
 
 
 
 
 
  

 
Oktober  2017                                               tschech. 

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, 
obnov v mém nitru pevného 
ducha.                          (Ž 51,12)                                                 
______________________________________           

Začni nově! 
Start again! 
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Milí přátelé Ježíšových slov, 

jaká je to radost, když se můžeme zadívat do zářících nefalšovaných dětských očí. Ta 
pramení z čistého dětského srdce, která nám umožňuje dohlédnout až k samotnému Bohu. 
Toto jsou okamžiky hlubokého štěstí! Takovéto čisté srdce je každému z nás darováno při 
narození. Opatrování takovéhoto srdce, aniž by člověk propadl pokušení po moci, majetku 
a touze po zábavě, není vůbec lehké. 
 

Na světovém setkání mladých 2013 v Riu řekl papež František: „Čas mládí je ten, kdy 
rozkvete veliké bohatství citového života, který je po ruce ve vašich srdcích, který se stává 
hlubokým přáním po pravé, krásné a veliké lásce (…). Tímto vás zvu, abyste nově objevili 
krásu lidského povolání k lásce, vyzývám vás také, abyste se postavili proti rozšiřující se 
tendenci banalizace lásky, především když se pokouší, aby byla redukována pouze na 
sexuální aspekt a člověk ji odděluje od podstatných atributů krásy, společenství, věrnosti  
a odpovědnosti. Milí mladí přátelé, v kultuře provizorního a relativního mnozí kázají, že je 
důležité, aby si člověk ,užil‘ daný okamžik, aniž by se zavázal na celý život, či dělal konečná 
rozhodnutí ,na věky‘, neb ty jsou namáhavá a člověk neví , co mu zítřek připraví. Já vás 
naopak prosím, aby jste byli revolucionáři; prosím vás, abyste plavali proti proudu!“ 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, ryzí srdce osvobozuje a dává prostor životu. Nepravé 
srdce lpí na věcech a lidech a chce vlastnit. Prosme stále nově Boha o čisté srdce, které 
osvobozuje a chce to nejlepší pro náš protějšek. Plavme proti proudu a buďme schopnými 
přijmout pravou odolnou lásku. A pokud byl náš pohled nepravý a chtěl nás ovládnout, pak 
platí: Začni nově! – Start again! 

                 Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker   


