
Zásady pro slavení Svatého týdne a Velikonoční ho tridua  

1. Všeobecné zásady 

 Kněží mají slavit obřady Svatého týdne bez účasti lidu, tj. s jedním nebo dvěma 
přisluhujícími (např. jáhnem, akolytou, ministrantem). Vzhledem k současné situaci 
není vhodné, aby přisluhujícím byl někdo z dětí nebo starší 65 let apod. 
Z hygienických důvodů je lepší, pokud kněz např. čte z misálu položeného na oltáři, 
než aby mu ho přisluhující držel u sedadla. 

 Kněží, kteří by obřady slavili zcela bez přisluhujících, mohou zvážit, zda nedat 
přednost Denní modlitbě církve, jak to rubriky předpokládají. 

 Koncelebrace např. faráře a kaplana při obřadech velikonočního tridua spolu s jedním 
přisluhujícím je i za stávajících opatření možná. V případě tří kněží by asistenci 
vykonali koncelebranti, aby byl zachován maximální počet tří účastníků bohoslužby 
(samozřejmě za dodržení potřebných hygienických opatření). Toto pravidlo platí při 
obdobných zmínkách i dále. 

 Při bohoslužbách s přisluhujícím či koncelebrovaných je potřeba dodržovat v této 
době nařízená opatření: rouška na ústech, dostatečný odstup mezi lidmi apod. 

 Při slavení eucharistie se doporučuje použít palu nejen na přikrytí kalicha, ale i na 
přikrytí patény; týká se to jak bohoslužeb slavených s přisluhujícím, tak 
koncelebrovaných. 

 V případě koncelebrujících kněží je vhodné, aby celou eucharistickou modlitbu říkal 
předsedající sám. 

 Při všech bohoslužbách se vynechává pozdravení pokoje. 
 Eucharistie přisluhujícímu se podává pod způsobou chleba na ruku, případní 

koncelebranti přijímají podobojí namáčením, předsedající přijímá krev Páně po 
přijímání koncelebrantů a také purifikuje. Je potřeba dbát na používání čistých 
purifikatorií i na jejich náležité praní. Je-li někde důvod k větší obezřetnosti, je možné 
použít dva kalichy a popř. i dvě patény. 

 Věřícím je třeba oznámit začátek bohoslužeb, aby se mohli připojit v modlitbě. 
 Základním úkolem pastýřů je vést věřící v tyto dny k modlitbě, zvláštním způsobem by 

se měla doporučovat modlitba hodin (Denní modlitba církve). 
 Kde je to možné s ohledem na technické prostředky a také s ohledem na důstojnost 

a krásu liturgie bez lidu, je možné bohoslužby přenášet přímým přenosem, není však 
dovoleno nabídnout věřícím k dispozici jejich záznam. V případě, že se bohoslužba 
z farního kostela přenáší, je homilie povinná. 

 Liturgická komise ve spolupráci s Liturgie.cz představí bezprostředně po 5. neděli 
postní podrobnější podporu pro osobní a rodinnou modlitbu. 

2. Svátost smíření před Velikonocemi 

 Apoštolská penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie 
mimo jiné uvádí, že „přísluší diecéznímu biskupovi, aby pro kněze a kajícníky stanovil 
rozumná opatření, která mají platit při individuálním slavení svátosti smíření, jakými 
jsou prostorné místo mimo zpovědnici, dodržení dostatečné vzdálenosti, použití 
ochranných masek, aniž by však byla ohrožena absolutní pozornost věnovaná 
zachování zpovědního tajemství a patřičné diskrétnosti.“ 



 Je možné také připomenout důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská 
penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde 
se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba 
připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, 
vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli 
schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co 
nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, 
č. 1452).“ 

 Pokud budou trvat současná restriktivní opatření, kněží mohou požádat věřící, aby 
s ohledem na pandemii odložili svátost smíření na dobu po Velikonocích. Je potřeba, 
aby faráři svým farníkům oznámili, jak bude tato věc upravena v jejich farnosti. Budou 
přihlížet mimo jiné k věku a zdraví jak svému, tak farníků. 

3. Květná neděle 

 Bohoslužba za účasti jednoho nebo dvou přisluhujících se smí konat v katedrálách, 
farních kostelích, případně na dalších místech; avšak vždy pouze uvnitř budovy. 

 Použije se jednoduchý vstup (třetí způsob dle misálu – Český misál 2015, s. 129), kněz 
může požehnat ratolesti po úvodním pozdravu žehnací modlitbou uvedenou v misále 
(Český misál 2015, s. 124). Čtení o vjezdu do Jeruzaléma se vynechává. 

 Podle vhodnosti může kněz požehnat více ratolestí, které si věřící budou moci, až to 
bude možné, odnést domů. 

4. Mše při svěcení olejů 

 Mše při svěcení olejů se koná jako obvykle ve čtvrtek Svatého týdne bez účasti kněží 
a věřících, s jedním nebo dvěma přisluhujícími. 

 Možnost vyzvednutí posvátných olejů bude kněžím oznámena jednotlivými biskupy. 
Oleje požehnané před loňskými Velikonocemi je třeba prozatím uchovat. 

 Obnova kněžských závazků se při této mši vynechá. Kněží budou moci kněžské 
závazky obnovit formou soukromé modlitby ve svých farnostech při večerní mši na 
památku Večeře Páně, popř. při nešporách. 

5. Mše na památku Večeře Páně 

 Kněz, který neslaví mši na památku Večeře Páně, se jako obvykle v tento den místo 
toho modlí nešpory. 

 Kněžím se letos mimořádně dovoluje, aby tuto mši slavili bez účasti lidu, tedy 
s jedním nebo dvěma přisluhujícími. 

 Tuto mši je možné slavit na kterémkoli vhodném místě. 
 Vynechává se mytí nohou. 
 Pro jeho specifikou podobu je vhodné použít římský kánon. 
 Po mši svaté se nekoná přenesení Nejsvětější svátosti. Eucharistie po celé triduum 

zůstává v hlavním svatostánku. Oltář se odhalí jako obvykle. 
 Kněží mohou obnovit své kněžské závazky po evangeliu či homilii; pokud se modlí 

nešpory, mohou obnovu slibů zařadit před kantikum Panny Marie. 

6. Památka umučení Páně na Velký pátek 



 Kněz, který neslaví Památku umučení Páně, se jako obvykle v tento den místo toho 
modlí nešpory. 

 Památka umučení Páně se slaví jen v katedrálách a farních kostelích s jedním nebo 
dvěma přisluhujícími bez účasti lidu. 

 Čtení pašijí se rozdělí mezi kněze a přisluhující; může je též přečíst sám kněz (jáhen). 
 Výzvy k velkopátečním přímluvám ať pronáší přisluhující, orace vždy sám celebrant. 
 V přímluvách bude doplněna 11. přímluva za ty, kdo se nacházejí ve zmatku, za 

nemocné a zemřelé. 
 Kde je zvykem uctívat kříž políbením, musí být toto gesto omezeno výhradně na 

celebranta. 
 Tam, kde nebudou obřady přenášeny přímým přenosem, mohou kněží tuto památku 

slavit jednodušším způsobem. 

7. Soukromá modlitba v kostelích 

 S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR mohou kněží během 
velikonočního tridua ponechat kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících. 
Nebude se ale připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob z důvodu možné větší 
koncentrace lidí v kostelích. 

8. Bílá sobota 

 Obřady katechumenátu tradičně spjaté s ránem Bílé soboty jsou odloženy na dobu, 
kdy bude možné slavit iniciační svátosti. Termín určí diecézní biskup. 

9. Velikonoční vigilie 

 Kněz, který neslaví velikonoční vigilii, se jako obvykle modlí místo toho modlitbu se 
čtením ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 

 Velikonoční vigilii je dovoleno slavit výlučně v katedrálách a farních kostelích, kněží ji 
slaví s jedním nebo dvěma přisluhujícími. 

 Slavnost velikonoční svíce bude zahrnovat pouze její zapálení a Exsultet. 
 Bohoslužba slova se slaví obvyklým způsobem. 
 Z křestní bohoslužby se použije pouze obnova křestního vyznání. 
 Udělování iniciačních svátostí je odloženo na pozdější termín. 
 Slavení eucharistie se koná obvyklým způsobem. 

10. Boží hod velikonoční 

 Mši svatou v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně slaví kněží s jedním nebo dvěma 
přisluhujícími. 

 Sekvence se zařazuje pouze tehdy, jestliže se zpívá. 
 Pokud nebudou zmírněny restrikce, kněží odloží velikonoční podávání eucharistie na 

dobu velikonoční, popř. až to bude možné. 
 Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech. 

Všechny doplňující texty ke slavení Velikonoc naleznete na webu liturgie.cz 

http://www.liturgie.cz/liturgicka-komise-ceske-biskupske-konference/dokumenty-lk-cbk/velikonoce2020

