6. neděle velikonoční (pro Znojemsko)
Do kostelů se nám znovu vrací život, od této neděle už můžeme obnovit obvyklý nedělní pořad
bohoslužeb. Velmi děkuji za nabídku a možnost být ve spojení s těmi, kdo hledají nějaký vztah k Bohu
uveřejňovaným kázáním v tomto týdeníku. Mnozí mohli využít i přímé přenosy v médiích. K tomu
jeden rádoby vtip říká: Když se teď zase vrátíme do kostelů, bude to mít jednu nevýhodu - při kázání
už nebudu moci vypnout zvuk.
Nešlo jen o to nějak tu dobu přežít, ale naučit se v každé nové situaci něco dobrého objevit.
Papež říká, že jeho zjištěním je, že svět potřebuje mnohem víc problémy řešit společně, mnohem víc
mezinárodní solidarity a spolupráce. Naši osobní zkušenost také vyjadřuje malé podobenství, které
říká: Jako za dnů starozákonního Joba přišel satan k Hospodinu a chlubil se: „Všiml sis, jak se mi
podařilo zavřít všechny kostely?“ A Hospodin nato: „A všiml sis také z kolika domů a bytů se staly
kostely?“
Společné prožívání víry ne jen v kostele, ale v rodině, mezi blízkými, přáteli, v neformálních
společenstvích, to víra také velmi potřebuje. A jestli se někde podařilo toto znovu docenit a obnovit,
tak už se to proměnilo v něco kladného. Situace přinesla také mnoho projevů pozornosti ve
vzájemném styku jinak než obvyklými pozdravy tou starostlivostí ne jen o své zdraví, ale o to, abych
se nestal příčinou onemocnění pro někoho jiného. Také starostlivostí o ty, kdo by zůstávali
osamoceni. Velké docenění patří vedle společenského vedení všem zdravotníkům zvláště
v domovech, kde museli se svými klienty zůstávat, všem charitním službám i těm, kdo se skrytě starali
o své blízké a také třeba rodičům a učitelům, kteří vytvářeli náplň života dětí.
Celá ta situace nás měla učit nově jakoby nastavit antény pro citlivé vnímání momentálních
potřeb. Skrze projevy lásky k bližnímu, jejíž potřeba je víc vidět, je to průprava pro to, co je často
náročnější - učit se vnímat působení Ducha Božího v našem životě a jeho tajemné skryté tiché vedení.
Tak k tomu vede Ježíšova řeč k učedníkům na rozloučenou při Poslední večeři - Janovo evangelium
14. kapitola. „Nenechám vás sirotky, pošlu vám Ducha pravdy, aby s vámi zůstal navždy, ten vás
naučí všemu.“ Když pro to budeme otevřeni.
Obohaceni o novou zkušenost máme dál přispívat světu, aby se v něm lépe žilo, a při tom se neztrácel
smysl a naděje na dovršení ve světě jiném.
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