
BIELA SOBOTA
(paraliturgické slávenie v rodine na Bielu sobotu)

as, ktorý prežívame iba doma, nie je zvy ajným asom. Ani nik zo starých udí si takéto obdobie
nepamätá. Sú dni Ve kono ných sviatkov 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
Zvesíme zo steny kríž a dáme ho leža  na vidite né miesto, okolo ktorého si všetci sadneme.
Zárove  ved a položíme zložený biely obrus (šál), ktorý bude symbolizova  bielu plachtu.

2. Vysvetlenie významu dnešného d a
Jeden len rodiny môže poveda  nasledujúci výklad:
V om je dnešný de  tak výnimo ný?

Názov "Biela" sobota už ukazuje smerom k vzkrieseniu. Poukazuje na bielu plachtu, ktorá
bola v ten de  prevesená cez kríž bez korpusu a na biele rúcha katechumenov, ktorí tejto noci
prijali krst.

3. Obraz
Ak máme možnos , vytla íme si obraz a máme ho pripravený. Ak nemáme možnos  vytla  obraz,
už vopred ho vyh adáme v elektronickej podobe a uložíme v notebooku.
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Obraz spolu pozrieme a hovoríme o tom, o je jeho obsahom. Obraz poukazuje na otvorenie
brány smrti, ktorou vychádzajú všetci zosnulí spravodliví a diabol je porazený. Kristus zví azil.
Kristus žije a s ním žijú i tí, ktorí zomreli v jeho milosti.

Obraz: Verím, že Kristus zostúpil k zosnulým

4. Starobylá homília na Bielu sobotu
Jednotliví lenovia rodiny si môžu rozdeli  daný text homílie (pod a jednotlivých odsekov)
a postupne ho pre íta . Vopred si to môžu i viackrát pre íta , aby textu rozumeli a správne dávali
dôraz. Nezabúdajme, že v tejto homílii sa odzrkad ujú i dejiny spásy a vymenúva sa to, o Boh
robil a o znamená jeho vykupite ské dielo.
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o sa to deje? Aké je dnes ve ké ticho na zemi! Ve ké ticho a osamelos . Ve ké ticho, lebo
Krá  spí. Zem sa z akla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, o spali od vekov.
Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých. Isto ide h ada  prvého otca ako stratenú ovcu.
Ur ite chce navštívi  tých, o sedia vo tme a v tôni smrti. Áno, Boh a jeho Syn idú
vyslobodi  z múk uväzneného Adama a s ním uväznenú Evu.

Pán k nim prišiel s ví aznou zbra ou kríža v náru í. Len o ho zbadal prvý otec Adam, od
úžasu sa bil do p s a zavolal na všetkých: „Môj Pán so všetkými.“ A Kristus odpovedá
Adamovi: „I s duchom tvojím.“ Berie ho za ruku, budí ho a hovorí: „Prebu  sa, ty, o spíš,
vsta  z m tvych a zažiari ti Kristus.

Ja som tvoj Boh a kvôli tebe som sa stal tvojím synom, kvôli tebe a kvôli tým, o vzídu
z teba, teraz hovorím a svojou mocou rozkazujem tým, o sú vo väzení: Vyjdite, tým, o sú
vo tme: Zažiarte, a tým, o spia: Vsta te! Rozkazujem ti: Prebu  sa, ty, o spíš! Ve  som

a nestvoril na to, aby si bol uväznený v podsvetí. Vsta  z m tvych; ja som život tých, o
zomreli. Vsta , dielo mojich rúk! Vsta , moja podoba, stvorená na môj obraz! Vsta ,
vyjdime stadia to! Ve  ty si vo mne a ja v tebe; sme jedna a nerozdielna prirodzenos .

Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre teba som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju
prirodzenos  sluhu. Pre teba som ja, o som nad nebesami, prišiel na zem, ba zostúpil som
do podsvetia. Pre teba, loveka, stal som sa lovekom, ktorému niet pomoci; moje lôžko je
medzi m tvymi. Pre teba, o si odišiel zo záhrady, v záhrade som bol vydaný Židom a
v záhrade som bol ukrižovaný.

Pozri na sliny na mojej tvári, ktoré som prijal pre teba, aby som ti vrátil prvotný život.
Pozri, ako ma bili po tvári; zniesol som to, aby som obnovil tvoju znetvorenú tvár pod a
svojho obrazu.
Pozri sa na môj zbi ovaný chrbát, na rany, ktoré som prijal, aby som odstránil bremeno
tvojich hriechov, ktoré za ažovali tvoj chrbát. Pozri na moje ruky, pre teba klincami pevne
pribité k drevu, lebo ty si kedysi siahol rukou po strome zla.

Zaspal som na kríži a kopija prenikla do môjho boku, lebo ty si zaspal v raji a z tvojho boku
vzišla Eva. Môj bok zahojil ranu tvojho boku. Môj spánok a vyvedie zo spánku v ríši smrti.
Moja kopija odrazila kopiju namierenú proti tebe.

Vsta , po me stadia to. Nepriate a vylákal z rajskej krajiny a ja ti dám miesto už nie
v raji, ale na nebeskom tróne. On ti zahatal obrazný strom života, ale ja, ktorý som sám
život, spojil som sa s tebou. Ustanovil som cherubínov, aby a strážili ako sluhovia; teraz
urobím, že sa ti budú kla , akoby si bol Boh.

Nebeský trón je prihotovený, nosi i ochotní a prichystaní, svadobná komnata zariadená,
jedlá pripravené, ve né stánky a príbytky vyzdobené, pokladnice otvorené a nebeské
krá ovstvo je od vekov pripravené.“

Necháme chví u ticho. Potom kríž zavesíme na pôvodné miesto.

5. Záver
o môžem poveda  po týchto hlbokých slovách? Zapá me sviecu a poprosme, aby Pán naplnil náš

dom svojim svetlom a bol s nami po as týchto sviato ných dní.
Pane, zapá  svetlo,
prenikni našu tmu,
prenikni naše úzkosti,
prenikni náš strach,

                    daj, aby sme krá ali v slobode,
                    daj, aby sme žili vo svetle,
                    daj, aby sme svoj život naplnili tebou

a daj, aby sme boli s tebou a v tebe navždy. Amen.
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