2. POSTNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ (v týdnu před, nebo po 4. neděli postní, která připadá na 31.3.2019)
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 15,1-3.11-32 (čte se v liturgii 4. neděle postní)
1Do

Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 2Farizeové a
zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 3Pověděl jim toto
podobenství:
11„Jeden člověk měl dva syny. 12Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který
na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. 13Po nemnoha dnech mladší syn
všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek
rozházel.
14A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 15Šel a
uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16A byl by si
chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
17Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu
hynu hladem! 18Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti
nebi i vůči tobě. 19Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako
jednoho ze svých nádeníků.‘ 20I vstal a šel k svému otci.
Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
21Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat
se tvým synem.‘
22Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho;
dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. 23Přiveďte vykrmené tele, zabijte je,
hodujme a buďme veselí, 24protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a
je nalezen.‘ A začali se veselit.
25Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a
tanec. 26Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. 27On mu
odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má
doma živého a zdravého.‘ 28I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a
domlouval mu. 29Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem
neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se
svými přáteli. 30Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění,
dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘
31On mu řekl: ‚Dítě, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. 32Ale máme proč se
veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je
nalezen.‘“
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. Co ztratil mladší syn (krom majetku, který rozházel)?

2. Stačí být spořádaný, pracovitý – prostě „hodný“? Co chybí staršímu bratrovi?
3. Toto podobenství boří obraz Boha jako „policajta“, který hlídá naše skutky a podle toho
odplácí. O co tedy Bohu jde?
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 před, nebo po Květné neděli, která připadá na 14.4.2019. 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/

