
Stretnutie na marec 

BRATSTVOM  K  JEDNOTE.   

 

VIDIEŤ. 

Čo nám prekáža,  aby sme otvorene a žičlivo prijali druhého človeka, ktorý má 

iné pohľady a názory, iný životný štýl alebo /zraňoval/ zraňuje druhých?  

 

POSUDIŤ.   

Panna Mária nám obetuje svoju blízkosť ako dar a pomáha nám objaviť to, čo 

nám chýba k plnosti života. Aj teraz ako kedysi, robí to s materinskou 

starostlivosťou, svojou prítomnosťou i dobrou radou. Učí nás, aby sme sa 

vyvarovali svojvoľných rozhodnutí a reptania i šomrania v našich 

spoločenstvách. Ako matka rodiny nás chce strážiť spolu dohromady. Váš 

(poľský) národ  prekonal na svojej ceste veľa ťažkých chvíľ pre jednotu. Nech 

Matka, ktorá odvážne stojí pod krížom a zotrvávala na modlitbe s učeníkmi 

v očakávaní na Ducha sv, všetkým vám zaštepí túžbu prekonať krivdy a rany 

minulosti i vytvoriť spoločenstvo so všetkými. Nikdy nepodliehajte pokušeniu 

izolovať sa a vnucovať svoju vôľu. (porov.: pápež František, Czestochowa 

2016) 

Bratstvo je vzťahom pochádzajúcim zo vzťahu synovstvo - otcovstvo. Ľudia, ktorí 

majú spoločného otca, sú si bratmi. Uznanie otcovstva Boha, prijatie pozície 

dieťaťa k Bohu Otcovi cez Krista v jeho Duchu, je jedinou cestou do 

všeobecného, medziľudského bratstva. Bez toho by hovorenie o bratstve bolo len 

prázdnymi slovami. Tam, kde sa novou bratskou láskou uskutočňuje bratstvo v 

Kristovi - tam už niet miesta na manipuláciu s ľuďmi, na zaobchádzanie s nimi 

ako s nejakou vecou.  (Blachnicki F.: Podręcznik KWC)  

 

KONAŤ.  

Ako sa pozerám na ľudí alebo ako urobím revíziu (kontrolu) svojich pohľadov 

na ľudí, s ktorými mám ťažkosti v budovaní jednoty cez to, čo nás spája. 

A začneme tým najzákladnejším:  Spoločný Otec. Spoločný brat Kristus. Ten 

istý Duch prebýva v nás. Spoločná Matka.  



Aké formy a spôsoby modlitby použijem na ich úmysel? 

Aký krok ešte mám vykonať k tomu, aby som prehĺbil jednotu s týmito ľuďmi?  

Modlitba: 

Nepoškvrnená Matka Cirkvi. Túžime sa v plnosti oslobodiť a podať ruku našim 

bratom a sestrám , ktorí očakávajú prebudenie slobody Božích synov vo svojom 

vnútri. Prichádzame preto k Tebe a oddávame sa Ti, aby sme spolu s Tebou 

plnšie realizovali svoju slobodu v oddaní sa Kristovi a skrze neho Otcovi. 

 


