Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční vigilie
3. března 2021
Vstupní modlitba
Modleme se:
Děkujeme ti, Bože, že nám dáváš účast na slávě této veliké noci vzkříšení svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, a prosíme tě,
vyslyš modlitby těch, které jsi přijal za své syny:
oživ v církvi svého ducha a obnov nás, abychom ti sloužili v duchu a v pravdě.
Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Epištola – Řím 6,3-11
Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem
ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním
pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme
žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho
smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý
člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my
abychom už hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže jsme
však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že
Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel
hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu,
ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.
Žl 118,1-2.16ab+17.22-23
Aleluja, aleluja, aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
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.

Evangelium – Mk 16,1-7
Ježíš Nazaretský, který byl ukřižován, byl vzkříšen.
Slova svatého evangelia podle Marka.
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.“.

