
V OTCOVĚ SRDCI – RADUJTE SE S RADUJÍCÍMI 
Nemusíme se skrývat . Otec nás touží obdarovávat nejen pro náš osobní 

prospěch. Rádi bychom se tedy společně učili podělit se s ostatními o to, co nám 

Otec dal. O co se mohu podělit – sdílet s ostatními. Co mi udělalo radost v mém 

životě, co mně posunulo na cestě k Bohu i k lidem.  

Bratři a sestry si nezávidí, ale učí se být pozorní, otevření pro vnímání osobních 

darů od Otce. Nejde o dokonalost, o srovnávání, či soutěž, jak nás chce přesvědčit 

duch světa. Ale o sdílení života, vzájemné obdarování se a inspiraci.  

Možná si myslíš: „Nemám co dát“. Třeba najdeš odvahu zrovna na tomto setkání 

se do něčeho pustit, zkoušet, až najdeš sebe, svůj způsob.  

Vždy jsem milovala umění, které svědčí o Boží lásce, stvořitelském umu, 

inspirovaném Otcem. Díváte se na přírodu, obdivujete genialitu Otce, Jeho 

stvoření a tu pojednou pocítíte touhu zachytit to, co vidíte nebo cítíte. Fotka, 

obraz, změť barev (nemusí to být nic konkrétního), slovo, píseň, myšlenka či 

myšlenky nebo se roztančíte k oslavě Jeho jména. Nebo se vás dotkne něčí 

příběh, zkušenost, jako by promluvila přímo do vašeho života a vy o tom 

vyprávíte druhým… 

Vše, co děláme k oslavě Boha (ne sebe) má v našem životě mít místo. I tímto 

způsobem se povzbuzujeme navzájem. Jde o to poznat, jak vás Otec miluje a 

radovat se z Jeho lásky i tímto způsobem. 

Každý z nás je zahalen do pestrobarevného pláště Jeho lásky jako Josef. Jen je 

potřeba naučit se vnímat ten plášť lásky, nezávidět si ho a vzájemně se z těchto 

plášťů radovat. 

Pokuste se přivézt si 

s sebou na obnovu nějaký 

předmět: meč, kříž, fotku, 

obrázek, malbu, koláž, 

napsaný příběh či 

myšlenky, symbol, ke 

kterému se pojí nějaké 

vaše obdarování. Pokud 

najdete odvahu, můžeme 

vytvořit společnou galerii 

darů Boha Otce. 


