Milión dětí se modlí růženec 2018

Milí přátelé,
všichni zažíváme znepokojivou politickou situaci ve světě, která v
nás budí vážné obavy. Už dávno nejde jen o čistě národní
konflikty. Mnohé oblasti světa se podobají sudu se střelným
prachem, z něhož se může lehce rozhořet vojenský konflikt.
Co můžeme dělat v této situaci my křesťané, třebaže
nezastáváme vedoucí pozice v politice? Učitel Církve sv. Jan
Zlatoústý by nám řekl: „Modlící se člověk drží ve svých rukou
kormidlo světových dějin.“
Papežská nadace Kirche in Not - Pomoc trpící Církvi nás proto
stejně jako v předchozích letech zve k celosvětové modlitební
iniciativě Milión dětí se modlí růženec. Všichni rodiče, učitelé a
vychovatelé jsou zváni, aby se 18. října 2018 v 9.00 hod. (nebo
v jinou vhodnou dobu) modlili spolu s dětmi růženec za jednotu a
mír ve světě. Na mnohých místech se v tuto dobu na půl hodiny
dokonce přeruší vyučování. Tuto modlitební akci zahájilo několik
dospělých v roce 2005 ve Venezuele, důvěřujíce slovům svatého
P. Pia: „Když se bude milión dětí modlit růženec, svět se změní.“
Tímto způsobem se téhož dne v říjnu – v růžencovém měsíci –
sjednotí v modlitbě nejen milión, ale několik miliónů dětí na
celém světě, aby tak trochu víc přitáhly nebe na naši zem. Vždyť
sám Pán řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně,
neboť takovým patří nebeské království“ (Mt 19, 14).
Jak často se už potvrdilo, že zvlášť modlitba dětí má velkou moc!
Jedním z takových příkladů bol i ohromující zázrak, o němž jsme
psali v dopise adresovaném dětem. Tento zázrak se stal na
přímluvu svaté Marie Alfonsiny Ghatta 14. dubna 1886 v městě
Jaffa ve Svaté zemi a je přesně podložený výpověďmi očitých
svědků. 12-letá Nousseira Habib spadla při vytahování vědra s
vodou do hluboké nádrže. Přestože s už zdálo, že je vše
ztracené, sr. Maria Alfonsina se začala spolu s ostatními dětmi
úpěnlivě modlit růženec a prosila o záchranu života této dívky. Po
zázračné záchraně malé Nousseiry konvertovala celá její rodina
ke katolické víře a ona sama až do konce života vydávala
svědectví o síle modlitby svatého růžence.
Kde neuspělo žádné lidské úsilí a námaha, tam díky modlitbě
růžence dětí a jejich učitelky svaté Marie Alfonsiny zasáhl sám
Bůh. Dokázali bychom i my dnes projevit stejnou víru, jakou

prokázala tato sestra, a povzbudit i naše děti ke společné
modlitbě za mír ve světě?
Kéž by i Vám darovala Panna Maria odvahu a nadšení ke
spolupráci na této modlitební iniciativě, která jistě přinese ovoce
míru a jednoty.
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