Březen 2022: Za vůli k pokání za hříchy své i druhých proti životu
Duben 2022: Za ty, kteří odmítají učení církve o lidské důstojnosti
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Vstupujeme do doby postní. Během ní více rozjímáme nad utrpením a výkupnou
obětí našeho Pána Ježíše Krista. A protože láska volá po lásce, usilujeme o to,
abychom odložili všechno to, co nám brání odpovědět na velikou Kristovu lásku
vůči nám. Jak lépe to dělat než tím, že se chceme našemu Mistru a Pánu co nejvíce připodobnit, tedy i v utrpení? Touha být Pánu podobný v jeho odmítnutí
a pokoření, sdílet s ním úzkost Getseman a utrpení kříže, sjednocovat svá
utrpení s jeho, odčiňovat hříchy své i druhých prostupuje celými dějinami církve.
Letos 7. dubna to bude 100 let od chvíle, kdy oficiálně vznikla česká Kongregace
bratří těšitelů z Gethseman. Její zakladatel pater Josef Jan Litomiský navázal na
sestru Rosu Vůjtěchovou, která spolu s brněnským biskupem, posléze arcibiskupem pražským, Pavlem Huynem, založila o sedm let dříve Kongregaci sester těšitelek Božského Srdce Páně. Všechny vedla touha nabídnout se jako smírná oběť
a sjednocovat se s Pánovým utrpením, za prvé za hříchy vlastní, za druhé za hříchy druhých, a vyprošovat posvěcení kněžstva. Přijde mi děsivé, jak se na tuto
spiritualitu zapomnělo, dokonce je dnes mnohými odmítána. Ale copak nejsou
naše Modlitby za nejmenší právě v tomto duchu? Jsme přeci vedeni touhu nejen
vyprosit zastavení obrovského zla, ale také odprošovat za ty, kteří se proti životu
provinili nebo proviňují a nečiní pokání. Někteří z vás jste se začali s námi modlit
právě proto, abyste odčiňovali svá vlastní provinění proti životu. Svatí mystici
říkali, že Pánu Ježíši působilo veliké utrpení mimo jiné i to, když viděl všechny
duše, které jeho obětí a láskou pohrdnou. My ho chceme potěšovat modlitbami,
tím, že mu obětujeme vše, co prožíváme jako obtížné, a službou bližním.
V dubnu budeme pamatovat zvláště na ty, kteří odmítají nebo překrucují učení
církve o lidské důstojnosti. O ní často hovořil a na ni svým utrpením ukazoval
svatý Jan Pavel II. Důstojnost každého člověka bez ohledu na jeho stáří, zdravotní stav, původ... Téma lidské důstojnosti souvisí úzce s pojetím lidské přirozenosti. Jak velice pěkně říká kardinál Robert Sarah, kdo odmítá lidskou přirozenost jako Bohem danou, ale má ji za něco, co si sami můžeme definovat, od haluje svou nenávist vůči člověku. Není totiž schopen se ztotožnit s tím jaký
člověk je, jak ho stvořil Bůh. Jestliže jsme úsilí o to poznat pravdu, nahradili úsilím vytvořit si svět podle svých přání nebo přání druhých, má to dalekosáhlé dopady na celou společnost. Nejedná se totiž pouze o nějaké teoretické úvahy akademiků, ale mnohdy o ideologie, které jsou nám vnucovány. Zpochybňování
danosti pohlaví, právo na potrat, umělé oplodnění, snižovaní významu manželství
a rodiny, prosazování eutanazie... To jsou všechno věci tíživé, ale nepropadejme
beznadějnému pesimismu nebo odsuzování. Jak jsem uvedl výše, připodobňujme
se stále více našemu Pánu, který tváří tvář veškerému zlu všech věků projevil
k nám hříšníkům lásku až do krajnosti.
K tomu ať nám pomáhá i milostiplný čas doby postní. K tomu žehná
Jiří Korda, kněz Kristův
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz, tel.: 725 797 561
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