„Karanténní“ Křížová cesta Libeňských evangelíků,
sobota 3.dubna 2021

Propojit těžké v našem životě
s Kristem
Modlitba křížové cesty není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život obsahuje i temné
a bolavé skutečností. Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké
v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní
těžkosti nejsme sami.
(podle Vojtěcha Kodeta: Jeho rány nás uzdravily)

Připravili jsme pro Vás Křížovou cestu současnou Libní. Cestu, propojující místa, která
obvykle míjíme, nevidíme, anebo jen přehlížíme. Na jednotlivých zastaveních cesta
ukazuje pohled spíše na ty smutnější stránky dnešního života.
Začátek před lékárnou v ulici Zenklova 220, stanice tramvaje Okrouhlická.
Podklady jsou průběžně zveřejňovány na webu libenstievangelici.cz.

„Karanténní“ Křížová cesta Libeňských evangelíků, sobota 3.4.2021
V křížové cestě rozjímáme i nad zastaveními, která nejsou doložena svědectvím Písma. Odpověď je prostá:
sám lidský život vytvořil tato zastavení, ve kterých lidé nechtěli zůstat sami. Dnes už nejsme schopni
zrekonstruovat Ježíšovu cestu od Piláta až na Golgotu přesně krok za krokem. Ale zastavení jsou
vyjádřením víry, že Ježíš je s námi v každé situaci, i když to necítíme, a že může všechny těžké chvíle
našeho života proměnit svou mocnou přítomností. (Text stejně jako na předchozí stránce je převzat z
www.pastorace.cz/clanky/proc-se-modlit-krizovou-cestu, podle Vojtěcha Kodeta: Křížová cesta / Jeho rány nás uzdravily)

Připravili jsme pro Vás Křížovou cestu, odlišnou od té, kterou známe z Bible. (Ježíš je odsouzen na smrt –
Ježíš přijímá kříž – Ježíš padá poprvé pod křížem – Ježíš potkává svou matku Pannu Marii – Šimon pomáhá
nést kříž – Veronika otírá Kristovu tvář – Ježíš padá podruhé – Ježíš potkává plačící ženy – Ježíš padá pod
křížem potřetí – Ježíši berou šaty – Ježíš je přibit na kříž – Ježíš umírá na kříži – Ježíšovo tělo položeno do
klína Panny Marie – Ježíš je uložen do hrobu).
Cesta současnou Libní roku 2021
Namísto obvyklých zastavení nabízíme cestu současnou Libní. Cestu, která se snaží projít místa, která
obvykle míjíme, nevidíme, anebo jen přehlížíme. Na jednotlivých zastaveních cesta ukazuje pohled spíše
na ty smutnější stránky dnešního života. Projdeme například kolem domu pro bezdomovce, místa zabití
Heydricha, nemocnice, hřbitova či startovacího domu pro mladé lidi v nepříznivé životní situaci.
U každého místa se lze zamyslet a klást si otázky na příčiny těžkostí.
Cesta je dlouhá něco přes 4 kilometry, vede od zastávky tramvaje Okrouhlická z kopce dolů na Palmovku
až do Husovy kaple. Procházkovým tempem trvá mezi 1-2 hodinami. Na začátku cesty si můžete
vyzvednout připravené kameny s křížem, které budou symbolizovat tíhu kříže na skutečné Kristově cestě.
Začátek cesty je před lékárnou v ulici Zenklova 220
u stanice tramvaje Okrouhlická (50.1200050N, 14.4591769E). Před lékárnou budou v bedně připraveny
kameny s křížem. Pokud budete chtít, vezměte si kámen tolik těžký, kolik 4 kilometry unesete).
S ohledem na současná opatření není plánován přesný čas začátku. Každá rodina jde samostatně, sama si
může zvolit, kdy vyrazí. Popis jednotlivých zastavení bude nejpozději v pátek 2. dubna k dispozici na
libenstievangelici.cz/novinka/krizova-cesta-libni, cestu k nim můžete zvolit libovolnou, v případě, že Vám
dojdou síly je vždy možné kus cesty překonat libovolnou tramvají směrem na Palmovku.
Pro cestu lze využít připravenou mapu k vytištění, anebo trasu na https://mapy.cz/s/lebarufalo.
Konec je před Husovou Kaplí, ulice U Pošty 6
Pokud dorazíte před Husovu kapli v sobotu mezi 14 a 19 hodinou, běžte dovnitř, kaple bude otevřena pro
samostatnou modlitbu a pro převzetí vánočních dárků pro děti, které si je dosud nemohly vyzvednout. :-)
V případě potíží s trasou či nalezením kamenů na začátku prosím volejte Honzu Rosena 606617644.

