
 

Proč je struktura tak důležitá?
Stejně jako je pro tělo důležitá kostra, tak je pro duchovní
život důležitý strukturovaný čas s Bohem. Struktura udává
formu, určuje hranice, usměrňuje, podepírá. Představte si
jinou metaforu – pokud vinnou révu necháme růst bez
pevné opory, jednoduše nepřinese dostatek dobrého
ovoce. Mít stanovený čas pro spojení s Bohem a
strukturovaný způsob, jak tento čas trávit, působí jako
záchytná opora pro růst a formování ovoce Ducha. 
 
Každý člověk je jiný
To, co funguje pro někoho, nemusí fungovat pro jiného.
Každý z nás má jedinečné potřeby. Někomu se může dařit
podle přísného rozvrhu – setkávat se s Bohem v sedm ráno
a v devět večer. Někdo jiný potřebuje větší flexibilitu,
například být s Bohem po snídani a před spaním. Někomu
může vyhovovat cvičení ticha po dobu 20 minut, jinému
mohou stačit 2 minuty. Vytvoř si denní rytmus, který ti
vyhovuje. Vnímej v tom svobodu, ale nezapomeň, že k
praktikování toho, co ti vyhovuje, bude zapotřebí také
důslednost a sebekázeň.
 

Jak si vytvořit a udržet 
denní rytmus



Můžeš také zpívat, tančit, psát si deník, kreslit, psát poezii,
chodit na procházky, být v přírodě atd. Klidně si těch pět
prvků ještě doplň, ale naše doporučení je brát tyto prvky
jako základ.

Ticho a klid: Abychom se naučili zpomalit, naslouchat a
najít pokoj.
Rituál: Často zažíváme odloučení duchovního a
fyzického, ale rituály (jako je zapálení svíčky nebo
pokleknutí při modlitbě) vytvářejí vzorce, které
propojují fyzické s duchovním, což nás vede k větší
celistvosti.
Bible: Zoufale potřebujeme slyšet Boží hlas a pravdu,
která nás osvobozuje, umožňuje nám prožívat krásu a
buduje v nás moudrost.
Modlitba: Pomáhá nám se spojit s Bohem skrze slova a
budovat s Ním vztah, když Ho obdivujeme, sdílíme se,
prosíme a děkujeme. Stejně jako bychom to dělali s
kýmkoli, koho máme rádi.
Kontemplace: Kritické a tvořivé myšlení nám pomáhá
mít potřebnou představivost, abychom mohli světem
kráčet ve víře.

 

Důležité prvky pro denní rytmus
Podle nás je při vytváření plánu pro denní rytmus
rozhodujících pět prvků:



Každý týden si vyhraď celý den na odpočinek a
nepracuj.
Snaž se přejít od zábavy k odpočinku.
Důrazně doporučujeme vyhýbat se internetu a dalším
elektronickým zařízením.
Šabat není seznam úkolů.
K tomu, abychom si mohli odpočinout, nám může
pomoci také plánování – můžeme se připravit, abychom
měli den volný (např. uvařit jídlo den předem, vyřídit
úkoly) a rozmyslet si, jak den strávíme.

Sami spolu: Udržování denního rytmu je především o
tom, že trávíme čas s Bohem. Ale vědomí, že to dělají i
ostatní, může být obrovským povzbuzením. Pokus se
najít několik dalších lidí, kteří se k tomu také připojí. 

Závazek: Bez odhodlání a sebekázně bude téměř
nemožné, aby se z toho stal zvyk - něco, co se stane
součástí toho, kým jsme a jak žijeme. Zejména během
prvních 6-12 měsíců je potřeba se zavázat k praktikování
denního rytmu, i když budeš zaneprázdněný/á a
nebude se ti chtít. 

Týdenní rytmus - šabat
K šabatu najdeš celý nový dokument na webu tady.

Inspiruj se těmito důležitými věcmi, které usnadňují
dodržení týdenního šabatu: 

 
 

Udržování rytmu

https://poutnictvi.travna.cz/sabat/


Navrhovaný rámec pro denní rytmus*

Ráno
Ticho a klid (3–5 minut modlitba dýcháním)
Bible: Vyber si některou z biblických knih. Doporučujeme
Markovo evangelium, ale můžeš si vybrat jakoukoliv knihu.
Každý den si pomalu přečti asi 10–25 veršů podle toho, co ti
dává smysl.
Rozjímání: Přemýšlej o pasáži. Co se mohu dozvědět o tom,
jaký je Bůh? O tom, jací jsou lidé? Co mě oslovuje?
Modlitba: Odpověz Bohu v modlitbě. Požádej Ho o pomoc,
poděkuj Mu za nový den, opakuj slova z textu, chval Boha za
to, kým je, modli se za někoho, koho znáš atd.
Rituál: Vymysli si svůj vlastní rituál, který bude zařazen tam,
kde ho chceš mít (na začátku zapal svíčku, zakonči
modlitbou Páně, stůj při čtení Písma atd.)
 

Večer
Ticho a klid (3-5 minut)
Bible: Přečti si jeden žalm.
Díkůvzdání: Zhodnoť uplynulý den a poděkuj Bohu za
všechno dobré, co jsi dostal/a a zažil/a.
Modlitba: Zakonči modlitbou.
 
*Pořadí nebo délku trvání modlitby můžeš libovolně měnit
podle toho, co ti vyhovuje. Nezapomeň, že se jedná o
doporučení. Nejdůležitější je, aby ses setkal/a s Ježíšem
způsobem, který je pro tebe smysluplný.


