Večery s Božím slovem a eucharistickým Kristem (Dům slova)

3. Dialog s Ježíšem Životem

„Boží Slovo má svůj dům: je to církev“

Prosby za různé potřeby církve
Píseň k Duchu svatému: Přijď, přijď, Duchu Boží
Přijď, přijď, Duchu Boží, přijď, vždyť ti nabízím srdce své.
Přijď a dej napít vody duši mé, přijď ty, vánku Boží.

Píseň na úvod: Všichni jsme jedno tělo

Litanie k Duchu Svatému (za každou invokací se opakuje: Buď veleben)
Duchu Svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci
svých služebníků.
Duchu Svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé
přítomnosti Boží.
Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat tě
a upřímně tě milovat.
Duchu Svatý, lásko věčná, zapal v mém srdci oheň své lásky a chraň mě
od každé nelásky a pýchy.
Duchu Svatý, tajemná holubice, uč mě chápat Písmo a správně se modlit.
Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti.
Duchu Svatý, bezedná pokladnice milosti, nauč mě správně využívat drahocenný čas a vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.
Duchu Svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět
promluvit v pravý čas a dávat dobrý příklad druhým.
Duchu Svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
Duchu Svatý, sladký učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi, nikoho
neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat.
Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany sebe,
mou rodinu, přátele, dobrodince i všechny lidi.
Amen.

1. Když jíte Tělo mé a pijete mou Krev, budu žít ve vás, budete v lásce mé. (2x)

Modlitba (společně): Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom
se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Píseň na závěr: Každý den Pán mi sílu dává
Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán,
on se stal mým spasením,
když kráčím s ním, nemusím se bát. (2x)
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R: Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám.
Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, on dal život nám.
2. Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás, on je všech králů Král a brzy
přijde zas. (2x)
3. Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, jsem oběť jediná, jsem oběť
nejvyšší. (2x)
Z Apoštolského listu Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae, 16
Kristus nás vyzval, abychom se obraceli na Boha s vytrvalostí a důvěrou, abychom byli vyslyšeni: „Proste a dostanete; hledejte a naleznete; tlučte a otevře se vám“ (Mt 7, 7). Základem této účinnosti modlitby je dobrota Otce,
ale také že je u něho prostředníkem sám Kristus (srov. 1 Jan 2, 1) a působení Ducha svatého, který „se za nás přimlouvá“ podle Božích plánů (srov.
Řím 8, 26-27). Vždyť my sami „ani nevíme, zač se máme modlit“ (Řím 8,26)
a někdy nebýváme vyslyšeni proto, že „prosíme špatně“ (srov. Jak 4, 2-3).
Maria zasahuje svou mateřskou přímluvou, aby podporovala modlitbu, jíž
dá v našem srdci vytrysknout Kristus a Duch svatý. Modlitbě církve jaksi
dodává sílu Mariina modlitba. Vždyť je-li Ježíš, jediný Prostředník, cestou
naší modlitby, Maria, jeho čirá průzračnost, ukazuje cestu a na základě
této zvláštní Mariiny spolupráce s působením Ducha svatého církve rozvíjely modlitbu k svaté Matce Boží, tím že ji soustředily na Kristovu osobu
zjevenou v jeho tajemstvích. Na svatbě v Káni Galilejské evangelium ukazuje právě účinnost přímluv Panny Marie, jež se stává u Ježíše mluvčím
lidských potřeb: „Nemají víno“ (Jan 2, 3).
Nyní se obraťme na Ježíšovu Matku Marii, aby svou přímluvou podporovala naši modlitbu a přimlouvala se za celý náš život.
Zasvěcení se Panně Marii (spolu)
Přijmi mě, Matko, Učitelko a Královno Maria mezi ty, které miluješ, živíš,
posvěcuješ a vedeš po cestě následování Božského Mistra Ježíše Krista. Ty
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znáš všechny lidské syny a dcery, které Bůh povolává, oroduješ za ně, máš
pro ně milost, světlo a zvláštní útěchy. Můj Mistr Ježíš Kristus se ti zcela
odevzdal od okamžiku vtělení až po své nanebevstoupení. Toto je pro mě
nauka, příklad a veliký dar. Také já se plně odevzdávám do tvých rukou.
Vypros mi milost, abych stále více poznával(a), následoval(a) a miloval(a)
Božského Mistra, cestu, pravdu a život. Ty mě přiveď k Ježíši, do jeho
pozemské školy už zde na zemi, protože sám(a) toho nedosáhnu, než bez
tvé přímluvy. Osviť mou mysl, posilni mou vůli a posvěť mé srdce, abych
po celý můj život, abych mohl(a) získávat hojnost Božího milosrdenství
a na konci života směl(a) zvolat: „Nežiji už já, ale žije ve mě Kristus!“

Zde si můžeš poznačit slovo, které tě oslovuje:

Píseň na výstav: Nyní pokloňme se před Králem
Nyní pokloňme se před Králem,
klekněme před naším Stvořitelem.
Vždyť On je náš Bůh a my jsme ovce pastvin Jeho,
stádem, jež On sám vodí, rukou svou Bůh nás vodí.

Z posynodálního dokumentu

1. Naslouchám Ježíši Pravdě
Ze Skutků apoštolů Sk 1,4-14
Když s nimi [Ježíš] jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení: „Vždyť jste přece o tom ode mne slyšeli: Jan křtil
vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní.“ Tu se
ho ptali ti, kteří s ním byli: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ On
jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec
z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc
a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až
na konec země.“ Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim
ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle
nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak
stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde
zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“ Potom se apoštolové
vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma,
vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili
do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš,
Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr.
Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou
matkou Marií a s jeho příbuznými.

..........................................................................................................
2. Kráčím s Ježíšem Cestou
„Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou
matkou Marií a s jeho příbuznými“ (Sk 1,14).

Jako si Boží moudrost zbudovala ve Starém zákoně svůj příbytek v městě
mužů a žen a vytesala sedm sloupů (srov. Př 9,1), tak také Boží Slovo má
svůj dům v Novém zákoně: je to církev, která má svůj vzor v mateřském
společenství Jeruzaléma, církev, založená na Petrovi a na apoštolech, která dnes skrze biskupy ve společenství s Petrovým nástupcem je i nadále
strážkyní, hlasatelkou a vykladatelkou slova (srov. LG 13). Lukáš ve Skutcích apoštolů (2,42) načrtává její architekturu, založenou na čtyřech ideálních sloupech: „Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“
Ve světle Božího slova zkoumám svoje postoje
Jak setrvávám v apoštolském učení? Snažím se růst ve svém poznání víry,
kterou vyznávám?
Zpěv: Kyrie eleison...
Jak se podílím na společenství církve? Jak prožívám společenství ve své
rodině, v práci, ve škole, v komunitě...?
Zpěv: Kyrie eleison...
Jak prožívám lámání chleba – eucharistii? Je pro mně nedělní mše svatá
nejdůležitější chvílí celého týdne?
Zpěv: Kyrie eleison...
Jak pamatuji v modlitbě na druhé? Na koho vzpomínám v modlitbě
nejméně?
Zpěv: Kyrie eleison...
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