
Leden 2022:
Svěřujeme ženy a matky do mocné přímluvy Panny Marie

Únor 2022:
Svěřujeme muže a otce do mocné přímluvy sv. Josefa 

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Slovo by se nestalo tělem a nepřebývalo mezi námi, kdyby nebylo ochotných
spolupracovníků z řad lidí. Jistě, Bůh by si mohl najít bezpočet způsobů, jak mezi
nás přijít.  Ale on zvolil  ten, který vyžadoval souhlas a přijetí.  A tak se Maria
a Josef stávají nedílnou součástí příběhu spásy. Blízko Pánu Ježíši zde na zemi,
blízko Jeho radostem i bolestem, blízko pak na věčnosti Jeho slávě a moci. Proto
není divu, že oba, Panna Maria a svatý Josef, patří mezi nejmocnější přímluvce.
Pojďme jim tedy svěřit, abychom byli tím, čím máme být. Tedy abychom je ná-
sledovali v nepřestávající otevřenosti vůči Boží vůli. Protože být Boží, být s Ním
zajedno, znamená současně najít sám sebe, být naplno sám sebou. K tomu nám
totiž bez Boha nepomůže ani regiment psychoterapeutů nebo koučů.

V lednu prosíme Matku Boží, aby ženy a matky mohly být a byly ženami a mat-
kami podle Stvořitelova úradku. Podobně pak v únoru svěřujeme svatému Jose-
fovi  muže  a  otce.  Zdůrazňuji  podle  Stvořitelova  úradku.  To  je  důležité.  Do-
mnívám se, že jsme na Západě rezignovali na hlubší reflexi toho, co o tomto
úradku říká Písmo a Tradice. Nebo dokonce jako bychom se za poznání Církve
styděli nebo se báli odmítnutí. Proč se obracet jinam, k nekřesťanským kultům či
vědeckým hypotézám, které odmítají naše pojetí lidské přirozenosti, když věří-
me, že sám Boží Duch nám dává poznat, co je třeba? Jasnost a pevnost v těchto
otázkách pak pomáhá se dobře zorientovat a jednat i v otázkách rodiny a ochra-
ny počatého života.

Milí Boží přátelé, z celého srdce Vám opět po roce děkuji za modlitby a podporu.
Teď v lednu dostáváte všichni dopis klasickou poštou spolu s kartičkou úmyslů na
celý rok 2022. Též připomínám, že registraci v Modlitbách za nejmenší není třeba
písemně obnovovat. Pokud se neodhlásíte, bude Vám registrace vždy prodlouže-
na automaticky. Stejně tak to platí  o modlitbě zdravotníků, kteří  pamatují na
neúctu  mnohých  kolegů  k  počatému  životu.  Pouze  těm,  kdo  se  modlí  také
Duchovní adopci, přijde vždy po uplynutí devíti měsíců dotaz na obnovu.

Bratři a sestry, vyprošuji a přeji pevné zdraví a ještě pevnější víru a nasazení pro
Pána!
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