
osobe te poštuju stvoreno, naš „zajednički dom“. 

„Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je stijena vječna.“ 

U španjolskom selu Aljuceru cijela se zajednica posvetila izgradnji bratskih 
odnosa kroz oblike otvorenog i uključivog sudjelovanja. Oni kažu: „U ljeto 
2008. godine osnovali smo kulturnu udrugu s ciljem provođenja različitih vrsta 
naših aktivnosti i suradnje s drugim lokalnim udrugama, u svrhu promicanja 
prostora za dijalog i međunarodnih humanitarnih projekata. 

Već smo prve godine priredili večeru solidarnosti za projekt Bratstvo s 
Afrikom. Time smo financirali stipendije mladih Afrikanaca koji su se 
obvezali raditi u svojoj zemlji najmanje pet godina. Na večerama se obično 
okupi oko dvjesto osoba, uz suradnju trgovaca i drugih udruga. 

Drago nam je što već godinama surađujemo s još jednom udrugom. Zajedno 
organiziramo godišnju manifestaciju, otvorenu osobama iz svijeta kulture, 
glazbe, slikarstva i književnosti, ali i predstavnicima svijeta politike, ekonomije 
i medicine. Svima njima je to prilika da podijele životna iskustva i najdublje 
motive svoga odabira.“ 

„Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je stijena vječna.“ 

U očekivanju smo Božića. Pripremajmo se za njega prihvaćajući već sada 
Isusa u njegovoj Riječi. 

Na stijeni Riječi valja graditi i zemaljski grad: “Utjelovimo ju, učinimo ju 
svojom, kušajmo kakvu životnu snagu oslobađa u nama i oko nas, ako ju 
živimo. Zaljubimo se u Evanđelje do te mjere da se dopustimo preobraziti u 
njega i prelijevati ga na druge. […] Više nećemo živjeti mi, Krist će se 
oblikovati u nama. Doživjet ćemo slobodu od samih sebe, od svojih 
ograničenosti, od svoga ropstva. Ali to nije sve, vidjet ćemo širenje revolucije 
ljubavi koju će Isus, slobodno živeći u nama, pobuditi u našem društvenom 
tkivu.” 

Letizia Magri 

 

 
 Iskustvo je preuzeto sa stranice www.focolare.org.; 
 C. Lubich, Riječ za život, rujan 2006. 

osobe te poštuju stvoreno, naš „zajednički dom“. 

„Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je stijena vječna.“ 

U španjolskom selu Aljuceru cijela se zajednica posvetila izgradnji bratskih 
odnosa kroz oblike otvorenog i uključivog sudjelovanja. Oni kažu: „U ljeto 
2008. godine osnovali smo kulturnu udrugu s ciljem provođenja različitih vrsta 
naših aktivnosti i suradnje s drugim lokalnim udrugama, u svrhu promicanja 
prostora za dijalog i međunarodnih humanitarnih projekata. 

Već smo prve godine priredili večeru solidarnosti za projekt Bratstvo s 
Afrikom. Time smo financirali stipendije mladih Afrikanaca koji su se 
obvezali raditi u svojoj zemlji najmanje pet godina. Na večerama se obično 
okupi oko dvjesto osoba, uz suradnju trgovaca i drugih udruga. 

Drago nam je što već godinama surađujemo s još jednom udrugom. Zajedno 
organiziramo godišnju manifestaciju, otvorenu osobama iz svijeta kulture, 
glazbe, slikarstva i književnosti, ali i predstavnicima svijeta politike, ekonomije 
i medicine. Svima njima je to prilika da podijele životna iskustva i najdublje 
motive svoga odabira.“ 

„Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je stijena vječna.“ 

U očekivanju smo Božića. Pripremajmo se za njega prihvaćajući već sada 
Isusa u njegovoj Riječi. 

Na stijeni Riječi valja graditi i zemaljski grad: “Utjelovimo ju, učinimo ju 
svojom, kušajmo kakvu životnu snagu oslobađa u nama i oko nas, ako ju 
živimo. Zaljubimo se u Evanđelje do te mjere da se dopustimo preobraziti u 
njega i prelijevati ga na druge. […] Više nećemo živjeti mi, Krist će se 
oblikovati u nama. Doživjet ćemo slobodu od samih sebe, od svojih 
ograničenosti, od svoga ropstva. Ali to nije sve, vidjet ćemo širenje revolucije 
ljubavi koju će Isus, slobodno živeći u nama, pobuditi u našem društvenom 
tkivu.” 

Letizia Magri 

 

 
 Iskustvo je preuzeto sa stranice www.focolare.org.; 
 C. Lubich, Riječ za život, rujan 2006. 

Riječ za život prevodi se na 92 jezika i preko tiska, radija, televizije i interneta dopire 
do 14 milijuna ljudi diljem svijeta. U različitim formatima može se preuzeti na 
mrežnoj stranici www.fokolar.hr  
Izdaje Djelo Marijino – Pokret fokolara, Stara Knežija 7, Zagreb. 
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