
7. velikonoční 

AI I když je dnes bohužel ještě dost křesťanů, kteří říkají, že církev se nemá angažovat do světských 

záležitosti, přece je i dost takových, kteří správně chápou poslání církve v tomto světě. Vědí, že 

jedno s druhým souvisí. Že církev není politickou stranou, ale ochránkyní Božích zájmů a 

důstojnosti člověka. A v tomto duchu se musí vyjadřovat ke všemu, co má vliv na tyto dvě 

skutečnosti. 

KE Toto poslání jí určil Ježíš. Ve své slavné velekněžské modlitbě prosí za své věrné, aby zůstali 

ve světě, ale zároveň byli uchráněni od Zlého. 

DI Křesťané se tedy mají angažovat za všechny dobré věci v tomto světě, ale zároveň si mají dávat 

pozor, aby je svět nezničil. Neboť ve světě vedle dobra je i zlo. Možná je proto vhodné zamyslet se 

i trochu nad tím, čím žila a žije naše společnost. Je to náš vstup do Evropské unie. 

PAR Naši biskupové před několika lety vydali list o Evropské integraci. V něm píší: "Usuzujeme, 

že příprava v oblasti ekonomiky, práva a politiky nedostačuje. Jako vaši pastýři vás zveme k 

přípravě ducha a k upevnění víry. Po vstupu do EU bude křesťan vystaven mnohým vlivům, z nichž 

některé lze u nás pozorovat už nyní. Pokud bude naše víra založena pouze na tradici, neobstojí. Je 

třeba, aby byla uvědomělá a živá. Pokud budeme nosit ve svém srdci Boha jako nejvyšší hodnotu 

a budeme pevně spojení se společenstvím Církve, nehrozí, že zabloudíme ". 

     Dějiny Evropy nás učí, že její národy byli formovány křesťanstvím. To však neznamená, že 

Evropa je dokonalá. Právě naopak. Má své "dějinné skvrny" a nelehkou přítomnost. I v jejím 

dějinách byli konflikty, násilí a války. Proto můžeme nazvat Evropu i Evropou hříšníků. A však 

bez křesťanství by Evropa možná neexistovala. Křesťanství posilovalo a posiluje Evropu. Evropa 

musí být křesťanstvím znovu "vykoupená" a zachráněná ve svých základech. Když křesťanství 

poukazuje dnes na hříšnost Evropy, tak jí chce pomoci a chce ji zachránit. Proto ji vyzývá k pokání. 

Křesťanství by mělo se znovu stát pro Evropu duší, svědomím, srdcem a světlem. 

Česko a Slovensko nesmí v Evropě ztratit svou identitu, katolicismus, tradice, dědictví, kulturu, 

jazyk, umění, vlastní lidský profil, živou víru. My máme své hodnoty, které můžeme do Evropy 

přinášet: víru, inteligenci, humanismus, šlechetnost, obětavost, pracovitost, pohostinnost, cit pro 

potřeby druhých. Obrazně řečeno, mají to být naše vlastní "svatební šaty", které si přinášime na 

"evropskou svatbu". Proto se nemáme v dnešní době usilovat obléci si takové "šaty", které nám 

vůbec nejdou. To znamená, nepřijímat z velkých světových kultur, jakými jsou německá, 

francouzská, anglická, italská, skandinávská, americká, rozličné "odpadky" a "smetí". Jsou to smetí 

a odpadky v podobě nekřesťanské morálky, primitivní filmové a zábavné kultury, vlivu nových 

vymyšlených a totalitních náboženství, egoismu. 

Křesťanství se má přičinit o to, aby ze sjednocené Evropy nevznikla nějaká "masa" obyvatel, která 

je často nástrojem politiků, ekonomů a finančníků. To si musí křesťané v Evropě a také u nás 

uhlídat, abychom opravdu nestali Evropany bez tváře, bez srdce, bez duše, bez víry, bez Krista v 

našem životě a v celé Evropě. 

MY Štrasburský občan Arsen Heizel byl pověřen, aby v roce 1950 navrhl vlajku Evropy ". Říká: 

"Posloužil jsem si vzorem, který mi prozřetelnosti vpadl do ruky. Byla to malá zázračná medaile z 

mariánského kostela v Paříži na Rue du Bac: koruna z dvanácti hvězd na modrém pozadí. Proto má 

Evropa na své vlajce korunu Panny Marie ". (Katarína Labour) 

     Je posláním nás křesťany, aby i naší zásluhou zlaté hvězdy na zástavě sjednocené Evropy 

nevybledly a neztratily svůj hluboký význam. Nestraťme důvěru, kterou očekává od nás církev. 

Ježíš se modlí, aby nás Otec chránil od Zlého. A ďábel působí i v dnešních časech. Zdá se, že mu 

záleží především na tom, aby se lidé více klaněli svým projektem, jako Bohu. Pokud ho 

poslechneme, tak se Evropa zničí. Pokud budeme moudře žít v duchu Ježíšova učení, tak 

přispějeme, aby naše národy zvládli vše, co je čeká. Snad i dnešní doba (po)pandemická nám 

k tomu přispěje. 

ADE Nevíme přesně, co ještě všechno nám přinese život v Evropské unii. Naděje je, že mnoho 

pozitivního. Ale nezapomínejme, že není důležité, kde člověk žije, důležité je, jak pomáhá 

společnosti, v níž žije. To nás čeká dnes, ale i v budoucnosti. 


