1. POSTNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ (v týdnu po 1. neděli postní, která připadá na 10.3.2019)
Pokud se dobře neznáte, je vhodné začít krátkým představením a něco o sobě říci.
Setkání začínáme znamením kříže a následující modlitbou:
Otevři, Bože, naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo; na všech životních cestách, zvláště pak v
úzkosti a v pochybnostech, na něho spolehli a navzájem se jím potěšili. A pomoz nám
vytvářet živé společenství v Kristu, našem Pánu. Amen.
Nyní přečtěte úryvek z Bible: Lk 9,28b-36 (uslyšíme v liturgii příští neděle)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. 29A když
se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. 30A hle,
rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš; 31zjevili se v slávě a mluvili o
jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. 32Petra a jeho druhy obestřel těžký
spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.
33Vtom

se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: „Mistře, je dobré, že jsme
zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co
mluví. 34Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku,
zmocnila se jich bázeň.
35A

z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ 36Když
se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co
viděli.
Po přečtení bude následovat pár minut ticha, abychom se znovu vrátili k textu Písma. Při
pročítání se zastavíme u toho, co se nás dotýká, nebo spojuje s naším životem. Pokuste se
zamyslet nad následujícími náměty a otázkami:
1. Jaké okolnosti v této scéně vytváří podmínky k tomu, aby přítomní učedníci (i my čtenáři
evangelia) Ježíše viděli v „novém světle“? A kterou z těchto okolností považuješ za klíčovou?
2. Dokážeš vidět také svůj život z nadhledu – nebo lépe řečeno z Boží perspektivy?
3. Ve verši 31 je užito řecké slovo exodus – vyjití (některé překlady interpretují slovem smrt).
Životní cesta každého z nás se jednou dokoná ve smrti. Připouštíš si to? Jak se ke smrti stavíš?
4. Inspirace nejen pro postní dobu: Umlknout a poslouchat, co říká Ježíš…
Po zamyšlení nad Písmem následuje společné sdílení. Můžeme si navzájem stručně říci, co nás
v biblickém textu zaujalo, popř. je možné navázat na otázky. Nasloucháme jeden druhému bez
komentování. Nevedeme diskusi. Pán k nám často mluví právě skrze ústa druhého člověka.
Druhou částí setkání je modlitba, ve které můžeme stručně vyjádřit chvály a díky. Další částí
budou společné přímluvy. Prosby vyjadřujeme svými slovy a společně odpovídáme „Pane
smiluj se“. Modlíme se za to, co nás trápí, i za osoby, za které se chceme v tomto společenství
modlit. Je to veliká vzácnost moci se modlit ve svých záležitostech nejen sám, ale i spolu s
jinými. Na konci se všichni pomodlí modlitbu Otče náš.
Než se rozejdeme, domluvíme se na datu a místě dalšího setkání, které by se mělo konat v
týdnu po 3. neděli postní, která připadá na 24.3.2019. Při větším počtu účastníků je možné
skupinku rozdělit. Text k další modlitbě vám dodá vedoucí, nebo si ho stáhnete z internetových
stránek farnosti http://www.farnostvrsovice.cz/

