Povzbuzení sekulárních františkánů

Jsme laici a tak nás koncil učí: „Z vlastního povolání laiků vyplývá úkol hledat
Boží království tím, že se zabývají časnými věcmi a upravují je podle Boha.“
(Lumen gentium 31) Učme se porozumět dnešní složité společnosti. Církev nám
nabízí svoji sociální nauku, která by nás měla vést k sociálnímu přátelství, základu
nového společenského uspořádání.
V posledních letech jsme dostali velký dar, encykliky Laudato si (2015) a Fratelli
tutti (2020) a exhortaci Amoris laetitia (2016), které přímo rozvíjejí naše povolání.
To, co papež František nazývá v Laudato si „integrální ekologie“, najdeme
v Generálních konstitucích jako články 18/4: Ať podle příkladu sv. Františka,
patrona ekologů, aktivně podporují iniciativy k ochraně stvoření a spolupracují
na úsilí, které brání znečištění a poškození přírody a vede k vytváření takových
podmínek života a takového životního prostředí, které by nebyly hrozbou
člověku.“ a 19/2: „Ať se v duchu minority věnují především chudým a těm, kdo
jsou na okraji společnosti, ať už se jedná o jednotlivce, skupiny lidí nebo celé
národy. Ať spolupracují na odstranění všeho, co je staví na okraj společnosti, a
těch forem chudoby, které jsou výsledkem neschopnosti a nespravedlnosti.“
Článek 18 Řehole je snad historicky jeden z prvních papežských textů, který
vyzývá k péči o náš společný domov: „Kromě toho ať mají úctu k ostatnímu
stvoření, živému i neživému, které je „obrazem Nejvyššího“. Od pokušení
zneužívat je ať se snaží přejít k františkánskému pojetí všeobecného bratrství.“
To, že jsme za 33 let v této oblasti udělali jen málo, volá po hluboké konverzi.
Na rodinu klade náš Řád velký důraz a Amoris laetitia nám přináší řadu
praktických rad. Sv. František zamýšlel III. řád pro manžele. Zohledňujme toto
přání našeho zakladatele při přijímání nových členů. Povzbuzujme manžele, aby
vstupovali společně a tam, kde to nejde, umožněme partnerům účast na našich
setkáních a zvěme je mezi nás.
Všeobecné bratrství je charismatem sv. Františka, které s naléhavostí vnášejme
do světa. Fratelli tutti je napsáno právě pro tuto naši dobu. Bez bratrství nebude
budoucnost.
Rady všech stupňů a formátoři stojí před výzvou, jak tyto dokumenty převést do
života.
Jiří Šenkýř, březen 2021

