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“Já jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa.”
(Mt 28,20)

Objevit setkání

Než se Ježíš vrátil k Otci, shromáždil své učedníky a svěřil
jim úkol, aby pokračovali v jeho díle. Byl to náročný úkol,
který v nich mohl vyvolat strach! Ale Ježíš je ujišťuje:
„Nenechám vás samotné, budu s vámi každý den.“
Tato jistota z nich učiní svědky jejich setkání s Ním,
svědky Jeho slov a skutků přijímání všech a milosrdenství
ke všem.

“Já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa”: kolik naděje je v tomto Ježíšově slibu,
který nám dává odvahu hledat ho na naší
cestě.

‘Jak?’

Kde vnímáš Ježíše
při sobě?
Vyprávěj, co pro tebe znamená
setkání s Ním.

‘Kde se Ježíš skrývá?’
On „je za rohem, stojí při mně, při tobě. Skrývá se
v chudém, v opovrhovaném, v malém, v nemocném,
v tom, kdo potřebuje radu, v tom, kdo je zbavený
svobody. Je v ošklivém, ve vyloučeném… „

‘Kde?’

V rodině, ve škole, s kamarády, při hrách i při
zábavě.

‘Proč?’

Při setkání s Ježíšem nás s mimořádnou radostí
překvapí znamení jeho přítomnosti.

Pokud se každé ráno probudíme
a řekneme si: „Dnes chci
objevit, kde se chce se mnou
Bůh setkat!“ - pak budeme moci
během dne udělat nádhernou
zkušenost .

Pojďme se s ním setkat v našich městech a obcích:
Spoj se s kamarády, kteří s tebou sdílejí ideál sjednoceného světa, vezměte si do ruky plánek města a označte si místa, kde si myslíte,
že byste se mohli SETKAT s Ježíšem: v trpících, v kamarádech, kteří jsou kolem nás…
Sdílejme s nimi nějakou radost nebo těžkost, někdy bude stačit úsměv, malý skutek lásky…

Zkušenost z USA
Byla to krásná a silná zkušenost pro
nás všechny v Detroitu!!!
Skupina mladých i dospělých, všichni
společně, jsme během 5 dnů „zabarvovali“
„šedá místa“ ve městě konkrétními skutky
lásky (pracovali jsme v jídelně pro
bezdomovce, upravovali zahrady na jedné
hlavní třídě, obdělávali zahradu…)
Když tyto dny skončili, cítili jsme se jako
proměněni, byli jsme plni pravé a hluboké
radosti.
Už od samého začátku jsme se zaměřili na
to, aby mezi námi byla vzájemná láska,
protože jsme si byli vědomi, že to je první
nezbytná věc, nejkrásnější dar, který do
různého prostředí můžeme přinést.
A tak se umění křesťanské lásky stalo
přirozeným zákonem mezi námi a hned
od začátku se vytvořila krásná
atmosféra, která trvala celé ty dny a
povzbuzovala nás všechny , abychom
milovali a darovali se.
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Když otevřeme srdce a ruce k přijímání a ke
sdílení, osobně i jako společenství.

