POZVÁNÍ K MODLITBĚ
!
V neděli jsme vstoupili do Svatého týdne a Zelený
čtvrtek je pro nás i dnem modlitby za nová
kněžská povolání.
„Pane Ježíši, Pastýři duší, jenž jsi povolal své
apoštoly, aby se stali rybáři lidí, přiváděj k sobě i
dnes horlivé a ušlechtilé mladé muže a učiň
z nich své žáky a služebníky. Vlož do jejich duší
svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž
denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže.
Pane‚ jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás,
otevři jim všechny kraje světa, kde tolik našich
bratří a sester s touhou a naléhavostí hledá světlo
pravdy a teplo lásky. Ať poslušní tvého svatého
povolání pokračují ve tvém díle spásy na zemi a
budují tvé tajemné tělo, církev, a stanou se solí
země a světlem světa. Dej jim touhu po
dokonalosti, k jaké vybízí evangelium, a přiveď je
k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností
tvé lásky dali do služeb tvé církve. Amen! Pavel VI

„Farnost je prostředím, kde se naslouchá slovu a kde
roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná
láska, adorace a bohoslužba“ 28.
„Misijně pojatá církev není posedlá nesourodým
předáváním množství nauk, které se lidem
nekompromisně vnucují“ 35.
„Svatý Tomáš Akvinský učil, že víra se projevuje
láskou. Skutky lásky k bližnímu jsou nejdokonalejším
vnějším projevem vnitřní milosti Ducha“ 37.
„Když se mluví během roku více o umírněnosti než o
lásce, zatemňují se ty ctnosti, které by měly být
nejvíce přítomny. Totéž se děje, když se mluví více o
zákonu než milosti, více o církvi než o Ježíši Kristu,
více o papeži než o Božím slově“ 38.
„Sv. Augustin poznamenal, že určité předpisy je třeba
brát s umírněností, aby život věřících nebyl obtížen a
naše náboženství se nestalo otroctvím, neboť Boží
milosrdenství chce, aby bylo svobodné“ 43. (Některé
myšlenky z Radosti evangelia jsou mírně kráceny).

