Souhrn: Církev?
„Ježíš zopakoval své pozvání, aby
se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními
lidmi, blízkými i vzdálenými, až po
nejzazší zeměpisné a existenciální
periférie naší doby.“
(Papež František)
 Život člověka se uskutečňuje ve vztazích.
 Církev je prostředí vztahů, v němž se sdílíme a rosteme v základních hodnotách lidského soužití i poznávání
Boha.
 Každý svou aktivitou či pasivitou utváří život církve i její
obraz ve společnosti.

Souhrn: Církev jako domov – rodina
„Církev je příslibem domova. Kdo
našel církev, našel cestu domů.“
(Kardinál Ch. Schönborn)
 Farnost a jakékoliv církevní společenství je především
Boží rodina, sjednocení bratří
a sester ve vzájemné lásce.
 Z rodiny čerpáme, ale též do
ní investujeme. Každý člen rodiny má svůj díl odpovědnosti
za kvalitu rodinného života.
 Živé společenství církve, ve kterém je zakoušena láska,
přitahuje druhé a je základem vší evangelizace.

Souhrn: Čím skutečně církev je…
„Milujme Pána Boha našeho, milujme jeho církev: jeho jako Otce, ji
jako Matku (…). Mějte tedy, milovaní, mějte všichni Boha za Otce
a církev za Matku.“
(Sv. Augustin)
 Stejně jako eucharistii, i církev je možno plně chápat jen
vírou, vždyť církev je skutečností božskou a lidskou současně.
 Církev je společenstvím lidí, kteří skrze víru v ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista vstupují do vztahu
s Otcem a Duchem Svatým, a vytvářejí jednotu mezi sebou navzájem.
 Ježíš Kristus založil církev a ustanovil ji, aby byla pro svět
jakoby svátost neboli znamení, a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva.

Souhrn: Dar malého společenství
„Bůh si nepřál posvětit a spasit lidi
jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli
vzájemného vztahu, nýbrž chtěl
z nich vytvořit lid.“
(Lumen gentium, 9)
 Křesťanské společenství je
místem, kde se člověk učí žít
a sdílet evangelium a zakouší
krásu života s Kristem,
 kde se člověk na základě vztahů s druhými zdravě rozvíjí
též po stránce přirozené,
 odkud se život víry promítá do všedního života.

Souhrn: Bohatství církve – Písmo svaté
„Čtete evangelium? Je dobré nosit
evangelium s sebou v kapse či
v tašce a kdykoli během dne si z něj
kousek přečíst, třeba jen krátkou
pasáž. Tam k nám promlouvá Ježíš, v evangeliu! Pamatujte na to.“
(Papež František)
 Písmo svaté je živým Slovem Božím. Z tohoto daru čerpáme při mši svaté, ve společenství a také při individuální
četbě. Využívejme každou příležitost, kdy k nám chce náš
milující Bůh skrze Písmo promluvit.
 Čtení Bible spojujeme s modlitbou k Duchu Svatému
a její porozumění hledáme uprostřed církve.
 Bibli čteme, rozjímáme, ale především se jí inspirujeme
v konkrétních životních situacích.

Souhrn: Bohatství církve – svátosti
„Kontemplovat Krista znamená
též umět ho rozpoznat všude, kde
se objeví, v jeho mnohotvárných
způsobech přítomnosti, ale především v živé svátosti jeho těla a krve.
Církev žije z eucharistického Krista, on ji živí a osvěcuje.“
(Sv. Jan Pavel II.)
 Křesťanský život začíná a je neustále oživován v setkáních s Ježíšem Kristem.
 Sedm svátostí Krista a církve je znamením, nástrojem
a místem, kde se ve víře setkáváme se vzkříšeným Kristem, abychom se jím nechali proměňovat.
 Skrze přijímání eucharistie v nás roste jednota s Kristem, vděčnost Bohu a ochota ke službě. Ve svátosti smíření přijímáme Kristovo odpuštění a vyznáváme jeho vítězství i nad naším osobním hříchem.

Souhrn: Bohatství církve – doprovázení
„Velkou pomocí v úkolu hledání
orientace je osoba duchovního
vůdce: zvolte si osobu zkušenou
a doporučenou církví, která vám
bude naslouchat, bude vás provázet na cestě života a pomůže vám
rozlišit inspirace Ducha Svatého.“
(Sv. Jan Pavel II.)
 Naslouchat aktuálnímu Božímu hlasu znamená číst Písmo uprostřed církve. Znamená to být pozorný k tomu, co
říká církev, a sledovat to, co píše papež.
www.radiovaticana.cz
 Najít duchovní vedení, tedy někoho, s kým mohu sdílet
své myšlenky a hledat, co mi říká Bůh, je velkým darem.
Je to jako mít kvalitního trenéra.
 Velkou pomocí jsou pro nás též svatí, kteří se s námi a za
nás modlí, inspirují nás opravdovostí života a svými spisy.

Souhrn: Hříchy věřících a vznikající pohoršení
„Rozdíl spočívá v tom, že kdo hřeší,
lituje, prosí o odpuštění, cítí se Božím dítětem, pokoří se a prosí Ježíše o spásu. Avšak ten, kdo pohoršuje, čím pohoršuje? Tím, že nelituje.
Nadále hřeší, ale tváří se, že je
křesťanem. … Prosme o milost přiznat, že jsme hříšníky. Jsme hříšní,
ano, ale ne zkažení.“
(Papež František)
 Hřích se dotýká života každého člověka.
 I můj osobní hřích je pohoršením, vráskou na životě církve a oslabením svědectví evangelia.
 Osobním zakoušením Božího milosrdenství se je učíme
prožívat, o něm svědčit a nacházet sílu ke změně života.

Souhrn: Kde je mé místo v církvi
Ježíš řekl: „Pojď i ty na mou vinici“.
(Mt 20,1-7)
 Povolání je to, co Bůh chce
ve své lásce prožít se mnou,
s konkrétní a jedinečnou osobou, kterou má zcela jedinečně rád.
 Základním povoláním každého je být dokonalý v lásce.
 Uprostřed církve je mnoho způsobů povolání: manželství, kněžství, zasvěcený život, být svobodný a přijmout
nějaký úkol…

Souhrn: Co mohu dělat já?
„Nesnaž se dělat velké věci, ale
malé věci s velkou láskou.“
(Bl. Matka Tereza)
 Mé křesťanství je poznat
z mého života, ve kterém se
propojuje modlitba se skutky
lásky.
 Žít naplno znamená žít s láskou pro Krista a ostatní
lidi, a to společně s Kristem
a ostatními lidmi.
 Je důležité vyhledávat společenství, vytvářet je a působit
v něm v každém věku.

Souhrn: Církev není pro sebe,
ale pro službu druhým
„Kristus vás potřebuje, aby osvítil
svět a ukázal mu ‘stezku života’,
abyste byli výzvou, která hlásá
konkrétní a účinné ‘ano’ církve
vůči životu. Boj bude dlouhý a bude
potřeba každého z vás.“
(Sv. Jan Pavel II.)
 Služba druhým je spolu s hlásáním evangelia a bohoslužbou základním pilířem církve. Skrze ně jsou naplňovány
vztahy mezi věřícími navzájem a s Bohem.
 Povolání a dary ke službě dostává od Boha každý pokřtěný.
 Službou je též hlásání evangelia a přinášení naděje, nejen
charita.

