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Kde je zdroj lásky?

„Dama de la fuente“. Fontána u radnice v Logrono a bronzová socha Francisca
Lópeze (1932)
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„Ne vy jste vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás…“
(Jan 15,16)
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Kde je zdroj lásky?
„Ne vy jste vyvolili
mne, ale já jsem
vyvolil vás…“

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

(Jan 15,16)

Viděli jsme, že láska je
cesta, na které se učíme
milovat a během které
existují různé etapy.

Ale jaká je ta
láska?

Láska má dynamiku, která
mě vybízí vyjít ze sebe a jít
vstříc druhému, určitému ty.

pamatuj na omezení
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Kde je zdroj lásky?
1

Představ si situace svého života, ve kterých jsi zakusil omezení
své lásky a v nichž sis nepřipadal milovaný:
Moc na tebe myslím a nevím, jak dokážu…

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Říkáš, že mě máš rád, ale nechápu, jak jsi mohl…
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2

Být omezený znamená být redukovaný. A také láska se
redukuje, skončí, ale nevyprázdní se zcela, protože může být
naplněna. Pokud to není tak, podívej se na příklady!
Když hrajeme video hru a hra skončí, nemůžeme už hrát?
Můžeme se rozhodnout, co dělat?
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Kde je zdroj lásky?
Když jsme urazili mnoho kilometrů autem, rozsvítí se kontrolka
benzínu: vyhodíme auto, anebo načerpáme plnou nádrž?

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

____________________________________________________

Když jsme vyčerpali kredit mobilu, protože jsme ho hodně
používali, co uděláme? Vyhodíme ho, nebo ho znovu nabijeme?
____________________________________________________

Když se doma rozbije pračka nebo počítač, odvezeme je do odpadu,
nebo zavoláme technika, aby nám pomohl vyřešit problém?
____________________________________________________
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Kde je zdroj lásky?
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PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

k sobě:

V uvedených příkladech byla uvedena následující slova. Přiřaď je

-

Můžeme se vrátit k ...

Vytrvat

-

Rozhodnout se ...

Potřebovat

-

Znovu naplnit ...

Péče

-

Žádáme víc ...

Chtít

-

Technik, aby nám pomohl ...

Naděje

Co ti říkají ta slova, když je spojíš s láskou?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Co se stane kvůli naší omezené lásce?
____________________________________________________
Mohu znovu naplnit své prázdno?
____________________________________________________
Pokud něco potřebuji, není to proto, že nejsem naplněný?
____________________________________________________
Mohu sám vyléčit své rány?
____________________________________________________
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Kde je zdroj lásky?
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Přečti si tento úravek z Janova evangelia:

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub
svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak byl –
u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej
mi napít.“ Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu
odpověděla: „Jakže? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány
nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‚Dej mi napít,‘ spíše bys
ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro,
a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub,
který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý,
kdo se napije této vody, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám, nebude
žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do života
věčného.“
Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit
čerpat.“ Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže, a zase přijď sem.“ Žena mu odpověděla: „Nemám
muže.“ Ježíš jí na to řekl: „Správně jsi odpověděla: ‚Nemám muže‘; pět mužů už jsi měla, a ten,
kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi
prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: ‚Jen v Jeruzalémě je to místo,
kde se má Bůh uctívat.‘“ Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, že nastává hodina, kdy nebudete
uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe,
protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví (Boží) ctitelé
budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch,
a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš,
nazvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, ten, který
s tebou mluvím.“

Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal:
„Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla
lidem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“
Vyšli tedy z města a šli k němu (Jan 4,5–30).
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Kde je zdroj lásky?
Věnujme se setkání Ježíše se Samaritánkou.

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Vynalož trochu úsilí a staň se hrdinou tohoto příběhu. Představ si,
že jsi potkal Ježíše ty:

Jaké prvky v tom příběhu nacházíme? Můžeš vysvětlit, co každý
z nich symbolizuje?
studna _____________________________________________
džbán ______________________________________________
voda _______________________________________________
Ježíšova námaha ______________________________________
Ježíšova žízeň _______________________________________
žízeň Samaritánky ____________________________________

Detail obrazu „Ježíš a Samaritánka“ od Alonse Cana. Královská akademie výtvarného
umění San Fernando (Madrid).
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Kde je zdroj lásky?

1. „Ježíš je unavený z cesty“

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

I já si připadám unavený. Na cestě lásky také cítím tuto únavu, moje omezená
láska se vyčerpává. Někdy už nemůžu a chybí mi síly.
Ježíš mi dnes říká, že mě čeká u studny. Je v mém stanu. Chce mi pomoci
postavit ho, vybrat to nejlepší místo. Na této cestě chápe mou námahu, přijímá
mé slabosti. Sjednocuje se se mnou.
2. Žízeň Samaritánky. Moje žízeň.
Já, tak jako Samaritánka, jdu se džbánem plným mých záležitostí. Kráčím sám,
tak jako ona, a nechávám za sebou svou minulost. Na bedrech nesu světské
záležitosti, které mě tíží a které mě nesytí. Každý večer jdu ke studni, abych
obnovil své síly, protože do nich vkládám svou naději.
3. „Dej mi napít“
Dnes večer potkám Ježíše, osobu z masa, kostí a ducha, tak jako já, který se
chce se se mnou setkat. Hovoří se mnou a zajímá se o všechno, co mě tíží. Žádá
mě, abych mu odevzdal vše, co mě opravdu nenaplňuje, co mi škodí, co mě nečiní
šťastným.
4. „Kdybys znala Boží dar”
Hovoří se mnou o daru, který mi chce dát. Hovoří o lásce. Chci dostat tento
dar?
5. „Dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit
čerpat“
Jsem připravený pít vodu, která sytí mé srdce? Kdo mi ji dá? Chci si vybrat tu
vodu pro svůj život?
6. „Žena tam nechala svůj džbán“
Setkání s Ježíšem a všechno, co mi říká, jak mě zná, jak mě chápe, mění můj
život?
Udělám to jako Samaritánka a nechám svůj džbán u studny?
Nepotřebuji hledat vodu ve studni!
Nepotřebuji své ruce, abych čerpal vodu, protože jsem se setkal s ŽIVOU
VODOU! Setkal jsem se s pravou láskou! S pramenem lásky!
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Kde je zdroj lásky?
První krok je uznat svou slabost v lásce a potřebu
milovat a být milován.

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

DAR je LÁSKA.
Uznat BOŽÍ DAR znamená vědět, že mě někdo
miloval jako první a ten někdo je nevyčerpatelným pramenem
lásky.
Ale neznám Boha, který mi ukazuje cestu? JEŽÍŠ KRISTUS je
Boží DAR pro mě, živá a věčná LÁSKA. On je ten, který se
přibližuje, který se daruje a sklání se, aby mě naučil opravdové
cestě LÁSKY.

4

Poslechni si dvě písně, které hovoří o lásce jako o daru
a odpovědi
Poslouchej tu píseň a domysli si tam své jméno, svou osobu, a vyber
věty, které v tobě rezonují.
Kdybys znal lásku, kterou má k tobě Bůh, kdybys zjistil, co ti chce darovat …
Kdybys věděl, jak tě miluji, kdybys věděl, jak tě miluji, přestal bys žadonit
o jakoukoliv lásku.
Kdybys věděl, jak tě miluji, byl bys šťastný.
Kdybys věděl, jak tě hledám, kdybys věděl, jak tě hledám, umožnil bys, aby k tobě
dorazil můj hlas.
Kdybys věděl, jak tě hledám, kdybys věděl, jak tě hledám, nechal bys hovořit srdce.
Kdybys věděl, jak tě hledám, lépe bys přijal můj hlas.
Kdybys věděl, jak o tobě sním, ptal by ses mě, co od tebe očekávám,
Kdybys věděl, jak o tobě sním, ptal by ses mě, co od tebe očekávám…
Kdybys věděl, jak o tobě sním, více bys na mě myslel.
9
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Kde je zdroj lásky?

La canzone che segue comincia con un’introduzione sull’amore di
alcuni fidanzati e il regalo che si scambiano.
Abbiamo già visto il cammino del fidanzamento e del matrimonio.
Però l’amore si concretizza anche nella vita consacrata e nel
sacerdozio.
Ascolta con attenzione!

INSERISCI IL LINK

Giovanni non sapeva cosa regalare alla fidanzata il giorno del suo compleanno.
Alla fine, con alcuni tappi di sughero, le fece un cuore con un buco nel mezzo.

“Cosa vuol dire questo?”, gli chiese la ragazza. Lui, guardandola con grande
tenerezza, le rispose:
“Rachele, noi ci amiamo molto ma nel tuo cuore e nel mio cuore ci sarà sempre
un buco, un vuoto, una solitudine, che solo l’Amore di Dio potrà colmare
completamente”.

Grazie di colmare il mio cuore in Gesù!
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Ty jsi mě, Pane, svedl a já se nechal svést, přinutil jsi mě a byl jsi silnější než já.
Ale vidíš, Pane, stal jsem se důvodem výsměchu. Celý den se mi posmívají, protože jsem se
zamiloval do tebe!

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Svedl jsi mě, Pane! A já se nechal svést, přinutil jsi mě a byl jsi silnější než já.
Teď jsem jen tvůj.
Podívej, Pane, tvé slovo bylo ponížení a oběti, proto jsem se rozhodl již víc tvým jménem
nehovořit, ani tě nezmiňovat, ale byl ve mně oheň, který hořel v mém srdci, zachvátil mé nitro,
a když jsem ho chtěl uhasit, nemohl jsem ho ovládnout.
Okouzlil jsi mě Ježíši! A já jsem umožnil, abych se zamiloval, bojoval jsem proti tobě, proti
všemu, co cítím!
Ale ty jsi zvítězil!
Ale ty jsi zvítězil!

Vyber věty, které chceš, aby v tobě rezonovaly.

Často odoláváme povolání Pána. On nehledí na naši slabost a naši
neuspořádanost. Chce nám jen darovat svou LÁSKU. Chce, abychom
svobodně odpověděli na jeho lásku. Naše omezená láska reaguje na jeho
bezmeznou lásku, na lásku:
-

VĚRNOU
NAVŽDY
KTERÁ PŘIJÍMÁ
KTERÁ DARUJE
KTERÁ ODPOUŠTÍ
KTERÁ ZNOVU BUDUJE
KTERÁ ZACHRAŇUJE

Chceš to všechno pro sebe?
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Kde je zdroj lásky?
Poté co jsme uznali lásku jako dar, následuje
odpověď na to povolání.

PŘI BUDOVÁNÍ LÁSKY

Láska je opravdu reakce na prvotní lásku,
povolání, které máme všichni, povolání k lásce.
Láska má ale jméno jedné osoby, nemilujeme obecně, ale
konkrétně:
v Petrovi Sandru a v Sandře Petra
v Oscarovi Susann a v Susann Oscara
v sestře Marii od Ježíše
v Matce Marii z Karmelu
v otci Javierovi
v knězi Abrahamovi
v sv. Janu Pavlu II. a v sv. Janu XXIII.
Toto povolání k lásce se může konkretizovat v manželství
a v kněžství nebo v zasvěceném životě.
Jaká je moje odpověď?
Komu chci otevřít zip svého stanu?
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