
na postní období
4. týden

TRAVNÁ 
 CHALLENGE



RÁNO
 
Ticho a zklidnění
Začni modlitbou dýcháním. Soustřeď se na Boží
přítomnost a otevři Mu své srdce. 

Anagnorisis
Podívej se na krátké video:

pondělí - 14. díl: Marie z Betanie: Nevhodná místa // Místo
učedníka (Lukáš 10,38–41)

úterý - 15. díl: Marie z Betanie: Zlomená a rozrušená //
Setkání v slzách (Jan 11,17–43)

středa - 16. díl: Marie z Betanie: Praktická řešení //
Extravagantní uctívání (Jan 12,1–3)

čtvrtek - 17. díl: Marie z Betanie: Vzor učedníka // Být
odhalen (Marek 14,6)

pátek - 18. díl: Marie z Betanie: Smělost a odvaha // Akt
lásky (Marek 14,9)

 
Rozjímání
Pár minut přemýšlej nad tím, co jsi slyšel/a ve videu.

https://www.youtube.com/watch?v=pTzgpKiXfMs&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=0BGn-pxfUJs&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ZAQXwTbQBms&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=_z2rqWVAgjw&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=d76i6aKhylY&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=19


Modlitba
Zatřes mnou, Pane, když jsem sám se sebou příliš spokojen;
když se mé sny stávají skutečností, protože jsou příliš malé;
když bezpečně vplouvám do přístavu jen proto, že jsem plul
příliš blízko břehu.

Zatřes mnou, Pane, když jsem tak přesycen věcmi, které
mám, že přestávám hladovět po chlebu života; když pro
lásku k přítomnosti přestávám snít o věčnosti; když ve snaze
vybudovat novou zemi zapomínám doufat v nové nebe.

Zatřes mnou, Pane, a dej mi odvahu; odvahu vydat se 
na širá moře, kde bouře řvou o tom, že jsi králem; 
kde nedohlédnu na bezpečnou pevninu, ale o to jasněji
vidím hvězdy. Prosím, nedovol mým nadějím držet se 
při zemi; kéž kráčím vpřed v síle, odvaze naději a lásce. 

Amen

 



VEČER

Rituál: 
Zapal svíčku a přečti nahlas: ‚‚Netrapte se žádnou starostí,
ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své
žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení,
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.‘‘
(Filipským 4,6–7)
 
Díkůvzdání
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.)
 
Čtení na dobrou noc
Zakonči čtením Žalmu a poté sfoukni svíčku. 

pondělí: Žalm 119,105–112
úterý: Žalm 119,113–120
středa: Žalm 119,121–128
čtvrtek: Žalm 119,129–136
pátek: Žalm 119,137–144

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=119
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=119
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=119
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=119
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=119

