fol. 185 r, Vzkříšení Páně
Text kancionálu:
„Officium na Velikú noc. Vstal jsem z mrtvých a
ještě s tebou jsem, aleluja. Položil jsi na mne ruku
svú, aleluja. Divné učiněno jest umění tvé, aleluja,
aleluja. Pane Bože, (zkusil si mne a poznal si
mne...)“
Malířská výzdoba:
Miniatura v iniciále W - Kristus v purpurovém plášti
jako vítěz s korouhví v pravici žehná světu. U
otevřeného hrobu spící strážci. V pozadí město
Jeruzalém a v dálce tří blížící se Marie.
Po pravé straně nápis Cechu řemesla řeznického nad
cechovním znamením. Samson s vavřínovým
věncem na hlavě klečí na lvu a trhá mu tlamu. Starý zákon, Kniha Soudců, kap. 14: „I
sestoupil Samson s otcem a matkou do Timnaty. Když přišli k timnatským vinicím,
vyskočil náhle proti němu řvoucí mladý lev. Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, že jej
holýma rukama roztrhl jako kůzle.“
Zjevení na cestě do Emauz. Nový zákon, Lukáš 24; 1, 13-35: Prvního dne po sobotě,
za časného jitra, nalezly ženy hrob Ježíšův prázdný a řekly to učedníkům. Téhož dne
se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři
hodiny cesty. Připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich
očím, aby ho poznali. Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“ Oni zůstali stát
plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný
z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo.“ On se jich zeptal: “Co to
bylo?“ Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského ukřižovali. A my jsme doufali,
že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to třetí den, co se to stalo. Ovšem
některé z našich žen vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ.“ Když
byli blízko vesnice, do které šli, začali ho přemouvat.“ Zůstaň s námi, vždyť je
k večeru a den se schyluje“. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal
chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho, ale on
zmizel jejich zrakům. Vrátili se do Jeruzaléma vypravovali, co se jim stalo na cestě a
jak se jim dal poznat, když lámal chléb.“ (Kráceno)
Jonáš vyvržen velrybou na pevninu. Starý zákon, Jonáš, kap. 1-2:“ Stalo se slovo
Hospodinovo k Jonášovi. „Vstaň a jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti
němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář.“ Ale Jonáš vstoupil na loď,
aby se plavil do Taršiše, pryč od Hospodina. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a
bouři. Lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se dozvěděli, že prchá před Hospodinem a
zeptali se ho: „Co teď s tebou máme udělat, aby nás moře nechalo na pokoji?“
Odpověděl jim: „Uvrhněte mne do moře.“ I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře
přestalo běsnit. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl
v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu. I rozkázal
Hospodin rybě, aby vyvrhla Jonáše na pevninu.“ (Kráceno)

