TRIO BIBLICKÉHO SDÍLENÍ
Průběh setkání: (celkově 1 hodina)
Úvodní čas (13 min)
- Rozdělení rolí: animátor, časoměřič, modlitebník (1min)
- Uvítání a příjem: každý řekne, jak se cítí (2 min na každého= 6min);
- Modlitba chvály, četba příslušného evangelia a ticho (6 min);
Čas sdílení a aktivního naslouchání (33 min)
- Pozorování: 1 min ticha + 3 min každý (10 min)
- Pororzumění: 1 min ticha + 4 min každý (13 min)
- Aktualizace: 1 min ticha + 3 min každý (10 min)
Oceňující sdílení (7 min)
- Chvíle ticha ( 1 min)
- Každý sdílí, co ho oslovilo v poděleních ostatních, co objevil, co
přijal...2 min na každého
Přímluvná modlitba (3 min) vychází ze sdíleného;
Závěrečný čas - dekluze (4 min)


Každý řekne, s čím odchází (1 min na každého = 3 min total)



Připomenutí příštího setkání (1 min).

Sedm setkání s Ježíšem
v evangeliu sv. Lukáše
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 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!

Sedm Ježíšových setkání v evangeliu podle Lukáše

Sedm setkání

Povolání rybářů
(Lk 5, 1-11)

Hříšná žena
v domě farizeově
(Lk 7, 36-50)

V domě
Marie a Marty

Slepec u Jericha

(Lk 10, 38-42)

(Lk 18, 35-43)

Zacheus
(Lk 19, 1-10)

Ježíšova
společnost
při ukřižování
(Lk 23, 32-43)

Pozorování
Co mě v tomto
setkání oslovuje?

Porozumění
Jak vnímám Ježíše
v tomto evangeliu?
Co mě toto setkání
učí o Ježíši?
Jak vnímám
ostatní lidi – co
prožívají, jak se
chovají? Co mě toto
setkání učí o lidech?
Aktualizace
Jak toto setkání
osvěcuje můj život
nebo aktuální
událost?
Co uvedu do praxe
ve světle tohoto
setkání?

Emauzští učedníci
(Lk 24, 13-35)

