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   Ak budeme mať v srdci túto lásku, budeme 
milovať všetkých bez rozdielov: spolužiakov, ktorí 
neveria v Boha; mladých imigrantov bez rodiny; 
toho pána bez  trvalého bydliska, čo sedáva stále na 
tom istom rohu ulice; lásku, ktorá koná 
predovšetkým na miestach, kde sa najviac 
zdržiavame: v rodine, v škole, pri športe...

 «Láskou odvekou som ťa miloval, 
     preto som ti zachoval priazeň.»

                                                               (Jer 31, 3)

   Chiara Lubichová nás vyzýva, aby sme mali 
materinské srdce: «Matka vždy prijme, stále dúfa, 
všetko prikrýva. Materinská a Kristova láska sú si 
naozaj veľmi podobné.
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• Odstrihni a poskladaj, premení sa to na skladačku, ktorá Ťa bude môcť sprevádzať tento mesiac.
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   Večnosť a neodvolateľnosť Božej vernosti je 
jednou z vlastností jeho lásky: on je Otcom každého 
ľudského stvorenia, je Otcom, ktorý miluje ako prvý a 
sám sa zaväzuje naveky.  
   Jeho vernosť sa dotýka každého z nás a umožňuje 
nám prenášať na neho akékoľvek obavy, ktoré by nás 
mohli brzdiť.  Vďaka tejto večnosti a trpezlivej Láske 
my môžeme rásť a zlepšovať sa vo vzťahu    k nemu 
aj k ostatným.

   Keby sme mali materinské srdce, alebo 
presnejšie, keby sme si predsavzali mať srdce 
Ježišovej matky, čiže Máriino srdce, vždy,          v 
akejkoľvek situácii, by sme boli pripravení milovať 
druhých, a teda udržiavať v nás živého 
Zmŕtvychvstalého.»

V rôznych situáciách, v ktorých sa ocitneme, 
sa môžeme opýtať: 

„Ako by reagovala Mária, Ježišova matka?”
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