Ježíš nás povolává ke spolupráci

Ref. (38): Tady u tvých nohou, Pane můj, ty víš, sedávám tak rád.
Tady u tvých nohou, Pane můj, ty víš, rád ti naslouchám.

„Musíš se narodit znova“ (srov. Jan 3,1-6)

Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství.
Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty.
Z tvých příkazů se budu těšit, nezapomenu na tvá slova. Ref.

Z přípravné katecheze: Ježíš je ve skutečnosti tím, koho hledáte, když sníte
o štěstí; on je tím, kdo vás čeká, když vás nic z toho, co naleznete, neuspokojí; on
je ta krása, která vás tolik přitahuje; je to on, kdo vás provokuje onou žízní po radikalitě, která vám nedovolí podvolit se kompromisu; je to on, kdo vás pobízí, abyste
odložili masky, které činí váš život falešným; je to on, kdo čte ve vašich srdcích ta
nejryzejší rozhodnutí, která by jiní chtěli udusit. Je to Ježíš, který ve vás vzbuzuje
touhu učinit váš život něčím obrovským, je to on, kdo ve vás vyvolává vůli jít za
ideálem a odmítání průměrnosti, která by vás pohltila; odvahu usilovat s pokorou
a vytrvalostí o zlepšení sebe sama i společnosti, aby se stala lidštější a bratrštější.
Jan Pavel II., Světový den mládeže v Římě, Tor Vergata, 19. 8. 2000

Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona.
Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy.
Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích.
Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.
Pouč mě o smyslu tvých nařízení a budu rozjímat o tvých divech. Ref.
Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, nad med jsou sladší pro má ústa.
Tvými nařízeními jsem zmoudřel, proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.
Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.
Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce. Ref.
Modlitba za ty, kdo hledají své povolání
Mistře Ježíši, ty jsi s láskou pohlédl na člověka, který se tě ptal na cestu k věčnému životu a pozval jsi ho, aby kvůli tobě všeho zanechal a následoval tě.
Mistře, s velkou láskou a trpělivostí jsi odpovídal Nikodémovi na jeho otázky
a učil jsi ho cestě, která vede k životu v plnosti.
Pohlédni se stejnou láskou na všechny, kdo hledají svou životní cestu.
Otevři jejich oči, ať zahlédnou horizonty života v plnosti, k němuž zveš každého
člověka.
Otevři jejich srdce, ať pochopí, k čemu je povoláváš.
Otevři jejich ruce, ať se dokážou vzdát toho, na čem lpí, a přijmout mnohem větší
dary, které máš pro ně připraveny.
Dej jim svého Ducha, ať neuhýbají tvému láskyplnému pohledu, ale ať na něj
velkodušně odpoví, neboť ty jsi jediná Cesta, která vede k Otci.
Amen.
Otče náš
Píseň na závěr (54):
Každý den Pán mi sílu dávám písní mou je můj Pán.
On se stal mým spasením,
když kráčím s ním nemusím se bát,
když kráčím s ním nemusím se bát.
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Píseň na výstav
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.
Úkon klanění
Solo: Pane, věříme, že ty jsi mezi námi.
Všichni: Důvodem toho, že jsme zde, je tvoje přítomnost.
Solo: Ty dáváš smysl našemu životu a našim rozhodnutím.
Všichni: Chceme tě následovat.
Solo: Ty jsi Pánem života.
Všichni: Tvé slovo ať je světlem na naší cestě,
Solo: abychom se učili od tebe, jak máme milovat.
Všichni: Otevři naše srdce, aby nás naplnilo tvé světlo. Amen.
Píseň: Spiritus Iesu Christi, Spiritus caritatis confirmet cor tuum.
Vzývání Ducha svatého
Přijď, Duchu pravdy, a osvěcuj naši mysl, představivost i paměť.
Přijď, Duchu moudrosti, daruj nám lásku k Božímu slovu a touhu živit se jím
každý den.
Přijď, Duchu lásky, a daruj nám milost, abychom stále více poznávali
a milovali Ježíše Mistra.
Přijď, Dárce všech darů, a rozžehni v nás oheň své milosti.
Přijď, Duchu věrnosti, a učiň z nás neochvějné svědky Kristovy lásky.
V: Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
O: a obnovíš tvář země.
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Modleme se: 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: Spiritus Iesu Christi, Spiritus caritatis confirmet cor tuum.
Naslouchám Božímu slovu
Z evangelia podle Jana
Jan 3,1-5
Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady. Ten přišel
k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh.“ Ježíš mu
odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže
spatřit Boží království.“ Nikodém mu namítl: „Jak se může člověk narodit, když
je starý? Přece nemůže podruhé vejít do mateřského lůna a narodit se.“ Ježíš
odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha,
nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo
z Ducha, je duch.
Píseň (43):
Naplňuj mne Duchem svým, naplňuj mne Duchem svým.
Nechci být prázdný džbán, plň mne ty, Pane, sám.
Naplňuj mne Duchem svým, naplňuj mne Duchem svým.
Prosím tě, ať Duchem přetékám.
Z Evangelia podle Marka
Mk 10,17-22
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se
ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš
podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem
zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti
schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.
Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
Zkoumám svůj život ve světle Božího slova

Boží království... – Učitelé Zákona hledají cestu, jak dojít k tomuto cíli. K jakému
cíli/k jakým cílům se ubírá můj život? Ref.
„Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.“ Nikodém
mu namítl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? – Nikodém přeslechl
v Ježišově odpovědi jedno zásadní slůvko. Jak já naslouchám Ježíši? Slyším všechno, co říká? Ref.
Modlitba bl. Jakuba Alberione
Mistře, tvůj život mi ukazuje cestu. Tvoje nauka posiluje a osvěcuje moje kroky.
Tvoje milost mě podepírá a povzbuzuje na cestě k nebi. Ty jsi dokonalý Mistr.
Dáváš příklad, učíš a pobízíš svého učedníka, aby tě následoval. Jsi učitel, který
přišel od Boha.
Všichni: Ježíši Mistře, cesto, pravdo a živote, smiluj se nad námi.
1. Mistře, ty máš slova věčného života. Na místo mé mysli, na místo mých myšlenek dosaď sebe samého. Ty osvěcuješ každého člověka a jsi Pravda sama. Já
chci uvažovat pouze tak, jak to učíš ty, chci soudit pouze podle tvých úsudků, chci
myslet pouze tebe. Ty jsi Pravda, kterou nám dal Otec.
Všichni: Žij v mé mysli, Ježíši, pravdo.
2. Tvůj život je naší cestou. V jeslích, v Nazaretě, na Kalvárii nám vytyčuješ Boží
cestu – cestu lásky k Otci, cestu lásky k duším, cestu lásky k oběti... Dej, ať ji
poznávám a ať v každé chvíli kladu své nohy do tvých šlépějí. Každá jiná cesta je
široká, není tvoje. Ježíši, já odmítám a zavrhuji každou jinou cestu, kterou jsi mi
neukázal ty. Na místo mé vůle ustav svou vůli. Já chci to, co chceš ty.
Všichni: Žij v mé vůli, Ježíši, cesto.
3. Na místo mého srdce ať nastoupí tvoje. Na místo mé lásky k nebeskému Otci,
k bližním i ke mně samému ať nastoupí tvoje láska. Na místo mého hříšného
lidského života ať nastoupí tvůj nadpřirozený život. Abys mohl žít ve mně, chci
dobře prožívat mši svatou a s láskou tě přijímat v eucharistii. A tento tvůj život ať
se projeví v mých skutcích, abych jako sv. Pavel mohl říct: „Žije ve mně Kristus”.
Všichni: Žij ve mně, Ježíši, živote.
Píseň (50): Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, oheň svatého Ducha ať zapálí nás,
ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, ve kterém se jeho milost oslavovat má.

Nikodém přišel k Ježíšovi v noci... – Co je nocí mého života? V čem mám „tmu“?
Ref.: (61): Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha... – Co vím o Ježíši? Nakolik se to
promítá do mého vztahu s ním? Ref.

Prosím za sebe i za druhé, aby Boží slovo naplnilo náš život
Srov. Žl 119
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem.
Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.
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