MÔJ ČAS JE
BLÍZKO
PODNETY NA DOMÁCU LITURGIU
V STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

MODLITBA
EVANJELIUM MT 26, 14-25
Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš
Iškariotský – odišiel k veľkňazom
a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho
vydám?“ Oni mu určili
tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal
príležitosť vydať ho.
V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov
prišli k Ježišovi učeníci a pýtali
sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú
večeru?“
On povedal: „Choďte do mesta k istému
človekovi a povedzte mu: Učiteľ
odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem
jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného
baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš
rozkázal, a pripravili
veľkonočného baránka.
Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za
stôl. A keď jedli, povedal:
„Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“
Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po
druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“
On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v
mise, ten ma zradí. Syn
človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale
beda človekovi, ktorý zrádza
Syna človeka! Pre toho človeka by bolo
lepšie, keby sa nebol narodil.“
Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda
ja, Rabbi?“
Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

Pane, koľko času mi prešlo len tak akoby pomedzi prsty?
Koľko času som strávil rozmýšľaním a snívaním o veľkých
plánoch a predsavzatiach a nakoniec som nič nespravil?
Koľko času som ochotný venovať niečomu čo ma baví alebo
činnosti, ktorá nikomu nie je na osoh?
A koľko času dokážem denne „stratiť“ v modlitbe s tebou?
Som ako Judáš. V modlitbe počítam každú
minútu a pri... presedím aj hodiny bez najmenšej výčitky.
Pane, pomôž mi, aby som na modlitbu
a službu svojim blížnym mal vždy čas.

PODNET
V dnešnom evanjeliu budeme počuť ako Ježiš odkazuje: „Môj
čas je už blízko.“ To znamená, že starý čas sa končí. V dnešnej
domácej liturgii upriamime našu pozornosť na náš čas.
Nájdite si počas dňa chvíľku na spoločnú modlitbu. Na liturgický
stolík si položte krížik a sviečku. Položte si tam aj hodiny –
ako symbol nášho času. Otec alebo mama nech po prežehnaní
prečíta evanjelium (pozri vyššie). Potom si kľaknite pred kríž, čo
máte na stole a skúste v úplnom tichu ostať aspoň desať min.(čas
si prispôsobte podľa veku detí a pod.). Rozmýšľajte nad tým, čo
by ste vo využívaní času chceli zmeniť vy. Do čoho investovať
menej času a do čoho viac. Po tomto tichu sa skúste o tom aj
porozprávať. A na záver sa pomodlite spolu Otčenáš.
Keď budete potom sláviť streamovanú sv. omšu, otec rodiny
môže v momente prinášania obetných darov na oltár, položiť na
liturgický stolík, okolo ktorého budete zhromaždení vaše hodiny.
Tie symbolizujú váš obetný dar – rozhodnutie využívať čas
na lepšie veci.

