
Liturgický rok (někdy také = církevní rok) 

 

Připomínáme si v něm všechny  

události Ježíšova života od jeho  

narození až po smrt  

a zmrtvýchvstání  

a následně nanebevstoupení  

a seslání Ducha svatého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DOBA ADVENTNÍ (začátek liturgického roku) 

- Čekání na příchod Pána Ježíše 

- Čtyři neděle adventní (4 svíce na adventním věnci) 

- Fialová barva 

2) DOBA VÁNOČNÍ  

- Narození Pána Ježíše 

- Trvá až do svátku Křtu Páně (neděle po 6. lednu)  

- Bílá barva 

3) LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

- Připomínáme si především život Pána Ježíše, jeho skutky a hlásání Božího království 

- Zelená barva 

4) DOBA POSTNÍ  

- Příprava na utrpení a smrt Pána Ježíše 

- Snažíme se více modlit, také si něco odepřít a pomáhat potřebným (3 hesla: modlitba, 

půst a almužna) 

- Trvá 40 dní 

- Fialová barva 

- Začíná na POPELEČNÍ STŘEDU a vrcholí VELIKONOČNÍM TRIDUUEM 



5) SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM (velikonoční třídenní)  

- Svatý týden začíná na KVĚTNOU NEDĚLI (týden před nedělí Vzkříšení – Hod Boží 

velikonoční), ve všední den fialová barva 

- Nejposvátnější doba v celém roce!! 

- Připomínáme si vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma (zpívají mu Hosana) = Květná neděle, 

čtou se pašije; červená barva 

- ZELENÝ ČTVRTEK = ustanovení svátosti kněžství (dopolední mše sv. s biskupem 

v katedrále, kde kněží obnovují své kněžské závazky a kde se světí posvátné oleje ke křtu, 

pomazání nemocných a biřmování); bílá barva 

- ZELENÝ ČTVRTEK = mše sv. na památku poslední večeře Páně (ustanovení mše sv. a mytí 

nohou učedníkům); v noci pak bdění (adorace) na památku úzkostí Pána Ježíše 

v Getsemanské zahradě; bílá barva 

- VELKÝ PÁTEK = na celém světě není mše sv.! = den, kdy si připomínáme ukřižování Pána 

Ježíše; den přísného postu, abychom mu pomohli nést jeho kříž a uvědomili si, že Pán 

Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy; červená barva 

- BÍLÁ SOBOTA = na celém světě není mše sv. = den, kdy jsme smutní a bdíme u Božího 

hrobu – Pána Ježíše sundali z kříže a položili do hrobu 

- VELIKONOČNÍ VIGILIE (v sobotu večer nebo v neděli brzy ráno), patří už k neděli (i když je 

mše sv. v sobotu večer) = NEJVĚTŠÍ SLAVNOST, MATKA VŠECH MŠÍ SVATÝCH – 

připomínáme si Vzkříšení Pána Ježíše; při mši sv. obnovujeme svůj křest a případně se 

křtí dospělí; bílá barva 

6) DOBA VELIKONOČNÍ 

- Trvá 50 dní 

- Připomínáme si počátky života církve  

- Působení Pána Ježíše jako Zmrtvýchvstalého 

- Bílá barva 

- 40. den po Vzkříšení je Slavnost Nanebevstoupení Páně; bílá barva 

- 50. den (končí doba velikonoční) je Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO; červená barva 

7) LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

- Stejné jako u bodu 3)  

- Zelená barva 

- Liturgické mezidobí i celý liturgický rok končí na Slavnost KRISTA KRÁLE; bílá barva 

 

Liturgické barvy 

BÍLÁ (ZLATÁ):barva čistoty, slavnosti. Užívá se o svátcích Páně, Panny Marie (může být přidána i 

modrá), andělů, v době vánoční a velikonoční, o svátcích světců, kteří nezemřeli mučednickou smrtí 

ČERVENÁ: barva lásky, ohně a krve. Užívá se na Květnou neděli, Velký pátek, Svatodušní svátky, o 

svátcích mučedníků a při biřmování 

ZELENÁ: barva radosti a naděje. Užívá se o nedělích a všedních dnech liturgického mezidobí 

FIALOVÁ: barva pokání. Užívá se v době adventní, postní, při mších za zemřelé a při pohřbech 

RŮŽOVÁ: barva radosti. Používá se jen o tvz. radostných nedělích – Gaudete: 3. neděle advetní; 

Laetare: 4. neděle postní 


