
 

 

 

INSPIRACE Z JINÝCH SPOLEČENSTVÍ: 

-Přijměme od Ježíše pozvání do večeřadla 

Nejdřív se přenesme do večeřadla, kde je Ježíš a apoštoly. Nejsou to jeho 
obdivovatelé, ale ti, které si vybral a povolal. A uvažme, že při každém slavení 
eucharistie čili při každé Památce je nám naším Pánem nabídnuto místu u stolu, 
v kruhu těch, které si on sám vybral. Tedy s miláčkem Janem, prudkým Petrem, 
dezorientovaným Jidášem a dalšími. 

A teď si tam dosaďme osoby, které v současnosti ze společenství sboru nebo 
z rodiny známe. Hlavně ty, kteří nám nejsou názorově blízcí nebo osobně milí. A 
podívejme se na ně jako na Ježíšem pozvané hosty, mezi které patřím i já sám. 
Můžeme Ježíše obdivovat, jakou společnost si vybral a jakou společnost u svého 
stolu strpí…A nemůžeme nikoho vyloučit. 

- Nechme si Ježíšem umýt nohy 

Potom si představme Ježíše, jak učedníkům umývá nohy. Možná, že bychom si řekli: 
„Jaká čest!“ Ale také je možné, že se bychom se cítili být zahanbeni. Co by bylo pro 
mne snazší – nechat si Ježíšem umýt nohy, nebo přiskočit a začít je mýt jemu? To by 
mi nesjpíš dělalo dobře. Ale nechat si sloužit Ježíšem? A co víc – přijmout jeho výzvu, 
že máme jeden druhému (pardon, ale špinavé, smradlavé, nepěstěné, zestárlé…) 
nohy umývat?  

Nebo vidět, jak Ježíš s láskou myje nohy tomu protivovi odnaproti, té drbně, tomu 
mému odpůrci? Poprosme o schopnost nohy mýt! 

- Zkusme pocítit vděčnost nad současnou nemilou situací 

A nakonec si uvědomme rozdíl mezi „dříve“ – kdy pro mnohé z nás bylo velmi 
snadné a jednoduché „zasednout u Poslední večeře“, tedy jít k Večeři Páně a 
přijmout chléb a víno a mezi „teď“ když je to velmi těžké a pro mnohé v podstatě 
nemožné! Můžeme se nejen zamyslet, ale i pocítit zahanbení nad tím, jak málo 
vnímáme velikost Památky, když je snadno přístupná (což na této zemi pro mnohé 
není ani za normálních podmínek!). 

A také můžeme pocítit vděčnost nad současnou skutečností, která nám nechtěně 
dává příležitost hlouběji vnímat velikost daru společné slavnosti. 

- Vydejme se s Ježíšem do Getsemanské zahrady 

Vydejme se s Ježíšem, Petrem Jakubem a Janem na Olivovou horu, kde se máme 
modlit. Drama je už jaksi ve vzduchu, vojáci, kteří mají zatknout Ježíše, jsou již na 
pochodu, a já? Možná, že bych nejraději utekl. Nebo tu chvíli zaspal a probudil se do 



bezpečné situace. Modlit se s Ježíšem zde znamená prosit s ním, aby Otec odňal 
kalich utrpení a zároveň respektovat Boží vůli i s utrpením, tedy kalich přijmout. 

Jak je vlastně snadné litovat trpícího a ponižovaného Ježíše, jak je proto tomu 
nesnadné vytrvat s Ježíšem na Olivové hoře! Přijmout Otcem nabízenou cestu, která 
vede přes kříž! Věřit v Boží vítězství nad mocí zla ve chvíli, kdy je jasné, že zlo 
vyhrává a vítězit bude? Jak je těžké počítat Božím vítězstvím „až za horizontem"? 
Promítněme si to do našeho života. Připusťme, jak je v mnohém těžké věřit 
v konečné Boží vítězství. Uvažme, jak je nesnadné připustit, že Boží vůle půjde 
středem utrpení, neobejde je, ale také v něm nekončí? 

To všechno bychom měli našemu Pánu svěřit v modlitbě velmi a velmi osobní 

Ex 12,1-8.11-14 

Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás 
začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství 
Izraele: `Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně 
pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si vezme ze 
sousedství, které je (tomu) domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka 
sníst. Beránek ať je bezvadný, ve stáří jednoho roku, sameček. Můžete ho vzít z 
jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k 
večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu jeho 
krve a pomažou jí obě veřeje i příčný trám (nad nimi) v domech, kde ho budou jíst. 
Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými 
bylinami. Budete ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v 
ruce, a jezte ve spěchu. Neboť je to Hospodinova Pascha (Přejití). Oné noci přejdu 
egyptskou zemí a pobiji všechno prvorozené v egyptské zemi jak u lidí, tak u 
dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud. Já, Hospodin. Pro vás však 
bude krev (beránka) sloužit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když 
uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete ničící ráně, až budu zabíjet po egyptské 
zemi. Tento den si uchováte jako památný a budete ho slavit po všechna svá 
pokolení jako ustanovení věčné.'“ 

Žalm 116,12-13.15+16bc.17-18 

Čím se odplatím Hospodinu 
za všechno, co mi prokázal? 
Vezmu kalich spásy 
a budu vzývat jméno Hospodinovo. 

Drahocenná je v Hospodinových očích 
smrt jeho zbožných. 
Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, 
rozvázal jsi moje pouta. 

Přinesu ti oběť díků, Hospodine, 
a budu vzývat tvé jméno. 
Splním své sliby Hospodinu 
před veškerým jeho lidem. 

 



1 Kor 11,23-26 

(Bratři!) Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, 
kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které 
se za vás (vydává). To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a 
řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, 
čiňte to na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, 
zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde. 

Jan 13,34 

Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 

Jan 13,1-15 

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z 
tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až 
do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, 
myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od 
Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem 
pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat 
nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu 
Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já 
dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.“ Petr mu řekl: 
„Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš 
mít se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a 
hlavu!“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý 
celý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“ Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: „Ne všichni 
jste čistí.“ Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu 
a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to 
právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte 
také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, 
tak máte dělat i vy.“ 

 

S DĚTMI 

Jak určil Mojžíš, Židé slavili Velikonoce rodinnou večeří, při níž si připomínali velké 
činy, které Bůh vykonal pro blaho svého lidu zotročeného v Egyptě. Ježíšovou 
rodinou byli apoštolové; pozval je tedy k večeři, poslední v jeho pozemském životě. 
 
V těch dobách bylo zvykem, že pán domu přikázal sloužícím, aby umyli nohy hostům, 
než půjdou ke stolu. Toho večera Ježíš sám nalil vodu do umyvadla a začal apoštolům 
umývat nohy. Pak vysvětlil: "Jestliže j sem já, váš Pán, vykonal gesto lásky k vám, 
mnohem víc takových projevů lásky musíte vy ukázat jeden k druhému. Milujte se 
navzájem, jako jsem já miloval vás: podle toho poznají, že jste mí učedníci." 
 
Začali jíst, potom Ježíš řekl větu, která všechny překvapila: "Amen, pravím vám, 
jeden z vás mě zradí." Ježíš opravdu čte v srdcích lidí! 



Apoštolové se nevěřícně mezi sebou dohadovali, kdo z nich to může být. Zeptali se 
na to Mistra a on odpověděl: "Je to ten, kdo si se mnou máčí chléb v míse. Tomu 
člověku by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil!" - "Mistře, jsem to snad já?" zeptal se 
Jidáš nestoudně. A Ježíš mu odpověděl: "Ty jsi to řekl." A tehdy Jidáš viděl, že je 
odhalen, a odešel, aby dokonal to, co připravil. 

Brzy potom Ježíš udělal při této památné poslední večeři gesto, na které jeho 
učedníci nikdy nezapomněli. Vzal chléb, požehnal ho, rozlámal a dával ho 
přítomným se slovy: "Vezměte a podávejte mezi sebou: toto je mé tělo, které obětuji 
za vás." Potom vzal kalich vína, požehnal ho a podal ho apoštolům se slovy: "Vezměte 
a pijte z toho všichni: toto je má krev, která bude prolita, aby všem byly odpuštěny 
hříchy." A pak přikázal: "To čiňte na mou památku." 

• příprava naší večeře, kdy si připomínáme Poslední večeři – připravit si 
"beránka" - pečené maso (jaký druh děti jedí), omáčku, hořké byliny 
(řeřicha, pažitka, petržel, čekanka) 

• lze též jíst beránka upečeného na slano z nádivky 
• vymačkat vlastnoručně šťávu z hroznů k pití nebo opatřit kvalitní hroznový 

mošt 
• upéct 30 sladkých kulatých kousků pečiva - „jidášky“ - jako 30 stříbrných 
• rozložit si jídlo na zem na deky, lehnout si k tomu jako v Izraeli 
• tatínek (symbol otce zodpovědného za rodinu odcházející z egyptského 

zajetí) čte úryvky z Písma, vede modlitbu (klidně delší), vysvětluje význam 
beránka (lze červenou křídou pomazat veřeje dveří) 

• vyrobit si maketu "Getsemanské zahrady" – na větší plech nebo 
do polystyrenové desky potažené látkou upevnit do plastelíny větvičky 
jako stromy, mech, kamínky, písek – dát tam svíčku (nejlépe v lucerničce, 
aby mohla hořet i přes noc), která symbolizuje přítomnost Pána Ježíše; dá 
se nahradit svíčkou z papíru s nakresleným plamínkem  

Jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. 

Mk 14, 18 

Trochu těžký začátek dne, ale žel zradou to všechno začalo. Na snídani jíme Jidáše – 
sladké pečivo ve tvaru malého hada, který nám připomíná ďábelský Jidášův skutek, 
nebo uzlu, který připomíná, že Jidáš neunesl zlo, které způsobil a provazem svůj 
život ukončil.  

U snídaně si můžeme přečíst z Bible o tom, jak se Jidáš rozhodl Ježíše zradit (Mk 14, 
10-11) Můžeme si povídat o přátelství, důvěře, o našich „malých“ zradách Ježíše. 

Kde to všechno začalo? Proč Ježíš slavil se svými učedníky Paschu?  

Ex 12, 1-8.11-14 

Přečteme si čtení, povídáme si o něm a vysvětlíme si, že právě tento hod beránka, 
jak o něj čteme ve Starém zákoně, slavil také Ježíš se svými učedníky.  

Také my si označíme své dveře, aby bylo jasné, že v tomto domě bydlí lidé, kteří věří 
v Ježíše. Nebudeme je potírat krví :-), ale ozdobíme je. K výzdobě můžeme přidat 
také cedulku s nějakým heslem, na kterém se všichni shodneme a které bude 



vyjadřovat, že se hlásíme k Ježíši. Způsob a míra záleží na každé rodině, aby to bylo 
pro všechny přijatelné. (např. Tento dům věří v Hospodina, Ježíš je náš král, Věříme 
v Lásku, Tady s námi bydlí Bůh…) 

Dále se zeptáme dětí, jestli postřehly, co všechno Izraelité před odchodem z Egypta 
měli mít připraveno k jídlu (hořké byliny, nekvašené chleby, beránka) Připravíme si 
na večer také tuto velikonoční večeři. Nasbíráme venku bylinky, (kopřivy, 
pampelišky, medvědí česnek) pokud rostou, nebo koupíme v obchodě. Můžeme 
smíchat se salátem.  

Z mouky a vody (můžeme přidat sůl a koření) připravíme tužší těsto, ze kterého na 
pánvi na sucho opékáme placky.  

Jako maso upečeme jehněčí nebo můžeme připravit rybu. Nachystáme také vinný 
džus. 

Připomínka poslední večeře 

V podvečer si s dětmi připravíme připomínku poslední večeře. Pokud chceme, 
prostřeme si ji na zemi, jak tomu bylo v době Ježíše. Uděláme salát z bylin, které jsme 
nasbírali, upečeme nekvašené placky a upravíme jehněčí maso nebo rybu. Na 
prostřený „stůl“ nachystáme také vinný džus, svíci a Bibli. 

Jan 13,1-20 

Před společnou večeří převyprávíme nebo přečteme z Bible, jak Ježíš umýval svým 
učedníkům nohy. Podle příkladu Pána Ježíše si také my navzájem prokážeme službu. 
Každému postupně umyjeme nohy a poté můžeme dotyčného také obejmout a říct 
mu, že ho máme rádi.  

Mk 14,22-25 

Po připomínce umývání nohou si sedneme k prostřenému „stolu“ a nejlépe tatínek 
vypráví nebo čte, jak Pán Ježíš při poslední večeři vzal chléb, lámal ho a dával ho 
svým učedníkům. Tatínek to stejné dělá s upečenou chlebovou plackou a rozdává ji. 
Potom vypráví o tom, jak vzal Ježíš kalich s vínem a také ten nabídl svým učedníkům. 
Můžeme používat stejná slova, která jsou použita při Večeři Páně a děti je znají. Také 
víno nalije tatínek všem zúčastněným. 

Potom už je čas společné večeře, která probíhá spontánně. Povídáme si třeba o všech 
těchto událostech Ježíšova života, které právě prožíváme. Židé si při této večeři 
povídali o tom, jak je Bůh vyvedl z Egypta a jak je chránil a pomáhal jim. I my si 
můžeme připomenout události naší rodiny, kdy jsme cítili Boží blízkost, kdy nám 
Bůh pomáhal. Nabízí se také možnost vzpomínat na to, jak jsme my uvěřili, byli 
pokřtěni, protože čtvrtek je právě dnem, kdy Pán Ježíš ustanovil Památku své oběti, 
Eucharistii 

Modlitba v Getsemane 

Mk 14, 32-42 

Během dne zajdeme nastříhat březové a jiné větve nebo menší stromy, kterými 
vyzdobíme náš dům. Budou nám připomínat Getsemanskou zahradu. 



Večer po setmění se sejdeme k modlitbě a přečteme si z Bible o Ježíšovi a učednících 
v Getsemanské zahradě. Modlitba může probíhat v případě příznivého počasí také 
venku na zahradě nebo u ohně. Zpíváme písně, povídáme si nebo se staršími dětmi 
rozjímáme text z Markova evangelia. Každý jej bude mít před sebou a může číst věty 
nebo slova, která na ně nějak působí, nějak je oslovila. Můžeme to proložit písněmi, 
a nakonec si můžeme o textu společně povídat. 

V případě, že to počasí dovolí, můžeme až teď večer péct na ohni hady (těsto 
obtočené kolem klacků – sladké kynuté nebo nekynuté), kteří nám budou 
připomínat blížící se Jidášovu zradu. 

 

INFORMACE K ŽIDOVSKÉ „SLAVNOSTNÍ VEČEŘI V PRVNÍ VEČER VELIKONOC“ 
ČILI POSLEDNÍ VEČEŘI 

Centrem slavnosti je „talíř poslední večeře“.  

O popularitě slavení velikonoční večeře u židů a o významnosti postavení tohoto 
talíře svědčí to, že se stal hlavním motivem děl nebo přímo dílem mnoha židovských 
umělců. 

Většinou talíř obsahuje šest pokrmů, které symbolizují šest pro židy důležitých 
symbolů. 

• Maror–hořké byliny 
• Karpas–zelenina 
• Chazeret–hořká zelenina 
• Charoset–sladká kaše z jablek 
• Zeroa–lýtko z beránka 
• Beitzah–vajíčko 

 

(Některé židovské autority prosazují talíř pouze s pěti pokrmy. V takovém případě 
vynechávají Chazeret.)  

 

JEDNOTLIVÉ POKRMY A JEJICH VÝZNAM 

Maror: Symbolizuje hořkost otroctví v Egyptě. Na velikonoční večeři se podává 
podle Nu 9, 11 „Budou ho (beránka) jíst s nekvašenými chleby a hořkými bylinami.“ 
Zpravidla se používá křen, který se pro zjemnění chuti namáčí do charosetu. Někdy 
se používá zjemněný křen, ale většina židů tvrdí, že to neplní svůj účel. Je třeba si 
připomenout otroctví tak silně, až se z očí vyroní slzy. 

Karpas: Používá se petržel namáčená do slané vody. Slaná voda reprezentuje slzy 
vyplakané v egyptském otroctví. Namáčená petržel se používala jako předkrm 
hluboko ve starozákonním čase. Namáčení petržele do misky se slanou vodou navíc 
symbolizuje namáčení yzopových ratolestí do krve beránka, když se označovaly 
veřeje domů. viz Ex 12, 22 „Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví 
a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje. 



Chazeret: Druhá „hořká bylina“ používaná některými komunitami. Důvodem je 
snad to, že v knize Mojžíšově se mluví o hořkých bylinách v množném čísle. Používají 
se buďto nahořklé druhy salátu nebo čekanka, případně pálivé ředkvičky. 

Charoset: Sladká směs z jablek, oříšků a koření (skořice) s přídavkem červeného 
vína symbolizující maltu, kterou židé jakožto otroci používali při stavbách v Egyptě. 
Sladkost vyjadřuje laskavost Hospodina, který jim usnadňoval otroctví. Podle legend 
se používají jablka na připomenutí toho, že židovské ženy chodily své děti rodit do 
jabloňových sadů, aby je alespoň na chvíli uchránily před faraonem, který dal příkaz 
všechny narozené chlapce ihned zabíjet. 

Zeroa: Lýtková kost z beránka je symbolem obětního beránka (viz opět Nu 9, 11). 
Některé komunity místo beránčího lýtka (nebo stehna) používají kuřecí krk. Nebo 
se používá červená řepa, barvou připomínající krvavou oběť. 

Beitzah: Pečené vejce je symbolem slavnosti oběti, slavené ve starozákonním čase. 
Vajíčko je podle některých také symbolem smutku nad ztrátou Jeruzalémského 
chrámu (v roce 70 př. n. l.). Dále symbolizují jaro, ve kterém se vždy Velikonoce u 
židů slavily. Vajíčka by měla být pečená, v některých komunitách se používají hnědá 
vejce, aby alespoň tak pečená vejce připomínaly. Domy na obvodu talíře na obrázku 
znázorňují Jeruzalém a nápis dole je úryvek Ž 137, 5 „Jestli Jeruzaléme na tebe 
zapomenu, ať mi má pravice sloužit zapomene.“ 
 

RECEPTY  

Charoset (východní tradice):  

1 ½ šálku ořechů (mandle, vlašské ořechy, lískové oříšky) 
2 polévkové lžíce cukru, medu nebo kombinace cukru a medu 
okolo 4-6 středních jablek  
½ čajové lžičky skořice 

Postup: Dokonale nasekat (rozmixovat) ořechy, přidat cukr, med a skořici. Opatrně 
přidávat červené sladší víno, aby hmota měla konzistenci malty. Podle potřeby 
dochutit skořicí nebo přisladit. 

Charoset (západní a orientální tradice):  

1 šálek datlí, fíků nebo rozinek 
2 šálky vody 
¼ šálku vinného octa 
2 lžíce čerstvých nebo 1 lžíce sušených yzopových lístků 

Postup: Přelijete sušené ovoce vodou a necháte přes noc namáčet. Uvedete do varu 
a za častého míchání rozvaříte na kaši. Směs ochlaďte a přidejte ocet a yzop. 

Nekvašený chléb 

cca 1 kg hladké mouky  
Lžička soli 
Minerálka perlivá dle potřeby – na hustotu těsta asi jako na chleba 

Postup: Z kousků těsta vyválet placky velikosti 3 na plech, pečeme zprudka (180-



190 °C) -cca 8 min (to poznáš, vyskočí "puchýře" a placka se začne zbarvovat do 
hněda 

Ať jste sami, nebo s rodinou“- Domácí pobožnost na Zelený čtvrtek  

Co je třeba? V podstatě jen jedno – jak píše prorok Zachariáš „vyhledat Hospodina 
zástupů“ (Za 8, 21) 

Co se pod tím skrývá? Může to být modlitba (díků, proseb, v tichu či nahlas).  

Může to být četba z bible, nebo zpěv či poslech písní.  

Může to být prostá hezká chvíle, která nás nějak k Němu nasměruje.  

Jste-li sami tak, před pobožností někomu zavolejte. Nebo zavolejte někomu, o kom 
víte, že je doma sám. 

Tahle příprava se vztahuje k Zelenému čtvrtku.  

V tento den se stalo hned několik událostí, které si můžeme připomenout a hledat 
skrze ně Hospodina: 

• Zrazení a Ježíšovo zatčení 
• Ustanovení večeře Páně 
• Modlitba v Getsemane 

 

Jako základ lze použít 22. kapitolu evangelia podle Lukáše. Před vlastní pobožností 
si ji přečtěte a přemýšlejte o ní. Můžete nějakou myšlenku rozvést v rámci 
pobožnosti. Tvůrci pobožnosti jste vy. Tato pobožnost je ve vaší režii a konáme ji v 
důvěře, že jsme každý sám pozváni k prohloubení naší vlastní víry a vztahů mezi 
námi i Bohem. Jak by mohla proběhnout domácí pobožnost u vás doma? 

• Připravit sobě či v rodině večeři (je-li vás doma víc, připravujte ji společně) 
– může být slavnostnější, můžete se na společné stolování pěkně obléknout, 
můžete to pojmout prostě nevšedně a jako společnou hru. Kdo co vymyslí 
za jídlo pro druhého? Třeba jen drobnost. Nebo něco jiného? Nebo by každý 
mohl při večeři někomu z rodiny něco hezkého říct. Rozdělte kdo komu, 
něco vymyslí. 

• Jídlo může vycházet třeba ze sederové večeře. Ale na stole může být to, co 
máte rádi. Určitě mějte na stole chleba a víno (třeba i hroznové) jako 
připomínku večeře Páně. 22. kapitola Lukášova evangelia obsahuje 
ustanovení večeře Páně, určitě ji tedy nepřeskočte. Na stole může být 
samozřejmě velikonoční beránek. 

• Připravte si bibli, případně zpěvník (hudební nástroj), nebo přehrávač, 
který vám hudbu zprostředkuje. 

• Promyslete, co budete chtít použít. Budete číst celou 22. kapitolu? Nebo jen 
výběr? Budete se při čtení střídat? Níže najdete návrh pořadu, kterého se 
můžete přidržet.  

• Dále promyslete: za co a koho se budete modlit. Přímluvné modlitby patří 
do této pobožnosti stejně jako čtení z bible. Bude jedna z modliteb i vyznání 
víry? Uzpůsobte čtení dětem. Kratší a soustředěnější je lepší, než neustálé 

svolávání ku pokoji ☺, ale i mumraj má své kvality. Nejde o dokonalost, ale 
o vyhledávání Hospodina zástupů. A v každém zástupu je někdy mumraj (i 



kdyby tam byla 1,5 metrová distance) i kdyby to byla večeře Páně. 
• Důležité je, pokud se budou pobožnosti účastnit i děti, aby ji rozuměly. 

Vysvětlete jim, proč slavíme Velikonoce. Můžeme proto použít to, co si říkají 
židé. Scházíme se jako poděkování za všechno, co Hospodin pro nás vykonal 
a ještě vykoná. Připomínáme si o Velikonocích vysvobození Izraele z Egypta 
a jako křesťané i Ježíšovo vzkříšení. Tedy víru, že náš život bude i po smrti 
pokračovat u Pána Boha a že nám dává sílu na každý nový den. 

 

NÁVRH POŘADU POBOŽNOSTI 

Začněte v 18.00 h – můžeme tak být spolu  

Píseň: Bůh je záštita má 

pozdrav apoštola Pavla 1. Kor 1,1-31 Blížil se svátek nekvašených chlebů, velikonoce. 
2 Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by Ježíše zahubili; báli se však lidu. 3 Tu 
vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 4 
Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. 5 Oni se 
zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6 Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou 
příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.Modlitba: může mít 
charakter vyznání vin a píseň Temnou divnou mlhou7 Nastal den nekvašených 
chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. 8 Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl 
jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ 9 Oni mu 
řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ 10 Řekl jim: „Když vejdete do města, 
potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a 
řekněte hospodáři: 11 ‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými 
učedníky velikonočního beránka?‘ 12 A on vám ukáže upravenou velkou horní 
místnost; tam připravte večeři.“ 13 Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili 
velikonočního beránka.Modlitba s vyznáním víry nebo Píseň Svou víru s nadějí14 
Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 15 Řekl jim: „Velice jsem 
toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. 16 Neboť vám pravím, že 
ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. 

Modlitba: Milosrdný Bože a Otče, dej, abychom přijímali tento chléb a toto víno jako 
ti kteří následují tvého Syna Ježíše Krista. Učiň s námi tu milost, abychom se nebáli 
vzít vše, co nás čeká a i v tom nedobrém, co jest, na Tebe s pozdviženou hlavou čekali. 
Ty proměníš naše tělo i mysl k životu pravému. Chléb i víno nám budiž znamením a 
jistotou o tvé moci a síle. Amen. 

17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. 18 Neboť vám 
pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království 
Boží.“ 19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, 
které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ 20 A právě tak, když bylo po 
večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která 
se za vás prolévá. 

“Modlitba Páně“ 

Zde je vhodná chvíle, kdy si můžete říct, to co jste si jeden pro druhého připravili 

Píseň:  



Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,ať Hospodin rozjasní nad tebou svou 
tvář a je ti milostiv,ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 

Dejte se do jídla 

Na vhodném místě poskytnete následující věci: 

• Bílý ubrus 
• Dětská Bible nebo tištěný biblický text  
• Svíčka 
• Květiny nebo větvičky  
• Hroznová šťáva v džbánu, pěkné sklenice 
• Chlebové placky (nebo jakýkoli jiný typ chleba)  

Než začnete, přemýšlejte o tom, zda si budete po přečtení biblické pasáže navzájem 
držet ruce 

Mytí nohou (případně rukou, před jídlem): dřez, džbán s vodou a ručník. Místo toho 
můžeme vytvořit z papíru stopy nohou a během toho si klademe otázky-jak mohu 
konat dobro, jak mohu jít v Ježíšových šlépějích? 

Dnes na Zelený čtvrtek slavíme společně. Pamatujeme si, že Ježíš byl se svými 
přáteli, aby slavil hod beránka a ustanovil připomínání Poslední večeře.  

Společná příprava: Ubrus, svíce, Bible, květiny. Hroznová šťáva a chléb  

Modlitba. 

Ježíš slavil se svými učedníky. Stůl, ke kterému se posadil se svými přáteli, byl 
připraven. Poděkoval Bohu a lámal chléb.  

Evangelium podle Jana 13: 1--15 

Píseň:  

Přímluva:  
• za každého, kdo pracuje pro jiné lidi. 
• za každého, kdo v naší společnosti přebírá odpovědnost. 
• za každého, kdo je nemocný. 
• za všechny děti a mladé lidi. 
• za všechny rodiče a prarodiče. 
• za umírající a zemřelé 

 Otče náš 

Lámání chleba a podávání kalicha na připomenutí Ježíšovy oběti a také zaslíbení 

Úklid 

Ztišení a modlitba jako připomínka zápasu v zahradě na Olivové hoře              MM 



 



 

 


