Biela sobota
Liturgia domácej
Cirkvi
(tento čas je rezervovaný iba
manželom, aby ho spolu prežili
ráno, alebo neskoro poobede)

Prečo sláviť doma?
Nie je to iba pre núdzovú situáciu a tiež to nemá zmenšiť hodnotu
sledovania liturgie cez masmédiá, nie je to iba alternatíva pretože
nemôžeme ísť do kostola. Je to predovšetkým provokácia tejto
situácie, aby sme objavili dar, že sme domácou Cirkvou.
Tam, kde sú manželia, ktorí majú sviatosť manželstva, tam je
garantovaná aj prítomnosť Ježiša (AL 315).
To však nie je všetko, pretože manželia silou daru, ktorý prijali „sú
neustálym znamením toho, čo sa udialo na kríži... manželstvo, ako
každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto
udalosti spásy“ (FC 13).
Pápež František potvrdzuje a prehlbuje tento význam (Al 161) „rodina
je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý
zdieľa život človeka, zjednotiac sa s ním vo vtelení, na kríži a pri
vzkriesení. Je znamením Krista, pretože zjavuje Krista, ktorý prešiel
Veľkou Nocou.“
Odtiaľ pochádza radosť, že všetci manželia aj doma dokážu vyjadriť
a mať účasť na veľkom tajomstve (por. Ef 5, 32).
V tej domácnosti, kde nie je prítomná sviatosť manželstva, tam sa
môže a musí sa dať rovnako sláviť liturgia spoločne, z moci sviatosti
krstu a v istote, že Ježiš je prítomný tam, „kde sú dvaja lebo traja
zjednotení v mojom mene, tam budem ja s nimi (Mt 18,20)“ Iba toto
dáva zmysel, aby sme sa modlili doma.
Chceme však pripomenúť, že rodina nie je cieľovým bodom, ale iba
miestom, odkiaľ sa vychádza, aby sme v Eucharistii spolu vytvárali
veľkú rodinu, komunitu, Kristovo telo, ktorým je Cirkev.

Sobota, ktorá predchádza Pánovu Paschu (Veľkú noc) je „deň veľkého ticha“, pretože celá zem
mlčí.
Tento rok to bude pre svet ešte tichší deň.
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Aby sme napomohli domácemu tichu, odporúča sa niekoľko hodín nepoužívať telefón, televíziu alebo
hudbu, aby sme mohli počúvať Pána, ktorý sa nám prihovára, v našom vnútri. On schádza do hlbín zeme
i do našich sŕdc, aby nás vyslobodil z mnohých strachov.
Každý manželský pár si môže počas tohto dňa vytvoriť voľnú chvíľu na zamyslenie sa nad hlbokou
jednotou, ktorá jestvuje medzi veľkonočným tajomstvom a tajomstvom manželstva.
V čase, keď rodičia prežívajú túto liturgiu, deti môžu napísať alebo stvárniť (kresbou, pesničkou,
kreatívnou aktivitou) ich túžby/priania na Veľkú noc. Potom sa s nimi môžu podeliť na začiatku rodinnej
večernej modlitby.
Očakávajme aktívne a spoločne dnešný večer, aby sme mohli ako presvedčené a spasené osoby povedať
veľkým hlasom: „Kristus vstal z mŕtvych! On naozaj vstal a predišiel nás do Galiley. Aleluja!“

Pre manželský pár
Tento čas je zameraný na dvojicu. Manželský pár môže vstúpiť do veľkonočného
tajomstva, ktoré im Ježiš umožní prežívať, nie ako divákom, ale ako tým, ktorí
toto tajomstvo inkarnujú (vtelia).
Manželia sa totiž môžu vnímať vo veľkonočnom tajomstve z originálneho a
privilegovaného zorného uhlu pohľadu. Táto originalita a privilegovanosť spočíva
v povedomí, že ich drží Ježiš svojimi rukami, ktoré boli pribité na kríži, aby boli
pritiahnutí k nemu a s Ním sa zjednotili vo veľkonočnom tajomstve, ktoré je
výzvou pre každú ľudskú lásku. Od tohto momentu sa dvojica, ktorú drží jej
Ženích za ruku ako Nevestu, pripravuje zaspievať hymnus lásky svojmu
Milovanému vo veľkonočnom „Aleluja“.

Začína sa prežehnaním:

V. V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
S. Amen.
V. Budeme spoločne vzývať Ducha Svätého zvolaním:
„Príď Duchu Svätý!“.
Muž: Príď Láska Otca a Syna
Príď svetlo, ktoré žiari
na tvári Krista
Príď Duch, ktorý prinášaš
večný život
Príď Duch, ktorý nám otváraš
dvere do Kráľovstva

S.

Príď Duchu Svätý!
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Žena: Príď Duch Utešiteľ
Príď Posila slabých
Príď Svetlo sŕdc
Príď ty, ktorý si
v odpustení hriechov

S.

Príď Duchu Svätý!

Muž: Príď Duch, ktorý poznáš
hlbiny Božie
Príď Duch, ktorý osvecuješ
hlbiny srdca
Príď Duch, ktorý vedieš
k plnosti pravdy
Príď Duch, ktorý do nás
odrážaš Pánovu slávu

S.

Príď Duchu Svätý!

Z katechézy Mons. Renza Botenttiho o Manželskom vyznaní viery
Môže sa nám zdať, že Veľkonočné tajomstvo je od kresťanskej manželskej
dvojice a rodiny vzdialené. Vo Familiaris Consortio1 (apoštolská exhortácia J.P.
II., pozn. prekl.), v 13. článku, je napísané: „Manželia sú teda pre Cirkev
ustavičnou pripomienkou toho, čo sa odohralo na kríži. [...]. Manželstvo, ako
každá iná sviatosť, je spomienkou, uskutočnením a proroctvom tejto spásy.“
Manželia sú pamätníkom, sprítomnením a proroctvom Veľkej noci.
V Amoris Laetitia 2 v článku 161, čítame: „[...] rodina je kristologickým
znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka, zjednotiac
sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení [...].“ Rodina je kristologickým
znakom Veľkej noci, demonštruje Veľkú noc Krista.
A keď sa znova pozrieme na exhortáciu Familiaris Consortio, v článku 13.
čítame: „Manželská láska dosahuje tú plnosť, ku ktorej je vnútorne určená, totiž
nadprirodzenú manželskú lásku (caritas), ktorá je vlastným a špecifickým
spôsobom, ktorým sa manželia zúčastňujú na láske samého Krista, obetujúceho
sa na kríži, a sú povolaní, aby v nej žili.“

1
Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/familiaris-consortio)
2
Apoštolská exhortácia pápeža Františka o láske v rodine (https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/hladat/p/dokumentypapezov/c/apostolska-exhortacia-amoris-laetitia)
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Z týchto textov môžeme jasne pochopiť, že manželia sa zúčastňujú a sú povolaní
prežívať samotnú Kristovu Veľkú noc, ba sú aj neustálou pripomienkou Veľkej
noci: pamätník, sprítomnenie, proroctvo. Mohli by sme povedať, že sú
nepretržitou Veľkou nocou v priebehu dejín.
Pre manželov je Veľká noc úplným vzájomným darovaním sa – tak, ako sa nám
daroval Ježiš na kríži. Toto úplné vzájomné darovanie sa začína svadobným
obradom, v ktorom sa krstné povolanie milovať - až po moment darovania života
s Ježišom, uskutočňuje navždy vo vzťahu manželov, aby sa potom stali
veľkonočným darom pre celú Cirkev.
V krste sme všetci povolaní napodobňovať Ježiša až po odovzdanie života, až po
úplne odovzdanie seba samých, tak ako to urobil Ježiš; Krst z nás robí synov a
dcéry v Synovi, a vďaka tejto podobnosti získavame schopnosť milovať až po
darovanie svojho života.
Vstupom do manželstva si ženích a nevesta vyberú, že budú prežívať spomínaný
veľkonočný spôsob darovania sa jeden pre druhého: som pripravený/á som
spokojný/á s tým, že Ti darujem celý môj život, v radosti i bolesti, v zdraví
i v chorobe, aby som Ťa ctil/a a miloval/a po všetky dni svojho života. Toto je
voľba žiť Veľkonočným spôsobom, toto je úplné darovanie sa druhému, to
znamená, že celý život bude o tom, ako sa darovať tomu druhému, ako žiť túto
Veľkú Noc, ktorá sa začína v deň manželskej noci.
... Je jasné, že Veľká noc je srdcom Cirkvi, ktorá žije a pokračuje v poslaní
veľkonočného- svadobného darovania sa Ježiša svojej Cirkvi. Manželia sú
stálymi ochrancami tohto Veľkonočného tajomstva: „darovať život, milovať ako
Kristus miluje ľudskosť a Cirkev“.
Môže sa stať, že budú chýbať štruktúry farnosti, alebo nebude možnosť sláviť
Eucharistiu, no potrebné je vedieť, že v každej dvojici kresťanských manželov
zostane znak srdca Cirkvi „Kristus, ktorý miluje až po darovanie života“.
Manželia chránia srdce Cirkvi, chránia toto veľkonočné tajomstvo.
Predstavte si, že v týchto týždňoch, keď nemôžeme spolu sláviť Eucharistiu –
telo darované z Ježišovej lásky – môžeme oživiť toto tajomstvo darovania sa v
manželstve, teda oživiť eucharistické tajomstvo – veľkonočné.
Drahí manželia, nemôžete sa uspokojiť s tým, že vidíte Ježiša, ktorý sa daruje
v televízii, ak potom nie ste úplným darom jeden pre druhého. Vskutku ste
veľkonočným tajomstvom v moci Ducha Svätého, ktorý vás uschopňuje ukázať
vám a i všetkým, čo znamená byť telom darovaným z lásky.
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Prosby

Teraz si chceme pripomenúť našu Veľkú noc, keď sme sa rozhodli žiť jeden pre
druhého až do úplného vzájomného odovzdania sa. Chceme obnoviť našu vieru
vo Veľkej noci, ktorá sa začala svadobným dňom. V Tvojej Veľkej noci, Ježiš,
v najväčšom dare, ktorý si nám dal, je koreň a zmysel vzájomného bytia.

Spoločne (držiac sa ruky) Chceme obnoviť v Pánovi našu túžbu milovať jeden
druhého, bezvýhradne a bezpodmienečne. Posilni túto našu túžbu s pomocou
Tvojej milosti a v sile daru Ducha Svätého a uschopní nás žiť túto túžbu pre nás
samých, pre naše deti a pre všetkých okolo nás.
Muž: Kriste, s Tebou sme začali náš život a dúfame, že ho s Tebou budeme môcť
aj dokončiť.
Žena: Zasej Svojho Ducha do lona Cirkvi, tvojej nevesty, ktorá sa na Teba
obracia so svojimi prosbami a svojimi modlitbami.
Spoločne Chválime ťa, Otcovo Slovo

Muž: Pane, výstup k Tebe je veľmi dlhý,
Žena: Ale Ty nám príď v ústrety a staň sa naším chodníkom.
Spoločne Chválime ťa, Otcovo Slovo

Muž: Pane, naša vzájomné odpustenie je namáhavé,
Žena: Ale Ty príď nám na pomoc a daruj nám Svoje milosrdenstvo
Spoločne Chválime ťa, Otcovo Slovo

Muž: Pane, čakanie na návrat do našich komunít je náročné,
Žena: Ale Ty nám príď na pomoc a vlož trpezlivosť a nádej do našich sŕdc.
Spoločne Chválime ťa, Otcovo Slovo

Muž: Žijeme obdobie náročnej izolovanosti
Žena: Ale Ty nám daj znova objaviť vzácny poklad, ktorým je existencia našej
rodiny. (neviem, či som tu až príliš neodletel od originálu?)
Spoločne Chválime ťa, Otcovo Slovo
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Muž: Pane, chýba nám Tvoje telo, ktoré sa nám dalo v Eucharistii
Žena: Ale vnímame Ťa prítomného v našom vzájomnom sebadarovaní sa
z lásky.
Spoločne Chválime ťa, Otcovo Slovo

Muž: Pane, je mnoho domovov, v ktorých muži a ženy žijú bez lásky alebo
s láskou, ktorá je chorá.
Žena: Ale Ty nám daj veriť, že my, spolu s Tebou, im budeme schopní pomôcť
uzdraviť ju.
Spoločne Chválime ťa, Ježišu Kriste, a spolu s tebou sa s dôverou obraciame
na Otca hovoriac:
OTČE NÁŠ ...
Spoločne Pán sveta a času, ktorý si svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad
smrťou, urob Svoju Veľkú noc aj našou Veľkou nocou, ktorá je základom našej
viery a aj našej radosti. Amen.

Pripravujeme sa na návrat k nedeľnej Eucharistii

VYTÚŽENÍ, túžime
Je to dlhý príbeh ako Starý zákon, ktorý dosvedčuje to ako dlho už sme
vytúžení.
Drahý Ježiš, Syn Boží, nakoniec si to zvládol, stal si sa človekom a vzal si si
telo, také ako je to naše. Ale Ty v tomto bode nekončíš, pozývaš každého
z nás, v každej nedeľnej Eucharistii, aby sme sa spojili s týmto Tvojím telom,
ktoré je teraz oslávené.
Vďaka Ježiš.
Aj my túžime povedať každú nedeľu: „Si medzi nami, Vzkriesený a Živý a my
túžime zjednotiť svoje telá, ktoré sú smrteľné, s Tvojim Osláveným Telom.

6

