Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k roku rodin - II.
Milí přátelé,
máme za sebou více než šest měsíců roku, který v brněnské diecézi prožíváme jako Rok rodiny.
Využívám slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, abychom se opět na chvíli zamysleli nad tím, jak rodiny
povzbudit.
Pro každou rodinu je učitelem, tmelem i světlem Boží slovo. Hovoří o tom, že Bůh se vydává nám
lidem v našich konkrétních situacích a potřebách. Pozorný čtenář Písma a pozorný posluchač
zvěstovaného slova vnímá Boží poselství, které směřuje do jeho každodenního života.
Svatí Cyril a Metoděj byli povolání přinést nám Boží slovo ve srozumitelném jazyku a nabídli nám
možnost, abychom v něm Bohu nejen naslouchali, ale také z něho žili. I dnes jsou naše sestry
a bratři povoláni ve svých rodinách k životu se slovem Božím a ze slova Božího. Mají mu společně
naslouchat, učit se o něm, hovořit s ním, a snažit se přijímat jeho sílu do všech situací svého života,
do jeho radostí i bolestí.
Tradičními formami kontaktu s Božím slovem je četba, vyprávění, rozjímání o něm, modlitba nad
ním, ale i vzájemné svědectví o životě s ním. Je realitou, že dnešní dospívající děti jsou často
schopny přijímat Boží slovo pouze jako zprostředkovanou zkušenost svých rodičů...
Od svatých bratří ze Soluně se můžeme nechat znovu inspirovat jejich velkorysostí při šíření Božího
slova v nových podmínkách. Ani my bychom se v rodině a mezi rodinami neměli bát zvěstovat Boží
slovo novými formami a možnostmi - a být v tom vynalézaví. Tak třeba v naší době moderních
technologií a komunikačních možností je vhodné používat všechny dostupné prostředky k častému
styku se slovem Božím. Je možné číst a šířit dál biblická čtení, která jsou rozesílána elektronickou
poštou, posílat biblické citáty jako "esemesky" a podobně. Nebojme se hlásit k Bohu i těmito
způsoby. Svatý otec Jan Pavel II. věnoval v roce 2002 celý list k 36. světovému dni sdělovacích
prostředků internetu a možnosti jeho využití k evangelizaci.
Proč je potřeba, aby nás slovo Boží přímo fyzicky obklopovalo? Protože Boží slovo je vyjádřením
Božího pohledu na skutečnost, v níž se nacházíme. Usilujeme-li o to, aby na nás Stvořitelovo slovo
tvořivě působilo, povede nás v našem životě s Bohem, a to i v životě společenství, i v manželství
a v rodině.
Za to se modlím.
Váš biskup Vojtěch

