
2. týden postní SPOLEČENSTVÍ 

Pane, ty jsi nás stvořil pro spolužití s ostatními. Ale 

mně k tomu chybí pravá láska, obětavé přátelství a 

úcta k těm, kterými jsi mě obklopil. Dávám ti čas, 

který je přede mnou, a prosím o tvou blízkost, abych 

byl proměněn ve své LÁSCE, PŘÁTELSTVÍ a 

TICHOSTI. 

„Aby člověk mohl milovat, musí vytrvale umírat 

svým představám“ 

Podněty k rozjímání 

texty SZ: Dt 4,25-31  1S 20,1-42  Jer 29,11-14    

                Ž 133 

texty NZ: Řím 15,7   J 15,12-17   Mt 22,34-40 

                 1J 1,1-7     

 

 Láska nemusí mít vždycky pravdu a odpověď na 

všechno. 

 Láska nepodrývá sebedůvěru slabých, ale modlí 

se za ně.   

 Nehraje na vítěze a poražené, nepotřebuje se 

hádat.          

 Vidí v nás ty dobré věci, kterých si druzí vůbec 

nevšimli. 

 V případě sporu usiluje o maximální 

ohleduplnost. 

 Nečeká pomstychtivě na chyby, ale velkoryse 

přehlíží slabosti a zapomíná na ně. 

 Utvrzuje nás v dobrých postojích a užívání 

svěřených darů, povzbuzuje na dobré cestě. 

 Nezradí důvěru a uchová tajemství. 

 Nachází stále nové cesty společné komunikace, 

oživuje únavou vyhasínající plamen vztahů. 

 Největším soupeřem lásky je bolest, je potřeba ji 

lásce podřídit.  
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Čím jsme dále na cestě k jednotě, tím víc roste 

a prohlubuje se náš cit pro příslušnost. Nejen 

k jednomu určitému společenství, ale k celému 

stvoření, ke všemu, co žije, k celému lidstvu. 

Společenství musí mít cíl – proč spolu žijeme, co od 

každého jednotlivce očekáváme. Naléhavost cíle 

v pravém společenství proniká všechny členy. Jsou 

si vědomi, že tu nejsou jen pro sebe, ale proto, aby 

přijali a dále předávali dary Boží, aby tišili hlad 

a žízeň. Pozornost vůči druhému se mění 

v oddanost, v uznání svazku, vzájemné náležení si. 

Vzniká zde láska, která se raduje s radujícími, pláče 

s plačícími, přichází na nevyslovené volání, kvůli 

nejskrytějším potřebám. Cesta lásky je vydlážděna 

oběťmi. Kořeny egoismu sahají hluboko do našeho 

podvědomí a nutí nás ke spontánním reakcím 

sebeobrany, útočnosti, hledání výhod. A také se 

pohybujeme mezi dvěma póly – vědomím vzájemné 

příslušnosti a přáním, aby ten druhý stále víc 

vyzařoval Boha, byl zakotven v pravdě a pokoji 

s Bohem a se sebou, rostl v oddanosti Bohu a lidem. 

Společenství není o tom, že si přitakáváme stejnými 

názory, to by byl konec růstu. Hluboké vztahy se 

budují na vzájemném přijímání slabostí, vzájemném 

odpouštění a trvalé naději. Je to místo odpuštění; 

stále znovu se zraňjeme, protlačujeme dopředu, naše 

přecitlivělost dostává zabrat. Nelze jinak, než stále 

se namáhat navzájem se přijímat. Jen tady poznáme 

vlastní zábrany, žárlivost, předsudky, tady se 

naučíme poznávat a ovládat svůj jazyk, na tom, 

koho kritizuji, rozeznat své vlastní nedostatky. Tady 

rozvíjíme své poznané dary, podle nich zaujímáme 

ve společenství místo. Čím více poznáváme svůj 

dar, tím méně závidíme druhým ty jejich. Teprve 

řádným užíváním svých darů budujeme 

společenství, tehdy z nás vyzařuje tajemné spojení 

Otce, Syna i Ducha. (Jean Vanier Společenství) 
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