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Zelený čtvrtek – Velikonoční večeře 

Aktivita pro farníky k domácímu slavení 

Doporučujeme nejdříve si vyzvednout velikonoční chleba v kostele, případně se 

zúčastnit nějaké on-line bohoslužby a pak si zrealizovat následující aktivitu; nebo si 

nachystat domácí bohoslužbu a propojit ji s následující aktivitou. 

Budeme potřebovat:  

bílý ubrus, ubrousky, talíře, příbory, sklenice, jídlo na hostinu, chléb z kostela, víno 

ve džbánku, květiny nebo zelené větvičky, slavnostní sklenice představující kalich, 

Bible, svíce. 

Návrh na občerstvení pro tuto večeři (není cílem kopírovat sederovou večeři (viz 

níže), ale využít společného jídla k pochopení některých symbolů):  

Zeleninový salát – měl by obsahovat nějaké hořké listy, např. rukolu připomíná 

nám, že ne vždycky je náš život (a často našim vlastním přičiněním) sladký. 

Hořkost této zeleniny ať nás dovede k poznání, že hořkost našeho života může být 

k užitku – jako nám všechny hořké byliny pomáhají strávit potravu a přidávají 

našemu tělu potřebné živiny, tak hořkost z nesvobody, nespravedlnosti i 

z vlastních pochybení a tíhy našeho života ať nám pomáhá uvědomit si všechno 

podstatné pro život. 

Vajíčka vařená natvrdo – všeobecně chápané jako symbol nového života 

Dobrá paštika, nebo pečené maso, trochu pro každého (loni se nám osvědčila 

studená forma úpravy masa, protože nevystydne – večeře probíhá pomaleji a 

nikdo by asi neměl velkou radost z vystydlého jídla…). Odkazujeme se 

k židovskému dědictví, které Ježíš proměnil – k příběhu velikonočního Beránka. 

Ovoce, které obvykle nevečeříme, například granátové jablko, hroznové víno, 

nebo pomeranče. Všímáme si jak je ovoce uspořádané a můžeme se o něj podělit. 

Hrozny vína jsou těsně u sebe, zrníčka v granátovém jablku také – tvoří jeden celek 

a plátky pomeranče také těsně přiléhají k sobě. Jakou to může mít symbolickou 

hodnotu? Jaké je naše rodinné, farní,… společenství? Umíme držet při sobě? 

Pečivo podle chuti (ideálně domácí chleba)  
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Jednoduchý recept:  

½ kg pšeničné chlebové mouky 

1 polévková lžíce soli 

1 polévková lžíce kmínu 

1 polévková lžíce loupaných slunečnicových semínek 

2 polévkové lžíce medu 

1 balíček kvasnic 

400 ml vlažného mléka 

Všechny přísady smícháme a uhněteme pevné těsto. Necháme kynout na teplém 

místě. Formu vymažeme máslem a vysypeme ji slunečnicovými semínky. Když 

těsto zvětší svůj objem asi o 1/3, vložíme ho do formy a pečeme v předehřáté 

troubě při 180°C asi 45 minut.  

Jak vnímáme v naší rodině symbol chleba? Uvědomujeme si, kolik práce je 

potřeba k tomu, aby se chleba dostal až na náš stůl? Je pro nás Ježíšův obraz sebe 

jako chleba života srozumitelný? 

Následující text je možné převyprávět, nebo přečíst.  

Sešli jsme se kolem stolu. Zatím je prázdný, nepřipravený. Není to proto, že by nic 

nebylo nachystané, ale proto, abychom nejprve přemýšleli o stole a měli ho před 

očima takový, jaký je. Stůl je střed našeho domova, místo, kde se scházíme, jíme, 

společně si povídáme. Stůl se dříve pořizoval jako první kus nábytku, a dědil se. 

Někdo možná slyšel, že při požáru se dokonce stůl vynášel ze stavení jako první 

kus nábytku. Dříve ve stolech bývala zásuvka, která obsahovala různé rodinné 

poklady.  

Můžeme si odpovědět na otázky: 

Kdo obvykle sedává u našeho stolu? Na co si vzpomenu, když se řekne stůl? Jaká je 

moje první vzpomínka, která se ke stolu vztahuje? Koho bychom tu dnes rádi viděli 

sedět s námi? 

Společně položíme na stůl bílý ubrus. 
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Co se teď stalo? 

Zkoušíme popsat proměnu stolu, a okolnosti, za kterých proměna nastala (Už se 

konečně prostírá! Kdo vyžehlil ubrus? Začíná to vypadat slavnostně…) 

Bílá barva je pro nás nejen slavnostní, ale je zvláštní, že k ní ladí všechny ostatní 

barvy. Nechává na sobě vyniknout všechno, co se na ni položí. Teď připravíme u 

stolu, na tomto bílém ubruse, jeden druhému místo. 

Začíná hostitel (maminka, nebo tatínek): zeptá se dalšího stolovníka, jestli mu 

může nachystat místo a připraví pro něj talíř, příbory, sklenici…Pokračujeme, 

dokud nejsou nachystaná všechna místa. Přineseme Bibli, kalich a džbán s vínem a 

nachystané jídlo. Dozdobíme stůl květinami a zapálíme svíčku a vyprávíme nebo 

přečteme: 

Ježíš přicházel k lidem domů a sedával s lidmi u stolu. Lidé byli s Ježíšem rádi, 

protože s nimi mluvil o jejich životě, zajímal se o jejich radosti a starosti a vyprávěl 

jim o Bohu. Vyprávěl o místě, které máme u Boha a o hostině, která je připravená 

v nebeském království a na kterou je každý pozván.  

Také my jsme vítáni na dnešní hostině. Může nám připomenout oslavy, které 

obvykle slavíme – narozeniny, svátky, křtiny, svatby, výročí… Hostinou je také mše 

v kostele, když slavíme eucharistii. Hostina může být obrazem našeho života. 

Zakoušení slavení prostřednictvím hostiny nám ukazuje na hostinu v nebeském 

království. Přeji nám, aby se všechny tyto hostiny dnes na chvíli spojily. 

O Velikonocích, kdy si Izraelité při hostině připomínali vysvobození z Egyptského 

otroctví, seděl Ježíš se svými učedníky naposledy.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pro starší děti a dospělé je vhodné si připomenout základní informace o sederové 

večeři.  S mladšími dětmi je vhodné tuto část vynechat, bylo by jim to nejspíš příliš 

dlouhé. Další informace o sederové večeři najdete na konci odkazů na farním 

webu v čase epidemie – vloni připravovala M. Bernardová 

Na památku vysvobození z otroctví se slaví sederová neboli pesachová večeře i 

dnes. Seder znamená hebrejsky pořádek – večeře má přesně stanovený průběh: 

- prostřeno je před stměním 
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- uprostřed stolu stojí jeden vínem naplněný pohár, který je podle tradice určený 

proroku Elijášovi.  

- na stole jsou tři pesachové macesy (křehké nekvašené chleby), pesachová 

hagada (Hagada je převyprávěním příběhu o vyvedení Židů z Egypta, které je 

doplněno o události související s Pesachem, obsahuje řád domácích bohoslužeb 

při sederu), dostatečné množství vína, aby každý mohl vypít čtyři stanovené 

poháry, slaná voda 

- sederový talíř obsahuje: pečenou kost (připomínka pečeného beránka), vajíčko 

uvařené natvrdo (znamení nového života Izraele, který je přirovnán ke žloutku, 

který nikdy zcela nesplyne s bílkem, podobně jako Izrael nikdy zcela nesplynul 

s okolními národy) maces, hořké byliny např. salát, křen (připomínají hořkost 

otroctví), zelenina (ředkvička, brambor, cibule), slaná voda (připomíná zázrak 

během přechodu přes Rákosové moře) a charoset – směs strouhaných jablek, 

oříšků, mandlí skořice, zázvoru a červeného vína (podobnost s materiálem 

k výrobě cihel, které museli zotročení Izraelité pro faraona vyrábět) 

Při večeři se nejmladší u stolu ptá nejstaršího na důvod takové večeře.  Čím se liší 

tato noc od všech ostatních, že o jiných nocích nenamáčíme zeleninu do slané 

vody ani jednou a této noci dvakrát, že každou noc jíme kvašené i nekvašené, ale 

tuto noc jen kvašené, že každou noc jíme všechny druhy zeleniny, ale tuto noc 

pouze hořké, že každou noc sedíme nebo si hovíme, ale tuto noc si pouze hovíme, 

že každou noc jíme maso pečené nebo vařené, ale tuto noc pouze pečené? 

Odpovědí je příběh o vysvobození z egyptského otroctví předčítaný z hagady. 

 

V ten večer však Ježíš udělal něco, co běh této hostiny pro nás křesťany změnilo. 

Ježíš vzal chléb, požehnal jej, rozlomil, rozdával ho svým učedníkům. Toto jednání 

vyjádřilo, co celý život dělal – sám sebe lámal druhým jako chléb – a co naplnil 

další den, když zemřel na kříži.  

Hostilel(ka) rozlomí chléb na dvě půlky a pošle je kolem stolu. Každý si pro sebe díl 

ulomí a pošle jej dál. K hostiteli by se z každé půlky jeden díl měl vrátit zpět. Chléb 

položíme k talíři. 

Ježíš pak vzal kalich s vínem. Pozdvihl jej k nebi. Požehnal a podal svým 

učedníkům.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
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Hostitel naplní kalich vínem.  

Kalich je znamením člověka a víno je znamením života. Víno musí být rozdrceno a 

vylisováno, aby se stalo nápojem radosti. Má barvu krve, která proudí v našem 

těle. Člověk volá po naplnění, podobně jako kalich potřebuje víno. Ježíš kalich 

svého života naplnil dokonale a svou smrtí a vzkříšením jej naplnil také pro nás.  

Ježíš řekl, že on je ten chléb a to víno. Stal se tím, který sytí, přináší radost a 

sjednocuje. Stal se tím, který přináší bez ohledu na čas a prostor nebe na zem a 

zve na hostinu věčnosti.  

Jsme tu společně jako křesťané, kteří věří, že Ježíš svým životem a svým 

vzkříšením naplňuje všechna očekávání lidských generací. On člověku přeje život a 

jeho naplnění – připravil nám místo na hostině věčného života u svého Otce. 

Věříme, že Ježíš je pravým velikonočním Beránkem, který přináší člověku 

svobodu. Proto můžeme slavit tento večer velikonočních svátků.  

Hostitel pošle kalich s vínem po kruhu jako přípitek. Každý, kdo chce, se z něj může 

napít. 

ÚRYVEK Z BIBLE K PŘEČTENÍ Lk 22, 14-20 

 

Dále hostina pokračuje neformálně podle potřeby. Můžeme si vyprávět o 

významu jednotlivých pokrmů, proč jsme si na hostinu nachystali. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tomáš Cyril Havel, Eva Muroňová: Kříž života (metodika ke katechezím 

v postní a velikonoční době) 


