
Chloubou výšin je čistá obloha, pohled na nebe je slavná podívaná. 
Slunce, jak se ukáže, vyhlašuje už při rozbřesku, jakým podivuhodným 
nástrojem je toto dílo Nejvyššího. 
(Sír 43, 1-2)

Velikonoční
svítání
Vstupte s námi do Neděle Vzkříšení 
v Petřínských sadech 
4. dubna 2021

od 5:00 
projděte sami na sklonku Veliké noci několik míst na Petříně 
od 6:15 
společně čekejme, až prvního dne po sobotě vyjde slunce

Velikonoční vigilii letos kvůli epidemickým opatřením všichni společně 
slavit nemůžeme, můžeme ale udělat každý sám za sebe několik kroků, 
kterými si událost Ježíšova vzkříšení připomeneme. Rádi bychom vám 
k tomu nabídli tuto inspiraci. Pozvání je určeno pro jednotlivce, dvojice 
či rodiny a předpokládá dodržení platných opatření. Bude se vám hodit 
svíce (a sirky, případně kalíšek proti větru) a Bible. 
Načasování prvních kroků je zcela na vás, v 6:15 nás pak propojí zvuk 
zvonů z věže kostela Pražského Jezulátka – buďte mu v tu chvíli na 
doslech.

Povstávám dnes skrze Kristovo
narození i jeho křest,

skrze jeho ukřižování i pohřeb,
skrze jeho zmrtvýchvstání 

i nanebevstoupení,
skrze jeho návrat při posledním 

soudu.

Povstávám dnes skrze lásku 
cherubínů,

poslušnost andělů, podrobenost 
archandělů,

skrze naději na odplatu při 
zmrtvýchvstání.

Skrze modlitby patriarchů,
skrze výroky proroků,
skrze víru vyznavačů,
skrze nevinnost svatých panen,
skrze skutky spravedlivých.

Povstávám dnes skrze Boha,
jenž mě rač říditi.
Boží sílo, udržuj mě,
Boží moudrosti, veď mě,
Boží oko, hleď za mne,
Boží ucho, slyš mě,
Boží slovo, mluv za mne,
Boží ruko, chraň mě,
Boží cesto, prostírej se přede mnou,
Boží štíte, zastiňuj mě,
Boží vojsko, chraň mě před léčkami 

ďábelskými,
před pokušením hříchu,
před svody tělesnými,
před každým, kdo mi strojí úklady,
ať blízko či daleko, ať sám či v davu.

Kristus se mnou,
Kristus přede mnou,
Kristus za mnou,
Kristus vedle mne,
Kristus pode mnou,
Kristus nade mnou,
Kristus, kde lehám,
Kristus, kde sedám,
Kristus, kde vstávám.

Kristus v srdci každého 
myslícího na mne,

Kristus v ústech každého 
mluvicího o mně,

Kristus v každém oku 
vidoucím mne,

Kristus v každém uchu 
slyšícím mne.

Povstávám dnes v síle a moci,
skrze Trojici,
skrze víru v trojitost,
skrze víru v jedinost jediného 

Tvůrce světa.

(z „Hymnu sv. Patrika“)



Vstaňte před rozedněním a vydejte se do noci, 
se světlem hořící svíce
Zapalte na úpatí kopce svíčku a vstupte s ní do petřínských strání. 
Opatrujte ji a noste až do rozednění. Vstoupit do petřínského sadu můžete 
z ulice Hellichova nebo z kterékoliv jiné strany, podle toho, odkud budete 
přicházet.
Bože, požehnej tento plamen, ať nám připomíná tvého Syna; 
očisti naše srdce, ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě. 
(z obřadu žehnání ohně při velikonoční vigilii)

Dotkněte se země
rukou, nohama, na boso, udělejte pár kroků, jak chcete. Zkuste chvíli 
vnímat zemi pod vámi a to, jak jste s ní spojeni. Je to země, z které jsme byli 
stvořeni a do které se zase jednou vrátíme. 
Věřím, že můj Vykupitel žije a že v den poslední ze země zase vstanu 
a vlastníma očima uvidím Boha. 
(podle knihy Job 19,25-26)

Omyjte se vodou
třeba ve studánce u Petřínských teras. Voda je zdroj života a vodou jsme 
byli pokřtěni, sám Ježíš o sobě mluví jako o prameni živé vody.
Už na počátku, když se tvůj Duch vznášel nad vodami, 
vložil jsi, Bože, do vody život a požehnání. 
(z obřadu žehnání křestní vody)

Naslouchejte Božímu slovu 
Prorocké slovo je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne 
den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Přečtěte si jeden úryvek z bible, dle 
vašeho výběru a chvíli u něj zůstaňte.
Exodus 14,15-31   I   Žalm 118   I   Markovo evangelium 16,1-7
To, o čem jsme nyní slyšeli, je pro nás stále živé. 
Ani dnes nepřestáváš konat své podivuhodné skutky, 
a cos vykonal kdysi, je předobrazem toho, co konáš mezi námi. 
(z modlitby během velikonoční liturgie slova)

Vyčkejme společně na východ slunce
6:15 
několikrát zazvoní zvon z věže kostela Pražského Jezulátka. V ten okamžik 
se můžeme všichni společně pomodlit Otčenáš a v tichosti vyčkat 
na východ slunce (se zachováním potřebných rozestupů), při kterém se 
znovu rozezní zvony. Slunce vychází 4. dubna v 6:30.
6:45-7:45 
projděte kostelem Pražského Jezulátka, kde můžete přijmout eucharistii

1
kostel Pražského 
Jezulátka
2
Hellichova ul.
3
pramen
(studánka Petřínka)
4
kaple sv. Terezie
5
Nebozízek
6
petřínské sady
Seminářská zahrada
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