Jan Pavel II., Ženo, díky tobě!

Papež František, Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši

Díky tobě, ženo, jen za to, že jsi žena! S vnímavostí, která je
vlastní tvé ženskosti, obohacuješ chápání světa a přispíváš
k plné opravdovosti lidských vztahů.

Tváří v tvář sklíčenosti matek a otců
Tváří v tvář sklíčenosti, která může nastat v životě toho, kdo se snaží žít víru
jako matka a otec v rodině, říkám jasně: mějte vždycky v srdci jistotu, že Bůh
jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neopouští! Nikdy neztrácejme naději!
Nikdy ji ve svém srdci nezhášejme! V našem světě existuje zlo, ale není tím,
kdo je silnější. Silnější je Bůh a Bůh je naše naděje! Bůh nás doprovází.
Ženy byly prvními svědky
Ženy byly prvními svědky Ježíšova vzkříšení. Znamená to, že Bůh si nevybírá
podle lidských kritérií. Prvními svědky Ježíšova narození jsou pastevci, prostí
a obyčejní lidé; prvními svědky vzkříšení jsou ženy, které měly v tehdejší
společnosti podřadné místo…
Maminky a ženy, vydávejte svědectví o živém Ježíši
Je to tak trochu poslání žen, žen matek, aby dosvědčovaly dětem, vnukům, že
Ježíš je živý, živoucí, vzkříšený. Maminky a ženy, vydávejte toto svědectví!
Bohu leží na srdci, nakolik jsme vůči němu otevření a zda jsme jako důvěřující
děti. Přivádí nás to také k zamyšlení nad zvláštní rolí, jakou měly a mají ženy v
církvi a na cestě víry při otevírání bran Pánu, v jeho následování a ve sdílení
jeho lásky, protože pohled víry by měl být jednoduchý, hluboký a láskyplný.
Apoštolové a učedníci mají obtížnější cestu k víře než ženy.
Babička mi předala z víry mnoho
Byla to moje babička, která mne naučila modlitbě. Předala mi mnoho z víry
a vyprávěla mi příběhy světců. Právě ona mi předala víru ve vzkříšení. Dodnes
mám v breviáři vložený rukopis své babičky. Je to jakási závěť zanechaná nám
vnoučatům.

Díky tobě, ženo-matko,
která se v jedinečném prožitku radosti i bolesti stáváš
mateřským lůnem člověka, která jsi pro dítě Božím
úsměvem, která vedeš jeho první krůčky, která o ně pečuješ
při dospívání a stáváš se opěrným bodem na jeho další
životní cestě.
Díky tobě, ženo-dcero a sestro,
která vnášíš do rodinného prostředí a pak do celého života společnosti bohatství
svého jemnocitu, své intuitivní vnímavosti, své nezištnosti, své velkodušnosti
a své vytrvalosti.
Díky tobě, ženo-nevěsto,
která svůj osud spojuješ s osudem muže ve vztahu vzájemné oddanosti
a ve službě společnosti a životu.
Díky tobě, pracující ženo,
nasazená ve všech oblastech společenského, hospodářského, kulturního,
uměleckého a politické-ho života. Díky za nezbytný přínos, kterým přispíváš
k budování kultury, schopné spojovat rozum i cit, k pojetí života stále
otevřeného pro smysl „tajemství“, k vytváření hospodářských a politických
struktur a k jejich obohacení ryzí lidskostí.
Díky tobě, ženo zasvěcená Bohu,
která se podle příkladu největší ženy, Matky Krista, vtěleného Slova, ochotně
a věrně otevíráš Boží lásce a pomáháš tak církvi a celému lidstvu žít „snubní“
odpověď, která úchvatně vyjadřuje spojení, které Bůh chce navázat se svým
tvorem.
Díky tobě, ženo, jen za to, že jsi žena!
S vnímavostí, která je vlastní tvé ženskosti, obohacuješ chápání světa a přispíváš
k plné opravdovosti lidských vztahů.
Zpracováno podle listu papeže Jana Pavla II. ženám.
Převzato z: http://www.pastorace.cz/tematicke-texty/r-2009-zeno-diky-tobe-janpavel-ii

S důvěrou choďte k naší Matce Marii,
otevírejte jí svoje srdce
a svěřujte svoje radosti a bolesti,
svoje naděje a utrpení.
Panna Maria vás potěší
a něhou svojí lásky ve vás zapálí naději.
Nepřestávejte vzývat Marii a důvěřovat té,
která je milosrdnou Matkou
všech svých dětí bez rozdílu.
Papež František
Převzato z: http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Maminky-zeny-a-babickyvydavejte-svedectvi-o-zivem-Jezisi-papez-Frantisek.html

