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„Nechte se z ohledu na ostatní očkovat,“
vyzývá olomoucký arcibiskup Graubner
Olomouc – Předseda České biskupské
konference a olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner se obrací na věřící
s apelem, který je vyzývá k ohleduplnosti k druhým. Na veřejnost se obrací
ve chvíli, kdy se v celé zemi zhoršuje
pandemie nemoci covid-19.
Arcibiskup prosí ty, kdo se vyhýbají očkování, aby přijetím vakcíny ochránili
sebe i druhé. Metropolita moravský
nemoc v loňském roce prodělal, měl
velmi vážný průběh a musel být hospitalizován v olomoucké fakultní nemocnici. Svědectví o zápase těla i ducha s nemocí covid-19 popsal v knížce
s názvem „Zbožnost je užitečná ke všemu,“ kterou letos vydalo Karmelitánské
nakladatelství. „Nejsme na světě sami,
žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost
za své manželství, svou rodinu, své město, svou firmu i svou zemi. Zbožnost
je opravdu užitečná ke všemu. Díky
ní zvládáme těžké osobní krize, ona je
oporou a pevným základem našeho života i tmelem našich vztahů,“ uvedl arcibiskup Jan Graubner v knize, která je
rovněž výrazem vděčnosti arcibiskupa
za podporu, jíž se mu od lidí dostávalo
v době, kdy byl upoután na nemocniční
lůžko. Arcibiskup Graubner onemocněl koronavirovou infekcí na podzim
loňského roku, kdy nebyla ještě možnost žádné ochrany před nákazou nebo
těžkým průběhem nemoci. Očkovat se
v České republice začalo až na začátku
roku 2021.

Text prohlášení arcibiskupa:
Počty nakažených covidem-19 rychle
stoupají. Není to výzva ke strachu či
panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme
spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme
vidět Božíma očima a plnit Boží přání.
Snad je nová vlna pandemie výzvou
k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnost a nechci přispět k ještě většímu
rozkolu. Očkování není samospasitelné,
ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to
nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří
mohou být očkovaní, a zatím nejsou,
aby se z ohledu na ostatní obyvatele
nechali očkovat. Ty, kteří se nechali
vystrašit, že se očkováním dopouštějí
nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou
udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí
svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně
obětovali část své svobody pro společné
dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických
předpisů na veřejnosti i v kostele. Není
třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi
tradiční skutky lásky v době adventní
zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
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Všem přeji kousek radosti z dobrých
skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí
dobře prožitý advent i svátky Narození
Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK

Papež František: „Očkování je úkonem lásky.“
Vatikán – Očkování proti koronaviru je
úkonem lásky – lásky k druhým lidem
i lásky vůči sobě, uvedl papež František ve videoposelství, kterým během
letonšího léta podpořil očkovací kampaň v Latinské Americe.
„Nechat se očkovat vakcínami, které
byly povoleny příslušnými orgány, je
aktem lásky. A pomáhat většině lidí
v tomto směru je projevem lásky. Lásky
k sobě samému, lásky k rodině a přá-

telům a lásky ke všem lidem. Ano, láska je také sociální a politická, existuje
sociální láska a politická láska, která
je univerzální a vždy překypuje drobnými gesty osobní lásky, která jsou
schopna proměnit a zlepšit společnost
(srov. Laudato si´, 231, Fratelli tutti,
184)“.
Očkování proti koronaviru je tedy
podle papeže Františka „jednoduchý,
ale zásadní způsob, jak podpořit spo-
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lečné dobro a starat se o druhé, zejména o ty nejzranitelnější“.
„Modlím se k Bohu, aby každý přispěl
svou troškou, svým malým gestem lásky, ať je jakkoli malé, láska je vždycky
velká. Přispějte těmito malými gesty
k lepší budoucnosti. Bůh vám žehnej
a moc vám děkuji,“ uzavírá Svatý otec
poselství adresované latinskoamerickým katolíkům.
Zdroj: Vatican News

