Večery s Božím slovem a eucharistickým Kristem (Cesty slova)

3. Dialog s Ježíšem Životem
Prosby za různé cesty Slova a za ty, kdo hlásají Boží slovo
Z posynodálního dokumentu: Hlas Božského Slova musí zaznívat také
prostřednictvím rozhlasu, informačních kanálů internetu a virtuálních online kanálů, CD i DVD, podcastů atd.; musí se objevovat na televizních
obrazovkách a filmových plátnech, v tisku, v kulturních a společenských
událostech.

„Boží Slovo vychází ze svého domu a vydává se na cesty světa“

Spontánní přímluvy

Z posynodálního dokumentu: Vzkříšený Kristus vyzývá váhající apoštoly, aby vyšli za hranice svého chráněného horizontu: „Jděte tedy, získejte
za učedníky všechny národy... a učte je zachovávat všechno, co jsem vám
přikázal“ (Mt 28,19-20). Celá Bible je protkaná výzvami „nemlčet“, „hlasitě volat“, „hlásat slovo vhod i nevhod“, být hlídkami, které přeruší mlčení
lhostejnosti.

...

Píseň na výstav: Právě teď

Paulínská modlitba za apoštolát sdělovacích prostředků (spolu):
Bože, ty jsi poslal na zem svého jediného Syna, Ježíše Krista, abys nám
zjevil svou lásku. Ustanovil jsi ho Učitelem, Cestou, Pravdou a Životem pro
celé lidstvo. Dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film,
internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační
prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí. Vzbuď povolání pro
tento mnohotvárný apoštolát a inspiruj lidi dobré vůle k přispění skrze
modlitbu, práci a dary k tomu, aby církev mohla těmito prostředky hlásat
evangelium celému světu. Amen.

Právě teď je chválit Pána čas, být svatyní jeho Svatého Ducha.
Svou důvěru slož u něj a chválu Bohu vzdej sláva Páně toto místo naplní.
Ref.: Pána chval, Pána chval, Pána chval, Pána chval.

Píseň na závěr: Say haleluja to the Lord
Say haleluja to the Lord.
		
Say haleluja to the Lord.
		
Say haleluja, say haleluja,
		
say haleluja to the Lord.
Poselství do dalších dní (z posynodálního dokumentu):
Vytvořme nyní ticho, abychom účinně vyslechli Pánovo slovo, a zachovejme ticho poté, co je vyslechneme, aby v nás nadále přebývalo, žilo
a promlouvalo. Nechme ho zaznít na počátku našeho dne, aby první slovo
měl Bůh, a nechme je, aby se v nás ozývalo večer, aby Bohu patřilo i slovo
poslední.

On přebývá ve chválách svého lidu, má rád, když jeho jméno vzýváme,
svou důvěru slož u něj a začni chválit jej, sláva Páně toto místo naplní.
Ref.: ... tak Pána svého chval.
Litanie k Ježíši Mistru
Ježíši Mistře, Prostředníku mezi Bohem a lidmi, doufáme v tebe.
Ježíši Mistře, Cesto, která vede k Otci, doufáme v tebe.
Ježíši Mistře, Průvodce apoštolů, doufáme v tebe.
Ježíši Mistře, Pomoci misionářů, doufáme v tebe.
Ježíši Mistře, Prameni vytrvalosti, doufáme v tebe.
Ježíši Mistře, Světlo světa, věříme v tebe.
Ježíši Mistře, Prameni moudrosti, věříme v tebe.
Ježíši Mistře, Světlo pro kazatele, věříme v tebe.
Ježíši Mistře, Světlo pro vyučující, věříme v tebe.
Ježíši Mistře, Naplnění Písma svatého, věříme v tebe.
Ježíši Mistře, Spasiteli světa, důvěřujeme v tebe.
Ježíši Mistře, Pastýři, který dáváš život, důvěřujeme v tebe.
Ježíši Mistře, pravý Chlebe, který sestoupil z nebe, důvěřujeme v tebe.
Ježíši Mistře, Vzkříšení a Živote, důvěřujeme v tebe.
Ježíši Mistře, Prameni svatosti, důvěřujeme v tebe.
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Modleme se (spolu): Bože, Otče světla, jenž jsi k nám lidem v plnosti času
promluvil prostřednictvím svého milovaného Syna, uděl nám, kteří ho
uznáváme za Mistra a Pána, abychom ho věrně následovali a hlásali ho
světu jako Cestu, Pravdu a Život.

Budiž vám tedy známo: Pohanům je poslána tato Boží spása! Ti jí sluch
poskytnou.« Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal
všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží
království a učil o Pánu Ježíši Kristu.

Píseň: Otevřme Písmo
Otevřme Písmo a poslouchejme, promluví Bůh, Mistr a Pán.
Otevřme Písmo a poslouchejme, amen.

Zde si můžeš poznačit slovo, které tě oslovuje:

1. Naslouchám Ježíši Pravdě

..............................................................................................................

Ze Skutků apoštolů (Sk 28, 15-30)
Nakonec jsme přišli do Říma. Tamější bratři už o nás uslyšeli, a proto nám přišli naproti až k Appiovu fóru a ke Třem hospodám. Jakmile je Pavel uviděl, děkoval Bohu a nabyl nové odvahy.
Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel povolení, že může bydlet sám
s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské
přední muže. Když se sešli, řekl jim: »Bratři, já jsem neudělal nic proti
izraelskému lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem
byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanům. Ti mě po výslechu
chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které
bych zasluhoval smrt. Když se však židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen
odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ něco žalovat.
Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť
pro naději Izraele v Mesiáše nosím tenhle řetěz.« Ale oni mu řekli: »My
jsme nedostali o tobě žádnou zprávu z Judska, ani nepřišel nikdo z bratří,
aby nás upozornil nebo pověděl o tobě něco špatného. Ale přece bychom
se rádi od tebe dověděli, jakého jsi smýšlení; neboť o této sektě víme to,
že se všude setkává s odporem.«
Dohodli s ním tedy určitý den a sešli se k němu do jeho bytu v počtu ještě
hojnějším. On jim od rána do večera vykládal a dosvědčoval Boží království
a snažil se je přesvědčit o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova Zákona a z Proroků.
Jedni se dali jeho slovy přesvědčit, druzí však nevěřili. Když se rozcházeli
v neshodě, Pavel jim řekl jen toto: »Správně řekl Duch svatý vašim předkům
ústy proroka Izaiáše: ‘Jdi k tomuto lidu a řekni jim: Budete stále poslouchat,
a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž
srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí,
ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je pak neuzdravím.’

2. Kráčím s Ježíšem Cestou
„Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají,
takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je
pak neuzdravím“ (Sk 28,27).
Ve světle „Pavlova testamentu“ (srov. 2 Tim) zkoumám svoje postoje
A proto tě vybízím: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou (ve svátostech, zvl. biřmováním). Vždyť Bůh nám nedal
ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď
veřejně vyznávat našeho Pána. Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou
naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je
v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk
dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj,
povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia. Dobrý boj jsem
bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Ať to tak můžeš jednou
říci i ty!
Chvilka ticha
Gesto: Na konci „putování“ potvrďme to, o co jsme žádali na začátku.
Píseň: Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluja.
(Vyznávejte Hospodina, protože je dobrý.)
Věta při gestu: Pane, učiň mne odvážným apoštolem tvého slova.
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