
My, křesťané jednadvacátého 

století jsme povoláni k tomu, 

abychom „BYLI SVĚTLEM“, ale 

můžeme se cítit nedostateční, 

limitovaní svými omezeními nebo 

zahlceni vnějšími okolnostmi. 

centrogen3.rpu@focolare.org

“Žijte jako děti 
světla.”

Jak kráčet s nadějí 
navzdory strachu, 
který se někdy zdá, že 
nás přemáhá? 

Je to žité Boží slovo, které 

nás osvěcuje e umožňuje 

nám SVĚDČIT 

O DOBROTĚ, 

SPRAVEDLNOSTI 

a ŽIVOTĚ PODLE 

PRAVDY v tomto 

zbloudilém lidstvu.  

Jde o to jít po cestě, stále růst 

v poznávání Boha a jeho vůle, 

kterou je láska a KAŽDÝ DEN 

ZAČÍNAT ZNOVU. 

Apoštol Pavel nás povzbuzuje, 

abychom ve svém běžném životě žili 

podle povolání, které jsme dostali: 

ABYCHOM “NAPODOBOVALI 

BOHA” JAKO “JEHO MILOVANÉ 

DĚTI”: ABYCHOM BYLI SVATÍ 

A MILOSRDNÍ. 

Co nám dá pravou radost? 

Nikdy sis nepoložil otázku:

“Co by udělal Ježíš na 
mém místě?”

1) Předání evangelia - Ch. Lubichová, 

Pro Gen 3, Città Nuova, Řím

Když žiji podle evangelia, můj pohled na věci 
se úplně změnil. Ve všem co se děje, se 
snažím vidět to pozitivní.

Ve škole se mi stalo něco, co mi udělalo 
velkou radost. Profesorka matematiky nám 
rozdala opravené písemky. Dostala jsem 
dvojku a byla jsem přešťastná, protože jsem 
z tohoto předmětu nikdy takovou známku 
nedostala!

V té chvíli jsem se cítila svobodná 
a realizovaná, jako zralá křesťanka. Jedna 
moje spolužačka profesorce navrhla, aby mi 
snížila známku o půl stupně, ale ona se 
rozhodla, že mi nechá dvojku, protože jsem 
byla poctivá a spravedlivá. 

Když jsem si ale úkol znovu pročítala, všimla 
jsem si, že v něm mám chybu, které si 
profesorka nevšimla a kvůli které by mně 
o stupeň zhoršila známku. 

Hned jak jsem si toho všimla, řekla jsem jí to 
a přitom jsem cítila, že jsem spokojená. 
Všichni moji spolužáci nerozuměli, proč to 
dělám. Pro mě totiž nebyla důležitá ta 
známka, protože jsem vyslovila své „ano“ -
že chci žít v pravdě a v lásce.

«Svatosti dosáhneme, když žijeme 
evangelium. To co vám svěřím, 
nebudou jen slova povzbuzení, 

ale kniha samotná. 
Je to dárek, který vám chci dát. 

Evangelium bylo a zůstane knihou, 
která obnovuje jednotlivce 

i společnost. Je třeba se živit 
evangeliem už od mládí, 
abychom se posvěcovali 

a měnili svět. 
Přeji vám, abyste ho žili tak dobře, 
aby kdokoli kdo vás vidí, mohl říci: 
„Podívej, druhý malý Ježíš, který 

prochází tímto světem.”»1.

“OVOCE TOHO SVĚTLA 

TOTIŽ ZÁLEŽÍ VE 

VŠESTRANNÉ 

DOBROTĚ, 

SPRAVEDLNOSTI 

A V ŽIVOTĚ PODLE 

PRAVDY.”
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(Ef 5,8-9).

PŘEDÁNÍ 
EVANGELIA

ŽIVOT ze SLOVA

Pro mě to byla odpověď na můj 
postoj a byla jsem nešťastnější 
holka na světě!

Měsíc, který chceme věnovat výměně 
nebo darování evangelia 

a usilovat o život podle jeho slov.
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