OBŘADY VELKÉHO PÁTKU V DOMÁCÍ CÍRKVI
V tento den doporučujeme použít větší kříž, nebo ikonu Kristova kříže a rozsvícenou svíci,
položte je na stůl; Zkratka P označuje otce, matku, případně podle situace někoho jiného, kdo
vede liturgii; zkratka O označuje ostatní, V znamená všichni.
Domluvíme se, kdo bude číst úryvek z evangelia, případně další texty.
ÚVODNÍ OBŘADY
P: Dnešní odpoledne se scházíme v naší domácnosti kolem kříže, abychom si připomněli
památku Pánova umučení. Na hoře Kalvárii nám Kristus odhaluje svou nekonečnou
lásku. Bůh se nechává lidmi přibít na kříž. Bůh se nezmocní tohoto světa armádou, ani
penězi. Kristus vládne tím, že nás přitahuje láskou.
O: „Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě,“ říká Pán.
SPOLEČNÝ HYMNUS
(lze číst souvisle nebo střídavě na dva chóry)
P: Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad,
abyste kráčeli v jeho šlépějích.
O: On se nedopustil hříchu,
ani lest nebyla v jeho ústech.
P: Když mu spílali, neodpovídal, když trpěl, nevyhrožoval,
ale přenechal vše tomu, který soudí spravedlivě.
O: Sám vynesl naše hříchy
na svém těle na dřevo,
abychom zemřeli hříchu a žili pro spravedlnost.
Jeho rány vás uzdravily.
P: Vždyť jste byli jako bloudící ovce, ale nyní jste se vrátili
k pastýři a biskupu svých duší.
V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen
ČTEME Z PÍSMA SVATÉHO
P:

Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Ducha svatého, aby nás
učinil vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných přečte pomalu úryvek z evangelia:
Slova svatého evangelia podle Jana (Jan 19, 25-42)

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce:
„Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten
učedník vzal k sobě.
Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: „Žízním.“ Tak se mělo splnit
Písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem a podali mu
ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak sklonil hlavu a skonal.
Lze přerušit text a pokleknout k tiché modlitbě.
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.'
Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal
potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal
jeho tělo.
Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci, a měl s sebou směs myrhy
a aloe, asi sto liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do (pruhů)
plátna, jak mají židé ve zvyku pohřbívat.
Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě
nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u židů byl den příprav a hrobka byla
blízko.
Lze zůstat chvilku v tichu a rozjímat o slyšeném textu, případně pracovat s textem jako na
Zelený čtvrtek.
Není však moudré, aby někdo z rodiny měl nad přečteným textem kázání.
ZAMYŠLENÍ NEZNÁMÉHO KNĚZE
P: Podle jednoho starobylého přísloví „i místa mají svou duši“. Přenesme se nyní v duchu
do Jeruzaléma, kde křesťané uctívají místo, kde byl Ježíš ukřižován, a hrob, do kterého
byl pohřben a ze kterého třetího dne vstal z mrtvých. V roce 614 Peršané vydrancovali
Jeruzalém a z Baziliky Božího hrobu ukradli relikvii svatého kříže. Byzantský císař
Heraklios Peršany porazil a v roce 629 v slavnostním průvodu přinesl relikvii Svatého
kříže. Když se císař oblečený do bohatých šatů chystal vejít do brány, která vedla na
Kalvárii, nemohl udělat ani krok. Tehdy mu jeruzalémský biskup Zachariáš vzkázal, aby
odložil bohatý oblek, protože se nehodí k pokoře Ježíše Krista. Císař poslechl, sundal si
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královskou korunu, oblékl si běžné šaty obyčejného člověka, zul se a bosý vynesl svatou
relikvii na její původní místo. Úctou Ježíšova kříže v našich domácnostech neuctíváme
dřevo. Připomínáme si toho, který na něm zemřel za nás a za naši spásu, neboť „Bůh tak
miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale měl
život věčný.“ (Jan 3,16) Kříž je pravá tvář Boží lásky. Pane Ježíši, ty nás z kříže učíš
milovat. Dej nám sílu, abychom byli tvými učenlivými žáky.
SLAVNOSTNÍ PŘÍMLUVY
P: V den, kdy si připomínáme umučení Pána Ježíše, který vylil svou krev na kříži na
záchranu nás i celého světa, předložme mu naše prosby. Volejme společně: Ukřižovaný
Ježíši, vyslyš nás.
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Prosíme tě za našeho Svatého otce Františka, za naše biskupy, kněze a jáhny, aby v
horlivosti sloužili Božímu lidu.
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Prosíme tě za ty, kteří spravují naši vlast, naše města a obce, aby vždy pamatovali na
společné dobro a zachovávání spravedlnosti pro všechny.
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Prosíme tě za ty, kteří tyto dny prožívají v nemoci, samotě a úzkostech, buď jim útěchou
a posilou.
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Prosíme tě za lékaře, sestry a dobrovolníky, posiluj je na duchu i na těle.
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Prosíme tě za naše zemřelé, přijmi je do svého nebeského království.
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Prosíme tě za sebe samé, neopouštěj nás ve chvílích zkoušky, ale vysvoboď nás od
každého zla.
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Přinášíme ti i tyto naše prosby (Pokud někdo chce, může přidat vlastní prosbu.)
O: Ukřižovaný Ježíši, vyslyš nás.
P: Bolestný Ježíši, ty ses v dnešní den obětoval z lásky k nám, s důvěrou v tvou nekonečnou
lásku předkládáme tyto své prosby. Vyslyš nás pokorně prosící o tvé milosrdenství, neboť
ty žiješ a kraluješ na věky a věků.
V: Amen.
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UCTĚNÍ SVATÉHO KŘÍŽE (Z MODLITBY SV. ANSELMA)
Všichni přítomní si kleknou na kolena okolo kříže, který je položen na stole.
P: Svatý kříži, ty nám připomínáš kříž, na kterém zemřel náš Pán Ježíš Kristus, aby nás
přivedl z věčné smrti, do které nás uvrhla naše ubohost, k věčnému životu, který jsme
hříchem ztratili.
O: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
P: Klaním se, velebím a oslavuji ten kříž, který pro nás představuješ. Tím křížem se klaním
našemu milosrdnému Pánu a všemu, co pro nás v milosrdenství vykonal. Kříž hodný
lásky, ve kterém je naše spása, náš život a vzkříšení.
O: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
P: Ó kříži, vybraný a připravený pro takové nevýslovné dobro, dílo, které se na tobě
dovršilo, tě vyvyšuje více než celá chvála lidských či andělských myšlenek a jazyka. V
tobě a skrze tebe je můj život a moje spása; v tobě a skrze tebe je celé mé dobro; „Kéž se
nechlubím ničím jiným, než tebou“.
O: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
P: Ať je tedy moje sláva skrze tebe a v tobě; ať je moje pravá naděje skrze tebe a v tobě.
Skrze tebe jsou mé hříchy setřeny, skrze tebe je moje duše mrtvá starému životu a žije
novým životem spravedlnosti.
O: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
(Podle zvážení a při zachování hygienických předpisů může každý polibkem uctít kříž. Může
se společně zazpívat píseň z Kancionálu č. 317: Svatý kříži, nebo jiná vhodná píseň.)
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA
P: Pane Ježíši, v den tvého bolestného umučení a smrti u tvého kříže vyznáváme, že i my se
chceme snažit žít v tomto světě jako tvoji milovaní učedníci. Ty nás voláš: „Kdo chce jít
za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě!“ (Mk 8, 34) Prosíme tě o
sílu trpělivě a s důvěrou tě následovat. Pane Ježíši, ústy apoštola Pavla od nás žádáš:
„Berte na sebe břemena jedni druhých“ (Gal 6, 2). Nauč nás pozornosti a vlídnosti,
abychom v našich komunitách byli soucitní s druhými a abychom je těšili v trápeních,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
O: Amen.
P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
V: Amen.
Na znamení požehnání si můžeme navzájem udělat křížek na čelo.
P: Dobrořečme Pánu.
V: Bohu díky.
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Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství, která končí v sobotu před 2. nedělí
velikonoční. Novéna se skládá z krátké modlitby a následně Korunky k Božímu milosrdenství.
Chcete-li, můžete se přidat:
1. den:
Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky.
„Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého
milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší.“
Nejmilosrdnější Ježíši, je ti vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše
hříchy, ale na důvěru, kterou klademe ve tvou nekonečnou dobrotu, a všechny nás přijmi do
příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro
lásku, jež tě pojí s Otcem a Duchem svatým.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo a zvláště na ubohé hříšníky, vždyť celé lidstvo
je uzavřeno v nejslitovnějším Ježíšově srdci, a pro Jeho bolestné utrpení prokaž nám své
milosrdenství, abychom všemohoucnost tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství (modlí se na růženci)


Otče náš, jenž jsi na nebesích



Zdrávas Maria



Věřím v Boha



Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho
Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. (Zrnko pro Otče náš)

Pro jeho bolestné utrpení bud' milosrdný k nám i k celému světu. (10x, zrnka pro
Zdrávas)
Tento desátek se modlí celkem 5x.
Na zakončení:


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.
(3x)

2. den:
Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo.
„Dnes mi přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic a ponoř je do mého nezměrného
milosrdenství. Ony mi dodaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; skrze ně, jako skrze průtoky,
stéká na lidstvo mé milosrdenství.“
Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom
uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je
v nebi.

5

Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na
duše kněží, řeholníků a řeholnic, a naplň je silou svého požehnání a pro lásku srdce svého
Syna, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim svou sílu a světlo, aby dokázali vést ostatní po
cestách spásy a aby společně zpívali ke cti tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věky
věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
3. den:
Modleme se za všechny věrné křesťany.
„Dnes mi přiveď všechny zbožné a věrné duše a ponoř je do moře mého milosrdenství; tyto
duše mě utěšovaly na křížové cestě, byly mi kapkou útěchy v moři hořkosti.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem štědře udílíš milosti z pokladnice svého milosrdenství,
přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme
tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane tvé srdce k nebeskému Otci.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako dědictví svého Syna a pro jeho bolestné
utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad
svaté víry, ale aby tvé nesmírné milosrdenství s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly
na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
4. den:
Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství.
„Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém
utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství.“
Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího
srdce duše pohanů, kteří tě neznají; nechť je osvítí paprsky tvé milosti, aby i oni společně s
námi oslavovali tvé podivuhodné milosrdenství, a nepropouštěj je z příbytku svého
nejslitovnějšího srdce.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo tě ještě neznají, ale jejichž duše
jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše neví,
jak velikým štěstím je tebe milovat. Učiň, ať i ony oslavují štědrost tvého milosrdenství na
věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
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5. den:
Modleme se za bloudící ve víře.
„Dnes mi přiveď duše odloučených bratří a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým
utrpením drásali mé tělo i srdce – moji církev. Když se vracejí k jednotě s církví, hojí se mé
rány, a tak zmírňují mé utrpení.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, ty neodpíráš světlo těm, kdo prosí, přijmi do
příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše našich odloučených bratří a přitáhni je svým
světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce, ale učiň,
ať i oni oslaví štědrost tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše našich odloučených bratří, zvláště na ty, kteří
promrhali tvá dobra a zneužili tvých milostí zarputilým setrváváním ve svých omylech.
Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně
podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Učiň, ať také oni
oslavují Tvé veliké milosrdenství na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
6. den:
Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají.
„Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství.
Tyto duše jsou nejvíc podobné mému srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách
umíral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů. Na ně vylévám
milosti plnými proudy. Moji milost může přijmout pouze pokorná duše; pokorným duším
dávám svou důvěru.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný
srdcem,“ přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše tiché a pokorné a duše malých
dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení. Jsou
vonící kyticí před Božím trůnem, vůní, jíž se sytí sám Bůh. Tyto duše stále přebývají ve tvém
nejslitovnějším srdci a neustále a navěky zpívají píseň lásky a milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou
uzavřeny v příbytku nejslitovnějšího srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají tvému
Synu; jejich vůně stoupá ze země až k tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra,
prosím tě pro lásku a tvé zalíbení v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše
společně zpívaly ke cti tvého milosrdenství na věky věků. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
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7. den:
Modleme se za ty, kteří uctívají Boží milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají živým
obrazem milosrdného srdce Ježíšova.
„Dnes mi přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují mé milosrdenství, a
ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a
nejhlouběji pronikly do mého ducha. Jsou živým odleskem mého slitovného srdce. V
budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem. Žádná z nich se nedostane do
pekelného ohně. Každou budu zvlášť bránit v hodinu její smrti.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jehož srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího
srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné
mocí samotného Boha; v nejrůznějších trápeních a překážkách jdou vpřed s důvěrou ve tvé
milosrdenství. Jsou s tebou sjednoceny a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše
nebudou přísně souzeny, nýbrž je v okamžiku skonu obejme tvé milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají největší z tvých vlastností –
tvé bezedné milosrdenství, a které jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Tyto duše jsou
živým evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich srdce, přeplněné radostí, zpívá
píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím tě, Bože, prokaž jim své milosrdenství, podle jejich
naděje a důvěry v tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl, že duše, které budou
uctívat jeho nevyčerpatelné milosrdenství, bude sám chránit v životě a zvláště v hodině smrti
jako vlastní slávu. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
8. den:
Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení,
jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti.
„Dnes mi přiveď duše, které jsou uvězněny v očistci, a ponoř je do propasti mého
milosrdenství; ať prameny mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi
miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z
pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně. Kdybys znala jejich muka, neustále
bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy.“
Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku
tvého nejslitovnějšího srdce duše z očistce, které jsou ti velmi milé, které však musí splatit
dluh tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí
plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc tvého milosrdenství.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v nejslitovnějším srdci
Ježíšově. Prosím tě, pro bolestné utrpení Ježíše, tvého Syna, a pro hořkost, jíž byla zaplavena
jeho nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem tvé
spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, tvého nejmilejšího Syna, neboť
věříme, že tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
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9. den:
Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech.
„Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují
mé srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných
duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode mě tento kalich, je-li to Tvá vůle.
Poslední záchranou pro ně je utéci se k mému milosrdenství.“
Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku tvého nejmilovanějšího
srdce vlažné duše. Ať se tyto chladné duše, které se podobají mrtvolám a naplňují tě takovým
odporem, rozehřejí v ohni tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého
milosrdenství, přitáhni je do výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť ty můžeš
všechno.
Věčný Otče, shlédni milosrdně na vlažné duše, uzavřené v nejslitovnějším srdci Ježíšově.
Otče milosrdenství, prosím tě, pro hořké utrpení tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající
umírání na kříži dovol, aby také ony oslavovaly propast tvého milosrdenství. Amen.
Korunka k Božímu milosrdenství
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