Ohlédnutí za návštěvou Svatého otce Benedikta XVI. v naší zemi
Promluva na rekolekční mši svaté – 22. 10. 2009 – P. Jakub Holík – pan farář z Jimramova

Milí spolubratři, milí přátelé v Kristu.
V dnešním evangeliu ( Luk 12,49 – 53 ) jsme slyšeli velké Ježíšovo přání o ohni, který přišel
vrhnout na tento svět a jak si přeje, aby už vzplanul. Tím ohněm je jeho život, jeho
evangelium, které nenechává posluchače netečnými, ale vyzývá k důležitým rozhodnutím,
vytrhuje z nezájmu a pasivity.
Co se děje v rovině osobní, děje se i na rovině společnosti, církve.
V minulých dnech jsme zažili takový Kristův oheň skrze Jeho nástroj, skrze přítomnost
papeže mezi námi.
Nabízím k zamyšlení 5 okruhů, nazvaných Papežských Pět P.
Mohou nám pomoci nejen k analýze návštěvy, ale i k zamyšlení nad důležitými body v našem
křesťanském životě.
1. P – Příprava : vyplatila se dlouhá a intenzivní příprava jak duchovní – modlitební,
vzdělávací, tak organizační. Opět jsme se přesvědčili, že kdo umí trpělivě a vytrvale
zasívat, také sklidí dobré plody. V přípravě se potkávali lidé z církve i společnosti,
propojovali se skrze konkrétní úkol a nasazení. Mnozí pořadatelé byli po akci velmi
unavení, ale šťastní, že u toho mohli nejen být, ale přispět svou troškou, že byli
užiteční. Právě zapojení mnoha lidí přineslo velké požehnání a užitek.
2. P – Překvapení : v zemi, kde často převládá kritika všeho a všech, v zemi, kde každý
rozumí všemu a do všeho mluví, se projevil zázrak očekávání, naslouchání, vnímání
nejrůznějších gest a znamení. Byli jsme mnohým překvapeni. Připomenul bych
papežovo přání setkat se s dětmi a rodinami či pohladit a požehnat starým
nemohoucím kněžím ve Staré Boleslavi. Zmínil bych zázračné zpravodajství našich
médií, velké množství schopných lidí v církvi, kteří vše organizovali a mnozí
profesionálové byli jimi velmi mile překvapeni.
3. P – Pravdivost : celá návštěva nebyla show, ale mluvila silou slov a postojů papeže.
Nebál se mluvit o realitě života společnosti a církve dnes, o menšině, která má být solí
dávající chuť životu, o církvi, která nežádá žádná privilegia kromě prostoru svobody
k hlásání evangelia. Uměl pojmenovat skutečnosti v jejich pozitivních i ohrožujících a
nebezpečných podobách. Nebál se mluvit o Kristu – jediné Naději pro člověka a
lidskou společnost
4. P – Povzbuzení : asi nejvíce očekávaná věc návštěvy. Papež přinesl nové nadechnutí
se pro nás, ukázal nám naše propojení s Evropou i světovou církví, mluvil o hrdosti,
která má vycházet z tradice našeho křesťanství a zároveň z úkolu být věrohodnými
křesťany právě dnes a v této situaci.
5. P – Poselství : asi nejdůležitější bod, který nesmí zapadnout a který máme společně za
úkol hledat a naplnit. Tedy jak poselství papeže přijmout a předat dál v konkrétní
podobě, aby nám nezbyly jen hezké fotografie a vlaječky v květináči. Je to velký úkol
pro naši církev.

Nabídl bych jen 3 konkrétní oblasti k přemýšlení :
A / důležitost modlitby a krása liturgie – poctivost a věrohodnost toho, co děláme, určitá
střízlivost a zároveň svědectví o Tom, kvůli kterému se modlíme a slavíme.
B / úsilí o soustavné vzdělávání se ve víře a důraz na úctu k důstojnosti každého člověka –
být sebevědomými křesťany představuje být pokornými a zároveň stále se vzdělávajícími.
Na postavě papeže jsem viděli spojení vzdělání a pokory, které vede k moudrosti a
svatosti života. Být hlasem Kristovým dnes znamená mít co říci a zároveň porozumět těm,
ke kterým mluvíme a které máme přijmout , respektovat, milovat.
C / inspirace velkými postavami křesťanské víry v dnešní době – poznávat osudy těch,
kdo v našem regionu byli svědky víry, hledat lokální světce a světice, mluvit o nich, o
jejich životních zápasech jako inspiraci pro nás i pro druhé. Lidé potřebují vidět a slyšet,
že křesťanství se dá žít dnes. Vytvářet tedy tento seznam „nových“ svatých.

Na závěr se pomodleme modlitbu k Duchu svatému.
Duchu svatý,
vlož do mě nepokoj,
ať jen nečekám a nerezignuji,
ale hledám cesty k plnění Tvého plánu
se mnou a s tímto světem.
Duchu svatý,
vlož do mě nepokoj,
abych se nevyhýbal důležitým rozhodnutím,
ale bral na sebe zodpovědnost za svět,
jaký ho chceš mít Ty.
Amen.

