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Ženy jdou k Ježíšovu hrobu 

(Mk 16,1-8) 
 

Pane Ježíši, 
když šly ženy k tvému hrobu, 

zjistily, že je prázdný. 
Díky, Pane, 

že jsi vstal z mrtvých 
a ukázal všem lidem, 
že žádné zlo, ani smrt, 

nebude mít poslední slovo. 
Díky, 

že i my máme naději 
na věčný život. 

Amen. 
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