Září 2019: Za vyučující na teologických fakultách
Říjen 2019: Za vyučující na lékařských fakultách
Chvála Kristu, bratři a sestry!
První dva měsíce nového školního roku opět zaměříme na školství, tentokrát
vysoké. Již jako medik jsem byl překvapen slabou orientací v etických
a náboženských otázkách, a to jak u mnoha vyučujících, tak u spolužáků.
Nejsem si jist, zda se to za těch skoro dvacet let významněji změnilo.
Troufám si tvrdit, že na vině je a priori přehlížení těchto témat. Ať už
z jakési profesní povýšenosti, tak ze strachu nebo z velkého přetížení. To
prvé mimo jiné vychází z přesvědčení, že když rozumím kardiologii nebo
jsem skvělý operatér, mám automaticky patent na všechno. Strach zase má
své kořeny v nejistotě. Sice mohu bravurně zvládat svůj obor, ale jak sdělit
pacientovi, že už ho nedokážu vyléčit? Velké přetížení, dnes v našem
zdravotnictví skutečný problém, vede k potřebě vše co možná nejrychleji
vyřešit, někdy tlačí zdravotníky až do stavu odporu k pacientům. Toto vše
může vést k hrozivému zpovrchnění, odlidštění, instrumentalizaci
zdravotnictví. Pak boj za právo narodit se, a to třeba, i když budu „zatížením
národního hospodářství“ (slova jedné genetičky k rodičům odmítajícím
potrat), právo žít, i když už nejsem výkonný, nebo dokonce se musím nechat
krmit a přebalovat, se může zdát jako trapná snaha a obtěžování
náboženských fanatiků.
Dalo by se tedy předpokládat, že teologické fakulty budou krom jiného,
jakýmisi základnami, zdroji filozofického a teologického poznání, které
bude mít vliv i na obor medicíny. Nechci zde hodnotit fakulty nekatolické,
ale co ty naše? Skutečně z nich vychází duchovní a laici schopní odpovídat
na otázky současného světa oslovujícím, a přitom v Písmu a Tradici
zakotveným způsobem? Jak je možné, že i z úst nás kněží někdy zaznívají
klišé, že se církev příliš zabývá sexualitou a potraty? Když bylo na počátku
křesťanství zpochybňováno Božství Pána Ježíše, řešila církev tuto otázku,
když kvetl trh s otroky, bojovala církev za zrušení otroctví, když se světská
moc snažila podmanit si církev, probíhal zápas o její svébytnost, když se
světem šířily ateistické ideologie a hrůzné války, církev řešila otázky
míru… a tak bych mohl pokračovat. Z logiky věci tedy, když v posledních
desetiletích lidstvo plave v otázkách intimity, manželství, ochrany života,
tak se jimi zabývá zvláštním způsobem i církev. Navíc si myslím, že to
často není církev, kdo otevírá tato témata, ale svět médií, pro který je
katolický pohled, nebo jeho karikatura, dobrým tématem.
Bratři a sestry, je tedy stále za co se modlit. Díky za Vaše nasazení!
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