájemná láska. 

 
4. Noc - Půlnoc – Bdění pro Pána 
 

Stalo se o půlnoci, v noci367 je refrén z pesachové hagady, kde si židovský národ 
připomínal, co všechno se stalo v noci. Jaká veliká díla Boží se dějí v noci. Noční 
hymnus pro první den Pesachu tak, jak je zaznamenaný v pražské hagadě, líčí dvanáct 
událostí, které se staly v noci, o půlnoci.368 Stejně je tomu tak i s otázkou dítěte, která je 
jakoby symbolická: „má ništana…?“  - Co odlišuje tuto noc od nocí ostatních? 

V noci Paschy jsou obsaženy i tyto noci spásy: 
- noc stvoření, 
- noc, kdy se Pán zjevil Abrahámovi a on byl ochoten obětovat svého syna Izáka, 
- noc vysvobození z Egypta, 
- noc, ve které přijde Mesiáš (jak to předpokládali Izraelité), jako se vlastně i stalo: 

Ježíš se rodí v noci, 
- noc zrady Jidáše, 
- noc vzkříšení. 
Půlnoc - jako by se chtěla zdůraznit ta největší temnota, ten největší hřích. 
V židovském vnímání je zdůrazněna dialogická dimenze svátku: Hospodin vyvádí 

svůj lid z otroctví, je to noc jeho „bdění“ pro Izrael. Proto je Pesach pro jeho lid „nocí 
bdění pro Hospodina“.369 Kultovní slavností vyjadřuje společenství svou věrnost.370 
Slavnost v poexilní době dostává mesiánsko-eschatologickou dimenzi. Slavením je 
shromažďován rozptýlený Izrael.371 

Tak je tomu i ve slavení obou sledovaných tradic: je to noc, kdy se slaví slavnost 
vzkříšení – po setmění, před úsvitem; společenství věřících bdí na modlitbách a očekává 
vzkříšení svého Spasitele. Proč je tato noc jiná, než ostatní? Protože v ní se uskutečnila 
naše spása. To, co se oslavuje o paschální noci a co odlišuje tuto noc od všech ostatních,  
je skutečnost, že kdysi jsme byli otroky faraóna v Egyptě, ale Hospodin, náš Bůh, nás 
odtamtud vyvedl; že kdysi jsme byly otroky hříchu, ale nyní máme svobodu v Kristu 
Ježíši.  

Izraelité byli v tu noc plni očekávání. Nevěděli, co se stane, věděli jenom, co mají 
dělat. Zabili beránka, jeho krví potřeli veřeje i nadpraží dveří, jedli jej společně 
s ostatníma, ve spěchu, s holí v ruce, připraveni na cestu. My jsme taky plni očekávání, 
byť víme, že Kristus i letos vstane z mrtvých, jak tomu bylo doposud, že jeho věrnost 
vůči nám je bez hranic. 

 
5. Kříž - hrob 

 
Starší bádání se klonilo k tomu, že v rámci kvartodecimánské Paschy byla na základě 

vlivu židů slavena hlavně Ježíšova smrt. Starozákonní motiv historické spásy byl 
spiritualizován tak, že byl vyložen jako vysvobození z hříchu a smrti a důraz byl kladen 
na Kristovu smrt na kříži a sestup do šeolu.372 

                                                 
367 Srov. Hagada, s. 97. 
368 Srov. Tamtéž, s. 95-97. 
369 Srov. Ex 12,42. 
370 Srov. KUNETKA, František. Židovský rok, s. 22. 
371 Srov. Tamtéž, s. 22. 
372 Srov. MELITÓN ze Sard, s. 54. 



 

59 

Úcta ke kříži vznikla v Jeruzalémě, kde byl uctíván přímo kříž, na kterém Ježíš 
umřel. Primární uctívání kříže popisuje právě v historické části zmiňovaná Egerie. 
Uctívání kříže se věnuje výrazná pozornost ve slavení římské tradice samostatným 
obřadem. V byzantské tradici právě liturgickými čteními Diatesaronu nebo večerní 
s dvanácti evangelií o umučení a rovněž vztyčováním kříže. 

Hrob, který byl třetí den prázdný, nacházíme v liturgickém vyjádření obou 
studovaných tradic. Východní tradice dokonce temnotu chrámu přirovnává před 
slavností vzkříšení k temnotě hrobu a proto symbolika samotného Božího hrobu není 
tak výrazná jako v tradici západní, byť i zde záleží na místních zvyklostech. 

Velikonoční beránek byl v čase Chrámu opékán na dřevech ve tvaru kříže.373 
Kříž, symbol potupy, se stal symbolem křesťanství. 
Kříž je pro nás podstatným symbolem Velikonočního slavení. 
 
6. Velikonoční beránek 
 

„Pojedli beránka, jehož krví měli z vnitřní strany potřít veřeje a prahy svých domů. 
To bylo znamení. Zvenku jejich domy označené nebyly. Záhuba v podobě desáté rány se 
jich nedotkla, jejich domy byly překročeny.“374 Nešlo o slavnostní hostinu, lidé neseděli 
u stolu, jedli ve stoje. Plni strachu vyčkávali. Byly připraveni vyrazit, oblečeni na cestu, 
v rukou svírali poutnické hole. Z jídla nesmělo nic zbýt, vždyť ráno už tu nebudou.375 
Pro Izraelity se pesachový beránek po příchodu do zaslíbené země otců, po jejím 
osídlení a vybudování svatyně v Jeruzalémě stal součástí obětní služby. Byl středem 
slavnostní hostiny, jejíž příprava a přílohy zůstaly stejné jako kdysi, ale lidé již nejedli 
ve stoje, oblečení do cestovního. Nová jeruzalémská obětní služba byla neobyčejným 
zážitkem. Na pesachovou hostinu se lidé scházeli a tvořili sváteční skupinky. Vyvedení 
se líčilo do nejmenších detailů. Když se židé po zničení Chrámu rozptýlili do diaspory, 
vytratil se ze slavnostní hostiny velikonoční beránek a tím i část její podstaty.376 Ale zde 
právě můžeme vidět, že velikonoční beránek je jenom jeden! 

Kristus sám se stává naším velikonočním beránkem, jak to připomínají novozákonní 
i raně křesťanské spisy377, stává se centrem našeho slavení, stává se naším pokrmem, 
chlebem života, jak to sám řekl v čase poslední večeře. S tímto pohledem na krvavého 
beránka, který se nekrvavě dává v podobě „chleba“ dnešnímu křesťanovi, se dává 
beránkovi nový rozměr. 

V obou tradicích je připomínka beránka při každé eucharistii: v západní tradici při 
lámání proměněného chleba po modlitbě „Otče náš“ zpěv „Agnus Dei – Beránku Boží“; 
v byzantské tradici v proskomidii je kladen důraz na velikonočního beránka citací 
pasáže z proroka Izajáše. 

Když se podíváme na chléb z pohledu exodu, zjišťujeme, že chléb představoval 
nouzi otroctví, kterou zakoušeli, když neměli ani čas v klidu pojíst. Macot byl z vody    
a mouky v rychlosti zadělané a upečené těsto. Byl však také prvním soustem 
spolknutým na svobodě poté, co se tak náhle odbyla hodina jejich vysvobození.378 
Pozoruhodným ale je historický posun v chápání symboliky nekvašeného chleba 
z původního chlebu chudoby či útrap k chlebu s významem osvobození a spásy.379 

                                                 
373 Srov. KUNETKA, František. Židovský rok, s. 23 (tam pozn. 59). 
374 Srov. DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady, s. 114. 
375 Srov. Ex 12. 
376 Srov. Tamtéž, s. 115. 
377 Srov. 1P 1,19; sv. Pavel, Melitón ze Sard a jiní. 
378 Srov. DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady, s. 114. 
379 Srov. Hagada, s. 125. 
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Tak i velikonoční beránek je naším chlebem na svobodě. Eucharistie se stala naším 
velikonočním beránkem. 
 

7. Aleluja  - Chvála Boha - Radost 
 

Zjištění, že po návratu z Babylonie, tj. z otroctví, začali židé společně s levity 
v Chrámě zpívat při zabíjení velikonočního beránka Halel, bylo pro nás velkolepé         
a teologicky významné i pro dnešní slavení Velikonočního tajemství. Svatý Jan 
upřesňuje,380 že Ježíš byl zabitý v čase zabíjení beránků v Chrámě – znamená to tedy, že 
když byl zabitý na kříži, v Chrámě se zpíval Halel. 

Byzantská tradice se Aleluja nezříká ani o Velkém pátku. 
Z historie víme, že západní tradice v některých oblastech dala na začátku postního 

období vnik alelujatickému oficiu, které v některých oblastech nabylo bizarních forem, 
jakoby „pohřbu“ Aleluja v podobě vynášení slaměné panny, kterou někde dokonce 
vyháněli bitím z presbytáře.381  

Vraťme se ale zpátky k napětí mezi zpěvem Aleluja a zabíjením beránka. 
Je opravdu na místě zpívat Aleluja v tento den? Domníváme se, že ano.382 Ne 

v radosti nad smrtí jako takovou, ale v radosti nad smrtí, která vede k vítězství. 
V radosti nad  „dokonáním díla“ vykoupení. V radosti nad smrtí, která oslavuje návrat 
z otroctví domů. V rozdílu užívání Aleluja ve východní a v západní tradici je patrné 
eschatologické napětí „již a ještě ne“. 

Víra v tajemství vzkříšení Krista je pro život Východu jiným téměř nesdělitelná. Je 
tak hluboká, že dokonce i o svatém týdnu, když církev postí a liturgie je plná nářku       
a opuštěnosti na kříži, je možné cítit dotek radosti.383 

Stání je projevem úcty, naslouchání, připravenosti, a současně je i postojem radosti a 
oslavy. Je postojem vzkříšení a zmrtvýchvstání. Radost ze vzkříšení je tak veliká, že nás 
vzpruží, zvedne ze židlí, abychom vyjádři naše nadšení, vykřikneme radostí a vstáváme 
v oslavném: Aleluja! Na prvním Nicejském ekumenickém koncilu v roce 325 n.l. bylo 
podle kánonu 20 nařízené, že ve Velikonočním období (tj. do seslání Ducha Svatého) se 
nesmí klečet, ale jenom stát, tak jako i o nedělích, protože je to oslava vzkříšení.384 

Týdny mezi Pesachem a svátkem týdnů představovaly v biblických časech i v době 
Chrámu, kdy žil Izrael jako národ na jednom místě, radostné období v židovském 
národě. Do země přišlo jaro, úroda vzkvétala.385 I v našem slavení jsou tytéž týdny mezi 
nedělí Zmrtvýchvstání a sesláním Ducha Svatého slaveny s radostným jásotem jako 
jeden veliký svátek plný radosti ze vzkříšení, ze křtu, z nového života. Jsou to dny, 
v nichž především zaznívá Aleluja. 

Aleluja je slovo hebrejského původu, jehož základem je sloveso (HLL) halala 
označující radostné pokřikování, těšení se až vyskakování; koncovka „ja“ je zkratkou 
od jména Hospodinova (Jahve), které Izraelité nikdy nevyslovovali a „u“ je koncovka 
označující množné číslo první osoby: my. 

                                                 
380 J 19,36. 
381 Srov. POKORNÝ, Ladislav. Liturgika II, s. 331. 
382 Stejně jako se domníváme, že je vhodné Aleluja nezpívat. 
383 Srov. HAMMOND In TAFT, Robert F. Život z liturgie, s. 168. 
384 „Protože někteří v neděli i v průběhu Padesátnice klečí, tento svatý sněm se usnesl, že modlitby se 

budou Pánu vzdávat vestoje, aby se v každé farnosti všechno zachovávalo podobně.“ 1. všeobecný koncil, 
kánon 20. Rozhodnutí tohoto sněmu nebylo žádným jiným ekumenickým koncilem zrušené. (Citace ze 
slovenského pramene, vlastní překlad autora.). 

385 Srov. DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady, s. 129. 
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Tedy: My zde radostně pokřikujme na Hospodina, těšme se s Ním a před Ním, že nás 
vyvedl z otroctví, že smrtí nevinného beránka Ježíše máme účast na životě s Ním          
a v Něm. Aleluja! Chvalme Pána! Aleluja! 
 

8. Světlo - Oheň 
 

Světlo, i když není vysloveně zmiňováno, muselo být součástí první Paschy. Byla 
noc a najednou židé dostali příkaz k odchodu z Egypta. Vzali pochodně s ohněm, aby 
viděli na cestu, a vydali se za Mojžíšem do zaslíbené země otců. 

Ježíš sám o sobě říká, že je Světlo světa.386 
Žehnání ohně v západní tradici je symbolem lásky a síly Ducha, jako i zapálení srdcí 

věřících ohněm touhy po Kristu, který je nepomíjejícím světlem. Ve středověku bylo 
zvykem nechat vyhasnout oheň ve všech kamnech a zhasnout všechny lampy a lucerny, 
aby tak i doma s velikonočním světlem začínal nový život.387 

Egerie v Jeruzalémě viděla, jak se z jeskyně hrobu Páně vynášelo světlo, které tam 
neustále hořelo a symbolizovalo vzkříšeného Krista, který poskytuje spásu všem 
lidem.388 

Symbol světla a „světelná slavnost“ se vyskytuje v obou tradicích. V obou tradicích 
je kostel ve tmě a postupně se rozzáří symbolem Vzkříšeného. Paškál je v západní 
tradici žehnán na začátku obřadu Veliké noci a po celých 50 dní velikonoční doby stojí 
v blízkosti oltáře a zapaluje se při každé bohoslužbě. Po skončení velikonoční doby je 
umístěn u křtitelnice, zažíhá se při křestní slavnosti a při pohřbu u rakve zemřelého.389 

Při křtu dostává novokřtěnec taky hořící křestní svíci. Hořící svíce je symbolem toho, 
že se pokřtěný stal dítětem světla a že jako dítě světla má i žít,390 aby jednou mohl jako 
moudrá panna vyjít svému Pánu vstříc.391 Tato hořící svíce se zapaluje od 
velikonočního Paškálu – symbolu Krista. 
 

9. Vzkříšení  - křest – voda 
 
Impet vzkříšení v dnešním slavení vidíme v raně křesťanském zpěvu Exultet. Tato 

prudkost a dravost vzkříšení neuvěřitelně kontrastuje s přípravným obdobím půstu a 
temnoty, do které zaznívá Exultet, který společně se světlem Paškálu obrací veškerou 
pozornost na Vzkříšeného. Vzkříšení není postupně se tvořící život s kulminací 
v crescendu života; vzkříšení není výsledkem pozvolného, postupného narůstání síly 
jako pramene, který se mění v řeku, ale je výsledkem úderné moci Boha, vytrysknutím 
vody ze skály na poušti po úderu Mojžíše holí. Vzkříšení je vodopád Života, ze kterého 
následně plyne všechen život. Tato symbolika toho je zvýrazněná dokonale tím, že po 
zpěvu Exultet následují ostatní Slova života: počínaje genezí a evangeliem o vzkříšení 
konče. 

 
Celá slavnost velikonočního mystéria, smrti a vzkříšení našeho Pána oslavuje ve 

svých různých fázích a svými nevyčerpatelně bohatými symbolickými, rituálními, 

                                                 
386 J 9,5b. 
387 Srov. KLEMENS, Richter. Liturgie a život, s. 162. 
388 Srov. Itinerarium Egeriae, č. 24, 4. 
389 Srov. KUNETKA, František. Liturgický rok, s. 19. 
390 Ef 5,8. 
391 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 165. 
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mimickými, narativními a mytologickými prvky událost, jež založila křesťanský lid: 
jeho zrození ke svobodě a k věčnosti skrze zlomení pout otroctví hříchu.392 

Voda je v představě sv. Pavla smrtonosná393, jako tomu bylo obecně u židů, takže je 
pro něho obrazem smrti a pohřbu a ponořením do vody se křtěný stává podobný Kristu, 
který zemřel a byl pohřben. Ritus ponoření do vody je tedy symbolem Kristovy smrti a 
pohřbu a vynoření je napodobením Kristova vzkříšení. To není jenom symbol, ale 
skutečnost – s Ním jsme srostli ve křtu. Máme s Kristem společenství života jako jeho 
údy, účast na jeho vykupitelském díle. On spolu se svým tělem ukřižoval i naše hříšné 
tělo394 a křtem nás znovuzrodil, posvětil v nové lidi, v nové Adamy, v nový Izrael, 
protože jsme s Ním byli vzkříšeni395 a oblékli jsme jeho svatost – Krista samotného396 – 
roucho spravedlnosti, nadpřirozených a mimopřirozených darů, do kterých byli oblečeni 
prarodiče před hříchem.397 

Adam v ráji, Noe v arše, Mojžíš procházející Rudým mořem je pro církevní otce 
stejně jako pro apoštoly typem Krista, nového Adama, záchrance z potopy hříchu, 
vůdce nového Božího lidu, jemuž umožnil svou krví přechod z otroctví do svobody, ze 
země poroby do zaslíbeného obnoveného ráje.398 

Srovnání předobrazu historického exodu s Kristem a křtem399 
 

Exodus Křest 

Mojžíš Kristus 

Egypt Hřích 

Beránek Beránek – Kristus 

Voda moře Voda křtu 
 

Obřad svěcení vody před křtem i tak, jak je zachovaný v Apoštolské tradici a            
u Tertuliána, je totožný se svěcením křestní vody o velikonoční vigilii a má hluboký 
teologický obsah. V úvodu se osvětluje postavení smyslových znamení ve svátostech, 
že stvořené věci se stávají znamením Boží neviditelné moci a milosti. Poté se uvádějí 
předobrazy křestní vody: vody, nad nimiž se vznášel Duch Boží při stvoření, vody 
potopy, jež zničily hřích, vody Rudého moře, jimiž Izraelité byli vysvobozeni 
z egyptského otroctví, voda uhasila žízeň lidu na poušti, prorocká předpověď jejího 
znamení nové smlouvy; její posvěcení pokřtěním Ježíše v Jordánu, do něhož vstoupil, 
aby přijal pomazání Duchem Svatým; voda, jež vytryskla z probodeného boku 
Ukřižovaného; příkaz Zmrtvýchvstalého křtít všechny národy.400 

Voda se stala pramenem vody tryskající do života věčného; „ať svátost křtu smyje 
všechno staré a špatné, aby člověk, stvořený k tvému obrazu, povstal z vody a z Ducha 
Svatého k účasti na Tvém životě.“401 Křtem je starý Adam zničen, nový stvořen. 

                                                 
392 Parafráze originálního textu: „Celý pesachový seder oslavuje ve svých různých fázích a svými 

nevyčerpatelně bohatými symbolickými, rituálními, mimickými, narativními a mytologickými prvky 
událost, jež založila židovský národ: jeho zrození ke svobodě skrze zlomení pout otroctví.“ In DI SANTE, 
Carmine. Židovská modlitba, s. 158. 

393 Srov. Ř 6,3-5; Ko 2,12-13. 
394 Ř 6,6. 
395 Srov. Ko 3,1; Tt 3,5; 1K 6,11; Ef 5,26; 2,5-7; 1K 12,13. 
396 Ga 3, 27. 
397 Srov. KKC 374nn. 
398 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 16. 
399 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese, s. 31. 
400 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 4, s. 21-22; Český misál, s. 265. 
401 Srov. Český misál, s. 265. 



 

63 

Paralela křtu a stvoření prvního člověka je často opakovaná právě v mystagógických 
katechezích raného křesťanství.402 

 
V době velikonoční se křtí vodou posvěcenou při velikonoční vigilii, aby jasněji 

vysvitlo spojení svátosti s velikonočním tajemstvím.403 Křtem se naplňuje a oslavuje 
velikonoční tajemství – člověk přechází ze smrti hříchu do života v milosti. Proto je 
velikonoční vigilie nejvhodnějším termínem křtu. Současně taky i neděle, protože každá 
neděle nám připomíná Kristovo zmrtvýchvstání. 

Aby se zdůraznil velikonoční charakter křtu, velikonoční noc se doporučuje jako 
ideální křestní termín.404 Křest nikdy nebyl a ani není pouhým vnějším vstupním 
obřadem do nějaké organizace nebo společenství,405 ale vyjadřuje příklon Boha 
k člověku a odpověď člověka Bohu na jeho volání. 
 

10. Příkaz slavení - Neděle jako týdenní Velikonoce  
 
Bůh přikazuje svému lidu slavit památku Paschy.406  
Tento příkaz vidíme plně zachovávaný u židů. Šabat byl po staletí a je až dodnes 

slavený židovským národem jako týdenní Pesach407. Šabat je spojen s událostmi spásy 
v dějinách Izraele a je znamením věrnosti smlouvě408 a podle přikázání Tóry připomíná 
vysvobození z Egypta409.  

Obdobně tomu bylo i po Ježíšově smrti a vzkříšení. První křesťané slavili Paschu a 
paschální eucharistie byla (a je) prapůvodní a hlavní eucharistií celého roku. Nejdříve 
byla Pascha slavená eucharistií na sklonku noci při kuropění. V této velikonoční hostině 
přichází Kristus – Ženich jako vítěz nad smrtí mezi své učedníky, mezi čekající obec 
věřících, a dává jim podíl na své oběti a vzkříšení – zve je k hostině u svého stolu na 
počest svého vítězství. 

První křesťané to takto chápali a slavili smrt a vzkříšení Páně nejenom jednou 
v roku, ale kdykoliv konali eucharistii, tj. vždy v neděli. A proto týden začínal a vrcholil 
v eucharistickém slavení neděle, mající v sobě velikonoční charakter. 

Myšlenka na vzkříšení byla tak úzce spojena s nedělí, že od 4. století hlavně 
v byzantském obřadě se ujal název anastasimos hémera, den vzkříšení, voskresenje. 
Také na západě se do karolinské doby často užívalo výrazu dies resurrectionis.410  

Jak jsme již poukázali v začátku práce, neděle v sobě obsahuje taky očekávání – den 
osmý; eschatologický příchod Krista jako i „příchod nového nebeského života.“411  

Tak, jak židé vzdávají chválu a díkůvzdání právě berachou, křesťané zase eucharistií.   
Každá neděle je týdenní oslavou velikonočního tajemství.412 
 
 
 

                                                 
402 Srov. Sv. JERUZALÉMSKÝ, Cyril. Mystagógické katechese. 
403 Jinak se v období přes rok světí (žehná) voda pro každý křest zvlášť. 
404 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 160. 
405 Srov. Tamtéž, s. 154. 
406 Ex 13,10.  
407 Víno a maso nesmí chybět jako nepostradatelná součást žádné židovské slavnostní hostiny. Srov. 

DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady, s. 138. 
408 Ex 31,12-17. 
409 Dt 5,15; Srov. DE VRIES, Simon Philip. Židovské obřady, s. 114. 
410 Srov. BRADÁČ, Josef. Věda o liturgii, část 5, s. 9. 
411 sv. Řehoř Naziánský. Srov. Tamtéž, s. 9. 
412 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 160. 
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11. Personalizovaný exodus 
 
 V židovství je „každá generace povinna považovat se za tu, která je vyváděna 

z egyptského otroctví.“413 V každé generaci má člověk414 právo dívat se na sebe, jakoby 
právě on osobně vyšel z Egypta.415 

Tento pohled je živý v židovské tradici dodnes. 
Je to Bůh, který vysvobozuje mě z Egypta. 
Je to Bůh – Ježíš, který vysvobozuje mě z hříchu a smrti. 
Jak jsme v části o liturgickém čtení poukázali na Píseň písní v židovském slavení, 

vzniká zde nádherná spirála, která nás dovede k obdobnému závěru, jako tomu bylo      
u křtu, a totiž, že se jedná o můj osobní Pesach, o mé osobní překročení, o moje osobní 
Mysterium Paschale. Píseň písní o Pesachu vyjadřuje to tušení, že u kořenu krásy a 
lásky, o nichž pěje Velepíseň a které jsou univerzálním výrazem lidstva, je svoboda 
darovaná Bohem. Pouze Bůh tím, že vysvobozuje člověka z otroctví, působí, že člověk 
je schopen čisté lásky, jak ji ztělesňuje milý a milá v Písni písní; pouze Bůh „zázrakem“ 
exodu a smlouvy daruje onu subjektivitu, již spodobuje „můj milý“ a „moje milá“ 
z Velepísně.416 

 
Toto je můj Pesach; moje Mysterium Paschale: mystérium, které v sobě obsahuje 

všechna tři zmiňovaná paschální mystéria;  
Mystérium Boží Lásky ke mně. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                 
413 Srov. Hagada, s. 120. 
414 Hebrejsky „adam“ znamená člověk, tedy ne pouze Žid. 
415 Srov. DI SANTE, Carmine. Židovská modlitba, s. 158. 
416 Srov. Tamtéž, s. 194. 
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Závěr 
Zabývali jsme se tématem paschálního mystéria, které bylo a je do dnešních dnů 

centrální událostí slavení, a to jak v židovství, tak v křesťanství jako celku - bez rozdílu 
mezi byzantskou nebo západní tradicí. 

Na paschální mystérium jsme nahlíželi jako na diamant, kterého krásu jsme se snažili 
objevit tím, že jsme jej otáčeli ve světle jednotlivých tradic a dovolovali tak zazářit jeho 
kráse v různých úhlech pohledu. Nechtěli jsme podstatě paschálního mystéria ubírat nic 
z toho, co zjevuje sama o sobě; a snažili jsme se ji nevtěsnat do našich vzorců myšlení a 
předporozumění právě proto, abychom mohli její pravou podstatu zahlédnout. Sdílíme 
totiž přesvědčení, že nahlédnout mystérium je možné jenom v jeho vnitřním napětí, 
v jeho vlastním dynamismu, v pluralitě přístupu k němu. 

Zvolená kompilační metodika práce v historické části se nám osvědčila, protože na 
základě dostupné pramenné i sekundární literatury jednotlivých tradic, bylo možné 
nahlížet na slavení Velikonoc ryze z úhlu pohledu té které tradice. Na problém jsme 
narazili ve srovnávací části, protože kompletní oficiální katolické liturgické texty          
v exarchátu ještě nejsou k dispozici. Pouze pro studijní účely jsme získali pracovní 
liturgické texty exarchátu týkající se slavení velikonočního tridua. Pro srovnání slavení 
květné neděle jsme použili slovenské liturgické texty. Exarchát je již osmnáct let 
samostatným a nezávislým na prešovské eparchii a nalezené rozdíly ve slavení 
Velikonoc v rámci byzantské tradice, tedy mezi exarchátem a prešovskou eparchií, 
připisujeme právě tomuto již samostatnému vývoji. Mezi významnější rozdíly 
zahrnujeme třeba to, že v prešovské eparchii je velikonoční vigilie noční slavností a to, 
že se v poslední době začalo v prešovské eparchii křtít ponořením a ne litím právě 
z důvodu návratu k původnímu slavení. 

Struktura práce nám umožnila sledovat vývoj paschálního mystéria jak v židovské 
tradici (její sledování jsme ukončili v čase historického Ježíše a novodobé slavení 
v židovství dále nereflektujeme), tak i následně vývoj křesťanského slavení napříč 
staletími až do dnes. 

Židovskou tradici jsme zkoumali abychom pochopili, co je podstatou jejího slavení. 
Znalosti o svátku Pesach nám poskytlo studium Bible, židovských pramenů a 
židovských autorů zabývajících se danou problematikou, na jehož základě jsme přišli 
k těmto závěrům: 1/ Svátek Pesach představuje v židovství vrchol všeho slavení a každé 
slavení šabatu odkazuje na něj; 2/ Pesach je svátkem jednoho lidu, což je zřejmé z první 
Paschy, ve které je to lid jako celek, který je vysvobozen z moci otroctví; 3/ Svátek 
přešel svým vnitřním vývojem a v čase historického Ježíše měla domácí pesachová 
slavnost duchovní obsah založený na vypravování o vyjití z Egypta za zpěvu halelu;    
4/ Obsahem je přechod z otroctví do svobody; 5/ Beracha je modlitba tvořící základní 
jádro židovského slavení; 6/ V židovském národě se každý považuje za toho, který byl 
vyveden z otroctví, bez ohledu na časový odstup od první Paschy. 

Zjistili jsme, že raně křesťanské slavení vychází ze slavení židovského, ale není 
s ním totožné. Část prvků přebírá, ale jeho podstatná část je tvořená de novo. V chlebu, 
jako v symbolu všech dobrých věcí, viděl židovský věřící štědrost Boha. Jeho reakcí na 
Boží štědrost a dobrotu byla modlitba berachy. Existuje hluboká souvislost mezi liturgii 
židovskou a křesťanskou právě díky modlitbě berachy, kterou Ježíš použil při slavení 
Poslední večeře. 

Sledováním vývoje symbolismu pesachového slavení Starého zákona jsme došli 
k poznání, ke kterému přišli i židokřesťané žijící v čase historického Ježíše, a to, že totiž 
Ježíš Kristus sám je plným vyplněním Paschy. V Kristu nacházíme sjednocení všech 
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nalezených pohledů na paschální mystérium. K němu směřuje paschální mystérium lidu 
a v něm nachází zdroj paschální mystérium jednotlivce. 

 První křesťané vnímali Kristovo umučení a smrt jako naplnění židovské Paschy. 
V paschálním slavení nacházeli přechod z otroctví do svobody v hlubším významu. 
Kristova spásná oběť na kříži a jeho zmrtvýchvstání daly paschálnímu mystériu nový 
význam a důležitost. Staly se vstupem a účastí na životě vzkříšeného Krista. Právě proto 
první křesťané začali slavit o Velikonocích křest jako podstatný a integrální prvek 
slavení paschálního mystéria. Křtem dostává slavení Paschy individuální rozměr. 

Velikonoční tajemství si první křesťané připomínali ne jenom jednou za rok jistou 
zvláštní slavností a bděním, ale připomínkou se jim stala každonedělní eucharistie. 
V tom vidíme jisté prolínání se židovstvím, kde každý šabat je připomínkou Paschy. 

Zjistili jsme, že ke vzniku tradic a rozdílnosti ve slavení přispěly hlavně důvody 
geografické, jazykové a kulturně duchovní postoj jednotlivých skupin (později tradic). 
V zásadě se ale slavení Velikonočního tajemství v obou námi zvolených tradicích neliší. 
Našim předpokladem při psaní tohoto pojednání bylo očekávání shody v základních 
symbolech a prvcích nesoucích hluboký teologický význam ve slavení Velikonoc a toto 
naše očekávání se potvrdilo. Rozdílnost v časovém harmonogramu jednotlivých obřadů 
je daná historickým vývojem a nikterak nemění obsah Velikonoc, který je sdělován. 

Historickým exkurzem jsme poukázali na dějinný vývoj slavení Paschy. Původně 
jednodenní svátek se v raně křesťanských dobách vyformoval ve triduum, které ve 
středověku bylo v západní tradici rozdělené na triduum smrti a triduum vzkříšení. 
Ve druhé polovině 20. století se oživila původní tradice jediného tridua. Stejně tak jsme 
poukázali na dějinný vývoj symbolismu v byzantském ritu a novodobé snahy o reformu 
slavení a návrat k původní tradici. 

Zmíníme zde pro ilustraci několik jednotlivých prvků, které jsou ve slavení 
velikonočního tajemství obou tradic odlišné buď v jejích načasování, nebo projevu:      
1/ Mytí nohou v byzantské tradici se děje jenom po „Missa chrismatis“ v katedrálním 
chrámu, v západní tradici v rámci večerní bohoslužby každé farnosti; 2/ Čtení dvanácti 
evangelií v byzantské tradici v podvečer velkopátečních obřadů je obdobou křížové 
cesty ve slavení západním; 3/ Uctívání plačšenice a Ježíšův pohřební průvod 
v byzantské tradici nacházejí do jisté míry svůj protějšek v uctívání kříže v tradici 
západní; 4/ Slavnost velikonoční svíce v západním ritu o Velikonoční vigilii je obdobná 
začátku slavnosti vzkříšení ve východním slavení a můžeme jí paralelně posuzovat jako 
obdobu slavnosti velikonoční svíce. Západní tradice má jednu velikonoční svíci – 
Paškál, který byzantská tradice postrádá. Východní tradice užívá množství světel, jako 
symbol toho, že všecka světla jsou znamením Světla; 5/ Samotné zahájení postního 
období je rozdílné v obřadu, kde byzantská tradice obřad popelce nezná. 

  Abychom mohli vystopovat symboly s hlubokým teologickým odkazem ve 
velikonočním slavení, rozhodli jsme se pro srovnání první Paschy a Ježíšovy smrti a 
vzkříšení. Tímto počinem se nám Boží slovo stalo základem k hledání teologického 
odkazu Velikonoc. Díky pohledu na dva spásné činy Boha, kdy druhý je završením a 
vyplněním prvního, se pro nás otevřel nový pohled na symboliku Velikonoc. 

Prvky a symboly, které nalézáme při postupném vzájemném srovnání jsou 
následující: 1/ Liturgická čtení představují neoddělitelnou součást slavení. Bez nich by 
samotné slavení nebylo možné. V obou tradicích nacházíme ve sledovaném období 
perikopy stejné, jako i rozdílné. Slavnost Velikonoční vigilie obsahuje pět úryvků 
identických pro obě tradice; 2/ Společenství je konstitučním prvkem Velikonoc. Prvek 
společenství je základním pro obě sledované křesťanské tradice. Společenství 
v židovském slavení bylo primárně tvořené rodinou. V křesťanském slavení je 
společenství lidí tvořené na základě příslušnosti ke Kristu. 3/ Odkaz služby a vzájemné 
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lásky – vyjádřený obřadem mytí nohou je přítomný v obou tradicích; 4/ Prvek noci a 
bdění pro Pána je ve velikonočním slavení přítomen v obou sledovaných tradicích;       
5/ Kříž a hrob jsou podstatnou součástí slavení v obou tradicích, byť jejich vyjádření 
není identické. Západní tradice má obřad uctívání kříže, kdežto východní má obřad 
plaščenice. Obě tradice hrob mají a je zpřístupněn věřícím k individuální modlitbě;      
6/ Symbol velikonoční beránka nalézáme v obou tradicích. Tento symbol se stal natolik 
integrální součástí eucharistického slavení, že je přítomný v každodenním liturgickém 
slavení eucharistie; 7/ „Aleluja – oslava Boha – radost“ je podstatným znakem 
křesťanství a má svůj zdroj právě v radosti velikonoční. Zpěv aleluja je v byzantské 
tradici přítomen i v postním období, zaznívá i na Velký pátek. Radost ze vzkříšení je 
v obou tradicích přítomná a silná; 8/ Světlo a oheň se jako prvky objevují, jak již bylo 
zmíněno, ve slavení Velikonoční vigilie v západním ritu a v nedělní slavnosti vzkříšení 
byzantského ritu; 9/ Vzkříšení – křest – voda. Na rovině symbolu nacházíme prvek křtu 
jako nového života více přítomný v západní tradici. Obsah liturgických čtení 
provázejících udělování křtu, tak jak jsou historicky zaznamenaná ze slavení ve 
starověku, se ale více zachoval v byzantské tradici; 10/ Příkaz slavení Pesach jako i 
příkaz slavení památky umučení, smrti a vzkříšení Krista je v obou tradicích přítomný 
ne jenom o Velikonocích. Neděle se stává týdenní velikonoční oslavou v obou tradicích. 
Nenacházíme žádný rozdíl v teologickém chápání obou tradic; 11/ Personalizovaný 
exodus zde užíváme k popisu osobní spásy nabízené Kristem. Ze sledování posunu 
paschálního mystéria od svátku jednoho lidu na počátku, skrze Krista k jednotlivci jako 
k osobě, vyplývá, že se velikonoční tajemství stává osobním. Osobní prvek u slavení 
paschálního mystéria je specifickým křesťanským důrazem, u kterého ale rezonuje 
„my“ církve, do které křesťan patří. Ježíš neslaví Pesach s rodinou, ale slaví jej s těmi, 
kteří jej poslechli a šli za ním. Odpověď každého je osobní, jedinečná. Odpovědí „ano“ 
vstupujeme do Jeho tajemného těla, kterým je společenství církve. 

Při takto chápaném mystériu Velikonoc nacházíme osobní lásku Boha ke každému 
člověku zvlášť. Velikonoční tajemství se tak jeví ve své struktuře jako „trojiční“: a je 
spásným pro celý lid, je připomínkou a zpřítomněním Kristova spásného díla a je 
osobním exodem každého zvlášť, „mou Paschou“. Odhalení reality slavení 
Velikonočního tajemství jako osobního exodu „tady a teď“, jehož realita je stále 
přítomná a nově tvořená, byl a zůstává pro nás největším niterným objevem, ke kterému 
jsme v průběhu práce na tomto pojednání dospěli. 

Skrze pohled osobního exodu na Velikonoční slavení se církev jeví jako ta, která žije 
paschální mystérium každý den. Tím stojíme na závěr naší práce před další hranou 
diamantu paschálního mystéria, kterou je eschatologický Pesach Božího lidu na konci 
věků.  

Paschální mystérium bylo v této práci nahlédnuté v polaritě dvou křesťanských 
tradic. Obě sledované tradice paschální tajemství a odkaz Velikonoc, jak je zřejmé 
z našeho pojednání, věrně zachovávají a v jejich vzájemné komplementaritě nalézáme 
Život. Sv. Pavel v listě Korintským417 krásně a výstižně vyjádřil význam křesťanských 
Velikonoc a tím bychom rádi i toto pojednání uzavřeli: 

 
Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.  
A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, jako pak i naše víra a my   
jsme lživí svědkové o Bohu. 
A nebyl-li Kristus opravdu vzkříšen z mrtvých, jsme stále ve svých hříších.  
Máme-li, drazí přátelé, naději v Kristu jenom pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 

                                                 
417 Srov. 1K 15,13-19 volně 
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Seznam použitých zkratek 
 
Zkratky knih Písma svatého a církevních dokumentů: 

  
Na biblická místa odkazuji zkratkami, používanými v Českém ekumenickém 

překladu (ČEP), a podle tohoto překladu také uvádím veškeré biblické citace. 
 
SC – Sacrosanctum Concilium 
LG – Lumen Gentium 
KKC – Katechismus katolické církve 
AAS – Acta apostolicae sedis 
 
 
Ostatní zkratky: 
 
cit. – citace 
etc. – a tak dále 
n. – následující verš 
např. - například 
n.l. – našeho letopočtu 
nn. – následující verše  
pozn. – poznámka pod čarou 
př. n.l. – před naším letopočtem 
srov. – srovnej 
stol. – století 
sv. - svatý 
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Příloha 1  Srovnání nedělního slavení eucharistie v byzantské a  západní tradici:* 
Byzantsko-slovanský obřad**  Západní obřad 

A         PŘÍPRAVNÉ OBŘADY   
Tiché modlitby kněze a jáhna před vstupem do 
svatyně 
Oblékání rouch   
Proskomidie - příprava chleba a vína   
B        LITURGIE KATECHUMEN Ů  A      ÚVODNÍ OBŘADY 
Požehnání evangeliářem Přežehnání a pozdrav 

Velká ektenie (prosby) Úkon kajícnosti  

1. antifona (výběr ze žalmu) + malá ektenie Hymnus Gloria *** 

2.antifona + hymnus Jednorozený Syn + malá ektenie Modlitba dne – kolekta 
3. žalmová antifona nebo Blahoslavenství (Mt 5,3-12) 
+ malý vchod - průvod s Evangeliářem   

Tropáry a kondaky (krátke hymny o svátku)    
ČTENÍ B       BOHOSLUŽBA SLOVA  
Trishagion 1. čtení 

Prokimen (ze žalmu) Responsoriový žalm 

Čtení z Apoštola 2. čtení (Jenom v neděli, o slavnostech a svátcích) 

Aleluja Aleluja 

Evangelium a homílie Evangelium a homílie 

Souhubá (vroucí nebo násobená) ektenie Vyznání víry 
Ektenie za katechumeny (+ propuštění katechumenů) 
a malé ektenie Modlitby věřících (prosby) 

C           LITURGIE VĚRNÝCH C       BOHOSLUŽBA OBĚTI 
Cherubínský hymnus Příprava obětných darů 

Velký vchod - průvod s obětními dary   

Ekténie nad přinesenými dary Modlitba nad obětnými dary 

Vyznání víry Preface 

ANAFORA se slovy ustanovení a epiklezí KÁNON s epiklezí, slová ustanovení a pozdvihování 

Hymnus Bohorodičce   

EUCHARISTICKÁ HOSTINA EUCHARISTICKÁ HOSTINA 
Prosební ektenie   

Otče náš Otče náš 

Skonění hlav, úkon pokory Pozdravení pokoje 

Pričasten Beránek Boží / Agnus Dei 

Přípravní modlitba Veřím, Pane a vyznávám Úkon pokory - Pane, nejsem hoden 

Rozdávání Eucharistických darů (pod obojí způsobou) Rozdávání eucharistie 

Požehnání eucharistií   

Děkovný hymnus a ektenie  Modlitba po svatém přijímání (postkomunie) 
 
ZÁVĚR 

 
ZÁVĚREČNÉ OBŘADY 

Zaambónní modlitba   

 Požehnání Požehnání 

Propuštění, event. Blahopřání Mnohaja lita Propuštění 

Závěreční děkovné modlitby sloužících (potichu)   
*Převzaté z internetového zdroje oficiální stránky Řeckokatolické církve na Slovensku 
**Božská liturgie sv Jana Zlatoustého nebo sv Basila Velikého; liturgie předemposvěcených darů má jinou strukturu 
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Příloha 2 

Evangelium - DIATESARON  Velkého Pátku v Byzantském ritu: 

Mt 27,1-38 Všichni velekněží a starší lidu se usnesli proti Ježíšovi, že ho vydají na 
smrt. Dali ho proto spoutat a odvést a vydali ho vladaři Pilátovi. Když teď zrádce Jidáš 
viděl, že Ježíš je odsouzen, hnulo se v něm svědomí. Přinesl velekněžím a starším těch 
třicet stříbrných nazpátek a řekl: „Zhřešil jsem: zradil jsem nevinnou krev.“ Odpověděli 
mu: „Co je nám do toho? To je tvá věc.“ Tu hodil ty stříbrné dovnitř chrámu, utekl 
odtamtud, šel a oběsil se. Velekněží vzali ty peníze a řekli: „Do chrámové pokladny je 
dát nesmíme, protože je to odměna za krev.“ Usnesli se tedy, že za ně koupí hrnčířovo 
pole na pohřbívání cizinců. Proto se tomu poli až dodneška říká Pole krve. Tak se 
splnilo, co řekl prorok Jeremiáš: 'Vzali třicet stříbrných, odhadní cenu za toho, kterého 
Izraelité tak odhadli, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi Pán nařídil.' Ježíš pak byl 
předveden před vladaře. Vladař se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: 
„Ty (to) říkáš.“ Na žaloby velekněží a starších neodpověděl nic. Tu mu řekl Pilát: 
„Neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají?“ Ale Ježíš mu neodpověděl ani na jednu 
otázku, takže se vladař velmi divil. Bylo zvykem, že o svátcích vladař propouštěl lidu 
jednoho vězně, kterého chtěli. Právě tehdy měli pověstného vězně, jmenoval se 
Barabáš. Proto když se (lidé) shromáždili, zeptal se jich Pilát: „Koho chcete, abych vám 
propustil? Barabáše, anebo Ježíše, kterému říkají Mesiáš?“ Věděl totiž, že ho vydali 
z nenávisti. Když zasedl na soudní stolec, poslala k němu jeho žena se vzkazem: „Nic 
neměj s tím spravedlivým! Kvůli němu jsem dnes ve snu mnoho vytrpěla.“ Velekněží a 
starší však přemluvili lid, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby dali popravit. Vladař se 
jich zeptal: „Kterého vám z těchto dvou mám propustit?“ Začali volat: „Barabáše!“ Pilát 
jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Na kříž 
s ním!“ On však namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Na kříž 
s ním!“ Pilát viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stále vzrůstá. Dal si 
tedy přinést vodu, před očima lidu si umyl ruce a řekl: „Nemám vinu na krvi tohoto 
člověka. To je vaše věc.“ Všechen lid odpověděl: „Jeho krev ať padne na nás a na naše 
děti!“ Tu jim propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. 
Vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho, 
přehodili mu nachově rudý plášť, upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé 
ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský 
králi!“ Plivali na něj, brali mu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, 
svlékli mu plášť, oblékli mu zase jeho šaty a odvedli ho, aby ho ukřižovali. Když 
vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jmenoval se Šimon. Toho přinutili, aby 
mu nesl kříž. Když došli na místo zvané Golgota, což znamená 'Lebka', dali mu pít víno 
smíchané se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty 
losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho 
provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ L 23, 39-43: Zároveň s ním byli ukřižováni dva 
zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se 
mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty 
se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: 
dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic 
zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl 
mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ Mt 27,39-54: Ti, kdo přecházeli 
okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve 
třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li syn Boží, sestup z kříže!“ Stejně 
tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám 
sobě pomoci nemůže. Je (prý) to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme 
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v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v něm zalíbení. Přece řekl: 'Jsem 
Boží syn!'“ Stejně ho tupili i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin 
nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným 
hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ to znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On volá Eliáše!“ Jeden 
z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu 
dát pít. Ostatní však říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš 
však znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli 
odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl 
zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého 
města a ukázali se mnoha (lidem). Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, 
viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu 
syn Boží!“ J 19,31-37: Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži 
přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby byly 
ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti 
prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že 
už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a 
hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je 
pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok 
Písma: 'Ani kost mu nebude zlomena.' A na jiném místě v Písmu se říká: 'Budou hledět 
na toho, kterého probodli.' Mt 27,55-61: Zpovzdálí tam přihlíželo i mnoho žen: (byly 
to) ty, které následovaly Ježíše už z Galileje a sloužily mu. Mezi nimi byla Marie 
Magdalská, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka Zebedeových synů. Když nastal 
večer, přišel bohatý člověk pocházející z Arimatie, jmenoval se Josef. I on byl 
Ježíšovým učedníkem. Došel k Pilátovi a žádal o Ježíšovo tělo. Pilát poručil, aby mu ho 
vydali. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého lněného plátna uložil ho do své nové 
hrobky, kterou si dal vytesat ve skále. Před vchod do hrobky přivalil velký kámen a 
odešel. Marie Magdalská a druhá Marie (přitom) seděly naproti hrobu. 

Po přečtení lid odpovídá: Sláva tvému velkému utrpení, Pane. 
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Příloha 3  

 

 
Počítačová rekonstrukce Konstantinovy stavby Božího chrámu  

v Jeruzalémě ve 4. století n.l. 
 

 

 

 
 

       (http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=995) 
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Příloha 4 

 

Ikona Vzkříšeného Krista 

 

 
 

 

Ikonopisectví východního obřadu znázorňuje ikonu Vzkříšeného Krista jak 
sestupuje do pekel, odkud vysvobozuje prvního člověka Adama a první ženu Evu. 
Smrt je poražena, Kristus, pravý velikonoční beránek je vítěz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


