
Poutnictví
9. týden

Spolupracovníci 
na Božím díle (2. část)

 



1. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze péči o slabé
Pomalu si přečti Izajáše 58,4–10.
Jakub v Novém zákoně říká, že pravá zbožnost
znamená „pamatovat na vdovy a sirotky“ (Jk 1,27).
Jakub i Izajáš mluví o víře, která musí vést k pomoci
potřebným, aby se z ní nestalo pouhé náboženství.
Izajáš mluví o lidech, kteří se zdají být zbožnými,
protože se postí a modlí, ale ve skutečnosti jde jen o
předstírání. Bůh si přeje, abychom se k němu připojili
tím, že budeme pečovat o slabé a potřebné (chudé,
nemocné, osamělé). Bez toho se naše náboženské
aktivity (chození do kostela, mládeže, Poutnictví)
mohou stát pouhou náboženskou fasádou skrývající
duchovní pýchu a prázdnotu. V evangeliích se Ježíš
nachází právě tam, kde jsou lidé slabí a v nouzi. Máme-
li Ježíše následovat a spolupracovat s ním, budeme i
my trávit čas na takových místech.

                Podívej se na svoji církev a křesťanský život –
jaký důraz je podle tebe kladen na pomoc lidem v
nouzi (fyzické i duchovní)? Která z těchto služeb
vzbuzuje ve tvém srdci soucit?

                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty). 

Otázka:

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Můžeš opět
odpočinout, moje duše, neboť Hospodin
se tě zastal“. (Žalm 116,7)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 51.

1. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



2. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze lásku k nepřátelům
Pomalu si přečti Matouše 5,43–48.
Všechna významná náboženství nás vyzývají,
abychom milovali své bližní. Ježíš je ale jedinečně
radikální ve své výzvě, abychom milovali své nepřátele
– ty, kteří nám ublížili, zradili nás, nemohou nám naši
lásku oplatit, nezaslouží si ji, jsou nám nesympatičtí.
Ježíš přišel na svět, aby ukázal Boží lásku, která boří
logické hranice lidské lásky. Položil svůj život za lidi,
kteří ho zradili, ublížili mu, odmítli ho, vysmívali se
jemu i jeho přikázáním. Lidé jako ty a já. Když
milujeme své nepřátele, připojujeme se k Ježíšovi ve
způsobu Boží lásky. A krásné na tom je, že se pak
učíme přijímat tuto radikální Boží lásku, kterou má
Ježíš k nám všem.

               Koho bys označil/a za svého nepřítele
(někoho, koho nemáš rád/a, někoho, kdo si nezaslouží
tvoji lásku)? Jak se na tuto osobu dívá Ježíš?

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Můžeš opět
odpočinout, moje duše, neboť Hospodin
se tě zastal“. (Žalm 116,7)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 52.

2. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



3. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze evangelizaci
Pomalu si přečti Matouše 28,16–20.
Ve Starém zákoně byli Židé národem, který
přibližoval lidi k Bohu tím, že je zval do Izraele,
zejména do jeruzalémského chrámu, kde
přebývala Boží přítomnost. Ježíš tuto představu ale
zásadně změnil. Jeho posledními doloženými slovy
před odchodem byl příkaz učedníkům, aby „šli do
celého světa“ a sdíleli s ostatními zprávu o Ježíši a
jeho království. Každý věřící má tu výsadu, že může
spolupracovat s Bohem na šíření dobré zprávy o
Ježíšově lásce ke každému člověku a národu. V
tomto smyslu jsme my sami jako pohyblivý chrám
– Ježíš, sám Bůh, žije v nás, a když se o něm sdílíme,
přinášíme Boží přítomnost lidem kolem nás.
              
         Evangelizace má bohužel v Česku někdy
negativní konotace. Jaké jsou podle tebe přijatelné
způsoby sdílení své víry s druhými? Existuje někdo,
s kým by ses dnes mohl/a sdílet? Pokud je ti sdílení
víry nepříjemné, zamysli se nad tím, co za tím stojí.
                   
                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka:

Modlitba:



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Můžeš opět
odpočinout, moje duše, neboť Hospodin
se tě zastal“. (Žalm 116,7)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 53.

3. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



4. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze pravdomluvnost
Pomalu si přečti verše z listu Efezským 4,14–15, 25,
29.
Slova mají obrovskou moc. Uzdravují, pomáhají,
budují. Umí ale také zraňovat, ničit, srazit na dno.
Ježíš jednou řekl, že ti, kdo věří v něj a v jeho slova,
poznají pravdu a pravda je osvobodí. Když rosteme
v duchovní zralosti, Ježíš postupně stírá naše
klamné představy a ukazuje pravdu – o nás
samých, o Bohu, o světě. Když se přibližujeme
Ježíši a Pravdě, stáváme se upřímnějšími. Jsme
povoláni k tomu, abychom byli lidmi, kteří jsou
upřímní a mluví pravdu, ale vždy v duchu lásky.
Tím si navzájem pomáháme jasněji vidět svět,
Boha i sami sebe.

              V jakých situacích máš tendenci lhát nebo
překrucovat pravdu (např. chceš udělat dojem na
lidi, bojíš se konfliktů, chceš tím pro sebe něco
získat)?
                     
                     Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Otázka: 

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Můžeš opět
odpočinout, moje duše, neboť Hospodin
se tě zastal“. (Žalm 116,7)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 54.

4. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc



5. DEN RÁNO

Ztiš se a zklidni se 
modlitbou dýcháním (5 minut).

Čtení z Bible – Spolupráce skrze sebeobětování
Pomalu si přečti Matouše 16,24–27.
Abychom se mohli připojit k Ježíši při budování jeho
království, musíme paradoxně zapřít sami sebe a ztratit
svůj život. Velká část následování Ježíše a spolupráce s
ním spočívá v tom, že říkáme „ne“ určitým věcem
(zejména sobě!) a „ano“ Jemu. V Poutnictví děláme malé
kroky v sebezapření, abychom následovali Ježíše.
Vzdáváme se času na jiné věci, abychom se mohli
zastavit a soustředit na Boží přítomnost, trávíme čas v
tichu tím, že mlčíme a tišíme svou mysl, a přestáváme
jeden den v týdnu pracovat. Tím vytváříme prostor v
našich srdcích, duších a životech, abychom nakonec
mohli být naplněni lepším, opravdovějším životem.
„Ztrácíme“ svůj život a „získáváme“ pravý život. Když se to
naučíme, budeme připraveni se připojit k Bohu při
budování Jeho království, a ne našeho království.
             
             Jaké aspekty Poutnictví a vzdávání se určitých
věcí (času, mluvení, práce atd.) jsou obtížné? Přijmi Boží
lásku jako povzbuzení, abys pokračoval/a dál, i když máš
pocit, že selháváš nebo neděláš pokroky.

                    Zakonči svůj čas modlitbou.

Ztiš se před Bohem (2 minuty).

Výzva:

Modlitba: 



Zapal svíčku a přečti nahlas: „Můžeš opět
odpočinout, moje duše, neboť Hospodin
se tě zastal“. (Žalm 116,7)

Ztiš se a zklidni se. Zaměř se na Boha 
(2 minuty).

Přemýšlej nad uplynulým dnem: Pane,
ukaž mi, jaké dobré věci jsem od tebe
dnes dostal/a a co dobrého jsem zažil/a.
Jsou to dary od Tebe. (V duchu nebo do
deníku si napiš seznam věcí, za které jsi
vděčný/á, a poděkuj za ně Ježíši.)

Přečti si Žalm 55.

5. DEN VEČER

Rituál

Díkůvzdání

Čtení na dobrou noc


