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Rodinná pobožnos  pri kríži
Rodina sa zhromaždí pri kríži, ktorý je od Ve kého piatku  do za iatku Ve kono nej vigílie v centre našej pozornosti
a úcty.
Táto rodinná pobožnos  sa môže kona  po sledovaní obradov Ve kého piatku, ktoré prenášajú viaceré televízne
a rozhlasové stanice z Vatikánu popr. z našich kostolov.

Úvodné zvolania (k aza predstavuje a zastupuje otec rodiny)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Spolo ne odpovedajme: Kríž je naša spása, kríž je náš život, kríž je naša nádej.
Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zm tvychvstanie.
Kríž je naša spása, kríž je náš život, kríž je naša nádej.
Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, lebo drevo kríža prinieslo rados  celému svetu.
Kríž je naša spása, kríž je náš život, kríž je naša nádej.
Bu  pozdravený svätý kríž, ty naša jediná nádej.
Kríž je naša spása, kríž je náš život, kríž je naša nádej.

Niekto z ú astníkov pre íta úryvok evanjelia, uvedie ho slovami:
Spolo ne po úvajme slová evanjelia pod a Lukáša

ítanie z evanjelia pod a Lukáša (Lk 23, 33 - 34a)
Ke  prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zlo incov: jedného sprava,
druhého z ava. Ježiš povedal: „Ot e, odpus  im, lebo nevedia, o robia.“

Niektorý len si pripraví a pre íta úvahu po evanjeliu

Úvaha

Na Vianoce budeme oslavova  Boha, ktorý je nám blízko. Z lásky sa stal lovekom a zdie al náš
život. Po as Ve kej noci si pripomíname, že Ježiš išiel po tejto ceste až do krajnosti: je zradený,
zatknutý, odsúdený, mu ený, zomiera ako posledný z posledných.

Ježiš sa stavia na stranu slabých a chudobných. Na prvý poh ad je to škandál alebo isté
bláznovstvo. Dávajúc svoj život na kríži vyberá si posledné miesto, prijíma hanbu prehry. Berie
na seba tiaž utrpenia, nenávisti a smrti, aby nás od nej oslobodil. Týmto vpisuje Božie áno do

bky udskej prirodzenosti. A hoci s ním udia zle zaobchádzali, Ježiš im toto áno neodníma. Je
to jeho poslanie. On ho nap a a platí za  cenu.

Na kríži Ježiš otvára náru , aby zhromaždil celé udstvo a celé stvorenie v Božej láske. On je
vyjadrením Božej dobroty ku každému loveku. Aby zmieril udstvo s Bohom, „Ježiš sa zriekol
seba samého, vzal si prirodzenos  sluhu, stal sa podobný om… poslušným až a smr , až na
smr  na kríži.“

Ježiš berie na seba to, o odde uje udstvo od Boha, ujíma sa osudu každého loveka; a za to nám
dáva svoj život. Príchod Boha v Kristovi skrze vtelenie a extrémna potupa smrti na kríži budú
vždy prame om úžasu a nového života. Vo chvíli, ke  Ježiš nesie na svojich pleciach celé
udstvo, nezabúda ani na boles  svojich najbližších. Vidí blízko seba Máriu, svoju matku, a prosí

Jána, u eníka, ktorého mal zvláš  rád, aby sa odteraz o u staral. (Ján 19, 26-27) Takto celkom
pokorne sa pod krížom rodí Cirkev.
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Okolo seba vidí aj tých, ktorí ho prenasledujú. A v tomto rozhodujúcom okamihu prosí Boha, aby
im odpustil: „Ot e, odpus  im, lebo nevedia o robia.“ Božie odpustenie je bezhrani né, ostáva
naveky prýštiacim prame om  lásky.

Na kríži Ježiš s nami zdie a všetko, dokonca aj ml anie Boha: Odpove ou na jeho utrpenie je iba
ve ké ticho. Zakúša, o znamená cíti  sa aleko od Boha, opustený. A predsa uprostred tejto
opustenosti volá slovami žalmistu: „Bože môj, Bože môj, pre o si ma opustil?“ Tým je aj jeho
opustenos  vtiahnutá do dialógu lásky medzi ním a jeho Otcom.

A jeho výkrik úzkosti sa premie a. Jestvuje jediná skuto nos , ktorú mu nikto nemôže vzia : Je
ou  dôvera,  že  je  milovaný  Bohom  a  že  darovaním  svojho  života  odovzdáva  túto  lásku  alej.

Vtedy jeho pery môžu zašepka : „Ot e, do tvojich rúk porú am svojho ducha.“ (Lukáš 23, 46) A
jeho posledný výdych, v najvä šej bolesti, je sú asne vyliatím Božej lásky.

o sa stalo na kríži, presahuje naše chápanie, no ke  túto udalos  slávime, stále viac vnímame
úžasnú nádej, ktorú nám otvára. Táto nádej nie je odvážnym optimizmom. Ke  vložíme svoju
dôveru  do  Krista,  ktorý  zomrel  a  vstal  z  m tvych,  naše  srdce  sa  otvorí,  aby  sme  mohli  eli
ažkým situáciám s jasnou mys ou. V osobnom spolo enstve s Kristom nám on dáva novú silu.

Boh rozumie všetkým jazykom našich prosieb, francúzštine, nem ine, angli tine, kórej ine,
swahil ine… Ale rozumie aj jazyku nášho tela. Ke  nedokážeme sformulova  modlitbu slovami,
môžeme vyjadri  dôveru priblížením sa ku krížu. Osme me sa týmto gestom zveri  Kristovi
všetko, seba aj druhých!

Takéto stretávanie sa pri kríži je vzácnou možnos ou ako dovoli , aby sa ve kono né tajomstvo
stávalo oraz viac základným tajomstvom nášho života. A Kristus berie na seba to, o je pre nás
príliš ažké.

Chví ka ticha

Závere né prosby a odprosenie

Nábožne si pripomíname smr  nášho Pána Ježiša Krista, z ktorej vzišiel svetu život; vrúcne

prosme Boha Otca:

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Zjedno  svoju Cirkev.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Chrá  nášho pápeža Františka.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Posväcuj svojím Duchom všetkých vysvätených služobníkov Cirkvi a svoj veriaci ud.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Zve uj vieru a poznanie katechumenov.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Zjedno  všetkých kres anov.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Prive  židovský ud k plnosti vykúpenia.
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Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Osvie  svetlom evanjelia tých, o neveria v Krista.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Pomáhaj neveriacim objavi  vo stvorených veciach znaky tvojej lásky.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Ve  mysle a srdcia tých, o spravujú štáty.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Poteš všetkých, o znášajú útrapy.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Ujmi sa zosnulých a vove  ich do ve nej radosti.

Ot e, vyslyš nás pre smr  svojho Syna.

Pridajme svoje úmysly, ktorými budeme prosi  o odpustenie toho, ktorý nám daroval

svojho Syna a vydal ho za nás až na smr  na kríži. Odpovedajme:

Ot e, odpus  nám naše viny, ako i my odpúš ame svojim vinníkom.

To kí udia nechcú prija  spásu, a tvoj Syn aj za nich trpel na kríži.

Ot e, odpus  nám naše viny, ako i my odpúš ame svojim vinníkom.

To kí udia v Teba neveria a to kí a nenávidia, a tvoj Syn aj za nich trpel na kríži.

Ot e, odpus  nám naše viny, ako i my odpúš ame svojim vinníkom.

To kí udia a zneuc ujú a potupujú kríž Tvojho Syna a on na om trpel aj za nich.

Ot e, odpus  nám naše viny, ako i my odpúš ame svojim vinníkom.

Modlitba Pána

Všetky svoje úmysly vložme teraz do spolo nej modlitby Pána.

Ot e nás...

Rodina si prejaví znak pokoja. Všetci si dajú najavo ochotu vzájomného odpustenia a zmierenia.

Tento znak pokoja nech je znakom našej vzájomnej lásky a odpustenia, za ktoré náš

Spasite  Ježiš Kristus zaplatil svojou smr ou na kríži. Dajme si znak pokoja.

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami

Modlitba
Prosíme a, Bože, zhliadni na túto svoju rodinu, za ktorú sa náš Pán Ježiš Kristus neváhal vyda

do rúk zlo incov a podstúpi  muky kríža. Lebo on je Boh a s tebou žije a kra uje v jednote

s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Zakon enie a prežehnanie

Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do ve ného života.

Amen.

Spracoval: Viktor Parde


