Dušičkové zamyšlení.
Drazí čtenáři,
je tu opět listopad a s ním dušičkový čas, v kterém se nám připomíná naše pomíjivost. Smrt se nikomu nevyhýbá, a
zvláště hluboce se nás dotýká, když zasáhne někoho z blízkých. Je-li smrt považována za konec všeho, pak děsí,
straší a mění se na hrozbu, která ničí každý sen, každou perspektivu, láme každý vztah a přerušuje každou cestu.
K tomu dochází, považujeme-li svůj život pouze za čas vymezený dvěma póly: narozením a smrtí. Toto pojetí smrti je
typické pro smýšlení ateistické, které interpretuje život jako náhodný výskyt ve světě, jako cestu vstříc nicotě.
Existuje však také praktický ateismus, totiž život kdy sice nepopírám existenci Boha, a třeba i věčnosti, ale žiji pouze
pro vlastní zájmy. Společnost, která už nevěří na věčnost, na život po smrti, na Boha, pod jehož mocí existuje, se
mnohem víc soustředí na „své maso a kosti“ a postrádá duši. Hmota, tělo a pomíjivé se octlo v centru pozornosti.

Tomuto falešnému řešení se však vzpírá lidské srdce, touha po nekonečnu, která je v nás přítomna. Jaký je tedy
křesťanský smysl smrti? Hledíme-li na nejbolestnější momenty svého života, kdy jsme ztratili drahou osobu,
postřehneme, že i uprostřed dramatu této ztráty, která nás drásá, zůstává v srdci přesvědčení, že nemůže být
všemu konec, že dotyční se nepropadli do nicoty. V našem nitru existuje mocný instinkt, který nám říká, že náš život
se smrtí nekončí. Důkazem pro křesťany, že toto silné tušení je reálné, je příběh smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Kříže na našich hřbitovech totiž neupozorňují jen na smrt, ale současně na vítězství nad smrtí. Zdá se nám to tak
nemožné, možná jako pohádka. A přeci si tak přejeme, aby to byla pravda. Jak říká Ježíš, u lidí to možné není, ale u
Boha je možné všechno. Proto, když v těchto dnech myslíme na naše zemřelé, nejen že položíme kytičku na hrob,
ale k nebi vznášíme modlitby. S důvěrou, že i když je odloučení s našimi drahými někdy tak bolestné, není
definitivní.

Stefan Wojdyla, kněz
Modlitby za zemřelé:
31. říjen v 16:00, hřbitov Hostomice
1. listopad v 12:45, hřbitov Mrtník
1. listopad v 16:00, hřbitov Praskolesy
1. listopad v 11:00, hřbitov Hořovice
6. listopadu v 16:30, hřbitov Lochovice

