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Vatikán. Papež František, podobně jako jeho předchůdce bl. Jan Pavel II., napsal
dopis všem katolickým rodinám. List je datován 2. února, tedy ve svátek Uvedení
Páně do chrámu, avšak Svatý stolec jej zveřejnil právě dnes. Papežův list přinášíme
v plném znění:
„Drahé rodiny, přicházím k prahům vašich domů, abych k vám promluvil o události,
která – jak je známo – proběhne ve Vatikánu letos v říjnu. Jde o mimořádné
generální zasedání Biskupského synodu, svolané k diskusi na téma „Rodina jako
pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Církev je dnes povolána hlásat
Evangelium a čelit novým naléhavým pastoračním úkolům, které se týkají rodiny.
Toto důležité setkání se dotýká celého Božího lidu: biskupů, kněží, zasvěcených osob a věřících laiků místních
církví na celém světě, kteří se aktivně podílejí na jeho přípravě konkrétními návrhy a nezbytnou podporou
v modlitbě. Tato modlitební podpora je víc než kdy jindy nezbytná a významná zejména z vaší strany, drahé
rodiny. Synodální shromáždění je totiž věnováno zvláště vám, vašemu povolání a poslání v církvi a ve
společnosti, problémům manželství, rodinného života, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. Prosím vás
proto o intenzívní modlitbu k Duchu svatému, aby osvítil synodní otce a vedl je v jejich náročném zadání. Jak
víte, po tomto mimořádném zasedání synodu bude za rok následovat řádné synodní shromáždění, které bude
dále rozvíjet téma rodiny. V září 2015 proběhne v tomto kontextu také Světové setkání rodin ve Philadephii.
Modleme se proto společně za to, aby církev skrze tyto události podstoupila skutečnou cestu rozlišování a přijala
vhodné pastorační prostředky, které pomohou rodinám vyrovnat se s aktuálními problémy ve světle a síle
vycházejícími z evangelia.
Píši vám tento dopis v den, kdy slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Evangelista Lukáš vypráví, že P. Maria
a sv. Josef přinesli dítě do chrámu, jak žádal Mojžíšův zákon, aby je obětovali Pánu. Stařec Simeon a prorokyně
Anna, vedeni Duchem svatým, jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši Mesiáše (srov. Lk 2,22-38). Simeon jej vzal
do náručí a děkoval Bohu za to, že konečně „spatřil“ spásu. Anna, navzdory pokročilému věku, našla nové síly
a vyprávěla všem o tomto Dítěti. Je to krásný obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří lidé, které shromáždil
Ježíš. Ježíš skutečně přivádí k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatelným zdrojem lásky, která přemáhá
každou uzavřenost, každou osamělost a každý smutek. Na své rodinné cestě sdílíte mnoho krásných chvil,
společné jídlo, odpočinek, domácí práce, zábavu, modlitbu, cesty a pouti, projevy solidarity... Nicméně schází-li
láska, chybí také radost. A autentickou radost nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, jež osvěcuje naši cestu,
dává nám Chléb života, jenž nás posiluje na každodenní lopotě naší cesty.
Drahé rodiny, vaše modlitba za Biskupský synod bude vzácným pokladem, který obohatí církev. Děkuji vám
a prosím vás, abyste se modlily také za mne, abych mohl sloužit Božímu lidu v pravdě a lásce. Kéž vás všechny
neustále doprovází a ochraňuje P. Maria a sv. Josef a pomohou vám kráčet v jednotě lásky a vzájemné službě.
Ze srdce vyprošuji každé rodině požehnání našeho Pána.“
Ve Vatikánu, 2. února 2014
Ve svátek Uvedení Páně do chrámu
Johana Bronková
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