
2. VYBER SI RITUÁL PRO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ
ŠABATU. 

Šabat:
 tři kroky, jak na to

Nápady na rituál pro zahájení šabatu: zapálit svíčku,
přečíst si žalm, zazpívat píseň, modlit se a prosit Ducha
Svatého o odpočinek, nalít si sklenku vína, napustit si
vanu, jít do kostela (pokud to bude v neděli). 

Nápady na rituál k ukončení šabatu: modlitební
procházka, přečíst si žalm, sedět u jídla s rodinou/přáteli,
díkůvzdání (třeba napsat seznam, za co jsi vděčný/á),
zapálit svíčku. 

1. VYBER SI JEDEN DEN, KDY NEBUDEŠ PRACOVAT.
Zvol si jeden den (nejlépe 24 hod, ale pokud si to zatím
ještě nemůžeš dovolit, zkus 12 hodin), kdy nebudeš
pracovat, dělat věci do školy a nejlépe ani nebudeš na
sociálních sítích, emailu a internetu. Může to být od
pátku večer do soboty večer (tradičně se to takhle dělá),
celou neděli nebo i úplně jiný den. 



Tady je seznam aktivit*, které se o šabatu tradičně dělají:
—zapálení svíček 
—žehnání dětem
—pomalu večeřet / obědvat / snídat u stolu
—zpěv, chvály
—bohoslužby
—procházky
—siesta
—sex (pokud jsi v manželství)
—čtení
—tichý čas s Bohem
—strávit čas s přáteli
—díkůvzdání

Šabat ale není to-do list. Jsou to jen nápady, které by ti
mohly pomoct s odpočinkem a přiblížením se k Bohu.
Zkus se soustředit víc na odpočinek než na zábavu, ale
měj v tom velkou svobodu. Měj na paměti, že používání
mobilu, počítače nebo tabletu je spíše vyčerpávající.

*převzato z Practicing The Way

3. ZKUS STRÁVIT CELÝ DEN ODPOČINKEM
A UCTÍVÁNÍM. 

Moje další nápady: 



dodělat domácí úkoly nebo věci do práce 
odpovědět na emaily, FB, smsky apod.
splnit úklid nebo povinnosti v domácnosti (určitě
rodičům uděláte radost, když to bude hotové den
předem!)
komunikovat s lidmi (rodiči, přáteli), že máš speciální
den (aby tě třeba nerušili, nepsali ti)
nakoupit či rovnou uvařit jídlo den předem
trochu plánovat, jak chceš trávit šabat (procházka, jít s
někým na kafe, číst knihu, mít delší čas na modlitbu
nebo čtení Bible, jít do kostela, siesta, psaní do deníku
atd.)
přemýšlet, jak chceš oddělit vybraný den jako něco
speciálního (rituál na začátek a na závěr, mít nutelu k
snídani, oheň v krbu, kus dortu k svačině atd.)

Židé mají ‚‚den přípravy‘‘ den před šabatem, aby si mohli
opravdu odpočinout v sobotu. Naším dalším krokem v
Poutnictví je zkusit mít ‚‚den přípravy‘‘. Tady je několik
nápadů, co dělat, a klidně vymýšlej další:

4. DEN PŘÍPRAVY


