Brno, 09. 03. 2020
Vážené spolupracovnice a spolupracovníci,

poslední dobou žije naše celá společnost problémem zvaným COVID-19. Jsem si jist, že vyšlo již
dostatek informací, jak se v této situaci chovat. Myslím tím zásady a instrukce pro plošné obyvatelstvo,
které vydává některý ze státních orgánů. Když bych měl všechno shrnout, jedná se o zvýšenou
pozornost hygieny a bariérového přístupu mezi všemi spoluobčany.
Jak se bude celá situace vyvíjet, nikdo nedokáže odhadnout. Situace se musí řešit „krokově“
a neustále je nutné analyzovat nové skutečnosti, které mají dopad na společnost. S tím souvisí i možná
omezení ze strany státních orgánů.
Když procházela Afrikou, před několika lety, smrtící Ebola, všichni jsme se zde v Evropě modlili
a přispívali jsme na charitativní sbírky. Troufám si tvrdit, že Afrika byla v daleko horší situaci, než jsme
dnes my. My máme stále dostatek prostředků tuto situaci řešit. Jedním z těchto prostředků, kromě
těch technicko-organizačních, je i modlitba či slavení mše svaté. Nezapomeňme, že Pán je stále s námi.
A právě i v těchto, pro nás, složitých situacích. Nebojme se proto a vložme svou starost na Pána. Jistě je
to ta nejlepší investice, kterou můžeme udělat.
V neposlední řadě se „neuzavírejme“ do vlastních problémů. Spíše si všímejme, zda někdo
nepotřebuje pomoci. Jednejme, jak by jednal i sv. Jan z Boha. Tak, jak by to mělo být v rodině. V rodině
sv. Jana z Boha.
Po pohovorech, které jsem měl se všemi vedoucími pracovníky, bych chtěl poděkovat za pomoc
a vstřícný přístup, se kterým se setkávám. Zde v Čechách i na Slovensku. Děkuji za to, že dokážeme
společně řešit situace, které přichází a na které nejsme připraveni a kolikrát ani vybaveni. Věřme, že
dokážeme zvládnout i to, co zatím neznáme. Že dokážeme čelit problému, který se týká každého z nás.
Přeji vám všem požehnané jarní dny a zůstávám s vámi, spolu se spolubratry, v modlitbách.
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