> I Care <

LÁSKA, KTORÁ…

PREKONÁ VŠETKY PREKÁŽKY.

12

ZÁLOŽKA TEENS

I Care sa stane záložkou, ktorá ťa bude sprevádzať počas mesiaca a pomáhať ti žiť Slovo života.
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DALLA
GIORDANIA

polu s dospelákmi a
mladými sme
pripravili oslavu
Vianoc pre 25
chudobných rodín.
Aby sme zarobili
peniaze na túto
aktivitu, predávali
sme sladkosti,
náramky a šatky,
ktoré sme vyrábali.
Zorganizovali sme aj
cineforum, na ktoré
prišlo 50 našich
priateľov.

SLOVO ŽIVOTA

DOTYK
FARBY
NÁŠHO
MESTA

Kde zobrať
darčeky?

Každý z nás, či chlapec alebo dievča, sa mal postarať
o jeden darček pre dieťa a dospelí zasa pripravili
balíčky s potrebnými a užitočnými vecami pre rodiny.
Koľko prekvapení sme zažili, keď počas oslavy, po
pesničkách a scénkach, nadišla chvíľa vianočnej
nádielky!
Jedno dievčatko veľmi túžilo dostať motýlika, no nikto o
tom nevedel. Avšak ten, kto pre ňu pripravil darček,
trafil do čiernehol!!
Radosť mali všetci, či už to bol ten, kto dostal
jedinečný darček od Ježiška, alebo ten, kto
pripravoval túto slávnosť a zakúsil ovzdušie ozajstnej
rodiny.
Vzájomné ďakovania a sviatočné želania nemali
konca! No, napokon ten koniec prišiel... Sľúbili sme
si v ňom, že sa spolu opäť čoskoro uvidíme!

je stredobodom kresťanského života. Ak nerastie, badať to
A Láska
na celom kresťanskom živote, lebo stráca na sile a môže aj

„PÁN NECH ZVEĽADÍ A ROZHOJNÍ VAŠU
LÁSKU NAVZÁJOM I VOČI VŠETKÝM“
(1 Sol 3,12)
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SPOLOČENSTVO
A TEPLO
OZAJSTNEJ
RODINY

VEDIEŤ
PRIJAŤ TO
POZÍTÍVNE

VO VŠETKÝCH

LÁSKA,
KTORÁ
PRIJME
VŽDY

zaniknúť.
To, že sme zákon lásky k blížnemu jasne pochopili, ešte nestačí.
Je ho totiž potrebné neustále žiť a tak ho v nás nechať rásť.
A toto dosiahneme, ak budeme vedieť využiť s čoraz väčšou
pripravenosťou a veľkodušnosťou rozličné príležitosti, ktoré nám
život každý deň ponúka.

svätého Pavla by kresťanské spoločenstvá mali
P odľa
mať v sebe živosť a hrejivé teplo pravej rodiny.
Takto je jasný aj apoštolov zámer, keď ich upozorňuje na
nebezpečenstvá, ktoré tomu najčastejšie prekážajú:
individualizmus, povrchnosť, priemernosť.

spoločenstvá, ktoré preukazujú lásku bratom vo
O tvorené
viere a súčasne sa zaujímajú o všetkých, všímajú si
problémy a potreby všetkých.

K láske patrí vedieť prijať kohokoľvek, stavať mosty,
vyzdvihnúť všetko pozitívne a spájať svoje vlastné túžby
a snahy po dobre so všetkými, čo prejavia dobrú vôľu.

V NAŠOM SPOLOČENSTVE BUDE PANOVAŤ OVZDUŠIE
AKVZÁJOMNEJ
LÁSKY, JEJ TEPLO BUDE ZÁKONITE
VYŽAROVAŤ NA VŠETKÝCH.

Potom aj tí, čo zatiaľ nepoznajú kresťanský život,
objavia jeho príťažlivosť a poľahučky, takmer nebadane,
sa doň začlenia, až sa napokon budú cítiť časťou tej
istej rodiny.

