Slavnost všech svatých

Drazí farníci, v neděli slavíme Slavnost Všech svatých a hned den poté,
památku věrných zemřelých. Jistě navštívíme hroby našich zemřelých a
pomodlíme se za ně. Pojďme si ale položit otázku: Jak máme žít, abychom se
dostali do nebe? Musíme být svatí. Nedělní Slavnost Všech svatých je slavností
nás všech, protože jsme všichni povoláni ke svatosti. Co ale máme dělat,
abychom byli svatí? Odpověď je jednoznačná: Být jako Ježíš a mít jeho
Svatého Ducha. Mít čisté srdce jako Boží Syn. On přece pro nás a pro naši
spásu sestoupil z nebe. My jej pak následujeme, abychom byli zachráněni z
tohoto “slzavého údolí”.
Jak je ale těžké být v dnešním světě svatý. Sekularizace a liberalismus
nás ovlivňují (hlavně mladé), ani nevíme jak. Zemřelý kněz Petr Dokládal píše
ve své závěti, že velmi bojoval proti těmto současným vlivům a tak mi dodal
odvahy, abych také něco napsal. Sekularizace z hlediska myšlení spočívá v
životě, který se snaží být osvobozen od veškerého náboženského a duchovního
vlivu. Lidé se necítí být vázání učením církve, a nepotřebují kněze, který by je
vedl k Bohu. Tento vliv je pak patrný i u nás křesťanů tak, že duchovno a
posvátné věci jsou nám trochu cizí. Mše svatá, duchovní věci nám už mnoho
neříkají, chodíváme ke zpovědi jen za dlouhou dobu a na Mši svaté se
podobáme divákům, kteří sledují svět odlišný od svého života. Nedivme se pak
prosím, že semináře a kláštery jsou prakticky bez dorostu. Liberalismus je
naopak postoj, při kterém člověk prosazuje svůj vlastní názor, na který má
samozřejmě právo. Říci svůj názor je správné. Problém nastává v okamžiku,
kdy nejsme schopni přijmout názor druhého, neumíme se přizpůsobit církvi
jako celku a naopak se snažíme, aby se církev přizpůsobila mě. V extrému se
pak člověk stává kritikem všeho kolem sebe, ať už církevního systému, nebo
lidí, kteří jej obklopují. Dochází tak k rozdělení a budovat pak jednotu třeba ve
farnosti podle slov Ježíše Krista, se jeví jako nemožná věc.
Cesta ke svatosti a do nebe vede jedině a výhradně skrze Ježíše
Krista. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mě. Svatý apoštol Jan nás všechny v druhém čtení povzbuzuje k cestě svatosti.
“Milovaní, už teď jsme Boží děti. Víme však, že až on se ukáže, budeme
mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto
naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý” (1Jan 3,2-3). Je třeba jít
za Ježíšem a žít z jeho Svatého Ducha. Chodit pravidelně pokorně ke svátosti
smíření a ke svatému přijímání. Modlit se denně, číst Boží slovo a hledat Boží
království. Mši svatou mít v centru svého života a modlitbou svatého růžence
zachraňovat duše. Je třeba jít proti proudu myšlení dnešního světa a nenechat

se ovlivnit sekularismem a liberalismem. Drazí přátelé povzbuzujme se
navzájem v naši farnosti na této cestě ke svatosti.
Výše citovaný otec Petr Dokládal, který zemřel na covid, před svou
smrtí napsal na rozloučenou všem tyto slova: “Jakmile budu moci být v nebi,
za pomoci vašich modliteb a mší svatých, budu se mocně přimlouvat u Panny
Marie u Boží Lásky za vás všechny ve svých farnostech. Modlete se každý den
svatý růženec a buďte připraveni. I na mně teď vidíte, jaký je to dar, být
připraven. A já ještě navíc, v těžké situaci pandemie, jsem odešel zaopatřen
svatými svátostmi. Moji drazí, víc po vás nechci. Neriskujme. Buďte připraveni
stále v milosti Boží. Děkujme za dar víry Amen”. Váš bratr a přítel otec Petr
Dokládal.

