
V Praze 31. března 2020 

V roce, na který jen tak nezapomeneme. 

Moji drazí. 

Právě napadl sníh uprostřed Prahy v čase, kdybychom očekávali teplo a rozkvetlé 
rostlinstvo. Počasí opět jakoby poukazovalo na naše duchovní rozpoložení. Také se 
choulíme, jak květy v korunách stromů, doma s bázní a strachem, zda nás světová epidemie 
dostihne nebo mine. I člověk, který je věřící, prochází různými emocemi a mnoho z nich jeho 
samého překvapí. Doba, ve které jsme se ocitli, nás pěkně prověřuje v naší opravdovosti a 
důvěře v prozřetelnost Boží. Ještě jedna „rána“ neskončila a hle je tu další. Můžeme jasně 
zahlédnout, že procházíme očistnou výhní a zároveň, že nad námi Hospodin přeci jenom 
drží svou ochrannou ruku.  

Dovolte mi pohled na aktuální „rány“: sucho, kůrovec, ptačí chřipka, záplavy a vichřice, 
obrovské požáry a zemětřesení, přemnožení hraboši nebo divoká zvěř a nyní zmrzlé květy 
ovocných stromů aj. Asi bychom mohli vypočítat i další a skončit můžeme tolik 
skloňovaným koronavirem a jinými nemocemi, které sužují celý svět. 

Je to trestající Bůh? Ne, je to slepota člověka, který si myslí (bohužel ještě i nyní), že si vystačí 
bez Boha. Víra je dar, ale základní – přirozený zákon – má každý člověk zapsaný ve svém 
srdci. A tím zákonem je touha po dobru a lásce. Již při vyřčení této podstaty můžeme vidět, 
jak jsou tyto zásady zašlapány a zazděny. Sám Kristus je náš nejlepší učitel. On nás vede 
k hlubší moudrosti. Odpouštějte, neproklínejte…  

Pozvedněte hlavu! Vzpřimte se! Bůh nás nikdy neopustí! Toto dopuštění je opět, jako 
v celých dějinách lidstva, pro člověka výzva, aby své srdce obrátil a otevřel Bohu. Modleme 
se tedy za potřeby, které člověk potřebuje k životu! Ale modleme se také za spoušť 
v lidských vztazích, abychom tohoto času využili k opravdovému obrácení. Prosme 
milosrdného Boha za záchranu těch, kteří mají zmiňovaný přirozený zákon utopený či 
zazděný pod hromadou životních zklamání a jejich životní silou je nenávist a pomsta. Jsme 
stvořeni pro otevřenost, ale lidské nitro je častokrát obráceno do sebe a tak jedná i sobecky 
navenek. Je to, jako by si člověk hýčkal svou ublíženost víc, než milost života v radosti. 

Co ještě člověk potřebuje, aby uznal a pochopil svrchovanost Boží?  

Drazí, vyprošuji vám milost odvahy, pokoje, který spočívá v důvěře a odevzdanosti našeho 
života Bohu. 

Pokud můžete, tak na těchto stránkách máme každý den v 18:00 hod mši svatou od PMS: 
www.facebook.com/farnostpannymariesnezne alespoň jednou týdně je přenos mše svaté 
v 18:00 hodin i na Proglasu, ale v tomto období je to v různých dnech. 

Těším se na setkání! 

Váš br. Filip 


