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úterý v oktávu velikonočním

1. čtení: Sk 2,36–41
Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista.

Čtení ze Skutků apoštolů.

V den letnic řekl Petr Židům:
„Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Me-

siášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“
Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních 

apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“
Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve 

jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar do-
stanete Ducha svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, 
ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“

Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a  vybízel: „Zachraňte se 
z tohoto zvráceného pokolení!“

Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A  ten den se 
k nim přidalo na tři tisíce lidí.

Žl 33,4–5.18–19.20+22

Odp.: Země je plná Hospodinovy milosti. 
nebo: Aleluja.

Hospodinovo slovo je správné,  
spolehlivé je celé jeho dílo. 
Miluje spravedlnost a právo,  
země je plná Hospodinovy milosti.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,  
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,  

aby jejich duše vyrval ze smrti,  
aby jim život zachoval za hladu.

Naše duše vyhlíží Hospodina,  
on sám je naše pomoc a štít. 
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,  
jak doufáme v tebe.

Mezi responsoriální žalm a zpěv před evangeliem se může vložit velikonoční sekvence.

Zpěv před evangeliem: Žl 118,24
Aleluja. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se 

z něho. Aleluja.

Evangelium: Jan 20,11–18
Viděla jsem Pána a toto mi řekl.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila 
se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho 
v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo 
tělo.

Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“
Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po 

těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že 
je to on.

Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“
Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže 

tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: 

„Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“.
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Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. 
Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: ,Vystupuji k svému Otci a k va-
šemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.‘“

Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem 
Pána!“ – a toto že jí řekl.


