AKÉ TICHO
NA CELEJ ZEMI!
PODNETY NA DOMÁCU LITURGIU
NA BIELU SOBOTU

MODLITBA
EVANJELIUM LK 23,50-56
Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a
spravodlivý človek
z judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich
rozhodnutím ani
činmi a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a
poprosil o Ježišovo
telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do
vytesaného hrobu,
v ktorom ešte nik neležal. Bol Prípravný deň a už sa
začínala sobota.
Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley.
Pozreli si hrob aj to,
ako uložili jeho telo. Potom sa vrátili domov a
pripravili si voňavé oleje
a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania
pokoj.

PODNET NA DEŇ
Dnes je na celej zemi veľké ticho. Pán Ježiš je v
hrobe. Nájditesi dnes čas na chvíľku spoločného
zotrvania pred Božím hrobom. Na svoj liturgický
stolík si položte nejaký kameň, alebo
si môžete vyhotoviť maličký boží hrob z kamienkov.
K tichej modlitbe nech vám poslúži aj reálny záber
na Eucharistiu z našej kaplnky (kameru necháme
zapnutú po modlitbe ranných chvál
o 8:00 až do 10:00 hod.).
Celý deň sa snažte prežiť v tichu a vo veľkej ochote
preukázať lásku
a ochotu pri domácich prácach. V podvečer si svoj
liturgický stolík nechajte prázdny, nepokrytý
žiadnym obrusom. Počas dňa si ešte zabezpečte
kvety, pekný obrus, malé sviečky (najlepšie čajové),
veľkú sviecu a nejaký obrázok zmŕtvychvstalého
Ježiša.

Pane, dnešný deň je zvláštne ticho. Prehral si? Je koniec? Ticho
je pre mňa niekedy ničivé, nepríjemné a trápne. Ale viem že
je aj potrebné a tvorivé. Je súčasťou ľudského života i kolobehu
prírody. Ale čo znamená toto ticho? Viem, že veľké veci sa
nestanú len tak. Treba na nich čakať, túžiť po nich a vytvoriť im
vnútorný priestor. Pane, otvor moje srdce, aby sa v ňom mohol
zrodiť nový život, ku ktorému ma pozývaš.

PODNET NA VEČERNÚ VIGÍLIU
O 20:00 hod. sa spolu s nami zúčastnite streamovaného slávenia
Veľkonočnej vigílie z našej kaplnky. Pekne sa oblečte, lebo
ideme sláviť najväčší kresťanský sviatok. Zíďte sa okolo svojho
liturgického stolíka a pozorne sledujte všetky komentáre, kde sa
vysvetľujú jednotlivé symboly. Veľkonočná vigília je podľa pradávnej
tradície nocou očakávania Pána, ktorý v túto svätú noc
vstal z mŕtvych. Už od začiatku ju Cirkev slávila každý rok ako
slávnosť slávností. Je to noc, v ktorej Kristus premohol smrť, keď
vstal z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej
viery a nádeje. Má 5 častí: obrad svetla, liturgiu slova, liturgiu
krstu, obetu svätej omše a obrad vzkriesenia.
Pri obrade svetla si aj vy zhasnite svetlo v miestnosti a keď sa
tretíkrát zaspieva „Kristus svetlo sveta“, zapáľte si malé sviečky
(ak rodičia dovolia – každý člen rodiny) a môžete ich položiť na
stolík. Počas čítaní môže otec rodiny na stôl položiť aj otvorené
sv. Písmo, ktoré bude symbolizovať to, že k nám v týchto chvíľach
prehovára Boh cez svoje Slovo.
Keď zaznie slávnostné Glória, v našej kaplnke sa zažnú svetlá,
vyzdobí sa oltár a prinesie sa socha zmŕtvychvstalého, podobne
môžete spraviť aj vy. Sfúknite malé sviečky. Na stôl si dajte pekný
biely obrus, znova položte sv. písmo, nejakú peknú sviecu (tú
teraz zapáľte), kyticu kvetov a obrázok zmŕtvychvstalého pána
Ježiša. Pozorne sledujte ďalšie časti sv. omše.
Pri obrade krstu si znova odpáľte malé sviečky od veľkej sviece
na stole. Pri obnove krstných sľubov stojte, ako stojíme vždy pri
dôležitých chvíľach. My na tento moment upozorníme v komentári.
Po obnove sľubov si zase svoje sviečky nechajte položené
na stolíku vedľa veľkej sviece a nechajte horieť už až do konca
sv. omše.
Pri záverečnom obrade Vzkriesenia dostanete na diaľku
požehnanie so sviatosťou Oltárnou. Dobre sa na túto chvíľu sústreďte.
Po skončení celých obradov to nezabudnite doma ešte
dobre osláviť vo veľkej radosti. Ako pokračovanie radostnej
oslavy si určite pripravte slávnostné stolovanie. Už podľa vašich
rodinných tradícii. Či už hneď v ten večer, alebo zajtra na obed.
My, saleziáni to pôjdeme osláviť určite hneď po obradoch!

