Září 2020: Za církevní školy
Říjen 2020: Za církevní nemocnice a lékárny
Chvála Kristu, bratři a sestry!
V září budeme tradičně pamatovat na školství, letos konkrétně na církevní školy.
V životě platí, že rodiče, či další dospělí, a priori nevychovávají děti tím, co jim říkají,
ale jak žijí. Nemělo by právě toto, předávání hodnot skrze slovo i příklad, být jakousi
devizou církevních škol? Je pravdou, že škola nemůže plnohodnotně suplovat výchovu k hodnotám. Navíc jsme rádi, že nad dnešním vzděláváním už nebdí přísné
oko soudruhovo. Na druhou stranu, je možné vychovávat ve filozofickém či náboženském vakuu? Považuji za hluboce mylný názor, že do veřejného prostoru, škol,
vědy, nepatří, nebo jsou dokonce nemístné, otázky po dobru a zlu, Bohu, hodnotách
jako axiomech. Dbaní na tuto „neutralitu“ v sobě obsahuje nebezpečí, že dříve či
později přejde až v urputný boj za svou pravdu, a tím se samo stane tím, čeho se
nejvíce obávalo. Církevní školy by mohly v tomto přinášet jinakost, mít navíc něco, co
jiná vzdělávací zařízení nemají. Bylo by ale škoda tuto přidanou hodnotu degradovat
pouze na pravidlo - tak jako sportovní škola má povinně víc tělocviku, hudební škola
hudby, tak církevní má mít víc a povinné náboženství. Podle mě ho mít má, ale to nestačí. Solidní katolická formace vždy zahrnovala celostní přístup. Nejde nám přeci
o to, aby měli absolventi skvělé známky z výuky náboženství, ale aby se v životě
dokázali i v obtížných situacích správně rozhodnout. Tedy i v případě otázek ochrany
lidského života a jeho důstojnosti od jeho počátku do jeho přirozené smrti. To si jistě
všichni přejeme, ale mnoho důvodů stojí za tím, že realita je mnohdy jinde.
Podobně je to s církevními nemocnicemi a lékárnami. Měly by přinášet něco, co bych
nazval katolickým celostním přístupem. Odborná způsobilost se očekává ve všech
zdravotnických zařízeních. Ale ta církevní si dávají záležet na důstojném a empatickém přístupu ke klientům, který není vyžadován pouze lidskými zákony, ale
samotným Kristem a jeho evangeliem. A jestliže nejvyšším zákonem církve je spása
nesmrtelných duší, nemůže se v církevních zdravotnických zařízeních dít cokoliv, co
by tomuto odporovalo. Kdo jste zdravotník či lékárník, nejlépe víte, jak heroický je to
úkol.
Bratři a sestry, pojďme se tedy v modlitbě podílet na tolika nelehkých úkolech.
Díky za Vaše nasazení!
Jiří Korda, kněz Kristův
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