
Září 2021: Za rodiče, aby stáli na straně svých dětí očekávajících potomka.

Říjen 2021: Za děti, aby podporovaly rodiče i v době nemohoucnosti a umírání.

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Končí prázdniny a začíná školní  rok,  ale to nejdůležitější  vzdělávání pro
život,  tedy výchova v rodině,  žádné prázdniny nemá.  Zářijový  a říjnový
úmysl našich modliteb s výchovou, či přesněji s jejími plody, úzce souvisí.
Jak  obstojíme  jako  rodiče,  jako  děti,  tváří  tvář  nečekaným,  nebo  sice
očekávaným, ale z mnoha důvodů velmi náročným, životním okolnostem
našich nejbližších? Dokážeme čerpat ze své víry, ze svého vztahu s Pánem
Ježíšem? Možná máte také zkušenost, že naše předchozí představy o tom,
co a jak v životě zvládneme, a nastalá realita,  se můžou bolestně lišit.
V září  budeme  pamatovat  na  situace,  kdy  se  rodiče  z různých  důvodů
stávají nepřáteli svých dětí a jejich dětí. Kolik žen bolestně nese, že ani
jejich maminka je nepodpořila ve chvíli těhotenství, nebo je dokonce nutila
jít na potrat. A kolik rodičů, i praktikujících katolíků, ve stáří trpí tím, že se
něčeho takového  dopustili.  Dá  se s tím něco  dělat?  Dá,  protože  naším
Pánem  je  milosrdný  Bůh,  nikoliv  do  nekonečna  obviňující  a  po  trestu
volající  satan.  Prosba  o  odpuštění,  pokání,  třeba  i  v podobě  celoživotní
modlitby za lidi v podobné situaci, mše svatá za nenarozené dítě a jeho
rodiče,  modlitba  soukromá,  v rodině,  svědectví  druhým…  Rozhodně
nesmíme  mlčet  a  stát  se  založenýma  rukama  ve  chvílích,  kdy  někdo
v našem okolí očekává potomka, a je svými blízkými odmítán!

V říjnu pamatujeme na období života, kdy se mění v rodině role. My děti
přejímáme roli rodičů a naši rodičové se stávají našimi dětmi. Ne proto,
abychom je vychovávali,  ale abychom jim byli nablízku a doprovázeli  je
k jejich  druhému  narození,  narození  do  života  věčného.  Často  toto
nezvládneme sami nebo přímo doma, ač bychom si to moc přáli. Co ale
zvládnout musíme, je naše blízkost lidská i duchovní. Kolik lidí dnes umírá
osamoceno a bez duchovní pomoci!  Stále se setkávám s tím, že se ani
věřící  děti  se  svými  nemohoucími  nebo  umírajícími  rodiči  nemodlí  a
nezajistí  jim  návštěvy  duchovního  a  možnost  přijetí  svátostí.  Prosím,
buďme v tom příkladem druhým.

Bratři a sestry, na začátku křesťanských dějin naší vlasti stojí svatá Ludmi-
la, maminka a babička. V těchto dnech si připomínáme 1 100 let od její
mučednické smrti. Kéž nás i celou naši zemi provází její mocná přímluva!
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