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Bál jsem se, a proto
jsem šel a ukryl tvou
hřivnu v zemi.
Mt 25,25

ZAKOPANÉ HŘIVNY
Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Mt 13,44
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6,21
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý
člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.“
Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří“
Jeho pán mu odpověděl: „Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.“
Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral
s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Mt 25,24-28
Trochu záměrně jsem zde vypsal novozákonní citáty, mezi nimiž asi teologicky není
velká souvislost. Nebo že by ano?
Zakopaný poklad, zakopané hřivny, zakopané Boží Království. Udělal jsem si malý
přehled činnosti našeho Společenství pro Ježíše za 20 let. Dopočítal jsem se, že jenom
Kurzů Filip jsme uspořádali 33. Když budu počítat průměrně 30 účastníků (byly ale kurzy, kde bylo i přes 80 účastníků), je to tisíc lidí. Ovocem zkušenosti s Boží Láskou, s Duchem svatým, je touha po společenství. To je i cílem Kurzu Filip. Aby se nová zkušenost
s Božím působením tak snadno nevytratila, k tomu slouží společenství. Malá skupinka.
V našem pojetí „Brána“. Místo, kde se žije a zakouší spása. Místo, kde je ten životodárný
pramen Boží milosti, z níž čerpáme sílu k proměně vlastního života. Místo, kde se oblékáme do Krista, do svého nového člověka. Místo, kde sloužíme druhým svými dary a kde
se současně necháváme druhými obdarovávat. Aby Kristovo tělo rostlo.
Boží slovo skrze proroka Izajáše Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! 62,10 jsme před lety přijali jako vizi pro naše společenství.
Jaká je ale realita? Místo vytváření společenství převládá jakýsi „charismatický turismus“. Opakovaný „sběrem a zakopáváním hřiven“. Dělá se to tak, že se navštíví nějaký
seminář obnovy v Duchu svatém a protože jsem ještě neměl vůli vytvořit nějaké malé
společenství, kam bych své hřivny přinesl a případně i rozmnožil, tak si je pěkně na tom
svém soukromém charismatickém políčku zakopu. Velmi brzy jsem opět vyprázdněný
a tak hledám další charismatickou příležitost, kde „dobít baterky“ a vyrážím za dalším
hřivnovým sběrem a vše se opakuje. Za rok jednou, třikrát až pětkrát a nijak mne přitom ani netrápí, že mojí farnosti se možná právě těch mých obdarování nedostává.
Nebo se mýlím? Pokud se mýlím, tak se omlouvám, asi je i zbytečné číst další řádky.
Má osobní zkušenost mne ale vede k tomu, abych ty další řádky přece jen napsal.

Před více než 12 lety, v lednu 2000, jsme uspořádali první a v prosinci 2002 poslední,
jedenácté, „Setkání v Bráně“. Cílem těchto setkání měla být právě formace pro vznik malých společenství ve farnostech všech zúčastněných. Nejen v mých naivních představách
tenkrát byl vývoj postupného buněčného štěpení nových a nových malých společenství,
které po dvou až třech letech vnitřní formace dozrají a z každého takového, budou vznikat dvě další. Nevím proč, ale nezafungovalo to, jak jsme si představovali. S odstupem
času možná vidíme některé důvody proč tomu tak bylo, o některých se můžeme jen
domnívat. Důležitější než plakat nad rozlitým mlékem ale je se podívat dopředu.

POHLED DOPŘEDU
Prožil jsem začátkem letošního srpna u nás v Kroměříži na Arcibiskupském gymnáziu
10-denní letní Školu křesťanského života a evangelizace svaté Marie z Nazaretu, Matky
Církve. Škola s podobným cílem, který jsme si před lety také dali, nicméně, jak jsem měl
možnost poznat, s lepšími prostředky, které by tentokrát k cíli mohly skutečně dospět.
Vždyť čerpá z toho nejlepšího, co v poslední době na „poli“ Nové evangelizace vyrostlo.
Během šestileté formace může každý z účastníků nejen objevit své vlastní povolání v
Tělu Kristově, nejen obdržet duchovní obdarování pro službu tomuto Tělu, ale se také
zbavit strachu duchovní dary užívat a naučit se těmito dary i sloužit.

KDE JE PROBLÉM?
V čem je hlavní problém všech setkání charismatické obnovy, různých evangelizačních kurzů, setkání s mimořádně obdarovanými osobnostmi jako je o. Vella, o. James
Manjackal, otec Anthony po o. Billovi, atd.
Problém je v tom, že neustále pouze pasivně přijímáme milosti (jistě úžasné a Bohem požehnané služby těchto charismatických osobností), a že nás tedy tato setkání, až
na výjimky, neučí najít své vlastní místo (konkrétní osobní povolání) v církvi a už vůbec
ne svými dary, které na těchto setkáních často i obdržíme, také druhým sloužit a dále je
i rozvíjet. Pouze pasivně přijímat mohu jen do určitého okamžiku, dále však už ve svém
duchovním vývoji pouze živořím a jsem sám se sebou a se svým duchovním životem
nespokojený, nenaplněný.
Boží realita je taková, že co jsem dostal, prostě dříve či později musím začít i dávat, pokud
nechci nakonec zůstat před Pánem zakopaný i s těmi svými „charismatickými poklady“…

ŘEŠENÍ?
Jaké je řešení? Už jsem ho pojmenoval a tedy asi už tušíte. Jmenuje se Škola křesťanského života a evangelizace Svaté Marie z Nazaretu, Matky Církve. Každý rok se
skládá ze 4 setkání: 1x dvoutýdenní setkání v létě (10-14denní), 3x víkendové setkání
(podzim, zima, jaro).
Počáteční roky formace mají za cíl vedení účastníka ke zralé víře (0° - Kerygma; 1° Učednictví – bytí učedníkem Krista; 2° - Cesta ke svobodě), další roky formace jim mají
pomoci v nalezení svého místa v Církvi (3° - Společenství; malé skupinky) a v aktivní
službě (4° - Evangelizace, ekleziologie). Pátý rok je zasvěcen prohloubení duchovního
života (Teologie vnitřního života).

V přednáškách se využívá bohatství jednotlivých spiritualit. Např. v přednáškách o
vnitřním životě a o modlitbě čerpá ze školy
sv. Benedikta, Františka z Asissi, Terezie z
Avily, Jana z Kříže, Terezie z Lissieux, Ignáce
z Loyoly, Serafina Sarowského. Při výkladu
procesu bytí učedníkem Ježíše využívá škola
materiály a knihy Františka Blachnickeho a
Jose Prado Florese. Když mluví o osvobození využívá knihy Neal Lozana, kardinála C.
Martiniho a manuál Anonymních alkoholiků. Vyjma již zmíněných zdrojů se v materiálech používaných „Školou“ objevují i zkušenosti jiných autorů a hnutí v Církvi.
Škola vznikla v Krasilovu na Ukrajině a
postupně se šíří do světa. V České republice
má zatím své „pobočky“ v Praze a Ostravě a
my jsme se rozhodli udělat vše pro to, aby
dalším místem, kde bude škola trvale půsoSvatá Maria z Nazaretu
bit, byla Kroměříž.
Ikona školy
Začali jsme s přípravami na možná již
podzimní (listopad) nebo zimní (únor) víkend. Netušíme však vůbec jaká bude odezva,
a kde setkání podle počtu účastníků objednat a připravit.

VÝZVA
Proto tímto prosím o předběžnou informaci, zda o účast na škole budete mít zájem.
Upozorňuji, že jde o předběžnou informaci. Nicméně předem registrovaní zájemci
Modlitba školy za hořící srdce:
budou mít přednost, pokud na základě
toho „průzkumu“ zvolíme pro konání mísPane, Ty, který jsi řekl: „Proste a bude vám
to s omezenou ubytovací kapacitou (nadáno“, Tebe prosíme, abys dopřál nám,
příklad levnější ubytování u sester sv. Křínašim farnostem a našemu státu hořící
že, než je na již zmíněném Arcibiskupském
gymnáziu). Nevypisuji zde ani všechny insrdce, aby se tak šířilo Království Tvé
formace, protože mám omezený prostor.
Lásky.
První víkend bude škola podrobně předKriste, Ty, který jsi řekl: „Žeň je hojná, ale
stavena i za účasti jejího vedení z Polska
dělníků málo“, Tebe prosíme, abys nám
a Ukrajiny a na základě toho bude příležitost lépe zvážit své rozhodnutí pro svou
poslal pracovníky s rozpálenými srdci,
účast. Jinak je účast zcela dobrovolná a i v
aby se šířilo Království Tvé Lásky.
průběhu se může člověk kdykoliv rozhodPane, Ty, který jsi na kříži z lásky k nám
nout nepokračovat.
obětoval svůj život, Tebe prosíme,
Předběžný zájem, prosím, co nejdříve
aby i mezi námi byli lidé, kteří by svým
vyjádřete e-mailem na skola@kromeriz.cz
nebo SMSkou na tel. 603231601. Stačí uvést
životem šířili Království Tvé Lásky. Amen
jméno, příjmení, město.
Ludvík Š.

BOŽÍ SLOVO – POKRM PRO DUŠI NA KAŽDÝ DEN
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.

Ž 25,4
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1Kor 1,26-31; Zl 33; Mt 25,14-30
Dt 4,1-2.6-8; Zl 15(14); Jak 1,17-18.21b-22.27;
Mk 7,1-8.14-15.21-23
1Kor 2,1-5; Zl 119; Lk 4,16-30
1Kor 2,10b-16; Zl 145; Lk 4,31-37
1Kor 3,1-9; Zl 33; Lk 4,38-44
1Kor 3,18-23; Zl 24; Lk 5,1-11
1Kor 4,1-5; Zl 37; Lk 5,33-39
Mich 5,1-4a; Zl 13(12); Mt 1,1-16.18-23
Iz 35,4-7a; Zl 146(145); Jak 2,1-5; Mk 7,31-37
1Kor 5,1-8; Zl 5; Lk 6,6-11
1Kor 6,1-11; Zl 149; Lk 6,12-19
1Kor 7,25-31; Zl 45; Lk 6,20-26
1Kor 8,1b-7.10-13; Zl 139; Lk 6,27-38
Nm 21,4b-9; Zl 78(77); Flp 2,6-11; Jan 3,13-17
Zid 5,7-9; Zl 31; Jan 19,25-27
Iz 50,5-9a; Zl 116(114); Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

1Kor 11,17-26.33; Zl 40; Lk 7,1-10
1Kor 12,12-14.27-31a; Zl 100; Lk 7,11-17
1Kor 12,31-13,13; Zl 33; Lk 7,31-35
1Kor 15,1-11; Zl 118; Lk 7,36-50
Ef 4,1-7.11-13; Zl 19(18); Mt 9,9-13
1Kor 15,35-37.42-49; Zl 56; Lk 8,4-15
Mdr 2,12a.17-20; Zl 54(53); Jak 3,16-4,3;
23. NE
Mk 9,30-37
24. PO Pr 3,27-35; Zl 15; Lk 8,16-18
25. ÚT Pr 21,1-6.10-13; Zl 119; Lk 8,19-21
26. ST Pr 30,5-9; Zl 119; Lk 9,1-6
27. ČT Kaz 1,2-11; Zl 90; Lk 9,7-9
Mdr 6,9-21; 1Kron 29; 1Petr 1,3-6;2,21b-24;
28. PÁ
Mt 16,24-27
29. SO Dan 7,9-10.13-14; Zl 138(137); Jan 1,47-51
Nm 11,25-29; Zl 19(18); Jak 5,1-6;
30. NE
Mk 9,38-43.45.47-48
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PRAVIDELNĚ
• každou neděli v 19 h Velká zpěvárna - setkání Společenství pro Ježíše
PROGRAM NEDĚLNÍCH SETKÁNÍ SPOLEČENST VÍ PRO JEŽÍŠE:
• 2. 9.: 1. neděle v měsíci: s modlitbou za fyzické a vnitřní uzdravení
• 9. 9.: 2. neděle v měsíci: s modlitbou za evangelizaci Kroměříže
• 16. 9.: 3. neděle v měsíci: společné slavení desátku pro Ježíše s modlitbou za hmotné potřeby,
prosperitu, zaměstnání aj.
• 23. 9.: 4. neděle v měsíci: s modlitbou za evangelizační aktivity Společenství
• 30. 9.: 5. neděle v měsíci: s modlitbou za individuální potřeby přítomných

PŘIPRAVUJEME
• Kurzy Alfa – od 26.9. každou středu Kurzy Alfa v restauraci Bílovicích, vždy od 19.00 hod
• Školu křesťanského života a evangelizace Svaté Maria z Nazaretu, Matky Církve
Přejeme požehnání všem žákům a studentům v novém školním roce!

PŘIMLOUVEJTE S NÁMI
Každé úterý od 18 h v kapli sv. Tadeáše chválami přimlouváme za milost obrácení pro nás,
pro naše rodiny, pro naši farnost, pro naše město a za úmysly nás a našich přátel předložené k přímluvné modlitbě. Podle možností se každé úterý i postíme na stejný úmysl.

POVZBUZENÍ: BŮH POTŘEBUJE SVĚDKY!!!
Zpravodaj Brána je distribuován ZDARMA na povzbuzení v rozhodnutí vytvářet „Brány“, tj. malá křesťanská
společenství. V případě zájmu o pravidelný odběr pište, volejte, faxujte, mailujte. Za dobrovolné příspěvky na poštovné
děkujeme. Číslo účtu: 1421675369/0800. Doklad o daru, či fakturu na reklamu na internetu na požádání vystavíme.
Adresa: Porta futura o.s. Velké nám. 48, 767 01 Kroměříž. Informace o akcích pořádaných Společenstvím pro Ježíše
na tel.: 603 231 601 nebo tel.fax: 573 336 936, e-mail: brana@email.cz, www.Jezis.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 13849

