TRIO BIBLICKÉHO SDÍLENÍ
Průběh setkání: (celkově 1 hodina)
Úvodní čas (10 min)
- Rozdělení rolí: animátor, časoměřič, modlitebník (1min)
- Uvítání a příjem: každý řekne, jak se cítí (1 min na každého= 3min);
- Modlitba chvály, četba příslušného evangelia a ticho (6 min);
Čas sdílení a aktivního naslouchání (40 min)
-

1. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)
2. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)
3. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)
4. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)

Oceňující sdílení (6 min)
- Každý sdílí, co ho oslovilo v poděleních ostatních, co objevil, co
přijal...2 min na každého
Přímluvná modlitba (3 min) vychází ze sdíleného;


Připomenutí příštího setkání (1 min).

PROŽÍT ADVENT
S MARIÍ
Kontext je velmi jednoduchý:
- Setkání jednou za týden v průběhu 4 týdnů!
- Jeden úryvek pro jeden týden!
- Délka trvání setkání max. 60 min!
- V čase, který vyhovuje všem třem osobám!
- Na příjemném místě (u kávy, doma, v restauraci, atd.)!
TRIO vznikne, když se tři lidé:
- zavážou, že se setkají jednou za týden v přátelské atmosféře;
- domluví se spolu na místě, dni a čase setkání jednou týdně;
- zavážou se k věrnosti, dochvilnosti a důvěrnosti (nebudou vynášet
ven, co se řeklo mezi nimi).
Členové TRIA:
- mají Bibli, Nový Zákon nebo jen Evangelium podle Lukáše;
- přečtou si biblický úryvek před setkáním;
- používají tabulku níže a odpoví na otázky;
- zapíší si své odpovědi do osobního sešitu;
- v jednoduchosti se sdílejí;
- naslouchají druhému a Duchu Svatému!

Nit trojitá se teprv nepřetrhne.
(Kazatel 4, 12)

Prožít advent s Marií
Vánoční bonus

4 setkání + 1
bonus
Jak vnímám Marii
v tomto evangeliu?
Co mě na Marii
oslovuje?

Jak vnímám
ostatní postavy –
co prožívají,
jak se chovají?
Souvisí to nějak
se mnou?

Jak tento úryvek
osvěcuje a inspiruje
můj život nebo
aktuální prožívání?

Co uvedu do praxe
ve světle tohoto
evangelia?

Zvěstování
(Lk 1, 26-38)

Navštívení
(Lk 1,39-45)

Mariina chvála
(Lk 1,46-56)

Narození v
Betlémě
(Lk 2,1-20)

O Vánocích si dáváme dárky. Všichni víme, že největší dar
je láska. I dárky by měly být jejím vyjádřením. Jeden
z největších projevů lásky je darovat svůj ČAS. Čas je drahý.
Dobrovolně jej věnujeme tomu, co je pro nás důležité.
Pokud chcete, pokuste se vymyslet tyto Vánoce 3 dárky
spojené s darováním času: jeden Bohu, jeden druhému
člověku a jeden sám sobě.
Může to mít například tuto podobu: 1) Najdu si čas a půjdu
do kostela k jesličkám (mimo čas mše) a daruji Ježíši půl
hodiny tiché modlitby. 2) Navrhnu partnerovi společnou
procházku na jeho oblíbené místo nebo se s ním podívám na
jeho oblíbený film. 3) Dopřeji si čas na něco, co mi udělá
radost – vyslechnu si v klidu své oblíbené hudební cd
a nebudu u toho nic jiného dělat.
Buďte v tom tvořiví a zkuste naslouchat,
K čemu vás Duch Svatý inspiruje!
Následně se setkejte ve svém TRIU:
Průběh setkání:
 Uvítání: každý řekne, jak se cítí (3 min).
 Modlitba chvály (2 min).
 První účastník se podělí s tím, jaké dárky vymyslel
 a jak to dopadlo (5min).
 Druhý a třetí účastník (každý má 2min) řekne, co ho
oslovilo v tom, co sdílel první účastník.
 První účastník poděkuje kolegům za jejich zpětnou
vazbu a stručně řekne, co ho oslovuje z toho, co
řekli.
 Stejný proces proběhne s učástníkem 2 a 3.
 Na závěr se každý krátce podělí s tím, jak prožil toto
setkání (2 min)
 Modlitba poděkování (3min).

