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V tretiu nedeľu Štyridsiatnice si Východná cirkev osobitným spôsobom 
uctieva víťazný, vznešený a životodarný Kristov Kríž ako symbol víťazstva. 
Na túto nedeľu sa ozdobuje kríž kvetmi alebo vencom z krušpánu 
vždyzeleného. Na utierni nedele sa z prestola pozdvihnutý kríž slávnostným 
spôsobom, v procesii s dvoma sviečkami, počas spevu Sláva Bohu na 
výsostiach vynáša severnými dverami pred ikonostas a potom sa prináša 
do stredu chrámu na tetrapód. Potom sa kríž zo štyroch strán incenzuje 
kadidlom a spieva sa tropár krížu: Spasi Hospodi ľudy tvoja/Spas ľud svoj 
Pane. Veriaci prichádzajú uctiť si kríž, zatiaľ čo sa spievajú stichiry. Kríž je 
k úcte vystavený celý týždeň. Veriaci si počas bohoslužieb prichádzajú uctiť
kríž bozkom a hlbokou poklonou. Liturgia tejto nedele neopisuje kríž ako 
symbol utrpenia, trestu, či poníženia, no predstavuje ho ako symbol radosti, 
symbol víťazstva a triumfu, ktorý sa završuje v deň Vzkriesenia. Cirkevní 
otcovia v ňom vidia nanovo strom života, ten strom, ktorý bol v strede raja 
Eden, strom nesmrteľnosti; nazývajú ho – nepremožiteľná zbraň, víťazstvo 
kráľov, sláva kňazov, sláva mučeníkov, rajská brána, záchrana veriacich, 
okrasa spravodlivých. Krížupoklonná nedeľa učí kresťanov chápať 
význam Pánovho kríža ako aj kríža v ich živote.

Krížupoklonná nedeľa

 

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, 
čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, ako sa vosk 
roztápa ohňom, tak miznú démoni spred tváre tých, čo milujú Boha, 
a žehnajú sa svätým krížom a v radosti volajú: „Raduj sa 
najúctyhodnejší a životodarný Pánov kríž, veď ty odháňaš démonov
mocou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý bol na tebe ukrižovaný. 
On zostúpil do podsvetia a zničil moc diabla, daroval nám teba, 
svoj úctyhodný kríž, na odohnanie každého protivníka. 
Ó, najúctyhodnejší a životodarný Pánov kríž, pomáhaj mi so svätou 
Vládkyňou, Pannou a Bohorodičkou a so všetkými svätými na veky“. 
Amen.

Modlitba úctihodnému krížu

Víťazstvo Lk 24, 5

„Prečo hľadáte 
živého medzi 

mŕtvymi? 
Niet ho tu. 

Vstal 
z mŕtvych.“
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