Kristův kříž je Boží odpovědí na lidské utrpení

Prosíme za ty, kteří za věrnost svému přesvědčení platí osamělostí. Dej,
jim, Pane, jistotu, že ty jsi vždy s nimi.
Ref.

„Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít“ (srov. Jan 18,1-12)

Prosíme za ty, kteří chtějí manipulovat druhými podle svých zájmu.
Vzbuď v jejich srdcích úctu k lidské důstojnosti.
Ref.
Prosíme za ty, kteří stojí před vážným rozhodnutím. Dej jim, Pane, světlo
svého Ducha, aby se dokázali rozhodnout ve shodě s tvou vůlí.
Ref.
Prosíme za ty, kteří jsou pronásledováni pro svou víru. Dej jim vytrvalost,
věrnost a jistotu, že ty jsi přemohl svět.
Ref.
Prosíme za ty, kteří zaměnili věrnost pravdě za okamžitý zisk. Probuď
jejich srdce, aby se vrátili k tobě.
Ref.

Z přípravné katecheze:
Každá bolest, i taková, která je důsledkem naší věrnosti v práci pro evangelium, je tedy zdrojem života v případě, že ji prožíváme ve spojení s Kristem.
Zrno, které umírá, vydává ovoce: ten, který je vyzdvižen na kříž, má sílu, jež
k němu všechny přitahuje; on, probodnut kopím, vzbuzuje víru v těch, kdo
na něj hledí. Smrt nemá poslední slovo, neboť Kristus svým vzkříšením přemohl moc hříchu a smrti. Smysl Ježíšovy smrti je osvětlen slávou vzkříšení.
Píseň na výstav:
Nyní pokloňme se před Králem, klekněme před naším Stvořitelem.
Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce pastvin jeho,
stádem, jež on sám vodí, rukou svou Bůh nás vodí.

Prosíme za ty, kteří pracují v oblasti sdělovacích prostředků, aby možnosti, kterými disponují, příspívaly k šíření tvého světla, a ne lží a podvodů.
Ref.

Úkon klanění
Solo: Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste, jenž jsi věrný obraz
neviditelného Boha.
Ref.: Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.

Prosímě tě za nás zde přítomné, naplňuj naše srdce ochotou dávat svůj
život za druhé.
Ref.

Solo: Klaníme se ti, Pane času a dějin, skrze tebe a pro tebe
bylo stvořeno všechno, co je.
Ref.: Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.

Prosímě tě za ty, kteří tě ještě neznají. Přiveď je k sobě a dej jim poznat,
že ty jsi zemřel za nás všechny, abychom měli život v plnosti.
Ref.

Solo: Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste, jenž máš ve všem prvenství.
Ref.: Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.

... další přímluvy...
Otče náš

Solo: Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste, v tobě je veškerá
plnost dokonalosti.
Ref.: Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.
Solo: Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste, který jsi nelpěl
na své božské důstojnosti, ale stal ses jedním z nás.
Ref.: Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.

Píseň na závěr:
O Christe, Domine Iesu. O Christe, Domine Iesu.

Solo: Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste, jenž ses ponížil a byl jsi
poslušný až k smrti na kříži.
Ref.: Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.
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Solo: Klaníme se ti, Pane, Ježíši Kriste, jenž jsi svou krví na kříži
usmířil všechno tvorstvo se svým Otcem.
Ref.: Buď chválen, Pane můj, buď chválen, Pane můj.

Po těch řečech vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Kedron, kde byla
zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. Jidáš si tedy vzal vojenskou
četu [...] a šel tam [...] – Učedníci nejsou s Ježíšem. To on je s nimi. Jidáš
taky není s Ježíšem, nýbrž proti němu. Na které straně stojím já?
Ref.

Píseň k Duchu svatému:
Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám,
otvírej bratřím a sestrám dokořán.
Otvírej Svatému Duchu, otvírej, přichází k nám,
otvírej Božímu slovu dokořán.
Effatha! Effatha!

Jidáš tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. – Jaké „nástroje
světla“ používám já? Je světlem mého života a světlem, které nabízím
druhým, Ježíš? Nebo spíš nabízím pouze chabé lucerny a pochodně své
chytrosti, dovednosti, diplomacie, či dokonce moci nad druhými?
Ref.

Naslouchám Božímu slovu
Z evangelia podle Jana
Jan 18,1-12
Po těch řečech vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Kedron, kde byla
zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce
Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy
vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi.
Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich „Koho
hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského.“ Řekl jim: „Já jsem to!“ Stál
s nimi také zrádce Jidáš. Sotva jim tedy Ježíš řekl: „Já jsem to!“, couvli
a padli na zem. Znovu je jich zeptal: „Koho hledáte?“ Odpověděli mu:
„Ježíše Nazaretského.“ Ježíš odpověděl: „Už jsem vám přece řekl, že jsem
to já. Hledáte-li mne, tyto zde nechte odejít.“ To proto, aby se splnilo jeho
slovo: „Z těch, které jsi mi dal, nenechal jsem zahynout nikoho.“
Šimon Petr měl při sobě meč; vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. Ježíš však Petrovi řekl: „Zastrč meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi podal
Otec?“ Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali
ho. Napřed ho vedli k Annášovi. Annáš totiž byl tchán Kaifáše, který byl
v tom roce veleknězem. Byl to ten Kaifáš, který dal židům radu: „Je lépe,
když jeden člověk umře za lid.“
Zkoumám svůj život ve světle Božího slova

„Já jsem to!“ – Kdo je pro mne ten, který se představuje těmito slovy?
Ref.
Šimon Petr měl při sobě meč; vytasil ho tedy, udeřil veleknězova služebníka
a uťal mu pravé ucho. – Nezpůsobují svým jednáním a svými postoji, že
lidé kolem mě nemohou slyšet Ježíšovo poselství?
Ref.
Prosím za sebe i za druhé, aby Boží slovo naplnilo náš život
Z přípravné katecheze:
Ježíš na sebe bere vše lidské a proto přijímá bolest jako něco, co je třeba nést, aby byl od ní člověk osvobozen. Mnohdy se soustředíme jen
na svůj problém nebo na svoji bolest, avšak pamatujme, že pohled na
Krista na kříži přináší v utrpení útěchu a pokoj. Budeme-li se soustředit na osobní bolest, pak upadneme do frustrace. Vyjdeme-li však ze
sebe a pohlédneme na Kristův kříž, pak budeme žít s vědomím, že
jsme doprovázeni tím, který se z lásky rozhodl vzít naše útrapy na sebe.
S pohledem upřeným na kříž předložme Pánu všechny bolesti lidí...
Píseň (po každé přímluvě):
Tebe, Pane prosím, o tvou sílu prosím.
Tebe, Pane prosím, oslav se na nás jen prosím.

Refrén:
Ježíši ukřižovaný, lituji hříchů, lituji.
Ježíši ukřižovaný, Kyrie eleison..
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„Koho hledáte?“ – Koho nebo co hledám já? Koho hledám svými životními postoji? Hledám Otcovu vůli? Hledám Ježíše Nazaretského? Nebo
hledám čeho bych se zmocnil(a), hledám slávu, úspěch, seberealizaci...?
Ref.
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