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Velikonoční symbol – paškál 
 

Velikonoční svíce, označovaná též jako paškál (z latinského 
candela paschalis cerea) je vysoká svíce, která symbolizuje 
vzkříšeného Krista, jehož světlo rozráží temnoty smrti. 
Paškál se zapaluje při velikonoční vigilii, která probíhá v noci, od 
ohně v blízkosti kostela. Postupně se s ní vchází do ztemnělého 
kostela a jáhen nebo kněz se zdviženou svící třikrát zpívá zvolání 
„Světlo Kristovo!“. Liturgie pak pokračuje rozsvěcením dalších svící 
a velikonočním chvalozpěvem zvaným Exsultet.  
Na vysoké svíci je vidět kříž, který doprovázejí řecká písmena 
Α (alfa) a Ω (ómega); tato písmena symbolizují, že Kristus je 
začátek a konec. Do kříže jsou vepsána jednotlivá číslice letopočtu 
– symbol toho, že Kristus vládne dějinám. Do kříže je vsazeno pět 
kadidlových zrn, které představují pět ran Kristových na kříži. 
Při velikonoční vigilii se velikonoční svíce třikrát noří do vody 
během jejího žehnání. Při každém křtu se od ní rozsvěcuje svíce 
křtěného. Velikonoční svíce se v kostele rozsvěcuje při každé 
bohoslužbě během velikonoční doby, která trvá až do Letnic, a při 
slavení dalších svátostí a svátostin během celého roku (křest, 
biřmování, pohřeb). 
Na paškálu v arciděkanském kostele se, kromě číslic letopočtu 
a řeckých písmen alfa a omega, nachází symbol fénixe. Tento bájný 
pták se vyskytuje nejen v mnohých mytologiích, ale od 4. st. si 
našel místo také v křesťanském umění. Podle mytologie, vždy na 
světě žije pouze jeden pták tohoto druhu. Když se blíží jeho smrt, 
fénix si chystá hnízdo, kde umírá v ohni zapáleném slunečnými 
paprsky. Z popela se však narodí nový fénix, který po pěti stech 
letech celý rituál opakuje.  
V křesťanské literatuře se fénix stal symbolem zmrtvýchvstání, a to 
jak ve smyslu všeobecného zmrtvýchvstání, tak i vzkříšení Ježíše 
Krista. Je také symbolem Velikonoc a znovuzrození, které se koná 
ve svátosti křtu. Ve středověku byla velice populární interpretace, 
podle které se tento pták stal symbolem zázračného zrození, 
a proto byl spojován s Pannou Marii v tajemství nadpřirozeného 
početí Syna. 

V křesťanském umění se fénix stal také symbolem nesmrtelnosti a blaženého života 
v Božím království. V římských bazilikách ze 4. a 5. st. je na mozaikách znázorňován 
jako sedící na vysoké palmě v přímé blízkosti hlavních postav – mučedníků. Jako 
symbol se objevuje také v katakombách a na křesťanských sarkofágách. 
Za nápad použití tohoto symbolu a za zdobení paškálu děkujeme s. Petře. 
 

Poděkování 
 
Žehnáním ratolestí a průvodem do kostela 
začala liturgie Květné neděle, která nás 
uvedla do prožití tajemství Svatého týdne 
a Velikonoc. Děkujeme všem, kdo se podíleli 
na přípravě kostela, za úklid a květinovou 
výzdobu, a za modlitbu a účast na 
bohoslužbách těchto významných dnů.  
 
 

 

Triduum Matky Dobré Rady 
 

Srdečně zveme k účasti na letošním Triduu Matky 
Dobré Rady v domažlickém klášterním kostele. 
Triduum se bude konat během velikonočního 
oktávu, od čtvrtka do soboty 24.-26.4.2014. 
Každodenní setkání začíná růžencovou pobožností 
od 16.30 hod a po ní bude následovat od 17.15 
hod. mše sv. ukončená zpěvem litanií.  
Letošní triduum zahájí jako host a kazatel 
P. Dominik Daniel Valer OFM z františkánské 
farnosti v Plzni. V pátek budou mši svatou 
koncelebrovat kněží domažlického vikariátu 
a poslední den tridua bude opět patřit pražským 
augustiniánům. 

 

Výběrové řízení na opravu arciděkanského kostela 
V pátek 11. dubna proběhla první část výběrového řízení pro volbu stavební firmy, 
která provede plánované práce při opravě statiky, krovu a střechy arciděkanského 
kostela. K soutěži přistoupilo sedm firem (v pořadí, v kterém byly nabídky přijaty): 
1. Tegmento s.r.o. (Rokycany), 2. Tesmo s.r.o. (Plzeň), 3. Teslice s.r.o. (Vsetín), 
4. Střechy Šot s.r.o. (Kdyně), 5. ANS-střecha s.r.o. (Domažlice), 6. Stafiko stav s.r.o. 
(Domažlice) a 7. Klempex Vacek s.r.o. (Cheb).  Tyto firmy podaly své cenové nabídky 
v rozmezí od 6.215.492 ,- Kč bez DPH (7.520.745,- s DPH) do 7.875.272,- Kč bez DPH 
(9.529.079,- s DPH).  
Po vypršení lhůty pro odvolání bude zvolená nejvhodnější nabídka a podepsána 
smlouva o dílo s dodavatelem. O výsledcích budeme informovat v dalších číslech FL.  
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