
3. týden postní SOLIDARITA 

Tvé srdce, Pane, přetéká soucitem a starostí o 

každého z nás. Nedokážeš ovšem přistoupit ke mně 

blíž, když je mé srdce obehnané vysokou zdí 

lhostejnosti a netečnosti vůči utrpení a bolesti mých 

bližních. Proměň je a naplň SOUCITEM, 

DOBROTOU A LASKAVOSTÍ V JEDNÁNÍ 

s druhými. 

„Kéž se naše srdce z kamene stanou srdcem z masa 

roztaveným láskou a naplněným něhou.“ 

texty SZ: Mal 3,13-17 Oz 11,1-9 Ez 36,22-38          

Dt 15,9   Sir 4,6    

texty NZ: Ko 3,12-17     Gal 6,10       Mt 7,12         

Mt 25, 31-46       Lk 16,19-31   Jak 5,4 

 Solidarita a soucit je vědomí sounáležitosti dětí 

Božích. 

 Vím, co je to být po boku tomu, kdo usiluje o 

život? 

 Slyšet nářek v srdci druhého není společné 

brblání na ceny, vládu a sousedy. 

 Co chcete, aby jiní činili vám, čiňte vy jim. 

 Jak můžeme Kristu projevovat lásku, když jej 

nevidíme? Skrze své bližní. 

 Budoucnost je v Božích rukou. My žijme svou 

přítomnost ve službě bližním. 

 Těžší, než utišit hlad tělesný, je utišit hlad po 

lásce. 

 Nezáleží na tom, kolik kdo dal, ale že dal s 

takovou láskou, až to bolelo. 

 Každý úsměv přináší Boží skutečnost a je 

pravdivým potvrzením pomoci. 

 Neponižuj chudého svým darem z nezájmu. 

Vždyť všechno to, co máš ty sám, je Božím 

darem. 
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Církev je Boží rodinou ve světě. V této rodině nesmí 

nikdo trpět kvůli nedostatku toho, co je pro život 

nezbytné. Ale podobenství o milosrdném 

Samaritánu ukládá univerzalitu lásky vůči 

komukoliv, kdo je potřebný. Proto caritas – agapé 

překračuje hrnice cíkve. V tomto smyslu platí slova 

Gal 6,10:"Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme 

dobro všem, ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi 

do stejné rodiny." Jestliže ve svém životě kompletně 

nedbám na pozornost vůči druhému, chci být pouze 

zbožný, naplňovat jen své „náboženské povinnosti“, 

pak vysychá také můj vztah k Bohu. Milovat 

bližního stále nově dokážeme při častém setkávání 

se s eucharistickým Kristem. Služba bližnímu 

otevírá oči pro to, co Bůh dělá pro mě. 

(Benedikt XVI. Deus caritas est) 

Začněte něco dělat, staňte se bojovníky lásky. Vaší 

zbraní ať je respekt ke každému člověku. 

Naslouchejte světu svým srdcem, pohlížejte na něj 

očima naděje. A podělte se. Solidarita znamená 

podporovat druhého až do konce: člověka, skupinu, 

národ. Lidé se něčím nadchnou a po čase  jeto 

přestane bavit, nechají druhého i s jeho trápením. 

Jdou se věnovat něčemu jinému, obrátí list. Tisíc 

pomíjivých projevů solidarity nikdy nevyváží jedno 

aktivní zapojen, kdy vydržíme věrně bojovat 

a nevzdáme to. (Guy Gilbert) 

Nehledejme to, co je mimořádné. Záleží na tom, že 

dáváme sami sebe. Důležitá je láska, s níž něco 

děláme. Naše sestry dělají malé věci: pomáhají 

dětem, navštěvují osamělé, nemocné, nuzné. Když 

mi někdo říká, že naše sestry vykonávají jen 

obyčejné práce, odpovídám, že i kdyby pomohly jen 

jednomu jedinému člověku, udělaly by už dost. Ježíš 

byl ochoten zemřít i pro jediného člověka. Buďme 

věrní v malých věcech, neboť v tom tkví naše síla. 

Pro Boha není nic malé. (matka Tereza) 
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