Září 2022: Aby katolické školy a fakulty formovaly k ochraně života
Říjen 2022: Za zlepšení právní ochrany nenarozených dětí a jejich matek
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Začíná nový školní rok a tak se tradičně zaměřujeme v modlitbě právě na školství. Tentokrát na katolické školy a na to, aby formovaly žáky a studenty k ochraně života. Co si
pod takovou formací konkrétně představit? Formovat znamená dávat formu, podobu.
V tomto případě podobu absolventa, který nejen ví, co Církev učí, ale také se s jejími po stoji ztotožňuje a je schopný je hájit. Kladení důrazu na názory a pocity studenta, vyzývání k přemýšlení a diskuzím, k akceptaci odlišných postojů může vypadat velmi dobře.
Vždyť na těchto principech stojí i svoboda univerzitního bádání a vzdělávání. Jenže to
bychom nesměli být v situaci, kdy se příliš často rezignuje na základní pravidla. Při studiu
medicíny nám všem bylo jasné, že si nejdříve musíme osvojit základní poznatky a postupy, načerpat z praxe zkušenějších, a teprve pak má smysl vést disputace nad konkrétními otázkami. Ale v prostředí současné Církve se opakovaně setkávám s tendencí hned se
vyjadřovat a šířit své, vzděláním ani duchovním životem nepodložené, názory. Jestliže
nemám ani základní ponětí o tom, co je v Písmu a v Katechismu, jestliže čerpám
duchovně všude možně, jen ne tam, kde jako katolík mám, tak pak tvrdit, že skrze mne
mluví Duch svatý, je přinejmenším naivní. Nebojme se tedy Bohem a Církví vedené formace. Je nutná, aby nám pomohla s odstraňováním deformací, kterým, jakožto bytosti
raněné hříchem, podléháme každý z nás.
O letošní slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páne zrušil Nejvyšší soud USA svůj předchozí rozsudek z roku 1973, kterým na federální úrovni přiznával právo na potrat. Kdo jste si dal
práci, našel jste mezi řevem rozezlených a většinou medii protěžovaných aktivistů a politiků také krásné projevy radosti a dojetí mnoha maminek a tatínků jak v USA, tak na celém světě. Jistě, jeden rozsudek, ač zásadní, neznamená konec bitvy. Ta bude pokračovat až do konce světa. Kéž je ale tato událost pro nás povzbuzením, že naše modlitby
i konkrétní skutky na obranu bezbranných mají smysl. Každý zachráněný život a každé
odvrácení od smrtelného hříchu má nepředstavitelnou cenu. Na to pamatujme i při letošním říjnovém úmyslu.
Bratři a sestry, přeji a vyprošuji dostatek sil a statečnosti v novém školním roce!
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