Námety biblických projektov pre rodiny,
školy a farnosť
V Roku Boţieho slova ponúkame námety na koncept biblických stretnutí, ktoré môţu
prehĺbiť vzťah k čítaniu Boţieho slova, jeho počúvaniu, porozumeniu a aplikovaniu do
vlastného ţivota.
Spoločné čítanie v rodinách, školách a farnosti môţe byť príleţitosťou na spoločné
preţívanie stretnutia priateľov, mladých, birmovancov v rámci nedeľného popoludnia
alebo prípravy na nedeľné liturgické čítania. Inou moţnosťou je výber niektorých kníh
a tematický priebeh stretnutí po dohode účastníkov.

ČÍTANIE BIBLIE – Hovor Pane, tvoj sluha počúva
Ak nájdeme 48 rodín, ktoré sú ochotné ½
hodiny čítať Božie slovo nahlas, môžeme
pripraviť Dvadsaťštyri hodín čítania
biblie.Potom urobíme časový rozvrh. Rodiny
sa môžu stretnúť deň vopred a pripraviť sa
modlitbou na túto činnosť. Nie je nutné, aby
bývali vedľa seba. Výber čítania je na
dobrovoľnosti. Vždy tí, ktorí končia čítanie,
telefonicky sa skontaktujú s ďalšími, aby ich
vyzvali k čítaniu. Po ukončení celodenného čítania možno určiť nejaký deň, kedy si
povedia svoje skúsenosti: výber knihy, konkrétnych textov, čo ich oslovilo a čo bolo
nové.

VEČER S APOŠTOLMI VIERY
Spoločenstvo si môže vybrať niektoré z listov sv. Pavla, sv.
Petra, sv. Jakuba a Listu Židom. Čítanie všetkých
spomenutých listov trvá 7 hodín. Pri výbere jedného listu
možno hľadať obsah viery, zmysel viery a svedectvo viery
tých, ktorých zmŕtvychvstalý Kristus premenil a posilňoval
počas celého života svedectva o jeho láske.

VEČER ŢALMOV – čítanie ţalmov
Môžu sa zapojiť dospelí a možno to uskutočniť na
jednom modlitebnom mieste. Čítanie žalmov by
malo zaznieť nahlas. Recitácia všetkých 150
žalmov zaberie 8 hodín. Možno vybrať iba
niektoré žalmy a modliť sa ich v časovom rozpätí 1
hodiny. V menšom spoločenstve je vhodné
prečítať žalm, rozobrať ho, nájsť notový zápis
k žalmu, ktorý sa používa v liturgii a naučiť sa ho
spievať. Žalm sa tak môže stať i každodennou
modlitbou jednotlivcov.

BIBLICKÝ VEČER – VZNIK A RAST SPOLOČENSTVA
Zvlášť vo Veľkonočnom období je vhodné vybrať text
Skutkov apoštolov a Prvý list apoštola Pavla Korinťanom.
Čítanie trvá spolu 6 hodín.Čítanie Božieho slova možno
kombinovať tak, že časť sa číta na spoločnom stretnutí
a v nasledujúce dni každý číta napr. jednu kapitolu doma.
Pri nasledujúcom stretnutí sa skupina podelí o poznanie
a skúsenosti z čítania a pokračuje sa spoločne čítaním
ďalšej kapitoly spolu. Každé stretnutie môže mať za cieľ
budovanie spoločenstva na myšlienke: Množstvo
veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. (Sk 4,32)

VEČER PROROKOV
Výber textov je z prorockých kníh. Na úvod je vhodné
zoznámiť sa so životným príbehom proroka, historickým
pozadím doby jeho pôsobenia a zmienkou o ňom
v Novom zákone. Z toho vyplýva, že stretnutia majú
význam, ak na spis jedného z prorokov bude zameraných
viac stretnutí, prípadne i celý Rok Božieho slova, teda 510 stretnutí. Každé stretnutie môže pripraviť iná dvojica
spoločenstva.
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