
Chovejme se jako bratři a sestry

Chtěl jsem vám všem popřát do roku 2021 a tím i popřát sám sobě. Z Katolického týdeníku 
(1/2021) jsem si pro sebe (i pro vás) vypsal několik myšlenek, které se mohou hodit

Papež František při Urbit et Orbi řekl, že Dítě, které se o vánocích narodilo v chudých jesličkách 
daroval Bůh celé lidské rodině a to je důvodem pro to, abychom se chovali ke všem lidem jako 
bratři a sestry. 
Možná právě tohle má na mysli i naše řehole, podle níž se máme ve světském stavu  v našich 
bratrských a sesterských společenstvích a z podnětu Ducha svatého snažit  o dokonalost v lásce a 
žití evengelia a tak zpřítomňovat charisma sv. Františka.

Evangelium je radostná zvěst. 

Papež František: Pravá radost spočívá ve vědomí, že se o nás Bůh stará. Bohu nejsme na obtíž. Čím
blíže je nám Pán, tím větší máme radost.
Papež Benedikt XVI: Radost vstupuje do srdce těch, kdo se snaží udělat druhé lidi šťastnějšími.
Aleš Opatrný: Setkání s Bohem je zdrojem lidskosti, sociálního přátelství napříč všemi vrstvami 
společnosti.

Naše vnitřní nastavení souvisí i s tím, že strasti a těžkosti jež nám způsobuje pandemie trvají skoro 
rok a zatím není vidět jejich konec. Zkusme proto další vyjádření:

Vlastimil Kadlec OMI :  Přišli jsme o jistoty, ale dostali jsme příležitost objevit kým opravdu jsme. 
Bůh nás může vyvést z nás samotných, k opravdovosti bytí.
Olomoucký biskup Graubner: Pandemie nám dává šanci začít znovu, oprostit se od stereotypních 
myšlenek, uvědomit si svého povolání, lépe číst znamení doby, otevírat svá srdce odvážné naději, 
obnovit naši víru. Právě zdravý náboženský život je účinným lékem. A ten je možný i doma. Do 
nového roku vstupujme s Pannou Marií, jejíž cesta byla také strastiplná, ale osvobozuje nás od 
sebestřednosti a uzavřenosti.
Inga Petryčka: Zkusme v sobě probudit více respektu ke všemu kolem nás a do svých životů zkusme 
zahrnout i více souvislostí, zkusme nově vnímat, co je opravdu důležité.
Každý jsme jiným člověkem a jinak vnímáme slova a věty a tak Petr Vacík SJ upřesňuje: Nejde o 
slepou uličku osobního sebezdokonalování, o úpornou snahu, aby nás druzí viděli v lepším světle, 
ale jde o to naučit se pokorně přijmout sebe ve své průměrnosti. Být trpělivý se svojí nedokonalostí 
a pokorně přijmout i nedokonalosti druhých. Jde jen o to znovu i vroce 2021 převzít odpovědnost 
za sebe i za naše společenství.

Pravá radost, darovaná přítomností Boží, nás tedy neopustí ani když se některé akce v roce 2021 ať 
už NBS nebo MBS neuskuteční a budou nahrazeny napři videem, či dopisem, či prostě jen zrušeny. 
Pravá radost nevymizí, ani tehdy, když nám Pán daruje jen málo členů a nebudou přicházet mladší. 
Pravá radost pramení z toho, že přijímáme stav světa jaký zrovna je a k sobě se v něm navzájem 
chováme jako bratři a sestry.
Luboš Kolafa z Plzně


