VE KÝ PIATOK
(paraliturgické slávenie v rodine na Ve ký piatok)
as, ktorý prežívame iba doma, nie je zvy ajným asom. Ani nik zo starých udí si takéto obdobie
nepamätá. Sú dni Ve kého týžd a a my ich slávime mimo farského zhromaždenia, mimo kostola, ale
môžeme urobi všetko preto, aby naše slávenie bolo jedine né, hlboko prežívané a aby sa naša viera
i týmto spôsobom prehlbovala.
1. Motivácia
Pripravíme si modlitebné miesto a pre každého pod a možnosti modlitebné knižky, ktoré nosíme do
kostola. Zárove môžeme ma na stole zvesený kríž, ktorý máme prikrytý fialovou látkou. Všetci si
v tichosti sadneme a úctivo sa prežehnáme - urobíme na seba kríž.
2. Vysvetlenie významu dnešného d a a kla anie sa krížu

Jeden len rodiny môže poveda nasledujúci výklad:
Dnes je Ve ký piatok. Je to de , kedy si pripomíname, že za nás bol ukrižovaný a pre našu
spásu zomrel Ježiš Kristus – Boží Syn.
Potom kríž odkryje a povie:
a, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasite sveta.
Práve dnes viac ako inokedy po me a kla ajme sa mu.
Potom podá kríž všetkým lenom a postupne si ho uctia bozkom a položia opä na stôl.
3. Modlitba litánií

Jednotliví lenovia rodiny si môžu rozdeli text litánií, ktoré budú
nasledova .
Jeden len rodiny môže priblíži o o tu ide, nasledovne:
Sú to litánie, ktoré prenášal Svätý Otec František v piatok 27.
marca 2020, kedy sa modlil pred milostivým krížom, ktorému
Rím v
í za záchranu z morovej nákazy v roku 1522.Rozmerný
kríž s drevenou postavou Ukrižovaného sa zázra ne zachránil
neporušený pod sutinami pri požiari v roku 1519, ktorý kostol,
v ktorom bol umiestnený, celkom zni il. O tri roky neskôr po as
tzv. Ve kého moru kríž nosili 16 dní v kajúcich procesiách cez
jednotlivé štvrte Ve ného mesta. Od roku 1600 sa pravidelne
používal pri sláveniach Svätých rokov. V roku 2000 sv. Ján Pavol
II. s týmto krížom slávil vyvrcholenie Ve kého Jubilea.

Klaniame sa ti, Pane
Pravý Boh a pravý lovek, skuto ne prítomný v tejto Najsvätejšej sviatosti – klaniame sa ti, Pane.
Náš Spasite , Boh s nami, verný a bohatý na milosrdenstvo – klaniame sa ti, Pane.
Krá a Pán stvorenstva i dejín – klaniame sa ti, Pane.
Ví az nad hriechom a smr ou – klaniame sa ti, Pane.
Priate loveka, vzkriesený a živý po pravici Otca - klaniame sa ti, Pane.
Veríme v teba, Pane
Jednorodený Syn Otca, ty si zostúpil z neba pre našu spásu – veríme v teba, Pane.
Nebeský Lekár, ty sa sklá aš nad našou biedou – veríme v teba, Pane.
Obetovaný Baránok, ty sa obetuješ, aby si nás vykúpil od zlého – veríme v teba, Pane.
Dobrý Pastier, ty dávaš život za ove ky, ktoré miluješ – veríme v teba, Pane.
Živý chlieb a Liek nesmrte nosti, ty nám dávaš ve ný život – veríme v teba, Pane.
Oslobo

nás, Pane

Od moci diabla a od zvádzaní sveta – oslobo nás, Pane.
Od pýchy a domýš avosti, že si vysta íme bez teba – oslobo nás, Pane.
Od klamného strachu a úzkosti – oslobo nás, Pane.
Od nevery a beznádeje – oslobo nás, Pane.
Od tvrdosti srdca a neschopnosti milova – oslobo nás, Pane.
Zachrá nás, Pane
Od každého zla, ktoré sužuje udstvo – zachrá nás, Pane.
Od hladu, biedy a egoizmu – zachrá nás, Pane.
Od chorôb, epidémie a strachu z blížneho – zachrá nás, Pane.
Od bláznovstva ni enia, bezbožných záujmov a násilia – zachrá nás, Pane.
Od klamstiev, negatívnych informácií a manipulácie svedomia – zachrá nás, Pane.
Potešuj nás, Pane
Zhliadni na svoju Cirkev, ktorá prechádza cez púš – potešuj nás, Pane.
Pohliadni na vystrašené a sužované udstvo – potešuj nás, Pane.
Zhliadni na chorých, umierajúcich a osamelých – potešuj nás, Pane.
na vysilených lekárov a zdravotníckych pracovníkov – potešuj nás, Pane.
na politikov a správcov, na ktorých leží archa rozhodnutí – potešuj nás, Pane.
Daj nám svojho Ducha, Pane
Vo chví ach skúšky a zmätku – daj nám svojho Ducha, Pane.
V pokušení a krehkosti – daj nám svojho Ducha, Pane.
V boji so zlom a hriechom – daj nám svojho Ducha, Pane.
V h adaní pravého dobra a pravej radosti – daj nám svojho Ducha, Pane.
V rozhodnutí ostáva v Tebe a v tvojom priate stve – daj nám svojho Ducha, Pane.
Otváraj nás nádeji, Pane
Ke na nás dolieha hriech – otváraj nás nádeji, Pane.
Ke nám nenávis opantáva srdce – otváraj nás nádeji, Pane.
Ke nás navštevuje boles – otváraj nás nádeji, Pane.
Ke nás sužuje ahostajnos – otváraj nás nádeji, Pane.
Ke nás ni í smr – otváraj nás nádeji, Pane.
Necháme chví u ticho. Potom kríž zavesíme na pôvodné miesto.
4. Záver – piese a(ko) modlitba
Na záver môžeme prejs v modlitebnej knihe pôstne piesne a pod a toho kto z rodiny niektorú pozná,
tak si zaspievame po jednej slohe. Je vhodné, aby to boli piesne k ucteniu kríža. Prípadne, ak mladšia
generácia pozná iné piesne ku krížu, zaspievame ich.
Okrem toho sa spolu pomodlime desiatok ruženca s tajomstvom: Ktorý pre nás ukrižovaný bol.
Ve er môžeme spolo ne rozjíma nad zastaveniami krížovej cesty, alebo ju aspo sledova
v kres anských médiách.
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