PRÍKAZ LÁSKY
A EUCHARISTIA
PODNETY NA DOMÁCU LITURGIU
V ZELENÝ ŠTVRTOK

MODLITBA
EVANJELIUM JN 13,1-15
Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš
vedel, že nadišla jeho hodina
odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože
miloval svojich, čo boli na svete,
miloval ich do krajnosti.
Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi,
synovi Šimona Iškariotského, aby
ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do
rúk všetko a že od Boha vyšiel
a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si
odev, vzal plátennú zásteru
a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla
a začal umývať učeníkom
nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu
povedal: „Pane, ty mi chceš umývať
nohy?“
Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo
robím, ale neskôr pochopíš.“
Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš
umývať nohy!“
Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem,
nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon
Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen
nohy, ale aj ruky a hlavu!“
Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si
umyť už len nohy a je celý čistý.
A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho
zradí, – preto povedal: „Nie
všetci ste čistí.“
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si
sadol k stolu a povedal im:
„Chápete, čo som vám urobil? Vy ma
oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre
hovoríte, lebo to som.
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy
vám, aj vy si máte jeden druhému
nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj
vy robili, ako som ja urobil vám.“

Pane, učíš ma niečomu veľkému. Že láska nepotrebuje
sprievodné
zázraky a oslavy. Láska je niečo tak malé a pokorné až
je sama zázrakom. Boh sa ku mne skláňa a umýva moje nohy!
Videl toto svet? Videl! Ďakujem Ježišu, že ti nie som zbytočný.
Ďakujem, že si ma všímaš tak konkrétne.

PODNET
Dnes vstupujeme s Cirkvou do najposvätnejšej časti liturgického
roka - Veľkonočného trojdnia. Celú pozornosť zamerajme
na tajomstvá, ktoré sa v dnešnej svätej omši zvlášť uctievajú:
ustanovenie Eucharistie, ustanovenie sviatosti kňazstva a Pánov
príkaz lásky. (pre slávnostné prežitie sv. omše sa môžeme aj
pekne obliecť). Pred omšou si na liturgický stolík položte krížik
a sviečku. Môžete si tam dnes položiť aj bochník chleba, ktorý
vám bude naznačovať, že Ježiš Kristus sa rozhodol byť prítomný
v chlebe. Nachystajte si aj lavór, džbán s vodou, mydlo a uterák.
Pozorne sa zapájajte do celej sv. omše, sledujte aj všetky komentáre,
kde sa vysvetľujú jednotlivé symboly. Keď sa po kázni
bude robiť obrad umývania nôh – na znak veľkej Ježišovej lásky
– spravte si tento úkon aj doma. Ideálne otec rodiny nech pristúpi
jednotlivo ku každému členovi rodiny a urobí tento obrad
umývania nôh.
Keďže dnes slávime aj ustanovenie Eucharistie, o to viac sa snažte
dobre prežiť duchovné sv. prijímanie. Môžete sa spolu pomodliť
túto modlitbu: Ježišu, pokrm mojej duše, veľmi túžim po tebe.
Ďakujem, že si sa nám dal dnes v Eucharistii a ostávaš medzi
nami stále prítomný. Keďže ťa teraz nemôžem prijať sviatostne,
príď aspoň duchovne do môjho srdca. Objímam ťa, drahý Ježišu,
ako keby si sviatostne vstúpil do môjho srdca. Nedopusť,
aby som sa niekedy od teba vzdialil. Tebe žijem, Ježiš môj, tebe,
Ježiš, umieram, v živote i vo smrti tebe patriť si žiadam. Moje
srdce úbohé prijmi, Bože, láskavé. Naveky chcem tvojím byť a žiť
v tvojej oslave. Amen. (Modlitba bude premietnutá aj na obrazovke
počas sv. omše.)
Po skončení sv. omše si pripomíname Ježišov odchod do Getsemanskej
záhrady a jeho opustenosť. Na znak toho vytrvajte
pár minút v tichosti s upriameným pohľadom na otvorený bohostánok
v našej saleziánskej kaplnke. Odporúčame od tohto
momentu až do vigílie bielej soboty doma už nepočúvať hudbu,
nepozerať fi lmy, nehrať hry... Prežime tieto chvíle, v ktorých Ježiš
za nás dáva život spolu s ním. Prežime ich v tichu.

