
Vážení, 29. duben je DEN! 

dnes je den svaté Kateřiny Sienské (současnice Karla IV.) 

 Její velikost odkrývají tituly: učitelka církve a patronka 

Evropy. Patří tedy k oněm Otcům, z nich vybíráme denní texty. 

Evropa je omilostněný kontinent – vstoupil do něj Kristus a 

skutečně začal nový věk: letopočet máme od narození Krista. Ne od 

narození Johna Lenona, který se chlubil, že ho poslouchá více lidí 

než Ježíše. Vánoce a velikonoce prozářily spolu s nedělí jinak stále 

se opakující pracovní a prázdné období roku. Křesťanskou kulturou, 

kalendářem, svátky a vzdělaností je ovlivněn celý svět. Vše toto 

vyrostlo na »starém kontinentu«. 

Vidíme ale též, jak je Evropa zkoušena; nyní pandemií, ale již 

dříve infekcí různých ideologií rodících světové války a nezměrná 

utrpení, z nichž vychází duchovní prázdno a duševní utrpení. 

Čteme na pokračování příběh paní Magdy Hollander 

Lafonové. Mohli bychom ji jmenovat takovou »malou učitelkou 

Evropy«: prožila mnoho a neztratila sílu žít. A co víc, našla pokoj, 

chce učit, předávat svou zkušenost o nalezení Pramene, odpouštějící 

a osvobozující síle Krista, vtěleného Slova, Boha. 

Evropa byla a je zkoušena, ale také pokoušena, strhávána 

k pýše, jako každý nadaný a výjimečný člověk. 

Chlubíme se již dlouho, že naše věda vše vyřeší; ve 

schopnosti zvyšovat životní úroveň upřednostňuje celá společnost 

»požitek, užívání si« nad životem a nutnou námahou život 

kultivovat. Nad moudrost předků a zdroj této moudrosti, Bibli, jsme 

povýšila názor jednotlivce a hlas médií. 

Místo pevné půdy kořenů života se rádi vznášíme ve volnosti 

bez Pravdy, bez původu. Paní Magda mluví o »Židovce bez tváře«; 

dnes je jakoby moderní nemít žádnou identitu. Evropan je pokoušen 

k obklopení se materiálním blahobytem, lehkomyslností života 

v duchovním prázdnu. 

Patroni Evropy jsou např. s. Benedikt – z něj vyrůstají 

univerzity a Cyril s Metodějem - z nich vyrostl např. Jan Ámos 

Komenský, nehledě na sv. Václava či otce vlasti Karla IV. 



Paní Magda poznala nezměrné utrpení neomezenou pandemii 

mezi duchovně prázdnou společností lidí. 

Patroni Evropy, dnes sv. Kateřina, poznali povznášející 

přátelství s Kristem, vůni jeho Těla daného v oběť za spásu lidstva. A 

též sladkost Krista dávajícího se jako Chléb za pokrm po pravdě 

hladovící duši. 

Patroni Evropy dokáží omladit stárnoucí Evropu skutečným 

Pramenem vyvěrajícím z Bible, silou slova Božího. Odtud se 

Evropan zrodil a jen zde, v Abrahámově zkušenosti a v Kristově 

lásce najde svou identitu. 

Najde sílu rozpoznat zhoubnost pýchy a naopak rostoucí 

radost z pokory před Stvořitelem, přírodou, Životem (věčným) - a 

tedy chuť tvořit opravdu »nový věk«. Epochu kultury života a 

sebevědomí spolupracovníka a přítele Božího. 

Josef Čunek 


