KRISTE NA KRÍŽI,
ZMILUJ SA NAD NAMI!
PODNETY NA DOMÁCU LITURGIU
NA VEĽKÝ PIATOK

EVANJELIUM JN 18,1–19, 42
Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.
Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju
na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.
Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď
pozdravený, židovský kráľ!“ A bili ho po tvári.
Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite,
privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na
ňom nijakú vinu nenachádzam.“ Ježiš vyšiel
von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti.
Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ Len čo ho
zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj!
Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a
ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“
Židia mu odpovedali: „My máme zákon a
podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za
Božieho Syna.“ Keď to Pilát počul, ešte
väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej
budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš
mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: „So
mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám
moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ Ježiš
odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú
moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má
väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“ Od tej
chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia
kričali: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom
cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa
proti cisárovi.“ Keď Pilát počul tieto slová,
vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu
na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky
Gabbatha. Bol Prípravný deň pred Veľkou
nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom:
„Hľa, váš kráľ!“ Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč
s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho
kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali:
„Nemáme kráľa, iba cisára!“ Tak im ho teda
vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.
Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa
volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho
ukrižovali a s ním iných dvoch, z jednej i
druhej strany, Ježiša v prostriedku.

MODLITBA
Pane, aj život položím za Teba. Ale kým si ho vezmeš, budem
ho dávať po malých kvapkách lásky: v mojej rodine, v mojich
povinnostiach, v mojich vzťahoch s priateľmi i tými, ktorí mi
neprajú. Sprevádzaj ma na ceste lásky,
ktorou si aj ty sám prešiel.
Bez šomrania, nadávania a výčitiek Bohu a blížnym.

PODNET
Dnes sa podľa pradávnej tradície Cirkvi nikde na svete neslúži
svätá omša, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúži
sám Pán Ježiš. Jeho smrť nám pripomína aj dnešná liturgická
farba – farba krvi. Preto si môžete váš liturgický stolík pokryť
červenou látkou. Ak máte, môžete si naň položiť tŕňovú korunu
(tú si môžete vyhotoviť z nejakých prútov), klince a kríž. Kedykoľvek
vám tam padne počas dňa zrak, môžete si pripomenúť,
ako Ježiš dnes položí za nás svoj život. Nezabudnime aj prísny
pôst od jedla prežiť ako súčasť domácej liturgie, ako naše gesto
vďačnosti za Ježišovu obetu.
O 15:00 hod. sa spolu s nami zúčastnite streamovaných obradov
z našej kaplnky. Zíďte sa okolo svojho liturgického stolíka a pozorne
sledujte aj všetky komentáre, kde sa vysvetľujú jednotlivé
symboly. Keď bude uctenie kríža, aj vy jednotlivo pristupujte
k vášmu krížu doma a uctite si ho bozkom.
Po skončení obradov vás znova pozývame ostať nejakú minútku
v tichu a upriamiť svoj zrak na kríž. V duchu sa poďakujte
za Ježišovo vykúpenie smrťou na kríži.
Večer sa môžete zúčastniť krížovej cesty spolu so sv. otcom
Františkom vo Vatikáne v priamom prenose cez televíziu Lux.

