BRATR ROGER V PRAZE
vner večer jocbi sx řekl, í € bychom n\ohli vp tvořit komunit v
žen po boku to^unity au£ů. híebn by to byle nutné. i koneč
ná odpověc ale byl«: ne, ai j«éno laizé eůstane scela mslé,
rt rast; ks jen to co je zcela podstatné* Jem r.zl-A rodina.

¿9 třeba, «by společenství, které se nazývá církev, bylo aeso
sebou a aby vysu čilo c tí% co je »cela nutné, lo&nat, co ¿a
tfctc :.3i'd •;...'• >ř .u, £ rradité'tmi scaozá-e j»é • u vžecP rovinách v
lekům Xělt sletově je tcoi tak.
rok od roku 1949 putu*

jsme do žtoa jednou či dvakrát se rok. A čekáme, že kurie v Sím
se etane čím dál více tammitou, která » MMseta prostředků, a
prostředky »cela prostým možní vytvářet společenství, Jednotu,
to, co dnes prožíváme, modlitbu dom, ta nebývá celý svůj asjysl
v životě církve, vsájemné se doplňuje a podntóuje s »odlitbou
celého farního společenství, metnuje církvi, aby nevytvářela
MS mnchc struktur* Bůh od nás žádá, aby církevní struktury
byly kostrou, Cter^ nese tělo, n pokud jde c Keizk, jame velmi

citliví na to, aby nie nebylo nadwěmé; komunit© musí sůatat vel
mi G»exená. Keeatatuje žádné společenství Ittisé, existuje jen
společenství církve«

Kflyž jsme odjížděli, byl kostel plný mladých lidí, chtěli,
abych Ji» rucó ^ekl* Aekl jem jim: uechce&e být ničími
přívrženci. Chceme t^-t učedníky Ježíže Krist« * Je to velui
silné slovo, ale ny bychom drttli být pehe wědky. ¿riatus
hladí na nás vSechry, Bůh hledí ne nás všechny, před nía

nejsou velcí a mlí. Jam učedníci Kristovi, ale nefflůžene
sami o sobě líci, že ¿1:1 jsne, msís#? být jako lékoví,
potvrzeni.
cohleČKe n© tuto ikonu; její orpwlX Je ze 7. století z lí&ypla.
Je velmi příznační pro nái život. Je ssajímavé, Xe vznikle. v oné

době* Jen Boží vedení umožňuje lidem zachytit m dřevo takovou
t
:'...■<
.. ■ ■ ;•;. ? í - .•< ’.i :: Cl "kj ř • :•<
3vSda& i Kristus hledí pře;’ sebe* hledají á žíýí V díédTcíflí £
lobem. Cristuré je tu &'& obrss Boží □ &>vá nJa ho posnM. A :1ade svou ruku na rameno svMkt > len ho nevidí, ale je ním dc;roV-I&en* Je to obra» nařeliO života: kráčíme vpžed a jsme nín depi-ovlzení, milujex ho, aniž bychom ho vid"li.
Jak je to o prototypem avčtove eutarityr Prototyp svčtov
autority - bud^se slavit avHak řrcs>čri..ní Báná od 6. srpm-

’** ,* **

Ctóli- Čtyři t?
j-rotc o do ¿úizť. rc bez obtíží více re.
tri tisíce. lili r;.‘ije..?:ou rxv...'dc* kalte se -vrt í rrester
pro to, atyc
o tomto prototypu a-li jvnžovet* ■'. letos
v létě uvidíme*
Před dvaceti lety, kdyi *e k nám Badali hrnout lidi, váleli j«at
si, áa z Tali' oteCsnie* Ríkoli jsae si; x.^nlire a začnwe jinde
znova« Ale pak jsme měli způsob, jak v&e sladit« Ptali jsme se
svÿch přátel z vesnice a ti nám řekli: g ■ /ate-li ¿i:;.—., --ccií;
muset znova začít plíjímrt lidi. A tak jsme. zůstali*
nes ¿sem si uvědomil, jek mixoMdng důležití. jc modlitba
dow. Podaří**li se nám přinést dary, které nám hůh takto
dává, do farností, církev může žít, má bud
»,&»»*
mená: kontinixita kx-ista potoA^je v budoaoiiosti lléstve
■•.□ m:wh Hrnvorat cestu, umolňwot „..rictu tuto ker. ti*
nui tu. „iíkím to proto, re jsem pc&nat tí:.? ’.« jsms tu* 1,
nám ustolžuje prožívat i v xs-lén počtu liturgickou modlitbu.
Aniž lyci c. vtvlieli f.uri^, .které se baJ.ou oddělovat oč
církve*
Jek může&e 3 vzín.i na dálku sd/let to, ec
oc vás tolik
vuje? Hledejme kažÚJ den svitlo kristová. Jaae jím, ale Eůh žádá,
•■.li. Ir-xjae So, t.lAc.cQ pochopili, co nám fifth
MM, ta;;, kr ná MpO£tavil. ;.<• jeko crrndí loží, děl&ie totéž
co vy: hledúow« V.lielmi procházím zkou/k: &i. Včicíni. a v téď. *
to zkouškách nás fifth tříbí- Jedno’•
&• mu řekneme: Tys nfts pM*
Sel navštívit, tys ke nfi tou zkouškou promluvil. tate zkušenost
je ztčžkn možno -led&t.
opolečtac-tví svodku . rîstc-v'ci.,
Sc’. kelen ÎIC l o «
*Jak je tMké nést jméno ’Iaizért řekl jama jedsou Pavlu VI ?
tMi bychom je odložit♦” OdpwMěl nd; "Všechno usmíření
Lřeslsnů leží v tom, wo ;anout na sete, eodumfe*!! semene
... nepřinese plody.”’
lečenství církve bude muset dojít velkých zjednodušení, bude
muset
:t k prostotě. budete-Ii chtít «
W jako fjNH
lečenství, dejte jí veUcé materiální prostředky»
VSiCfxni hledáme, starší i mladí, ale nejsme hned vyslechnu
ti- Tc cle není důvod k útěku. AkteM bud ou možná přezvu*
c<mi naší v■_ W .Icot ' v kontaktu s žit ca.
kurií. • ’ <• cl
jistotu, ,.c se cosi tóní* àsxef’ni zkoužia církve rAs trií
pr' 2.- • . ími /transparent/. Papež má povolání ekumenického pes*

— 3 —
týře* Je tu proto, aby vlet. .■oij-tínyn dnes •Ihsal Slovo
Solí* "'oto ;íow je čest*
ohy očrá ?¿nc zdmi. Ale u£ jimi
proniká. Čí» dál víc.
iot co nás uchvacuje na ¿¿chu, ¿e¿ jeho .pokora* To, co y.:.?. ac;v; r. :¿e n církvi, óeZ Její pokora. Se., j nic a IWi jí umožňuje dosáhnout všeho. Taizé, to ¿a jea aslé srnko* A dělá ’věe pro to,
aby jím Bástalo«
Co ai slibu: cte od papeBe ňeitala?
Jsme za něj velice vděčni. Téměř celý svět, kromě několika
málo Italů, byl ětMtsn, i italský lid* Je to velmi dobrý
papež* i-kijde*ii nOkay k v .e, nedělejte si valké výlohy
¿e'io pi-ijetía. Tam, am pricVASÍ, áneií ae mu v/ichni na*
bíd/eut tolik ye /tg ;- hrozí nebes-clí, ie srnciou to, ce
přiňáBÍ.
V Íímějseci žc.kí Jaks mé. babička, snít by byla symbolem zapření
vůči komukoliv, usmířil jsem v době víru svého protestante!
původu a vírou wteliekč církve* luto eeotu sil otevřeli -?o¿e bctičks, ale Bio jí už mnoho lidí před náai« Nikdy se nevychází
od nuly* Duch vzkříBáného Krista je pro věeohz#* henutí nás, c-... ~
chm h© poslouchali*..* --ůj livot výaiwmě ovlivnil» má babička a
. .:
; • ".. :. . . .- s
,'í<*
■ • >2?
: <z ■'?-.,
UMÜii^ed^ se.
vftet* ve svítě esdMují til velká zla: i^rko^xic, teroriz
mus a peružov ní lidských pr<v* £d¿ se, le ¿sne ey křeair.nc rachali ..kol bobovat a t Imito cly světský;; silům. yslía ai, ..e ;> třeba sepjatých nikou & zvláštního posvěcení
pro tento to¿* ¿Gaváce^í celt ho „ Iveta.
/ n©, eoiihlaaím* ./ le to ¿e úkel práví vóě, vy zde žijete.
.Pra nás ’aždéha ~1 Eůh. zvláštní úkol* Vy jste tím es
vlo£»řv& do zc.rč, aby vzklíčilo v nová* ůritce plod volbou
Jun© .revio II ¿M - mluvil v uteaeku k mlsdým lider: a tyli
taa Ukť p&láci. lekl ¿sw jim: krkvě skrze vás, s:rzc toi i zemi přichází jaro církve. A zo měsíc byl zvolen j^Qpe*
Bra Jan Pavel II* Tuěili jsme již dlouho dopředu, I» ¿ero
církve s& připravme sdc o ne a nás* ¿rac¿ Je to prost ž V.. *
lo je &:íe povolání; ¿:. ipr?-vovet jaro církve* Fndujmo se
a toho, jaro přichází. PřM jarem bývá mrazivý vítr, s&e
;> ;.: .pro, ktwě píichá:

fas vo
otázkách* 'Jehle
v dřinách
církve ku o <?1, převřu s kro sc ii^ýlil* lecite ve
; ucha U:.,. išeného* Vzpcsaemc na slova prorake: &aždé »tvoření ¿e příbytkem
Duete* kse círatut ~‘oř-o působení, ula vidy se vrací, vědy znovu
přičtuzí» xo, co jr specifická v lidská» »tvoření, ,;'. abi*cri. : cží
v n&a,
&»ch v nte* s kdyí lid*.' nerozuměli, co říká prorok,
hjh přičel crkl nás v árietu*
I ti, kCo ráai opovrhují, ani trad. í&h juiopovrhuje* ■ to je
kristus, který na» udí točím vim« Vkládá do nás svýjéa
-uchea Dobrou zváM c- vzkříšení* A to ;i nls Činí ••. iv< civ •*
ření* Kle neró.De zsbrřrdt kier.tenovi Mýt tímto nov; ni stve*
Aeníai, tía\, Klo odfítd opovrhovat, a kdo odpouští. Nebol
Bůh mu tuto cesta utezujo*

