komentár
Pred obradom svetla

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Drahí bratia a sestry, srdečne Vás vítam na obradoch Veľkonočnej vigílie.
V Cirkvi sa od počiatku táto vigília slávi s veľkou úctou. Pripomína nám noc, v ktorú Pán Ježiš rozlámal
okovy smrti a víťazne vstal z mŕtvych. Obrady začínajú liturgiou svetla. Na jej začiatku kňaz požehná
oheň. Potom pripraví a požehná veľkonočnú sviecu – paškál, ktorá symbolizuje zmŕtvychvstalého
Krista. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej
abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vloží do
sviece hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán. Napokon sviecu zapáli od
požehnaného ohňa. Do chrámu ako prvý vstúpi kňaz, ktorí nesie veľkonočnú sviecu ako symbol
vzkrieseného Krista. Na každé zvolanie „Kristus, svetlo sveta“ odpovieme „Bohu vďaka.“
Sviece, ktoré držíme v rukách, si zapálime od veľkonočnej sviece. So zapálenými sviecami vojdeme do
tmavého kostola. Tma je symbolom hriechu a smrti. Zapálená svieca, symbol zmŕtvychvstalého Krista,
je nádej pre ľudstvo ponorené v temnote hriechu a smrti. Smrť je navždy premožená svetlom
Kristovho vzkriesenia. Teraz sa môžeme zhromaždiť pri ohni.

Po homílii
Tretiu časť Veľkonočnej vigílie tvorí liturgia krstu. Spásonosný účinok krstu nás očisťuje od hriechu,
začleňuje do spoločenstva Cirkvi a dáva nám účasť na živote zmŕtvychvstalého Krista. Najprv budeme
spievať litánie k všetkým svätým, po nich kňaz posvätí krstnú vodu, ktorou sa bude krstiť počas
Veľkonočného obdobia. Všetci stojíme. Pred obnovením krstných sľubov si všetci od miništrantov
zapálime sviece. Verejne sa zriekneme hriechu, vyznáme svoju vieru, a tak duchovne obnovíme svoj
krst. V závere krstného obradu nás kňaz pokropí krstnou vodou. Všetky tieto úkony a slová nám majú
pripomenúť náš vlastný krst, keď sme s Kristom duchovne povstali k novému životu. Pri tomto obrade
môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Po prijímaní
V našich krajoch sa podľa dávnej tradície slávi Kristovo vzkriesenie osobitným obradom vzkriesenia a
slávnostným sprievodom. Procesia na oslavu vzkrieseného Pána je slávnostným zvestovaním
Kristovho zmŕtvychvstania a pozvanie všetkých, aby sa pripojilo k triumfu Víťaza nad smrťou. Nech
nám tento obrad pripomenie to najkrajšie posolstvo života, aké človek človeku tejto planéty môže
zvestovať. Nech naplní naše srdcia radosťou, ktorú nám nebude môcť nikto vziať a istotou, ktorú nám
prináša vzkriesený Ježiš. Teraz sa zoraďme do liturgického sprievodu, ktorý bude usporiadaný takto:
na čele sprievodu asistencia ponesie
kríž s dvoma sviecami,
za nimi pôjdu ostatní miništranti,
potom socha Zmŕtvychvstalého a PAŠKÁL
miništranti so zvoncami
miništrant s kadidlom
a napokon kňaz s Oltárnou sviatosťou.
Za kňazom sa potom môžete pripojiť aj vy, ostatní.
Po návrate do kostola, budeme spievať hymnus Teba, Bože chválime. Nakoniec kňaz udelí
požehnanie, uloží Sviatosť do svätostánku a my zaspievame veľkonočnú mariánsku antifónu Raduj sa,
nebies Kráľovná. Teraz si všetci kľaknime na krátku adoráciu.

