
Význam dnů svatého velikonočního týdne 2020 s biblickým čtením 

Květná neděle 5. 4. – Ježíšův vjezd na oslátku do Jeruzaléma slavit židovské 
velikonoční svátky (vyjití Izraelců z egyptského otroctví pod vedením Mojžíše) 
Matoušovo evangelium (dále Mt) 21,1 - 9 

Pondělí 6. 4. (modré) – Očištění chrámu – Mt 21,10 – 17 
/je možno číst delší úsek:  Mt 21,10 – 25,46/ 
 
Úterý 7. 4. (šedé nebo žluté) – Pomazání Ježíše v Betanii – Mt 26,1 – 13 

Škaredá středa 8. 4. – název podle škaredého rozhodnutí Jidáše zradit Ježíše 
Úmluva Jidáše a velekněží – Mt 26,1 – 5. 14 – 16 

Zelený čtvrtek 9. 4. – Velikonoční večeře Ježíše s učedníky v horní místnosti 
kamenného domu v Jeruzalémě (k jehněčímu jedli zelené byliny); 
Ježíš se svými učedníky v Getsemanské zahradě – tam Ježíšova modlitba, 
Jidášova zrada a zatčení Ježíše. 
Mt 26,17 – 56 

 Noc ze čtvrtka na Velký Pátek – vykonstruovaný soud zatčeného Ježíše 
s křivými, lživými svědky a Petrovo zapření     Mt 26,57 – 75 

Velký Pátek 10. 4. = nejsmutnější den celého církevního roku! Přísný půst! 
Dramatické události utrpení Ježíše (pašije), v 9 hodin ukřižování, v 15 hodin 
Ježíšova smrt. Večer narychlo (před židovskou sobotou) pohřeb Ježíšův 
do nového kamenného hrobu Josefa z Arimatie. 
Mt kap. 27 
 
Bílá sobota 11. 4.  (podle bílého šatu prvokřesťanských křtěnců) – den ticha, 
smutku, mlčení… Ježíšovo mrtvé tělo spočívá v kamenném hrobě, vchod 
do hrobu zavalen těžkým kamenem, hrob hlídán římskou stráží (Mt 27,65n). 
Židovský sváteční den sabat a současně 3. den žid. svátku nekvašených chlebů 
Pascha.   (Doporučený žalm 22) 

Hod Boží velikonoční – neděle 12. 4. = radostný den Ježíšova vzkříšení!   Mt 28 
Zjevení vzkříšeného Ježíše Krista učedníkům v Jeruzalémě a dvěma žákům 
jdoucím do Emaus – Jan 20,19 – 25  a  Lukáš  24 



Pondělí velikonoční 13. 4. – Zjevování vzkříšeného Ježíše Krista 
Jan 20,26 – 21,25 
 

 

Vážené sestry a vážení bratři, milé děti, 

myslím na vás, modlím se za vás a přeji vám i v tomto náročném čase 
požehnaný, hluboce prožívaný svatý velikonoční týden a trvalou radost 
z Kristova vzkříšení, jež je nadějí i našeho vzkříšení z Boží milosti a lásky. 

Bůh vás ochraňuj a posiluj! 

Vaše sestra Jindřiška 


