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Bratři a sestry

Jménem katolických věřících Vás s úctou, a láskou pozdravuji a přeji Vám všem
k svátkům Kristova vzkříšení pokoj a dobro.

Kéž se v nás všech o těchto velikonocích silněji rozhoří víra a s ní i opravdo
vá touha, aby se r.a nás naplnila slova našeho Pána, kterými se za nás nodi i 1 k Otci
v předvečer svého utrpenís "aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v to
bě, aby i oni byli v nás, aby ta- svět uvěřil, že ty jsi mne poslal." (Jan 17,21)
Búh nás všechny probudil k no^é. u životu spolu- s Kristem (Ef 2,4-5); nezapomínejme,
že znakem tohoto nového života je též vytrvalé úsilí o jednotu, jak: nás k tomu vy
bízí aooštol Pavel: "Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hledejte zachovat jed
notu Ducha, spojeni svazkem po oje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste
byli povoláni; jeden Pán, jedna víra, jeden kř%t, jeden Bůh a Otec všech, který je
nado všemi; skrze všechny půsocí a j e ve všech." (Ef 4,2-6")

Jednotu připravujeme svou toul v i svými modlitbami, vytváříme ji -sak také
spoluprací při láskyplné službě světů, to jest všem lidem, službě, která je neodlučitsinou součástí našeho křesťanského svědectví. Más všechny 'ristus poslal, aby- -ehom v tento světě byli solí (Lít 5.13)', světlem (íffc 5,14), kvasem (<t 13,33), aby-»
shorn oro''.azovali lásku všem, i nepřátelů.': (kt 5,'43-48), abychom se ujímali všech,
zvláště potřebných, a jako on uzdravovali každou nemoc v lidu a každou chorobu
(kt 4. 23; Mk 16,18) a tážu ve všem přinášeli hojné ovoce (Jan 15,8). Víme, že každý
věřící člověk ani církevní společenství nežije pro sebe, nýbrž pro Krista (urov.
Dim 14, 7-3) - a že bytí pro Krista znamená bytí pi-o druhé, pro všechny lidi.
Odpovědnost věřících za svět, ve kterém žijeme, sí katolická církev připomněla
na II. vatikánském sněmu, který současně zdůraznil ekumenický ráz tohoto poslání:
"kyřohžem církev sleduje svůj cíl, to je spásu, nejen že zprostředkuje člověku
božský život, nýbrž ozařuje též jakýmsi způsobem celý svět, jeho odleskem, a to
hlavně tím, že ozdravuje a povyšuje důstojnost lidské osoby, upevňuje soudržnost
lick: é společnosti a dodává každodennímu lidskému počínání hlubší smysl a význam.
Cirk - j-_ proto přesvědčena, že prostřednictvím svých jednotlivých členů a celé své
pospolitosti může přispět tímto způsoben k zlidštění lidské rodiny a jejích dějin,
.latolická církev mimoto s radostí vysoko hodnotí to, čím jiné církve a církevní
společenství přispívají společnou prací k uskutečnění tohoto úkolu." (konstituce
Radost a naděje, 42)

ha jiném místě téhož dokumentu sněm uvádí: "Sjednocení křestanů dnes očekávají
a po něm touží i mnozí, kdo v Krista nevěří. Čím více se bude tato jednota zdokona
lovat mocným působením Ducha svátého v pravdě a lásce, tím více bude celému světu
předzvěstí jednoty a míru. Snažme se proto spojenými silami a formami
abychom
es ra: dým dnem lépe přizpůsobovali evangeliu a bratrsky spolupracovali ve službě
lidské rodině, která je v Ježíši Kristu povolána do rodiny Božích dětí.” (Tamtéž, 92)
Je třeba, abychom my kr estañe zkoumali znamení oasu a nepromarnili žádnou pří
ležitost “ prohlubování vzájemného společenství ve všestranné službě lidem dnešního
světa. V duchu naděje a důvěry v Pána dějin máme též pozorně sledovat vývoj společ
nosti, v níž žijeme, a odkrývat stále nové možnosti jale odpovídat v duchu even gel i a
na její potřeby. Kristus, který ví, co j e v člověku (Jan 2,25), i dnes ukazuje na
potřeby zástupů a svým učedníkům, kteří tu stojí se zdánlivě prázdnýma rukama., při
kazuje: "Dejte vy jim najíst!" (Lík 6,37)

1 c ho však můžeme obohacovat druhé, ne-li z pokladu víry, který nám byl svě
řen, . čím lépi naplníme vůli našeho Pána než stálou ochotou brát na sebe břemena
druhých (Gal 6,7)?

Vědomí křesťanské odpovědnosti za celkový, zejména pak duchovní a mravní stav
našeho národa a celé naší společnosti vzbudilo mezi našimi věřícími myšlenku
^QESBTllETÍ DUCHOVNÍ OBNOVY.
Tato duchovní iniciativa má přispět k uzdravování a prohlubování našeho života
k pokání, smíření, zhojení jizev naší minulosti, ale především k poctivému hledání
pravdy, vnitřnímu obrácení a-čerpání nové mravní síly.
Toto desetiletí má být naší přípravou na vstup do třetíha tisíciletí křesťanských
dějin. Chceme se v něm učit novému způsobu života, opřenému o trvalé hodnoty, na
nichž by bylo možno budovat civilizaci lásky a úcty k životu, zejména respektu k hod
notě a právům lidské osoby - nikoliv civilizaci smrti, násilí, konzumu a bezohledné
manipulace s přírodou i lidmi. Věříme, že obranu života před jeho současným ohrože—-ním nelze uskutečnit bez hluboké proměny myslí a srdcí, bez trvalé péče o duchovní
a mravní rovinu života.

Je proto přirozené, že v tomto úsilí nelze pominout křesťanství, které po sta
letí zdůrazňuje vertikální rozměr lidského života a celé skutečnosti a které je i
obhájcem přirozených hodnot. Bez křestanství nelze plně porozumět duchovnímu dědic
tví naší minulosti, které chceme vědomě rozvíjet. Hodnoty křesťanské víry však ne
lze zanedbávat ani při vytváření kultury budoucnosti, pokud má tato kultura vyjad
řovat vskutku celostní chápání Člověka a světa.
I
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Desetiletí duchovní cbriovy je výzvou inspirovanou evangeliem. Tato výzva se
však neobrací pouze na. církevní společenství nebo jen na lidi věřící. Tato cesta
je otevřená spolupráci a přínosu všech lidí, kteří si uvědomují, že naději’v dob
rou budoucnost národa nelze Oddělit od toho, co tradice nazývala "péče o duši",
My věřící jsme přece mnohými svazky přátelství, příbuzenství^ sousedství a spolu
práce spojeni s bližními, kteří nesdílejí plně naši křesťanskou víru. Právě z to
hoto společenství života s nimi víme, nakolik hodnoty, o něž jde v tomto-.obnovném
dílo, vyjadřují hlubokou touhu i jejich srdcí.
■
'
.Každý.rok tohoto desetiletí je zaměřen na určitou důležitou oblast našeho živo
ta. .Každý, ¡rok ponese jednu stěžejní nyšlenku, vycházející ze základních výzev Křis-,
tova evangelia a navazující na přikázání Desatera.
\
V.
. 7e světle těchto výzev se má v jednotlivých letech do ^ané oblasti soustředit

obnovné úsilís Naše modlitby, kázání a rozjímání evangelia} studium a odborná prá- •
ce, společné úvahy vradinách, lamích i jiných křesťanských společenstvích, v.eku
menických setkáních i v dialogu s těmi, kteří nesdílejí naši víru. Mnohá témata se
rovněž nabízejí jako inspirační .zdroje pro tvůrčí díla myslitelů a umělců. Přede
vším, však chceme společným směrem orientovat konkrétní činý - ať už jde o iniciati
vy ve prospěch potřebných či o jiné projevy lásky,- která přikrývá množství hříchů
(srov. 1 Pe^r 4,8) a o skutky, které jsou ovocem pokání (srov. Mfc 3,8). Víme, že
mnohé zlo lze přemoci modlitbou a postem (srov. Mt 17,21). Známe hodnotu křesťan
ského putování, které vyjadřuje ochotu vyjít z navyklých kolejí a ze starého způ
sobu života a uvést své krbky-na cestu, pokoje (Lk 1,79). Poučeni-tradicí a otevře
ni soudobému poznání chceme na této cestě jako moudrý nospodář z Ježíšova podoben—— .
ství spojovat hodnoty nové i staré (srov. Ift 13,52}. /

Zaměření jednotlivých let má tuto posloupnost:

<

1988 SLUŽBA ŽIVOTU
,
'j .
Nezabiješ! Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!
1989 VÍRA V MODERNÍM SVĚTĚ
I
V jednoho Boha budeš věřit! Obraťte se a věřte evangeliu!

1990 POSVĚCOVÁNÍ ŽIVOTA A HARMONICKÝ ŽIVOTNÍ STYL
Pomni, abys den sváteční světil!

\
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1991 RODINNÝ ŽIVOT
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Nesesmilníš! Nepožádáš manželky bližního svého!
1992 VÝCHOVA - VZDĚLÁNÍ - TRADICE
Cti otce svého i matku svou!

1993 PRAVDA A SPRAVEDLNOST
Nepromluvíš křivého svědectí! Já jsem se proto narodil
pravdě.

abych vydal svědectví

1994 PRÁCE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Nepokradeš! Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce.

1995 DUCHOVNÍ A 'TĚLESNÁ KULTURA OSOBNOSTI
Bůh stvořil člověka k svému obrazu

1996 EVANGEL1ZACE A MODLITBA
Jděte ke všem národům a získávejte ni učedníky!
1997 KRISTUS - PÁN DĚJIN A OTEC BUDOUCÍHO VĚKU
Obnovit všechno v Kristu! Já jsem s vámi po všechny dny!

Katolická církev, v níž bvlo Desetiletí duchovní obnovy zahájeao společným pas
týřském listem biskupů a ordinářů Čech a Moravy 29. listopadu 1987, chápe tuto ces
tu zároveň jako přípravu na milénium mučednické smrti svatého Vojtěcha v roce 1997.

Vztažení současného obnovného úsilí k postavě tohoto prvního Čecha na pražském
biskupském stolci má hlubší symbolický význam.- Nejde v prvé řadě o to, že je to
prvý Čech vskuťu. evropského významu že je spojen s počáťy křestanské kultury ně
kolika zemí Střední Evropy a patří k
symbolům duchovní jednoty této důležité oblas
ti. Vojtěch je pro nás zejména rozhodný svědek a apoštol Ježíše Krista.

Na sklonku století, jež bylo nazváno temným (saeculum obscurum), byl tento čes
ký biskup proniknut reformními myšlenkami, vedl své k
něze k mravní čistotě, neváhal
tepat společen ké zlořády i zvůli mocných a vedl svůj íárod k obrodě celého života
podle nároků evangelia.
čK.nd poprvé tehdy v Čechách zazněla výzva ke křestanské opravdovosti a mravní
pocti;. o_s+í; k rudikřlní reformě životu., k proměně hlav a srdcí - výzva, lotera pak
v clJ/ích stalctích se u ná_ v různých ob K-ách vrací,, aby pozdvihu vals, národ z mo
rální!
'kazEu. a duchovní prostřednosti. Tato výzva patří k ústředním -otivům celých
čcsrých duchovních cojín v míří i k šatném jádru bolestí i naději naší doby.
Osud biskupa Vojtěcha, který zůstal v mnohém ve své vlasti odmítnut a nepochopen,
který musel ze své země odejit a zemřít v cizině., je nám jakoby předznamenáním mno
hých tragedii, rozkolů a nesvornosti v našich náiodních a náboženských dějinách.
Oslava Vojtěchova milénia a celá desetiletá přípravo rusí proto tváří v tvář histo ricK ;ravdČ být zcela prosta jukó'zoksi: .triumf ali snu a světskř ně.,křivosti. Ká být
cestou pokání a usmíření.

Při pohledu do naší minulosti máme všichni dibod k pro ctím o milo - rdenství a
;dyuřE oni loží, c. katolická církev si nezakrývá svůj podíl víny za bolestných strán
kách našich dějin (jak o tom promluvil repř. kardinál Herun na II- vatikánském sně
mu v souvislosti s upálením bistro Jorm. Husa u, s násilím pří. rekvrolizaci Čech v do
bě pobělohorská-) . hřejeme si. aby dílo Desetiletí přispělo m toru. abychom. sváry mí nulo stí nepřenášeli přes práh nového tisíciletí.
Bratři a sestry, uvažme, jaká vzdravrá síla by se probudila a životodárně roz
proudila do celého organismu našeho rrároda, kdyby každé živé křestanské společenství,
každý sbor' a každá farnost, bez rozdílu denominací., přes 'nradby .stalet/rcm nředsuďrů
odpovědělo - právě v celé bohatí kvíle svých tradic a duchovních zkušenost?'- a v na
prostém vzújemr-ém respektu -a úctě - na duchovní podněty těchto desíti lot i

Katoličtí věřící si budou v jedrotlivýnh letech Desetiletí duchovní obnovy při
pomínat ták-'- křestanské svědectví českých národních světců a nalézat v nich určité
ztělesnění, stěžejní, myšlenky ro’cu. Tento speeific’?/ rys k toiickékc přístupu fc dílu
Desetiletí může jistě např. evangelický účastník této obnovné snahy, zcels soustře3

děný
b.tbliok" .založená Havní tématu j eďiotlivých let, ponánout jamo ruco, co mu
nani i'/'h .ožni však ž- bližší poznání tohoto kioloku svědků” (Žid 12.1), zey
jména -Khz- v>ř~ stáli. na počátku našich společných křestea.bitých dějin, může napo—
moc.', v-K; omosu ekumenickému poro'¿'umění- JeL; naznačuj: vědomi spojení rr-ku s téma™
tom 'Km- y a cocolání s. EGO, jubilo ¡LA 'KmenK/ého. talé katoličtí věřící jsou
ot ;\K' ■ i i/K. oceněni přenosu "ér? s tovýcn svědku , o statní oh. crrkvich.
Lcto.ůu. .-o-upni *ck Desetiletí mí téma SLUŽBA ŽIVOTU. Cáceme v nám hlouběji poá. y' - přivázání '’Nezabiješ” a kristovu výzvu KíLIujce se navzájem, jako jsem já
milota'
ticane co -uměřit na rozvíjení Scžůho života v duších lidí i. na služ—_
’f ¡1 • o n idskému od poc ti až do posledního dechu.

K:/>v.lí-.-.s
in.io( rálrí. pvjetí života vede k i?tě a k odpovědnosti vůči všem for
mám : v t...f vt.ru -íá'& inspiraci. a mravní sílu k obraně vůči všemu, co dnes život a
jeho . dxv ' ■ rozvoj ohrožuje,
,
;
i
í . 1 .r.’....- důrazem se chceme v tomto roce služby -'"ivotv postavit ^o bok všech,
kdo £.« .áv/ji .Ku bé nemocným a trpic-ím ~ &í už j ,ov. t-o lékaři a ostatní zdravotní
ci. nroíosionáJLní čí dobrovolní nositelé pečovatelské a sociální služby, ene'» ti,
kt Ki :e or-ěiazě věnují starým, nemocným ci postiženým ve svý-rh rodinách a ve svém
oko u’. Ví
.že jo mezi nimi mnoho věřících lidi a uvědomuj ene si, že i ti, kteří
„e . .. -i .v nehlásí, přesto jsou mu £rávš prostřednictví^' této služby nesmírně blíz
ko ('!&-' koli jsi: učnríhi jednomu
těchto nýeh nepatrných bratří, mně jste učinili "
Kt 25. <.O). Chceme /.tem těmto lil i projevit úctu r. podporu modlitbou a spolupráci..

L
- a»ěoč..n..- Se k^cotan: tví ¡pí velmi mnoho co dát vř.em, kteří na sebe berou
.tl’hfcu n neným r trpícím® Církev zde’může čerpat z učení Ježíše .jista a z jeho
posláni uzircjov i. které svěřil svým učedníkům (<• 1£,8', 5 zc sv' tisícileté zkuš./iOik.i /¿ estrena/oh služeb nemocným.', (hej on katolíci si vysoce váží. ku_př£fcladu
svooeot í xeholniků a řeholme v íétr -ocl^sti,}

ba podporu služby nemocným a trpícím se chceme zaměřit převážně ve druhé polovi
ně Jet o cuino rotu SLUŽBY ŽIVOTU. Chtěli byc lom.- aby tato _snaha měla své duchovní
ohnj..í..o v TÝ1KU .0BLIT13 ZA VŠECHNY, feliiti SLOUŽÍ Y3M3CNÝM A TRPÍCÍN který vyhla
šujeme od I. října tohoto roku.
'■
■ "
V fcct-,.0 týdnu chceme-spGlecně---v©--evstl-á l!ísma rozjímat ..o- duchovních a mravních
aspek/ed služby nemocným, starým, postiženým či jii-ák trpícím., soustředit přímluv—
né modlitby zo vsoenny, kteří tuto sližbn konají a promýšlet i nevé způsoby a mož
ností j?k věřící mohou na tomto poli konkrétno pomáhat a sloužit tak dobru celé
spoleónosti <
Chtěl, bych jménem katolických, věřících k teto duchovní iniciativě upřímné pozvat
všechny v Z říci a všechny lidi dobré vůle, 'aoy byla dílem vpravdě ekumenickým v nej- -•
širším slova aqyslu«.
1.ž jo nám zkušenost duchovního spoječer.siř í v tomto týdnu modliteb pák; počátkem
a -východiskem dalších podobných setkání'a i trvalejší spolupráce, abychom ve službě
duchovní a mravní obnovy našeho národa prohlubovali' své bratrství v Kristu a ’'usilo
vali o to, CO slouží pokoji a gpoleěaéau růstu” (Řím 14f19).

lež všichni uposlechneme s-ov apoštola« '-Jako vy-vo/.ení Boži, svati r milovaní,
oblecte milosrdný soucit, dobrotu,, skxcmnos1-, pokoru a trpělivost« Snášejte se na
vzájem a odpouštějte si, má -i kdo něco proti druhému. Ján Fán odpustil vám, od
pouštějte i vy. Především «áák mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
A ve vašem srdci at vló.dn--' mír Kristův, k němuž jste by.13. pGvoj.an„ v jedno společ
né tělo” (Kol 3; 12-15)

V radosti z velikonočního vítězství Kristova
pozdravuji Vás všehny bratrským políbením
Vás

'

Praha, Velikonoce 1988
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Franlišek kardinál Tomášek
arcíbískup pražský
a primas český

