1.
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1. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠ ODSOUZEN PILÁTEM
Podle oficiálních výsledků loňských
běloruských prezidentských voleb v nich
zvítězil opět Alexandr Lukašenko, jenž
východoevropské zemi vládne tvrdou rukou
už od roku 1994. Opozice a také některé
země však považují oznámený výsledek za zmanipulovaný
a Bělorusko zažilo obrovskou vlnu protestů. Policie
proti nim tvrdě zasáhla, přes 33 000 lidí zatkla.
Ochránci lidských práv hovoří o hromadném zatýkání,
zastrašování a mučení protestujících. (lidovky.cz)
„Jak řekl prezident, pokud se proti vám někdo řítí,
použijte zbraně. (…) Můžete cílit na nohy, břicho,
koule, aby si dotyčný uvědomil, co udělal, až zase
nabere vědomí. Máte následující možnosti: Zraňte,
zmrzačte nebo zabijte. Střílejte do čela, přímo do
čela, přímo do obličeje. Potom už se nikdy
neuzdraví.”
- Michalaj Karpjanku, náměstek běloruského
ministerstva vnitra (idnes.cz)
Ježíše odsoudili. Odsouzen byl mlčící většinou i vládnoucí stranou. Co
dělal? Uzdravoval nemocné, dával naději, hlásal lásku a spravedlnost.
Spousta lidí je i v této době pronásledována za touhu po spravedlnosti.
Jsou týráni, mučeni až k smrti. Jednou z takových zemí je i Bělorusko.
Pro klid a zachování status quo se zde vládnoucí a pořádkové složky
neostýchají využít krutých prostředků. O událostech v Bělorusku jsme
mohli nejvíce slyšet před půl rokem, kdy bouřily největší demonstrace
toužící po demokracii. Dnes už se situace tak moc nemonitoruje. Mohlo
by se tak zdát, že už je vše v pořádku. Nezůstávejme ale v bláhové
naději, ani v těchto chvílích nejsou vody v tomto státě zcela klidné.
Kde naposledy jsem se já dotkl boje
s bezprávím?
Jak je ohrožená demokracie u nás?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

1 - https://youtu.be/r1zU31YhUKA

2.
strom

2. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ
Od roku 2014 existuje samozvaný
Islámský stát, teroristická
organizace původem z Iráku, která
usiluje o vládu nad všemi muslimy
a obnovení muslimské vlády v zemích
blízkého východu. Ve jménu svého
přesvědčení rozpoutal mnoho válek, povstání a má
na svědomí mnoho mrtvých a zničených domovů, velkým
problémem je také financování a prodej zbraní do
těchto zemí ze strany velkých korporací. Jeho
aktivita ve světě nadále trvá a šíří se do dalších
zemí. (cs.wikipedia.org)
Ježíš s pokorou přijal těžký kříž. Kříž, jako znamení všech našich chyb
a selhání, vyrobený ze dřeva stromu, aby sloužil jako nástroj jeho smrti.
V průběhu dějin lidé vynalezli tisíce druhů zbraní, určených ke smrti
jiných. Z božích darů a hmotného bohatství naší Země vytváříme
prostředky k ničení lidských životů, které předtím určíme a považujeme
to za správné. Ale máme na to skutečně právo?
Využívám dary od Boha k dobrým věcem?
Nesnažím se ovládat druhé lidi, rozhodovat o jejich
osudu, když mi to nepřísluší?
Vážím si života?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

2 - https://youtu.be/WeNgNiulO8A

3.
domov
(vzpomínka na dětství)

3. ZASTAVENÍ - PRVNÍ PÁD POD KŘÍŽEM
Kyberšikana je způsob obtěžování,
vyhrožování či ponižování někoho online.
Nejčastější typ jsou komentáře, odesílání
citlivých snímků, výsměch kvůli vzhledu,
obtěžování – s ním se v roce 2019 setkalo
přes 40% dospívajících (viz dokument V síti), 7/10
mladých zažívá kyberšikanu dříve, než dosáhnou 18
let. Kyberšikana má vážný dopad na sebevědomí
a duševní zdraví lidí, kteří ji zažívají. S nějakým
druhem šikany se setkává velké množství dětí
i dospělých a často se nikomu nesvěří a problém
nezačnou řešit, raději se s tím smíří a zvyknou si.
(tra-la-la-band.com)
Stejně jako Ježíše na jeho cestě utrpení srazilo vyčerpání k zemi už
na začátku, také v životě každého člověka můžou přijít těžkosti už
v dětství nebo dospívání. Říkáme, že děti tomu ještě nerozumí, přitom
od nás odkoukají svoje budoucí návyky, charakter člověka se silně
utváří v prvních letech života. Některé děti nemají šťastné dětství, je
pro ně těžké pochopit běh světa a v průběhu dospívání nepoznají ideální
životní vzory a těžko hledají vlastní identitu. Také mnohem více času než
lidé dříve tráví na internetu.
Mám kontrolu nad svým soukromím na internetu?
Nesdílím citlivé informace o druhých, snažím se
vyjadřovat se slušně, neubližuju někomu?
Zajímám se o lidi ve svém okolí a dávám dobrý příklad
mladším?
Netrávím celé dny na internetu?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

3 - https://youtu.be/IsatbcE86Y4
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4. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠ POTKÁVÁ PANNU MARII
Každý třetí jedinec v karanténě (přesněji
34 %) zažil buď krátkodobé, nebo dlouhodobé
duševní problémy včetně stresu, nespavosti,
úzkosti, deprese a emočního vyčerpání. Tyto
problémy měly navíc tendenci stoupat, pokud
sociální izolace trvala déle než několik
týdnů.
Podle psychologů jsou sociální izolací
ohroženi zejména starší lidé a mladiství,
na které má snížený sociální kontakt
negativní dopad. Tento faktor má následně
přímý vliv na fyzické zdraví a chuť
do života, které výrazně ovlivňují psychickou kondici
seniorů. (czechsight.cz, thelancet.com)
Ježíš na své cestě potkává matku. Znavený, ztýraný a opuštěný snaží se
u ní nalézt pomoc, kterou nyní tolik potřebuje. Maria i přes bolest,
kterou ji pohled na svého trpícího syna přináší, zůstává silná. Udělá vše
proto, aby Ježíši pomohla, poskytuje mu oporu, uklidnění, bude s ním po
celou cestu a zůstane až do konce.
Nelehká situace epidemie onemocnění Covid-19 je pro nás každodenním
tématem. Ve snaze ochránit své blízké a přemoci tuto nemoc
setrváváme v izolaci a vyhýbáme se kontaktu s jinými lidmi.
V omezeném pohybu a sociálním kontaktu však není vůbec jednoduché
ubránit se chmurným myšlenkám, pocitu osamění a bezmocnosti.
Neodvracejme se od našich blízkých, když potřebují pomoc,
ale nabídněme jim oporu, i když je nám pomyšlení na jejich útrapy
nepříjemné. Člověk si často o pomoc neřekne, za své pocity se často
stydí nebo se bojí, že jimi může ublížit druhým. Krátký rozhovor, trocha
empatie a času jsou však v konečném
důsledku jen malá oběť za odlehčení tohoto
těžkého kříže, který si sebou každý neseme.
Dokážu se svěřit se svými obtížemi?
Zajímám se dostatečně o své blízké,
vím, čím v této době prochází?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.
4 - https://youtu.be/ckct-ZCnIpc

5.
křižovatka

5. ZASTAVENÍ - ŠIMON KYRENSKÝ POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ
Porušování lidských práv a principu „jedna
země, dva systémy“ je od zavedení nového
bezpečnostního zákona na konci června v
regionu všudypřítomné. Řada hongkongských
univerzitních studentů například před
začátkem akademického roku řešila dilema,
co všechno si může legálně dovolit vyslovit před
vlastními spolužáky a profesory. „Hongkong má jedny z
nejlepších univerzit v Asii, ale s rostoucí
atmosférou strachu a autocenzury už není jasné, co
může být vyučováno, a zda studentský aktivismus není
minulostí,“ píše americká CNN. (e15.cz)
Šimonu Kyrenskému byl na ramena nedobrovolně posazen kříž, aby
s ním pomohl trpícímu Ježíši. Mohlo by se na první pohled zdát zvláštní
a nespravedlivé nutit někoho pomoci druhým. Pomoc bližnímu by však
měla vycházet z vnitřního morálního přesvědčení a ne z příkazu.
Čínská lidová republika v roce 1997 převzala území HongKongu od Velké
Británie s příslibem dodržení lidských práv a svobod po dobu padesáti
let, kterou zde Velká Británie zavedla. V nedávné době schválila zákon
o bezpečnosti, který přikládá tvrdé sankce všem, kteří by se svou
činností podíleli na demonstracích pro zachování Hongkongské
samosprávy a demokracii. Obyvatelé jsou navzdory restrikcím
a výhružkám ochotni hájit demokracii. Odkazují se na příslib svobody,
která postupně mizí. Sami se aktivně zapojují do pomoci svým bližním
a celé společnosti na zachování demokratických principů. (respekt.cz,

nytimes.com)

Jsem schopen navzdory většině hájit správnou věc?
Co mě motivuje pomoci druhému na úkor sebe sama?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

5 - https://youtu.be/F8S6SeWXtvs

6.
potok
(voda/studna)

6. ZASTAVENÍ - VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU
Veronika viděla Ježíšovo utrpení
a rozhodla se mu pomoci. Nemohla však
udělat nic víc, než mu otřít tvář.
„V současné nelehké době je každá snaha
pomoci vítána. Každý, kdo chce dobrovolně věnovat
část svého času, energie nebo schopností ve prospěch
druhých, velmi pomůže našemu zdravotnickému
a sociálnímu systému. Pomoct lze několika způsoby.“
(covid.gov.cz)
Také dnes spousta lidí vidí utrpení a pomáhají. Někdo je fyzicky
i psychicky schopen dlouhých směn v nemocnici, někdo šil roušky, jiný
učil dědu a všechny jeho kamarády používat mikrofon a webkameru,
aby se mohli bezpečně vidět. Někdo nemá momentálně sílu udělat
(v jeho očích) nic, protože ho situace moc trápí a necítí se moc dobře.
Snaží se ale zlepšit doma náladu a pomáhá sourozenci s úkoly. Všichni
dělají dost, když se rozhodnou pro něco dobrého. V Božích očích není
malých laskavých činů.
Kdy jsem já naposledy nezištně pomohl druhým?
Jaký čin laskavosti bych v poslední době uvítal od
druhých já?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

6 - https://youtu.be/hwiI3yhhTe4

7.
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7. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠŮV DRUHÝ PÁD
 „Může to být protest, může to být
útok, kdokoli může být kdykoli
zabit.“
 „Vždycky je zde nejistota, nikdy
nevíte, co se stane.“
 „Jsme pěšáky v jejich rukou.“
 „Narodila jsem se v tomto
konfliktu a musím v něm i zemřít.“
 „Myslím, že každý v Kašmíru byl ovlivněn Indií
i Pákistánem.“
 „Hlasy Kašmíranů nikdo neposlouchá.“
 „Kvůli tomuto konfliktu ztrácíme mladou generaci…
Protože jsme zabíjeni.“
 „Každý druhý den slyšíme ve zprávách, že dva kluci
byli zabiti, tři kluci byli zabiti. A máme vztek.“
 „Všude je beznaděj.“
 „Když mladým vytrhnete pera, nutíte je vzít do
rukou zbraně.“ (z videa „The conflict in Kashmir“
youtube.com, journals.sagepub.com)
Přes 70 let trvá konflikt v Kašmíru. Při rozdělení území mezi Pákistán
a Indii mělo proběhnout referendum, kde by obyvatelé Kašmíru rozhodli,
ke kterému státu se připojí. To však nikdy neproběhlo. Od té doby
proběhly 4 války mezi dvěma státy, které vedly k vývoji jaderných
zbraní. Lidem v Kašmíru chybí lidská práva. Mladí jsou nuceni
do armády a cvičeni i k sebevražedným útokům, jako mladý Adil Ahmed
Dar. Ten roku 2019 spáchal sebevražedný atentát, poté co byl o pár let
dříve ponížen policií, postřelen a následně se s bratry připojil
k Pákistánem vedené milici. Zabil přes 40 vojáků a následkem byly
letecké útoky a vyostření už tak dost napjaté situace.
Pane, tys padl pod křížem. Znova.
Byl jsi vyčerpaný a s dalším pádem
Ti bylo ještě hůř. Prosíme Tě za
obyvatele Kašmíru, kteří jsou kvůli
nepokojům stále dokola ponižováni a
žijí v beznaději, buď s nimi i s
každou další ránou…
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.
7 - https://youtu.be/dMAbutolSno
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8. ZASTAVENÍ – PÁN JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ PLAČÍCÍ ŽENY
Šlo za ním veliké množství lidu
i mnoho žen, které nad ním plakaly
a naříkaly. Ježíš se k nim obrátil:
„Dcery jeruzalémské, neplačte nade
mnou, ale nad sebou a nad svými
dětmi.“ (Lk 23, 27 – 28)
Před několika dny byl schválen zákon
umožňující vládě Maďarónie blokovat vybrané
webové stránky. Ze státních peněz bylo nadále umožněno financovat
pouze vládní stranu. Stížnosti u Ústavního soudu jsou zbytečné, již ho
obsadili loajální poskoci vládní strany. Poslední nezávislé rádio ukončilo
svůj provoz již před několika měsíci. Neloajální novináři a kritici vlády
jsou ihned zatýkáni. Schválení zrušení parlamentu je už jen otázkou
času.
Přitom to začalo poměrně nenápadně…místo řádné výchovy a vzdělání
byly děti vedeny spíš k zahleděnosti do sebe a naučily se zabývat jen
malichernostmi odvádějícími pozornost od důležitějších věcí. Svou
nečinností pak lidé přispívali k potlačování demokracie ve své vlastní
zemi. Stejně jako plačící ženy mají svými hříchy podíl na ukřižování
Krista.
Neupírám někdy svou pozornost jiným směrem, abych
nemusel přemýšlet nad sebou?
Nepláču nad něčím, k čemu svým jednáním sám
přispívám?
Co jsem za poslední rok pro demokracii udělal?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

8 - https://youtu.be/5mlIxG1am9c
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9. ZASTAVENÍ – PÁN JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM POTŘETÍ
Sociální síť nebo bublifuk?
„Nevím o nikom, kdo by se na takové seriály díval…“

„Se všema v hospodě jsme se shodli, že to nedává smysl.“

„Neznám nikoho, kdo ho volil! Vůbec nechápu, kde vzal tolik hlasů.“
„Jak může někoho něco takového vůbec napadnout?!“
„Něco takového nemůže nikdo myslet vážně! Vždyť je to jasná konspirační teorie.“

„Vždyť u nás na Twitteru jsme se všichni shodli.“
S úplně stejnými si nemáme co říct, zcela odlišným se
vyhýbáme. Sociální sítě nás spojí s těmi, kteří jsou
nám v podstatě podobní, i když v konkrétních věcech
různí. Vznikají silně propojené, ale navzájem
izolované ostrovy, ne lidí stejných názorů,
ale podobného vidění světa. Taková bublina vytváří
dojem, že naše vlastní okolí reprezentuje celé
společenské spektrum. Lidé však ztrácí pojem
o potřebách a problémech lidí, kteří žijí jinak.
A nejde jen o politiku, ale třeba i o životní styl.
(idnes.cz, i60.cz)
Co pomohlo Ježíši znovu vstát? Těžký kříž stále tlačí k zemi, slyšet jsou
jen urážky, před očima mžitky. Přesto vstal. I když se od něj všichni
distancovali, nadávali mu, plivali po něm, Ježíš cítil svoje propojení se
všemi přítomnými bratry a sestrami. Muselo ho mrzet, jak rychle se
proti němu dav obrátil. Věděl ale, že má moc je skrze svou smrt opět
spojit. K tomu však potřebuje pomoc každého z nás.
Nestačí se navzájem plácat po zádech s těmi, se kterými si rozumím. Je
nutné bavit se i s lidmi, se kterými toho tolik společného nemám. Nikoho
neodsuzovat, zajímat se o to, co si myslí a zkusit druhé chápat. Tak zde
budeme mít místo opevněných bublin, a rozdělené společnosti, síť
lidských vztahů podobnou třeba elektrické, která nám pak může pomoci
zbrzdit nechtěný pád a odrazit se zpět. Něco jako záchranná síť
pod provazochodcem.
Snažím se zajímat i o lidi, se
kterými nemám stejný pohled na věc?
Nesnažím se hned přesvědčovat o své
pravdě?
Vážím si lidí bez ohledu na názory?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.
9 - https://youtu.be/4x5_TNfVoO0
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10. ZASTAVENÍ – PŘÍPRAVA NA UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE, SVLEČENÍ ŠATŮ
Po příchodu na Golgotu vzali Ježíšovi šaty.
Z toho, co měl, už mu zůstalo jen to
nejnutnější, nic víc.
Dnešní společnost je nastavena jako konzumní. Je
založena na spotřebě. Vše se spotřebovává
ve velkém, vše je dostupné a hygienicky zabalené. Příroda je
přetěžována všemi druhy obalových materiálů, zejména plastových.
Mořská želva zamotaná v rybářských sítích, vyvržená velryba s
žaludkem plným igelitových tašek, mořský koník držící se vatové
tyčinky. K podobným případům dochází stále častěji. Oceány jsou plné
plastového odpadu. Stovky až tisíce živočichů zamotaných do igelitů
a odpadků vyplaví moře na pláž každý rok. A stejně tak každý rok zemře
jeden milion mořských ptáků kvůli tomu, že se do odpadků zamotají
nebo je pozřou a ucpou si trávicí trakt. Je to environmentální katastrofa,
podle OSN dokonce "planetární krize". Plastů bude v oceánech
do poloviny století více než ryb. Už teď pluje v mořích přes čtvrt milionu
tun plastového odpadu. Jedné PET lahvi přitom trvá 450 let, než se
rozloží. Odpadu neunikne ani člověk – čtyři pětiny pitné vody na světě
obsahují mikroplasty. Na igelitový pytlík narazíte v Mariánském příkopě
i na opuštěném ostrově. (aktuálně.cz)
Přitom ale to, kým jsme, nezávisí na tom, co máme, kolik věcí
nakoupíme a poté vyhodíme.
Co je v mém životě opravdu důležité?
Čeho se naopak můžu vzdát?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

10 - https://youtu.be/jUgp_29hUxM
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11. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠOVO UKŘIŽOVÁNÍ
„Otče, pokud chceš, odejmi ode mě
tento kalich. Ať se však nestane má
vůle, ale tvá!“ Tehdy se mu ukázal
anděl z nebe a posiloval ho. (Lk
22,42-43)
Ježíš svěřil svůj život i smrt svému Otci. Přijal to,
co bylo nevyhnutelné. I když se bál a jistě ho děsilo
to, co mělo přijít, sebral odvahu a odevzdal se do
Otcovy vůle. A právě v tu chvíli mu Bůh seslal pomoc. Určitě to nebylo
jednoduché, ale ke kříži kráčel odevzdaně a s Boží podporou.
V dnešní době je velmi jednoduché nechat se zavalit různými problémy.
Ze všech stran se na nás valí špatné zprávy, zákazy a nařízení. Není
v lidských silách vyřešit všechno, co nás trápí a čím se stresujeme.
Zkus sebrat svou odvahu a odevzdat Bohu všechna svá trápení
a starosti. Věř mu, že Tě posílí a pomůže Ti je zvládnout.
Jaké jsou mé starosti a trápení, se kterými potřebuji
pomoct?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

11 - https://youtu.be/KKN0BcGCi8I

12.
dopravní
značka

12. ZASTAVENÍ – PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI
Brutální vražda kněze v Nigérii!
15. 1. 2021
V Nigérii byl unesen a brutálně zabit P.
John Gbakaan z farnosti sv. Antonína
v Gulu.
Kněz byl spolu se svým bratrem zajat ozbrojenými
bandity, kteří následně kontaktovali biskupství
a požadovali výkupné. Mezitím bylo nalezeno mrtvé
tělo otce Johna, byl zabit mačetami tak brutálně, že
jeho ostatky byly obtížné rozpoznatelné. Jeho bratr
patrně nadále zůstává v rukou banditů. (cirkev.cz)
„Kde to jsem?“ zmateně se rozhlíží muž ve skromném kněžském oděvu,
který právě vešel do Boží kanceláře.
„V ráji,“ jemně mu odpoví Pánbůh zpoza svého stolu.
„V ráji? Takže jsem umřel? Ale vždyť tam dole zůstalo ještě tolik práce,
tolik jsem toho ještě chtěl ve své farnosti vykonat, mí farníci mě
potřebují!“
„Ano, máš pravdu, dítě moje. Nemělo to být ani teď, ani tímhle
způsobem. Taková nebyla moje vůle. Lidé na zemi se však snaží vytvořit
takový svět, jaký si Bůh nepřeje, a potom dokonce prohlašují, že za to
může on.“
Pánbůh je velmi zarmoucený. Myslí na lidská srdce. Na to, jak dal lidem
z lásky naprostou svobodu. Také každému na jeho křižovatky života
umístil značky tak, aby našel tu nejlepší cestu. Kolikrát mu už mnozí
spílali, jak mohl to a ono dopustit. Za mnohé však může právě okamžik,
ve kterém se rozhodneme nerespektovat své dopravní značení.
Je za všechno v mém životě zodpovědný jen Bůh?
Nemíjím své osobní značení bez
povšimnutí?
Snažím se aktivně hledat cestu,
která je pro mě nejvhodnější?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

12 - https://youtu.be/tEiGKau1ogM
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13. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠOVO MRTVÉ TĚLO SŇATO Z KŘÍŽE DO KLÍNA MATKY
Smrt je nedílnou součástí světa a v dnešní
době se nám to možná ještě více připomíná.
Průměrný věk celosvětově v roce 2019 byl 73
let, na prvním místě nejčastějších příčin
smrti jsou srdeční choroby a mrtvice. K
běžným příčinám úmrtí se navíc připojilo
onemocnění COVID. Bohužel se nyní se zemřelými často
nemůžeme rozloučit, jak bychom chtěli, k umírajícím v
nemocnicích se návštěvy nepouští a pohřby jsou
omezené, se zemřelými se často musí jednat ve spěchu
a rodina se na jejich památku nesejde celá. Také máme
nyní možná častěji strach, že někdo blízký může
zemřít, možná máme strach o svůj vlastní život.
(who.int)
Když Ježíš zemřel, jeho rodina a přátelé byli naprosto zdrcení. Neudělal
žádný zázrak, nebránil se, prostě zemřel. V bolestech, sám, vztyčený na
kříži k posměchu druhým. Když se modlíme Zdrávas Maria, na konci
říkáme „pros za nás hříšné, nyní, i v hodinu naší smrti“. Prosíme za
dobrou smrt. Mnoho lidí ale nemá zdánlivě klidnou a šťastnou smrt.
Dnes a denně lidé umírají tragicky, náhodou, nebo staří, opuštění,
nemocní. Pro všechny ale platí, že Ježíš zemřel za vykoupení nás všech.
Smrt nevinného za všechny naše chyby. Není to málo. A díky Ježíšově
smrti se nemusíme bát. Bůh nás chce přijmout po smrti v nebi všechny,
bez výjimky. Půjde pátrat po jedné ztracené ovci, i když má 99. A záleží
na každém z nás, jestli půjdeme za jeho hlasem.
Modlím se za zemřelé, za své příbuzné i za umírající
po celém světě?
Věřím Bohu a jeho nabídce spasení?
Vím, že po smrti mě čeká věčná radost v nebi? Jsem za
to vděčný?
Pane Ježíši – smiluj se nad námi.

13 - https://youtu.be/WfJfMC9I3cc
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14. ZASTAVENÍ – TĚLO PÁNA JEŽÍŠE ULOŽENO DO HROBU
Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil,
milovaný můj, kterého si oblíbila duše má.
Vložím na něho svého Ducha.
Nalomenou třtinu nedolomí
a doutnající knot neuhasí,
až dovede právo k vítězství.
A V JEHO JMÉNU BUDE NADĚJE NÁRODŮ.
(Mt 12,18-21; Iz 42,1-4)
Společně s Ježíšem si stále procházíme křížovou cestu. Kříže, které
musíme vláčet na bedrech, jsou všude ve světě. Některé se nám mohou
zdát bližší než jiné. To ale neznamená, že svět je očištěn od problémů,
kontroverzí a hříchu.
Nyní stojíte u lampy. Stejně jako Kristus v hrobě se nám lampa může
zdát bez života. Nesvítí, nemluví, zdá, že je zde úplně k ničemu.
Ve chvílích temnoty se ale rozzáří a může nám pomoci nalézt správnou
cestu. I když se nám bude zdát světové situace bezvýchodné a enormní,
mějme naději v Kristu. On nám může pomoci v cestě nést kříže tohoto
světa. Stačí mu jen důvěřovat.

Pane Ježíši – smiluj se nad námi.
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