Formačný program na stretnutia skupín KOČ
na rok 2013 - 2014
- téma: MODLITBA ČLENOV KOČ Úvod.
Formačný program v malých skupinách KOČ na obdobie r. 2013/2014 je zameraný na
modlitbu v spoločenstvách KOČ. Má sa to prejaviť najmä v putiach na rôzne pútnické miesta
počas roka, ako aj skrze modlitbu zasvätenia sa člena KOČ. Táto modlitba k Panne Márii bola
napísaná Božím sluhom otcom F. Blachnickim. Tak ako v predošlých rokoch navrhujeme
prácu v malých skupinách cez formu Evanjeliovej Revízii Života (ERŽ), v ktorej sú texty
Božieho slova. Ďalšou inšpiráciou na stretnutia môžu byť úryvky z katechéz Benedikta XVI.
o modlitbe, ktoré boli prednesené na generálnych audienciách v Ríme. Ďalším zdrojom na
ERŽ je encyklika súčasného pápeža Františka Lumen Fidei alebo encyklika bl. Jána Pavla II.
Redemptoris Mater.

1. STRETNUTIE: NEMÔŽEM VERIŤ IZOLOVANE BEZ SPOLOČENSTVA ...
VIDIEŤ
o Čo je najdôležitejšie v modlitbe?
o Prečo sa spolu modlíme?
POSUDIŤ
Drahí bratia a sestry, naša modlitba je často prosbou o pomoc v našich potrebách, čo je
človeku prirodzené, pretože pomoc potrebujeme, potrebujeme druhého človeka, potrebujeme
Boha, a tak je nám vlastné žiadať ho o niečo, hľadať u neho pomoc. Je dobré uvedomiť si, že
modlitba, ktorú nás naučil Pán, Otče náš, je modlitbou prosby a Pán nám jej prostredníctvom
ukazuje priority našej modlitby. Čistí a ozdravuje naše túžby a tak očisťuje i naše srdcia. Hoci
je bežné, že v modlitbe o niečo prosíme, nemá byť naša modlitba výhradne prosbou o pomoc,
pretože máme i dosť dôvodov na to, aby sme ďakovali.
Ak sme pozorní, vidíme, že od Boha dostávame veľa dobrých vecí. Je k nám taký dobrý, že
nám ostáva iba ďakovať. Naša modlitba má byť i modlitbou chvály, pretože ak je naše srdce
otvorené, vidíme i napriek všetkým problémom krásu jeho stvorenia a dobrotu, ktorá sa
prostredníctvom tvorstva prejavuje.
Teda, nemáme iba prosiť, ale i chváliť a ďakovať. Tak je naša modlitba úplná.
(Katechéza emeritného pápeža Benedikta XVI. zo dňa 20.6.2012)


O aký rozmer by sme mohli doplniť našu osobnú a spoločnú modlitbu?
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„ A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú
to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom
mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18, 19-20).
„Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak aj
my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.“ (Rim 12,4-5).
„Človek žije vždy v vzťahu. Přichází od druhých, patří k druhým, jeho život se stává větším v
setkání s druhými. Rovněž samo poznání, samo vědomí sebe sama je vztahové a pojí se k
druhým, kteří nás předcházeli: v první řadě naši rodiče, kteří nám dali život a jméno.“
Lumen Fidei 38 – česky preklad.
„Je nemožné věřit osamoceně. Víra není jenom individuální rozhodnutí, ke kterému dochází v
nitru věřícího, není izolovaným vztahem mezi „já“ věřícího a božským „Ty“, mezi
autonomním subjektem a Bohem. Ze své povahy se otevírá „nám“, nastává vždy ve
společenství církve. Dialogická forma Kréda užívaná v křestní liturgii nám to připomíná. Víra
se vyjadřuje odpovědí na pozvání, na slovo, které je třeba uslyšet a které nevychází ze mne, a
proto je součástí dialogu a nemůže být pouhým vyznáním, jež se rodí v jedinci. Odpovědět v
první osobě „věřím“ je možné jedině, patří-li se do velkého společenství, jedině proto, že se
zároveň říká „věříme“. K tomuto otevření vůči církevnímu „my“ dochází otevřením, jež je
vlastní Boží lásce, která není pouhým vztahem mezi Otcem a Synem, mezi „já“ a „ty“, ale v
Duchu je zároveň určitým „my“, společenstvím osob. Proto ten, kdo věří, není nikdy sám, a
proto víra tíhne k šíření a zve do své radosti druhé. Kdo obdrží víru, objeví, že se prostory
jeho „já“ rozšiřují a rodí se v něm nové vztahy, které obohacují život. Tertullián to působivě
vyjádřil, když říká o katechumenovi, že je „po obmytí nového zrození“ přijat do domu matky,
aby sepjal ruce a modlil se společně s bratry Otče náš, jako člen nové rodiny.“
Lumen Fidei 39 – česky preklad.


Ako povzbudiť druhých k spoločnej modlitbe?

KONAŤ




Zorganizovať spoločnú modlitbu členov KOČ vo farnosti alebo v oblasti.
Podporiť rôzne formy povzbudenia k spoločnej modlitbe.
Zorganizovať spoločnú púť KOČ v rámci oblasti.
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