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Direktář obřadu
Tam kde se slaví vigilie vzkříšení v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli
se zpravidla užívá různých variant základního modelu starocírkevní
bohoslužby. Ten nejrozšířenější vychází z římskokatolického pořadu po
liturgické reformě Druhého vatikánského koncilu. Ten byl míněn jako snaha
o maximální jednotu celé bohoslužby a důraz na myšlenku, že slavení
svátostí (včetně svátosti křtu) jsou odpovědí na slyšené evangelium - to je
jeho předností. Stinnou stránkou je nelogičnost zařazení některých prvků,
které dávaly smysl v době, kdy bohoslužbu tvořily relativně samostatné
celky.
Tento pořad se vrací ke staršímu modelu, který rezignuje na pokus vytvořit
z velikonoční vigilie bohoslužbu v jediném rámci (atypické) eucharistické
liturgie a navazuje na starocírkevní formu 4 relativně samostatných částí
bohoslužby.

Historický vývoj
Nejstarší podoba bohoslužby vychází zřejmě ze starocírkevní křestní
praxe: křty katechumenů probíhaly pod vedením biskupa v baptisteriu,
zatímo lid shromážděný v lodi baziliky paralelně s tím držel vlastní „vigilii“
- čtení z Písma prokládané zpěvem žalmů a kantik; počet čtení byl závislý
na délce křestní bohoslužby v baptisteriu. Po ukončení křtů přišel biskup
s katechumeny do lodi baziliky a následně všichni slavili velikonoční
eucharistickou liturgii. Litanie, která je v pokoncilní bohoslužbě součástí
křestní bohoslužby, byla původně procesním zpěvem k příchodu biskupa s
katechumeny a začátku eucharistické liturgie (viz funkce ektenie ve
východní bohoslužbě). V průběhu 1. tisíciletí k těmto třem částem přibyla
bohoslužba světla (vzniklá částečně ze starých lucernárií, částečně jako
reakce na pohanské rity zapalování ohňů k poctě různých božstev).
Ve středověku v důsledku vymizení křtů dospělých došlo k redukci křestní
části (na žehnání křestní vody) a jejímu zasazení za vlastní vigilii (=čtení).
Rovněž došlo k různým časovým posunům bohoslužby (např. až na sobotu
ráno), čímž se vytratil její základní smysl (velikonoční „bdění“ pro
Hospodina, srov. Ex 12:41.42).

2

Liturgická reforma II. Vatikána v ŘKC vrátila bohoslužbu do noci mezi
sobotou a nedělí a (s ohledem na situaci církve v sekularizovaném světě)
oživila křestní bohoslužbu – o velikonoční noci bylo tedy možné završit
křtem katechumenát dospělých nebo obnovou křestních závazků 40tidenní
postní přípravu na velikonoce u pokřtěných. Prioritní snaha vytvořit ze 4
celků jeden však vedla k růným nelogičnostem, např. zařazení prvku Gloria
mezi posledním SZ čtením a epištolou (nesrozumitelné, pokud zde není
patrný začátek vlastní eucharistické liturgie). Rovněž zařazení litanií mimo
jejich původní funkci (procesní zpěv k začátku liturgie) je poněkud zvláštní
a připomíná spíše prvek římskokatolické lidové zbožnosti – to je vidět
rovněž v jisté bezradnosti, s jakou litaniemi pohybovala po obřadu již
reforma tridua za papeže Pia XII., rovněž ve většinou diskutabilních
pokusech o jejich modifikaci v rámci adaptací pořadu pro evangelické
prostředí.

Praktické poznámky a tipy
Navržený pořad navazuje na klasické historické schéma, třebaže užívá i
některých prvků z katolického pokoncilního formuláře. Tím je bohoslužba
rozdělena do 4 relativně samostatných, i když na sebe navazujících částí.
Tak je možné (ovšem nikoliv nutné) slavit každou z částí na jiném místě
(před modlitebnou, v modlitebně, u křtitelnice, kolem stolu apod.)
Tato varianta rovněž vychází ze situace, kdy se neslaví svátost svatého
křtu, pouze se obnovuje křestní vyznání. Formuláře pro křest (jakož i další
materiály) jsou na webu iniciativy Coena a bude zapracovány v některé z
budoucích verzí dokumentu.
Pro bohoslužbu světla je třeba mít připraveny tři svíce (pokud je možno, na
trojramenném svícnu), ohniště (v případě nouze lze nahradit kahanem, oheň
by ovšem měl být „nový“, tzn. rozdělán v přítomnosti věřících; v ideálním
případě vykřesáním z kamene), paškál (velikonoční svíci) na viditelném
místě v kostele (zároveň tam, odkud bude pronášen chvalozpěv Exsultet) a
malé svíčky pro přítomné věřící (lze je užít během Exsultet nebo při obnově
křestního vyznání, které se v této verzi ještě neděje za plného světla). Věřící
si je rovněž mohou přinést z domu. Chvalozpěv pronáší ten kdo předsedá
nebo ten kdo koná liturgickou službu jáhna. Předpokládá se, že
bohoslužebný prostor je v naprosté tmě.
Při bohoslužbě slova (vlastní „vigilii“) je vhodné, aby každé čtení četl jiný
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lektor, nebo se alespoň u čtení střídali. Počet 7 čtení je možné podle potřeby
rozšířit až na 12 nebo je naopak zredukovat, nikdy by však nemělo chybět
čtení z Ex 14 (vyvedení z Egypta). Jako úvody ke čtením je možno použít z
židovské tradice vycházející nabízené otázky a odpovědi (převzato ze SKC
misálu) či jiné kratší texty. Jsou-li přítomny děti, mohou pronášet otázky.
Modlitby se modlí předsedající či jiná osoba (lépe, kdyby to nebyla tatáž,
která četla čtení). Čtení je možné prokládat vhodnými tematickými zpěvy. V
této fázi je ještě prostor ve tmě (s výjimkou osvětlení místa, odkud se čtou
čtení).
Bylo by vhodné, aby se liturgie připomínky křtu odehrávala u křtitelnice
či tam, kde se obvykle křtí, nebo odtud byla alespoň vedena. Pokud kostel či
jiný bohoslužebný prostor nemá křtitelnici či baptisterium, je možné přinést
skleněnou nádobu s vodou. Po obnovení křestních závazků je možno tuto
vodu požehnat a pokropit shromáždění či vyzvat jednotlivce by si dotekem
vody a např. přežehnáním namočenou rukou připoměli symbolicky svůj
vlastní křest. Při pronášení křestních závazků mohou mít účastníci v ruce
svíce zapálené od paškálu.
Eucharistická liturgie začíná zpěvem litanie či Kyrie eleison (nebo vhodné
parafráze) a pokračuje zpěvem Gloria (či opět vhodné parafráze). Během
Gloria se rozsvítí všechny svíce a světla a mohou znít zvony a hrát varhany
či jiné nástroje. Následuje kolekta (vstupní modlitba) a epištola. Před
evangeliem by mělo zaznít Alleluja, buď jako responsorium (s Ž 118) nebo
jako velikonoční píseň, která Alleluja obsahuje. Případné kázání by mělo
brát ohled na časové proporce bohoslužby (být spíš kratší) a koncentrovat se
na kerygma o vzkříšení. Bohoslužba dál pokračuje, jak je v místě zvykem, s
možným využitím prvků z tohoto materiálu. Některé části je však vhodné
kvůli dubletám vypustit – např. vyznání vin (nahrazuje jej křestní vyznání a
případně Kyrie, zpovědní prvky by neměla obsahovat ani vstupní modlitba),
a vyznání víry (bylo rovněž součástí křestní liturgie). Děkovnou modlitbu po
Eucharistii je možné nahradit zpěvem kantika Magnificat (či opět vhodné
parafráze). Bohoslužby je možno uzavřít vhodnou velikonoční písní a/nebo
slavnostní hudbou.
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Pořad bohoslužby
Bohoslužba světla
Pro bohoslužbu podle klasického pořadu je třeba mít vedle
paškálu a ohniště připraven ještě trojramenný svícen se třemi
svícemi (a pokud lze technicky zvládnout vykřesání ohně,
křesadlo s kamenem).
Úvod do bohoslužby
Ve tmě se zapálí oheň, poté předsedající může oslovit
společenství těmito nebo podobnými slovy:
Pán s vámi
I s tebou.
Sestry a bratři v Kristu,
v této nejsvětější noci, kdy náš Spasitel Ježíš Kristus přešel ze
smrti do života, se scházíme s církví na celém světě k bdění a
modlitbě. Toto je přejítí (pascha) Ježíše Krista. Skrze světlo a
slovo, skrze vodu a olej, chléb a víno slavíme Kristovu smrt a
vzkříšení, sdílíme Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí a
očekáváme Krista, který znovu přijde ve slávě.
nebo
Milí přátelé v Kristu,
v této nejsvětější noci, kdy náš Pán Ježíš Kristus přešel ze smrti
do života, zve církev své členy rozptýlené po světě, aby se
shromáždili k bdění a modlitbě. Neboť toto je Přejítí Pánovo,
ve kterém slyšením jeho slova a slavením jeho svátostí, máme
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účast na jeho vítězství nad smrtí.
nebo
Velikonoční vigilie je starobylá a mocná oslava nového
stvoření, které vypučelo z Ježíšova otevřeného hrobu. Zapálení
velikonočního ohně, rozsvícení velikonoční svíce, zpěv
starobylého velikonočního chvalozpěvu, který volá věřící aby
se připojili k celému vesmíru v novém stvoření; křestní obmytí
které nás pochovává s Kristem a dává nám povstat k životu všechny tyto působivé skutky nás přivádějí k zázraku
vzkříšení. Církev se schází k tomu, aby slyšela celý příběh
spásy, od stvoření přes exodus a proroky, a zakončuje
bohoslužbu prvním závdavkem vzkříšení z mrtvých.
Žehnání nového ohně
Modleme se:
Podle situace se použije jedna z těchto žehnacích modliteb:
Věčný Bože
v Ježíši Kristu jsi dal světlo života celému světu.
Posvěť + tento nový oheň,
a zažehni nás touhou vyzařovat
jasem Kristova vzkříšení,
dokud nebudeme slavit hostinu věčného světla
skrze Ježíše Krista, Slunce spravedlnosti.
Amen.
nebo
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Bože,
skrze svého Syna jsi rozprostřel
nad svým lidem záři svého světla.
Posvěť + tento nový oheň
a dej, ať jsme o této velikonoční slavnosti
tak zapáleni nebeskou touhou,
abychom s čistou myslí mohli dospět
ke svátku nekončícího světla
Skrze Krista, našeho Pána.
nebo
Bože,
ty jsi jako pročišťující oheň
a tvůj Duch rozněcuje srdce tvého věrného lidu.
Požehnej + tento plamen
i ty, kdo drží toto velikonoční bdění,
aby byli zapáleni touhou žít s tebou
a byli připraveni účastnit se velkého svátku
Světla které nikdy nekončí,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
nebo
Pane Bože, Otče všemohoucí,
nehasnoucí Světlo, jež jsi Tvůrcem všech světel,
ty, jenž osvěcuješ celý svět i každého člověka:
požehnej + i tento plamen,
abychom jím mohli být zažehnuti
a osvíceni ohněm tvé jasnosti;
a tak jako jsi dal světlo Mojžíšovi vycházejícímu z Egypta,
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tak osvěť i naše srdce i smysly,
abychom byli hodni vstoupit do světla a života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
nebo (byl-li oheň vykřesán):
Bože, který jsi vzkříšením Ježíše Krista,
vpravdě úhelného kamene naší spásy,
zapálil oheň nového života z kamene jeho hrobu,
+ posvěť i tento nový oheň (vykřesaný z kamene),
aby nám byl k užitku:
dej, ať jsme během tohoto velikonočního svátku
zažehnuti nebeskou touhou,
abychom vstoupili s čistou myslí do slávy věčeného jasu.
Skrze téhož Krista, našeho Pána.
Amen.
Zapálení 3 svící (symbolu Trojice)
Nejprve se od ohně zapalují postupně 3 svíce na trojramenném
svícnu, při zapálení každé z nich se zpívá (pokaždé o tón výše):
Světlo Kristovo.
Bohu díky
Průvod se zapáleným tříramenným svícnem vstoupí do kostela,
kde je viditelně umístěna velikonoční svíce (paškál). K tomu se
může zpívat vhodný zpěv.
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Zapálení velikonoční svíce (symbolu Vzkříšeného)
Předsedající může vyrýt nebo obtáhnout nápis na velikonoční
svíci:
Kristus, včera i dnes
(ryje znamení kříže)
začátek i konec.
(ryje Alfu a Omegu)
Kristu patří čas
(ryje první číslici letopočtu nahoru vlevo)
i věčnost
(ryje druhou číslici nahoru vpravo)
Kristu patří sláva
(ryje třetí číslici dolů vlevo)
i království
(ryje čtvrtou číslici dolů vpravo)
nyní i navěky.
Amen.
Do kříže paškálu je možno zasadit pět zrn kadidla, při tom se
říká:
Svými svatými ranami (1),
které září ve slávě (2),
ochraňuj nás (3)
a zachovej nás (4)
Kriste, náš Pane. (5)
Amen.
Velikonoční svíce se zapálí od jedné ze tří svící trojramenného
svícnu, nyní, nebo během zpěvu Exsultet, po slovech „Ó
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v pravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s
Bohem.“
Pokud se zapálí před zpěvem, může říct předsedající:
Ať světlo Krista, který vstal ve slávě,
zažene temnotu našich srdcí a myslí.
Chvalozpěv Exsultet (Praeconium paschale)
po něm je možno říci tuto modlitbu:
Všemohoucí a nejmilosrdnější Bože,
kdysi jsme byli temnotou
ale nyní jsme světlem v Ježíši Kristu, našem Pánu.
Požehnej hojně všechny, kdo radostně slaví tento den ve víře
ve vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Naplň je svým nebeským požehnáním v tom,
který žije a kraluje s tebou a Duchem svatým nyní i navěky.
nebo (pokud nebyl Exsultet):
Všemohoucí Bože,
vylej své hojné požehnání na tuto zapálenou svíci,
aby všichni, kdo se tuto noc podílí na tvých svatých
tajemstvích
mohli být naplněni tvoji milostí a duchovním požehnáním.
Kdysi jsme byli v temnotách,
ale od okamžiku kdy jsme se stali lidem Páně, jsme ve světle.
Pomoz nám, abychom žili jako lidi, kteří náležejí světlu,
skrze Krista, našeho Pána.
Nebo následující kolekty:
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Věčný dárče života a světla,
tato svatá noc je projasněna září vzkříšeného Krista.
Obnov svoji církev Duchem daným ve křtu,
abychom tě ctili v upřímnosti a pravdě
a mohli zářit jako světlo světa
skrze tvého Syna Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.
nebo
Bože, ty jsi stvořitel světa
a vysvoboditel svého lidu.
Vzkříšením svého Syna
nás vysvoboď z našich strachů,
obnov nás k svému obrazu
a zažehni v nás své světlo
skrze tvého Syna Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.

Noční stráž (bohoslužba slova I.)
Úvod ke čtením
Vyslechněme zprávu o Božích spásných skutcích v dějinách,
jak zachraňoval svůj lid v časech minulých
a modleme se aby Bůh přinesl každému z nás plnost
vykoupení.
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1. Příběh stvoření
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Proč znovu posloucháme to, co už známe?
Proč jdeme zpátky k tomu, jak to všechno začalo?
Abychom nezapomněli, odkud přicházíme a kam jdeme.
Abychom chválili Stvořitele, původce všeho života.
Abychom uviděli, poznali a uvěřili, že jsme lidé.
Čtení: Gn 1:1-2:2
Bože který jsi podivuhodně stvořil
a ještě podivuhodněji obnovil
důstojnost lidské přirozenosti:
dej ať můžeme sdílet božský život toho
který se ponížil, aby sdílel naše lidství,
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána.
2. Potopa
Proč je tato noc úplně jiná, než všechny ostatní noci?
Proč slyšíme o tom, jak se v celém lidstvu šířilo zlo?
Abychom nezapomněli, že zlo stále ještě existuje,
ale také abychom prožili, že Bůh se k nám sklání,
abychom prožili jeho milosrdenství a jeho věrnost - smíření
nebe a země.
Gn 7:1-5, 11-18, 8:6-18; 9:8-13
Bože, sílo bezmocných
a světlo ve vší temnotě,
Pohlédní v milosrdenství na svoji církev,
toto podivuhodné a posvátné tajemství,
aby se stala archou pokoje uprostřed chaosu.
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Ať celý svět uvidí
že co padlo je pozdvihováno
a co bylo staré je učiněno nové
a všechny věci jsou obnoveny k zacelení
skrze toho od něhož prve vzaly bytí,
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
3. Zkouška Abrahama
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Proč jdeme zpět až k počátkům národa Izraele?
Abychom nezapomněli, že Boží spása byla přislíbena
Abrahámovi, jeho potomkům, ale také nám.
Abychom Bohu děkovali, protože uchránil Abrahámova syna,
ale svého vlastního Syna vydal za život světa.
Gn 22:1-18
Bože a Otče všech věřících,
ty jsi zaslíbil svému služebníku Abrahamovi
že se stane otcem mnohých národů
a skrze toto velikonoční tajemství
rozšiřuješ svůj vyvolený lid po celém světě.
Stvoř nás znovu smrtí svého Syna,
abychom radostně přijali nový život
v milosti dané skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána.
4. Přechod Rudým mořem.
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Každý večer jdeme svými vlastními cestami,
ale dnes jsme všichni shromážděni na tomto jednom místě.
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Protože i my jsme byli otroky, ale byli jsme osvobozeni.
Protože jsme byli zachráněni, abychom k sobě navzájem
patřili.
Protože této noci jsme povoláni ke svobodě.
Ex 14:8-31
Bože, jehož podivuhodné činy
prozařují z minulosti až do našich dní:
silou svého mocného ramene
jsi kdysi vysvobodil svůj vyvolený národ
z faraonova otroctví,
jako znamení toho,
že spása je nabízena každému
skrze vodu křtu.
Dej ať všechny národy země
mohou mít účast na záchraně Izraelců
a společně zpívat a tančit
na bezpečném břehu moře
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
5. Spása pro každého
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Poznáváme smysl a povolání:
náš život je udržován, milován a zachraňován.
Kdo slyší Boží slovo, ten najde život.
Smysl najde jen ten, kdo je úrodnou půdou pro slovo z Božích
úst.
Iz 55:1-11
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Svatý Bože,
ty jsi stvořil všechny věci silou svého slova
a celou zemi obnovuješ svým Duchem.
Dej nyní vodu života
všem, kdo po tobě žízní
abychom se radovali v tvé smlouvě milosrdenství
a mohli přinášet hojné ovoce
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
6. Nový duch a nové srdce
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Proč nasloucháme slovům, která mluví o tom,
že Bůh zapomněl a opustil lidi?
Abychom poznali radost ze spásy:
že nám Bůh dal nové srdce, srdce z masa, ne z kamene.
Že nám dává nového Ducha:
svého Ducha jako dar a současně úkol.
Ez 36:24-28
Bože svatosti a milosrdenství,
v tajemství Kristovy smrti a vzkříšení
jsi pro nás všechny ustavil novou smlouvu smíření.
Očisti naše srdce
a dej nám nového ducha
abychom tvoji spasitelnou milostí
mohli žít jako tvůj lid
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
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7. Údolí suchých kostí
Proč je tato noc úplně jiná než všechny ostatní noci?
Často jsme ztracenými lidmi bez naděje.
Dnes ale cítíme něco z Božího oživujícího Ducha.
V temnotě smrti na hranici viny nás zachraňuje Bůh.
Život, domov, útočiště a ochranu - to všechno prožíváme.
Nastávají Velikonoce - život, který nezná konec.
Ez 37:1-14
Živý Bože,
smrtí a vzkříšením svého Syna
jsi nás vyvedl z hříchu do spravedlnosti
a ze smrti do života.
vdechni do nás svého životodárného Ducha
abychom přijetím darů slova a svátosti
mohli žít v naději na příchod všech tvých požehnání
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
Může následovat zpěv Ž 42 (tractus Sicut cervus desiderat)
nebo podobného zpěvu pro přechod ke křestní liturgii.

Křestní bohoslužba (bez křtu, obnova vyznání)
Předsedající vyzve k obnově. Účastníci mohou mít v rukou
rozžaté svíce zapálené od paškálu:
Bůh, který je bohatý v milosrdenství a lásce,
nám dává nové narození do živé naděje skrze svátost křtu.
Moc hříchu je v tomto svatém prameni umrtvena
a my povstáváme s Ježíšem Kristem k novému životu.
Jsme sjednoceni se všmi pokřtenými do jednoho těla Kristova,
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pomazáni Duchem svatým a vysláni k poslání pro život světa.
Vyzývám vás proto, abyste nyní, když skončilo naše
zachovávání postu, obnovili své slavnostní sliby svatého křtu,
kterými jste se kdysi odřekli Satana a jeho díla a slíbíli sloužit
věrně Bohu v jeho církvi.
Potvrzuješ své zřeknutí se zla a obnovuješ své odevzdání se
Ježíši Kristu?
Ano.
Věříš v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Věřím.
Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného... živé i mrtvé?
Věřím.
Věříš v Boha Ducha svatého... život věčný?
Věřím.
Chceš setrvat v apoštolském učení a společenství v lámání
chleba a modlitbách?
Chci s pomocí Boží.
Chceš vytrvat v odporu proti zlu a kdykoliv upadneš do hříchu,
kát se a obrátit se k Pánu?
Chci s pomocí Boží.
Chceš hlásat slovem i příkladem dobrou zprávu o Bohu v
Kristu?
Chci s pomocí Boží.
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Chceš usilovat o to, aby Kristův pokoj a spravedlnost jeho
království zavládly mezi všemi lidmi?
Chci s pomocí Boží.
Ať nás všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který
nám dal nové narození z vody a z Ducha a odpuštění hříchů,
zachová svoji milostí ve věčném životě, v Kristu, našem Pánu.
Amen.
Na tomto místě je možné pokropit shromáždění vodou (vodu je
též možno zvláštní modlitbou požehnat), vyzvat zájemce, aby
přistoupili ke křtitelnici a dotkli se vody nebo jiným
symbolickým způsobem připomenout křest. Může to být
doprovázeno vhodnou hudbou nebo zpěvem. Pak následuje
modlitba:
Bože, náš stvořiteli a skálo naší spásy,
děkujeme ti za nové narození z vody a z Ducha svatého,
za odpuštění hříchů a za naše společenství v domácnosti víry
se všemi, kdo byli pokřtěni ve tvém jménu:
zachovej nás ve věrnosti povolání našeho křtu
nyní i navěky.
Amen.
Tato křestní bohoslužba rovněž nahrazuje úkon kajícnosti a
vyznání vin před následující eucharistickou liturgií.

Eucharistická liturgie
Eucharistická liturgie začíná zpěvem Kyrie eleison nebo
litanické modlitby, ve které je invokace Kyrie obsažena. Po
nich následuje zpěv Gloria in excelsis Deo, při kterém mohou
znít zvony a varhany, zapálí se oltářní svíce a bohoslužebný
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znít zvony a varhany, zapálí se oltářní svíce a bohoslužebný
prostor se zcela osvětlí.
Kolekta
může se použít některá z dosud nepoužitých modliteb před
noční stráží.
Epištola
Řím 6:3-11
Velikonoční alleluia
(s Ž 118, Confitemini Domino).
Evangelium
J 20:1-18 nebo Mt 28:1-10
Zde podle uvážení může následovat kratší kázání na
velikonoční téma. Vyznání víry se neříká, zaznělo při obnově
křtu.
Pozdrav pokoje
Předsedající říká:
Vzkříšený Kristus přišel, postavil se uprostřed svých učedníků
a řekl: Pokoj vám. Oni spatřili Pána a zaradovali se.
Pokoj vzkříšeného Krista buď i s vámi se všemi, alleluja!
I s tebou, alleluja.
Pozdravte se znamením pokoje.
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Všichni se mohou pozdravit slovy: "Pokoj tobě" nebo
pozdravem "Kristus vstal!" s odpovědí "Opravdu vstal!"
Přímluvy
Při oslavě Kristova triumfu nad smrtí a hrobem se modleme za
církev, svět i ty, kdo jsou potřební.
Chvíle ticha
Za tvoji církev a za všechny, kdo byli pokřtěni do Kristovy
smrti, aby mohli poznat svobodu od hříchu a povstali k novosti
života.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.
Za tvé stvoření a za všechno, co žije a dýchá na této zemi,
aby naše životy byly oddány tobě a abychom vydávali
svědectví o vzkříšení tvého Syna.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.
Za místa tonoucí ve válce a nenávisti, za ty, kdo dosud
neslyšeli o prázdném hrobě a všechny kdo žijí bez víry,
aby mohli slyšet dobrou zprávu a najít pokoj.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.
Za všechny, kdo se rmoutí pro smrt někoho milovaného nebo
na sobě nesou utrpení (zvláště za ...),
aby mohli poznat uzdravující moc vzkříšení.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.
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[Za nově pokřtěné,
aby mohli setrvat ve věrnosti tobě a připojit se k tomuto
shromáždění v hlásání velikonoční události
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.]
Zde mohou následovat další prosby
Vzdáváme ti díky za všechny tvé svaté svědky a prosíme,
abychom i my mohli povstat k vidění tvé nebeské slávy.
Ve svém milosrdenství:
vyslyš nás, Bože.
Milosrdný Bože, poroučíme ti všechny za které se modlíme,
pro tvého ukřižovaného a vzkříšeného Syna, Ježíše Krista,
našeho Pána.
Amen.
Modlitba nad dary (a sbírkou)
Milosrdný Bože, bylo by nám stačilo,
kdybys nám dal plody země, ze kterých jsme živi.
Ale v tomto pokrmu nám, podle svého zaslíbení,
dáváš sám sebe.
Použij vše co jsme zde shromáždili
k nasycení světa, který hladoví po tvé lásce
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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Velikonoční preface
Je vskutku správné, naše povinnost a naše radost
že ti můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
za slavné vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista,
pravého velikonočního Beránka,
který vydal sebe samého za naše hříchy
svou smrtí smrt zničil
a ve vzkříšení nás přenesl do věčného života.
A tak, s Marií Magdalenou, s Petrem
a se všemi svědky jeho zmrtvýchvstání,
se zemí a mořem a vším jejich stvořením
a s anděly a archanděly, cherubíny a serafíny,
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
Svatý...
Výzva k modlitbě Páně
Vzkříšený Kristus je mezi námi. Proto spolu s ním volejme
k nebeskému Otci: Otče náš...
Pozvání k přijímání
Aleluja! Pán pro nás připravil svatou slavnost.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
Modlitba po přijímání
Bože,
který jsi prozářil tuto nejsvětější noc
slávou vzkříšení našeho Pána,
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zachovej ve všem svém lidu
Ducha přijetí za tvé děti, kterého jsi nám dal,
abychom ti mohli sloužit ve víře a v radosti.
Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
kterž žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
nebo
Všemohoucí Bože,
dáváš nám radost z oslavy vzkříšení našeho Pána.
Dej nám také radost ze života ve tvé službě
a nakonec nás přiveď do plné radosti ve věčném životě,
skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
kterž žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
Modlitbu po přijímání je možné nahradit zpěvem kantika
Magnificat (např. s antifonou Na skonání pak soboty –
Vespere autem sabbati)
Požehnání
Žádný, kdo věří v Krista nezahyne.
Kéž přejdete i vy s Kristem ze smrti do života.
Amen.
Všemohoucí Bůh,
Otec, + Syn i Duch svatý
vám žehnej nyní i navěky.
Amen.
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Poslání
Jděte v pokoji a sdílejte se o dobrou zprávu, aleluja, aleluja.
Bohu díky, aleluja, aleluja.
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