
Květen 2022: Abychom milovali a modlili se za nepřátele.

Červen 2022: Svěřujeme rodiny Nejsvětějšímu Srdci Páně.

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Milovat nepřátele je jasný a přitom tak obtížný příkaz Pána Ježíše. Drobné prohřešky se
nám odpouštějí snadno. Jsou ale situace, kdy skutečné a úplné odpuštění zvládneme jen
díky Pánu Ježíši – skrze jeho příklad a hlavně skrze jeho uzdravující moc. Do této katego-
rie patří odpuštění sama sobě. Jak často slyším: „Bůh mi asi odpustil, ale já sobě odpustit
nedokážu.“ Člověk se tak stává nepřítelem sám sobě. To je ale špatně a velká škoda. 

Za touto na první pohled zbožnou přísností  se může skrývat trojí – uvědomění si zá-
važnosti spáchaného, nedostatečná víra v moc výkupné oběti a lásky našeho Spasitele
nebo pýcha pramenící z toho, že jsme sami před sebou neobstáli. Nemálo z vás má zku-
šenost vlastní nebo z blízkého okolí s hříchem proti životu, ať už se jednalo o umělý po-
trat nebo třeba skutečný či domnělý nedostatek lásky vůči nemohoucím blízkým. Jak by
člověk rád vrátil vše zpátky! Mnohé už nejde, ale vzpomeňme na marnotratného syna.
Když se dá do pohybu směrem k domovu, otec mu sám jde naproti, s otevřenou náručí
a bez výčitek. 

A co teprve my, když nás jde v ústrety sám Pán Ježíš se svou Matkou! Jim padněme do
náručí,  jim do této náruče dejme i nenarozené dítě,  starou maminku, námi pokažené
vztahy v rodině… Když se toto začneme učit, lépe pak dokážeme uchopit i Pánův příkaz
lásky k našim nepřátelům. Tedy i k těm, kteří prosazují, někdy velmi agresivně, zvrácená
práva vč. práva na potrat, nebo se přímo provinili či proviňují proti životu. Láska k nim
nesmí znamenat toleranci nebo bagatelizaci jejich hříchů a zločinů, ale nasazení v úsilí
o jejich obrácení a zanechání zla – ať modlitbou, tak konkrétními skutky. Vždyť pokud se
neobrátí, budou zatraceni, a s nimi klidně i další, které stáhnou s sebou. 

V červnu klademe všechny rodiny do Nejsvětějšího Srdce našeho Pána. Vyznáním setníka
při probodení Pánova boku na Golgotě se začala úcta, která dosáhla vrcholu v uplynulých
třech  stoletích.  Mystická  navštívení  vícero  svatých  mužů  a žen,  vznik  velkého  počtu
zbožných společenství zaměřených na úctu a zasvěcení jeho milujícímu a milosrdnému
Srdci, ustanovení liturgické slavnosti včetně úcty o prvních pátcích… Přidejme se i my
a ponořme se do nevysychajícího pramene Boží lásky a milosrdenství. Bylo by krásné,
kdybyste  se  v rodinném kruhu sešli  k modlitbě a zasvěcení  Nejsvětějšímu Srdci  Pána
Ježíše a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a do modlitby zahrnuli také rodiny ze svého
města, sousedství. 

Bratři a sestry, na závěr Vám děkuji za účast nebo podporu Národního pochodu pro život,
který se konal v sobotu 30. dubna v Praze. A po dvouleté přestávce vás zvu v neděli
22. května na naši pouť Modliteb za nejmenší na Svatý Kopeček u Olomouce.

Program bude následující:

9.15 pěší pouť z ulice V Lipkách (bus č. 11, stanice Samotišky) do baziliky 
Navštívení Panny Marie, trasa je necelý kilometr a je vhodná i pro děti

10.00 mše svatá, celebruje Mons. Josef Nuzík 
13.00 modlitba svatého růžence a adorace Nejsvětější svátosti

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého! Přeji a vyprošuji
požehnaný čas! 
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