Tato situace je velmi bolestná. Je to ale také příležitost si více uvědomit
co pro nás Pán Ježíš v Nejsvětější svátosti znamená a jak jsou pro nás všechny
svátosti důležité. Snad Pán Bůh tuto zkoušku dopouští právě z tohoto důvodu.
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni
podle jeho rozhodnutí. (Řím 8:28). Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? (Řím 8:35)
Možná si říkáte, že situace není vážná a že jde jen o zbytečnou hysterii. Lékaři
v nemocnicích severní Itálie by nesouhlasili. Musejí se rozhodovat,
komu poskytnout intenzivní péči a koho nechat osudu. Epidemie u nás ještě
nedosáhla svého vrcholu. Mezi námi jsou bez pochyby lidé, kteří nákazu
přenášejí, aniž by jí díky dlouhé bezpříznakové době zatím sami trpěli. Takoví
mohou pro svou osobní zbožnost nakazit někoho, kdo to pak třeba nepřežije.
Kdo z vás by si to chtěl vzít na svědomí? Vy starší se můžete nakazit v dopravních
prostředcích cestou do kostela a vystavit se tak vážnému nebezpečí. Nebylo by to
hříchem proti pátému přikázání?
Mezi čtyřmi kardinálními ctnostmi je také ctnost rozvážnosti - prudentia.
Tato ctnost se nazývá vozkou všech ctností, auriga virtutum. Znamená to, že řídí
ostatní ctnosti, aby neupadly do dvou extrémů - nedostatku nebo přehnanosti.
Ctnost je totiž vrcholem mezi dvěma extrémy. Rozvážnost je projevem rozumu,
osvíceného vírou.
Svatý Pavel nás upozorňuje, že nade všechny ctnosti je láska. Především však
mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. (Kol. 3, 14). A tak zůstává víra,
naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1 Kor 13, 13). Láska jako božská
ctnost je zcela jistě nad zbožností. A je to právě láska, která nás vede k tomu,
abychom brali ohled na druhé a abychom ani sebe nevystavovali
nepřiměřenému riziku. Jinak bychom lehce mohli propadnout největšímu
z hříchů - pýše. A není horší pýcha, než pýcha duchovní.
Využijme příležitost, kterou nám Pán Bůh v této postní době dává k prohloubení
osobní i společné modlitby. Rodiče si v této situaci mohou udělat více času na
své děti a jejich náboženskou výchovu. Děti se mohou třeba konečně naučit
modlit růženec. Zcela jistě se jim to pak v životě mnohokrát hodí. Buďme pokorní,
buďme kreativní a také buďme poslušní. Pán Bůh má mnoho způsobů nám dát
svou milost, a pokud kvůli poslušnosti nějakou milost ztratíme, pak právě díky
poslušnosti mnohem větší milost dostaneme.

