
TRIO BIBLICKÉHO SDÍLENÍ 
 

Průběh setkání: (celkově 1 hodina)  

 

Úvodní čas (10 min)  

- Rozdělení rolí: animátor, časoměřič, modlitebník (1 min)  

- Uvítání a příjem: každý řekne, jak se cítí (1 min na každého= 3 min);  

- Modlitba chvály, četba příslušného evangelia a ticho (6 min);  
 

Čas sdílení a aktivního naslouchání (40 min)  
- 1. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)  
- 2. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)  
- 3. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)  

- 4. otázka: 3 min každý + 1min ticha na konci (10 min)  
 

Oceňující sdílení (6 min)  

- Každý sdílí, co ho oslovilo v poděleních ostatních, co objevil, co 
přijal... (2 min na každého)  

 

Přímluvná modlitba (3 min) vychází ze sdíleného;  

 

- Připomenutí příštího setkání (1 min).  

TRIO SE SV. JOSEFEM 
 

Kontext je velmi jednoduchý:  
- Setkání jednou za týden v průběhu 4 týdnů!  

- Jeden úryvek pro jeden týden!  
- Délka trvání setkání max. 60 min!  
- V čase, který vyhovuje všem třem osobám!  
- Na příjemném místě nebo online!  

 

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, nebo jen Nový Zákon;  

- 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!  
 

 
 

Oblíbená modlitba papeže Františka ke svatému Josefovi: 
„Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo,  

a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno,  
ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc.“ 



Čtyři situace, ve kterých vidíme, jak jedná svatý Josef, snoubenec Panny Marie a pěstoun Ježíše 

 
Čtyři situace Čas zasnoubení 

 

 

Mt 1,18-25 

Obětování Ježíše 
v chrámě 

 

Lk 2,21-39 

Život ve vyhnanství 
 

 

Mt 2,13-23 

Josef s Marií hledají 
Ježíše 

 

Lk 2,40-52 

Pozorování: 
Jak vnímám Josefa 

v tomto evangeliu? 

Co mě na Josefovi 
oslovuje? Jak se 

chová Josef 
k ostatním lidem 

v tomto evangeliu? 

    

Jak vnímám ostatní 
postavy – co 

prožívají, 
jak se chovají? 

Souvisí to nějak se 

mnou? 

    

Aktualizace: 

Jak tento úryvek 
osvěcuje a inspiruje 

můj život nebo 
aktuální prožívání? 

    

Aplikace: 

Co uvedu do praxe 

ve světle tohoto 
evangelia? 

    

Josefovský bonus 
 

8. prosince 2020 vyhlásil papež 
František Rok svatého Josefa, aby se 

tak důstojně oslavilo 150. výročí dne, 
kdy byl svatý Josef vyhlášen 
patronem katolické církve.  

Jeho svátek byl přijat do římského 
breviáře již v roce 1487, roku 1847 

zavedl papež Pius IX. svátek Ochrana 
sv. Josefa (Patrocinium), který se 

slavil třetí středu po Velikonocích, a 
v roce 1870 prohlásil Josefa, 

snoubence Panny Marie a pěstouna 
Ježíšova za patrona církve.  

 

Církev slaví Slavnost svatého Josefa 

19. března a kvůli častému výskytu 
jména Josef lze tento svátek 
považovat za svátek mužů. 

 

Tip pro ženy: 
Zkus vymyslet nějaký dárek spojený 

s darováním času pro svého 
manžela, syna, otce či jiného muže 

v tvé blízkosti. Zamysli se nad tím, 
čeho si na něm vážíš a zkus mu to 

vyjádřit. Pochvaly není nikdy dost…! 
 

Tip pro muže: 
Nech se inspirovat sv. Josefem a 

věnuj své manželce, dceři, matce či 
jiné ženě v tvé blízkosti čas, ve 

kterém ji dáš pocítit, že je pod tvojí 
ochranou…  


