
POŘAD BOHOSLUŽEB 
ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE

(OD KVĚTNÉHO PÁTKU PŘES SVATÝ 
TÝDEN AŽ DO ČERVENÉHO PONDĚLÍ)

KVĚTNÝ 
PÁTEK
27.3.

SLOUP   5,00 ZA FARNOST
  6,00 ZA POUTNÍKY
  7,00 ZA POUTNÍKY
  8,00 ZA POUTNÍKY
  9,00 ZA POUTNÍKY
10,30 ZA POUTNÍKY
13,00 KŘÍŽOVÁ 
CESTA A SVÁTOSTNÉ 
POŽEHNÁNÍ
18,00 ZA POUTNÍKY

SOBOTA
28.3.

RUDICE 17,00 ZA MÍR 
VE SVĚTĚ
ŽEHNÁNÍ 
KOČIČEK

KVĚTNÁ
NEDĚLE
29.3.

JEDOVNICE   7,30
10,30

OSTROV   9,00
KOTVRDOVICE 10,30
RUDICE 14,00 KŘÍŽOVÁ 

CESTA

BLANSKO
(KOSTEL SV. MARTINA)

0D 14,30 VELIKONOČNÍ 
ZPOVÍDÁNÍ

ZELENÝ
ČTVRTEK
2.4.

OSTROV 16,30
JEDOVNICE 18,00



VELKÝ
PÁTEK
3.4.

OSTROV 16,30
JEDOVNICE 18,00

BÍLÁ
SOBOTA
4.4.

RUDICE 18,00 
VZKŘÍŠENÍ

NEDĚLE
BOŽÍ HOD 
VELIKONOČNÍ

JEDOVNICE   7,30
10,30

OSTROV   9,00
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ

6.4.

JEDOVNICE   7,30

Květná neděle (latinsky Dominica in palmis nebo též Pašijová 
neděle latinsky De passione Domini) je označení pro šestou     a 
zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný 
vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá
zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije (utrpení –
latinsky Passio). Název svátku je odvozen od květů, které mají 
připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.

Zelený čtvrtek (latinsky feria quinta hebdomodae sanctae) je  pátý 
den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a 
předvečer velikonočního tridua. Český přívlastek zelený vznikl 
zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag  (lkavý 
čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Ale jinde se uvádí i 
možnost, že název Zelený čtvrtek souvisí s barvou bylinek, které se
jedli u Poslední večeře.

Velký pátek (lat. dies passionis Domini) je pátkem 
před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_triduum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_t%C3%BDden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_triduum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_t%C3%BDden
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1ije
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina


Tento den je   připomínkou smrti     Ježíše Krista     na     kříži. Den 
přísného půstu!

Bílá sobota (latinsky sabbatum sanctum, magnum či luminum – tj. 
svatá, velká nebo světlá) je v liturgickém 
kalendáři den před Velikonoční nedělí, součást Svatého týdne a 
velikonočního tridua.

Během dne se nekonají žádné obřady ani mše svatá.               V 
západní církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. 
„bdění u Božího hrobu“. Ve východní církvi (a dnes i v některých 
východem inspirovaných katolických společenstvích) je také 
zvykem na Bílou sobotu slavit liturgii připomínající pomazání 
Kristova těla, uložení do hrobu a rozvíjející tajemství Kristova 
„sestoupení do říše mrtvých“. Bílá sobota liturgicky končí západem 
slunce. Nastupující noc už patří obřadům Velikonoční vigilie.

Na Bílou sobotu končí postní doba. Svůj název den získal zřejmě 
od bílého roucha neofytů, kteří se po celý den intenzivně 
připravovali na křest o velikonoční vigilii. Název může také 
pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení, konaných tento 
den před nedělí Zmrtvýchvstání.

Bílá sobota je prostředním dnem velikonočního tridua. Večerem 
o Zeleném čtvrtku se zahajuje první den tridua Velký pátek, Bílá 
sobota je druhým dnem a triduum vrcholí o Velikonoční vigilií a 
neděli Zmrtvýchvstání Páně.

Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a 
návštěvy Božího hrobu, a přináší zlom. Tmu a ticho                   v 
katolických kostelích střídá světlo svící, zvonění a varhany, aby 
myšlenka Kristova kříže a smrti vrcholila znamením jeho 
zmrtvýchvstání.
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