2

“Dám vám nové srdce a do nitra vám
vložím nového ducha.”
(Ez 36,26)

okamžik za okamžikem
Stačí se podívat okolo sebe. Násilí, korupce a války se
rodí z kamenných srdcí, která se uzavřela Božímu
plánu s lidstvem a s celým stvořením.

A když se upřímně podíváme do vlastního
nitra, nevidíme, že nás často pohánějí
egoistické pohnutky?
Všichni jsme povoláni k tomu, abychom budovali
okolo sebe nové lidstvo, abychom ho utvářeli
stále krásnější.

Jak velké poslání je nám svěřeno,
jak velkou důvěru do nás Bůh vkládá.

( otázka )
Je to opravdu láska,
co řídí naše rozhodnutí
pro dobro druhých?

( rozhovor… )

Místo abychom byli deprimováni, když vidíme
společnost, která je často zkorumpovaná,
místo abychom rezignovali, když vidíme zlo,
které nás přesahuje, místo abychom se
uzavřeli do lhostejnosti …
rozšiřme své srdce „na míru Srdce
Ježíšova. Jaký úkol! To jediné je však
potřebné! Když tohle dokážeme, vykonali
jsme vše.“

‘Dám vám nové srdce...’
Pokud budeme citliví na výzvu milovat
všechny, pokud se necháme vést hlasem
Ducha svatého v nás, staneme se tvůrci
nového světa.

( work in progress )
„Jedná se o to, abychom každého, kdo se ocitne
v naší blízkosti, milovali tak, jak ho miluje Bůh.
A poněvadž žijeme v čase, můžeme milovat
v téže chvíli pouze jednoho bližního a
neponechávat si v srdci nějaké zbytky citu
k bratrovi, s nímž jsme se setkali minutu
předtím.“

( moje poznámky )

Skupina mladých, která se už několik let
snaží žít slovo života v Granadě ve
Španělsku.

“Abychom dali srdce do pohybu a
rozšířili ho na míru Ježíšova srdce, řekli
jsme si, že připravíme víkend sociálních
aktivit.
Chtěli jsme konkrétně uskutečňovat
tuto lásku k bližnímu, aby to jednoduše
nezůstalo jenom teorií.
Tak jsme se zorganizovali a šli jsme
navštívit objekt, kde jsou lidé, kteří
většinou nemají stálý domov a žijí na
ulici.
Byla to silná zkušenost pro nás pro
všechny, kdy jsme se nenechali
překonat žádnou překážkou.
Kromě toho jsme jako každý rok
připravili malý bleší trh zaměřený na
solidaritu. Mluvili jsme o tom s
některými lidmi z naší komunity a ti
nám s nadšením nabídli jejich konkrétní
podporu.
Pro nás to byla nová zkušenost, kdy jsme
mladí i dospělí pracovali společně a
navzájem se v této aktivitě podporovali…
jako opravdoví lídři.“
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Opravdu potřebujeme nové srdce a nového
ducha?

