3. POSTNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ (v týdnu před, nebo po Květné neděli, která
připadá na 14.4.2019)
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 22,31-62 (čte se v liturgii Květné
neděle)
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Pán řekl: „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl
tříbit jako pšenici. 32Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra
neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“ 33Řekl
mu: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.“ 34Ježíš mu
řekl: „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už
třikrát zapřeš, že mne znáš.“
35
Řekl jim: „Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli
jste v něčem nedostatek?“ Oni mu odpověděli: „Neměli.“ 36Řekl jim:
„Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo
nemá, prodej plášť a kup si meč. 37Pravím vám, že se na mně musí
naplnit to, co je psáno: ‚Byl započten mezi zločince.‘ Neboť to, co
se na mne vztahuje, dochází svého cíle.“ 38Oni řekli: „Pane, tu jsou
dva meče.“ Na to jim řekl: „To stačí.“
39
Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho
následovali. 40Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste
neupadli do pokušení.“ 41Pak se od nich vzdálil, co by kamenem
dohodil, klekl a modlil se: 42„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento
kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ 43Tu se mu zjevil anděl z
nebe a dodával mu síly. 44Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě
usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. 45Pak vstal od
modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. 46Řekl
jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do
pokušení.“
47
Ještě ani nedomluvil a hle, zástup, a vpředu ten, který se
jmenoval Jidáš, jeden ze Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho
políbil. 48Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“
49
Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: „Pane, máme
se bít mečem?“ 50A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu
pravé ucho. 51Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím! “ Dotkl se jeho ucha
a uzdravil ho. 52Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím,
velitelům stráže a starším: „Jako na povstalce jste na mne vyšli s
meči a holemi. 53Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli
jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“
54
Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí
za nimi. 55Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo,

přisedl mezi ně i Petr. 56A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna
služka, pozorně se na něj podívala a řekla: „Tenhle byl také s ním!“
57
Ale on zapřel: „Vůbec ho neznám.“ 58Zakrátko jej spatřil někdo
jiný a řekl: „Ty jsi také z nich.“ Petr odpověděl: „Nejsem!“ 59Když
uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: „I tenhle byl určitě s ním,
vždyť je z Galileje!“ 60Petr řekl: „Vůbec nevím, o čem mluvíš!“ A
ihned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. 61Tu se Pán obrátil a
pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán
řekl: „Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát.“ 62Vyšel
ven a hořce se rozplakal.
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. Přitom nám mohou pomoci následující náměty a
otázky:
■ V posvátné atmosféře večeřadla, uprostřed svých, pronáší Petr odvážné
prohlášení, kterému pak v profánním prostředí, mezi cizími lidmi, není
schopen dostát.
■ Ježíš naznačuje, že teď už „půjde o krk“ (vv. 36-37), ale krotí násilné
reakce učedníků (v. 51).
■ Jidáš zneužívá polibek – výraz přátelství a blízkosti – ke zradě.
■ Ježíš není ušetřen úzkostí. Jeho modlitba je zápasem o budoucnost.
Učedníci tuto možnost modlitebního zápasu zaspali; kamsi se ztratí a znovu
o nich uslyšíme až v momentě, kdy jim ženy přijdou oznámit, že hrob je
prázdný.
► A s čím vstupuješ do dramatu letošních Velikonoc ty? S jakými úzkostmi,
pokušeními, odhodláními…?
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.
O dalším pokračování farních modlitebních setkání budete včas informováni
v nědělních ohláškách. Nic ale nebrání tomu, abyste se scházeli dále a
obdobným způsobem pracovali např. s biblickými texty, které se čtou
následující neděli.

