Ročná téma

Viac radosti
Ročná téma 2016/2017
Milí eRkári, prežívame Jubilejný rok milosrdenstva, ktorý sme v eRku s deťmi osobitne prehlbovali počas pútí detí a s animátormi na Svetových dňoch mládeže. Jubilejný rok trvá až do 20.11. (nedeľa Krista
Kráľa), zároveň nám v septembri začína nový eRkársky rok. Rozbiehame stretká, zvolávame deti a pri tom
všetkom sa môžeme spojiť novou ročnou témou s názvom Viac radosti.

stva.

2. Chceme si prehĺbiť žitie eRkárskej cnosti radosti. Veď

slovo eRko je odvodené od písmena R - R ako Radosť.
3. Chceme vniesť viac radosti do sveta, ktorý je v poslednom čase poznačený šírením strachu a nepriateľstva.

Radosť je výsledkom vzťahu milosrdenstva

Radosť sa nešíri len ako veselosť či dobrý pocit. Nie je to
v prvom rade rozprávanie vtipov a pobavenie sa. O radosti
čítame v Lukášovom evanjeliu, v 15. kapitole. Nachádzame
tam tri podobenstvá milosrdenstva - o stratenej drachme, o
stratenej ovci a o márnotratnom synovi. Čo majú spoločné?
Na konci týchto príbehov čítame o veľkej radosti, o vystrojenej hostine, o pozvaní susedov radovať sa s nami. Radosť
je teda výsledkom vzťahu milosrdenstva a zároveň úlohou
túto radosť niesť a pozývať k nej susedov a blížnych. Nasleduje po objatí márnotratného syna jeho otcom, po nájdení
mince, po neľahkej ceste starostlivého pastiera za ovcou,
ktorá nemá byť odstrčená ako zbytočnosť, o ktorú nik nestojí.

Veľkonočná radosť

Kardinál Tagle napísal nedávno knihu Ľudia Veľkej noci. Luis
Antonio Tagle je usmievavý filipínsky biskup. V roku 2012 sa
stal jedným z najmladších kardinálov sveta a pápež František ho vymenoval za prezidenta Medzinárodnej charity.
Zodpovedá za organizované skutky milosrdenstva Cirkvi po
celom svete. Spomínanú knihu venoval práve aktívnym kresťanom, vedúcim spoločenstiev. Hovorí, že zdrojom nášho
kresťanstva je Veľká noc. Radostná zvesť (grécky - evangelion) je radosťou zo zmŕtvychvstania. Kristus sa celkom daroval nám, vykonal ten najväčší skutok milosrdenstva a zvíťazil
nad smrťou. Táto radosť, ktorá je väčšia a hlbšia ako bujará
veselosť je v nás. Cítime ju. Po skutku milosrdenstva, po
tábore, kde sa obetuješ pre deti, po stretku, do ktorého si
vložil celého seba, cítiš niečo zvláštne, niečo krásne. Sebadarujúcou láskou si zvíťazil nad egoizmom, lenivosťou… Vytryskne radosť, moment, ktorý si pamätáš dlhé roky. Takúto
trvácu radosť chceme zakúsiť osobitným spôsobom aj vďaka
našej ročnej téme. Nezabúdajme, že jej zdroj sa skrýva v
udalostiach Veľkej noci.

Logo

Naša ročná téma sa dá dobre vysvetliť aj prostredníctvom loga.
Ruky, ktoré sa približujú jedna k
druhej, naznačujú vzťah milosrdenstva. V takomto vzťahu dáva
jeden z nás vždy ako prvý, dáva
viac (väčšia ruka). Zároveň sme
povolaní my všetci prijať milosr-
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denstvo nášho Otca, ktorý nás neustále hľadá. On nás miloval
ako prvý (porov. 1Jn 4, 10).
Tento vzťah vyžaruje radosť (naznačujú to lúče slnka).
Kruhový tvar zároveň predstavuje stratenú drachmu (Lk 15),
ruky zase ďalšie dve podobenstvá o milosrdenstve - objatie
márnotratného syna a natiahnutú ruku za stratenou ovcou.

3 čnosti pre väčšiu radosť

Pápež František pozval deti v liste chlapcom a dievčatám
(6.1.2016) prežívať vzťah milosrdenstva v jubilejnom roku
aj týmito slovami:
„Byť milosrdný znamená rásť v láske, ktorá je statočná
(cnosť mravnej sily), štedrá a naživo (priateľstvo naživo).“
Väčšie milosrdenstvo znamená viac radosti. Preto sme si z
tohto jednoduchého
návodu,
ako rásť v milosrdnej láske vybrali tri cnosti,
ktoré budeme v
školskom
roku
2016/2017 špeciálne objavovať
- 1. Mravná sila
(statočnosť), 2.
Štedrosť, 3. Priateľskosť.

Na čo sa môžeme tešiť?
Viac sily, viac radosti

Na október sme pre vás pripravili Detský čin pomoci s mottom Staňme sa šampiónmi lásky. Počas neho budeme trénovať jednu z kardinálnych cností - mravnú silu (statočnosť) a
skutky milosrdenstva. Šampionát, na ktorom budeme potrebovať veľa sily prinesie radosť ľuďom v našom okolí. Navštívime ich s našimi skutkami milosrdenstva.

Viac štedrosti, viac radosti

Počas prípravy na Dobrú novinu budeme objavovať cnosť
štedrosť v krajine Etiópia. Chceme si viac uvedomiť, že my
i ľudia v Afrike jeme z jedného stola, ktorým je naša zem a
že svojím zodpovedným správaním prejavujeme štedrosť našim blížnym, hoci sú tisícky kilometrov vzdialení. To prináša
radosť nám všetkým.

Viac priateľstva, viac radosti

„Neverte slovám nenávisti a zastrašovania, čo sa často opakujú, budujte naopak nové priateľstvá. Ponúknite svoj čas...“,
týmito slovami pozval pápež František chlapcov a dievčatá
prežívať jubileum milosrdenstva. Kampaň Vypni telku, zapni seba! Bude skvelou príležitosťou objavovať cnosť priateľskosti a veľké príbehy priateľstva.
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- Pripravil Juraj Králik -

Prečo Viac radosti?
1. Chceme nadviazať na výnimočný Jubilejný rok milosrden-

