Podle komentáře Chiary Lubichové upravilo Hnutí fokoláre
Na padesátém 47, 100 00 Praha 10, www.focolare.cz
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POZNÁ

Zde je velká
novinka oznámená
a darovaná lidstvu
Ježíšem:
synovství Boží, být
Božími dětmi skrze
milost.

Pozvali jsme
všechny místní
obyvatele, aby
společně strávili
odpoledne.
S jednou dívkou
z Pobřeží Slonoviny
jsme moderovali
slavnost
a v programu byly
písně a tradiční tance
z Toga a jejich velmi
působivé zkušenosti o
problémech
na cestách, které
museli překonat, aby
se dostali do Itálie
a o vážné politické
situaci ve svých
zemích.

ZPRÁVA, kterou
máme přijmout
také DNES.

Během
občerstvení bylo
velmi pěkné vidět
jak mizí bariéry,
které by nám
bránily
vzájemnému
poznávání se
a ještě více byly
vidět úsměvy na
tváří přítomných.

Snažme se však více
do hloubky pochopit
co znamená být
DĚTMI BOŽÍMI.

Stačí se dívat na
Ježíše, Božího syna
a na jeho vztah k Otci:
Ježíš se ke svému otci
obracel v modlitbě
„Otče náš“. Otec byl
pro něho „Abba“, tedy
tatínek, ke kterému se
obracel s nekonečnou
důvěrou a láskou.
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Svou smrtí a skrze
Ducha svatého nás
uvedl do Trojice tím, že
z nás učinil Boží děti.
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Byli přítomni také
starostové dvou
blízkých vesnic
a lidé pocházející
z Toga, Pobřeží
Slonoviny, Ghany,
Čau, iosuè
Maroka, Albánie,
jsem G
.
Rumunska,
e
z Itáli
u Moldavska
ojí rodino a Mexika.
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Můžeš si vystřihnout a složit záložku do knížky.

PŘIJÍMAT
VŠECHNY BEZ
ROZDÍLU

Stáváme se a rosteme jako
děti Boží tím, že odpovídáme
na jeho dar a žijeme jeho vůli,
která je celá obsažena
v přikázání lásky: Lásky
k Bohu a lásky k bližním.

První charakteristikou
křesťanské lásky je
milovat všechny. Ta
od nás žádá, abychom
milovali všechny bez
rozdílu, jako to dělá Bůh.

Přijmout Ježíše znamená
poznávat ho v našich
bližních.
Také oni budou mít
možnost poznat Ježíše
a uvěřit v něho, když se
jich naše láska dotkne
a zanechá v nich jiskru
nesmírné lásky Otce.

V tomto
měsíci,
Poznačím si
v němž si
pokaždé, kdy
připomínáme
jsem poznal
narození
Ježíše
v každém
Ježíše na této
VIDĚT
bližním:
zemi, se snažme
JEŽÍŠE
přijímat jeden
V KAŽDÉM
druhého navzájem
KOHO
tak, že Ježíše
POTKÁM.
rozpoznáme
a budeme mu sloužit
www.teens4unity.net
ve všech svých
bližních.

