Polední mše svatá v pondělí 4. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Evangelium o Zvěstování: Lukáš 1,26-38
Co se můžeme naučit od svatého Františka?
Anděl Gabriel dokonale završil svůj úkol a odešel. Kdy my
završíme své poslání? Děkuji Bohu za svatého Františka z Assisi.
Hlavní věcí v jeho životě je úžasná láska k celému stvoření. Hlavní
věcí v jeho životě je chudoba. Jeho hrdinské napodobování Krista
v chudobě odlišuje jeho povolání ode všech ostatních. On je tím
nejhorlivějším, nejúžasnějším, nejnadšenějším, nejradostnějším,
nejtoužebnějším milovníkem chudoby. On po ní toužil. Řekl, že po
penězích nejvíce nenávidí rozepře a podvod.
Můžeme se od něho učit? V našem případě je naším
nejvýznamnějším řeholním slibem tato modlitba, láska k této
modlitbě. A otevřete své uši a oči: tato modlitba nedosáhne úspěchu,
pokud se ji jen já a vy budeme modlit u sebe v pralese – jsme
povoláni, abychom přitáhli celý svět. Ve dvanáct hodin se na trhu
rozezní zvon a všichni se začnou modlit: „Ježíši, Maria, miluji
vás…“ Na silnici, až bude čas na modlitbu Anděl Páně, každý
vytáhne svou modlitební podložku a bude se modlit: „Ježíši, Maria,
miluji vás…“ Až bude mezinárodní fotbalový zápas, Chelsea proti

Manchesteru, až udeří dvanáctá, všichni se zastaví a zazvoní zvon:
je čas na přestávku na modlitbu. Jako máte přestávku na cigaretu,
na čaj, na kávu, tak musí být i přestávka na modlitbu, dokonce i na
stadionu. Takhle to Bůh chce. Musíme být tedy připraveni šířit tuto
modlitbu ke všem a přitáhnout všechny k Boží lásce, jako se to
uskutečňuje v Eucharistii.
To je další důležitý krok: když tato modlitba už vládne ve mně a ve
vás zde, musíme ji rozšířit ke všem, exportovat ji do celého světa.
Pokud nevládne tady, zapomeňte na to. Tato modlitba je nositelem
království Božího. Tato modlitba je druhým příchodem Krista.
Slyšíte to? První příchod Krista je v Eucharistii. Tato modlitba je
druhým příchodem Krista. Můj Bože, přijď ve slávě!

