Prvé stretnutie skupinky „Notre Dame de Toute Joie – Božej Matky plnej radosti“
v dome manželov Pierre a Rozenn de Montjamon 25 . februára 1939
Poznámka:
Stretnutie pozostávalo z diskusie na tému kresťanského manželstva sprevádzané krátkou modlitbou.
Nasledujúca správa sumarizuje prvé stretnutie a opisuje problémy, ktoré manželia otvorili.
Postupom času, sa stretnutie manželov vyvinulo do podoby , ktorú poznáme dnes .
Z tohto stretnutia sú nám známe mená troch zo štyroch párov: okrem hostiteľov to boli Michael Huets
s manželkou a manželia Dheilly ( krstné mená nie sú známe ).
Úvod
Peter na úvod predstavil cieľ našich stretnutí: spoločne s veľkou otvorenosťou srdca pokúsiť sa
pochopiť , čo Boh od nás očakáva ako od manželov , a byť schopní lepšie na neho odpovedať. Potom
sa opýtal každého z nás, aby sme vyjadrili svoje vlastné názory, ktoré by nám pomohli lepšie kráčať
po tejto ceste. Tu sú niektoré myšlienky , ktoré vyplynuli z našich diskusií, a ktoré boli potom široko
rozdiskutované na nasledujúcich stretnutiach.
Manželstvo - spolupráca so Stvoriteľom
Boh mohol stvoriť všetko sám , bez nás , ale jeho vôľa bola, aby sme mu dali naše áno, našu
spoluprácu, nielen pri rozvoji života tu na zemi, ale tiež našich nesmrteľných duší.
Láska je vždy plodná
Láska je vždy plodná jednoducho tým , čím je . Aj vtedy, keď nám nie je daný dar rodičovstva,
bude láska vždy prinášať ovocie, ktoré je často neviditeľné, ale skutočne existujúce. Pravá láska je
plodná v každom čase a prináša väčšie ovocie, čím viac rastie. Z toho vyplýva, že je potrebné sa starať
o lásku rovnako ako sa udržiava oheň, aby dával teplo a život .
Otvorenosť manželstva
Myšlienka „starostlivosti o lásku" môže ľahko vytvoriť obraz manželstva, ktoré žije len samé pre
seba. Michel Huet poukázal na to, že ak doširoka otvoríme dvere , keď budeme otvorení pre
druhých, je zárukou, že naša láska bude obohatená rovnako tým, čo dávame aj čo dostávame.
Cieľom lásky je rast
Cieľom lásky je rast a to rast, ktorým sa láska stáva ešte viac plodnejšia. Táto láska bude rásť
v súlade s hlavným prikázaním lásky a jej rast môžeme pozorovať tak ako pozorujeme rozvoj dieťaťa,
ktoré sa stáva zrelou ľudskou bytosťou, ako aj duchovne v raste duše, ktorá hľadá Boha. Musíme
dávať pozor na "krízy rastu", ktoré sa objavujú v rôznych fázach lásky. Tie nás vedú k tomu, aby sme
vynakladali nepretržité úsilie, prekonávali seba samých, aby láska mohla rásť.
Manželstvo sviatosť jednoty
Manželstvo je chvála Najsvätejšej Trojice , ktorá je dokonalou Jednotou dokonalej Lásky.
Najsvätejšia Trojica je vzorom dokonalého „manželského“ vzťahu, v ktorej sa Láska, skrze Ducha
Svätého stáva Osobou . Naše manželstvo by malo byť skutočným obrazom Trojice.
Symbolika ľudskej lásky
Naša láska nám zjavuje Boha. Každý z nás má život, ktorý je skutočnou svätou knihou. Boh nás
nabáda, aby sme ju otvorili. Potom už stačí len to, aby sme ju s pomocou Ducha Svätého začali čítať
a vtedy v nej objavíme Boha. Tak ako v knihe Pieseň piesní Boh odkrýva tajomstvo svojej lásky, tak
aj nám naše manželstvo odkrýva toto tajomstvo. Podľa slov Pavla Claudel nám Pieseň piesní
prezrádza lásku medzi Božím srdom a srdom manželov. A naopak: rozjímanie o Božej láske nám
vrhá svetlo na našu ľudskú lásku .

Spoločenstvo svätých
Spoločenstvo svätých je mimoriadne blízkym k vzťahom v rodine. Každý člen obohacuje alebo
umenšuje celé spoločenstvo tým , kým je on (alebo ona). To je myšlienka, ktorú bude potrebné
hlboko študovať tak , aby ovplyvnila naše životy .
Spiritualita manželstva nie je v rozpore so spiritualitou jednotlivca každého z manželov
Duchovný život každého sa môže líšiť. To nie je prejavom egoizmu, že si to vyžaduje intímny a
osobný vzťah s Bohom. Avšak je potrebné brať do úvahy, že v tom smere, v ktorom máme dovoliť
Bohu, aby obohatil naše životy , nám dáva možnosť urobiť z nás dar z pre niekoho iného z oveľa
väčšou hodnotou. Skrze dávanie seba samého svojmu manželovi/manželke približujeme ho/ju ešte
viac k Bohu.
Ríša, ktorá začína z jedného manželstva
Pokiaľ bude manželstvo má päť detí a každé dieťa bude zase päť detí , tak v desiatej generácii
prídeme k číslu asi deväť miliónov ľudských bytostí . Keď sa Boh pozerá na manželstvo , tak vidí do
budúcnosti - všetkých ľudí pochádzajúcich z tohto manželstva . Boh očakáva od každého manželstva
rozmnoženie lásky viditeľným aj neviditeľným spôsobom. Otec Caffarel to porovnáva k rieke ľudí,
ktorej prameňom je láska dvoch ľudí . Túto myšlienku manželia počas stretnutie najviac rozvíjali.

Záver :
Starajme sa o prameň rieky a očisťme ho. To je cieľ, pre ktorý sme sa stretli.

MODLITBA
Modlíme sa spoločne meditácie pod vedením jedného z nás :
" Pane , požehnaj nám , požehnaj našu lásku ...
Sme veľmi slabí ,
no túžime, aby sme ti prostredníctvom nášho manželstva vzdávali plnú chválu,
ktorá ti právom patrí.
Ó Bože ,žijúci v našich dušiach tak skutočne,
daj nám tento dar , aby sme ho mohli ponúknuť jeden druhému ,
úplne sa odovzdať tým, ktorých si nám zveril do našej starostlivosti ,
tak, aby sme sa stali jedným srdcom , úplne oddaným Tebe. "
Z poľštiny preložila Lenka Langová

