SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK

ČO SA UDIALO V TENTO DEŇ?

Pilát na žiadosť ľudu odsúdil Ježiša a dal ho zbičovať.
Vojaci mu uplietli tŕňovú korunu, bili ho, pľuli na neho
a posmievali sa mu, aký je židovský kráľ. Po bičovaní
a výsmechu musel niesť ťažký kríž na Golgotu. Tam ho
ukrižovali spolu s dvoma zločincami. Bolo 9 hodín ráno.
Pod krížom stála Ježišova matka Mária s inými ženami
a apoštol Ján, ale aj ľudia, ktorí sa prizerali
a posmievali. Presne na poludnie nastala tma po celej
zemi a trvala do 15-tej hodiny. O 15-tej hodine Ježiš
zvolal: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“
a zomrel. Nastalo zemetrasenie. Chrámová opona sa
roztrhla a skaly pukali, mnohí mŕtvi svätí vstali z hrobu.
Keď stotník a vojaci videli, čo sa deje, vyľakali sa a
hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“ Keď mŕtve telo Ježiša
sňali z kríža, ctihodný muž menom Jozef z Arimatey ho
uložil do hrobu vytesaného v skale.

V tento deň je veľmi prísny pôst! Nesmie sa jesť mäso, mlieko a vajcia, ani potraviny,
ktoré ich obsahujú. Dovolené je najesť sa raz dosýta a dva-krát sa málo občerstviť.
Tento deň je zároveň prikázaným dňom, takže sa nesmie pracovať.

ČO SA DEJE V CHRÁME?

V chráme sa slúži večiereň s uložením
plaščenice.
Plaščenica
je
plátno
obdĺžnikovitého tvaru, na ktorom je
vyobrazené mŕtve telo Ježiša Krista
v hrobe. Koná sa sprievod okolo
chrámu, ktorý symbolizuje pohrebný
sprievod, kňaz nesie plaščenicu za
spevu „Ctihodný Jozef...“ a ukladá ju
do hrobu. Veriaci si ju potom bozkom
uctievajú. Toto je veľmi smutný deň,
pretože pochovávame Ježiša.
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„Ctihodný Jozef sňal z kríža
tvoje prečisté telo, ovinul ho čistým
plátnom, natrel voňavými masťami
a uložil do nového hrobu.“

Čo znamená nápis „INRI“ na kríži?
Pilát dal zhotoviť tabuľku, a dal ju pribiť na
Ježišov kríž. Na nej bol napísaný nápis
v troch jazykoch - hebrejsky, grécky
a latinsky: JEŽIŠ NAZARETSKÝ, KRÁĽ
ŽIDOVSKÝ.

INRI je latinský nápis
IESUS NAZARENUS REX
IUDAEORUM.
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Prečo musel Ježiš toľko trpieť a zomrieť?
Od kedy Adam s Evou spáchali prvý hriech, na svete sa veľmi
rozmohlo zlo. Ľudia dobrovoľne páchali stále viac hriechov, ktoré
prinášali na tento svet utrpenie a zlobu, a stále viac sa vzďaľovali od
Boha a od neba.
A tak Boh pre našu záchranu poslal na tento svet svojho Syna Ježiša
Krista, aby nás oslobodil z moci Zla. Ježiš bol tak poslušný svojmu
Otcovi, že napriek tomu, že vedel, čo ho čaká, z nesmiernej lásky
k nám sa sám dobrovoľne za nás obetoval.
Boh sám cez svojho Syna, ktorý bol nevinný a najčistejší, zobral
utrpenie a všetky naše hriechy na seba, svojou smrťou premohol
smrť, ktorá vládla a opäť nám otvoril bránu do raja. Príchod Mesiáša,
nášho Záchrancu už dávno predtým ohlasovali proroci.

ÚLOHA 1:
Nájdi 8 rozdielov
medzi obrázkami.
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Toto je plaščenica, možeš si ju doma v dnešný deň položiť na domáci oltárik, alebo vyložiť na
čestné miesto na uctievanie. Nezabudni sa pri nej modliť.

„Sláva tvojim strastiam, Pane,
Sláva tvojmu veľkému utrpeniu.“
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