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fortna uvádí
sešit na Velikonoce
ve zvláštním čase roku 2021

Rádi bychom, aby Vám tento sešit posloužil k prožití čtyř 
podivuhodných dní, v nichž se noříme do smrti, abychom se probudili 
k životu. K prožití dní, v nichž svět zhoustne na čtvrteční sdílení 
chleba a víry, páteční prožitek utrpení z lásky, sobotní hloubku naděje 
a nedělní radost ze života.

Prosíme, pište do sešitu, čmárejte či kreslete své postřehy, starosti, 
zážitky, dojmy. Staňte se součástí společenství těch, co sdílí poselství 
oněch čtyř dní.
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čtvrtek
chléb
1. Plod země
Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, 
do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, 
do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, 
do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho. 
(z páté knihy Mojžíšovy)

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a svěřil zemi člověku, aby o ni pečoval. 
Země nás živí, jsme s ní spjati. V zemi stále klíčí a rostou zrna. Z prachu, deště, 
slunce a semena se rodí život. 
Můžeme být vděčni za život.

2. Plod lidské práce
Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb.
Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; 
chléb dodá lidskému srdci síly.
(z knihy Žalmů)

Chléb je plod lidské práce. Vzniká rukama zemědělců, mlynářů a pekařů. 
Můžeme být vděčni všem, kteří chléb vytvářeli i všem, kteří nám poskytují službu. 
A možná se naše srdce naplní radostí, sloužíme-li ostatním.
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a dál (třeba v pondělí)
Můžete si kousky žalmů vytisknout či přepsat a pověsit třeba na ledničku.
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3. Hlad
Sedm let hojnosti v egyptské zemi skončilo a nastalo sedm let hladu, jak řekl Josef. 
Ve všech zemích byl hlad, ale v celé egyptské zemi měli chléb.
(z první knihy Mojžíšovy)

Chléb odedávna rozhoduje o hladu a sytosti. Když dojde chleba, když není 
na chleba, nebo i když třeba jen chvíli hladovíme, teprve si uvědomíme jeho cenu.
Můžeme být vděčni za chléb.

4. Lámání chleba
Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. 
Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: Vezměte, toto je mé tělo. 
(z evangelia podle Jana)

Chléb není pouze k tomu, aby nás nasytil. Je symbolem lidské pospolitosti, sdílení. 
Jak rádi jíme společně s rodinou, přáteli. Jak nemůžeme doslova polknout, když 
stolujeme v hádce či trápení. 
Můžeme být vděčni za ty, s nimiž se o svůj chléb dělíme.

5. Nasycení
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte 
navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
(z evangelia podle Matouše)

Chléb nám dává sílu, abychom mohli žít a něco dobrého vykonat.

neděle
strom života
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Den radosti. Den života. Den, v němž se vrací smysl bytí. Tady a teď.

Dnes oslavujte
Oslavujte, co vám síly stačí. Zpěvem, tancem, hostinou s nejbližšími.
Na Fortnu budou lidé nosit svoje symboly radosti. Přidejte se. 
Pověste na strom či do okna něco radostného. 
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Meditace s kouskem chleba 
Meditaci si můžete číst nebo poslechnout na www.spiritualpoints.eu.

Položte si kousíček chleba před sebe na stůl. 
Pomalu nadechněte a vydechněte. Soustřeďte se ještě na několik dechů. 
Pozorně si chleba prohlédněte. Pozorujte nepravidelný tvar a malá očka 
ve střídce.
Vezměte chleba a položte jej na dlaň. Druhou rukou opatrně přejeďte přes 
povrch chleba a zkuste vnímat každý detail. 
Zvedněte chleba k ústům. Přejeďte s ním po rtech. Jaké to je?
Zavřete oči a přičichněte.  Jak voní?
Položte chleba na jazyk. Nechte ho chvíli jen tak ležet. Pozorujte, jak 
se pomalu rozpouští.
Začněte chleba pomalu kousat. Mění se jeho chuť? 
Kousejte soustředěně, až se vám v puse zcela rozpustí. Pak jej můžete 
polknout.
Chvíli zůstaňte s chutí chleba v ústech. 
Než se k vám chléb dostal, vznikal rukama zemědělců, mlynářů a pekařů. 
Umí ukojit hlad a utvářet společenství. 
Zkuste chvíli setrvat v pocitu vděčnosti za každého, kdo má na jeho vzniku 
podíl. Za každého, kdo jej s vámi bude jíst. Za chléb samotný.
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Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu
Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože 
Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků 
spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.

Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí 
v naprostých temnotách a ve stínu smrti; jistě přichází vysvobodit z bolestí uvězněného 
Adama spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin syn.

Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho praotec Adam uviděl, v úžasu 
se bil v prsa a na všechny volal: „Můj Pán ať je se všemi!“ A Kristus Adamovi odpovídá: 
„I s tebou.“ Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy: Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, 
a Kristus tě osvítí.

Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty, kteří se mají z tebe 
narodit, nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: Vyjděte ven. 
A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. A spícím: Vstaňte.

Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný 
v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli. Vstaň, dílo mých rukou, 
vstaň, můj obraze učiněný k mé podobě. Vstaň a vyjděme odtud. Neboť tys ve mně a já 
v tobě, jsme přece jedna nedílná osoba.

Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal tvou podobu 
služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem na nebi, přišel na zem a do podsvětí. Pro tebe, 
člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel 
ze zahrady, jsem byl ze zahrady vydán Židům a v zahradě ukřižován.

Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, abych v tobě obnovil dřívější dech. 
Pohleď na mé zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou porušenou podobu obnovil 
opět k svému obrazu.

Pohleď na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů tížící 
tvá ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže; to pro tebe, jenžs kdysi 
nešťastně vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji.

Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, který jsi usnul v ráji a nechal vyvést 
ze svého boku Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě vyvede ze spánku 
podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě.

Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; já už tě neusadím do ráje, ale na 
nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem; avšak já jsem sám 
život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci, 
a přikazuji jim, aby tě měli v takové úctě, jaká přináleží Bohu.

Trůn s cheruby je uchystán, nosiči jsou pohotově a připraveni, svatební komnata je 
vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou vyzdobeny, poklady věčných 
statků otevřeny a nebeské království je připraveno už od věků.
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pátek
dřevo kříže
Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé 
zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi 
bolestmi (...), jeho rány nás uzdravily.

Dřevo je součástí našeho života. Dřevo praská, když se díváme do ohně. Dřevo 
voní, když jdeme po lese. Dřevo zvučí, když hrajeme na housle. Dřevo je zdrojem 
papíru, který držíte v ruce. A dřevem budeme obklopeni, až nás spustí do země.
Do dřeva kříže jsou vytesány bolesti, zranění, nespravedlnosti. Do dřeva kříže 
je však vytesána i cesta k jejich uzdravení.

Meditace se dřevem
Vezměte do ruky kus dřeva - třeba polínko nebo větev, kterou někde najdete.  
Na chvíli se s ním posaďte nebo naopak ujděte kus cesty.
Uvědomte si, že nesete bolest a trápení  své vlastní i druhých ve světě.
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sobota
prázdná 
zahrada
Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, jsem byl v zahradě ukřižován.
Nepřítel tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem; 
avšak já jsem sám život, a hle, jsem s tebou spojen.

Sobota po Velkém pátku je dnem prázdnoty. 
Dnem, kdy si můžeme sáhnout do hloubky, kdy se ptáme po zdrojích 
naší víry a naděje.

Meditace v prázdné zahradě
Sedněte si v tichu a ústraní. 
Ponořte se do svého nitra. Zůstaňte v něm přítomni. Dýchejte.
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Ježíšovo dřevo kříže
Upletli korunu z trní,
a posmívali se mu.

Přišli na místo zvané Golgota,
ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty.

V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin
Ježíš zvolal mocným hlasem: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘
a skonal.

A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, 
země se zatřásla, skály pukaly.

Když nastal večer, přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo,
zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu.
Ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
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Nářek srny z modlitby sv. Patrika
Dnes vstávám
díky síle nebes:
světlu slunce,
záři měsíce,
kráse ohně,
rychlosti blesku,
chvatu větru,
hloubce moře,
pevnosti země,
stabilitě skály.
Dnes vstávám
díky Boží síle, která mne řídí:
Boží zrak hledí přede mnou,
Boží moudrost mne vede,
Boží cesta leží přede mnou,
Boží štít mne chrání
přede všemi, kdo mi přejí zlo,
blízko či daleko,
sami či s jinými.
Proti každé kruté nelítostné síle, která může napadnout mé tělo a duši
Kristus se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za mnou,
Kristus ve mně, Kristus pode mnou, Kristus nade mnou,
Kristus po mé pravici, Kristus po mé levici,
Kristus když ležím,
Kristus když sedím,
Kristus když vstávám,
Kristus mne chrání,
Kristus v srdci každého kdo na mne myslí,
Kristus v ústech každého kdo o mně mluví.
Dnes vstávám.




