
Vážení,

především všichni bydlištěm blízcí velehradské bazilice,

zároveň  však  pěkný  pozdrav  všem  návštěvníkům
našich web stránek!

VELKÝ PÁTEK  !!!

den kříže. Co nám chce říci?

Jako vše v křesťanství: o člověku a jeho spáse.

Křesťan ale  je osvícený člověk,  zná tedy,  umí klást  pořadí
hodnot. I tento den mluví tedy zaprvé o Bohu. O tom, kdo On je.
Především nevyčerpatelným Pramenem života. Teprve pak je člověk.
Bytost život ztrácející. A Bůh dnešního Velkého pátku je ochoten ve
své  všemohoucnosti  a  svém  milosrdenství  trpět  a  život  ztrácet
s námi.

Velký  pátek  je  tedy  především o  soucitnosti  Boha  s námi.
Protože, jak víme, Bůh nemůže zemřít, život ztratit. Ježíš Kristus nás
ale  přišel  naučit,  že  život  je  životem natolik,  nakolik  je  dáváním.
Protože život má cenu až v podobě lásky; a láska je dávání. Tedy on
se narodil, aby dal život – za nás.

Jak  víme,  láska  je  silnější  než  smrt.  Ježíš  dávající  život
z lásky, vítězí takto nad smrtí.

Kříž,  křížek  je  nejjednodušším  znamením  v našem  světě.
Církev je zde, aby připomínala nejjednodušší, nejzákladnější prvky
života:

- člověče, jsi smrtelný, ale Bůh tě stvořil pro nesmrtelnost

- z tohoto světa a tvého života nelze smazat znamení ani realitu kříže

- člověče, v tomto světě budeš vždy zakopávat o zlo

- Bůh tě ale z něj vysvobodí

- Bůh proměňuje přijatý kříž ve strom života.



Dnešní  den  Kříže,  je  souvenirem,  upomínkou. Suvenýr
stavíme na stůl, aby nás přiměl vzpomínat a rozjímat.

Velký pátek  je  den  ticha,  den ROZJÍMÁNÍ nad srdečností
Boha, nad plíživým a krutým zlem mezi námi, nad obětí zachraňující
mne, tebe, celý svět.

Dnem  vyvýšení  Krista  a  dnem  záruky  spásy;  dnem
vyzvednutí člověka k novému životu.

Přeji  všem  požehnané  tyto  dny,  přestože  jde  o  dobu
vynuceného ticha a nescházení se.

Požehnané rozjímání o hloubce a výši života,

P. Josef Čunek


