
KAŽDÝ DEŇ ČELÍME MNOHÝM 
VÝZVAM: PANDÉMIE, CHUDOBA,

VOJNY, HLAD...

Predstav si však, čo by sa stalo, 
keby sme všetci boli schopní 

uvádzať toto Slovo do 
každodenného žívota.

.

Vo svojej rozlúčkovej reči.  
Ježiš hovorí o SVOJOM 

TESTAMENTE, uvedom si teda, 
aké dôležité sú tieto slová!

Naozaj sa zdá, že vo svete 
chýba láska?

Prostredníctvom VZÁJOMNEJ 

LÁSKY môže byť Ježiš naďalej 

prítomný: „Lebo kde sú dvaja alebo

traja zhromaždení v mojom mene, 

tam som ja medzi nimi“. (Mt 18,20)

‘'Medzi nami'?

Kde je to možné?

Jedna z jeho prítomností je v 

KOMUNITE.

Tam, kde  hlbokým životom je  

vzájomná láska, On môže zostať

prítomný a naďalej sa zjavovať a 

ovplyvňovať svet.

Ale toto je nádherné!

Ak premýšľam o svojej komunite, 

okamžite mám chuť žiť túto lásku!

Vieš, že každý športový tím má

svoj vlastný znak

na rozpoznanie sa.

Máme ho aj my kresťania. Sám 

Ježiš nám ho dal:

„PODĽA  TOHTO POZNAJÚ 

VŠETCI, ŽE STE MOJI UČENÍCI 

KEĎ SA BUDETE NAVZÁJOM 

MILOVAŤ."

Ak chcem nájsť

Ježišovho učeníka,  môžem

ho spoznať vo VZÁJOMNEJ 

ŽITEJ LÁSKE.

JEŽIŠ NÁM CHCE POVEDAŤ, AKÝ 

MÔŽE BYŤ

NÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL:

pred štúdiom, hrou, pred

akoukoľvek aktivitou si musíme

overiť, či medzi nami a tými, ktorí s 

nami žijú vládne VZÁJOMNÁ LÁSKA

JEŽIŠ NÁM HOVORÍ, ŽE TOTO 

PRIKÁZANIE JE „NOVÉ“, TO 

ZNAMENÁ PRE „NOVÉ ČASY“,

A TEDA AJ PRE DNEŠNÚ DOBU.

Ďakujeme, že spoločne môžeme

oživiť vzťahy bratstva okolo nás, 

aby sa po celom svete šírila

skutočná RODINNÁ 

ATMOSFÉRA.

Uvidíme sa budúci mesiac.

“Nové prikázanie vám dávam, aby 

ste sa milovali navzájom. Aby ste 

sa aj vy vzájomne milovali ako 

som ja miloval vás.”

(Jn 13,34)

centro.rpu@focolare.org

Slovo 
života

“Nové prikázani
vám dávam, 
aby ste sa 

milovali 
navzájom. Aby 

ste  sa aj vy 
vzájomne  

milovali ako 
som ja miloval 

vás.“
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Tieto Ježišove slová sú krásne, 
ale kedy ich povedal?
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