
  

cyklus B 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně 

Hospodin mi září do mých temnot. (2 Sam 22,29) 

1. čtení  (Sk 10,34a.37-44) 

Petr se ujal slova a promluvil: ,,Vy víte, co se po křtu, 

který hlásal Jan, událo nejdříve v Galilej a potom v celém 

Judsku. Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše 

z Nazareta. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však 

třetího dne vzkříšil. Skrze něho dostane odpuštění 

hříchů každý, kdo v něho věří.“  

ŽALM (Ž 118)   

Toto je den, který učinil pán, jásejme a radujme se z něho.  

2. čtení  (Kol 3,1-4)  

Bratři!  

Když jste s Kristem byli vzkřišeni, usilujte o to, co pochází shůry, 

kde je Kristus po Boží pravici. Až se ukáže Kristus, náš život, 

potom se i vy ukážete ve slávě. 

Velikonoční sekvence 

Velikonoční oběti vzdejme své chvály, křesťané. Víme, 

že Kristus z hrobu vstal, vpravdě byl vzkříšen světa král.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. Kristus náš velikonoční beránek, je obětován, 
proto slavme svátky s Pánem. Aleluja 

 

Evangelium (Jan 20,1-9) 

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

od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k učedníkovi, kterého Ježíš miloval, 

a řekla jim: ,,Vzali Pána z hrobu.“ Petr a ten druhý učedník zamířili ke hrobu. Oba běželi. 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Ten druhý učedník byl rychlejší než Petr, ale dovnitř nevešel. Pak přišel Petr, vešel do 

hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Potom vstoupil i učedník, který přišel první, viděl 

a uvěřil.  

Otázky z minula 
1. Kde poslal Ježíš dva učedníky a co tam měli udělat? 

2. Prorok Izaiáš dnes píše velmi smutné věci, které se stanou. Co vydá a neskryje 

ten, kdo bude bit, pohaněn a popliván. 

3. Co musel Ježíš podstoupit, aby Bůh ho nade vše povýšil? 

4. Dnešní neděli se čtou Pašije. Víš, o čem se v nich čte? 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1.  Kolik učedníků Ježíš poslal napřed do vesnice?   B. 2  

  2.  Proč Ježíš poslal učedníky do vesnice? C. aby mu přivedli oslátko 

3.  Kdy zemřel Pán Ježíš a jak? C. Na Velký pátek zemřel na kříži 

Starší 

1.  O jaké hoře mluví dnešní evangelium? C. Olivová 

2. Jaký SZ král se vzpomíná v dnešním evangeliu? B. David    

3. Jak říkáme dnům, kterými končíme dobu postní? A. Velikonoční třídení     

  

Otázky k nedělnímu evangeliu 
1 bod za správnou odpověď 

1. Co se událo po křtu Janově v Galileji a potom v Judsku? 

_____________________________________________________________________ 

2. Napiš znění žalmu o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 

_____________________________________________________________________ 

3. O co máme usilovat podle sv. Pavla? 

_____________________________________________________________________ 

4. Sv. Pavel dále pokračuje: "Náš velikonoční beránek, Kristus je již obětován. 

Proto slavme svátky........  Doplň. 

_____________________________________________________________________ 

5. O čem zpíváme ve velikonoční sekvenci. 

_____________________________________________________________________ 



6. Která z žen přišla ke hrobu prvního dne v týdnu? Za kterými učedníky poté 

běžela, aby jim oznámila podivnou zprávu? 

_____________________________________________________________________ 

HÁDANKA 
O noci vzkříšení se na úvod zpívá slavný zpěv Exsultet. Víte, co toto slovo znamená? 

Pospojujte písmena podle čísel správně za sebou. 
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