
Vážení čtenáři,

jest jeden Bůh a stále jasněji též vidíme, že »jest jeden svět«.
Říkáme mu »globální« a doposud jsme to mysleli jen ekonomicky.
Nyní vidíme, že život, tedy myšlenky i bacily či viry neznají hranice.

Jsme na jedné lodi.

Přesto je velký rozdíl mezi kontinenty.

My život i globalitu prožíváme v Evropě. A Evropa již 2 000
let ovlivňuje celý náš svět, planetu Zemi. Nyní ale je ona stále více
ovlivňována: migrací, islámem, pandemií.

Včera jsme vzpomněli patronku Evropy, sv. Kateřinu z italské Sieny.

Jako lék na současné měsíce ohrožení,  čerpáme z duchovní
medicíny rané Evropy: moudrost jejích duchovních Otců.

Svatý,  stárnoucí  papež  Jan  Pavel  II.  volal  v roce  2003:
„Evropa musí růst!“ Růst se ale dá jen ze zdravých  kořenů. Přivádí
nás  k nim odkrytím jejích  patronů.  V dalších  dnech  bych je  chtěl
krátce  připomenout.  Též  proto,  že  tři  z nich  mají  přímý  vztah
k Velehradu.

Jako prvního patrona Evropy prohlásil  papež Pavel VI.  24.
října 1964 svatého Benedikta z Nursie. Jeho duchovní synové došli
nakonec ve 13. století až na Velehrad.

Jan  Pavel  II.  31.12.  1980 vyhlásil  za  spolupatrony  Evropy
»průkopníky  evangelizace  východní  Evropy«,  sv.  Cyrila  a
Metoděje. Pak 1. října 1999 představil lidem jako symbol křesťanské
zvěsti tři svaté ženy: Brigitu Švédskou, Kateřinu Sienskou a Editu
Stein.

Své kořeny - a vidíme, že též uzdravení duše a života - v nich
našla  i  paní  Magda  Hollander,  jak  čteme  v její  silné,  zhuštěné
»autobiografii«.

V dalších  dnech  si  tedy  odkryjeme  obraz  těchto  lidí,
opravdových životů z masa a kostí, abychom my, také z masa a kostí,
byli uzdravováni od strachu a zmatenosti poznáváním a posilováním
své duše a svého ducha. Existuje jeden citát:



Člověk může vykonat velké věci, i když nevěří v nesmrtelnost
– ale jen pokud jiní v ni věří za něho a kolem něho.

To je dnes Evropa a Církev v ní. Josef Č.


