Vánoční setkání s meditací- o něžnosti
n žnosti Boha

Řekl jim toto podobenství:
"Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch devadesát devět v
pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne?
A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena,
přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: 'Zaradujte se se mnou, protože jsem
nalezl svou ovci, která se ztratila.'
Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují."
Lk 15, 3-7

Dne 28. 12 jsme se vydali s o. Mons. Karlem Orlitou a o. Stanislavem Tomšíčkem na dvoudenní
meditaci do Břežan u Znojma. Cesta uběhla rychle a po menší ztrátě orientace jsme našli správný
směr a dojeli na místo. Přívítali nás sestry sv. Hedviky a ubytovali nás v bývalých hospodářských
budovách, které byly krásně zrekonstruované, včetně přednáškové místnosti. Díky jejich pohostinnosti
jsme byli celý pobyt jako v bavlnce. Nedělní večer měl o. Karel nachystanou adoraci a četl z listu sv.
Pia nějakému penitentovi. Druhý den jsme zahájili mší svatou v zámecké kapli u sester, kde jsme se
také pomodlili ranní chvály. Po snídani jsme se odebrali do našeho zázemí a o. Karel pokračoval
přednáškou na téma Něžnost Boha. Potom zde byl také prostor pro rozjímání. Následoval oběd a
hned potom jsme se vydali ke stájím, kde nám sestry zprostředkovali projížďku na koních, které jsme
předtím vyhřebelcovali a osedlali. Potom za asistence ochotné paní se dvěma děvčaty, chovankyněmi
ústavu, o které se sestry starají, jsme se postupně projeli na koních. Odpoledne, řádně unavení, jsme
se opět občerstvili na těle a následovali otázky k tématu a diskuse. Večer jsme zakončili adorací,
během které bylo možno jít ke svátosti smíření. Poslední den otcové sloužili opět v zámecké kapli mši
svatou a po rozloučení se sestřičkami jsme vyjeli na cestu domů.

Děkujeme o. Karlovi a o. Stanislavovi, že nás duchovně obnovili a dodali nových sil a také
patří velké díky sestrám sv. Hedviky, které se o nás báječně starali.

Tomáš Fránek

Několik poznámek z přednášek o. Karla:
Něžnost je charakter lásky. Kde je totiž dar, tam je láska a naopak kde je velká láska, tam je velký
dar.
Ježíš nám dal dar, skrze jeho smrt, podíl na synovství Božím. Tento dar provází něžnost. S touto
něžností se setkáváme v eucharistii. Bůh je láska a s něžností se nám dává ve Slovu a v eucharistii.
Jestliže nezakoušíš velikost Božího odpuštění, nejsi plně s Bohem a v Bohu. Hříchy (těžké, lehké i
slabosti) otupují duchovní přijímač pro duchovní signály od Boha. Duše zabránila svým
rozhodnutím Božímu působení kompromisem s hříchem.
Vlažnost, vychladnutí působí:
1. Relativizací skutečnosti skrze subjektivismus (já jsem tím hlavním předmětem). Pro tohoto
člověka není hřích co říká Bůh, ale to co on sám považuje za hřích. Je u mě něco, co
překáží plodům Ducha svatého?
2. Oportunismus- „všichni to tak dělají..“ Sebeospravedlňující úsudky.
Ježíš- nás zachránil od věčného zatracení. Ježíš byl lidský- cizoložnice, celníci, hříšníci… Byl
milosrdný, slitovává se nad ubohostí člověka. Ježíš neustále hledá své ovce, jako dobrý pastýř.
Ježíš dává potravu- eucharistii, Slovo Boží. Jestliže budu Ježíše vnímat v eucharistii, potom snáze
budu vnímat svého bližního.
Nemůžeš milovat někoho, koho neznáš. On sám jde před námi; všechny rány, nástrahy a léčky za
nás dostává jako první. Ježíši záleží na každém zvlášť, nechává 99 ovcí a vydává se hledat jednu
ztracenou ovci. Ta ztracená, zraněná kulhavá přitahuje o to víc jeho pozornost. Bůh čeká až do
poslední chvíle na člověka. 99 spravedlivých, kteří obrácení „nepotřebují“, nepřiznají svůj hřích.
Známka člověka, který nepotřebuje obrácení- vidí třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku
nevidí.. Jestliže nezakoušíš lásku Boží ve svátostech, nejsem jedním z těch 99 spravedlivých? Když
se staví člověk do role boha, vyčleňuje se ze společenství. Ježíš si nechce nechat radost z nalezení
ovečky, chce se radovat s ostatními a zapojit ty ostatní, jako bylo podílení se učedníků na nasycení
lidí. Hřích je potřeba vyznat, odstranit a zříci se ho.
Né, že já vejdu skrze svou mentalitu, ale skrze Kristovu mentalitu, lásku. Mentalita tvoří skutky,
postoje, jednání co člověk opakuje. Jsou to schémata. Začít od malých věcí s velkou láskou.
Začátkem je dobrá svatá zpověď a obnovení výčitky svědomí.

