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Den: Neděle 9. duben 2017 

Svátek/důvod: Květná neděle, žehnání ratolestí a průvod s oslátkem a ratolestmi do 
katedrály 

Typ akce: Mše sv. 

Celebrant: Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, 
metropolita a primas český 

Začátek akce 
(T): Bohoslužba začíná v 10.00 hodin 

Typ zvonění: Mimořádné velké zvonění (tento rok bez zvonu Zikmund) 

Průběh 
zvonění: 

► Plánovaný průběh zvonění před akci (bohoslužbou), která začíná 
v 10:00, je následující: 

 
1. zvonění – zvonění při průvodu kněží z katedrály do baziliky sv. Jiří 
 
ZAČÁTEK ZVONĚNÍ – po signálu zvonu Josef  
začíná zvonit zvon Dominik, Jan Křtitel a Václav 
KONEC ZVONĚNÍ – po signálu zvonu Josef všechny zvony končí najednou 

 
2. zvonění – zvonění při procesí s oslem z baziliky sv. Jiří (Jiřské náměstí) 
do katedrály přes III. nádvoří – v čase asi 10:15 až 10:40 hod. 
 
ZAČÁTEK ZVONĚNÍ – po signálu zvonu Josef  
začíná zvonit zvon Dominik, Jan Křtitel a Václav 
KONEC ZVONĚNÍ – po signálu zvonu Josef všechny zvony končí najednou  

 
► Poznámky: 
a) Konečný průběh/konec zvonění bude upřesněn/potvrzen před vlastním 
zvoněním/změny vyhrazeny. 
b) Zvony Ježíš, Marie a Zikmund nezvoní! 
c) Zvon Josef jest zvonem signálním 

Hudba: Pašije podle sv. Lukáše, Jan Dismas Zelenka – In monte Oliveti,  
Pražský katedrální sbor 

Přílohy: 

Květná neděle 

Květná neděle připomíná slavný příjezd Ježíše do 
Jeruzaléma, přičemž lidé jej vítali palmovými větvemi. 
A protože v Čechách palmy nerostou, nahradily je například 
kočičky, což jsou zelené větvičky z vrby, jívy, jasanu nebo 
břízy s částečně rozvitými pupeny. 

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, 
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tzv. Pašije (utrpení – latinsky Passio). Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely 
vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. 

Zpráva poutnice Etherie z 5. století uvádí, že se v 
Jeruzalémě v ten den za časného odpoledne 
shromažďovali křesťané na Olivové hoře a po 
bohoslužbě šli s palmovými či olivovými 
ratolestmi v rukou do Jeruzaléma. Brzy se tento 
obřad s průvodem rozšířil nejprve v křesťanských 
církvích Východu. 

Na Západě v Gálii a v Hispánii už v 6. století 
existoval název Květná neděle. Průvod s ratolestmi 
však nebyl ještě znám. Svěcení a užívání ratolestí 
je v západní církvi doloženo až v 8. století. Brzy 
nato se v severněji položených zemích začaly používat místo palmových ratolestí jakékoliv 
vyrašené větvičky. Největší oblibu si získaly rozkvetlé ratolesti vrby jívy. 

Začátek bohoslužeb o Květné neděli je nesen v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. 
Průvod s ratolestmi lze podle římského ritu a okolností uskutečnit z místa mimo kostel. Za zpěvu 
se věřící ubírají do kostela. Při bohoslužbě slova v kostele se předčítá nebo zpívá zpráva 
o umučení Ježíše Krista – Pašije. Liturgická barva je červená.  

 

 Vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Freska v presbytáři kostela "Hosana" v Betánii Izrael. 

(zpracováno s využitím otevřených zdrojů a vlastního archivu, ilustrace – Wikimedia Commons/vlastní archiv, CC-BY-NC-SA) 

 


