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která má trvat někol,ik let, začala dne 24. prosince v Libanonu
z podnětu ekumenické komunit?/ v Taizé«- Pout začala v Libanonu proto,
že tato zemo byla přeci válkou příkladem bratrského soužití mezi ná
rod.?/' a tiiito úlohu musí znovu získat. Ro^er Scbutz v Bojrútu prohlá
sil. že na této poúti smíření budou mít účast děti, a starci. Společ
né budou hledat cestu naděje, která odbourá každou formu nejistot?/
a nedůvěry mezi zeměmi, které jsou rozděleny pro politické motiv?/»
Děti nás naučí tomu, co říkal, papež Jan XÍIII.: "Nesnažme se pátrat,
kdo způsobil křivdu, kdo se zmýlil nebo kdo má pravdu. Smiřme se i"
Vo Věčném městě začalo 28. prosince ekumenická setkání evrop
ské mládeže. Hlavním námětem tohoto setkání ¿je mír a smíření. Do
Šíma přišlo přes 20 tis íc mladých, mezi nimi byla nejpoČetnějsí
skupina 5 tisíc Španělů, pak 4 tisíce Němců, 3 tisíce Francouzů.
Připutovali také mladí'ze Skandinávie, z Polska, z Jugos lavic a ji
ných států. 0 jejich ubytování se postaralo 2p0 římských farností,
římská papežské univerzity a koleje. Prvý den setkání se mladí pout
níci společně modlili v Lateránské bazilice a v kostele Fauny iíaric
Větří. Na obou místech k nim promluvil převor komunit;/ v Taizé Roger
Scbutz. Své radostné setkání s Janem Pavlem II. prožili mladí 30»
prosince♦

Dne 2b. prosince 1982 byla zveřejněna výzva k mladým, i starým
lidem celého světa, pod názvem Dopis z katakomb.
Těmto dnům v Římě ovšem předcházela několikaměsíční příprav?
po celé Ikzropě. Během ní se lidé, jimž leží na srdci budoucnost,
světa, «podlili za Boží pomoc, za jednotu křestan" a za inspiraci
pro to, co dělat, aby se lidstvo přiblížilo k Božímu královstvím

V této dob? příprav se péčí bratr? v Taizé objevila též čtyř:
témata, které tvoří logický- předtert Dopisu z'katakomb.

I. KKSTUS V U.'.i 20S1IUJS WŽJI SVÍ; GDrUŠVŽKÉÍ A

SVOU IČ7ŽROT

Prožití jednoho týdne v Taizé je jakousi vnitřní ■y ípvovor
k tomu, abychom se stali tvůrčími bytostmi v s ituaci našeho roz
dělení a svých nejistot, v prostředí společenských rozporů a roz
dělení křesíanů.

Mnozí by nejraději jako první krok chtěli se vvdat do spole
čenství s Bobem. Sasto přichází otázka.: Jak najít v evangeliu zdroj
života? Mnohdy máme dojen, že vlastně oni opravdu nežijeme. Má-li.
být někdo křesťanem, nemůže žít napolovie, znamená to, že hled? plnos t života, neboí Ježíš řekl; Jí jsem přišel, abyste mohli žít a
abyste mohli žít v hoj nos ti /Jan 1.0,10/' Jak může evangelium být
pro nás slovem života a ne jen docela zajímavý předmět k diskusí?
V každé lidské bytosti, aí už věří nebo ne, je skryto ‘’oče
kávání. které nebývá nikdy přerušeno” /Dopis ?■ Varšavy/. V každé
lidské bytná ti je hlod a touha po lásce. Tento hlad a touho jsou
zdrojem pro schopnost k sdružování,
vytváření spol eě-enství a
k otevření se. Tato"touha hluboko v nás je darem Božím, V této tou
ze jo vlastně již Bůh v našem živote přítomen.
Bůh je v nás přítomen také skrze dary a vlohy, které do každé
ho z nás vložil. Proč tak často tyto dary ignorujeme? Nejrcdoji by• chom někdy měli Jary těch druhých. Zapomínáme, že každý z nás dos
tal dary jedinečné, jiné než druzí, ale takové, že se doplňují
s dary těch druhých. Ty naše jsou nutné pro naše bližní, pro lidi •
kolem nás /1 Kol 12,1^21/»
Když čteme evangelium, pochopíme, že největším darem, který nám
Bůh všem dal, je jeho odpuštění a jeho důvěra. Tím nám všem otevírá
cestu naděje, vždy lze začít znovu. Zanechal nám Ježíš poučení? Ně
jaký ideál či vzor k následování? Náročnou morálku? Ano, ale předá
vá ím nám dal své odpuštění a svou důvěru /ílk 2,1-12, Lk 15,11 -32/.

Svým odpuštěním nás nechce Bůh pokořit c-a ponížit. Nechce z nás
udělat bytosti menší než jsme, nebo abychom se nad sebcu rmoutili.
Tím.* že nám Bůh odpouští, chce nás přivést
k tomu, abychom přijímali
«
svou skutečnost, své schopnosti ale i své nedokonalosti. A na cákla-

d& toho fundamentálního daru - jeho odpuštění a jeho důvěry - se mo
hou rozvíjet mnohé další dary- do nás vložené* Odpuštění Boží nám po
máhá, abychom nezůstávali vězet ve světě snů, kde bychom ei snad
představovali své vzdálené a nerealizovatelné možnosti, ale abychom
se s táli tvůrci, kteří vycházejí z toho, jací jsme a ze situace,
v níž právě jsme*

Žít v odpuštění, to znamená stát se spolutvůrce a účastnit se
na poslání křesíana ve světě, v tom světě, který "Bůh tak miloval"
/j 3,16/* Přijímat Boží důvěru a zpívat jí chvály, to nás povědě
li tomu, abychom chápali ty, které potkáváme na své cestě a abychom
otevírali a připravovali cestu míru i v rozporech dnešního světa.

Otázky_k _z amyšlení

Co to znamená skutečně žít, co dává smysl mému životu?
Co to je ten "život v hojnos ti", o němž Ježíš mluví?
- Jak muže, ve mně přebývat důvěra v boha, když kolem mně i ve mně
je násilí, s trach a bořivé síly? Existují slova evangelia, kte
rá by pro mne byla "slovy života", tj. s love, která by nějak
vytyčovala a určovala mé chování?
- Když se snažíme o odpouštění a usmíření, co dělat, když druhý od
mítne?

V situacích rozdělení nebo rozporů, které mne obklopují, jsem
připraven či alespoň ochoten podstoupit riziko, že se "angažuji",
že vykročím? Jestliže máme dát svůj život k dispozici proná.sledová.ní Krista, co to znamená v tomto kontextu?
Vyhledejte v bibli texty, např. Ž 103, 2 51, v nichž je vyjád
řena radost z Božího odpuštění a z důvěry, kterou Bůh do nás vkládá
V příštím dopise z Taizé se bude pokračovat o Boží výzvě kaž'
dému z nás•
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II. BOŽÍ VÝZVY
Výzva, kterou se na nás Bůh obrací, neplatí jen pro jedno jedi
né naše životní rozhodnutí. "On volá každého jeho jménem" /Jan 10,
3/. Zná každého. Písmo to vyjadřuje symbolicky takto: On dává kaž
dému "bílý kamínek a na něm bude vyryto nové jméno, které nikdo ji
ný nezná leč ten, kdo ho dostane" /Zj 2,17/.

Tomuto zavolání porozumíme, když nejprve objevíme,
js me jž dlouhou dobu na cesta. Bůh nás vyzývá, abychom
ces tě š li dále/ přes všechno naše přešlapování. Touto
výzvou nám Bůh nechce brát svobodu, ale chce nás vést k
realizaci.

že snad
na této
láskyplnou
plné sebe

Bůh nás volá takové jací dnes jsme. Nečekejme na to, až bude
me dokonalí, že pak půjdeme za Kristem. Bůh uložil poklad evangelia
do hliněných nádob, což jsme my /2Kor 4,7/. Fro Jeremiáše není
překážkou, že je ”ještě tok mladý” /Jr 1,4-8/. Petrovi dává Ježíš
pochopit, že ani jeho hříchy nejsou na překážku /Lk 5,1-11/. Marie
je odhodlána důvěřovat a přitom vůbec nechápe, jaký dosah má. její
"ano" /Lk 1,26-45/. Každému Bůh říká: Neboj seí Naplňuje naši křeh
kost svým Duchem a nikdy nám neodpíráte, zač ho prosíme /Lk 11,13/.

Abychom mohli na jeho výzvu odpovědět, vkládá Bůh do každého
z nás dary. Važme s i svých darů, nezlehčujme je. To bychom zlehčo
vali samého Boha. Pokaždé, když něco ze sebe darujeme jiným, obje
víme v s obě-něco více z darů, které do nás Bůh vložil.
Každému člověku svěřil Bůh jednoho nebo více lidí;: již v tom
rozeznáváme jaksi počátek jeho výzvy. Nejde ani tak o to, abychom
těm lidem udělili co nejlepší rady, ale o to, abychom jim nejdříve
nos louchali a snažili se je pochopit, tak jako my přece také pot
řebujeme, aby nám druzí naslouchali a chápali, nás* Část) druhé nej
lépe pochopíme teprve skrze své rány. Naše křehkost nás činí ještě
lidštějšími. Naše viditelné i nezjevme trápení se může stát blaho
dárným zdrojem: slzavé údolí se stane prameništěm /Ž 84,7/.

Když doma nasloucháme Bohu v četbě Písma svátého, v mlčení a
v ••'odlitbv a když se tak připravujeme přijímat u sebe ty druhé a na'
slouchet jim, stane se náš dům nebo náš pokoj nazaretským domem,
'¿cchccn-ým domem /Lk 19,1-10/ a domem Karty a Marie /Lk 10,38-42/.
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A jednoho dne se ovšem octneme před svým životním rozhodnu
tím, budeme mít zvolit cestu, na které pak vydáme celý svůj život.
Trpělivé a pro mnohé velmi dlouhé hledání tohoto celoživotního odevzdání je už Část naší věrnosti. Kristus hovoří o manželství a
o celibátu jako o dvou absolutních cestách evangelia. Manželství
je podobenstvím Kristovy lásky a jeho věrnosti navždycky /Mt 19,
3-6/. Celibát je znamením neodvolatelné Kristovy lásky, očekávání
této lásky prožívaného tělem a dusí /Lk 18,28-30/. V dnešní spo
lečnosti sotva najdeme nějakou oporu, která by nám pomáhala nést
celý život jednou přijaté rozhodnutí. A takovým rozhodnutím je .
stejným dílem celibát i manželství. A tak se ^ristova výzva k ne*';
odvolatelné angažovanos ti stává tím větší výzvou /ale přitom ne
musíme ‘kohokoliv odsuzovat proto, že neměl dost sil, aby vytrval
ve svém rozhodnutí pro celý život/. Nikdo takové rozhodnutí nepři
jírná jako silný člověk, ale daleko spíše .jako věřící člověk, který
si je v”dom své ubohosti.

Otépky^k.promyšlení /vychází se z J 21,15-19/
Cg to znamená odpovědět na Kristovu otázku: "Miluješ mě?" Proě
váhám s touto odpovědí, čeho se bojím? Jsou v mém okolí lidé,
kteří již odpověděli své ano pro celý život a kteří by mě mohli
na takové cesto provázet?

- Oc.pověá: "Ty vis, Že tě miluji?", je zároveň Kristovou výzvou:
Ujmi se těch, které ti svěřuji. Které lidi mi svěřuje Bůh, na
krátko nebo na celý život? Jak je mohu přijmout a jak jim\.ohu
naslouchat, bez ohledu na to, zda ni jejich způsoby jsou příjem
né nebo jsou docela jiní než já?

- Jak mohu se svými mužnostmi podporovat a provázet všechny ty,
jimž Křis tus svěřil nějakou službu, aí už v církevní obci nebo
v univerzální církvi?
- Ježíš nepřímo naznačuje Petrovi^ že zemře mučednickou smrtíf
V Římě se budeme modlit na místě, kde Petr spolu s mnoha jinými
zaplatil životem za s vé nasazení. Jak mi může pomoci jejich
svědectví, abych poznal, pochopil a přijal výzvu, se kterou se
na mne Bůh obrací? Jakou solidaritu můžeme žít se všemi, kdo
dnes pro Křis ta a evangelium trpí, nebo dokonce obětují svůj
život?

III. POKOJ A SPOLE&tí SDÍLENÍ
Skrze di-ry, které ¿jsme dostali, nás Kristus vyzývá, abychom
byli čin dále tím víc? lidmi takové společnosti, která věnuj^ pl
nou pozornost životu lidstva. On sám začal své veřejné působení
tak, že prožil určitý čas v poušti a teprve pak vstoupil do živo
ta svého národa. Nechtěl vybudovat elitní skupinu, nerozlisoval
mezi dobrými a š patnými, přisel ke všem lidem.

Aby ukázal, že zde je skutečně pro všechny bez výjimky, vy
stupoval Ježíš ke všem vyvrženým a obzvláštní pozorností: Jedl
$ poledne s hříšníky /Mt 9,9*13/, uzdravoval malomocné /Lk 17,
11-19/, prokazoval poctu Samařanům, kteří byli pokládáni za nižší
národ /Lk 10,29*37 a J 4,1*42/, vyhověl prosbě římského důstojní
ka /Lk 7,1-10/. On sám zakusil vyvržení, když byl mučen na kříži.
A na konec sám ještě navštívil i ty, kteří už zemřeli, aniž by
ho byli předem poznali /1 Pt 3,19*20/.

Tento nový pohled na lidské vztahy silně ovlivnil lidi kolem
Ježíše. Svým způsobem života posunul do popředí hodnoty jako: vzá
jemné sdílení, solidarita, universální společenství. Pavel, který
se orientoval právě na tomto stylu, objevil přes svou přísně ži
dovskou výchovu nové vztahy mezi židy a nežidy /Ef 2,12-22/,

Křis tus od nás očekává, že budeme žít mezi lidmi: Nechce
nás vzít ze světa, ale naopak do světa poslat /J 17,15-10/, do
svě ta, kde je zlo, utrpení, války, cle také fascinující zážitky.
Vyzývá nás k tomu, abychom v lidstvu projevovali znamení přítom
nosti Boží, znamení naděje. V konkrétních situacích můžeme skuteč
ně žít z tohoto nového pohledu na lidské vztahy. Být otevřený pro
všechny to znamená také pro nás obracet se se zvláštní pozorností
na ty, kdo jsou normálně vyvržení /Jk 2,1-9/. V mnoha zemích to
jsou dnes zahraniční dělníci, přistěhovalci, uprchlíci /Lev 19,
33*34/. Mnohdy začíná stav vyvržení ve vlastní rodině, všude ob
jevujeme staré lidi, děti, nezaměstnané, ty, kteří jsou na okraji
společnosti. Mnozí mladí lidé zjišíují po nějaké době, že jsou
strháváni na svém pracovišti do ostrého konkurenčního boje, boje
o moc, prestiž, o získávání peněz. Na vyšší úrovni jde o konku
renční boje celých zemí, přičemž mnohé z nich se dostávají do
krizí nebo dokonce do válek. V těchto situacích nemůžeme stát
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stranou. Často není vůbec možné cokoliv změnit nebo, alespoň je
nožné již předem různými způsoby projevovat vzájemné sdílení, pra«»
covat k pokoji a usmíření.

Když Pavel hovoří o míru a usmíření, říká nejprve ’’Kristus
je náš pokoj”. Pak dovozuje, že Křis tus přišel proto, aby byl
"zakladatelem pokoje" /Ef 2,14-18/. Práce pro mír nespočívá, jen
ve vnější činnosti. Začíná v nás samých, v našem přivolení Kris
tovu pokoji /J 14,27; 16,33/•

Rozhodnými slovy vyzývá Kristus k vzájemnému sdílení, ncpř.
když vyzývá mladého muže, aby prodal všechen majetek a šel za
ním /Mk 10,17-30/. Vzájemné sdílení, to není cíl sám osobě, Je
žíš žádá, abychom ho následoval i, tzn. abychom mu důvěřovali.
Vzájemné sdílení hmotných statků je výrazem důvěry v lidi, výra
zem trvalé důvěry. Vzájemné sdílení není nikdy projevem křečovi
té angažovanosti; podělujeme se s jinými z radosti /Mt 10,8;
13,44/.

Ot ázky __ k_ ) r omy člení
- Aby se Kristus stal "naším pokojem" /Ef 2,14/, dává za nás ži
vot. Spolu s ním můžeme přejít ze smrti k životu, od nenávisti
k lásce. Jak můžeme každý den přijímat k sobě Krista, aby se
v nás vytvářel pokoj?
Co jsme ochotni a schopni dát za mír a pokoj?
Jaká rizika za to podstupujeme?

- V jakých konkrétních situacích se mohu já sám stát oůvodcem po' koje /Mt 5,9/?
Jak bych mohl nějakým znamením k vytvoření pokoje dát dobré před
poklady, jestliže někde pokoj není? Jsou v mém okolí lidé, kte
ří se angažují v tomto smyslu a s nimiž bych mohl spolupracovat?
- Jaký je nejhlubší důvod k tomu, abych se vůbec snažil sdílet se
s jinými? /Viz 1 Koř 13/
- Kteří lidé v mé blízkosti patří k opovrhovaným, k vyloučený * ze
společnosti? Jak se na tyto lidi dívám, jak mohu vyjít vstříc,
aby se mohli podílet na mém životě? čemu se od nich můžeme na
učit, aby vzájemné sdílení bylo opravdu vzájemné?

- Jak si můžeme usn8d-nit ve všedním životě v načeip domě angažova
nost pro mír, pokoj a vzájemné sdílení? /Např. abychom se osvo
bodili od sebestřednosti, od zamořenosti na sebe/na vlastní ro
dinu, na svůj nejužší okruh; abychom zjednodušili způsob svého
života; abychom prožívali nazaretský dům, Zacheův dům ... /
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17. CÍRKEV J.AKO SPOLEČENSTVÍ

Křis tus ukázal svým chováním a tím co říkal, nový pohled vizi univerzálního s polečenství všech lidí. Vyzval všechny, kdo
ho následují k tomu, aby bez váhání uskutečňovali podobenství ro
boto s polečenství. A toto podobenství, toto společenství se naz ývá církev. Jestliže totiž za církev máme jen struktury nebe dokon
ce budovy - t:dy kostely /Kirche, church, église/, ulpíváme na po
vrchu. Církev, to je především místo, kde se doje společenství
těch, kteří kdekoli na zemi následují Krista.

Ježíš često hovořil o universálnosti církve /např. Lít 8,1-13/
Církev svádí dohromady lidi ze všech zemí /od východu k západu/
lidi všech věků /s Abrahamem, Izákem a Jákobem/. Ježíš to znázor
ňuje ve dvou obrazech. Uzdravuje malomocného, kterého tehdejší
společnost vyvrhla a přivádí ho opět do společenství lidu. Za pří
klad dává víru římského důstojníka, aby zbořil hranice, které od
dělují Židy od ne židů, a aby se postavil proti farizeům, kteří bu
dovali bariéry a o sobě prohlašovali, že oni jsou na té správné
s traně. Ve s tejném oddíle evangelií'. se společenství církve připo
dobňuje k hostině: je to slavnost Božího odpuštění: ’’Církev ja v zu
be, tam, kde se hlásá Boží odpuštění.” /Augustin/
Ale tajemství církve je ještě hlubší. Keni to jen shromáždění
těch, kdo milují Ježíše a dávají se proniknout jeho 'říkladem, při
jímají jeho slovo do svého srdce. Je to také pokračování přítomnou
ti Kristovy mezi lidmi, pokračování Kriste v dějinách. Jedním rá
zem to pochopí Pavel v den svého obrácení: Nikoli "Proč pronásle
duješ mé učedníky?”, ale ’’Proč mě pronásleduješ?" /Sk 9/, ptá se ho
Zmrtvýchvstalý, Pavel chápe, že v křesťanech pronásledoval Krista
soméhe. Proto později psal členům obce "Jste tělo Kristovo" /1 "Kor
12,12-27/. Snaží se přivést je k tomu, aby přes své slabosti žili
n.-' zemi Krista dál, toho Krista, který slíbil, že s nimi zůstane
e ž do kón c•? s v ěta /hit 28,20/«

Tak také můžeme lépe pochopit, co vlastně je křesťanské spole
čenství, obec: Tyto obce mohou vystupovat jako imponující struktura,
ale především'jejich úkolem je, aby byly místy, kde se hlásá a sle
ví Boží odpuštění od generace ke generaci. Toto odpuštění se hlásá
■ božím slovem: v celém Písmu zjevuje Bůh svůj plán lásky bez hranic.
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Odpuštění se dává v živém setkávání s Kristem ve svátostech: Eucha
ristie - o které lze mluvit jen s .jakýmsi ostýchavým úžasem - v níž
nám Kristus dává účast na velikonočním tajemství a v níž nás spoju
je v jedno jediné tělo /viz Jana 6/; svátost smíření /J 20,19-23/,
která nám .jedinečně a zcela osobním způsobem odhaluje, že láska
je silnější než hřích.

Církev je založena právě na tomto odpouštějí a smíření a tok
může plnit úkol, aby ve dnešním lidstvu byla kvasem pokoje, smíře
ní, vzájemného sdílení a spravedlnosti. Ježíš sám říká, že jeho
s vědectví jo věrohodné jedině skrze lásku, která sjednocuje jeho
učedníky; ’’Podle toho všichni poznají, že jste mými učedníky: když
se budete navzájem milovat” /J 13,34-35/*
kle s pole?-.nství těla Kristova je dnes rozděleno, jjdnak sta
rými puklinami, j.dnak nynější opozicí. Před každým z nás je otev
řená možnos- t hledat osobní cestu k bezodkladnému smíření, abychom
v sobe usmiřovali to, co na jiné rovině ještě usmířit nelze /viz
poslední odstavce z Dopisu z Varšavy/.
0_t áz ky ~

PPPKIŠ1 £ 2 i

- Pročti si Sk 2,42-47; které jsou významné složky v životě první
křesťanské obce? Jak my dnes prožíváme tyto složky a tyto aspek
ty v našich společenstvích a obcích?
- Jak lze i dnes projevit, že tam, kde se shremažouje společenství
církve, jde v ;>rvní řadě o odpuštění, které Kristus nabízí kaž
dému?
V^irhui v církvi, se potřebují navzájem, ať je to jednotlivec nebo
skupina /cti 1 Kor 12,12-27/. Jak ’můžeme své vlastní dary nabíd
nout ve službě těm druhým? Jak můžeme uznat a přijmout dar./ na
šich bratrů a sester /jiných společenství, skupin, tradic spod./?

- Jaké.roztržky a rozdělení, aí už staré nebo nové, jsou v prost
ředí, kde žiji? Jak a společně s kým mohu nalézt znamení, /?esta
a podobenství smíření? Patřím-li do malé skupiny, jak souvisí ta
to skupina s universálním společenstvím církve? /Příklad možného
znamení: místo, abychom uspořádali vlastní společnou modlitbu mimo
obvyklé bohoslužby, raději zůstaneme v kostele po nedělní nebo ve
černí bohoslužbě k s polečné modlitbě a zpěvu/.
Dosáhnout /pokut?t se/ bezodkladného usmíření sám v sobě/viz pos
lední odstavec Dopisu z Varšavy/: Jaké dary oceňuji a miluji
u křesťanů z jiných denominací, jaké ve svém společenství?
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KATAKOMB

Ty, který chceš být živým Člověkem, a ne polomrtvým, zda*li
to víš?
"Sláva Boží, to je živý člověk. Život člověka je Boží vizí,"?/
Dáš svou důvěru živému Bohu společně se zástupy na celé s&pmi?
Nalezneš v něm smysl svého života a nezkelenou radost?
Když u věřících tato důvěra zmizí, pak pouště skepticismu a
pochyb .se. rozšíří v rozsáhlých oblastech světa.
A pak navíc, v těchto vyprahlých oblastech se křesťané stáva
jí nedůvěřivými mezi sebou, když už stojně jsou rozděleni starými
nebo zcela novými konflikty.
Uprostřed takovýchto situací, jestliže tam žiješ již jako Človeie usmířený, bude se ti zdát, že tam jsi jako v katakombách, kde
se budeš modlit: "Má duše žízní po živém Bohu, kdy ho spatřím tvá
ří v tvář?" 3/
Křesťané z dob katakomb čerpali svou odvahu ze samébo nitra
víry. Podrobeni nejtvrdším tlakům, pochopili, že pro evangelium
smyslem existence je "dávat svůj život". 4/
Ano, evangelium nás staví před volbu. Buř darovat svůj život,
nikoliv několik jeho úlomků, ale celou svou existenci. Nebo slou
žit sán sobě a sledovat svůj vlastní stín, mezi jiným při hledání
lidského uznání.
Je nemožné kráčet po obou těchto cestách zároveň. Zvolit Je
žíše Křis ta předpokládá, že budeme sledovat jen jedinou. Zvolíš
Krista?

Začni ty. Věnuj mu svou důvěru. Nečekej na to, až se tvé
srdce změní: Křis tus ho den za dnem bude proměňovat.
Když se zdá, že všechno se otřásá při s iln.ých nárazech, že
v tobě sílí strach a pochybnosti, rozeznáváš v sobě vnitřní světlo?
Když se v poušti srdce zdají být všechny východy uzavřené,
tu přijde okamžik, kdy jsi nevysvětíitelným způsobem poslán nazpět
k jedinému hlavnímu úkolu: k následování Krista; jsi tu, ’’abys dal
svůj život, abys sloužil, nikoliv aby sis nechal sloužit.” 5/
Nikdo nemůže najít mocnější smysl své existence ani vetší lásku.
A tu se v tobě uvolní netušené zdroje. Tryskají nevyčerpatel
ným způsobem. A květina pouště se rozvine.
Ty, který nechceš být polomrtvým člověkem, ale živým, zda
li zs to pochopil? Touha Ducha, touha živého Boha vede k životu a
k míru• 6/
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Možná, že řekn-eš; jak lze mít touhu po Bohu, dokud ho ještě
neznám?
Otevři Plamo. Živého Boba lze zahlédnout skrze Ježíše Krista,
vzkříšeného.
S prostotou dětského srdce se přibliž k Eucb aristii. Postup
ně tomu porozumíš.
K tomu, abys začínal každý den znovu, důvěřuj ve Svatého Du
cha. On sídlí ve tvém srdci. 8/
Neopírej se pouze o svou vlastní víru. Opři se o ty, kteří
tu předešlá a ty, kteří tě dnes doprovázejí. 9/
Hledej Boba skrz odpuštění. Stane se, že se cítíš příliš vin
ným než abys mohl věřit v Boží odpuštění. Říkáš si: zajisté, Bůh
odpouští druhým, ale nikoliv mně. Nezapomeň na to: absolutním zna
kem Boha je to, že tak jako je tomu u každé lásky, jeho lás ka je
odpuštěním. 10/
Kdyby ses zastavoval u obavy"z trestu, jak bys
ho mohl milovat?
Vnitřní život se opět dostává ¿".o normálních kolejí, když Bůh
odpustí tobě a ty odpustíš svému bližnímu. Existuje jaro v srdci
pro toho, kdo nabídne druhým odpuštění, které mu dal Bůh.

Vzdej se pohledu nazad, hoď v každé chvíli do vody Křtu svou
minulost i minulost s vébo bližního, obraň se k tomu, co je před
tebou a žij pro současný okamžik. 11/
Ano, ňecht ri stačí1dneš
ní den; pak se uskuteční v tobě vývoj, který nikdy neskončí, až
do věčného života.
K tomu, abys hledal Boba, bdi a modli se. 12/
Pokud si mys
líš, že se neumíš modlit, chceš se proto vzdát modlitby? Btůj
přec, ním beze slov. A můžeš-li, mluv k Ježíši Kristu zcela prostě
a pokorně. Jediné slovo stačí, hlavně když vystupuje z tvých blubi n.
Při modlitbě se někdy přistihneš při tom, jak říkáš: "Má
myšlenka se ztrácí, mé srdce se rozptyluje". Evangelium ti odpo
vídá: "Bůh je větší nežli tvé srdce". 13/
V každém okamžiku se
odevzdej tělem i duchem, Lvoř mu všechno, co tě tíží. Měj odvahu
mu říci: "Dej mi, ať s e umím dát". Spolu s druhými to projev ve
zpěvu, až odkryješ touhu po Bohu.
Nikdo nemůže oddělit modlitbu a činnost. Nikoliv boj nebo
kontemplaci, cle jedno s druhým, při čemž jedno prýští z druhé
ho. 14/
Vzkříšený tě doprovází všude, nejen v kostele, ale i
na ulici, v práci.
Kontemplace: nikoliv proto, abys zavřel oči přede vším, co
ohrožuje nebo napadá s labé na tomto světě, 15/
tváří v tvář
hříchu, jímž je válka. 16/
Kontemplace je jasná síla, která tě
zpracovává a hloubí v tobě.
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Ve svém každodenním živote se připrav na to, aby ses stal
kvasem usmíření, a bude ti umožněno, aby ses stal nositelem výz
vy. 17/
_
i
Jedna mladá žena nás inspiruje tím, čím tyla - svátá Kate
řina Sienská. 18/
Milovala Krista v obci jeho Těla, jeho Cíik/ef toho Křis ta někdy opuštěného jako muže ležícího na kraji
cesty. Milovala Církev vřelou'láskou. Naplněna odvahou a duchem
rozlišování nevyzývala Církev k nějakému purismu či k nějaké doconalos ti, ale k tomu, aby znovu nalezla ducha jednoty a zace
lila své rány.
Jsme všichni, mladí i staří, bezprostřední částí této obce,
jíž je Církev, a nemůžeme od ní žádat nic, aniž bychom to zároveň
neuskutečnili i v naší vlas tni existenci. Prodchnutí vřelou lás
kou, odvažujeme se obrátit se na církve s touto výzvou:

‘výzva

církví k

Církvi, staň se tím, Čím jsi ve svých hlubinách:, zení ži
vých, zemí usmíření, zemí prostoty.
Církvi,

’’zemi živých”, splň naše očekávání.

Otevři dveře naději: ta se pak rozzáří jako letní slunce.
Otevři doširoka brány důvěry: ta pak zvítězí nad pochybnos
tí, nad nedůvěrou, nad hanbou bytí.
Otevři dokořán brány radosti, a společná modlitba se stane
oslavou svátku, který nikdy neskončí.
Otevři brány vnitřního života: duse překypující láskou proj
de největšími zkouškami a nejhoršími útrapami, zdolá hradby hoř
kosti •? nenávisti, a s trach ze svého strachu .<•. a to pieto.
;by všichni byli nikoliv polomrtví, ale živí.
S í r k v i ,

buř zemí smíření.

Nezanecháš, již nikdy nezanecháš Krista rozčtvrceného a leží
ví ho na kraji cesty.
Pak již rozdělení křesťanů na různé denominace nebude udrži
telné. Evangelium je vyzývá, aby byli úd?/ Těla Kristova, nikoliv
toupenci, přívrženci a dokonce vlastenci svých denominací. Je
žíš se modlil, aby tvořili jeden celek o tím aby jim svět uvěřil.
Neztratíš již ani jedinou minutu ve sporech nebo protiven
stvích mezi křesťany, když s? násilí a válečné vřavy šíří po svě
tě, když národy povstávají proti sobě.
Uplatni všechen svůj um, aby se nové generace již nestaly
občtmi starých ani nových roztržek.

Viditelné usmíření mezi křesťany již nestrpí jakékoliv Vyčítá
vání. Smířit se nikoliv proto, abychom byli silnější, než kdokoliv
jiný, ale především proto, abychom byli kvasem míru a důvěry ve
všech národech světa.
Byla bys snad, Církyi, netečná k výzvě evangelia, abys "spě
chal a se usmířit”, a ke slovu Kristovu, že ’’jsou nepřijatelní pro
království Boží ti, kdo se dívají nazed”?
dbys nám umožnila žít dnešní den, církvi, buŽ územím odpuště
ní. "Zítřek se postará sám o sebe”.
Pokud jsi územím smíření a společenství, přiběhnou odevšad.

Církvi ,

bud. zemí prostoty.

Stačí tak mílo pro přijímání příchozích. Společenství udržují
zcela prosté prostředky. Silné prostředky nahánějí strach a odtr
hávají od universálnosti Kristovy výzvy ... Kdyby církevní orga
nizace a správy umožnili své pastorální službě, aby se více než
kdy jindy přeměnila ohněm prýštícím z pastýřského srdce ...
Bůh tě povolal k radosti, nikoliv k nevrlosti, k velké pros
totě prostředků, nikoliv k přísné strohosti. Umělecká tvorba, boží
to car, povzbuzuje údiv lásky, živí úžas společné modlitby.
Buc dalek hromc^dění, měj odvahu se dolit s druhými. Víra, dů
věr? v Bobe předpokládájí odvahu k riskování.
Zdali bys. zapomněla na tužbu tolika mladých lidí, naplněných
až k úzkosti touhou po spravedlnosti, úsilím o to, rozdělit se s ma
s<< i zabředlými do bídy? Bída není od Boha.
Keoprrvodlivé .rozdělování statků ve světě je jednou z příčin
ozbrojených konfliktů. Jménem Kristovým,již žádné války.
Církvi, bud. zemí, která rozděluje statky, abys b lp také zemí
pokoje.
x. x x

ý ?‘rz._Be_konkr etiz a ci^výz vy _k_ církvím
Bu deš-li žítzjiž jako člověk usmířen?/ 19/ , budeš' vytvářet
iniciativní část VÍZVY K CÍRKVÍM. tím, že na ni odpovíš svou exis
tencí .

Buď kvasem usmíření. V evangeliu, usmíření je zdrojem dyna
mické síly s okamžitým působením. Uskutečni aspoň ječnou týdně,
sám či s jinými, malou pouť usmíření. Nebo se snaž se zapojit clo.
zcela jiné akce usmíření. Jůležité přitom je být kvasem v těstě:
tam, kde každoc enne přebýváš, kde je ti určeno být a také ve tvé
farnosti, ve hnutích církve nebo obcí.
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Smiř se, otec se synem, nuž se svou ženou. věřící s tím,
který nemůže věřit, křestan se svým bratrem ..

Jestliže začneš kolem sobe, pak budeš schopen pokračovat
v tomto úsilí i v dalekém okruhu a budeš oři praven se postavit
do středu ohnisek svárů lidské rodiny.

Uměj vyslechnout ty, které ti Bůh svěřuje. Postál jsi větší
či menší část pastorálního daru, abys je doprovázel. 21/
se
ti to zdá sebepodivnější, tím, že budeš předávat Krista druhým,
pochopíš ho sám lépe.
Naslouchej také těm, kteří se od tebe liší svým. věkem, pů
vodem, volbami. 22/
Jenom bys nově rozděloval., .kdybys souhlasil
s tím, že existuje církev mladých, nebo církev tříd, nebo církev
chůdách, nebo církev ras, nebo církev elit, intelektuálních či
jiných.
Jestliže se modlíš v některém hnutí církve, v některé skupi
ně či obci, buú bdělý: aí tu nedojde k uzavírání se do sebe. Spo
lečně se připojte k místní obci, k farnosti, k jejímu obvyklému
slavení. Pokuste se je prodloužit o modlitbu v písni, a již se tu
bude vytvářet prostor k velebení. 23/

Společně s místní obcí nebo s hnutími Církve, hledej možnost,
jak uvést v praxi výzvu 1 usmíření, obsaženou v "Dopise z katakomb"
Pokud to je možné, uvaž společně -s odpovědnými představiteli
místní obce, farnosti, jak rozdělit statky církve, které nejsou
nezbytné pro pastorální s lužbu, ale měj přitom na paměti, že
prostota prostředků nesmí vést ani k úplné chladné strohosti, ani
k postoji soudců naplněn,ch samolibostí: to rozbíjí společenství.
Přijímací místnosti a kanceláře církve vyvolávají někdy dojem vel
kých prostředků, i když tam neexistují, lok často na seb? berou
světský výraz. Je-li jejich úkol nutný, proč by se mely řídit pod
le obrazu civilních správ? Kažclý administrativní vztah v církev
ních institucích vyžaduje, aby se přeměnil, a dokonce se přetvo
řil v úkon pastorální pozornosti.

Některé farnosti se mohou společně stát iniciátory míru a
spravcčlnosti ve své čtvrti. Mohou doprovázet zapomenuté členy
společnosti a ty, kteří nemají možnost být slyšeni, mohou být
s nimi, když navrhují různá řešení pro svou čtvrt a nezbytné
přeměny na podporu lidské důstojnosti.

Ve své práci zaměř své kompetence ke službě, nikoliv k lid
skému prestyži. Karierismus odtrhuje od ducha prostoty bia hoslavenství. Dej rozvinout svým vlastním darům: touha po darech
druhých by tě vedla k tomu, že bys zanedbal své vlastní. 24/
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Bučí dalek toho, abys' hromadil, zjednodušuj neustále způsob
svého života. Rozdělování v oblasti bmotn., cb statků předpokládá
také sdílení statků duchovních. Sdílení zdaleka není podpůrnou
akcí, je to darování sebe sama. Nechí tvůj byt se stává stále ve
vetší mře ’’nazaretským domem”, 25/
připraveným ve své prosté
kráse k přijetí, k modlitbě a k vyjití vstříc druhým.
K tomu, abys přispěl k budování svéhového míru, měj na pa
měti, že mír se buduje i v tobě samém. Rozšiřuj mír kolem sebe,
nikoiiv v teorii, ale v konkrétní realitě místních situací. Poóom, k;?yž se otevřeš pro celosvětové dimenze, jsk bys mohl zapo
mínat na ty, kdo jsou nejvíc opomíjeni, ty, kdo jsou zbaveni zák
j.:čních lidských práv, uvězněni v politických vězeních, mučeni,
podrobeni nespravedlnostem, vystaveni násilnostem války? 26/
Hledejí Najdeš, co je ti možné splnit.

K tomu, aby se výzva k usmíření rozšířila,.budou uspořádá
ny poutě, z místa na místo na každém kontinentě. Budou odi nynějeí ecvílo etapa mi SVÍTUVÍPOUTI USMÍŘENÍ. 27/

Na této dlouhé cestě uskutečníme dvě SV1;TCVZ SNRCMxíŽTJŽNÍ.
Jedno se bude konat na Severní polokouli, v Taizé, druhé se UsIru ieční na Jižní po 1 okou 1 i.

Se srdcem širokým jako svět, staneš se kvasem evangelia,
krasem usmíření?
Vánoce 1982
i

Každodenní modlitba:

Požehnej nám, Pane, v tento den,
nám i těm, které jsi nám svěřil.

Ledověj nás v duchu, blahoslavenství,

v duchu radosti, chudoby a milosrdenství.
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1. I< napsání tohoto "Dopisu z katakomb", výzvy všem církvím, bratr
Roger z Taizé shromáždil návrhy mladých lidí ze Severu, z Jihu,
z Východu a ze Západu, a návrhy svých bratrů. mřive, nežli ten
to 6Dopis" bude postupně docházet ve světě co největšímu možné
mu počtu odpovědných činitelů Církví, bratr PiOger zajel do Kahiry a do Bojrútu, aby jej předal několika patriarchům Východu.
V Libanonu ztrávil bratr Roger vánoční týden, mezi jiným k tomu,
aby se soustředil v duchu spolu s mladým libanonským seminaristou, který, 22-letý, byl zabit v předvečer vánoc na cestě ke své
rodině. Tušil svou smrt a proto napsal nřed svým odchodem: "Mám
vidění, že budu zabit na cestě, která vede co mé vesnic®. Jest
liže se tak stane, říkájp své matce a svým sestrám: nebuďte
•smutné, opět se uvidíme. Odpusťte těm, kteří mě zabili. Ať moje
krev, smísena s krví všech obětí, které padly, ze všech končin
a ze všech náboženských vyznání, je obětována jako cena míru,
lásky a dohody, které vymizely z této země a z celého světa.
Modlete se, modlete se, modlete se a milujte své nepřátele."
\

-

2. Svatý Lrénej z Lyonu. Patřil ke třetí

generaci po Kristu

3. Žalm 42 /41/
Dar života se rozpíná přes celou existenci. Darovat
4. Lu 9:24,25
svůj život, to znamená tak é prodělávat nejtvrdší události* pro
tivenství, až do posledního dechu, to nemusí znamenat nutno dát
svůj život skrze násilnou smrt. Věrné postoje celého života kují
lidskou bytost v ní samé. Bez těchto postojů věrnosti jsou hr
dinské činy jen ohněm bořící slámy, a rizika pro Krista jen po
míjivá. Tyto zásadní postoje věrnosti posilují takovouto bdělost
v srdci.
o . Lt 20,28

6. ft 8,6

7.

možné začínat každý den znovu. Bjh nikdy neodnímá své dary a
výzvy /Ří 11:29/,

8. Duch Svatý sídlí v hlubinách lidské bytosti. Avšak bylo by nepř‘■
rozené snažit se si vynutit v modlitbě projevy Ducha, vnímate-lo
či citové. Osobní modlitba dosahuje jen ve vzácných přínadeph
oslnivého výrazu. Zázrak je jinde, spočívá v tom, milovat Kris
ta, aniž ho dosud-vidíme /1 P.1.8/
9. Následující stará modlitba připomíná nutnost,, opřít se o vířil
druhých: "Pane Ježíši Křičte, ty jí? i řekl svým učedníkům: "za
nechávám vám v dědictví mír, dávám vám svůj mír". Nedívej se
no mé hříchy, ale na víru své Církve, a tak jak jsi to chtěl,
dej jí mír,' shromáždi ji v jednotu, ty, ,který žiješ a kraluješ
ne věky věků." Víra Církve! Způsob, jakým je tato víra předklá
dána, není lhostejný. V minulosti byly všechny pravdy kladeny
ne stejnou úroveň a musely být přijaty nebo odmítnuty najednou-
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Ve skutečnosti všechno neleží na stojné úrovni.c Všechno je ď" 1
žité, ale na svém vlastním místě, více či méně ústředním. Exic
tuje jakoby "hierarchie” pravd.

1C

Odpuštění je ’rvním darem svátého Ducha, do té míry, ze Je mož
né říci: tam, kde je odpuštění, tam je Bůh. Z reakce prcci spímvedlnostnímu stanovisku vůči hříchu, někteří 1 ic é věřili, že
k tomu, aby byla lidská bytost zproštěna viny, Jo třeba popřít,
hřích. Je nutno konstatovat, že takového ctonovisko zdaleka ne
zprošťuje viny, ale dokonce rozšiřuje o rozprostívá vinu do ce
lého bytí. Jiní, zachváceni závratí z neuchopitelné viny, by ;i
chtěli nejprve odpustit sami sobě, aby .jim. bylo odpuštěno Bohem-.
Velmi čpsto, prohýbajíce se pec. tíží výčitek, se snaží uniknouc
závrat i“'viny tím, že obviňují druhé. Btp, nechce, abychom byli
o piti vinou, ale naplněni odpuštěním a důvěrou. Zví host usmí
ření je zde k tomu, aby přinesla osobní jistotu o odpuštění Bo
ha a aby osvobodila od minulosti, tak aby bylo možné žít dnešek.

11. Viz Fi 3:13 a Klt 6:34, - V tom, kde se zachytává minulosti, mo
hou vyvstat -ocity stesku po domově, lítosti nebo hanby. Je snad
třeba se snažit zapomenout na minulost? kle paměí jc neodbytná*
h os tatně minulost ná.s Formu! : val a i pozitivně. Na Čem záleží ,
je, objevit neustálé odpuštění Boha. Odpuštění osvobozuje od tu
části minulosti, která uzavírá, poskytuje svobodu spolu tvořit
s tím, co je před námi dnes. Strach z minulosti, tak jako strach
z budoucnosti, nemožnost žít dnešek, mnohou dokonce dojít tak da
leko, že jsme sevřeni neurotickými stavya

12. Lít 26,37-41
13. T Jo 3,20
14. modlitba kolem kříže jo jedním z okamžiků, kde se boj a kontemplace vzájemně podpírají* Postavit ikonu kříže na zem, položit
•své čéío na dřevo kříže, vložit na Boha pomocí modlitby těla
své vlastní břímě i břemena ostatních, to znamená doprovázet
Vzkříšeného který je ve stavu agónie pro ty, kteří znavť zkouš
ku pozemské pouti. Tato modlitba je doprovázena přímluvou za ty,
kteří prožívají utrpení* ale také obnovením závazku za ty, na
které společnost zapomněla*
15. Těm, kteří jsou oddalováni od. víry kvůli lidskému utrpení, nelze
nikdy opakovat dost často, .že Bůh nechce ani. utrpení, rni válku,
ani smrt, On není mučitel lidského svědomí. Ale Vzkříšený dopro
vází každou osobu, která prožívá utrpení. i

16

V únoru 1982, jeden Polák, otec jednoho z našich bratří, psal
z Polska o své starosti týkající-se tolika- mladých, kteří hle
dají .-rír. Zemřel o několik týdnů později a jeho dopis se stal
jakýmsi duchovním odkazem. Psal: ’’Myslím na tolik mladých li
dí, kteří by, aniž si to přáli, byli nuceni v případě válkv oběrovat svůj život. Lze s?. představit, že by mladí, třeba ti,
kteří se shromažďují v T?izé, byli jednoho dne nuceni střílet
no sobe navzájem? Jsem čím cá/le tím více přesvědčen, že jedním
•íe základních práv svobodného člověka by mělo být právo na to,
vzdát se tohoto nesnesitelného činu, jakým jc vyvolávání smrti,
zabití.”
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17. Již dloubou dobu četní mladí lidé posílají^výz ;y ke sdílení a
k míru a očekávají, že na n? přijde odpověď «. Často jsou jejich
výzvy slyšeny, ale zapadnou do 'rázdna. Pro tyto mladé je bu
doucnost, zda se, bezvýchodná. Na Západě mají pocit, že starší
generace jo hotova jim poskvtnout hmotné statky, peníze, podpo
ry v nezaměstnanosti, atd., ale. že jim neposkytuje možnost po
dílet se na budování společnosti. Tím, že jejich schopnosti ne
jsou používány, se vyčerpávají v závrati ztráty odvahy, a jejich
Vlohy mohou být uspány.
-»řseu mt-r/'
' ’’i..'
c; > •/..0'>u .vat ..ív k'-, k bucku no.'-.?••• co; až : í :
, nuditu stej
ně jako na Severu, na Východě jako na Západě.
18. Svatá Kateřina Sienská zemřela r. 1380, ve věku 33 let.
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Ve vzneseném ekumenickém poslání jsme již překročili období prů
kopníku. Ekumenické hnutí a instituce musí pokračovat v důsledné
práci, umožňující teologické sblížení a dialogy na různých úrov
ních.- kle objevila se jiná akce. K tomu, aby bylo v praxi uplat
něno slovo Kristovo: "jdi se smířit" /Mt 5:24/, každý může již
bez otále? í "žít jako usmířený”. Z toho vyplývá, že každý může
anticipovat osobní smíření, v hlubinách í ama sebe.”Žít jako us
mířený” to neznamená s nažit se dohodnout se ne nejmensím společ^ém jmenovateli. Není to také nikdy vyrovnání základů víry. Zna
mená to, zbarmonizovat sám v sobě nejlepší z darů vložených Bo
hem do křeeíanského lidu po dobu dvou tisíciletí putování. Přij
mout sám v sobě nojlepěí z carů církví, znamená svěřit se rados
ti z přítomnosti Bucka Vzkříšeného. Přijmout v sobu nejlepší
z dar? církví vyšlých z reformace, zna ená dát svátou důvěru
Božímu Slovu pro to, aby bylo převedeno okamžitě Jo praxe ve
vlastní existenci. Přijmout v sobě nejlepsí z darů katolické
církve, znamená přijmout nenahradítelnou přítomnost Vzkříšené
ho v eucharistii, přijmout ji s odpuštěním uděleným u samého
zdroje smíření: tyto hodnoty ještě prohloubené díky jeho sou
časné biblické obnově.

20. lít 5:24

21. 1 Pe 2:4-10
22. Rovněž tak: modli
jako ty, ale také
jiné ces ty nežli
přeměňuje srdce a

se nejen za ty, kteří tě milují nebo smýšlejí
za ty, kteří tě nemají rádi nebo kteří zvolili
jsou tvé /I.it 5:43-+4/. Modlitba za protivníky
ducha.

23« Když jsou malá společenství úzce spojena s místní obcí, s far
ností, mohou představovat, tím, že se udržují uvnitř, výjimeč
ný kvas evangelia.
24« Zbavit se úcty ke svým vlastním vlohám /jsou od Boha/, úcty sama
před setou, to stahuje člověka znět. Reagovat tím, že se sami
přeceňujeme, na příklad ve vyhledávání prestyžé a poct, neposky
tuje východisko. Je nám známo, že vůle po moci může vést k sebe
realizaci vedoucí přes kůži staženou z druhých, a dokonce taky
že někdo jde po hlavách svých bližních, aby dosáhl úspěchu.
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Zůstává jediná cesta! souhlasit se svými vlastními omezeními i
se svými vlastními vlohami /souhlasit, a ne se odevzdávat svému
osudu, což by byla cesta pasivní/.
25. Je tomu rok, co "Dopis z Varšavy" nastiňoval "dům z Nazaretu".
Připomenul také při té příležitós ti, že Panna Maria projevila
gesto oběti: neponechal c' si svého Syna pro sebe, ale po jeho
přípravě ho pak nabídla světu. Proto je dobré nabídnout ty,
které nám Bůh dočasně svěřuje. V Taizé nechceme organizovat
mladé, kteří přicházejí, v nějaké "hnutí", ale snažíme se pocho
pit s nimi reality mís tního společenství, farnoctij tam, kde onj
žijí, sp°lu se všemu generacemi.
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Bůh je do té míry spojen s člověkem, ževje přítomen všude tam,
kde se nachází některá lidská bytost, ať už je ve vězení, nebo
ať krouží v kosmických prostorech Či bádá ne dně mořském.

27. Pro každého tato světová pouť smíření začíná na jeho vlastním
místě: setkávat se od osoby k osobě, od rodiny k rodině, od sku
piny Ve skupině, od farnosti k farnosti ... Tato pouť čude mít
různé formy podle jednotlivých’míst. Například někteří budou
přivedeni k tomu, aby pomohli odpovědným přetstavitelůnj místní
církve, aby se tam rozvinula prostá krása, majíce na panrti, že
tvoření s. Bohem může "rccházet i. přec umělecké dav?7. Nebo oři
společné modlitbo stačí někdy jediná osoba .k tomu* aby modlitba
ýóyla podepřena zpěvem, který je jedním z nejkrásnejších v^ragů
modlitby, jaké jon exictu.jí. Pokud, jde o etapy pouti o růoytýph
kontinentech, bratři z Tdzé spolu c ol.;• •■< ýa-i 1 \ ■’ i c — cv' ' Ti
bě Z meškání. t

X X X

Dopis z Taizé přináší každý měsíc nové návrhy k objevení, jak
sc stát na každém místě nositel em míru a smíření, ke sledování etap
světové pouti smíření.
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