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Papež František nás zve, abychom oslavili týden Laudato Sì

   Při  příležitosti  pátého  výročí  od  vydání  encykliky Laudato  Sì  papež  František  vyzývá
všechny  katolické  komunity  k  účasti  na  týdnu  Laudato  Sì  od  16.  do  24.  května.  Cílem
týdenního programu je zapojit 1,3 miliardy katolíků do ambiciózní akce na ochranu našeho
společného domova, protože katolická církev, která zahrnuje šestinu světové populace ve více
než 220 000 farnostech hraje jedinečnou a životně důležitou roli při řešení ekologické krize.
Autentickou  papežovu  výzvu  můžete  shlédnout  např.  v anglické  verzi   na
www.laudatosiweek.org.  V tomto  videu papež  František uvažuje  o  ochraně  Stvoření  jako
o klíčovém  tématu:  "Jaký  svět  chceme  nechat  těm,  kteří  po  nás  přijdou,  dětem,  které
vyrůstají?" Na základě této otázky bych vás rád pozval k účasti na týdnu Laudato Sì ve
dnech 16. – 24. května 2020. Je to celosvětová kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky
Laudato  Sì  o  péči  o  společný  domov.  Obnovuji  svou  naléhavou  výzvu  k  reakci  na
ekologickou  krizi  -  křik  Země  a  křik  chudých  nemohou  pokračovat.  Postarejme  se
o stvoření,  dar  našeho  dobrého  Boha  Stvořitele.  Slavme  společně  týden  Laudato  Sì.
Kéž vám Bůh žehná a nezapomeňte se za mě modlit. “

  Encyklika  papeže  Františka Laudato  Sì  vyvolala  modlitby a akce  na ochranu  životního
prostředí  v  tisících  katolických  komunit  a  dala  katolickému  hnutí  nový  impuls  k  péči
o stvoření. Vědecká analýza však ukazuje, že tempo změny klimatu a vymírání živočišných a
rostlinných  druhů  stále  roste.  K  vyřešení  této  výzvy  je  naléhavě  zapotřebí  konkrétních
závazků.  V této souvislosti papež František a Vatikánské dikasterum pro integrální  lidský
rozvoj povzbuzují  katolická společenství, aby přemýšlela o svých dosavadních jednáních a
poté podnikla další kroky. Ambiciózní akce se budou lišit podle komunity; na webové stránce
Laudato Sì Week je k dispozici doporučený průvodce nejúčinnějšími opatřeními.
    Vedoucí partner v této iniciativě je Sekulární františkánský řád, který se zavázal realizovat
vizi Laudato Sì, a proto zve všechny Národní rady a členy SFŘ na celém světě, aby podpořily
tuto iniciativu a zavázaly se oživovat tento návrh. Proto nás předsednictvo Mezinárodní rady
SFŘ vybízí,  abychom encykliku Laudato  znovu prostudovali  a  tak  udělali  první  krok  při
úpravě životního stylu ve prospěch naší společné matky Země.

----------------------------

Drazí bratři a sestry,
   co k tomu dodat? Toto je záležitost, která se týká každého člověka a bude nabývat na stále
větším významu. I když jsme denně zavalování prací, starostmi a novými úkoly, nelze ji přejít
mlčením,  netečností  nebo  lhostejností.  Využijme  této  papežovy  výzvy  a  začněme  právě
v tomto týdnu s úpravou svého životního stylu. Dovoluji si navrhnout tyto tři kroky pro každý
den:

1) Po vzoru našeho otce svatého Františka chválit  Pána za dar stvoření  (viz Sluneční
píseň a jiné chvály, žalm 150 apod. nebo Otčenáš při pohybu mimo domov).

2) Zamyslet se a také být vnímavý k tomu jak mohu být šetrný k prostředí, ve kterém žiji.
3) Určit si konkrétní úkol a ten každý večer před spaním vyhodnotit.

A tři kroky v našich Místních bratrských společenstvích:
1) Chvalme Pána, děkujme mu za dar stvoření při každém našem setkání, odprošujme ho.
2) Domluvme se, co my konkrétně uděláme (ne o tom „co by se mělo dělat“).
3) Vyprávějme si o svých zkušenostech a také o nich napišme do Zpravodaje SFŘ.

Při  této příležitosti Národní rada děkuje těm společenstvím a členům, kteří  se již od
vydání encykliky Laudato si modlí a pořádají různé akce. Kromě aktivit, která konají
průběžně v roce však stojí za to sjednotit se i v termínu, který navrhuje papež František

Pán žehnej vaším iniciativám. František Reichel


