Květen 2021: Za širší povědomí o důstojnosti každého člověka
Červen 2021: Za nás katolíky, abychom objevili krásu učení církve
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Úmysly na následující dva měsíce sice přímo nezmiňují problematiku týkající se
ochrany života, ale úzce s nimi souvisí. Nebo přesněji, bez respektu k důstojnosti
každého člověka a bez pochopení a přijetí nauky katolické církve lze těžko chápat a
přijímat za vlastní naléhavost našeho úsilí o ochranu člověka od jeho početí do přirozené smrti. Vždycky, když vidím někoho bez domova, často špinavého, opilého, tře ba i nevhodně se chovajícího, tak si představuji, jaké to bylo, když se narodil. Že měl
někdo z jeho života radost, těšil se na něj. A nebo to bylo naopak, od začátku o něho
nikdo nestál, přišel na svět a prochází jím s puncem nechtěnosti. Ale Bůh na něj stále hledí se stejnou láskou a zájmem, jako na něj hleděl, když měl pár milimetrů, když
byl roztomilé miminko nebo v rozpuku mládí. I za něho zemřel Pán Ježíš na kříži. Totéž platí o každém z nás. Když tedy hájíme právo na život ještě nenarozených, když
odmítáme státem trpěné nebo dokonce řízené utrácení starých a „nepotřebných“,
jednáme tak s vědomím, že důstojnost každého člověka je nezcizitelná, Bohem daná
a jím také těžce vykoupená.
Červnový úmysl vychází z mé velké bolesti, kdy mám dojem, jako by se u nás i ve
světě někteří věřící, mezi nimi i duchovní osoby, předváděli a předháněli v médiích
světských i církevních a na sociálních sítích, kdo z nich je větší heretik. Tleská se
knihám či rozhovorům, v kterých autoři z řad laiků i kněží odmítají nebo zpochybňují
nauku církve. Anebo, když se přímo netleská, tak se alespoň projevuje nezájem o to,
co církev učí. Málokdy je někdo za takové jednání napomenut, možná z obavy, aby
napomínající nebyl považován za netolerantního fanatika. Tady ale nejde o nějakou
inkvizici nebo upírání svobody projevu. Tady jde o něco tak krásného, jako je poklad
víry, který jsme zdarma a nezaslouženě dostali. Poklad, z kterého mimo jiné čerpáme, když hájíme důstojnost každého člověka. Nestyďme se za svou víru a pamatujme, že budeme skládat účty i z toho, jak jsme ji hájili a předávali dál.
Bratři a sestry, přeji a vyprošuji vám na přímluvu Kněžny máje vše dobré!
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