Pozořice 31. 12. 2017
Svátek Svaté rodiny
MOUDRÁ PASTORAČNÍ POMOC ROZVEDENÝM
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Drazí, dnes bych rád pohovořil na velmi citlivé téma, a sice moudrá pastorační pomoc
rozvedeným… (na deváté: Na tento úmysl je také sloužena tato mše svatá)
Co to znamená?
o Znamená to nejen intervenci (tedy moudré zaangažování se do problému), ale
vůbec vnitřní postoj k dané věci.
o Týká se kněze (faráře), ale i celé farnosti – farního společenství.
Papež František ve své exhortaci Amoris laetitia se nevyhýbá tomuto problému a píše:
o číst AL 291
Co to tedy znamená konrétně?
1) Především soucit a přijetí!
o A) Nejde o to hned vše pochopit, ale přijmout ten samotný fakt, že se to stalo!
o B) nepachtit se po informacích, nešířit drby! Diskrétnost!
2) Nesoudit a neodsuzovat, nehodnotit!
3) Nediskriminovat!
Stav rozvedených je bolestí na všech stranách – je to bolest jako každá jiná – je to jako
když se někomu něco stane – ten člověk potřebuje první pomoc, stabilizaci. A pak
následuje odborná lékařská péče.
o Podobně je to v těchto situacích…
Působení Zlého: Hledat viníka, polarizovat, zhodnotit, odsoudit, omluvit rozvod, brát
ho jako jednu z normálních cest…
o Boží Nepřítel vždycky rozeštvává – snaží se, aby manžele přehazovali vinu
jeden na druhého; druzí, aby tvořili tábory… --- tak takhle ne!!
Manželským pádům by se mělo předcházet, pomáhat v krizích a pomáhat v případech,
že dojde k rozpadu…
Pomáhat lidský (blízkost a soucit), duchovně (modlitba, žehnání, hledání Boží
pomoci, trpělivost), odborně (poradenství)
Situace rozvedených je podobná jako každého, kdo má nějaký problém, hřích, trápení!
Člověka máme vždy přijmout (jak Ježíš každého přijímal s láskou), i když ne vždy
můžeme (a dokonce někdy nemůžeme) souhlasit s tím, co dotyčný udělal, co se
stalo… Musíme např. soucítit s rozvádějícími se, ale nemůžeme nikdy souhlasit
s názorem, že rozvod je dobrá věc… Rozvod je vždycky ze své podstaty něco zlého, i
když může být např. menším zlem…
o Pán Ježíš vždycky přijme hříšníka, ale nikdy mu neschválí hřích! Přijímá ho,
aby ho od hříchu osvobodil, aby mu odpustil, aby mu byl nablízku…
Co Ježíš nepokrytě vždy odsuzoval, bylo farizejství a pokrytectví! Ty spravedlivé,
kteří ho nepotřebovali… Kteří ukazovali prstem a stáli před Bohem jako spravedliví!
A to se nám může stát i ve vztahu k rozvedeným: že si na ně ukážeme prstem… nebo
že je považujeme za špatně křesťany – neschopné dodržet manželský slib…
Často se stává, že rozvedený člověk se považuje za špatného křesťana, přestane čerpat
posilu ze svátostí a už je to na nakloněné rovině… Právě ti, kteří jsou tzv.
„neregulérní“ potřebují obzvlášť duchovní péči, přijetí, posilu, požehnání a vždy
duchovní doprovázení. Je třeba duchovně rozlišovat!
o Ono to bolí! A bolí to o to víc, když vás lidé okolo apriori odsuzují… Ale kde
je bolest, tam je vždycky Pán blízko!
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Proto bych chtěl dnes spolu s vámi svěřit všechny naše rozvedené Božímu, ale i
lidskému milosrdenství!
--- Když nevím, jak pomoci, když nevím, jak se k tomu postavit, modlit se!

