Já (Jméno) obnovuji své křestní sliby ve jménu Otce i Syna i
Ducha Svatého.
S: Toto je víra naše, toto je víra Církve. Tuto víru vyznáváme a
ona je naší slávou v Ježíši Kristu našem Pánu.
(Ten, kdo vede domácí liturgii pokropí svěcenou vodou přítomné.)
6. Modlitba Páně a obřad pokoje
V: Nyní naše chvály a prosby posilněme modlitbou, kterou nás
naučil náš Pán Ježíš Kristus. S: Otče náš...
V: Přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám!"
Aleluja.
S: Učedníci se zaradovali, když viděli Pána. Aleluja.
V: Kristův klid ať přebývá mezi námi.
(Přiměřeně podle uvážení si přítomní vymění pozdravení pokoje)
6. Závěrečná modlitba
V: Pane Ježíši, v dnešní večer slavíme tvé vítězství nad smrtí, které
je nadějí pro celý svět. Děkujeme ti, že jsi nás učinil syny a dcerami
nebeského Otce a přijal jsi nás za své bratry a sestry. Pomáhej nám,
abychom v tomto světě žili jako noví lidé obnovení milostmi, které
pramení z tvého slavného zmrtvýchvstání, neboť ty žiješ a kraluješ na
věky věků. S: Amen.
V: Zakončeme naši domácí liturgii tím, že se obrátíme v modlitbě
k Panně Marii, Královně nebes: (může se také zazpívat)
S: Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova
svá, aleluja: z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja: u něho za nás
oroduj, aleluja.
V: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
S: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
Modleme se:
Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi
naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať
dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
V: Dobrořečme Pánu. S: Bohu díky.
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Liturgie domácí církve na velikonoční vigilii

(Doporučujeme slavit ve večerních hodinách, ale tak, aby to nenarušilo
sledování obřadů velikonoční vigilie Pánova zmrtvýchvstání)
1. Úvodní obřady
(Na stůl položte kříž nebo ikonu Kristova kříže, sklenici se svěcenou
vodou, větvičku. Na stole ponechejte nerozsvícenou lampu; pokud je
možné, ať každý má i svou vlastní svíčku; zkratka V označuje otce,
matku, případně podle situace někoho jiného, kdo vede liturgii; zkratka
S označuje společné odpovědi)
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. S: Amen.
V: V dnešní večer se scházíme v naší domácnosti kolem společného
stolu, abychom oslavili vzkříšení Pána Ježíše. Boží Syn nezůstal v hrobě.
Nepatří smrti, není postavou z minulosti. On nás neopustil. Živý a
oslavený je přítomný mezi námi.
S: "Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků a mám klíče od smrti a
podsvětí," říká Pán.
2. Obřad světla (Zapálí se svíce na stole)
V: Kristus, Světlo světa.
S: Bohu díky.
(Podle zvážení mohou mít všichni v rukou svíčky, které si v této
chvíli zažehnou od svíce na stole. Pak pokračují recitováním
následujícího žalmu)
V: Pán je mé světlo a má spása S: Pán je mé světlo a má spása
V: Pán je mé světlo a má spása, koho se mám bát?
Pán je ochránce mého života, před kým se mám strachovat?
S: Pán je mé světlo a má spása
V: O jedno prosím Pána a za tím toužím, abych mohl bydlet v domě
Hospodinově po všechny dny svého života, abych pociťoval něhu
Pánovu a obdivoval jeho chrám.
S: Pán je mé světlo a má spása
V: Slyš, Pane, hlas mého volání, smiluj se nade mnou a vyslyš mne.
V srdci mi znějí tvá slova: "Hledejte mou tvář!"
Pane, já hledám tvou tvář.
S: Pán je mé světlo a má spása
V: Věřím, že uvidím dobrodiní Hospodinovo v zemi živých.

Očekávej Pána a buď statečný; srdce měj silné a drž se Pána.
S: Pan je mé světlo a má spása
V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní,
i vždycky a na věky věků. Amen S: Pán je mé světlo a má spása
Na tomto místě se podle možnosti může společně zazpívat: Aleluja,
aleluja, aleluja
3. Evangelijní úryvek
V: Čtení ze svatého evangelia podle Marka (Mk 16,1 - 7)
Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a
Salome nakoupily vonné oleje, aby šly Ježíše pomazat. Záhy zrána první
den v týdnu přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkaly si mezi
sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?" Když se
podívaly, spatřily, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký. Vešly do
hrobky a uviděly tam na pravé straně sedět mladého muže oděného
bílým rouchem - a polekaly se. On však jim řekl: "Nelekejte se! Hledáte
Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Byl vzkříšen, není tady. Zde je to
místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i Petrovi:
Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl."
V: Slyšeli jsme slovo Boží. S: Chvála tobě, Kriste.
4. Zamyšlení
V: Ženy nesli ke hrobu voňavé oleje, aby pomazali mrtvé tělo.
Evangelista dodává, že tyto oleje měly ženy předem připravené. Ženy
tedy se vzkříšením nepočítaly. Ježíš je mrtvý a pomazáním mu chtěly
projevit poslední úctu, kterou si zaslouží každý zemřelý. Jde o skutek
lásky. Čekají je dvě překvapení. Nečekaly, že najdou odvalený kámen a
že nenajdou Ježíšovo tělo. Naplní je zmatek, který jim pomáhá
překonat Boží posel. Evangelista chce tímto vyprávěním jasně ukázat,
že Ježíšovo vzkříšení nebylo připravenou strategií jeho učedníky, ale
neočekávaným dílem Boha. Takovým vždy zůstane. Ženy vidí, že Ježíš
není v hrobě, ale skutečnost, že byl vzkříšen, musí přijmout s vírou.
Podobně je tomu s věřícím každé doby. Hospodinův anděl povzbuzuje
ženy, aby tuto radostnou zprávu předaly učedníkům. Buďme i my
radostnými nositeli a hlasateli této pravdy. (Pokud někdo chce, může se
podělit o krátkou myšlenku, která ho oslovila z Božího slova)
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5. Vzývání svatých a obnovení křestních slibů
V: Dříve, než si dnes obnovíme naše křestní sliby, obraťme se
k našim nebeským patronům o jejich přímluvu 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 Boží - S: oroduj za nás
V: Svatý Michaeli - S: oroduj za nás
V: Svatý Josefe - S: oroduj za nás
V: Svatý Petře a Pavle - S: orodujte za nás
V: Svatý Ondřeji - S: oroduj za nás
V: Svatý Jane - S: oroduj za nás
V: Svatá Maria Magdaléno - S: oroduj za nás
V: Svatý Martine - S: oroduj za nás
V: Svatý Václave - S: oroduj za nás
V: Svatý Cyrile a Metoději - S: oroduj za nás
V: Svatý Jane Nepomucký - S: oroduj za nás
V: Svatí Zdislavo - S: L. orodujte za nás
V: Svatý Jane Pavle II. - S: oroduj za nás
V: Blahoslavená Zdenko - S: oroduj za nás
V: Blahoslavená Anno Kolesárová - S: oroduj za nás
V: Blahoslavený Tite Zemane - S: oroduj za nás
V: Svatý (dle uvážení možno vložit jména dalších svatých)
V: Všichni svatí a světice - S: orodujte za nás
V: Ode všeho zla - S: ochraňuj nás, Pane
V: Od každého hříchu - S: ochraňuj nás, Pane
V: Od věčné smrti - S: ochraňuj nás, Pane
V: My hříšníci - S: prosíme tě, vyslyš nás
V: V této chvíli si obnovme závazek, že Kristus bude vždy naším
vzkříšením, životem a světlem. Společně vyznejme naši víru.
(Podle zvážení si každý vezme do ruky rozsvícenou svíčku)
S: Věřím v Boha...
(Každý udělá osobní obnovení své víry)
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