
Dějiny církevního roku
výklad 
v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

Pomůcky: kartičky vytvořené ze samolepek, příp. kartičky s dalšími důležitými dny včetně památek kon-
krétních svatých, kteří se vztahují k dětem

Slavení církevního roku je tradicí starou 2000 let. Křesťané během staletí postupně ob-
jevovali, co je pro ně důležité.

Všechno začalo nedělí
Pro první křesťany bylo nejdůležitější VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ. Nejdůležitější udá-
lostí, kterou si chtěli připomínat a slavit, proto bylo, že Ježíš Kristus pro nás zemřel a 
Bůh, jeho Otec, ho vzkřísil z mrtvých. Tento den smrti a vzkříšení Ježíše Krista slavili 
každou NEDĚLI a je to tak dodnes. O sto let později se toto velikonoční tajemství slavilo 
jednou v roce obzvlášť slavnostně. Byla k tomu vybrána první neděle po prvním jarním 
úplňku a nazvala se NEDĚLE VELIKONOČNÍ. K této neděli se pak přidaly ještě další 
sdny, které slavnost zdůrazňují:
VELIKONOCE
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (LETNICE)

Od 4. století po současnost
Když bylo křesťanství 300 let, byly zavedeny tři velikonoční dny:
ZELENý ČTVrTEK
VELKý PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA S VELKOU NOCÍ

Křesťané si chtěli připomínat Ježíšovo utrpení a smrt a mnoho křesťanů se začíná 
na Velký pátek modlit a postit. Po roce 400 předchází velikonoční slavnosti POSTNÍ 
DOBA, která trvá 40 dnů.

Okruh vánočních svátků
I když jsou VÁNOCE pro mnoho lidí nejkrásnější a nejoblíbenější, nejsou pro křesťany 
nejdůležitější. Vznikly později a jak došlo ke vzniku této slavnosti už nikdo přesně neví.
Jeden z názorů říká, že se zavedly místo pohanské slavnosti Zrození slunce, oslavy pro-



dlužujících se dnů. Slavení Vánoc je poprvé zapsáno v římském kalendáři z roku 336. 
Přibližně o sto let později se objevuje také ADVENT, doba přípravy na vánoční svátky. 
Aby bylo možné uctít první mučedníky, zařazovaly se jejich svátky hned po Vánocích 
(svátek svatého Štěpána, smrt Betlémských mláďátek).

Neděle mezidobí
Týdny po NEDĚLI KřTU PÁNĚ až po POPELEČNÍ STřEDU a od SESLÁNÍ DUCHA 
SVATÉHO po začátek ADVENTU jsou NEDĚLE BĚHEM rOKU. Tvoří jednu jednotku a 
číslují se průběžně 1 až 34. Každá z těchto nedělí je malou velikonoční slavností.

Slavnosti Páně
Ústředním bodem těchto slavností je nějaká pravda víry. Těmto slavnostem se říká také 
„slavnosti myšlenek“.
Jsou to:
NEDĚLE JEžÍŠE KrISTA KrÁLE
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TrOJICE
SLAVNOST TĚLA A KrVE PÁNĚ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SrDCE JEžÍŠOVA

Svátky svatých
V první církvi byli uctíváni zvláště apoštolové a mučedníci. Později se k nim přidali další 
muži a ženy, kteří žili svou víru příkladným způsobem. Tak se začala postupně slavit 
spousta PAMÁTEK SVĚTCů A SVĚTIC.

OPAKOVÁNÍ ZNALOSTÍ
Děti mohou mezi kartičky vytvořené ze samolepek přidat další kartičky, na kterých 
budou další důležité slavnosti a svátky včetně PAMÁTEK SVATýCH, podle kterých mají 
jméno.
Doplňte si zejména kartičky:
KřEST PÁNĚ
BÍLÁ SOBOTA
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TrOJICE
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SrDCE JEžÍŠOVA

Kartičky pak mohou seřadit podle toho, jak vznikly v průběhu dějin.


