Význam a smysl adorace

Příchod do společenského centra a pokec na začátku 

Úvodní modlitba
Písnička k Duchu svatému
+Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
modlitba YOUCAT (šedý) na str. 51
Otče náš….
prostor na osobní modlitbu
+Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Informace k dnešnímu spolču:
„Tak, dneska si trochu pobavíme o ADORACI, co to vlastně je a jaký je její význam…
Poté si zahrajeme hru a možná se i najde něco malého na zub.

Témátko:
Co to vlastně adorace je? Je to úcta k jedinému Bohu, který je přítomen v Nejsvětější
svátosti oltářní. A při adoraci člověk vyznává, že je naprosto závislý na Bohu, že celou jeho
bytostí proniká Bůh, jak o tom čtěme ve Skutcích apoštolů, kde apoštol Pavel říká
Athéňanům: „Vždyť v něm se pohybujeme, žijeme a jsme.“ (Sk 17,28) Při adoraci Bohu
děkujeme a chválíme ho, za to jaký je, za to co nám dal, vše co máme totiž pochází od Boha a
za to mu patří velký dík. Při adoraci jsme Bohu neuvěřitelně blízko a důležitou stránkou
adorace je dívání se na Boha, Boha přítomného v hostii. Sv. Jan Maria Vianney se ptal
jednoho venkovana, co takhle dělá, když celé dny tráví v kostele s pohledem upřeným na
svatostánek. A on odpověděl: „Nic, dívám se na něho a on se dívá na mě.“ Při adoraci je důležité
odevzdat se Bohu a nechat ho působit, neboť jeho nekonečná láska nás proměňuje.

Diskuse:
Rozdělíme se do skupinek. Ve skupince můžeme říct svou zkušenost s adorací. Zda se
mě nějak dotkla. Zda je pro mě důležitá a proč.

-poté bude následovat modlitba, ve které budeme prosit o to, abychom si našli více
času na adorace, abychom adorace dobře prožívali, abychom se na chvíle s Bohem těšili,…

Nyní bude následovat svačinka a poté hra

Informace o příštím spolču

Závěrečná modlitba:
Písnička
Zapálíme svíčku a modlitba bude probíhat tak, že svíčka bude kolovat a každý vyřkne
svou prosbu/dík/chválu. Otče náš… Díky, Pane, za čas, který jsme mohli trávit společně ve
Tvé přítomnosti. Díky za to, že nás nikdy neopouštíš, že se na tebe můžeme kdykoliv obrátit
v našich těžkostech. Prosíme, dej nám sílu jít ve tvých stopách. Amen.
+Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Písnička

Rozchod domů 

( Jarmila Pustějovská za pomoci Ducha svatého, Benediktinek, YOUCATU)

