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Já (Jméno) obnovuji své k!estní sliby ve jménu Otce i Syna i 
Ducha Svatého. 

S: Toto je víra na"e, toto je víra Církve. Tuto víru vyznáváme a 
ona je na"í slávou v Je#í"i Kristu na"em Pánu. 

(Ten, kdo vede domácí liturgii pokropí sv!cenou vodou p"ítomné.) 
6. Modlitba Pán$ a ob!ad pokoje 
V: Nyní na#e chvály a prosby posiln!me modlitbou, kterou nás 

nau$il ná# Pán Je%í# Kristus. S: Ot%e ná"... 
V: P"i#el Je%í#, postavil se doprost"ed a "ekl jim: "Pokoj vám!" 

Aleluja. 
S: U%edníci se zaradovali, kdy# vid$li Pána. Aleluja. 
V: Krist&v klid a' p"eb(vá mezi námi. 
(P"im!"en! podle uvá%ení si p"ítomní vym!ní pozdravení pokoje) 
6. Záv$re%ná modlitba 
V: Pane Je%í#i, v dne#ní ve$er slavíme tvé vít!zství nad smrtí, které 

je nad!jí pro cel( sv!t. D!kujeme ti, %e jsi nás u$inil syny a dcerami 
nebeského Otce a p"ijal jsi nás za své bratry a sestry. Pomáhej nám, 
abychom v tomto sv!t! %ili jako noví lidé obnovení milostmi, které 
pramení z tvého slavného zmrtv(chvstání, nebo' ty %ije# a kraluje# na 
v!ky v!k&. S: Amen. 

V: Zakon$eme na#i domácí liturgii tím, %e se obrátíme v modlitb! 
k Pann! Marii, Královn! nebes: (m&%e se také zazpívat) 

S: Raduj se, Královno nebeská, aleluja, proto#e splnil Pán slova 
svá, aleluja: z mrtv&ch vstal, Matko, Je#í" tv'j, aleluja: u n$ho za nás 
oroduj, aleluja. 

V: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, 
S: nebo( Pán vpravd$ z mrtv&ch vstal, aleluja. 
Modleme se: 
Bo#e, vzk!í"ením svého Syna, na"eho Pána Je#í"e Krista, jsi 

naplnil sv$t radostí; na p!ímluvu jeho Rodi%ky, Panny Marie, dej, a( 
dosáhneme radostí #ivota v$%ného. Skrze Krista, na"eho Pána. 
Amen. 

V: Dobro"e$me Pánu. S: Bohu díky. 

Liturgie domácí církve na velikono!ní vigilii 
(Doporu!ujeme slavit ve ve!erních hodinách, ale tak, aby to nenaru"ilo 
sledování ob#ad$ velikono!ní vigilie Pánova zmrtv%chvstání) 
1. Úvodní ob!ady 
(Na st&l polo%te k"í% nebo ikonu Kristova k"í%e, sklenici se sv!cenou 

vodou, v!tvi$ku. Na stole ponechejte nerozsvícenou lampu; pokud je 
mo%né, a' ka%d( má i svou vlastní sví$ku; zkratka V ozna$uje otce, 
matku, p"ípadn! podle situace n!koho jiného, kdo vede liturgii; zkratka 
S ozna$uje spole$né odpov!di) 

V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. S: Amen. 
V: V dne#ní ve$er se scházíme v na#í domácnosti kolem spole$ného 

stolu, abychom oslavili vzk"í#ení Pána Je%í#e. Bo%í Syn nez&stal v hrob!. 
Nepat"í smrti, není postavou z minulosti. On nás neopustil. )iv( a 
oslaven( je p"ítomn( mezi námi. 

S: "Byl jsem mrtv&, a hle, #iji na v$ky v$k' a mám klí%e od smrti a 
podsv$tí," !íká Pán. 
2. Ob!ad sv$tla (Zapálí se svíce na stole) 

V: Kristus, Sv!tlo sv!ta. 
S: Bohu díky. 
(Podle zvá%ení mohou mít v#ichni v rukou sví$ky, které si v této 

chvíli za%ehnou od svíce na stole. Pak pokra$ují recitováním 
následujícího %almu) 

V: Pán je mé sv!tlo a má spása S: Pán je mé sv$tlo a má spása 
V: Pán je mé sv!tlo a má spása, koho se mám bát? 
Pán je ochránce mého %ivota, p"ed k(m se mám strachovat? 
S: Pán je mé sv$tlo a má spása 
V: O jedno prosím Pána a za tím tou%ím, abych mohl bydlet v dom! 

Hospodinov! po v#echny dny svého %ivota, abych poci'oval n!hu 
Pánovu a obdivoval jeho chrám. 

S: Pán je mé sv$tlo a má spása 
V: Sly#, Pane, hlas mého volání, smiluj se nade mnou a vysly# mne. 
V srdci mi zn!jí tvá slova: "Hledejte mou tvá"!" 
Pane, já hledám tvou tvá". 
S: Pán je mé sv$tlo a má spása 
V: V!"ím, %e uvidím dobrodiní Hospodinovo v zemi %iv(ch. 
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O$ekávej Pána a bu* state$n(; srdce m!j silné a dr% se Pána. 
S: Pan je mé sv$tlo a má spása 
V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na po$átku, i nyní, 

i v%dycky a na v!ky v!k&. Amen S: Pán je mé sv$tlo a má spása 
Na tomto míst! se podle mo%nosti m&%e spole$n! zazpívat: Aleluja, 

aleluja, aleluja 
3. Evangelijní úryvek 
V: +tení ze svatého evangelia podle Marka (Mk 16,1 - 7) 
Kdy% bylo po sobot!, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a 

Salome nakoupily vonné oleje, aby #ly Je%í#e pomazat. Záhy zrána první 
den v t(dnu p"i#ly k hrobu, kdy% práv! vycházelo slunce. ,íkaly si mezi 
sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?" Kdy% se 
podívaly, spat"ily, %e kámen je odvalen. Byl toti% velmi velik(. Ve#ly do 
hrobky a uvid!ly tam na pravé stran! sed!t mladého mu%e od!ného 
bíl(m rouchem - a polekaly se. On v#ak jim "ekl: "Nelekejte se! Hledáte 
Je%í#e Nazaretského, uk"i%ovaného? Byl vzk"í#en, není tady. Zde je to 
místo, kam ho polo%ili. Ale jd!te a pov!zte jeho u$edník&m, i Petrovi: 
Jde p"ed vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám "ekl." 

V: Sly#eli jsme slovo Bo%í. S: Chvála tob$, Kriste. 
4. Zamy"lení 
V: )eny nesli ke hrobu vo-avé oleje, aby pomazali mrtvé t!lo. 

Evangelista dodává, %e tyto oleje m!ly %eny p"edem p"ipravené. )eny 
tedy se vzk"í#ením nepo$ítaly. Je%í# je mrtv( a pomazáním mu cht!ly 
projevit poslední úctu, kterou si zaslou%í ka%d( zem"el(. Jde o skutek 
lásky. +ekají je dv! p"ekvapení. Ne$ekaly, %e najdou odvalen( kámen a 
%e nenajdou Je%í#ovo t!lo. Naplní je zmatek, kter( jim pomáhá 
p"ekonat Bo%í posel. Evangelista chce tímto vypráv!ním jasn! ukázat, 
%e Je%í#ovo vzk"í#ení nebylo p"ipravenou strategií jeho u$edníky, ale 
neo$ekávan(m dílem Boha. Takov(m v%dy z&stane. )eny vidí, %e Je%í# 
není v hrob!, ale skute$nost, %e byl vzk"í#en, musí p"ijmout s vírou. 
Podobn! je tomu s v!"ícím ka%dé doby. Hospodin&v and!l povzbuzuje 
%eny, aby tuto radostnou zprávu p"edaly u$edník&m. Bu*me i my 
radostn(mi nositeli a hlasateli této pravdy. (Pokud n!kdo chce, m&%e se 
pod!lit o krátkou my#lenku, která ho oslovila z Bo%ího slova) 

 3 

5. Vz&vání svat&ch a obnovení k!estních slib' 
V: D"íve, ne% si dnes obnovíme na#e k"estní sliby, obra'me se 

k na#im nebesk(m patron&m o jejich p"ímluvu a pomoc. 
V: Pane, smiluj se - S: Pane, smiluj se 
V: Kriste, smiluj se - S: Kriste, smiluj se 
V: Pane, smiluj se - S: Pane, smiluj se 
V: Svatá Maria, Matko Bo%í - S: oroduj za nás 
V: Svat( Michaeli - S: oroduj za nás 
V: Svat( Josefe - S: oroduj za nás 
V: Svat( Pet"e a Pavle - S: orodujte za nás 
V: Svat( Ond"eji - S: oroduj za nás 
V: Svat( Jane - S: oroduj za nás 
V: Svatá Maria Magdaléno - S: oroduj za nás 
V: Svat( Martine - S: oroduj za nás 
V: Svat( Václave - S: oroduj za nás 
V: Svat( Cyrile a Metod!ji - S: oroduj za nás 
V: Svat( Jane Nepomuck( - S: oroduj za nás 
V: Svatí Zdislavo - S: L. orodujte za nás 
V: Svat( Jane Pavle II. - S: oroduj za nás 
V: Blahoslavená Zdenko - S: oroduj za nás 
V: Blahoslavená Anno Kolesárová - S: oroduj za nás 
V: Blahoslaven( Tite Zemane - S: oroduj za nás 
V: Svat( (dle uvá%ení mo%no vlo%it jména dal#ích svat(ch) 
V: V#ichni svatí a sv!tice - S: orodujte za nás  
V: Ode v#eho zla - S: ochra)uj nás, Pane  
V: Od ka%dého h"íchu - S: ochra)uj nás, Pane  
V: Od v!$né smrti - S: ochra)uj nás, Pane  
V: My h"í#níci - S: prosíme t$, vysly" nás 
V: V této chvíli si obnovme závazek, %e Kristus bude v%dy na#ím 

vzk"í#ením, %ivotem a sv!tlem. Spole$n! vyznejme na#i víru. 
(Podle zvá%ení si ka%d( vezme do ruky rozsvícenou sví$ku) 
S: V$!ím v Boha... 
(Ka%d( ud!lá osobní obnovení své víry) 


