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Zjednodušený způsob slavení velikonoční vigilie 

V případě že velikonoční vigilii slaví kněz s jedním nebo dvěma 
přisluhujícími, může použít následující způsob, a to i v případě, že je 
bohoslužba přenášena. 

Slavnost velikonoční svíce 

Paškál s vyrytým křížem i letopočet a vsazenými kadidlovými zrny se 
před začátkem bohoslužby připraví u ambonu nebo uprostřed presbytáře. 
V kostele mohou být zhasnutá všechna světla. Kněz přijde k paškálu a po 
znamení kříže a úvodním pozdravu paškál zapálí. Zvolání Ať slavné 
Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění nebo Světlo Kristovo může 
použít jako svou osobní modlitbu. 

Následuje velikonoční chvalozpěv, který není možné vynechat, neboť 
tvoří jádro slavnosti velikonoční svíce. 

Bohoslužba slova 

Bohoslužba slova probíhá obvyklým způsobem. Žalmy po čteních je 
možné přednášet jiným než responsoriálním způsobem, který 
předpokládá přítomnost lidu, například vcelku bez vkládané odpovědi. 
Je dovoleno responsoriální žalmy zcela vynechat a nahradit je chvílí 
tichého usebrání; v takovém případě se vynechává chvíle ticha po 
Modleme se (Český misál 2015, s. 171, č. 23). Vše se koná podle misálu včetně 
rozsvícení svící na oltáři před Sláva na výsostech Bohu. 

V bohoslužbě slova by nemělo chybět slavnostní aleluja po epištole, které 
je novou písní, kterou před trůnem Beránkovým zpívají ti, kdo byli 
vykoupeni jeho krví. 

Křestní bohoslužba 

Po evangeliu (případně po homilii) následuje u sedadla obnova křestního 
vyznání. Kněz ji uvede těmito nebo podobnými slovy: 

Křty katechumenů byly letošní rok odloženy na příhodnější dobu a 
z tohoto důvodu se také nežehná křestní voda. Přesto se o této noci 
rozpomeňme na svůj vlastní křest: jím jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, 
abychom s Kristem vstali k novému životu. 
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Zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se 
hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi. 

Dialogická forma zřeknutí se zlého se použije z misálu, Český misál 2015, 
s. 182. 

Po zřeknutí se zlého vyzve kněz k vyznání víry: 

Pomodleme se nyní společně apoštolské vyznání víry, které je křestním 
vyznáním latinské církve. 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; 
jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; 
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; 
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; 
odtud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha Svatého, 
svatou církev obecnou, 
společenství svatých, 
odpuštění hříchů, 
vzkříšení těla 
a život věčný. 
Amen. 

Kněz končí slovy: 

Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, 
nás vysvobodil z hříchu 
a dal nám život z vody a z Ducha Svatého. 
Kéž v nás svou milost chrání, 
abychom byli s Kristem spojeni na věky věků. 

O: Amen. 

Slavení eucharistie 

Slavení eucharistie se koná jako obvykle. 


