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VÍDEJ SE BUÍ SÁM NEBO S JINÝMI NA POUTI SMÍŘENÍ

Tato výzva z Dopisu z katakomb je základním doporučením,
o jehož realizaci se v nynějších letech mnozí mladí lidé sna
ží. Všude se konají nejrůznější malé pouti smíření podporova
né životem všedního dne a konané také při nejrůznějších příle
žitostech - a ty všechny vytvářejí předpoklady a zakládají
kořeny pro rozsáhlejší setkání, jako bylo setkán?eJ$ropské

v Paříži ve dnech 28. prosince 1985 až 1. ledna 1984. A po
tomto setkání budou zase ty malé pouti pokračovat, až se mla
dí lidé vrátí z Paříže domů. To všechno dohromady vytváří vel
kou světovou pouť smíření, z kontinentu na kontinent. Co se
dovídáme z bible o tomto putování?

Následovat Krista, to znamená vydat se na cestu. Když
chtěli Ježíše zadržet v některé vesnici, říkal: «Pojčíme ji
nam do okolních městeček, abych i tam kázal, neboť proto
jsem vyšel.” /Mk 1, 58/. Být s ním, to sebou nese pohotovost
být poutníkem, vydávat se na cestu.
Toto poutnictví nepřistupuje k životu z víry jen zevně,
ale patří k tomuto životu plně a zcela zevnitř. V modlitbě
ve Starém zákoně čteme: «Vždyť co jsem já, co je můj lid, že
máme možnost takto přinášet doborovolné dary? Od Tebe pochází
všechno. Dáváme Ti, co jsme přijali z lv,.ch rukou. My jsme
před Tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Na
še dny na zemi jsou jako stín a naděje není.” /1 Pa 29, 14_15/.
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Jako věřící nemáme žádná přednostní práva. Víra, to není
věděni, které pozvedá prestiž věřícího. Věření, to znamená vy
jít ze sebe, zapomenout, co je za mnou, znamená to neopírat
se sám o sebe. Víra, to znamená opírat se neustále o Boha, při
jmout na celý život úděl poutníka, přijmout to, co dává Bůh.
’’Všechno přichází od Boha”. Pavel užívá těchto slov, aby
vyjádřil, jaký postoj vůči druhým máme z toho odvozovat: ”To
všecko je z Boha, který nás smířil se sebou skrze Krista a po
věřil nás, abychom sloužili tomuto smíření... Jsme tedy posly
Kristovými...” /2 Kor, 5, 18-20/.
Když přijímáme všechno jako cizinci a poutníci, pak jsme
jaksi schopni být lidmi, které Kristus poslal k jiným. Jít k
jiným lidem, podnikat malé cesty smíření, to je daleko více
než pouhá aktivita: je to prostředek, jak uskutečňovat víru
v každodenním životě.

Každý křesían je vlastně takovým poslem, každý má tím ne
bo oním způsobem podíl na službě smíření. Tento stav, že je
někdo vyslán, ten nepředpokládá žádnou podmínku kromě jediné,
že přijímáme každý den takový nebo v tom, v čem nás Bůh vysí
lá. Služba smíření je nám svěřena. Bylo do nás vloženo slovo
smíření a nic nám vlastně nenáleží. A tak při návštěvách jsme
my sami i ti, ke kterým jdeme vždycky odkázáni na to podstatné:
na Boha, který obdarovává. Chudoba poutníků ozřejmuje, že Bůh
prozařuje skrze jejictyfciny a skrze jejich slova.
Ježíš vysílá své učedníky v době, kdy ještě nepochopili
příliš mnoho z evangelia. Když je vysílá /viz např Mat. 10/,
nepoznávají ještě jasně, že Ježíš je Kristus, syn živého Boha,
chybí jim porozumění pro Církev a ještě nevědí nic o velikonoč
ním tajemství. A přesto je posílá. Nikoli jako Mistr, aby pou
čovali, ale aby zvěstovali: «Království Boží je blízko.”/ Mat.
10, 7/. Tušili, že Ježíš se přiblížil Bohu a vědí také, že ta

to blízkost znamená pozvání k obrácení a k přijetí odpuštění
/Mar
1, 15/.
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Vyslaní učedníků /a každý jednotlivý z nás, pokud jsme
pochopili jen jediné slovo z evangelia/ odhaluje rozhodující
hledisko víry: nejsme žádní mistři; to se od nás nežádá.
Chceme-li býti nositeli přítomnosti Kristovy, pak nanejvýš jed
námejako zcela prostí poslové /Mt 10, 42/• Malé poutní cesty,
vzájemné návštěvy, to všechno nám pomáhá chápat, jak víra ovlivňuje společenství s Bohem a s lidmi: přemáháme život v osamení, jakmile se odvažujeme přijímat jiné a nechat se přijí
mat od jiných. Zjišťujeme, že to všechno, co přitom prožíváme
přichází od Boha.
Ježíš říká: ”Kdo přijímá vás, přijímá mne a kdo přijímá
mne, přijímá toho, který mne poslal”/Mat. 10, 40/. Každý, kdo
byl takto vyslán, je nositelem velkého důstojenství: je nosi
telem Krista. Je dokonce s Ježíšem přímo identifikován, nebo^:
stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán /Mat.
10, 25 /• Tato slova říká Ježíš, když mluví o pronásledování.
Být vyslán, to znamená pdobat se Kristu jak v důstojenství tak
v soužení. Nechat se vyslat, to znamená přijmout na sebe rizi
ko a důvěřovat. To důvěra nás činí zranitelnými, protože se
tím vystavujeme lidem , kteří toho mohou zneužít a mohou zne
hodnotit naše záměry. Ale tato důvěra nás otvírá Bohu a při
vádí nás k tomu, abychom se zcela oddali.
A Ježíš pokračuje: ”Kdo přijme proroka, protože je to pro
rok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože
je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napo
jil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných,
protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu.”
/Mat, 41 - 42/.

Každý je vysílán se svými osobními zvláštními dary. Pro
roci, to jsou ti, kteří obdrželi dar poznávat znamení času a
poznávat ve světle evangelia, co je pro dnešek nutné. Spraved
liví jsou lidé, jejichž víra prošla zkouškami a byla shledána
jako pravá nerozdělená. To jsou mimořádné dary, které někteří
lidé obdrželi. Ale všichni mají zvláštní dar, záležející v tom,
že mohou přicházet k druhým. Je to pvzbuzující, že Ježíš v tom
to textu mluví také o malých a o ubohých Či chudých. Když něk
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do přijímá proroka, naslouchá jeho slovu jako sluvu proroka.
Když někdo přijímá spravedlivého, tak ctí Siny, které odhalu
jí blízkost Boží. Ale ti malí nemají žádné poslání, aby mluvi
li, nebo aby vykonávali podivuhodné činy. Mnohdy jsou vysílá
ni a vlastně ani o tom nevědí. Když přijímáme tyto posly, ří
ká Ježíš, podáváme jim sklepnici Čerstvé vody. Skrze proroka
se Bůh zpřítomnuje ve slově, skrze spravedlivého v činu. Ale
také malé posly, kteří nemají co dát, také skrze ně se zpřítomňuje. Kdo je přijímá, nepřijde o svou odměnu; nedostane
ani prorocké slovo, ani viditelný důkaz víry, ale dostává vše
chno, co překonává vše; Samotmého Ježíše, který se pro nás stal
chudým /2 Kor 8,9/. Proto je poslání malých tak cenné, má ta
kovou hodnotu. Doplňuje poslání proroků, spravedlivých a těch,
kteří učí /M.t 28, 18/. Při návštěvách, které vykonávají u ji
ných a na svých malých poutích oslavují vlastně to, že Bůh
skrze Ježíše k nám přišel jako chudý.

Bůh sám svěřil všem úkol, i tem malým: a to je zdrojem
naděje, která nám dává sílu, abychom neklesli na mysli. I v do
bách, kdy se nám zdá, že naše víra slábne téměř do nicoty,
kdy z naší modlitby vyprchává veškerý zápal, kdy pochybujeme
o sobě samých, přetrvává dar, který jsme dostali jako jeho po
slové: je to důvěra a spoléhání malých. Tento dar je pohoto
vost, připravenost záviset zcela na Bohu, nebýt bez něj vůbec
ničím. Nikdo není tak nehodný, nedůstojný, že by ho Kristus
neposlal. Ten docela maličký, který dostává sklenici vody, se
zcela vyrovnává s proroky a spravedlivými. Tak jako oni i on
má podíl na službě smíření.

Impulsy k přemýšlení a k diskusi ve skupině:

- Když Bůh povolává a vysílá Jeremiáše, Jeremiáš namítá;
"Nevím, jak bych mluvil, jsem přece ještě chlapec»” A Bůh

mu odpovídá: ’’Neříkej: jsem chlapec. Já sám vložím slova do
tvých úst.” /Jer 1, 4-9/- Jak můžeme přijímat, co nám svěřu
je Bůh k našemu vyslání a povolání?
- ’’Nezapomínejte na láskyplnou pohostinnost; nebo? skrze ni ně
kteří se ujali andělů, aniž by to tušili. Pamatujte na věz
něné, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo
trpí, vžy? i vás může potkat utrpení.” /Žd 13, 2-3/«

- Jak můžeme upravit svůj dům a svůj byt, aby byl připraven
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pro pohostinství a přátelské přijetí? Kdo v našem nejbližším okolí čeká nějakou návštěvu? Jak můžeme mezi sebou po
znat a slavit skrytou přítomnost Kristovu?
- Víte přece, co udělal Ježíš Kristus ve své lásce: On boha
tý, se pro nás stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohat
li” /2 Kor 8,9/»

- Jak si můžeme počínat při následování Krista, aby jiní “bo
hatli” spíše skrze jednoduchost prostředků než tím, že by
třeba od nás získávali schopnosti a učili se novým metodám?
ZPRÁVY Z CELOSVĚTOVÍ POUTI SMÍŘENÍ
V Ugandě

Nevím, zda se ještě mluví o Ugandě na jiných kontinentech.
Nepokojné časy zdaleka ještě nepřešly. Válka sice není patr
ná na první pohled, protože tropická vegetace zahalila váleč
né trosky a bídu. Lidé jsou přátelští, pohostinští a plní dů
věry, ale přece se ještě v Zampale každou noc střílí, s lid
mi se zachází náslinicky a plení se domy. Nikdo neví, zda to
dělá armáda, partyzáni, nebo prostě najaká jiná skupina, kte
rá těží z tohoto chaosu.

Každý večer v devatenáct hodin je zákaz vycházení. Uli
ce se vyprázdní, každý jde domů. Je slyšet výkřiky, výstřely,
štěkot psů, hukot automobilů, které se skřípěním brzdí; dru
hý den se zranění odvezou do církevních nemocnic, lidé se do
ví, kdo byl vyloupen, zraněn, kdo byl chladnokrevně odpraven.
Mnoho lidí již několikrát přišlo o veškerý svůj majetek; panu
je strach a nejistota mezi lidmi.
V severní Kampale je širá krajina, jeíž obyvatelé bydlí
v opevněných táboí*evh a stradaji tam jako vždy při takovém
životě. Je tam hlad, rarddá^y bývají rozdělané atd« Jsou celé

oblasti, kde jsou vesnice prázdné. Jinde se situace ustálila,
byl nastolen jakýsi mír. Lomy se začaly znovu budovat, opra
vovat fasády, otevírat obchody, vojáci na mnohých silničních
kontrolách a. stanovištích dělají dojem uvolněněnjší a přece
to znamená jen tolik, že občanská válka zuří někde dále.
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V takové situaci je Církev útěchou a posilou. Mnozí af
ričtí i evropští řehol^níci se zde zcela nasazují, přijímají
každého, kdo byl ožebračen. Modlí se, navštěvují umírající
a chodí do věznic. Řeholnice ošetřují zraněné, schovávají vo
jáky jednoho tábora před nepřátelskou stranou. Jsou velmi ne
bojácné a nic je neodstraší.
Jednou jsme konali večerní modlitbu před křížem a před
ikonou vzkříšení v jedné církevní nemocnici. Anglikáni a ka
tolíci z ošetřovatelského personálu se nikdy nemodlí společ
ně, ale tentokrát přišli k modlitbě mladí lidé všedh vyzná
ní, africké i evropské řeholnice, knězi, skupina mladých li
dí, kteří ztratili ve válcd rodiny, Mladý politický uprchlík,
který byl právě toho dne propuštěn z vězení. Slavili jsme
slavnost Božího od ¡puštění a odpouštění nepřátelům. V pří
mluvách jsme se modlili za všechny národy světa, které jsou
vystaveny válkám a kde jsou političtí vězni a uprochlíci.
Jako responsoriální verš jsme zpívali trochu pozměněná slova
provázející Ježíšovo ukřižování: Ježíši, pamatuj na ně,až při
jdeš do svého království.
Modlitba se prodloužila až hluboko do noci. Nazítří jsme
se dověděli, že během noci přišli zcela blízko o život další
lidé a že byli přivezeni do nemocnice další zranění. Kříž a
ikonu jsme přenesli do světnice jednoho starého misionáře,
který byl těžce zraněn na cestě do odlehlé kaple, byl něko
likrát postřelen, byl několikrát operován. Řekl zcela prostě;
že svůj život obětuje za mír.v Ugande.
V městě Mbarara, na západě Ugandy, jsme konali pout, kte
rá by se mohla označit jako ”přes hory a doly.”- Qde dávna
mají ve městech evangelíci, katolíci i muslimové své kopce,
jakási útočiště, kde je kostel, škola a nemocnice pro jejich
čtvrt. Tak tomu je již od počátku misionářské éry. Již po lé
ta byl mezi těmito čtvrtěmi kontakt, dokonce spolupráce, ale
spíše vždy jako výjimka. Od počátku války v roce 1979 byla
veškerá tato spojení přerušena. Dnes jsou vztahy mezi katolí
ky a evangelíky spíše ve vzájemném opovržení, je před nimi
strach a dokonce došlo někdy i k násilnostem. Ke konfliktům
dochází nikoli z náboženských důvodů, daleko spíše se obejvují staré kmenové konfli^Žy, politické rozpory.
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A tak poutní cesta přes tyto kopce a putování přes ty
přirozené překážky se staly znamením smíření, při němž nikdo
nic neztrácel ani nezískal. Pouí byla připravena v řadě mod
liteb před křížem. Jednoho dne jsme se sešli s několika stov
kami dětí, mladých lidí, studentů i se starými lidmi z města.
Po několika zpěvech jsme mlčky táhli na Ruharo, což je evange
lický kopec vzdálený asi dvě hodiny. Na vrcholu prvního kopce,
který jsme pojmenovali Vrch blahoslavenství, jsme zpívali a
meditovali o blahoslavenatich. Později, když jsme již měli
na dohled Mojžíšovu horu, slyšeli jsme zaslíbení, která slyš
šel Abrahám, nás společný otee.

Když jsme potom vstupovali do katedrály na anglikánském
kopci, vítal nás anglikánský biskup. Bylo s ním mnoho dalších,
kteří také s námi zpívali. Strhl se skutečně tropický liják
a tak jsme vtáhli do anglikánského domu, kde jsme přes hodinu
zpívali. Katolická katedrála je vzdušnou čarou odtud jen asi
půl hodiny, ale oba kopce odděluje řeka a kdo chce přes most,
musí jít obchůzkou dvěhodiny. Na naší cestě jsme však šli
přímo, přebrodili jsme ji vzdor dešti a blátu a vystoupili
jsme ke katecřále na horu;,někteří dokonce běželi, aby tak vy*
jádřili svou touhu po smíření zřetelněji. Tam se konala modlit
ba v naprostém tichu prokládaném zpěvy. Bylo to už v noci.
Kříž a ikona vzkříšení zůstaly v Ugaxuc,, aby provázely
lidi na jejich pouti za smířením. Mnozí nás prosili, abychom
znovu přišli vzemi, kde od příchodu prvních misionářů před sotvkami let panují politická a konfesní rozdělení, je touha po
usmíření velmi silná.

V Brazílii

Asi dvacet let již žijí bratři z ekumenické komunity
v Brazílii. Nyní jsou v Alagoinhas, nedaleko Salvador de Bahia. V chudinské čtvrti města se modlí a pracují, aby si vy
dělali na živo^bytí. Přijímají mnoho lidí bud na nějaké set
kání nebo k duchovní obnově. Před časem se zúčastnili také
přípravy modlitební noci v Salvadoru.
’’Jsme skupina křestanů v Salvadoru de Bahia, kteří cítí
své úzké spojení s bratřími z Taizé, protože také oni touží
po jednotě. Jeden z bratří navrhl jednou, abychom uspořádali
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v našem městě modlitební noc: mělo to být jeden večer na jed
nom místě s mnoha lidmi dobré vůle, kde by se sešli k modlit
bě, odtud pak pres celé město k nočnímu bdění s modlitbou a
službou a v časných ranních hodinách se měli všichni zase shro
máždit ke konečnému setkání. To všechno s cílem, aby se výraz
něji vyjádřilo náboženské povolání města, které má jméno Sal
vador, /tzn. zachŽnce/ a aby se na nás odrazil odlesk tohoto
zachránce, Ježíše Nazaretského.

Tato myšlenka nás naplnila nadějí, ale přesto zde bylo
mnoho pochybností. Začali jsme v chudobě a ubohosti dětí a
otevřelo se mnoho dveří. Náš bláhový sen, že bychom mohli sjed
notit město v modlitbě byl tak krásný, že jsme chtěli dát všem
příležitost, aby se na něm podíleli. Také kardinál byl s na
ším plánem za jedno. Když jsme ho navštívili, šli jsme pak
také k pastorovi presbyteriánské církve a ten nás také při
jal srdečně.
V každém kostele v horní i dolní části města, který jsme
vyhledali, byli ihned ochotni, jak kněží, laici, skupiny mlá
deže i řeholnici v jménu své obce a svého společenství účastnit se této modlitební noci. Lidé ve Favellách se velmi rado
vali. Zpráva o přípravě se velmi rychle rozšířila od Saramandai do Alagados. Také lidé na ulici a žebráci připravovali se
na tuto slavnost. Mladí lidé byli jádrem této přípravné sku
piny, všude se dali do práce. Nic jim nebylo příliš mnoho a
byli velmi ochotní. Také ve vzdálenějších místech se konaly
přípravy. Jedna řeholnice v Portugalsku se modlila celou noc
na tento úmysl. Také dvě karmelská řádová společsiství s námi
byla té noci spojená na modlitbách, kromě toho dvě benediktin
ská opatství, jedna laická skupina v Maranhao a druhá v měs
tě Formiga.

Měla to být modlitební noc za mír, ve společenství S lid
mi v Hirošimě a Nagasaki, se všemi, kteří v USA bojují za mír
a odzbrojení. Modlitební noc za to, aby se lidé stali proeazovateli pokoje a vnitřního odzbrojení, aby se stali lidmi otevřeného srdce, bez bariér, bez ochran zdí a zbraní. Měla
to být noc prohloubení rozhovorů, přímluv a smíření. Misionář
ská noc, aby se. ta noc stala světlem, které svítí ve světě
a které je solí země.
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V určenou dobu jsme se shromáždili konečně na místě, by
lo to velmi různorodé množství, které se přilévalo v proudech,
tak jako nikdy. Kardinál promluvil vřelá slova k tomu množs
tví, mluvil o této noci, zcela jedinečné v dějinách města a
tohoto
rozlehlého náměstí, na kterém se konalo již tolik
jiných, shromáždění. Mluvil o této noci, ve které srdce města
’’Salvador“ souzní se srdcem Spasitele.
Pak jsme se vydali na deset různých míst ve městě, kde
jsme od dvaadvaceti do pěti hodin ráno současně drželi modli
tební hodinky. Spojovacím znamením byly tři skupiny, které
procházely od místa k místu, od kostela ke kostelu avšude vy
právěly, co se kde děje.

Protože k modlitbě vždy náleží služba, dělili jsme se
té noci také o chleba, potravu a přikrývky. Posloužili jsme
mnoha lidem, kteří žijí na ulici, aby nikdo neměl hlad, aby
nikdo nebyl sám odstrčen, protože vzniká nové lidské společen
ství. Báno pak jsme se sešli k poslední společné modlitbě v kos
tele Nossa. Senhora dos Mares, zpívali jsme a přemýšleli o tom,
že jsmevšichni bratři: kněží a pastoři, laici a řeholníci,
lidé ve Favellách i na ulicích, děti i staří lidé. Ta noc
to byl kousek přípravy na Eucharistický kongres, který se má
brzy konat v našem městě.”
Dopis z Haiti y/'

Kdo bude razit cesty, aby se zmenšilo utrpení na zemi?
Kdo vynaloží to nejlepší ze svých tvůrčích darů ta, kde je
opuštěnost2^ nemoci, hlad, nuzná obydlí? Kdo uslyší a pocho
pí volání národů, které žijí“v temnotách a ve stíau smrti”J ?
Kdo se stane kvasem pokoje a spryvedlnosti, aby se vytrhl ze
spirály nenávksti a strachu, jež zachvacují lidi a celé náro
dy?

Ty to nevíš? V tobě je přece tolik tvůrčích sil! V kaž
dém věku jsou tyto energie zdrojem optimismu, který dává bhůí
stavět a budovat^/. Bez něj se uvízne neodvratně v písečných
závějích malých smrtí, jimiž vnitřně umíráš. S těmito energi
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emi je možné něco vybudovat i v těch nejtvrdších podmínkách,
je možné nenechat se vnějšími okolnostmi zavalit. V/tom je ra
dikální obrat, který nám umožňuje evangelium, v tom je pro
tebe možnost proměny.

’’Pohled na radost, která k Tobě přichází od Boha. Odlož
smuteční šat! Tvé jméno bude navždycky: pokoj ve spravedlnos
ti, jasně zářící láska1’^/ - to platí pro tebe v rizikách, kte

rá podstupuješ, abys zmenšoval utrpení tohoto světa.
I když jsi oloupen o veškerý pokoj, dopustil bys, aby
zoufalství a zahořklost ti pronikly až díh morku kostí?
gdkud bys pak čerpal nezbytnou důvěru, která uvolňuje energie,
aby-mehl které by znovu nastolily spásu a pokoj? V hořkosti
není žádný pokoj; a jestliže ta hořkost tě pronikla jednou
až do tvých nejvnitřnějších hnutí, copak bys ještě potom po
chopil, že zmrtvýchvstalý ujišťuje: Dávám vám pokoj

Obraí se ke Kristu a ne k sobě samému! Nikdy se neuzavírej do svého odděleného života; když se však budeš solidár
ně sdílet se vším, co on ti svěřuje, pak uvidíš, jak ta vlast
ní sobecká pokřivenost pomíjí. To tvrdošíjné já už nebude mít
více vládu. Žiji, ale ne já, nýbrž Kristus ve mně žije. 7 '/
b
Tvé srdce se pročistí. Objeví dokonce ještě v hloubkáeh
mlčení evangelia, že ne jvčtší/tajemství, které existuje, je ta
jemství neustálé přítomnosti zmrtvýchvstalého Ježíše; gfto ta
jemství se daruje každému člověku. Svým duchem sestupuje až
k nejhlubšímu bodu lidství, bere na sebe všechno, co člověku
samému nebo druhým činí bolest. A ještě více: je blízký každé
mu a sám navštěvuje ty, kteří zemřeli jako nevěřící, kteří ho
.3/
nemohli poznat.

Jestlipak se staneš solidárně se všemi, které ti on svě
řil, kvasem důvěry a pokoje? Běž ke zdrojům věčného Boha.
Kodli se bez jakýchkoli nároků, modli se prostě, probuJ v so
bě Boží dary.9/ Bu$ je vložil do každého. Dej se do toho bez
jakéhokoli strachu, vytrvej každodenně i přestože procesy zrá
ní bývají dlouhé.

Život Boží klíčí stejně tak na temných místech jako
v nejvelkolepějších snahách člověka. Už ne ducha sklíčeného,
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ale ducha plného vnitřní síly, lásky a uvážlivosti.10^
Ve všem je vnitřní ticho, i když Ježíš Kristus jakoby
byl mimo tebe. On je ale v tobě. Drž se ve všem jeho přítom
nosti. lo je nejpodstatnější. Z tohoto zdroje čerpáš nena
hraditelnou důvěru v Boha. On je tak silný, že i nejtěžší chy
by a dokonce i nejnesnesitelnější životní situace se mohou
nakonec stát ’hnacími momenty v tvém životě. Bůh ti dává sílu
přestát i nejhorší trápení a soužení; buduj i se všemi svými
pochybnostmi.

V plné tvé činnosti i v době odpočinku se dává poznávat
Duch Vzkříšeného v událostech i v lidech. Otevírá cestu. Duch
Vzkříšeného tě dosahuje ještě v propastech tvého lidství. On
osvětlí tvoji noc. Ze tvé temnoty se zvedá údiv nad láskou.
Zaznívá v tobě jeho zpěv: Žádná tma pro tebe není temná: noc
jako den svítí, temnota je jako světlo.
Být kvasem důvěry a pokoje! Taková důvěra se neprožívá
jen tak přibližně. Cvič se v rozlisování. Tato důvěra - stej
ně jako láska - není slepá. Proto se dobře pozná, když v po
litice odpovědní lidé zneužijí důvěry národů. Důvěra se nedá
zavádět někam výzvami, v nichž to překypuje závistí a touhou
po ovládnutí, jako třeba jsou výzvy: Rychle, zaujmi jeho mís
to, nebo: Zabíjej, muč... ’’Ukřižuj ho...”
Máš strach ze svého vlastního strachu?*13 '/ Připravíš se

na to, abys se solidarizoval s nejubožejšími lidmi na této
zemi? Každý může nablízko i na dálku působit na existující
poměry tím, co je. Dovol, aby v tobě vypukly a rozvinuly se
tvůrčí zdroje pro přeměnu světa a církve.
Je velmi žádoucí, abys hledal ze všech sil cesty, jak by
se daly vyléčit nemoci a rány lidí i celých národů.14' Vydo
buď si v naší technizované společnosti alespoň kousek prosto
ry, pochop, že velké objevy vědy mohou přispívat k rozvoji
světa, ale mohou být také zneužity k jeho zničení. Všechno zá
visí na tom, jak se jich využije.

Ve společnosti světa jsou dnes příbytky, ale v některých
částech vládne hlad; na jedné straně jsou narušené mezilidské

12

vztahy, na druhé se rýsuje naděje na usmíření; na jedné je
teror policejních států, na druhé možnost vzít na sete rizi
ka pronásledovaných a poškozovaných...

Bůh evangelia nechce pro žádného člověka na světě utrpe
ní nebo strach.
Jako člověk, kterému bylo odpuštěno a jako usmířený se
,
1 /
srdcem proniknutým soucitem, se modli za nepřátele 7 a odva
se toho, abys těšil ty, kdo překrucují tvé úmysly^v/Z. V Bo
ží přítomnosti se drž zdrojů a jdi kupředu.

Když se necháš zahalit pláštěm1^/ Božího odpuštění a kk
budeš mít pro své okolí jen a jen odpuštění... budeš vyzařo
vat jasné a všepronikající světlo evangelia, aniž bys o tom
věděl. Pak jsi kvasem důvěry a pokoje - tak se v tom duchu
angažuj! Bávej, co Bůh dává Tobě

VÍZVA Z HAITI18''
AÍ je tvůj byt sebemenší, může se stát místem důvěry,
svěřování pokoje a nezkalené radosti, místem soucitu mezi
lidmi, vlastně malým církevníxm společnstvím1^. Proč nepři

vést každého kdo přichází nejprve do rohu pokoje, který je
upraven jako místo modlitby?
Jde o to zjednodušit a zjednodušovat vlastní způsob ži
vota. Čím víc člověk sdílí, to co má, tím více nabídek život
poskytuje. Jde o to přijímat druhé prostě a nedělat si při
tom vůbec starosti, co při tom přijímání vyzařujeme z Boha.
Pozvat k jídlu, k prostým, ale i k slavnostním společenstvím
stolu. Kde je to možné, tam přijmout jednu nebo několik osob
na týden, především mladé lidi, kteří pocházejí z rozvráce2o/
ných rodin, nebo staré lidi, kteří jsou vydáni osamělosti

Jako malá církevní obec máme být pozorní k poměrům
v městské čtvrti nebo v okolí, máme dodávat impulsy k řešení,
která vedou k většímu pokoji, spravedlnosti a k vzájemnému
sdílení. "Milovat cizince jako sebe saman22//.
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Kdo zřídí v ’bytech starých lidí místo pro modlitbu?
Oni se tam pak budou modlit s maldými i méně mladšími lidmi
a naslouchat tomu, co jim tito příchozí svěří. Mnozí lidé
v pokročilém věku bývají neocenitelní ve své schopnosti na.e
slouchat. Skrze svůj život z víry přivádějí i ostatní k to
mu jedinému potřebnému
. Každý byt, každé obydlí osamělých
lidí se může stát malou církevní obcí.2^/ Ne vždycka mají

všichni, kteří bydlí pod jednou střechou, stejnou zkušenost
s bohem nebo stejnou touhu po něm. Kdyby alespoň jednou týd
ně prožili společně velmikrátkou chvíli ticha, aby si navzá
jem, zcela beze slov, prostě odpustili... Stačí, aby je k to
mu jednou pozval někdo, třeba i dítě...

V modlitbě se stává, že se dostáváme do mlhy, ve které
jako bychom nechápali. V takových okamžicích stačí jednodu
še vyslovit jméno Ježíše nebo zpívat zcela jednoduchou píseň
a neustále ji opakovat. A to už je modlitba.
když rodiče poznamenávají své děti před odchodem z bytu
nebo před odchodem na lůžko pokaždé znamením kříže, tím pros
tě- a jasně vyjadřují přítomnost Ježíše Krista. Malá církev
ní společenství se nejméně jednou za týden připojí k modlit
bě místní církevní obce. Tak vznikají vztahy důvěry se všemi,
kteří jsou jiní než my a chtěli by být stejně tak živými lid
mi ve svém církevním společenství, které se nazývá církev.
»Když milujete jen ty, kteří vás milují, co děláte zvláštního?5'2-^’ Ten, kdo chce udržovat spojení jenom se sobě rovný
mi nebo stejně smýšlejícími, dostává se na okraj soběstačnos
ti; a to zahanbuje. Starší lidé by mohli, aby mladým lidem
ve farních církvích nebo kostelích otevřeli prostor, vystěho
vat část lavic a ta, které jsou nutné, uspořádat do taaru
podkovy, takže mladí lide by se mohli shromáždit vždy na vznik*

lér# uvolněném místě mezi staršími; toto gesto zvoucí rozhod
nosti je výmluvnějsi než by se zdálo. Modlit se na kolenou a
nikoli v lavici pochází přece z karmelské tradice.

Je dobré - a tato zkušenost pochází z východních církví vzít s sebou ikonu vzkříšení nebo kříže a ten denně přenášet
od jednoho
k druhému nebo z jedné církevní obce do druhé.
Pak lidé přicházejí a svěřují vzkříšenému to, co je samé ne
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bo jejich blízké tíží.
V každém věku je nutné udržovat v pohybu dar rozlišo
Ví-im a tvorem. K tomu se nabízejí tisíce možností. Lze pře
číst texty písma, s komentářem, nebo udělat si Oěas a někde
jinde než doma se modlit v tichům vykonávat nějakou službu..?6^
Osvojovat si v každé době života poznatky, jak bychom
mohli zmenšovat utrpení ve svém těsném i vzdálenějším okolí;
a pokud jde o mladé lidi, být v tomto osvojování vytrvalí,
i když nevidíme žádnou bezprostřední viditelnost. Copak učební nebo studijní doba se má zaměřovat na to, abychom
si budovali kariéru místo toho, abychom se obraceli k těm,
kteří očekávají nějakou odpověď? Nejde jistě o to, abychom
všechno nechali svému osudu a abychom uvolnili prostor těm,
kteří se ženou za kariérou, ale jde o to, abychom byli po
dle svých vlastních darů, schopností vždy po ruce tam, kde
se vyskytne nějaký nedostatek, který ohrožuje život. I ve
společenstvích jako je církev vedou ctižádost a sebestřednost
k tomu, že se může kráčet přes mrtvoly.

Vezmeš na sobe rizika, abys zmenšil lidské trápení? Sta
neš se kvasem důvěry a pokoje? Budeš v dobách zrání budovat,
místo abys nechal čas plynout přes sebe?
Obrař se k Vzkříšenému a ne sám k sobě, vydrž u práce
i ve volném Čase v Jeho přítomnosti. Odporuj a nepřipouštěj
si starosti, které sužují, ař je tvé srdce proniknuto souci
tem a kéž jsi zahalen do Božího odpuštění jako do pláště.

Poznámky:
1/ Když bratr Roger se čtyřmi dalšími bratry na Haiti psal
tento dopis v listopadu a prosinci 1903, prozívali tuto
dobu s lidem této země, který je schopen a připraven ke
vzájemnému sdílení: ÍSV chudinské čtvrti, kde jsme bydle
li, panuje všude chudoba á i v této čtvrti najdeme ¡ještě
ubožejší'kouty. Jedna ubohá matka vyškrabává z malého hrn
ce malé porce rýže pro své děti a ještě jednou je zmen
šuje, aby se dostalo na všechny, na další děti i na staré
lidi, kteří micky čekají kolem. Chudí se navzájem rozdělu
jí. Ve Čtvrtích, kde úplná bída, tam už není o co se dě
lit .
V Haiti jsme na vlastní oči viděli kontemplativní
lid. Jakmile jsme v chudinské čtvrti, kde jsme si prona
jali barák, přišli mezi děti, pověsily se na nás, ačkoli
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j£ou jinak velmi živa, zcela se uklidnily a byly vděčné za.
jakkoli nepatrná gesta. V pohledu mnoha dětí lze poznat, jak
bohaté jsou vnitřně a přitom o tom vůbec nevědí, Některé ří—
kí jr:j.2ojŮ b vide u e zpívat a uudeme se modlit!” A my vcházíme
do našeho malého baráku.
V chýších z odpadků a z kůry palem sedí staří lidé ja
ko vyhaslé lampy. Z jejich obličejů vyzařuje jistota o Boží
dobrotě; jsou to živoucí ikony, které bojují svůj boj se smr
tí. Ba Haiti klíčí a roste lidská naděje. Křesťané se ze všech
sil pokouší pomoci si od největších nedostatků. V této chudin
ské čtvrti je na sto tisíc obyvatel a mezi nimi je. několik
laiků, spolu asi s tuctem můžů a žen, kteří se na celý život
odevzdali do služeb církve. Z mnohých vyzařuje svatost. V pro
sinci byla zveřejněna první charta církve Haiti k zlepšení
životních podmínek. Z ní se dovídáme přemíru požadavků, kte
ré jsou všechny stejně nutné.
několik dní jsme byli také v Santo Domingo. V chudinské
řtvrti jsme nalezli chatrč, ve které jsme mohli nějaký čas
sdílet život v modlitbě a v kontaktech s obyvateli čtvrti.
Děti rodin bydlících na ulici nás následovali na každém kro
ku.’ Večer spaly dokonce -vedle nás v kostelích, v nichž se ko
naly denně společné modlitby s mladými lidmi. Později
se
vrátily děti v malých dodávkových vozec#, které jsme si pro
najaly k nutné přepravě. Některé se od nás ani nechtěly oddě
lit a chtěly s námi dále.
Křesťanská mládež v Santo Domingo má velké starosti o
to, aby křesťané zvládli/íkol a svůj přínos vyplývající ze
vzájemného sdílení, hladí lioé, kteří jsou silně angažováni,
se do toho pouštějí s odvahou, aby probudili v každém jeho
Boží dary. niž po deset let se mladí křesťané velmi úporně
namáhají, aby uskutečnili velikonoční tajemství a sice po
třech mystických cestách: žít netušené, všechno sdílet a pro
žívat smysl slavnosti zevnitř.1*
S dopisem z Haiti se dostaneme dále, když jej necháme
na sebe pomalu působit, nejde o to, abychom jej rychle pře
četli. Porozumíme mu lépe, když vdd&etoho přečteme také ©opis
z katakomb.
2/ V pohledu na lidskou opuštěnost, na rozvrat vztahů v rodi
ně a mezi generacemi napsali matka Tereza a bratr jiogeř
25. října v Taizé společnou výzvu a v její první části^se
říká: nV mnoha místech země se rozkládají duchovní pouště,
tam se setkáváme s mladými lidmi, kteří jsou poznamenáni
opuštěností a pochybnostmi, které pronikají všechno. V Kalkattě jsou zjevné nemocnice a domy pro umírající, ale v zá
padním světe je mnolio mladých lidí v podohfiých domech? kde
se umírá, jenže nejsou vidět...
5/ Isaiáš 9,1
4/ Víra, to je optimismus ve spoléhání na Boha. Ve víře může
me se setkat se smutkem,ale s žádným pesimismem.
5/ Baruch 4, 36 - 5, 4
6/ Jan 14, 27
7/ Bpišotla G-alaťanům 2, 20
8/ Viz 1 Pt 5, 19-20 a 4, 6
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Ikony zobrazují tento Petrův text. Ikona -Vzkříšení uka
zuje Krista, k^erý navštěvuje všechny až do konce času,
všechny, kteří zemřeli, aniž by jej poznali. Vidíme jej,
jalc proniká až do říše mrtvých a jak přitom bere člově
ka za ruku, aby jej uvedl do vzkříšení.
9/ d Tim 1,6
10/ 2 Tim 1,7
11/ Existuje způsob, jak se modlit opakovanými zpěvy, v nichž
zaznívá duch chval. Takováto modlitba stravuje vnitř
ní palčivost smutku, hořkosti a lítostivosti obráce
né zpět a^razí cestu nezkalené radosti. Tento oheň
spaluje všechny zraňující trny, naše porážky, naše
zdráhání a zpěčování. Duch chval nás vyvádí ze způsobu
mylšení, při kterém se lehce posouvá na první místo
všechno, co je řízeno rozumem, z mozku.
12/ Žalm 9,12
13/ Strach má zcela různé příčiny, lam, kde panuje bída,
získává pronikající strach prázdného žaludku nadvládu.
V zemi, kde je přebytek hhotných statků,bytní skepti
cismus, ztrácí se smysl života. V rozsáhlých oblastech
panuje strach před tím, abychom nezahynuli v ohni no
vých zbraní. Lidská opuštěnost panuje všude, v zemích
přebytku, jako na místech, kde je bída. V oblastech
bídy bývají ženy a děti vydávány zvůli silnějších,
ženy musí živit své děti, děti, které často bývají zplo
zeny s různými muži.
14/ 1983 bratr Roger v doprovodu několika dětí z různých
ras v Madridu sešel se se sovětksým a americkým velvy
slancem k osobnímu rozhovoru. Předal jim výzvu adre
sovanou Juriji Andropovovi a Ronaldu Reaganovi. Na zá
kladě této výzvy podnikne na konci této zimy 1984 vše,
aby dosáhl rozhovoru se šéfem sovětského státu Andropovem a amerického státu Reaganem a s anglickou před
sedkyní vlády Margaret Thatcherovou v Londýně a francouz
ským prezidentem krancois Eitterandem v Paříži: ”?ro
děti z celého světa, které nemají možnost, aby upozor
nily na ohrožení své budoucnosti, jsem přišel spolu
s dětmi, abych předal tuto výzvu velvyslancům v Madri
du. Přicházím, abych vás vyzval k tomu, abyste ne
vynechali žádný pokus, aby děti nebyly poškozeny^ve
své nevině a aby nikdo na světě nebyl postižen těmi
nesmírně účinnými ničivými silami války^i které jsou
schopny zničit v okamžiku část lidstva.
Možnost využívat velkých pokroků vědy a techniky
k tomu, že by se ničil lidský život, přispívá k tomu,
že se rozšiřuje velká krize důvěry, že se šíří nedůvě
ra. národy začínají mít vzájemně před sebcu strach;
také státníci znají dobře tento strach. V extrémním
případě dochází člověk k tomu, že má nakonec strach
před svými vlastními obavami. Výsledkem je, že všu
de se uzavírá sám do sebe, že v něm tuhnou a znehybňují tvůrčí schopnosti.
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A přece lidská rodina chce pokoj a mír a nikdy válku.
\'álku cnce jen několik málo jednotlivců. RespoČet mla
dých i starších lidí však si je dobře vědomo', že dů
věra mezi všemi národy Země vytváří předpoklady pro po
koj na světe, a že tento mír závisí také na sprawllivém
rozdělování hmotných statků mezi chudými a bohatými
oblastmi. Bezpočet lidí chce otevřít cesty důvěře a
oodílet se na spravedlivém rozdělování statků.0
?o návštěvách u čtyř předních státníků chce
bratr Roger také Tentokrát spolu s dětmi pokračovat
ve svých naléhavých prosbách, pocházejících od mla
dých lidí v tomto díle. Kde je to jen možné, hledá
představitele církví, aby je požádal o co největší pro
stotu k hospodaření s matonálními prostředky a o
vzájemné sdílení, aby se tak celý lid Boží podílel
na tom, aby zeme se stala obyvatelnou.
15/ milujte své nepřátele a modlete se za ně, kteří
vás pronásledují. /Mat 5,44/.
16/ Jsme-li pronásledováni, neklesáme, když nám zlořečí,
odpovídáme laskavě /1 K.or 4, 12-13 /
17/ Již několik století před Kristem psali proroci, že
Bůh je předem Bohem odpouštějícím: ^Zaženu tvou nevě
ru jak mračno a jako oblak tvé hříchy /Isaiáš 44, 22/
18/ Ať jsi‘kdokoli, patříŠ-li k nějakému organizovanému
hnutí v církvi nebo ne, jsi-li v nějaké církevní
obci, ve studentském kroužku nebo kdekoli jinde v
církvi, a.n tom vůbec nezáleží: zde je několik námětů
pro tvé nasazení, pro to, aby ses vydal: Je to angažo
vanost, na které ty sis neměl vůbec iakládat, angažo
vanost co možná v církevním nebo farním společenství
a její trvání by nemělo být omezené. Zdá se, že období
sedmi let není příliš dlouhé, aby takové nasazení
nebo angažovanost mohlo zrát a pak prakticky žít.
19/ V llaiti, v Santo Bomingo, usilují bratrské buňky,
malé skupinky o to, aby se staly malými církevními spo
lečenstvími, v nichž se žije navzájem solidárně
s chudými. Vytváří je obecně tři až patnáct lidí.
Především jde o dary každého jednotlivce, z nichž se
společně buduje, každý přejímá se svou odpovědností
nějakou službu, každý týden se scházejá všichni u
jednoho nebo u druhého nebo u dalšího, aby se dohovořili
o tom, jaké dobré i špatné zkušenosti udělali, a^aby
se zcela, prostě modlili. Na Haiti je rozšířeno, ze
zatímco jeden nebo druhý se modlí, ostatní velmi po-^
tichu podkládají zpěv. Tato malá církevní společenství
vznikají také uvnitř organizovaných hnutí. Braní spo^
lečenství je místem, k# němuž se všechna tato malá cír
kevní společenství neustále vztahují, přes které jsou
v kontaktu, takže leží vedle sebe jako paralelní skupi
ny.
20/ Kde vytrvají vnější znamení víry, je možné, že dojde
k obnovám křesťanského života v rodině, která si osvo
jila, byť v co nejmenším rozsahu takováto znamení, mo
hou tato znamení přejít z generace na generaci a no
vá generace ji pak může oživit nově. Kde zmizelo
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všechno, tam je to namáhavější znovu nechat vzejít set
bu evangelia. Skrze viditelnost zprostředkují některá
znamení zcela neočekávanou svěžest a účinnou sílu.
21/ rento návrh se objevil také v Taizé. Již léta je zde
oblast, kde od. jara až do podzimu mohou spolu žít
vždycky- týden rodiny s dětmi, v nynější době se zařizu
je jiné místo, kde od svátého týdne až k nočátku listo
padu každý týden bude přijímáno asi třicet dětí z ro
din rozvrácených. Když před tím napíšou, aby se dohod
li o datu., mohou tito mladí s sebou přivést na týden
mladšího bratra nebo sestru, jestliže se ocitli v ob
tížné rodinné situaci. Od poloviny listopadu až k po
čátku postní doby jsou pak přijímáni starší lidé. íi
se vždy po dobu jednoho týdne připravují na to, aby se
stali naslouchajícími ženami a muži, kteří by byli
schopni provázet druhé a přemýšlet, jak podle slova
Jana Chrvsostoma jejich obydlí by bylo v úzkém spojení
s farní obcí a aby se tak mohlo zapojit k vytvoření
•’malé církven.
22/ 5 Hojž. 19,54* ’-’Budeš milovat cizí jako sebe samého^'*1
To mnohé vedlo ke konkrétním krokům., např. k přestě
hování do čvrťi, kde bydlí zahraniční dělníci.
25/ Velmi mnoho žen i mužů má zapotřebí vytrhnout se ze
svého vnitřního osamění, potřebují někoho, kdo by
je doprovázel a kdo by jim naslouchal. Ve -východní
Evropě v této souvislosti existuje pozoruhodný jev:
žijí zde muži a ženy, starci a stařice se schopností
lidskou bytost prosondovat až do nejhlubších vrstev.
Po celý život se cvičili v duchu rozlišování, aby
mohli pomáhat a léčit to, co je zraněno v největší
hloubce. A nejen ve východní Evropě, nýbrž všude na
zemi v rámci dnes tak nutné laické služby, mohly ženy
a muži nastoupit k tomu /kdo mají pro to schopnosti
a vybavení/, aby naslouchaly druhým a aby je prováze
ly. čím je Člověk starší, tím hlubší a výraznější mů
že mít da.r vcitování a mnohdy se dokonce podaří, že
rozumí příchozímu okamžitě, aniž by příchozí cokoli
řekl.
24/ Je zajímavé, že Jan Chrysostomus píše 550 let^po Ježí
šově smrti:’-Existují křesřané, kteří vytvářejí ze své
ho obydlí církev tím, že vedou všechny k víře a že ot
vírají svůj dům cizím lidem. Na jiném místě říká:“Udě
lat’ ze svého obydlí církev, to je odvážný krok... Když
uspořádáme soužití v našich obydlích takovým způsobem,
pak jsme schopni spolu nést život církve, protože obyd
lí, to je přece malá církev.”
25/ Kat 5,46
26/ hladí lidé, kteří se po společném přemítání rozhodli
žít v Taizé delší dobu, převzali již dávno část služ
by na příjmu hostů. Dávají se k dispozici po jeden ne
bo dva roky svého života pro setkání nebo pro nutné
cesty, Pro mnohé z nich to bylo dobré, že potom po ur
čitou dobu šli na určitý čas do malých provizorních
společenstyíkde spolu prožívali všechno v kontemplativním životě. Taizé však odmítá stát se organizovaným
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hnutím. Proto velmi záleží na tom, aby se všechno omezi
lo na přípravu pro pozdější nasazení nebo angažovanost.
Angažovanost jako alik /když je to možné, tak ve farním
společenství/, církevní služba jiného druhu, celoživot
ní angažovanost v nějakém společenství, místo v nijaké
církevní organizaci, připadne hnutí, nebo život v nasa
zení ke zlepšení životních podmínek nebo politických
poměrů.
27/ Od nás se požaduje, abychom začínali se zmirňováním utrpení v lidské společnosti tamij. kde právě jsme: na pra
covišti, nebo jako nezaměstnaní, při studiu atd. Xdo chc
zmírnit fyzické nebo psychické utrpení, musí k tomu zís
kat určité minimální odborné vybavení pode rozsahu ne
bo času, který má k dispozici: musí si opatřit znalost
od studentů nebo od praktických lékařů a několik měsíců
nebo také let jeden nebo dva večery v týdnu s některým
z nich se scházet a spolupracovat, ve volném čase se vě
novat četbě a studiu. Často je mnohem důležitější vyna
kládat svůj vlastní čas než dávat nějaké peněžní dary.
Xco chce napomáhat k zlepšování poměrů bydlení a
rád a šikovně pracuje na řemeslných pracech, může upra vovat prostory ve svém nejbližším okolí. Později je mož
no tuto práci dělat pro lidi, kteří bydlí v chudých ze
mích v nesnesitelných podmínkách.
Pokud jde o výživu, společnost žijící v nadbytku
vyrábí příliš mnoho mléčných výrobků, masných výrobku
a jiných potravin. Kdo nasadí všechny páky do pohybu,
aby tyto přebytky se dostaly k těm, kteří to nejvíce
potřebují, .kdo rozvine nové metody výroby potravin pro
nejchudší oblasti?

JAK POKRAČOVAT 20 PASÍŽSKfe SKEÁ3Í?

Většina mladých lidí se vlastně nedostala & nedostane
na výroční velká shromáždění, jako byla v Římě, v Londýně
a n^ní v Paříži. Zvláště to platí o.našich mladých poutní
cích, které lze většinou
spočíst na prstech, dokon
ce jedné ruky«

A tak ti, kteří tam dojedou, tam jsou také ve jménu
těch,mnoha desítek či set tisíc lidí ostatních. Vrátí se
odtud se zkušenostmi a, dojmy, jak pařížští křesťané je při
jali, jak žijí, jak oslavují Boha a uslyší, jak se jiní mla
dí křesťané na různých místech Evropa snaží být kvasem pro
mír a spravedlnost.
Znamení naděje v místním společenství
Po příjezdu domů budou vypravovat. Na mnoha místech
skončí pařížská pouí návratem do kostela a modlitbou, kde
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budou navrátivší se poutníci opět přijeti. Ložná, že už při
této první příležitosti se bude číst první část Dopisu z Hai
ti .

O pařížském setkání bude čas k seznámení se s tímto
novým dopisem. Leckde se už před odjezdem dc Paříže ustano
vil pevně lednový či únorový den, kterého se budou moci účastnit ti, kteří nemohli do Paříže a. kteří se tak seznámí
s Dopisem z Haiti.

Ka těchto setkáních, Která budou nejspíše o víkendu,
půjde v soboru o seznámení s dopisem, o jeho zažití či promeditování v tichu a o první otázky, které se přitom vyba
ví, jako: která slova se mně nejvíce dotýkají? Co z dopisu
mi dává odvahu, abych, se angažoval? Která výzva je pro mě
nejvýraznější? Do hodinu takové meditace v tichosti se mo
hou sejít menší skupinky, aby si navzájem sdělily své pro
žitky a vyjádřila tak první drobnosti jako odpověá na ten
to dopis. Je dobře si zaznamenat je.
V diskusi lne pokračovat i při pozdějším jídle; pak
je vhodné uskutečnit nějaké návštěvy, zejména ta místa, kde
jsou trpící lidé. Po návratu se připravuje společná modlit
ba a zpěvy večerní společné oslavy.
V neděli pak by bylo nejlepší seznámit s prožitky far
nost nebo širší skupinu, která se sejde k oslavě svátenčího dne. Je dobře předat jeden text Dopisu z Haiti knězi či
pastorovi či jiným odpovědným osobám. Mimo jiné mlže tento
dopis sloužit jako výchozí program nebo podnět pro prožívá
ní postní doby.

