TRIO BIBLICKÉHO SDÍLENÍ
„ Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se
k lásce a k dobrým skutkům.“
(Židům 10, 24)
„ I dnes mocně zaznívá Pánův hlas, jenž každého z nás vyzývá, aby měl o
druhého starost. I dnes Bůh od nás chce, abychom byli «strážci» svých bratří
(srov. Gen 4,9), navazovali vztahy charakterizované vzájemnou péčí a pozorností
vůči dobru druhého člověka, vůči veškerému jeho dobru. Důležité přikázání lásky
k bližnímu od nás vyžaduje, abychom si uvědomovali, že jsme zodpovědní za
druhého člověka, který, stejně jako já, je Božím stvořením; toto přikázání nás i
povzbuzuje, abychom si to uvědomovali. Skutečnost, že jsme bratři a sestry v
lidstvu, a mnohdy i ve víře, nás musí vést k tomu, abychom
v druhém člověku viděli své opravdové alter ego, jež Pán nekonečně miluje.
Budeme-li pěstovat vizi bratrství, pak solidarita a spravedlnost, jakož i
milosrdenství a soucit, přirozeně vytrysknou z našeho srdce. „
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012,
Komentář Žid 10, 24.

Vize Tria
„ Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam
jsem já uprostřed nich.“
(Matouš 18, 20)

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

JEŽÍŠ a ŽENA
v evangeliu sv. Jana
Kontext je velmi jednoduchý:
- Setkání jednou za týden v průběhu sedmi týdnů!
- Jedno setkání 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 Jana;
- 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!
Průběh setkání:
- Uvítání a příjem: každý řekne, jak se cítí (3 min);
- Modlitba chvály, četba příslušného evangelia a ticho (3 min);
- Čtyři otázky (cca 12 min na každou otázku – každý má 4 minuty,
celkově 50 min);
- Přímluvná modlitba (3 min);
- Připomenutí příštího setkání (1 min).

Sedm situací, ve kterých vidíme Ježíše a ženu v evangeliu podle Jana
Sedm situací

INTUITIVNÍ ŽENA
Jn 2, 1 - 12

PRAVDIVÁ ŽENA
Jn 4, 1 - 30

OMILOSTNĚNÁ
ŽENA
Jn 8, 1 - 11

VĚŘÍCÍ ŽENA
Jn 11, 17 - 44

MILUJÍCÍ ŽENA
Jn 12, 1 - 8

TRPÍCÍ ŽENA
Jn 19, 25 - 27

PROMĚNĚNÁ
ŽENA
Jn 20, 11 - 18

Jak vnímám ženu
(případně ženy)
v tomto evangeliu?
Jak se chová?
Co dělá?
Jaký má postoj
k Ježíšovy a
k ostatním
postavám?
Jak se k té ženě
(případně ženám)
chová Ježíš?
Jak se na ni dívá?
Jak s ní mluví?

Jak tato situace
osvěcuje můj život
nebo to, co zrovna
prožívám?

Co uvedu do praxe
ve světle tohoto
evangelia?

PO POSLEDNÍM SETKÁNÍ SE LZE PODĚLIT O TOM, KTERÁ Z ŽEN JE MI NEJBLIŽŠÍ, VE KTERÉ SE NEJVÍCE POZNÁVÁM...

