
Leden 2023: Za obnovení důstojnosti žen jako matek

Únor 2023: Za obnovení role mužů jako ochránců žen a rodin 

Chvála Kristu, bratři a sestry!
 
Dnes se v Církvi, zvláště na Západě, diskutuje o důstojnosti ženy a docenění jejího vý-
znamu. Různá sympozia, články, řízené prosazování žen do té či jiné funkce, volání po
svěcení žen… Nezlobte se, ale když se nad těmito aktivitami zamyslíme, nejsou vlastně
vůči ženám urážlivé? Skutečně se žena stane plnohodnotnou a naplněnou tím, že bude
dělat vše, co dělají muži? Tedy jinak řečeno, to, co je výsostně a jedinečně ženské, je
méněcenné? Mezi toto výsostné a jedinečné rozhodně patří mateřství. Ne každá žena je
povolána být matkou, ale matkou může být jen žena. Proto když mluvíme o důstojnosti
ženy, nemůžeme pominout význam mateřství. Když se podíváme do Písma i dějin Církve,
najdeme tam mezi jinými i mnoho svatých matek. První mezi nimi je pochopitelně ta,
která pod svým srdcem a ve svém srdci nesla a nese samotného Božího Syna. S jakou
pečlivostí byla pro tento mimořádný úkol připravována!

Jestliže se v lednu modlíme za obnovení důstojnosti žen jako matek, v únoru pamatuje-
me na muže jako ochránce žen a rodin.  Ano,  skutečně buďme „politicky  nekorektní“
a trvejme na tom, že muž má být i dnes rytířem. Nebo prozaičtěji řečeno, má v rodině
dělat to, co dělat má, tedy manžela a otce, a nedělat to, co dělat nemá, tedy žít si svůj
vlastní život nebo být „velkým dítětem“ bez zodpovědnosti a autority.

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
2023. Ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické podobě, přispějete tím ke snížení
nákladů.  Stačí  poslat  mail  na  adresu  uvedenou v zápatí  dopisu.  Též  připomínám,  že
registraci v Modlitbách za nejmenší není třeba písemně obnovovat. Pokud se neodhlásíte,
bude  vám registrace  vždy  prodloužena  automaticky.  Pouze  těm,  kdo  se  modlí  také
Duchovní adopci, přijde vždy po uplynutí devíti měsíců dotaz na obnovu.
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