Duben 2021
Hle, teď je ten čas příhodný, hle, teď je ten den spásy. (2Kor 6,2)
IDÚ NYN KAIROS EUPROSDEKTOS, IDÚ NYN HÉMERA SÓTÉRIAS
(Prožili jsme dobu postu a pokání. Naše pokání však nemá být jen neustálým litováním, jak jsme
byli špatní, ale spíše rozpomínáním, kdy a jak nás Bůh oslovil, zda jsme ho vůbec uslyšeli, zda jsme
pak svůj život proměnili a zda jsme odhodláni proměnit ho i teď. Jsme podobni apoštolům, kteří na
Hoře Proměnění viděli Ježíše v jeho slávě. Po velkém mystickém zážitku sestupují z hory a vracejí
se do všedního života, plného starostí a nezdarů. Takový je i náš duchovní život: má své výstupy na
vrchol a své pády do údolí. Ale Duch nám dává i chvilky, kdy v běhu života – možná právě teď o
velikonocích - nám v duši zazáří tichý plamének: Boží slovo určené zvlášť pro nás. A to máme
uslyšet, neboť to je slovo Ducha v tomto „čase příhodném“.)
Požehnaný jsi, náš Bože, který jsi vyměřil čas našeho pozemského života, vedeš nás přes všechna
jeho úskalí a do našich nejistých srdcí vléváš naději, že ke konečnému cíli šťastně dojdeme.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky!
Květen 2021
Jsme jenom služebníci neužiteční, učinili jsme jen to, co jsme byli povinni učinit. (Lk 17,10)
DÚLOI ACHREIOI ESMEN, HO ÓFEILOMEN POIÉSAI PEPOIÉKAMEN
(Ježíš rozmlouvá s apoštoly o pravé pokoře. Jeho slova platí i nám. Křesťanská pokora nespočívá v
neustálém vyznávání našich slabostí, ale ve vědomí, jak nedostatečně jsme odpovídali na Boží
výzvy. Člověk pravé víry musí upřímně přiznat, že síla, kterou mu Duch daroval, byla mnohem
mocnější než to, jak ji dokázal naplňovat v realitě života. Člověk vkládá své síly, city, intelekt do
služeb víry, ale do jeho srdce patří pokora služebníka, který jenom plní to, co uslyšel jako Boží
výzvu pro sebe, pro své bližní, pro svou životní cestu. Snad smíme věřit, že i Panna Maria při svém
setkání s Ježíšem na nebesích pokorně vyznala: „Synu, byla jsem jen služebnice neužitečná. Učinila
jsem jen to, co jsem byla povinna učinit.“)
Milosrdný Bože, naši životní cestu osvětlují osobnosti tvých svatých služebníků, lidu Starého i
Nového Zákona, abychom podle jejich příkladu i my stavěli království Boží zde na zemi a naše
vykoupené duše se s nimi nakonec setkaly u tvého nebeského trůnu.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky!
Červen 2021
Apoštolové prosili Pána: Dej nám více víry! (Lk 17,5)
KAI EIPAN HOI APOSTOLOI TÓ KYRIÓ: PROSTHES HYMIN PISTIN
(Jestliže apoštolové prosí „Dej nám více víry!“, pak je to znamení, že na cestě víry už velmi
pokročili. Jen člověk opravdu věřící je schopen poznávat vlastní víru jako něco nedokonalého,
nedotvořeného, nedozrálého. Věřící člověk ví, že víru dostal jako dar, ale současně i životní
závazek, který ponese v srdci a bude ho usilovně prohluboval až do konce svých pozemských dní.
Neboť pravá víra není to, co jsme kdysi dostali a teď to máme, ale to, po čem opravdově toužíme a
za čím neustále jdeme.)
Požehnaný jsi, náš Bože, tobě děkujeme za světlo víry, které jsi vložil do našich duší, aby v nich
stále svítilo a osvětlovalo nám cestu k cíli, ke kterému jdeme - k branám věčného království.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky!

