
na postní období
7. 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 - 29. díl: Malchus: Zmocněn a slabý // Přemožen a
uzdravený (Lukáš 22,50)

úterý - 30. díl: Pilát: Otázky a čekání // Osvobozen
pravdou (Jan 18,38)

středa - 31. díl: Barabáš: Náhradník // Syn Otce (Lukáš
23,18)

čtvrtek - 32. díl: Marie: Matka // Služebnice (Jan 19,27)

pátek - 33. díl: Zloděj na kříži: Okamžik spasení // Zadními
vrátky (Lukáš 23,42)

sobota - 34. díl: Pochybující Tomáš: Oprávněné otázky //
Jak prožít velikonoční sobotu (Jan 20,25)

neděle - 35. díl: Marie Magdalena: Oslovení jménem //
Nový Eden (Jan 20,11-18)
 
Rozjímání
Pár minut přemýšlej nad tím, co jsi slyšel/a ve videu.

https://www.youtube.com/watch?v=hkOBhh6kils&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=4ff-o1bWApM&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=jNGeOZfSuEQ&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=O0t2FTOjy3Q&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=aWnc4CQlp2o&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=P_hCkRPKFxw&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=RDQww1V8uz0&list=PLi0O_XecMSXu8ILmExgQJUDEH10hTD5sC&index=36


Modlitba

Bože,
máme starost
o budoucnost svou
i o budoucnost světa.
Prosíme, dej nám vidět to,
co máme řešit právě dnes.
Ty jsi Pán nade vším.
Ty budeš mít poslední slovo
nad naším životem
i nad celým světem.
 
(Ze zpěvníku wurttemberské evangelické církve.)

 



VEČER

Rituál: 
Zapal svíčku a přečti nahlas: ‚‚Hospodin tě povede neustále,
bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým
kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo,
jemuž se vody neztrácejí.‘‘ (Izajáš 58, 11)

 
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 126
úterý: Žalm 127
středa: Žalm 128
čtvrtek: Žalm 129
pátek: Žalm 130
sobota: Žalm 131
neděle: Žalm 132

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=126
http://www.biblenet.cz/b/Ps/127
http://www.biblenet.cz/b/Ps/128
http://www.biblenet.cz/b/Ps/129
http://www.biblenet.cz/b/Ps/130
http://www.biblenet.cz/b/Ps/131
http://www.biblenet.cz/b/Ps/132

