
Žehnání pokrmů na Boží Hod velikonoční 

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání 
nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. 
Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. 
Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.  

 

Úryvek z Písma svatého pro žehnání pokrmů:  

Gn 1,27–31a  

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte 
zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade 
vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi 
každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To 
budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, 
co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou 
bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.  

Nebo 

Lk 11,9–13  

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude 
vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, 
tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když 
ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce?  Jestliže tedy vy, ač 
jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha 
svatého těm, kdo ho prosí!“ 

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: 

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; 

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za 

tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás 

přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, 

našeho Pána. Amen. 


