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Na zamyšlení

Papež František přichází s novou myšlenkou,
totiž, že existuje velká souvislost mezi chudými
lidmi a křehkostí naší planety. Na klimatické
změny a na znečištěnou přírodu často doplácejí
právě lidé z chudých zemí.

Například v Africe leckdy nemají lidé přístup 
k nezávadné pitné vodě nebo trpí suchem, které
ztěžuje produkci potravin. Obyvatelé nejchudších
 zemí také nemívají správná paliva pro topení 
a vaření, a tak trpí onemocněními v důsledku
inhalací vysokého množství kouře. Vymírání
některých druhů ryb má zásadní vliv na ty, kteří
žijí z rybářské profese a nemají ji čím nahradit...

Svatý František z Assisi projevoval zvláštní
pozornost k Božímu stvoření, a zároveň vůči
chudým a opuštěným. Byl mystikem a poutníkem,
který žil v jednoduchosti a obdivuhodné harmonii
s Bohem, s druhými, s přírodou a sám se sebou. 
Na jeho životě je patrné, do jaké míry jsou
neoddělitelné starost o přírodu, spravedlnost 
ve vztahu k chudým, nasazení ve společnosti 
a vnitřní pokoj. Může nám být v mnohém životní
inspirací.

Přečti si něco o životě v některé chudé
zemi (například Eritrea, Guinea, Niger,

Kongo, Středoafrická republika)

Věnuj čas opravdovému naslouchání
někomu, kdo je chudý, vyloučený, 

na okraji společnosti...

"Nemůže být autentický pocit vnitřního spojení 
s ostatními bytostmi přírody, pokud v srdci
zároveň chybí něha, soucit a starost o druhé lidi.
Všechno je propojeno. Proto je žádoucí starat se
o životní prostředí a zároveň mít upřímně rád
lidi a neustále se zasazovat o řešení problémů ve
společnosti. Je-li srdce opravdu otevřené
všeobecnému společenství, nic a nikdo není
vyloučen z takovéhoto bratrství."
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Pomodli se a porozjímej modlitbu 
Učiň mě, Pane, nástrojem.

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,

odpuštění, kde je urážka, 
jednotu, kde je nesvornost,

víru, kde je pochybnost, naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek, světlo, kde je tma.

 

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,
po pochopení, ale chápal, po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane, 
kdo odpouští, tomu se odpustí,

kdo umírá, vstane k životu.
                                                                  Amen


