
Velikonoce jsou nejdůležitější křesťanské svátky.  

 

Termín Velikonoc se každý rok liší.  Vypočítá se tak, že Velikonoční neděle je vždy 

první neděle po prvním jarním úplňku v daném roce. Od  velikonoční neděle se 

odpočítá zpět 40 dnů (nepočítají se neděle) a tím se dojde k termínu Popeleční středy 

jako začátku postní doby.  

Postní doba je tedy doba 6 týdnů, kdy se křesťané  připravují na Velikonoce. Poslední 

neděle  v postní době se nazývá Květná neděle. 

 

Květná neděle  připomíná událost, kdy Ježíš přijel  na oslátku do  města  

Jeruzalém, lidé ho vítali jako krále a mávali mu  zelenými větvemi. Proto 

se neděle jmenuje Květná, křesťané v tento den přichází do kostela 

s napučenými větvičkami, které si pak odnáší domů a zdobí  jimi svůj dům. 

 

 

 

Květnou nedělí začíná takzvaný Svatý týden, jehož vrcholem jsou 

Velikonoce.   Prvním dnem Velikonoc je Zelený čtvrtek. 



Zelený čtvrtek  je den, kdy si připomínáme, jak se Ježíš loučil se svými 

učedníky při poslední večeři. Jedli společně pečeného beránka, 

nekvašené chleby a zelené byliny, jak bylo zvykem v židovských rodinách. 

Při  této večeři došlo k několika událostem. Ježíš umýval  učedníkům nohy 

jako obyčejný služebník, tím učedníkům ukázal, že si mají navzájem 

pomáhat.  Při večeři Ježíš požehnal chléb a víno. Po večeři odešli do 

zahrady, kde se  Ježíš modlil. Jeden z učedníků jménem Jidáš Ježíše 

zradil, do zahrady přišli vojáci a Ježíše zajali.  

V tento den si můžeme doma připomenout  biblické události  společnou 

slavnostní večeří. Můžeme  slavnostně prostřít stůl, rozsvítit svíčky, upéct 

nebo koupit nekvašené chleby (placky), připravit  maso, zelené bylinky, 

pro dospělé  doplnit vínem, pro děti  hroznovým džusem. 

 

 

Pojmenování "zelený" nemá žádnou zelenou symboliku. Vznikl pravděpodobně 

zkomolením původního německého pojmenování Greindonnerstag, tedy Lkavý 

čtvrtek. Z přídavného jména grein se stalo časem grün a Lkavý čtvrtek se tak změnil 

na Zelený. 



Velký pátek je dnem, kdy se vzpomíná na  to, jak byl Ježíš v Jeruzalémě 

odsouzen, ukřižován, zemřel na kříži a byl pohřben.  Pro křesťany je to 

den smutku, kdy se postí, jsou v tichu, v kostelích nehraje žádná hudba 

ani nezvoní zvony.  

S dětmi můžeme tento den prožít podobně, i ony mohou zažít den, kdy si 

něco odřeknou, „postí se“. Půstem nemusí být jen  odepření nějakého jídla 

či třeba sladkostí, může to být také den, který strávíte bez televize, 

počítačů či mobilů. Místo toho děti mohou udělat něco pro druhé jako 

připomínku toho, že, jak vyznávají křesťané, Ježíš se obětoval za nás.  

Děti mohou  například kreslit  obrázky nebo vyrábět dárečky třeba pro 

zdravotníky, či pro babičky a dědečky, nebo  například pomáhat rodičům. 

 

 

 

 

 



Bílá sobota je  den, kdy Ježíš ležel ve skalním hrobě, který byl zavalený 

velkým kamenem. Večer v tento den se v kostelích koná slavnostní 

bohoslužba, při které se zapaluje  oheň, od kterého se zapálí  veliká 

velikonoční svíce (paškál). Tato svíce je symbolem Ježíše jako světla pro 

celý svět. 

Je to vhodný den k tomu, připravovat s dětmi velikonoční dobroty, cukroví, 

vše, co bude potřeba na velikou oslavu Velikonoční neděle. Můžeme péct 

beránka, bochánky, zdobit velikonoční perníčky. Také si můžeme 

společně přečíst celý velikonoční příběh z dětské bible (nebo z odkazů na 

konci tohoto článku) o velikonočních událostech. Můžete si také   s dětmi 

ozdobit svíčku, kterou si zapálíte v neděli při slavnostním obědě. 

 

Pojmenování "bílá sobota"  vychází z toho, že nejčastěji na tento den  jsou  do církve 

přijímáni noví dospělí členové, na Bílou sobotu večer bývají pokřtěni. Mívají na sobě 

bílé  roucho nebo alespoň část oděvu jako symbol nového života. 

  



Velikonoční neděle je  nejdůležitějším dnem všech křesťanů.  

Připomínáme si Ježíšovo vzkříšení.  V neděli ráno se šly k Ježíšovu hrobu 

podívat tři ženy. Uviděly tam anděla, který jim pověděl radostnou zprávu, 

že Ježíš byl vzkříšen. Ženy to  s radostí oznámily učedníkům. Dva 

z učedníků, Petr a Jan, se rychle  běželi  ke hrobu podívat a uvěřili, že  

Ježíš opět žije. 

Ježíš vstal z mrtvých v neděli ráno, proto slaví křesťané každou neděli 

jako slavný den.  Velikonoční  neděle je dnem, který můžeme prožít stejně 

slavnostně, jako prožíváme doma třeba Vánoce, s vyzdobeným bytem, 

hostinou, slavnostním oblečením, společnými aktivitami celém rodiny a 

třeba  i drobnými dárky pro děti. Je to den, kdy se  celý svět raduje. 

 

 

 



Velikonoční  pondělí  je den, který už s biblickými událostmi nemá moc 

společného, jde o postupně vzniklou lidovou tradici. Velikonoční pondělí 

již není součástí Svatého týdne.  

Ale určitě je to den, který můžeme prožít ve velké velikonoční radosti a 

veselí. V té opravdové radosti, která vychází z naděje, že smrt je poražena 

a nový život vítězí.  

V dnešní době, kdy  se nám mnohdy zdá, že naděje umírá a  to, co se  

kolem nás děje, nemůže skončit dobře, mohou pro nás být Velikonoce 

symbolem opravdového vzkříšení. Mohou být nadějí, že máme každý 

z nás osobně šanci na nový život a tuto šanci má i celá naše společnost.  

Nechť je Velikonoční pondělí  s jeho radostí, písněmi, pomlázkami  a 

vajíčky symbolem omlazení, znovuzrození celé naší země a přinese nám 

naději, že  po dnech ticha a smutku zase přijde radost a veselí. 

 

 

 

Další inspirace a informace k prožívání Velikonoc  pro děti i dospělé můžete  najít 

například zde:  

https://deti.vira.cz/clanky/velikonoce-na-webu-detiviracz 

https://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce 

https://deti.vira.cz/aktivity/omalovanky/velikonocni-omalovanky 

https://www.vira.cz/katalog/velikonoce 
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