
COVIDOVÉ VELIKONOCE 2021 

Jak budeme slavit letošní covidové Velikonoce? 
 

Budeme je slavit v rodinách, ale jinak…je to jen na vás! 
 

Nabízíme praktické podněty pro přípravu a slavení domácí liturgie 
(připraveno z různých pramenů na internetu) 

 
Web Liturgie.cz připravila seriál o slavení velikonočních svátků při rodinné liturgii s názvem 
Velikonoce v rodině.  
 

SVATÝ TÝDEN 
Květnou nedělí začíná „Svatý týden“ kterému říkáme také „velký“ nebo „pašijový“. Měl by to být jiný 
týden než jakýkoli jiný týden během roku, tedy bez zbytečné zábavy a jiných rozptylujících věcí. 
Náš pohled je upřený na Ježíše, který nás jde pašijovými událostmi zachránit a my chceme být 
uprostřed děje s Ním. 
 

• Velikonoční výstava „Svatý týden nejen s Ježíšem v Jeruzalémě“ na stránkách farnosti 
Český Brod. 

• Komplet pro slavení velikonočního třídenní. 

• Jak slavit velikonoce od biskupa Jana Vokála (HK). 
 

Velmi se doporučuje individuální nebo společná modlitba breviáře po celý Svatý týden: mobilní   
aplikace, Liturgie.cz, rádio Proglas... 

 
KVĚTNÁ NEDĚLE 
 

• On-line mše svatá s žehnáním ratolestí v 10.00, po ní podávání eucharistie. 
• Odpolední křížová cesta z kostela přes YouTube či video kanál nebo venkovní křížová cesta 

k šestému postnímu kříži (les, sněženky, konvalinky…). 
 
Každý rok si farní mládež připravuje křížovou cestu na Květnou neděli. Jelikož to letos není možné, 
vymysleli jsme pro vás tuto alternativu. Tato křížová cesta je vhodná pro jakoukoliv věkovou 
kategorii, pro jednotlivce i rodiny. Čeká na vás 14 zastavení v přírodě, které budou vyznačeny 
křížky, po cestě vás povedou fáborky. Křížová cesta je obohacena kreativními prvky, pomůcky 
budou k dispozici u kostela. Jak můžete vidět na mapě, cesta začíná u našeho kostela a končí 
křížkem v Líchách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Křížovou cestu si budete možno vykonat od soboty 27. března. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY
http://www.farnostcbrod.cz/?p=5457
http://www.farnostcbrod.cz/?p=5457
https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/30345_30345/modlitba-v-rodine-triduum.pdf
http://www.ledecns.farnost.cz/2020/04/jak-slavit-letosni-velikonoce/


SLAVENÍ V RODINĚ 
 

V sobotu se mohou přinést ratolesti do kostela před boční oltáře, kde budou během bohoslužby 
požehnány a v neděli po mši během přijímání si je odnést domů. Můžeme si vysvětlit význam 
ratolestí (ve váze na stole), které nám připomínají slavnostní vjezd Ježíše do Jeruzaléma, jak o něm 
čteme při žehnání ratolestí v kostele. Tuto neděli se čtou pašije z Evangelia podle Marka (cyklus B), 
tak si můžeme text předem připravit a číst ve třech rolích (vypravěč, ostatní, Ježíš). 
 

 
Liturgie domácí církve na Květnou neděli z farnosti Lomnice (verze s dětmi). 

 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ a STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
 

 
Tip nejen pro rodiny s dětmi: 
 
 

OMALOVÁNKY NA SVATÝ TÝDEN – od Květné neděle do neděle Zmrtvýchvstání je připravený na 
každý den jeden tematický obrázek k vybarvení. Jako předlohy sloužily obrazy od Centra Aletti v 
Římě nebo Dílny Všech svatých v Rajhradě. Kromě omalovánek je ke každému dni nachystán 
úryvek z Evangelia, citát církevních otců, komentář k obrázku a tip na společný tematický úkol. 

 
ZELENÝ ČTVRTEK 
 
Je to den, kdy děkujeme za dar svátosti oltářní a svátost kněžství. Dopoledne biskup požehná 
oleje, které se budou používat po celý rok ve farnostech. Udělejme si proto v tento večer (kromě 
sledování mše svaté v televizi) společnou slavnostní večeři. Bylo by také krásné slavit pesachovou, 
tedy židovskou večeři zvláště, pokud je vás doma více, jak ji slavil Ježíš s apoštoly. 

 
• On-line mše svatá z kostela v 17.00, po ní podávání eucharistie. 

• Dále připomínáme video z Liturgie.cz – Velikonoce v rodině. 

• Liturgie domácí církve na Zelený čtvrtek z farnosti Lomnice, verze s dětmi (při zvonění 
kostelních zvonů zvonit zvonky a zvonečky nejlépe venku a po umlknutí zvonů se pomodlit 
chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu). 

• celonoční adorace v kostele. 
 
SLAVENÍ V RODINĚ 
 
Příprava sederové večeře (pečené maso, víno...): 
 

• Sederová večeře (průběh s texty), (návod). 

• Recept na nekvašený chléb, recept na nekvašený chléb a sladkou kaši charoset. 
 

VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu) 
 
Den ukřižování Pána Ježíše, kdy se neslaví mše svaté, den hlubokého ticha. Začínáme modlitbu 
novény k Božímu milosrdenství. 
 

• On-line přenos z kostela v 17.00, po ní podávání eucharistie. 

• Video z Liturgie.cz – Velký pátek 

• V 6.00, 12.00 a 18.00 klapání z věže (ministranti), ostatní nejen z balkonů (čím výš tím líp). 

• Odpoledne v 15.00 hodin on-line křížová cesta z kostela nebo během dne venkovní křížová 
cesta na Svatojánek – viz mapa. Začíná se u bytovek – začátek ulice V akátkách, délka cca 
600 m a převýšení je 50 m. Možnost vrátit se přes vyhlídku na Svatojánku – zelená trasa. 

 

http://m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00a.htm
http://m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00a.htm
http://m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00.htm
https://www.farnostlomnice.cz/file/632/kvetna_nedele.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/633/kvetna_nedele_s_detmi.pdf
https://deti.vira.cz/file/e0a3cb2e1b2d1df9df9030489be0666c/3135/Omalovánky-Svatý-týden-rupnik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY&index=2
https://www.farnostlomnice.cz/file/634/zeleny_ctvrtek.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/639/zeleny_ctvrtek_s_detmi.pdf
http://generaceviry.cz/sklad/seder.pdf
http://www.mojeduha.cz/soubor/vir_deti/seder.pdf
http://www.reznak.cz/buh/recept-na-nekvaseny-chleb/
http://www.nasefarnosti.cz/fwz/fwg_idx.idx?p_oblast_id=1&p_cs_id=7481&p_pc=&p_den=
https://www.apostol.cz/pdf/novena.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY&index=3


  
 
SLAVENÍ V RODINĚ 
 

Texty pro slavení domácí liturgie. 

 

• Obřady Velkého pátku v domácí církvi z farnosti Lomnice, verze s dětmi. 

• Velkopáteční cesta dějinami spásy pro děti z Lomnice. 
 
Četba pašijí z Janova evangelia 18,1–19,42, (můžeme text předem připravit a číst ve třech rolích 
vypravěč, ostatní, Ježíš) nás může uvést k centru dnešních obřadů uctívání kříže. Nejlépe použít 
kříž, který máme, např. v kuchyni, obýváku atd. oblíbený, ale pokud možno větší. Můžeme si také 
připravit přímluvy, které budou navazovat na aktuální dění. 
 

BÍLÁ SOBOTA 
 
Tak jako na Velký pátek se neslaví mše svatá, stále jsme v zamyšlení a tichu, Ježíš leží v hrobě. 
 

• V 6.00, 12.00 a 18.00 klapání z věže (ministranti), ostatní nejen z balkonů (čím výš tím líp). 

• Modlitba v kostele u Božího hrobu – nejen děti mohou přinášet vlastnoručně malované 
kraslice do kostela a tam je zavěsit na připravené větve. 

• Venkovní křížová cesta na Svatojánek pro ty, kteří ji nestihli na Velký pátek. 
 

VELIKONOČNÍ VIGILIE – VZKŘÍŠENÍ 
 

• Obřady Veliké noci on-line z kostela v 19.30 hodin, po ní podávání eucharistie. 

• Video z Liturgie.cz – Vigilie vzkříšení.  
 

SLAVENÍ V RODINĚ 
 

Během dne příprava na velikonoční vigilii v rodinách (oheň na dvoře nebo v zahradě…). 
 
Slavení vigilie můžeme začít zapálením vetší svíce – symbol vítězného Ježíše (vhodná píseň nebo 
modlitba). Následně můžeme číst čtení a Evangelium z Vigilie (kolik zvládneme). Důležité je ale 
tento večer obnovit křestní sliby, tedy zřeknutí se Zlého a vyznání víry v Boha! Při odpovědi 
„Věřím“ se můžeme dotknout svíce. Jako připomenutí a poděkování za milost křtu se můžete 
pokřižovat svěcenou vodou. Jako prožití přijetí Ježíšova Těla doporučujeme duchovní přijímání 
(např. modlitba z kancionálu). Na závěr (zpěvem, hudebními nástroji) radostně poděkujeme Bohu 
„Aleluja“. 

http://ww.orik.cz/sites/default/files/pdfs/triduum/2.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/636/velky_patek.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/643/velky_patek_s_detmi.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/644/velka-cesta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs&list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY&index=4


 

Liturgie domácí církve na Velikonoční vigilii z farnosti Lomnice, verze s dětmi (při zvonění kostelních 
zvonů zvonit zvonky a zvonečky nejlépe venku a po umlknutí zvonů se pomodlit chvalozpěv Sláva 
na výsostech Bohu). 
 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
 
On-line přenos sváteční bohoslužby z kostela v 10 hodin, po ní podávání eucharistie. 
 

Tento den slavíme a připomínáme si největší událost naší víry. Ježíš žije, třetího dne ráno vstal z 
mrtvých. Proto nečekejme s naší domácí, rodinnou liturgií, ale začněme nejlépe ráno. Zapalme svíci 
a otevřeme Písmo svaté, z kterého budeme číst (Jan 20,1-9). 
 
Naši vděčnost za velikonoční ráno a Ježíšovo vzkříšení můžeme také vyjádřit radostným zpěvem. 
 

• Liturgie domácí církve pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně z Lomnice, verze s dětmi. 

• Žehnání pokrmů v rodinách. 

• Modlitba Cesty Světla – obdoba křížové cesty – je to 14 zastavení velikonočních událostí. 

• V kostele budou archy k zapisování na velikonoční oktáv, aby se mohli všichni zúčastnit a 
prožít živé velikonoční společenství v kostele (oktáv je jedna velká slavnost jako v neděli, 
ruší i páteční půst). 

 
 

Snad tedy všichni letošní Velikonoce prožijeme a nejen „přežijeme“. 
 

Vytvořil Petr Krupička – březen 2021 

 

https://www.farnostlomnice.cz/file/637/vigilie.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/645/vigilie_s_detmi.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/640/zmrtvychvstani.pdf
https://www.farnostlomnice.cz/file/645/vigilie_s_detmi.pdf
http://www.liturgie.cz/shared/clanky/644/Velikonoce%202021%20Zehnani%20pokrmu.pdf
http://www.farnostkamenice.eu/soubor/cestou-svetla-krizova-cesta/

