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Listy svatohostýnské

Slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
Milí čtenáři, přátelé Svatého Hostýna,
každému z vás přeji velikonoční radost, která zbavuje strachu, radost,
která otvírá srdce k štědrosti, radost z lásky, která buduje společenství
a vydává svědectví o Boží kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho
hodnotu. Kéž vaše víra roste každým skutkem lásky k potřebným a vaše
věrohodnost správným rozlišováním i hlásáním pravdy evangelia.
Také upřímně děkuji všem, kteří i v náročné době podporují dílo obnovy Svatého Hostýna
svou přízní, upřímnou modlitbou i štědrými dary, které jsou tak potřebné.
Všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Hodnota míru
V optice událostí posledních týdnů a v konfrontaci
s osudy lidí, kteří se uchýlili do bezpečí v blízkosti
našich domovů, se na svět
musíme začít dívat jinýma
očima. Kousek od nás zuří válka. U nás je
mír.
Pod tímto abstraktním slovem si člověk
vyrůstající a žijící v bezválečném čase neuměl nic představit. Přitom jsme byli často
vyzývání k modlitbě za mír. Dokonce nás
o to prosilo i samo nebe prostřednictvím
Panny Marie – Královny Míru. Mír však
pro nás znamenal jen tu každodenní všednost. Takový ten normální život.
Ráno vstát, očistit si zuby, posnídat, jít do
školy nebo do práce, napsat úkoly, setkat

se s kamarády, zahrát si fotbal, jezdit na
kole, uklidit si svůj pokoj, vyprat, vyžehlit,
uvařit, sníst, upéct dort, oslavit narozeniny, vyrazit na výlet, vyvenčit psa, nakrmit
kočku, zajít do knihovny, vyrazit na nákup,
plánovat dovolenou, těšit se na jaro… prostě žít.
Při pohledu do tváří válečných uprchlíků
z Ukrajiny si uvědomujeme, že oni toto ze
dne na den všechno ztratili. Všechny ty
obyčejné věci mají pro ně větší hodnotu
než jakýkoliv poklad. Mají pro ně hodnotu
míru.
Při modlitbě ke Královně Míru už teď budeme stejně jako oni vědět, proč jsme se
měli a máme modlit za mír.
Pavel Siuda

