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Září 2016: Za naše nepřátele.
Říjen 2016: Za touhu po odpuštění a smíření.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Skončily prázdniny, vskutku požehnané. Vždyť celosvětové setkání mládeže v Krakově
proběhlo nejenom bez větších zádrhelů, ale troufám si už nyní říct, s hojnými plody. Mám
totiž opakovaně z reakcí mladých dojem, že kromě nadšení, které může velmi rychle vyprchat, bylo setkání bohaté na duchovní impulsy hlubšího rázu.
Před devatenácti lety zemřela Matka Tereza. Jistě nejsem jediný, kdo na tu dobu vzpomíná s pohnutím. Už tehdy jsme intuitivně tušili to, co nyní, v neděli 4. září potvrdí papež
František. Totiž, že tato drobná řeholnice v sárí je velikou v Kristových očích a bude nám
nadále nablízku, nyní skrze mocnou přímluvu. Svatá Matka Tereza dokázala oslovit lidi
napříč kulturami a náboženstvími. A přitom jasně hovořila a konala proti tolikerému zlu,
ať už to byly umělé potraty, neúcta k ženám, nemocným, umírajícím, opuštěným... Jak to,
že i přes různé ústrky nakonec její slova i činy přinesly tolik plodů? Podle mého názoru
mimo jiné proto, že milovala také ty, které bychom my ostatní označili za nepřátele. Copak není ten protivný politik, lékař, moderátorka, co propaguje „právo“ ženy na potrat,
gender ideologii, eutanazii... naším nepřítelem? Nemáme často sto chutí za těmito lidmi
jít nebo jim napsat a pořádně jim to vytmavit? Netoužíme být u toho, až se jim rozsvítí
a s pokorou a zkroušeností srdce vyznají svůj omyl? Nebo vidět jejich pokoření při posledním soudu? Kde my, tolik ustrkovaní a zesměšňovaní, naopak zazáříme jako hvězdy
jasné?
Jen si to přiznejme, mnozí z nás alespoň občas do takových úvah zabrousí. Jenže nejvyšším zákonem církve není „vítězství nad těmi, kteří žijí v hříchu“, ale „spása nesmrtelných
duší“. Tedy i těch, které často v bláhovém domnění, že konají dobro, páchají ve skutečnosti veliké zlo. Růženec v ruce, úsměv na tváři a „náročný ženich Ježíš“ v srdci. To jsou
zbraně, kterými Matka Tereza „bojovala“ s nepřáteli. My se k ní v září přidáváme s prosbou za naše nepřátele, abychom o měsíc později prosili o touhu po smíření a odpuštění.
Jak pro ty, kteří o to v tuto chvíli vůbec nestojí, tak pro nás. Vždyť pokud my, Kristovi
přátelé, nebudeme hořet touhou po smíření s Ním, pak kdo jiný?
Bratři a sestry, ať Vás Pán provází svým požehnáním! Svatá Matko Terezo, oroduj za nás!
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