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PRAKTICKÁ SLOŽKA PRO ASISTENTA/ANIMÁTORA
“Povoláni hlásat mocné skutky Páně.” (srov 1 Petr 2,9).
POZNAT RADOST – KTEROU ZAŽIJEME, KDYŽ MILUJEME – JAKO BOŽÍ DAR

CÍL:

ČERPÁME ZE SLOVA

JAK HO PROHLOUBIT

RADY, JAK HO ŽÍT SPOLEČNĚ
(vyber podle skupiny)
Napsat nebo nakreslit...
Papír a barevné pastelky.

Když Bůh působí, činí veliké věci.

Jaké jsou to pro nás věci, které činí Bůh?

Když stvořil vesmír, viděl, že je to “dobré”,

Objevujme krásu přírody kolem nás.

Můžeme si udělat procházku v přírodě a
objevovat její krásy.
Lze udělat i ekologickou aktivitu.

Když pak stvořil muže a ženu, viděl, že je to
“velmi dobré” (srov. Gen 1,31).

Vidíme v lidstvu nejkrásnější mistrovské
dílo?

Chvíle sdílení s mladšími dětmi, s našimi
vrstevníky nebo s lidmi staršími než my.

Avšak jeho dílem, překonávajícím všechna ostatní, je
to, které dovršil Ježíš: svou smrtí a svým vzkříšením stvořil
nový svět a nový lid.
Lid, kterému Ježíš daroval nebeský život,
opravdové bratrství ve vzájemném přijímání a sdílení, v
sebedarování. List svatého Petra prvním křesťanům ukazuje,
že díky Boží lásce se stali “rodem vyvoleným, královstvím
kněžstvem, národem svatým, lidem Božím” (přečti si celé
verše 9-10).

Podělit se: jak můžeme žít tato slova?

Tento aspekt můžeme žít v našem
společenství.
Pusťme se a hledejme, kdo by v našem městě
potřeboval naši pomoc.

Kdybychom si i my, stejně jako první křesťané
opravdu uvědomili, kým jsme, co všechno v nás mezi námi
a okolo nás způsobilo Boží milosrdenství, byli bychom
ohromeni, nedokázali bychom si radost nechat pro sebe,
a měli bychom potřebu ji sdílet s druhými a “hlásat mocné
skutky Páně”.
Je však těžké, téměř nemožné, účinně svědčit o kráse
těchto nových vztahů, které Ježíš přinesl, pokud bychom
zůstali jedni od druhých izolováni. Je tedy normální že tato
Petrova výzva se obrací k celému lidu. Nemůžeme ukazovat,
že jsme rozhádaní a nesnášenliví či jen vůči sobě lhostejní, a
pak hlásat, že:

“Ježíš stvořil nový lid, osvobodil nás z egoismu,
z nenávisti a zášti, jako zákon nám dal vzájemnou lásku,
která z nás činí jedno srdce a jednu duši …”.
V našem křesťanském lidu jsou různé způsoby
myšlení, různé tradice a kultury, ale tato různost je přijímána s
respektem a s uznáním krásy této velké pestrosti s vědomím,
že jednota není uniformita.
Touto cestou projdeme během Týdne modliteb za
jednotu křesťanů, který se na severní polokouli slaví od 18. do
25. ledna, i během celého roku.
Toto slovo života nás vyzývá, abychom se jako
křesťané z různých církví a komunit snažili lépe se mezi
sebou poznat, abychom si vzájemně vyprávěli o mocných
skutcích Páně.
Pak budeme moci věrohodně “hlásat” tyto činy a
svědčit o tom, že jsme mezi sebou sjednoceni právě v této
různosti a že se navzájem konkrétně podporujeme.
Chiara Lubichová nás k této cestě velmi povzbuzovala:
«Láska je tou nejmocnější silou na světě: kolem toho, kdo
miluje, rozpoutává pokojnou křesťanskou revoluci, takže
dnešní křesťané mohou opakovat to, co před mnoha staletími
říkali první křesťané: “Jsme tu od vřerejška a je nás již plný
svět.” 1. […]
Láska! Kolik lásky je zapotřebí ve světě!
A v nás, křesťanech! Nás všech dohromady z
různých církví je přes miliardu. Tedy mnoho, a měli bychom
být dobře viditelní. Jsme však tak rozdělení, že nás mnozí
nevidí, ani skrze nás nevidí Ježíše.
On řekl, že svět pozná, že jsme jeho, a skrze nás
pozná Boha, podle vzájemné lásky a jednoty: “Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku
k sobě navzájem.” (Jan 13,35). […]

Modleme se za jednotu mezi všemi
křesťany.

Známe mladé z jiných církví?
Můžeme najít chvíli, abychom se společně
modlili nebo se domluvit a modlit se společně
v těch dnech Time-Out.

Kde okolo nás chybí láska?

Kam tuto lásku můžeme přinést?

Svědčit o radosti, která vychází ze vzájemné
lásky.

Najít si chvíli, abychom si vyjádřili tento PAKT
vzájemné lásky.
Ve snaze žít umění křesťanské lásky.
Udělejme ho se širokým a upřimným srdcem,
vyjádřeme si ho mezi sebou otevřeně. Pak
hned začněme žít tímto způsobem, tak Ježíš
zachová svůj velký příslib: «Kde jsou dva
nebo tři sjednoceni ve jménu mém, tam jsem
já uprostřed nich.» (Mt 18, 20).

Současná doba tedy po každém z nás žádá lásku,
jednotu, společenství, solidaritu.
A vyzývá i církve, aby obnovily po staletí rozbitou
jednotu.».2
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