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které se na tob! dovr"ilo, t! vyvy"uje více ne# celá chvála lidsk$ch %i 
and!lsk$ch my"lenek a jazyka. V tob! a skrze tebe je m&j #ivot a moje 
spása; v tob! a skrze tebe je celé mé dobro; "Ké# se chlubím ni%ím jin$m, 
ne# tebou". S: Klaníme se Ti, Kriste, a d!kujeme Ti, nebo" sv#m k$í%em 
jsi vykoupil sv!t. 

V: A' je tedy moje sláva skrze tebe a v tob!; a' je moje pravá nad!je 
skrze tebe a v tob!. Skrze tebe jsou mé h(íchy set(eny, skrze tebe je du"e 
mrtvá pro m&j star$ #ivot a #ije nov$m #ivotem spravedlnosti. 

S: Klaníme se Ti, Kriste, a d!kujeme Ti, nebo" sv#m k$í%em jsi 
vykoupil sv!t. (Podle zvá#ení a p(i zachování hygienick$ch p(edpis& m&#e 
ka#d$ polibkem uctít k(í#. M&#e se spole%n! zazpívat píse) z Kancionálu %. 
317: Svat$ k(í#i, nebo jiná vhodná píse)) 
7. Korunka k Bo%ímu milosrdenství 
V: Za na"i rodinu, za v"echny kn!ze, za na"i farnost, za na"i vlast, za ty, 

kte(í trpí nemocí, a také i za ty, kte(í ji r&zn$m zp&sobem pomáhají 
zmírnit, se nyní pomodleme Korunku k Bo#ímu milosrdenství. (Pokud 
n!kdo chce, m&#e p(idat jin$ úmysl) 
8. Záv!re&ná modlitba 
V: Pane Je#í"i, v den tvého bolestného umu%ení a smrti u tvého k(í#e 

vyznáváme, #e i my se chceme sna#it #ít v tomto sv!t! jako tvoji milovaní 
u%edníci. Ty nás volá": "Kdo chce jít za mnou, zap(i sám sebe, vezme sv&j 
k(í# a následuje m!." (Mk 8, 34) Prosíme t! o sílu trp!liv! a s d&v!rou t! 
následovat. Pane Je#í"i, ústy apo"tola Pavla od nás #ádá": "Neste si 
navzájem b(emena" (Gal 6, 2). Nau% nás pozornosti a vlídnosti, abychom v 
na"ich komunitách byli soucitní s druh$mi a abychom je t!"ili v trápeních, 
nebo' ty #ije" a kraluje" na v!ky v!k&. S: Amen. 

V: Zakon%eme na"i domácí liturgii tím, #e se obrátíme v modlitb! 
k Sedmibolestné Pann! Marii. Maria, Je#í"ova a na"e matka, ty jsi v!rn! 
stála pod k(í#em, v t!chto dnech a t$dnech bu* posilou nám, ale zvlá"' 
star$m, opu"t!n$m a trpícím a také i t!m, kte(í se o n! starají. 

S: Panno Maria Sedmibolestná, pro tajemství tv$ch bolestí vypros nám 
milosrdenství u Boha Otce. P(edstav mu probodnuté své i Je#í"ovo Srdce a 
v"echna utrpení, které jsi s Je#í"em protrp!la za nás na zemi. Amen. 

V: Panno Maria Sedmibolestná. S: Oroduj za nás. 
V: Panno Maria, Královno rodiny. S: Oroduj za nás. 
V: Dobro(e%me Pánu. S: Bohu díky. 

Liturgie domácí církve na Velk! pátek 
(Doporu!ujeme slavit odpoledne kolem 15:00 hod., ale tak, aby to nenaru"ilo 
sledování velkopáte!ní liturgie na památku Pánova umu!ení) 
1. Úvodní ob$ady 
(V tento den doporu%ujeme pou#ít v!t"í k(í#, nebo ikonu Kristova k(í#e 

a rozsvícenou svíci, polo#te je na st&l; zkratka V ozna%uje otce, matku, 
p(ípadn! podle situace n!koho jiného, kdo vede liturgii; zkratka S ozna%uje 
spole%né odpov!di) 

V: V dne"ní odpoledne se scházíme v na"í domácnosti kolem k(í#e, 
abychom si p(ipomn!li památku Pánova umu%ení. Na ho(e Kalvárii nám 
Kristus odhaluje svou nekone%nou lásku. B&h se nechává lidmi p(ibít na 
k(í#. B&h se nezmocní tohoto sv!ta armádou ani pen!zi. Kristus vládne 
tím, #e nás p(itahuje láskou. 

S: "A% budu ze zem! vyv#'en, potáhnu k sob!," $íká Pán. 
2. Spole&n# hymnus (lze %íst souvisle nebo st(ídav! na dva chóry) 
V: Kristus trp!l za vás a zanechal vám p(íklad, abyste krá%eli v jeho 

"lép!jích. S: On se nedopustil h$íchu, ani lest nebyla v jeho ústech. 
V: Kdy# mu spílali, neodpovídal, kdy# trp!l, nevyhro#oval, ale 

p(enechal v"e tomu, kter$ soudí spravedliv!. 
S: Sám vynesl na'e h$íchy na svém t!le na d$evo, abychom zem$eli 

h$íchu a %ili pro spravedlnost. Jeho rány vás uzdravily. 
V: V#dy' jste byli jako bloudící ovce, ale nyní jste se vrátili k past$(i a 

biskupu sv$ch du"í. S: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na 
po&átku, i nyní, i v%dycky a na v!ky v!k(. Amen 
3. Evangelijní úryvek 
V: +tení ze svatého evangelia podle Jana (Jan 19, 25-42) 
U Je#í"ova k(í#e stála jeho matka, p(íbuzná jeho matky Marie 

Kleofá"ova a Marie Magdalská. Kdy# Je#í" uvid!l svou matku a jak p(i ní 
stojí ten u%edník, kterého m!l rád, (ekl matce: ",eno, to je tv&j syn." Potom 
(ekl u%edníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten u%edník vzal 
k sob!. Potom, kdy# Je#í" v!d!l, #e u# je v"echno dokonáno, (ekl je"t!: 
",ízním." Tak se m!lo splnit Písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili 
tedy na yzop houbu napln!nou octem a podali mu ji k úst&m. Kdy# Je#í" 
p(ijal ocet, (ekl: "Dokonáno je!" Pak sklonil hlavu a skonal. Proto#e byl den 
p(íprav, tak#e mrtvá t!la nesm!la z&stat na k(í#i p(es sobotu – tu sobotu 
toti# byl velk$ svátek – po#ádali #idé Piláta, aby byly uk(i#ovan$m 
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p(era#eny nohy a aby byli s)ati. P(i"li tedy vojáci a p(erazili kosti prvnímu i 
druhému, kte(í s ním byli uk(i#ováni. Kdy# v"ak p(i"li k Je#í"ovi, vid!li, #e 
u# je mrtv$. Proto mu kosti nep(erazili, ale jeden z voják& mu kopím 
probodl bok a hned vy"la krev a voda. Ten, kter$ to vid!l, vydává o tom 
sv!dectví a jeho sv!dectví je pravdivé. On ví, #e mluví pravdu, abyste i vy 
v!(ili. To se stalo, aby se splnil v$rok Písma: 'Ani kost mu nebude zlomena.’ 
A na jiném míst! v Písmu se (íká: 'Budou hled!t na toho, kterého probodli.’ 
Josef z Arimatie, kter$ byl Je#í"ov$m u%edníkem, ale ze strachu p(ed #idy 
jen tajn$m, po#ádal potom Piláta, aby sm!l sejmout Je#í"ovo mrtvé t!lo, a 
Pilát mu to dovolil. P(i"el tedy a s)al jeho t!lo. Dostavil se tam i Nikodém, 
ten, kter$ k n!mu p(i"el jednou v noci, a m!l s sebou sm!s myrhy a aloe, asi 
sto liber. Vzali tedy Je#í"ovo t!lo a zavinuli ho s t!mi vonn$mi v!cmi do 
(pruh&] plátna, jak mají #idé ve zvyku poh(bívat. Na tom míst!, kde byl 
uk(i#ován, byla zahrada a v té zahrad! nová hrobka, kde nebyl je"t! nikdo 
pochován. Tam tedy polo#ili Je#í"e, proto#e u #id& byl den p(íprav a 
hrobka byla blízko. V: Sly"eli jsme slovo Bo#í. S: Chvála tob!, Kriste. 
4. Zamy'lení 
V: Podle jednoho starobylého p(ísloví "i místa mají svou du"i". 

P(enesme se nyní v duchu do Jeruzaléma, kde k(es'ané uctívají místo, kde 
byl Je#í" uk(i#ován a hrob, do kterého byl poh(ben a ze kterého t(etího dne 
vstal z mrtv$ch. V roce 614 Per"ané vydrancovali Jeruzalém a z Baziliky 
Bo#ího hrobu ukradli relikvii svatého k(í#e. Byzantsk$ císa( Heraklios 
Per"any porazil a v roce 629 v slavnostním pr&vodu p(inesl relikvii Svatého 
k(í#e. Kdy# se císa( oble%en$ do bohat$ch "at& chystal vejít do brány, která 
vedla na Kalvárii, nemohl ud!lat ani krok. Tehdy mu jeruzalémsk$ biskup 
Zachariá" vzkázal, aby odlo#il bohat$ oblek, proto#e se nehodí k poko(e 
Je#í"e Krista. Císa( poslechl, dal si dole královskou korunu, oblékl si b!#né 
"aty oby%ejného %lov!ka, zul se a bos$ vynesl svátou relikvii na její p&vodní 
místo. Úctou Je#í"ova k(í#e v na"ich domácnostech, neuctíváme d(evo. 
P(ipomínáme si toho, kter$ na n!m zem(el za nás a za na"i spásu, nebo' 
"B&h tak miloval sv!t, #e dal svého jediného Syna, aby nezahynul nikdo, 
kdo v n!ho v!(í, ale m!l #ivot v!%n$." (Jan 3,16) k(í# je pravá tvá( Bo#í 
lásky. Pane Je#í"i, ty nás z k(í#e u%í" milovat. Dej nám sílu, abychom byli 
tv$mi u%enliv$mi #áky. (Pokud n!kdo chce, m"#e se pod!lit o krátkou 
my$lenku, která ho oslovila z Bo#ího slova) 
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5. Prosby 
V: V dne"ní den, kdy si p(ipomínáme umu%ení Pána Je#í"e, kter$ vylil 

svou krev na k(í#i na záchranu nás i celého sv!ta, p(edlo#me mu na"e 
prosby. Volejme spole%n!: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Prosíme t! za na"eho Svatého otce Franti"ka, za na"e biskupy, kn!ze 
a jáhny, aby v horlivosti slou#ili Bo#ímu lidu. 
S: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Prosíme t! za ty, kte(í spravují na"i vlast, na"e m!sta a obce, aby 
v#dy pamatovali na spole%né dobro a zachovávání spravedlnosti pro 
v"echny. S: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Prosíme t! za ty, kte(í tyto dny pro#ívají v nemoci, samot! a 
úzkostech, bu* jim út!chou a posilou. S: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Prosíme t! za léka(e, sestry a dobrovolníky, posiluj je na duchu i na 
t!le. S: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Prosíme t! za na"e zem(elé, p(ijmi je do svého nebeského království. 
S: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Prosíme t! za sebe samé, neopou"t!j nás ve chvílích zkou"ky, ale 
vysvobo* nás od ka#dého zla. S: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Prosíme t! i za tyto na"e prosby (Pokud n!kdo chce, m&#e p(idat 
vlastní prosbu) S: Uk$i%ovan# Je%í'i, vysly' nás. 

V: Bolestn$ Je#í"i, ty ses v dne"ní den ob!toval z lásky k nám, s d&v!rou 
v tvou nekone%nou lásku p(edkládáme tyto své prosby. Vysly" nás pokorn! 
prosící o tvé milosrdenství, nebo' ty #ije" a kraluje" na v!ky a v!k&. S: 
Amen. 
6. Uct!ní svatého k$í%e – z modlitby sv. Anselma (v"ichni p(ítomní si 

kleknou na kolena okolo k(í#e, kter$ je polo#en na stole) 
V: Svat$ k(í#, ty nám p(ipomíná" k(í#, na kterém zem(el ná" Pán Je#í" 

Kristus, aby nás p(ivedl z v!%né smrti, do které nás uvrhla na"e ubohost, k 
v!%nému #ivotu, kter$ jsme h(íchem ztratili. 

S: Klaníme se Ti, Kriste, a d!kujeme Ti, nebo" sv#m k$í%em jsi 
vykoupil sv!t. 

V: Klaním se, velebím a oslavuji ten k(í#, kter$ pro nás p(edstavuje". 
Tím k(í#em se klaním na"emu milosrdnému Pánu a v"emu, co pro nás 
v milosrdenství vykonal. K(í# hodn$ lásky, ve kterém je na"e spása, ná" 
#ivot a vzk(í"ení. S: Klaníme se Ti, Kriste, a d!kujeme Ti, nebo" sv#m 
k$í%em jsi vykoupil sv!t. 

V: Ó k(í#i, vybran$ a p(ipraven$ pro takové nev$slovné dobro, dílo, 


