
           Bílá sobota 
        Ježíš leží druhý den v hrobě. Může to  
     být dnem zmatku, ticha. Den, kdy se nic ne-
  děje. Až po západu slunce, kdy podle židovské 
          tradice již začíná nový den (tedy neděle), slavíme 
     Ježíšovo zmrtvýchvstání. Název „bílá“ získala sobota 
 díky křestním rouchům – tento den bývá dnem nových 
křtů a obnov křestních slibů. 
 

Zapal svící, zažehni plamen 
Zažehnutá svíce je nejstarším symbolem vzkříšeného Krista. 
Starokřesťanské bohoslužby začínaly právě zažehnutím svíce - 
dodnes se tak děje na východě při večerních bohoslužbách  
v postní době. 
V Bibli najdeme mnoho chvil plných vůní – když Marie, sestra 
Marty a Lazara, provoněla olejem celý dům; často čteme  
o vůni kadidla, která může vytvářet specifickou atmosféru. 
Pojďme i my nyní zapálit vonnou svíci, aby nám připomínala 
blížící se úsvit vítězství života nad smrtí. Vůně kadidla, kterou 
budeme společně moci pomyslně nasát atmosféru velikonoč-
ní vigilie. Společně si můžeme v rodině obnovit své křestní 
sliby, obnovit své rozhodnutí žít s Kristem, který překonal 
smrt. 
 

Jak na kadidlo doma? 
„Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení 
mých rukou jak večerní oběť.“ (Žl 141,2) „Olej a kadidlo 
jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní du-
še.“ (Př 27,9) 
Zmínky o kadidle najdeme už ve Starém zákoně na spoustě 
místech, patřilo vždy do židovských chrámů, ale i domovů.  
I tři králové donesli do Betléma zlato, myrhu a kadidlo. Provo-
nět kadidlem vlastní domovy si můžete i teď. Je několik způ-
sobů, jak na to: 
 Jednoduchým řešením je koupě kadidelnice. Najdete buď 

ty na samozápalné uhlíky a nebo na čajovou svíci. 
 Pokud nechcete kadidelnici kupovat, můžete si připravit 

jednodušší verzi i doma. Budete potřebovat misku nebo 
kalíšek z nehořlavého materiálu (keramika, kov, kámen).  



 
          Do ní nasypete vrstvu písku nebo kva- 
         litní sůl (bez jakékoliv příměsi). Položíte  
       nahoru žhavý samozápalný uhlík a na něj 
              nasypete trochu kadidla. Jestli vás více zaujala 
           verze s čajovou svíčkou, i tu lze vyrobit po do-
       mácku. Budete potřebovat čajovou svíčku a nějaké   
  kovové (nehořlavé!) síto, které už  nebudete potřebo-       
    vat. A potom stačí už jen uchytit síto/síťku tak, aby drželo 
nad zapálenou svíčkou. Třeba pomocí vyrobených držátek ne-
bo ho můžete umístit na proděravěnou plechovku. 

 
 Pokud nemáš žádné pomůcky pro způsoby výše, můžeš 

použít popřípadě i starý vařič nebo kamna, kam kadidlo 
položíš. Cílem je zkrátka kadidlo zahřát, aby provonělo 
celou místnost. 

 
 

Domácí obnova křestních slibů  
Všichni povstanou a otec/matka uvedou obnovu křestního vy-
znání těmito slovy:  
 

Kristus vstal z mrtvých a vede i každého z nás k životu  
ve světle, jasnosti svého slova a k životu v lásce. Postní doba 
nás přivedla až k této chvíli, ve které chceme obnovit své roz-
hodnutí jít svým životem společně s Kristem, naším průvod-
cem. On je tím, kdo porazil smrt, slabost a hřích, a proto chce   
být naším průvodcem.  
 



  

Zřekněme se proto zla a rozhodněme se pro Krista:  
 Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte se 

proto hříchu?  
Všichni: Ano.  

 Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se 
proto všeho, co k němu láká?  
Všichni: Ano.  

 Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se 
pyšní?  
Všichni: Ano.   

 Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe  
i země?  
Všichni: Věřím.  

 Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána    
        našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován  

a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově?  
Všichni: Věřím.  

 Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, spo-
lečenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých 
a život věčný?  
Všichni: Věřím. 

 
Obnova převzata z: http://www.liturgie.cz/shared/clanky/507/

Velikonoce-domaci-liturgie-ADO.pdf  


