FORMAČNÝ PROGRAM NA ROK 2016/2017
Keď sme začali prípravu formačných materiálov na tento rok, tak sme sa
rozhodli využiť myšlienky o slobode od otca Františka. Jedným okom sa
pozrieme na slová pápeža Františka z jeho cesty v Poľsku, aby sme poukázali na
aktuálnosť myšlienok zakladateľa KOČ. Našli sme v učení pápeža toľko
zaujímavých inšpirujúcich a nových myšlienok, že sme sa rozhodli trocha
zmeniť smer plánovaných tohtoročných úvah. Najprv sa zamyslieť na
aktuálnym učením cirkvi – takto robil otec Blachnicki – až potom sa vrátiť
k prvotnému smeru – životu a dielu otca Františka Blachnického. Cirkev je
spoločenstvo ktoré neustále rozoznáva a odpovedá na znaky čias. Nechceli by
sme, aby slová pápeža kdesi utiekli, zvlášť keď František nám stále hovorí slová
nové a inšpiratívne. Neznamená to, že kňaz Blachnicki je odsunutý nabok a že
ho časovo presúvame. Prajeme vám plodné strávenie času nad pápežským
učením.
Centrálna Diakonia oslobodenia v Poľsku.

Stretnutie na november
DÁVAŤ SEBA DRUHÝM – TO JE VÝSOSTNE BOŽIE.
VIDIEŤ
Či je to ľahké vzdať sa pocitu, že viacej vlastním ako v skutočnosti práve mám?
Alebo pocitu, že som niekým väčším, ako v skutočnosti som?
Že znamenám medzi ľuďmi viac? Prečo je tomu tak?
POSÚDIŤ
A predsa, voda premenená na víno pri svadobnej oslave je veľkým znamením,
lebo nám zjavuje manželskú tvár Boha – Boha, ktorý si s nami zasadá k stolu,
ktorý sníva o spojení s nami a napĺňa ho. Hovorí nám, že Pán si neudržuje
odstup, ale že je nablízku a že je konkrétny, že je uprostred nás a stará sa o nás,
a to bez toho, aby za nás rozhodoval a bez toho, aby sa zaoberal otázkami moci.
Preferuje skôr vtesnať sa do toho, čo je maličké, na rozdiel od človeka, ktorý má
tendenciu chcieť vlastniť čosi čoraz väčšie a väčšie. Byť priťahovaní mocou,
veľkosťou a viditeľnosťou je tragicky ľudské a je to jedno veľké pokušenie,
ktoré sa snaží preniknúť kamkoľvek; darovať sa druhým, anulujúc odstupy,

prebývajúc v maličkosti a žijúc konkrétne v každodennosti, toto je výsostne
Božie. (Pápež František, Częstochowa 2016)
KONAŤ
Napíšem zoznam mojich túžob, toho čo chcem dosiahnuť, čo chcem kúpiť,
nadobudnúť, spoznať. A odložím to pod Kristov kríž.

Nepoškvrnená Matka Božia - Chceme sa spolu s Tebou a so svätým pápežom
Jánom Pavlom II, ktorý Ti bol úplne oddaný, postaviť pod Kristov kríž a
zjednotiť sa s ním v obetavej láske, ktorá môže oslobodiť a zachrániť tých, ktorí
sa stali neslobodní, pretože stratili schopnosť milovať, čiže vlastniť seba pre
darovanie sa druhým.
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