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JDĚTE I VY NA MOU VINICI
Jan Pavel II. Christifideles laici, 1 - 3
Věřící laici jejich patří k Božímu lidu, který je v Matoušově
evangeliu představován dělníky na vinici: "Neboť s královstvím
nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel
najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a
poslal je na vinici" (Mt 20, 1–2).
Evangelijní podobenství nám klade před oči rozsáhlou vinici Páně a velké zástupy mužů a žen,
které Pán volá a posílá, aby na ní pracovali. Taková vinice je celý svět (srov. Mt 13,38), který se musí podle
Božího plánu přetvořovat pro příchod Božího království a pro jeho neměnné trvání.
JDĚTE I VY NA MOU VINICI
"Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim: Jděte i vy na mou
vinici" (Mt 20, 3–4). Volání našeho Pána Ježíše: "Jděte i vy na mou vinici", zaznívá dějinami od té doby až
do dnešních dnů. Obrací se na každého člověka, který přichází na tento svět. Jděte i vy. Toto volání se
netýká jen pastýřů, řeholníků a řeholnic, ale vztahuje se na všechny. Také laici jsou osobně voláni od Pána
a dostávají od něho poslání pro církev i pro svět.
PROČ ZDE STOJÍTE CELÝ DEN NEČINNĚ?
Nové církevní, společenské, hospodářské, politické a kulturní skutečnosti dnes vyžadují s
mimořádnou intenzitou aktivitu laiků. Nikdy nelze schvalovat nečinnost, dnes je to však vina ještě větší.
Nikomu není dovoleno zůstat nečinným.
Vraťme se však zpět k podobenství evangelia: "Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel
tam další, jak tam stojí, a řekl jim: Co tu stojíte celý den nečinně? Odpovědí mu: Nikdo nás nenajal. On jim
řekne: Jděte i vy na mou vinici!" (Mt 20, 6–7). Práce, kterou všichni na vinici Páně musí vykonávat, je tak
veliká, že nezůstává místo pro nečinnost. "Majitel vinice" opakuje své pozvání s ještě větší naléhavostí:
"Jděte i vy na mou vinici!"
Hlas Pána jistě zaznívá v nejhlubším nitru každého křesťana, který je vírou a svátostmi křesťanské
iniciace připodobněn ke Kristu a je zasazen do církve jako živý člen a aktivní subjekt jejího spásného
poslání. Hlas Páně však zaznívá též v událostech dějin církve i lidstva, jak nám to připomíná koncil: "Boží
lid se snaží pod vlivem víry, kterou věří, ţe je veden Duchem Páně, jenž naplňuje zemský okrsek, rozeznat
v událostech, potřebách a požadavcích, v nichž má účast spolu s ostatními lidmi naší doby, opravdové
známky Boží přítomnosti nebo Božího úradku. Víra totiž osvěcuje všechno novým světlem a zjevuje Boží
záměr týkající se celkového povolání člověka, a proto vede mysl k řešením plně lidským."6
Pohleďme tedy na tvář tohoto našeho světa, který v sobě chová hodnoty i problémy, žije uprostřed
neklidu i nadějí, zdobí jej vítězství i hyzdí nedostatky.
A přece právě to je ta vinice a to místo, kam jsou laici povoláni uskutečňovat své poslání. Ježíš chce,
aby byli – jako všichni jeho učedníci – solí země a světlem světa (srov. Mt 5, 13–14). Ale jak vypadá
současná tvář "země" a "světa", jejichž "solí" a "světlem" mají křesťané být?
Dva zajímavé texty pro naše zamyšlení:
- Encyklika Fratelli Tutti, kap. 1 “Stíny uzavřeného světa” (čl. 10-55).
- Poslání VDB dnes. Svět tluče na naše srdce. AG 8.

Myšlenky dona
Rinaldiho
(QC, měsíc srpen 1921)

Je to velký Boží dar, že vnímáte povolání
mu sloužit a že jste uposlechly jeho
hlasu,
protože
tato
touha
po
dokonalejším životě vás snáze přivede
ke svatosti.
Jediným skutečným dobrem, které
naplňuje naši duši a dává pravé štěstí, je
láska našeho Pána. Jednou z největších
snah a úsilí našeho života má být toto:
milovat Pána celým srdcem a celou duší.
Bůh se daroval nám a my jsme byli
učiněni pro Něho, který je nekonečnou
krásou.
Pán je dobrem pro naše duše: je třeba,
abychom
se
ho
snažili
hledat
prostřednictvím meditace, duchovní
četby, úkonů zbožnosti, dobrých skutků,
práce i utrpení.
Životní útěchu získáme prokazováním
dobra z lásky k Pánu. Snažme se vzdálit
mladé lidi od prázdné zábavy a od
hříchu v těžkých chvílích, nabídněme
jim pomocnou ruku, aby šli dál po cestě
dobra a ctnosti a přivádějme je k Bohu.
Snažte se, abyste vy jako první měli lásku
k Pánu, a potom toto dobro šiřte a
předávejte
duším,
s kterými
se
setkáváte.
Ježíšova práce spočívala v tom, aby lidi
odpoutal od země a pozvedl je k nebi.
Don Bosco a Matka Mazzarello pro tento
cíl strávili svůj život. Oni jsou našimi
vzory, snažte se je napodobit.

Modleme se za zemřelé
V tomto čase pandemie některé sestry VDB odešly do
Otcova domu. Nadále je provázejme našimi modlitbami.
Do ráje odešel otec našeho drahého hlavního
představeného a také don Eusebio Muñoz, který byl pět
let ústředním delegátem pro Salesiánskou rodinu.
Vyjadřujeme
upřímnou
soustrast
hlavnímu
představenému, jeho matce, jeho rodině a také
komunitě dona Eusebia. Nadále je provázejme našimi
modlibami.

Inaugurace Sálu salesiánské rodiny a Sálu svatosti
v Muzeu Don Bosco
Dne 8. září se na Valdoccu uskutečnila inaugurace výše
zmíněných sálů Muzea. Sál Salesiánské rodiny podává
informaci o 32 skupinách, které k ní náleží, zatímco Sál
svatosti představuje svaté a blahoslavené Salesiánské
rodiny. Celkově Muzeum (Casa Museo) nabízí širokou
prezentaci historické a charismatické reality Salesiánské
rodiny, reality, která nás pobízí, abychom děkovali a
nechali se oslovit.

Impulzy k různým procesům blahořečení
Na Sicílii se uskutečňují různé iniciativy s cílem
pokročit v procesu blahořečení Marie Saladino a
Nina Baglieri. O Marii Saladino byla zveřejněna
některá videa, díky nimž je možné poznat její osobu.
Můžeme je nalézt na Youtube, když zadáme “Maria
Saladino di Camporeale”.
O Ninovi Baglierim se uzavírá diecézní proces ve
spolupráci s “Postulací procesu svatořečení” (don
Cameroni e paní Ludovica Zanet). Je důležité uvádět
ve známost tyto příkladné postavy salesiánské
zasvěcené sekulárnosti. Snažme se v tom angažovat.
Příští Dny salesiánské spirituality
Příští Dny salesiánské spirituality se uskuteční ve dnech
13. – 16. ledna 2022 a to dvěma způsoby: online, stejně
jako loni, a prezenčně v Turíně. Zájemci o účast, ať už
jedním či druhým způsobem, se budou muset
zaregistrovat.
Cílem DSS je uvažovat a prohloubit společně s hlavním
představeným téma Hesla příštího roku 2022, které je,
jak už víte, “Vše dělejte z lásky, nic z donucení”.
Program DSS zahrnuje představení Strenny a zamyšlení
ze strany hlavního představeného, práci ve skupinách,
komunikaci jednotlivých skupin Salesiánské rodiny,
sdílení zkušeností, společnou modlitbu….
Tak bude zahájena oslava 400 let od smrti sv. Františka
Saleského. Přiblížíme se k jádru spirituality světce, který
silně inspiroval dona Boska. Jedná se o vzácnou
zkušenost celosvětové Salesiánské rodiny, která má
pomoci sdílet salesiánského ducha, jež má ve světci z
Annecy jeden ze svých hlavních zdrojů.

