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Drazí bratři a sestry, kteří žijete zasvěceným životem, 
Pán nás volá, abychom letošní postní dobu prožívali vskutku zvláštně, způsobem, 
jaký jsme si nikdo neuměli představit a který od každého z nás vyžaduje, abychom 
denně prováděli podstatné změny našeho stylu a způsobu života. 
Během postní doby probíhá v našich komunitách obvykle řada charitativních 
iniciativ, hodně času věnujeme modlitbě a reflexi, abychom pak s obnoveným a 
očištěným duchem mohli přistoupit k slavení Velikonoc; společné bohoslužby a 
setkání bývají častější. Letos je naším úkolem žít v síle víry stejně intenzivně jako 
kdy jindy, ale úplně jiným způsobem. 
Nejdůležitější svědectví, jaké teď můžeme vydat, je především pokojná a 
opravdová poslušnost vůči požadavkům stáních i církevních autorit, vůči všemu, co 
má za cíl ochránit naše zdraví, a to nás jako jednotlivých občanů i jako 
společenství. 
Láska a vděčnost zavazuje každého z nás, jednotlivce i komunity, abychom se 
intenzivně a bez přestání modlili za všechny, kteří nám pomáhají žít a přežít tyto 
těžké chvíle. Za úřední činitele, vládu, zdravotníky všech úrovní, dobrovolníky 
civilní obrany i příslušníky ozbrojených složek, za ty všechny, jejichž práce je v této 
kalamitní situaci velmi cenná; za ně je třeba je třeba se modlit a přinášet oběti! 
Každý můžeme v této situaci přispět mocí intenzivní a neutuchající modlitby – 
nepromarněme příležitost. 
V první řadě máme na mysli všechny kontemplativní komunity, které chtějí být 
viditelným znamením stálé a důvěryplné modlitby za celé lidstvo. Myslím i na 
množství starších sester a bratří, kteří svou každodenní modlitbou doprovázejí 
službu a apoštolát těch, kdo se aktivní službou snaží přispět všem potřebným 
bratřím a sestrám. V těchto dnech svůj cenný a nenahraditelný apoštolát ještě 
zintenzivněte, buďte horliví, a buďte si jistí, že Bůh nebude meškat, že nám odpoví 
a ve svém nezměrném milosrdenství tuto těžkou pohromu odvrátí. 
Přinesme Pánu radostně i tak těžkou oběť, jakou je nemožnost účasti na mši svaté 
a u Eucharistického stolu. Spojuje nás to se všemi, kteří i kvůli nedostatku kněží 
nemají možnost každodenní účasti na Nejsvětější Oběti. 
Kéž ti, kdo můžou, dobře využijí příležitost a stanou se konkrétním znamením 
blízkosti našemu lidu, vždy v souladu s pokyny příslušných odpovědných autorit. 
Zcela věrni našim charismatům, stejně jako vždycky v minulosti i v dobách 
nedávných, sdílíme s ostatními utrpení, úzkost a strach, ale jistotně věříme, že Boží 
odpověď nebude meškat a brzy budeme smět vzdát díky slavnostním Te Deum. 
Při včerejší pouti k Panně Marii Sněžné (Salus Populi Romani) a ke kříži, který 
zachránil Řím před morem, nám chtěl svatý otec František připomenout, že 



k odstranění pohrom a kalamit máme i v naší tak technologizované a pokrokové 
době k dispozici stejné prostředky, jaké používali naši předkové. Modlitba, oběť, 
pokání, půst a almužna: mocné zbraně, které u Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
dobudou milost úplného uzdravení z tak zákeřné nemoci. 
Drahé sestry a bratři, moderní komunikační prostředky nám dávají možnost účasti 
na bohoslužbách i příležitost k formaci; umožňují nám, abychom se necítili tak 
osamoceně a izolovaně a aby náš hlas dolehl až k těm nejvzdálenějším. 
Přinášejme všem znamení naděje a důvěry. I v úzkosti a napětí těchto dní si buďme 
jisti, že věrností svému úkolu přispíváme k tomu, aby se společnost z přítomných 
temnot vynořila. 
Přijměme s nadšením papežovo pozvání a v důvěře se svěřme naší drahé Matce 
Božské Lásky. Každý den, ráno a večer, modleme se s papežem: „Ty jsi spása 
svého lidu, Ty víš, co potřebujeme. Věříme, že stejně jako v Káni Galilejské 
zasáhneš i nyní, aby se po těchto chvílích zkoušky mohla vrátit radost a slavení.“ 
Drahá Nebeská Matko, pomoz nám prožít tyto těžké dny s nadějí, v obnovené 
jednotě, v duchu pravé poslušnosti k tomu, co je po nás vyžadováno, s jistotou, že 
po této zkoušce dospějeme k požehnané a slavné hodině Vzkříšení. 
Všechny Vás srdečně a v hluboké úctě zdravíme a doufáme, že světlo a láska 
tajemné Kristovy oběti pronikne celý váš život. 
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