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Ježíš žije 

(Jan 20,1-9) 
 

Pane Ježíši, 
Marie Magdalská viděla, 

že kámen od hrobu je odvalený. 
Zavolala proto Petra a Jana. 
Když se nakoukli dovnitř, 
viděli, že hrob je prázdný, 

a uvěřili. 
Díky, Pane, že díky nim 

taky my věříme, 
že život smrtí nekončí, 

a že máme naději na věčný život. 
Amen. 
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