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VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
 

Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých! Aleluja! 

Velikonoční neděle zvěstuje Kristovo zmrtvýchvstání. Je to radostná oslava neutuchající 

Boží lásky, která přemohla hřích a smrt. Boží Syn se stal člověkem, trpěl, zemřel a vstal 

z mrtvých. Toto je velikonoční tajemství a právě toto dnes oslavujeme. Ta zpráva – „Kristus 

vstal z mrtvých!“ – je poselstvím naděje a pokoje; proto dnes prosíme za růst naděje a pokoje 

ve světě. 

Jako u ostatních domácích bohoslužeb, i tato může být přizpůsobena konkrétní situaci ve 

vaší rodině, zvláště malým dětem. Můžete se zaměřit na zprávu evangelia, můžete pozvat děti, 

aby např. namalovaly obrázek s tématikou Velikonoc a zmrtvýchvstání. Můžete připravit 

dárky pro ostatní členy rodiny – zvláště velikonoční pokrmy. Jejich žehnání je důležitou 

součástí dnešní domácí slavnosti. 

Nebojte se při této slavnosti radostně jásat, hrát a zpívat, a třeba i zvonit na zvonky apod. 

Nebojte se trochu bláznit. Radujte se a jásejte, Pán vstal z mrtvých! 

 

Co potřebujete: svíčky a vhodné dekorace, velikonoční pokrmy (vajíčka, pečivo, maso, ale 

třeba i čokoládu…), můžete využít misku s vodou z vigilie 

 

 

Začněme radostným velikonočním zpěvem. Pokračujme znamením kříže a prosbou: 

Milost našeho Pána Ježíše Krista, pro nás vzkříšeného, ať je s námi se všemi. 
 

Průvodce může uvést do slavnosti např. těmito slovy: 

Dnešní den jsme se shromáždili, abychom oslavovali Pánovo zmrtvýchvstání. On přemohl 

smrt a celého světu přinesl světlo a život. On opravdu vstal z mrtvých! Přivítejme ho mezi 

námi tím zpěvem, jímž v Ježíšových dobách vítali nadšení lidé vítězného vojevůdce a krále: 

 

Zazpíváme Pane smiluj se a navážeme chvalozpěvem Sláva na výsostech Bohu. 

 

Vstupní modlitba – průvodce: 

Modleme se: 

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; 

prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, 

a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. 

Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, 

neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 

žije a kraluje po všechny věky věků. 

Všichni: Amen. 

 

  



1. čtení: Sk 10,34a.37–43 

Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 
 

Čtení ze Skutků apoštolů. 

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v 

Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z 

Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval 

všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v 

Jeruzalémě. 

Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se 

viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, 

kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. 

On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem 

ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze 

něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“ 

 

Mezizpěv: Žl 118,1–2.16ab+17.22–23 

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 

jeho milosrdenství trvá navěky. 

Nechť řekne dům Izraelův: 

„Jeho milosrdenství trvá na věky.“ 
 

Hospodinova pravice mocně zasáhla, 

Hospodinova pravice mě pozvedla. 

Nezemřu, ale budu žít 

a vypravovat o Hospodinových činech. 
 

Kámen, který stavitelé zavrhli, 

stal se kvádrem nárožním. 

Hospodinovým řízením se tak stalo, 

je to podivuhodné v našich očích. 

 

2. čtení: Kol 3,1–4 

Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 
 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. 

Bratři a sestry! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je 

Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už 

mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy 

s ním ukážete ve slávě. 

 

Nebo: 1 Kor 5,6b–8 

Odstraňte starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. 
 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 

Bratři a sestry! Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? Odstraňte ten starý kvas, aby 

se z vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený chléb. Vždyť náš velikonoční beránek – 

Kristus – je už obětován. Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s kvasem, který 

znamená špatnost a nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to je: s upřímností a životem 

podle pravdy. 



Velikonoční sekvence je starobylý zpěv, který předchází zvěstování evangelia o vzkříšení: 

 

Velikonoční oběti, 

vzdejme své chvály, křesťané. 

 

Beránek spasil ovce: 

Kristus Pán nevinný 

s hříšníky smířil Otce. 

 

Střetly se v divném souboji 

život a smrt. Je po boji. 

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, 

aby nám věčně kraloval. 

 

Pojď a pověz nám Maria, 

co jsi po cestě viděla. 

 

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, 

aby se v Otci radoval. 

Anděly jako svědky stát, 

na zemi roušku, bílý šat. 

Už jde Kristus, má naděje, 

před vámi do Galileje. 

 

Víme, že Kristus z hrobu vstal, 

 

vpravdě byl vzkříšen světa král. 

Vítězný, korunovaný, 

smiluj se, Kriste, nad námi. 

 

Před evangeliem je také velmi vhodné zazpívat radostnou píseň nebo typické velikonoční 

zvolání Aleluja. 

 

Evangelium: Jan 20,1–9 

Ježíš musel vstát z mrtvých. 

 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že 

je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, 

kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 

Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý 

učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží 

pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. 

Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška 

však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném 

místě. 

Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž 

nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 

 

 



Nyní je vhodný čas pro chvíli ticha, pro zamyšlení, pro osobní rozjímání, pro sdílení… 

Můžete také využít několik málo řádků průvodního slova: 

Z prázdnoty Bílé soboty přicházíme k prázdnému hrobu nedělního rána. 

Tato prázdnota je naplňující. 

Kristovo vzkříšení naplňuje naši touhu po životě bez konce, po svobodě bez omezení, po 

světle bez zatmění, po lásce bez hranic. 

Prázdný hrob – to je plnost zmrtvýchvstání. 

 

Můžete nyní připojit přímluvy – spontánní společné prosby apod. 

Chcete-li, nyní vyprošujme požehnání pro velikonoční pokrmy. Tuto modlitbu můžeme říkat 

všichni společně, nebo ji pronáší hlava rodiny či průvodce: 

Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. 

Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. 

Prosíme tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením tvého požehnání a tvé lásky. 

Přijmi pozvání do našich domovů. 

Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme tvou přítomnost a tvé požehnání. 

Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, 

která pramení z tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. 

Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. 

Amen. 

 

Nebo: 

Pane Ježíši Kriste, 

ty jsi v den před svým utrpením a smrtí přikázal učedníkům připravit velikonoční večeři, 

v den Zmrtvýchvstání jsi přijal pozvání dvou učedníků a zasedl jsi s nimi ke stolu 

a pozdě večer jsi přišel k apoštolům, abys s nimi společně pojedl; 

prosíme tě, dej nám s vírou prožívat tvou přítomnost mezi námi během svátečního jídla, 

v den tvého vítězství, 

abychom se mohli radovat z podílu na tvém životě a Zmrtvýchvstání. 

 

Nebo – pro jednotlivé pokrmy: 

Pro chléb a pečivo: 

Chlebe živý, který jsi sestoupil z nebe a ve svatém přijímání dáváš život světu: 

požehnej tento chléb a veškeré sváteční pečivo na památku chleba, 

kterým jsi nasytil lid, jenž ti vytrvale naslouchal na poušti 

a který jsi po svém Zmrtvýchvstání připravil u jezera svým učedníkům. 
 

Pro maso a uzeniny: 

Beránku Boží, který jsi zvítězil nad zlem a omyl svět od hříchů: 

požehnej toto maso, uzeniny a veškeré pokrmy, 

které budeme jíst na památku velikonočního Beránka a svátečních pokrmů, 

které jsi jedl s Apoštoly při poslední večeři. 

Požehnej také naši sůl, aby nás chránila od nákazy. 
 

Pro vajíčka: 

Kriste, náš živote a naše Zmrtvýchvstání: 

požehnej tato vajíčka, znamení nového života, 

abychom, až si je budeme rozdělovat v kruhu rodiny, přátel a hostí, 

mohli se vzájemně dělit o radost z toho, že jsi s námi. 

Dej nám všem dojít do tvé věčné slávy, kde žiješ a kraluješ na věky věků. 

Všichni: Amen. 



Podle možností a vhodnosti můžete pokrmy pokropit vodou z velikonoční vigilie. 

 

Průvodce uvede modlitbu Otče náš např. těmito slovy: 

Vyvrcholením našich proseb ať je modlitba Božích dětí, modlitba všech, kteří skrze 

vzkříšeného Krista v jednom Duchu volají k Otci: 

Společně se pomodlete Otče náš. Průvodce může vložit prosbu za vysvobození: 

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. 

Smiluj se nad námi a pomoz nám: 

Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, 

ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem 

a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. 

Všichni: Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen. 
 

Můžete si předat pozdravení pokoje – lze je uvést např. těmito slovy: 

Pokoj vzkříšeného Pána ať zůstává vždycky s námi se všemi. 

 

Na závěr si vyprosíme Boží požehnání. Průvodce pronáší modlitby, ostatní se připojují 

zvoláním Amen. 

 

Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa: 

ať nás chrání před nákazou hříchu a ať nám žehná. 

Všichni: Amen. 

Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna: 

ať nám dá účast na jeho nesmrtelnosti a ať nám žehná. 

Všichni: Amen. 

Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu: 

ať promění i naše zármutky v radost a ať nám žehná. 

Všichni: Amen. 

Dej nám Bože, své požehnání, 

chraň nás ode všeho zlého 

a doveď nás do věčného života. 

Všichni: Amen. 

Dobrořečme Pánu, aleluja, aleluja! 

Všichni: Bohu díky, aleluja, aleluja! 

 

Na závěr je určitě dobré zazpívat radostnou píseň – ať už z Kancionálu (např. Vesel se, nebes 

Královno či jakoukoli velikonoční), z rytmických zpěvníků, z Taizé (např. Surrexit Christus, 

alleluia)… Radujme se a oslavujme Kristovo zmrtvýchvstání! 

Usedněme společně ke slavnostně prostřenému stolu, na němž mají své místo požehnané 

velikonoční pokrmy. 


