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6. Záv!re"ná modlitba 
V: Pane Je!í"i, tys zm#nil smutek sv$ch u%edník& na velikono%ní 

radost a p'inesl jsi jim pokoj. I my pro!íváme po tyto dny obavy a 
nejistotu. Spolu s emauzsk$mi u%edníky voláme: Pane, z&sta( s námi! 
Prosíme t#, p'etvo' nás na lidi Velikonoc, a) v nás p'eb$vá tv&j pokoj, 
nebo) ty !ije" a kraluje" na v#ky v#k&. 

S: Amen. 
 
6. Po#ehnání (Rodi%e po!ehnají d#ti tak, !e jim dají na %elo 

znamení k'í!e. Podobn# man!elé se po!ehnají vzájemn# tak, !e si dají na 
%elo znamení k'í!e. P'itom 'íkají následující slova) 

(Jméno) Nech) radost a pokoj vzk'í"eného Pána naplní tvé srdce. 
*ehnám t# ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 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 ned"li 
(Doporu%ujeme slavit odpoledne, ale tak, aby to nenaru"ilo sledování 
m"e Pánova zmrtv$chvstání) 
 

1. Úvodní ob(ady 
(Na st&l polo!te k'í! nebo ikonu Kristova k'í!e a rozsvícenou svíci; 

zkratka V ozna%uje otce, matku, p'ípadn# podle situace n#koho jiného, 
kdo vede liturgii; zkratka S ozna%uje spole%né odpov#di) 

(M&!eme za%ít spole%nou písní z Kancionálu %. 404: Raduj se a vesel) 
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. 
V: V dne"ní slavnostní den se scházíme v na"í domácnosti kolem 

spole%ného stolu, abychom oslavili vzk'í"ení na"eho Pána Je!í"e Krista. 
Vzk'í"en$ Pán se zjevil sv$m u%edník&m, kdy! byli ze strachu za 
zav'en$mi dve'mi a p'inesl jim pokoj. Chceme ho dnes prosit, aby i na"e 
srdce naplnil pokojem, d&v#rou a láskou. 

S: Ve va%ich srdcích a' vládne Krist&v pokoj, aleluja, aleluja. 
V: Bo!í slovo nás povzbuzuje: "Sná"ejte se navzájem a odpou"t#jte si, 

kdyby m#l n#kdo n#co proti druhému. Jako Pán odpustil vám, tak i vy!" 
(Kol 3, 13) Na znamení vzájemného odpu"t#ní si nyní dejme pozdravení 
pokoje. (P'im#'en$m zp&sobem a podle zvá!ení si p'ítomní vym#ní 
znak klidu) 

 
2. Spole"n$ hymnus (m&!e se recitovat i st'ídav#) 
V: Apo"tol Pavel nás povzbuzuje, abychom si osvojili sm$"lení Je!í"e 

Krista. Proto se modleme: 
V: On, má bo!skou p'irozenost, nic nelp#l na své vzne"enosti, !e je 

rovn$ Bohu, ale sám sebe se z'ekl, vzal na sebe p'irozenost slu!ebníka a 
stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako ka!d$ jin$ %lov#k, poní!il se a 
byl poslu"n$ a! k smrti, a to k smrti na k'í!i. 

S: Proto také ho B&h pov$%il a dal mu jméno nad ka#dé jiné 
jméno, tak#e p(i Je#í%ov! jménu musí pokleknout ka#dé koleno na 
nebi, na zemi i v podsv!tí, a ka#d$ jazyk musí k sláv! Boha Otce 
vyznat: je#í% Kristus je Pán. 

S: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na po"átku, tak a' 
je i nyní i v#dycky a na v!ky v!k&. Amen. 
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V: Kristus zem'el za na"e h'íchy, aleluja, aleluja. 
S: Byl poh(ben a t(etího dne vstal z mrtv$ch, aleluja, aleluja. 
 
3. Evangelijní úryvek 
V: +tení ze svatého evangelia podle Luká"e (Lk 24,13-35) 
Je"t# ten den (první po sobot#) se ubírali dva z u%edník& do vesnice 

zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma "edesát hon&. Hovo'ili 
spolu o tom v"em, co se stalo. Jak tak hovo'ili a uva!ovali, p'iblí!il se 
k nim sám Je!í" a p'ipojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadr!ovalo o%i, 
tak!e ho nepoznali. Zeptal se jich: "O %em to cestou spolu rozmlouváte?" 
Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofá" - mu 
odpov#d#l: "Ty jsi snad jedin$, kdo se zdr!uje v Jeruzalém# a neví, co se 
tam tyto dny stalo!" Zeptal se jich: "A co se stalo?" Odpov#d#li mu: "Jak 
Je!í"e z Nazareta, kter$ byl prorok, mocn$ %inem i slovem p'ed Bohem i 
p'ede v"ím lidem, na"i velekn#!í a p'ední mu!ové odsoudili k smrti a 
uk'i!ovali. My v"ak jsme doufali, !e on je ten, kter$ má vysvobodit 
Izraele. A k tomu v"emu je to dnes t'etí den, co se to stalo. N#které na"e 
!eny nás sice rozru"ily: Byly %asn# ráno u hrobu, nenalezly jeho t#lo, 
p'i"ly a tvrdily, !e m#ly i vid#ní and#l& a ti pr$ 'íkali, !e on !ije. N#kte'í 
z na"ich lidí ode"li k hrobu a shledali, !e je to tak, jak !eny 'íkaly, jeho 
v"ak nevid#li." A on jim 'ekl: "Jak jste nechápaví a váhaví uv#'it tomu 
v"emu, co mluvili proroci! Co! to v"echno nemusel Mesiá" vytrp#t, a tak 
vejít do své slávy?" Potom za%al od Moj!í"e, (probral dále) v"echny 
proroky a vykládal jim, co se ve v"ech (%ástech) Písma na n#j vztahuje. 
Tak do"li k vesnici, kam m#li namí'eno, a on d#lal, jako by cht#l jít dál. 
Ale oni na n#ho naléhali: "Z&sta( s námi, nebo) se p'ipozdívá a den se u! 
nach$lil." Ve"el tedy dovnit', aby z&stal s nimi. Kdy! byl s nimi u stolu, 
vzal chléb, pronesl nad ním po!ehnání, rozlámal ho a podával jim. 
(Vtom) se jim otev'ely o%i a poznali ho. On jim v"ak zmizel. Tu si mezi 
sebou 'ekli: "Co! nám neho'elo srdce, kdy! k nám na cest# mluvil a 
odhaloval smysl Písma?" Je"t# tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do 
Jeruzaléma. Tam na"li pohromad# jedenáct (apo"tol&) i jejich druhy. Ti 
'ekli: "Pán skute%n# vstal a zjevil se ,imonovi." Oni sami pak 
vypravovali, co se jim p'ihodilo na cest# a jak ho poznali p'i lámání 
chleba. 
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V: Sly"eli jsme slovo Bo!í. 
S: Chvála tob!, Kriste. 
 
4. Zamy%lení 
V: Evangelijní úryvek za%íná slovy "v ten den" (Lk 24, 13). Je to den 

zmrtv$chvstání, %ili dnes. V"e za%íná odchodem u%edník& z Jeruzaléma. 
Ne%ekali takov$ Je!í"&v konec, odcházejí a jsou roz%arovaní. V tomto 
okam!iku se k nim p'idává Je!í". On je neopustil, i kdy! se jim to tak 
m&!e zdát. Bo!í slovo nás uji")uje, !e B&h je ten, kter$ je s námi a 
doprovází nás. Bo!í Syn nejd'íve jde krokem %lov#ka, aby nau%il lidi jít 
krokem Boha. Klade jim otázky, aby u%edníci sami vyslovili to, co 
pro!ívají. Pak je zve k p'em$"lení. Víra není v první 'ad# o tom, !e B&h 
má naplnit na"e o%ekávání a splnit na"e p'ání. Evangelista pí"e: "on se 
tvá'il, !e jde dál..." (Lk 24,28) B&h se nevnucuje %lov#ku, ale %eká na 
pozvání. Jsou to u%edníci, kte'í naléhají: "Z&sta( s námi!" (Lk 24,29) 
Kristus neodolá a p'ijímá pozvání. Takov$ je B&h. Nikdy neodmítne, 
nikdy "neodolá" zájmu %lov#ka. Jen jestli my stojíme o n#j! Hostina je 
v evangeliích d&le!it$m znamením setkání s Bohem. Vzpome(me si na 
marnotratného syna, kterému otec p'ipraví hostinu; na Zachea, kter$ 
p'ijme Je!í"e ve svém dom#; na Poslední ve%e'i. U%edníci zkusili 
p'ítomnost Boha ve svém st'edu. P'esto!e jim vzk'í"en$ Pán zmizí p'ed 
o%ima, v"e se m#ní. Na za%átku byly celí smutní, ale nyní jsou plní 
radosti. -íkejme s emauzsk$mi u%edníky: "Pane, z&sta( s námi. Z&sta( 
v na"í rodin#, v na"ich vztazích, pot'ebujeme t#." 

(Pokud n#kdo chce, m&!e se pod#lit o krátkou my"lenku, která ho 
oslovila z Bo!ího slova) 

 
5. Desátek r&#ence (do modlitby se vás m&!e zapojit více) 
V: Za na"i rodinu, za v"echny kn#ze, za na"i farnost, za na"i vlast, za 

ty, kte'í trpí nemocí, a také i za ty, kte'í ji r&zn$m zp&sobem pomáhají 
zmírnit, se nyní pomodleme jeden desátek ze slavného r&!ence: Je!í", 
kter$ slavn# vstal z mrtv$ch. (Pokud n#kdo chce, m&!e p'idat vlastní 
prosbu) 

 


