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Témata rozčleněná do jednotlivých měsíců roku
prosinec - člověk v rytmu času /prožívání adventu o slavení vánoc
leden - denní modlitba / o povolání ke kněžské a řeholní službě
únor - c postu a kajícnosti / o svátosti smíření
březen - velikonoce ve farnosti a v rodině / obnova křest,závazků
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květen - Duch svátý a Maria v životě církve/obnova svátosti biřm.
červen - dovolená a rodinné svátky /význam duchovních cvičení
červenec - společné kněžství věřících
srpen - knězi a laici v církvi - co očekávají jedni od druhých
září - o úctě k svátým /zrání v duchovníte životě
říjen - růženec a ostatní pobožnosti a svátostiny
listopad ~ tváří v tvář nemoci, stáří a smrti/svátost pomaž.nem.
Třetí_oddíl
0 praktické realizaci. Navázání na pastorační směrnice.
Přehled společných akcí,
Doporučená literatura.

jprve_o_sE^slu tretího_roku_Desetiletí
lr__Proč_rok
Každý rok Desetiletí tie určitou etapou cesty. Nemá jít o
nic takového, co by se podobalo-kampani, "akci poro akci", sou
boru "shora nařízených akcí", které se prosté nějak odškrtají.
Obnovu nelze dělat najednou, křestanský život je natolik bohatý,
že nelze současně věnovat stejnou pozornost všem jeho aspektům.
Proto každý rok Desetiletí je v prvé řadě věnován jednomu důle
žitému hledisku křestanskéhi života a určité skupině lidí, jimž
je věnována prvořadá pozornost /např. nemocní o ti, kdo se o ně
starají v prvém roce Desetiletí/. Toto hlavní téma roku se má z
různých stran promýšlet, přibližovat, hlásat a hlavně žít a usku
tečňovat o Přibližovat se má podle možnosti nejen lidem, živě za
členěným v naší církvi, ale i lidem, stojícím na okraji církve,
křestanum z jiných církví a denominací, a také lidem, kteří s
v

křestany mají pouta národní, společenská, pracovní - sousede,
spolupracovníci, atd./ Nejde tedy v prvé řadě ani o postavy svět
ců roku, ani o poutě, ani o noveny, ani o konference atd. - to
vše mé jen podporovat hlavní smysl roku, jeho hlavní téma. Jde
o to, aby kněz, křestan, společenství, farnost, dieceze, církev
u nás žila jedním tématem určitý rok natolik intenzivně, že si
h: nejen osvěží či uloží v paměti, ale že jeho prožívání zůstane
v určité formě stálou součástí života církve /např. rok úcty k
v
životu a z jeho žití vzešlý a trvající Výbor křestanské pomoci/.
V žádném případě se nemá ani z roku ani z celého Desetiletí vytvo
řit jakýsi pantheon českých /moravských, slovenských.../ světců
a .seriál poutí k nim. To by bylo nepochopení a zdeformování zák]adní intence Desetiletí, jak je vyjádřena ve společném pastýř
ském listě biskupů a ordinéřů českých a moravských diecézí, kte
rým bylo Desetiletí na podzim r. 15&7 vyhlášeno.
2. Hlavní náplň třetího roku
Jerinim sh-vem: "posvěcování života" * Rozvedené ji: přikázání
Desatera o svěcení svátečního dne a slovo Písma "Buďte

svati

v celém svém chování".
S tím souvisí celý životní styl člověka, který má posvěce
ním nabývat harmonické formy, zamýšlené Stvořitelem, na rozdíl
od disharmonie, kterou vnáší do života hřích.’

- 3 Protože pro nás, katolíky, jsou hlavními prameny posvěcení
svátosti, je svátostná služba kněží tématem navazujícím. Proto

i

tento rok věnuje zvláštní pozornost kněžím jakožto stavu.
Několik slov teá ke stěžejnímu tématu

p o š v ě

c o v á n í

ž i v o t a .
Ve Starém zákoně je svatost stěžejní a exkluzivní vlastnost
Boží. Posvěcené a svaté je potom v odvozeném významu to, co Bohu
náloží, co on ve světě jaksi vyjímá z lidského užívání a sám si
v

to zvláštním způsobem přivlastňuje. Tedy: chrám, nádoby a náčiní
v něm, Jeruzalém - svaté město, ale také národ, lid izraelský,
který si Bůh vybral mezi všemi národy. Toto chápání se přenáší
do Nového zákona /zde v listech křestané nazýváni "svati", tedy
skrze Ježíše Bohu náležející/. V dalším vývoji se potom slovo čím
dál tím více používá jako morální a osobnostní kvalifikace. A v
současné hovorové řeči má někdy až pejorativní přídech /svátý svatoušek/, kly zde máme ovšem na mysli původní smysl - svátý ja
kožto Bohu náležející. Z toho je potom ovšem odvozeno i chápání
slov "posvěcení života". Není zde míněn jakýsi proces aditivní,
který by k životu jen něco přidával /kdy "posvětit" by so chápalo
podobně jako pocukrovat, ozdobit, pokropit spod./, ale o proces,
týkající se celé věci v hloubce: protože jsme Ježíšem vykoupení
z moci zla a hříchu pro Boha, jsme Boží lid, členové Boží rodiny,
Boží vlastnictví. A tak tedy vše, co tvoří naši bytost, osobnost,
náš život, mé být posvěceno, tedy Bohu přivlastněno. To se děje
dvojí cestou: Bůh ae

.nás a světa kplem nás ujímá,.pozdvihuje nás,

obdarovává,a tak nás i svět skrze nás posvěcuje; a dále my přiná
šíme sebe, bližní, práci, svět Bohu, a protože Bohu patříme, je
to, co k nám patří, Bohem posvěcováno.
Krátce řečeno: jdo v tomto roce o propojení Božíhpe a lidského
transcendentního i světn imanentního tak, že se to, co Boží, ne
rozplývá a neztrácí ve světě, ale světské je proměňováno připojo
váním k Bohu skrze křestany. Není to tedy zbežštění světa, ale
je to důsledek inkarna.ee. A jde vlastně o zcela normální náplň
života křestana ve světě a o realizaci jeho úkolu vůči světu.
Témata jednotlivých měsíců ukazují jednotlivé prvky posvě
cování života /jistě ne všechny/. Vlastní posvěcování života ovšem nelze jen tematicky probírat ani ho nelze realizovat zvět
šením počtu bohoslužeb nebo zvýšením objemu modliteb a zbožných
akcí. Lze ho jen uskutečňovat vlastní životní praxí, která bere
vážně to, co od Boha přichází, ^

vět, ve kterém žijeme,
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3« MIlustrační" postavy světců
Slovo ilustrační zde nemá být snížením významu světcům
Chce jen naznačit, že prvotní v daném roce je hlavní téma, ne
ten nebo onen světec /tedy: jde

"rok posvěcování života", no

o"rok sv. Norberta", máme-li být přesnil/
Svatý Norbert a premonstrátská spiritualita jsou spjati s
kněžstvím, jeho obnovou, a s dobrou duchovní správou. Tedy s prak
tickými cestami posvěcování, Blahoslavený Jan Sarkander může ak
centovat téma náboženského smíru, které je tak závažné v našich
dějinách až po současnost. Zapojuje také výrazněji do prožívání
Desetiletí historicky i současně velmi významnou část církve u
nás - arcidienési olomouckou.
Každá postava světce přináší určitou spiritualitu, bud osob
ní nebo osobní a řádovou a její přiblížení obohacuje Život církve
dnes z toho, co bylo a je žito dříve či jinde.
4. Rok věnován kněžskému stavu
Znamená to, že máme udělat jakožto kněží něco sami pro so
be a jeden pro druhého-. pro náš plný život /páče o unavené kněze,
o mladé kněze v prvých letech činnosti, pozornost, věnované bohoslovcům, atd./ Hlavním prostředkem by zde mohly být speciální
kněžské pouti jako příležitosti k intenzivnímu duchovnímu povzbu
zení a vyzbrojení pro snášení běžných těžkostí.
Dále budou vyzváni ostatní křestané, aby něco smysluplného
udělali pro kněze, kteří jim slouží /a o jejichž životních podmín
kách v některých oblastech nemají ani tušení/.
Ideální by bylo, kdyby tento rok vydal jakr plod všestrannou
a hlubokou reflexi žití kněžské služby

u nás a na to navazující

výhled, kudy a jak formaci a život kněží vést.

ÍIi_Cíi_tohoto_r£ku
Zní to snad příliš světsky, stanovit si cíl. A přeci sotva
lze někam dojít, nemám--li před sebou jasný cíl* A Desetiletí je
cesta a jednotlivé roky jsou etapy této cesty.
Cílem nemůže být absolvovaní určitých akcí ani nic, co je
kvantitativně vykazatelné / 'zvýšení ukazatelů"/. Přesto by měl
odpovědný člověk vědět- kam ředinu, společenství, farnost Bůh
právě v tomto roce volá, kam má s těmi, kteří jsou mu svěřeni,
dojít, cc by se mělo stát zrámým
běžného života

co by mohlo a mělo vejít d •

1. Základní sepsání obsahů jednotlivých témat, rozčleněné do
jednotlivých měsíců roku /druhý oddíl/. Tato témata mají být
užita a dále rozváděna v konkrétních podmínkách farnosti jako bib
lické hodiny, témata cyklických promluv, témata nástěnek, témata
rozhovorů kněze a farností, témata schůzek ministrantských skupin,
formace scholy, jak~ náplň s]ontónních či pravidelných setkání
skupin ve farnosti, jako modlitební témata nemocných a jiných
modlitbou sloužících atd...
2. Vikariátní konference. Budou pro ně, podobně jako v druhém
roce, vypracovány materiály» Jejich živé a tvořivé zpracovávání
při konferenci může obohatit nejen zúčastněné, ale, budou-li vý
sledky předány panu biskupu Liškovi, i další kněze.
3. Jakékoliv setkání kněží při nejrůznějších příležitostech, ve
dvou, třech či více, Máme možnost inspirovat se, dodávat si
odvahu i chut, vyměnit si zkušenosti. Bez této neorganizované
cesty "od srdce k srdci" se toho asi mnoho neuskuteční, i. kdyby
bylo písemných ppmůcek sebevíc. K tomu také patří trvale vyhláše
ný boj mentalitě otrávenosti, žárlení, skepse a pasivity.
4. Poutě. Je třeba při nich využít letošní zkušenosti, dobré i
nedobré. Poutě by rozhodně neměly sestávat z množství mší,
proložených křížovou cestou a doprovázené jen masovým zpovídáním
ve velkém spěchu. Každá pout má se své podstaty šanci státse té
matickou rekolekcí. Proto by měla mít program, vycházející z té
matu roku Desetiletí,. Bylo by velmi vhodné, kdyby se vždy v rám
ci určitého regionu obsahové náplně poutí, které budou ten rok
slaveny, koordinovaly, aby série poučí znamenala pro účastníky
opravdu kus duchovní cesty. Zde je rnožno realizovat poměrně hod
ně z tématiky rokulJ
5. Kněžské poutě s vlastní tématikou« Mohly by znamenat dnes ta
potřebné zastavení /a na jeden den se může zastavit každý!/
a dále potřebný prožitek kněžského společenství« Neměly by postrádat ale ani část naukovou, Která by měla být svěží, ne šedě
staráv Kněze by mohly připravovat pro realizaci tématu roku ve
f arnostech«
6, Novéna před svátkem, někde třeba zkrác ená na tríduum,/mohla by
znamenat určitou modlitební konoentrac í a společenství modlitby
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7. Týden modliteb za kněze v listopadu. Obrací pozornost věřících
nejen na velké kněžské postavy, ale na trvalý úkol modlit se
za ty, kdo jim slouží. Do tohoto týdne by se mělo nějak promítnout
to, co farnost v předcházejících měsících pro kněze dělala.
Bylo by dobré myslet i na misie, připomenout tak světový rozměr
církve, její služby, evangelizace.
8. Pastorační pomůcky pro jednotlivá témata a související práce.
Byly by to jednak Homiletické směrnice a ev. jejich příloha,
Dále přílohy k oběžníkům diecézí a dále samostatné pastorační
pomůcky, vydávané Arcibiskupstvím pražským - výborem Desetiletí,
jako je tento sešitek.
9. Další iniciativy na poli liturgie, umění, praktické pomoci
kněží, dětské soutěž apod., které nevyjdou všechny z výboru
Desetiletí, které by ale měly být s ním kvůli koordinaci konsult ovány.

Poznámka _k_goužití_tohoto_materiáluj_
Především by si měl každý nejen přečíst, ale prostudovat
odst. I. prvního oddílu a potom druhý

oddíl - popsání jednotli

vých témat, rozčleněných do měsíců. Dále by bylo třeba zvážit
/pokud možno ne kněz sám, ale spolu se zodpovědnými členy farní
obce/, jakých konkrétních cílů by bylo možné o potřebné dosáhnout
a pro jaké skupiny lidí /děti, nemocní, lidé na okraji farní
obce aj.od./ je třeba něco dělat.
Odst. II. a III. prvního oddílu a třetí oddíl by mohly
sloužit jako zdroj inspirace /ne jako břemeno, "co zas budeme mu
set dělat, protože si to někdo vymyslel"/.
Z nabízených materiálů se potom použije to a jen to, co je
v dané farnosti a pro určité lidi nutné a užitečné. Je záměrem,
a přáním, aby bylo nabízeno mnohem víc materiálu a podnětů, než
lze v jedné jediné farnosti využít. Je totiž potom naděje, že
v předkládaném najde každý něco, co může použít /ale nikdo ne
použije všechno/. Kněz by měl tedy uvážlivě se spolupracovníky
vybírat, aniž ovšem vše redukuje jen na míru zaběhaného pořadu
okřídlenými slovy "to u nás ne jde!"/.

- 7 Druhý
-oddíl
-------*C_.--- -------Témata rozčlenená do jednotlivých měsíců roku
prosinec: človek-v rytmu času
prožívání adventu a slavení vánoc
Č l o v ě k

v

r y t m u

č a s u

Přírodní dění je ovládáno odvěkým řádem. Člověka naší doby
vede technický pokrok k tomu, že se z přirozeného rytmu přírody
stéle více vytrhuje. Svádí nás k tomu některé vynálezy, které
jsou samy o sobě nesmírně přínosné a bez nichž si už svůj život
nedovedeme představit - tak např. možnost elektrickéhoosvětlení
vede k porušení rytmu dne a noci jako střídání aktivity a odpo
činku, možnost konzervovat potraviny k nedbání důležitých momen
tů ve střídání sezónní stravy apod.
Moderní doba všeobecně zdůrazňuje výkon a aktivitu* pasivitu
odsouvá mezi záporné hodnoty. Často se zanedbává nutný protějšek:
aktivity - doby uvolněnír odpočinku, čerpání sil. Veškerý život
je založen na střídání vzepětí a útlumu, např. rytmus dechu,
srdce atd. Bez útlumu a uvolnění nutně dochází ke křečím.
Pro správné chápání života /včetně zdravého a plného života
duchovního a duševního, nejen tělesného/ je třeba si uvědomit
V/

význam základních časových jednotek a jejich fází. Připomeňme si
Je :
Hodina - doba plného soustředění na jednu činnost /např. vyučo
vací hodina/.
Den- doba jednoho cyklu aktivity a spánku. Vyžaduje dobrý rozvrh,
který nejlépe uděláme večer před spaním/ ne náhodou ve starých
kulturách začínal den večerem/; večer je také místem pro zhodno
cení uplynulého dne a chvílí, kdy je možné si uvědomit "myšlenku
dne", jakési duchovní motto příštího dne.
Týden - v bibli jednotka Bohem určeného cyklu práce a odpočinku.
Člení náš život na úseku od neděle do neděle. Sváteční den je
okamžik radosti, uvolnění, pokoje a zhodnocení. Bez dobře proži
té neděle život ztrácí rytmus, propadá do zevšednění^ zlhostejněn í , zpovrchnění.
Měsíc - doba lunárního cyklu je dobou určenou k očištění /srov.
fyziologické očistování ženy/ a významnějšímu zhodnocení činnos
ti /srv, praxi měsíčních výkazů či měsíčního platu/.

s
Rok - doba vegetativního cyklu, na níž počítáme lidský věk., Často
jsou jeho údobí chápána jako symbol fází lidského života, který
je sám časovou jednotkou -'mládí jako jitro apod. Rok je také
doba zásadního plánování a bilancování.
Porozumět smyslu životních fází a respektovat je patří k ži
votní moudrosti a také k celkovému zdraví a rozvoji osobnosti
člověka. I v duchovním a náboženském vývoji bychom měli rozpoznat,
k čemu je který čas a varovat se křečovitosti, zbrklosti či le
nosti.
Není samozřejmě ani naším úkolem ani naší možností vtisknout
či snad vnutit celému našemu okolí určitý a dobrý životni rytmus.
Je alu dobré pokusit se osvojit si ho sám., A je dobré d;plňovat
podle možností to, co chybí. Chybí spravidla uvolnění, schopnost
dobře odpočívat. Chybí smysl pro chvíle ticha. Řadě lidí chybí
řád denního či týdenního cykluPouhým kázáním asi mnohc nezměníme. Nebylo by ale možné
učit určitému životrřmu rytmu přímo

uspořádáním života farnosti?

Nebylo by možné konat víc než jen denně mši svátou? V neděli .a
ve svátek slavrijší? Je to dobré, že všechna společná činnost v
kostele je ve většině farností rmezena jen. na slavení Eucharistie,
ačkoliv možnosti jsou i jiné? Chybí p"božnosti mimo mši. Chybí
společné modlitby. Chybí společné polodenní či celodenní zastave
ní se v běhu dní. Chybí podstatnější odlišení etap liturgického
roku něčím jiným než jen výzdobou kostela,
Alespoň pro některé lidi se stal velmi cennou pomůckou čes
ký

.breviár - jejich modlitba dostala přirozený řád. Hledejme

tedy cesty k jeho společné recitaci - alespoň někdy. Nebylo by
možné konat v živějších farnostech měsíčně polodenní /někdo i
celodenní/ rekolekci, která by obsahovala i přiměřený čas mlč..ení,
i příležitost k výměně zkušeností? Nebylo by možné uspořádat pří
mo v kostele ve farnosti jednou za rok improvizovaná duchovní
cvičení formou přednášek a zj ovědních rozhovorů s větším počtem
zpovědníků? Mému opravdu slepě přebírat uspěchaný a jednotvárný
životní rytmus, lidí tohoto světa?
Z-ákladní_otázka: Jak učit přímo v našífarnosti věřící dobrému ži
votnímu rytmu - skutečně učit, ne jen o tom mlu
vit?

- Q
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P r o ž í v á n í

a d v e n t u

a

s l a v e n í

v á n o c

Církevní rok začíná adventem. Můžeme vidět trojí smysl této
doby. Žádný z nich by neměl při plném prožití adventu chybět.
1/ Připomínka očekávání Mesiáše v dějinách spásy, zvláště u pro
roků Starého zákona. Advent je dobou očekávání, přibližování, vy
hlížení. Je to doba, kdy se připravujeme a těšíme. Příprava na
vánoce je nutná. I v běžném životě se ochuzujeme, když neumíme
čekat a těšit se.
2/ Připomínka druhého příchodu Kristova: blížícího se završení
dějin a soudu. Adventní čtení Ježíšových slov o soudu, ale i čte
ní z proroků Starého zákona a kázání Jana Křtitele ukazují ještě
jiný rozměr adventu, než je předvánoční idyla. Nejen fialová li
turgická barva spojuje advent a postní dobou, ale i výzva k obrá
cení, pokání.
3/ Příchod Ježíše Krista do mého života, do mé nynější konkrétní
životní situace. Mystikové to vyjadřovali slovy: nic b;y ti nepo
mohlo, kdyby se Ježíš stokrát narodil v Betlémě, kdyby s©' nena
rodil v tobě.
Smysl vánoc je pak vyjádřen úvodem k evangeliu sv. Jana:
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Je to věta o svrcho
vaném Božím daru, o jeho Synu, v němž nám dal celou svou lásku
a je to věta o tom, žc Bůh plně přijal naše lidství.
Toto Boží sebedarování je základem toho, že vánoce chápeme
a prožíváme jako svátky štědrosti, jako nejpravější místo, v němž
je třeba druhé obda* ovát. Bůh nás obdaroval tfím, že nás především
přijal. Tato dimenze přijetí člověka, kterého obdarovávám, by neměla v křestanském chápání vánoc chybět. Hledání nákladných darů.
může být někdy projevem toho, že přijetí a sebedarování člověka
má být jen nahrazeno věcí. Naopak v jednoduchém až primitivním
dárku malého dítěte může být uložen s vyjádřen celý vztah dítě
te k tomu, koho má rádo.
Bůh přišel v Ježíši pro všechny lidi, i pro ty nejubožejší,
a přišel jako smír. Tyto dvě dimenze, které svět mnoho nezná, by
měly být u nás zdůrazněny: pozornost věnovaná těm, kdo jsou na
okraji lidské společnosti, opuštěným, problematickým, a smíření,
které není možné pro nás bez odpuštění bližním a bez přijetí od
puštění od Boha.
Mají-li být vánoce vyvrcholením adventu a nemá-li být advent ve
spechu promrhán - je třeba se ľipravit v předstihu. Ptejme so
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tedy před začátkem adventu, pro které lidi budeme chtít, něco o
vánocích zvlášt udělat /nemocní?, lidé bez víry a "bez příbuzných?,
mladým, kteří nám jdou neobyčejně na nervy, protože se vůbec ne
vejdou se svým zevnějškem a chováním do vánoční idyly?, lidé v
misiích?/ a pokusme se stanovit, kam bychom během adventu /Čtyři
týdny jsou krátká doba’
./ měli s nějakou skupinou lidí dospět«
/Např.: s dětmi celý advent připravovat dárky pro určité lidi;
s rodinami projít advent jako cestu k vzájemnému usmíření uvnitř
rodiny; využít advent k zavedení "živého růžence" ve farnosti,
nebo mezi nemocnými atd,/
Advent jako liturgická doba měl svůj významný svéráz, který
byl způsobem aplikace liturgické obnovy /ne obnovou samouI/ u nás
v

mnohdy ztracen. Nedalo by se tedy něco udělat? Alespoň některý
či některé dny v týdnu "roráty" - mši i časně ráno e užitím ro~
rátních zpěvů? Týž den večer adventní pobožnost, nc mši, která
by měla buď ráz mariánský, nebo kde by přišly ke slovu ve větší
míře slova proroků a jejich výklad? Společnou modlitbu růžence,
litanií, přímluv v kostele mimo běžné doby bohoslužeb v sobotu
nebo neděli odpoledne? Rozhovor s aktivními lidmi ycj farnosti na
téma: Z jakých nadějí žiji, co p^o mne reálně znamená Boži zaslí
bení? Rozhovor, z kterého by vyplynulá, kde jsou vlastně ve f a r 
nosti lidé, žijící bez naděje, kdo je zná, jaký je k ním přístup?
I liturgické prožívání vánoc by sneslo zamyšlení a uplatnila
by se jistě vynalézavost laiků. Opakujme si znovu, že mše je vr
cholným, ale ne jediným naším náboženským projevem,, Jsou staré
tradice vánočních her. Nebyly by pro děti? IIezapomeň:ne na zapo
menuté lidi právě o svátečních dnech. Mnohé lze svézt do kostela,
nejen na vánoční mši, ale právě také třeba na dětskou besídku.
Co kdyby tam někdo z nich něco také řekl dětem? O mládí? O tom,
jak prožívá svou samotu teď?
2§)SÍSůní_ptézka.i

Jak se připravit na advent a vánoce tak, aby
chom se vyhnuli obecnému chvatu a aby advent
měl skutečně v běhu roku svůj neopakovatelný
ráz, který není samoúčelný?

4

. leden^ denní modlitba
o povolání ke kněžské a řeholní službě
D E N N Í
M O D L I T B A
Tak, jak je mezi katolíky zřejmé, že modlitba patří k denní
náplni života, tak Často chybí vědomí o jejích kořenech a opod
statnění. Modlitba je často chápána pouze jako povinnost. Navíc
křestané trpí často rozpaky nad tím, jak vřadit modlitbu do prak
tického, mnohdy přeplněného,životního programu. Bylo by neštastné,
kdyby se téma tohoto měsíce vyčerpalo v pouhých verbálních výzvách
k denní /časté, pravidelné.../ modlitbě.
Především je modlitba jedním ze způsobů vykonávání vŠoobec-

i

ného kněžství věřících /k tomu je dobré prostudovat LG 10;' 40/.

'j, Vyrůstá z našeho naroubování na Krista, které se uskutečnilo křtem.
J?. Je naším vynikajícím právem a jedinečnou možností ,/Ří.m 8}15/*
7^ Je následováním Ježíše, který sc, jak dosvědčují evangelia, modlil
častó./íJe komunikací s Bohem, s nímž jame spjati poutem lásky
a důvěry.^Je příležitostí k tomu, aby v nás jednal Bůh /Řím. 8,2627/^;Je naší odpovědí na Boží dary, na Boží lásku. Je to, cesta
ke komunikaci s živým Bohem, prostředek ke sjednocení s ním v
konkrétních věcech života. Je to tedy cesta k posvěcení života.
Tyto a podobné myšlenky jsou mnoha křestanům prakticky ci
zí. Přibližně vzato: pro část starší generace je modlitba povin
ností, pro část zbytečností /přec(H hodně pracují/, pro některé
magický prostředek, kterého občas užívají, pro -jiné důležitá věc,
na kterou jim bohužel nezbývá téměř čas. Zajímavé je, že s urči
tou samozřejmostí zaujímá modlitba důležité místo u významné Čás.

v

ti nejmladší křestanské generace a zejména u těch, kteří se v po
sledních letech obrátili. Dost často u mladých /ale nejen u nich/
vystupuje potřeba suolečné modlitby. Nejvlažnější vztah k modlit
bě bývá zpravidla u těch, kteří v křestanství sice vyrostli, ale
vyrostli v něm trochu neradi a trochu z donucení.
Bylo by dobré, kdyby v rámc.i tohoto měsíce kněz zjistil,
jak na tom vlastně jeho fapníci s modlitbou jsou: jak mnoho ao
modlí, kdy, jakým způsobem, za koho. Jestli se někde a někdy mod
lí z vlastní iniciativy společně /v rodině, v kruhu přátel apod;./
a jaké s tím mají zkušenosti. Bylo by dobré také shromáždit zku
šenosti laiků s modlitbou breviáre: jestli ti, kdo braviáře dos
tali, se ho skutečně modlí; jak je obohatil;- jestli se v něm sku
tečně vyznají.
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Podle toho, co kněz zjistí, by měl hledat, co vlastně dě
lat - jak pomoci k lepší modlitbě.
Jako pomoc k dobré modlitbě by bylo možno například využít
něco 2 následujících možností:
- udělat s Parníky /skupinou/ rozhovor o jejich zkušenostech
s modlitbou. Jak se modlí lidé zaměstnaní, rodiče s dětmi, jak^
staří, jak nemocní. Kde jsou těžkosti.
- probrat zlíněný odstavec LG 10 a ukázat tak kořeny modlitby.
- připomenout knížku H.Guardiniho 0 modlitbě a něco z ní přiblí
žit .
- s těmi, kdo mají breviář, probrat pasáže ze SC, týkající se
modlitby církve, případně z úvodu k breviári, aby jasně chápa
li, co je oficiální modlitba církve, na níž se podílejí.
- vytvořit, spolu s farníky několik "modelů" denního řádu modlitby
pro zaměstnané lidi, pro rodiny, pro osamělé atd.
- seznámit farníky s ne jrůzně jšími._f orntarai indiviuální i společ
né modlitby tak, aby si mohli obohatit svůj, zpravidla dost ste
reotypní, modlitební život,.
- pokusit se uvést v život stabilní modlitební skupinu /skupiny/,
pomoci při zavedení řádu společné modlitby.
Základní otázka:

proč se modlit a jak se modlit v našem uspěchá-1
nérn a starostmi a úkoly přeplněném životě, aby
nás modlitba spojovala s Bohem i s ostatními
v

křestany.
0

p o v o l á n í

ke

k n ě ž s k é __a__r e h _o_ 1 n_l _

s_l_u_ž_b_ě
Duchovní povolání sleduje vždy dvojí cíl: sjednocení s Bo
hem a humanizaci člověka. Kdo se zasvěcuje do služby Ježíši Kristu
a jeho církvi, ten na prvním místě volí hodnoty evangelia a nic
jiného. Takový člověk sc odlisuje od lidí ženatých a vdaných ži
jících ve světě, jejichž apoštolským polem je svět hospodářství,
kultury, politiky atd. Duchovní povolání sleduje něco jiného:
prosazovat v tomto světě hodnoty evangelia, nejprve ve svém osob
ním životě, v radikálnosti žitého evangelia, pak pomáhat pozná' vat evangelium jiným lidem. Mnozí z našich vrstevníků říkají:
K čemu kláštery, k čemu je dobrý kněz? Bez duchovních povolání
nejenže odumírá víra v Boha a přestávají platit hddnoty evange
lia, ale také dochází k dehumanízaci společností. Povrchnímu po
hledu tyto skutečností utíkají. Ale humanizace člověka a křesťan
ská kultura jsou skutečně propojené nádoby.

Kdo má rád lidi, ten se ptá, co pro ne mohu udělat, jak jim
mohu pomoci. Kdo má rád lidi, ptá se, jak mohu prostřednictvím
radikálně šitého křestanství pomoci dnešním lidem. Člověk sjed
nocený s Ježíšem vytváří kolem sebe osobitou atmosféru. Svatí
nikdy nezůstávali dlouho sami; aniž to vyžadovali, přitahovali
k sobě lidi, protože ti pocitoyali, že přijímají od těchto svět
ců něco nesmírně důležitého pro svůj život. Kněží, řeholníci a
řeholnice, kteřízasvětili svůj život Kristu, vyzařují zo svého
života něco z atmosféry samotného Pána Ježíše. A proto tito li
dé přitahují k sobě často vnímavé lidi z prostředí nevěřídího,
protože člověk stále hledá, co je v životě nejdůležitějšího.

A tak zasvěcený život Bohu nabízí řešení: posledním smyslem veš
keré existence lidské i kosmické je Bůh. Řeholní život se tak
stává znamením Boží lásky vůči člověku.
V zemích téměř_jodkřejsíanštěriých bude zasvěcený život stále
více aktuálnější. Tito lidé budou svůiXem^lruhými. Nezáleží na
tom^ kolik jich bude, záleží pouze na tom, aby byli- pr oprtřad niky
Ježíše Krista, který ukazuje cíl lidského života; tím je Boží
skutečnost,. Náš národ potřebuje kněze a řeholní život, aby se
obnovila nejen křestanská kultura našeho národa, ale aby se li
dé rozhodli smířit s Bohem. Lidé zasvěcení Bohu vytvářejí ty ne
viditelné hodnoty, které muže dát jenom Bůh: dar obrácení, dar
víry, naděje a lásky. Užitečnost těchto hodnot pro náš národ je
mimo diskusi. Když se tedy někdo zabývá myšlenkou zasvěceného

v

v

s

života, at si dobře uvědomí, že toto povolání je nanejvýš potřeb
né a nanejvýš užitečné pro obnovu našeho národa.
Toto téma je asi třeba přiblížit dvěma skupinám lidí: těm,
jichž by se povolání ke kněžskému či řeholnímu životu mohlo bez
prostředně dotýkat,a těm, pro které sice nepřichází v úvahu, ale
jejichž osobní názor je součástí obecného mínění a povědomí církve
Lidé totiž ještě jakž-takž chápou praktickou nutnost existence
kněží, ale mnohem méně chápou vlastní obsah a smysl kněžství.

A o řeholním životě se u nás mnohdy nezná nic, někdy ani to, že
existuje, natož jeho obsah*;
Co by tedy bylo možné dělat:
- zprosóředkovat■mladým lidem roz .ovor s kněžími, řeholníky,
řeholnicezni, aby slyšeli svědectví o jejich vlastní cestě k po
volání i o obsahu jejich života,
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- navštívit řeholní komunitu se skuj.inou z farnosti a prožít s
ní alespoň část dne,
- svěřit některým lidem natrvalo modlitby za duchovní- povolání
jako jejich hlavní životní úkol /nemocní, staří, atd,/
- přiblížit historii a náplň života alespoň některých řádů či
kongregací spjatých např. s historií kraje.
- přiblížit věřícím pohled koncilu na zasvěcený život /LC 39-47;
Perfectae caritatis; případně novější dokumenty/ a na kněžství
/Presbyterorum ordinis, Optatam totius a novější dokumenty/.
Přitom všom je třeba dbát na to, aby jak řeholní život,tak
kněžství nebyly viděny izolovaně, ale jako součást a projev ži
vota církve, jako projev života z Ducha, který dává své dary
/a tedy i svá povolání/ jak sám chce. Musí být zřejmé, že služ
ba posvěcení života je konána skrze Krista a v jeho moci, nejen
v síle a schopnostech, v nasazení a ktivito služebníků.
Základní_otázkaj_

jak ukázat význam kněžství a řeholního zasvě
cení ve světě,kde vše má být jen funkční a pro
duktivní a jak zařadit p?ně obě povolání zcela
kriotocen.tricky do života církve?

únor: o postu a

kajícnosti

o svátosti smíření
O

p o s t u

a

k a j í c n o s t i

Pro velikonoční dobu pokání /4(3 dní přípravy na velikonoce/
vyzývá křestanské tradice k postu, modlitbě a almužně, tedy ke
skutkům pokání. Postem se míní nejčastěji zdrženlivost v jídle,
/omezení množství, zřeknutí se určitých pokrmů a nápojů nebo
různě dlouhé dobrovo né hladovění/; někdy též jiné projevy se
bekázně /zřeknutí se zábav a rozptylávání, "půst očí" a "půst
myšlenek"/.
Půst byl od počátku spojen nejen s obavou před nečistými
pokrmy, ale především se zkušeností přínosu postu pro očistu tě
la, duše i ducha- pro zrání člověka v sebekázní, vedoucí k vnitřní
svobpdjs. půst je třeba odlišit od pouhé rozumné životosprávy,
která by se měla rozumět sama. sebou: je třeba pak ještě rozli
šovat mírné druhy postu, které může podstoupit každý zdravý člo
vek /sem patří veškeré druhy postu, které zná současná praxe
církve - páteční půst, eucharistický půst, půst újmy na. Popeleční
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středu a

Velký pátek/ a přísnější půst /zdrženlivost cd živočiš

ných produktů po několik

týdnů, jak to odpovídá zvyklostem vý

chodních církví, nebo hladovění po řadu dnů či týdnů/, který v y 
žaduje zdravou motivaci, důkladné poučení a pokud možno i blíz
kost zkušeného člověka, lékaře či duchovního vůdce. Půst neodpo
vídající možnostem tohc kterého člověka, nebo vyrůstající z ne
zdravých motivů, jako je pýcha a touha po duchovním výkonu, strach
/ze špatných jídel, z tlouštky../, nepřátelství k sobě samému,po
hrdání tělesností apod., může být vysloveně Škodlivý i hříšný.
Také různé dietetické programy, slibující komplexní, očistu člo
věka a vydávající se vlastně na cestu spásy vlastními prostřed
ky člověka, jsou vrcholně podezřelé a zpravidla Člověku škodí a to duši více než tělu.
Rozumné způsoby postu /např. jeden den v týdnu bez jídla,
ale s dostatečným přísunem vhodných tekutin /napomáhají tělesné
mu zdraví ,zklidnění, obnově a očistě organismu, zejména odstra
nění škodlivých látek a znovunastolení harmonické souhry vnitřv
nich orgánů.
Půst se však. ..projeví i ve sféře duchovní.. .Cričí kázeň; člo
věk přestává být otrokem různých
lákadel, svých chutí a žá
dostí, je svobodnější ve schopnosti odmítnout nadbytečné a škod
livé, Půst vede k sebepoznání. Zvýšenou konzumací jídla totiž
často potlačujeme a překrýváme své neuspokojení např. v citové
oblasti a mnohé nezpracované těžkosti, V postu toto překrytí mi
zí a my se ocitáme tváří v tvář svým skutečným problémům, může
me sc setkat s velmi temnými proudy své osobnosti. I tyto momen
ty bývají v pozadí podrážděnosti a agresivity člověka, který hla
doví. Tato setkání s vlastními slabými místy jsou však pro nás
velmi přínosná; víme, kde jsme zranitelní a na co si máme dávat
pozor.
Kajícnost se projevuje

řadou způsobů: vyznáním víny těm,

kteří byli poškozeni a o viníkovi nevědí, dobrovolnými skutky
odříkání, zdůrazněnou cestou nápravy /ag.er>t- contra/, postem, mod
litbou. almužnou a v neposlední řadě lítostí. Podstatné je vy
hnout se dvěma krajnostem: změkčílr.sti, která nechce připustit
vůbec nic těžkého a bolestivého a na druhé straně takové tvrdos
ti, která je mnohdy motivovaná, nenávistí k sobě, chabou vírou v
odpuštění, špatným obrazem Boha a která místo,aby přijala vděčně
Ježíšovu výkupnou obět za všechny a za všechno, chce "vykupovat
sebe sama". Celé chápání postu a , kajícností je skut® čně křesčan-
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ské jen tenkrát, když stojí na pravdě, Se JJežíš nás zachránil |
a my sami sebe nikdy a ničím zachránit nemůžeme. Tato fundamen
tální pravda o vykoupení není v běžném smýšlení tak zřejmá, jak
by se mohlo čekat. A tak katecheze o postu a kajícnosti nusí če
lit dvěma omylům: přehlížení hříchu a nekonání pokání na jedné
straně a snahám o "sebevykoupení" na straně druhé.
Alespoň stručně se ještě v této souvislosti dotkněme vý
chodních náboženství, jejichž popularita není ani u nás zcela
zanedbatelné. V nich se totiž praktikují věci, nápadně připomí
nající křestanskou kajícnost: posty, očištovóní tělesné i dušev
ní a pod. Při vší podobnosti je tu právě propastný rozdíl v tom,
že těmito praktikami si člověk chce pomoci jen a pouze sám, kdež
to v křesťanství vše stojí na přijetí spásy, vykonané Ježíšem
a nám Bohem zdarma darované.
Určité nebezpečí v konání pokání v naší zemi spočívá v tom,
že se u řady dobrých křestonů zcela ztrácí historický a sociální
rozměr pokání: křesťané'vidí pouze svůj osobní, hřích v souvisloutech svého života, ale mnohdy nevidí nutnost prosit za odpuště
ní toho, v čem jsme se jako místní obec - církev - národ provi
nili v minulosti či přítomnosti na druhých, a to at už aktivním
zlem nebo zanedbáním dobrého. Právo tak necítí nutnost prosit
ve vší pokoře, bez špetky nadřazenosti, za ty, kteří hřeší, ale
nerozeznávají příliš dobro od zla a neznají Boží milos rdenství.
A právě tyto dvě věci - prosba za odpuštění našich "kolektivních"
vin /obec, církev, národ/ a prosba ve jménu druhých hřešících
jsou zřejmě nepominutelnými prvky v každé, a tedy i naší obnově.
Bylo by tedy dobré v rámci tohoto tématu promyslet uvedené
věci jak v rozměrech celé církve v naší zemi, tak v konkrétních
podmínkách každé farnosti, aby byly odstraněny překážky posvěcení - nEjen výzvou ke kajícnosti, ale například společnou kající
pobožností celé farnosti, kde by byly tyto věcí tematizovány a
prosilo by se za jejich odpuštění.
^§klggní otázka: jaké nesmířené viny brání v naší zemi a v naší
farnosti přijetí posvěcení od Boha?
0

s v á t o s t i

s m í ř e n í

M s t o všech úvah jedna prosba pro každého kněze: baňte tak
hodní a vezměte si "Obřady pokání" /Vatikán 1982/ a přečtěte si
znovu /nebo poprvé?/ úvod na straně 7~19* To,co vás osloví, si
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vezměte jako body k rozjímání. Dél si laskavě přečtěte znovu
"liturgii svátosti smíření pro jednoho kajídníka" /strana 23-31/
a porovnejte s textem vlastní praxi v duchu kajícnosti a ne s
okamžitým Mto u nás nejde", a "kdo to mohl vymyslet". Přeci jen
by se naše praxe měla přizpůsobit řádu svátosti a ne naopak.
Zeptejme se, zda jsme udělali nějakou zkušenost s užíváním slo
va Božího v této svátosti, jak to řád svátosti předpokládá.
Déle se zeptejme, zda jsme alespoň některé kajícníky přivedli
k tomu, aby svátost pokání ukončili osobní /ev.spontánní/ mod
litbou a zda jim k tomu vůbec popřejeme při zpovídání čas. Také
se můžeme zamyslet nad tím, zda jsme 3e někdy spontánně připo
jili svou modlitbou k modlitbě kajícníkn. Zkrátka- zda jsme no
vý řád svátosti pokání přijali s porozuměním a realizovali#

i
Základní o t á z k a ob jevili jsme v praxi ve svátosti pokání dimen
zi

zi slavení svátosti a uzdravení, z hříchu v ko
řeni, nebo jen lidé u nás bez radosti vyznáva
jí své hříchy a dostávají "za to" pokání bez
duchovní pomoci? Čili: přibližují so svátostí,
pokání skrze Ježíše k Bohu, k církvi a tody k
posvěcení, nebo se jen snaží vzdalovat či očišv

tovat od svých hříchů?

březen: velikonoce ve farnosti a v rodině
obnova křestních závazků
V e l i k o n o c e

ve

f a r n o s t i *

a

r o d i n ě

Velikonoční tajemství je ústředním bodem celé liturgie a
života církve vůbec /přečtěme si SC 5-7/. Tímto tajemstvím se
vlastně budeme z různých pohledů zabývat po celé tři měsíce v
jednotlivých tématech.
V praktickém životě farnosti i rodin sice plptí velikonoce
za důležitý bod, velký svátek, ale nedá se říci, že by přípra
va na ně i následné prožívání velikonoční doby mělo v životě cirk
ve u nás význam a obsah takový, jak by bylo třeba.
Vyjděme z koncilního textu - SC 102: "jednou vroce slaví
/církev/ zmrtvýchvstání Páně spolu s jeho svátým utrpením jako
největší svátek, totiž velikonoce", A dále: SC6: "křest lidi za
pojuje do Kristova velikonočního tajemství; s ním umírají, s ním
jsou pohřbeni a s ním i vzkříšeni."
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Velikonoční tajemství tedy vrcholí zmrtvýchvstáním a z naší
strany je přijato a aplikováno na náš život především křtem a
také ostatními svátostmi. Ježíš nyní a stále živý je Ježíš vzkří
šený, život křestana od křtu má a může být účastí na jeho smrti
/starý člověk je v nás pohřben/ a vzkříšení /žijeme život nový život vzkříšeného Krista/.
Tyto věty jsou sice z teologie i Písma celkem zřejmé /Rim
6, 1-11; Ef 2,6/, ale praxe života v církvi je poněkud jiná.
V postní době u nás prakticky vládne téměř jediné téma Ježišove utrpení /náplň drtivé většiny postních písní v kancio
nálu!/. V písních a křížových cestách, doplněno výzvou ke svátos
ti pokání. Navzdory tomu, že koncil soudí jinak - SC 109.
O velikonocích je potom sice důraz na "vzkříšení", které se ale
v chápání mnoha věcí týká jen Ježíše, ale ne jich samotných.
A přeci od nejstarších dob je křest, tedy naše účast na’vzkříše
ní , druhým hlavním tématem velikonocvi velikonoční doby.
Co tedy udělat, aby se do našich životů plněji dostalo oolé velikonoční tajemství a tím se prohloubilo posvěcení života
křestanů?
Pokusme se nejdřív o nejjednodušší
a přesto cennou věc.
i
Frpjděme si podstatné body postní liturgie - přinejmenším vstup
ní modlitby postních nedělí /lépe: i ferií/ a 'všechny preface. i
Dále si jasně chrakterizujme, co je tématem bohoslužby slova
každé postní neděle. Tuto radostnou práci můžeme udělat a okru
hem interesováných laiků /zejména lektoři, schola opod./. Z

těch

to textů nám nepřehlédnutelně vyvstane obnova'křtu a příprava
katechumenů jako stěžejní bod postního snažení. Dále ae potom
můžeme ptát, jak v podmínkách naší farnosti lze tyto myšlenky
šdělit ostatním a prožít je s nimi. Že se třeba tak pozmění 'i
něco z toho, nač jsme /pouze a jen/ dlouho zvyklí, je nasnadě.
Další práce se týká liturgie velikonočního tridua a hlavně
"matky všech vigilií" - ligurgie velikonoční vigílie a také ne
děle zmrtvýchvstání. /V této souvislosti je třeba připomenout
přednášku dr, Sporera na teologickém kursu v Litoměřicích 1987/.
Zapomeňme na chvíli na to, jak jsme zvyklí všechno slavit, a po
dívejme se na liturgické texty, jako bychom je viděli poprvé a
chtěli jim porozumět. Neostýchejme se ani v okruhu spolupracov
níků na faře, ani v rodině vypracovat grafické přehledné schéma
liturgie tridua po jednotlivých dnech a vyznačit si v nich zá

- 19

o

kladní element3r každého dne. Zejména u velikonoční vigílie je
to nutné. Vyvstane nám potom před očima jasně několik stěžejních
bodů:
- Ježíšovo vzkříšení se stalo před dvěma tisíci lety a stále
trvá - On je stéle světlem /slavnost velikonoční svíce a Exultet/
- naše vzkříšení se připravovalo odpradávna /Abraham - Exodus/ vše se dělo k naší záchraně /obsah celé bohoslužby slova/
- spása, tedy plod Ježíšovy smrti - a účast na jeho vzkříšení
jsou aplikovány do našeho života křtem. Ježíšovo vítězství, nad
smrtí se skrze křest dostává do našeho života /křest - obnova
křestního slibu/.
- naše společenství s Ježíšem ukřižovaným a vzkříšeným vrcholí
ve společném stolování, kde se velikonoční tajemství zpřítomňuje v eucharistii. Toto už ničím překonat ne^ze, proto zde bohoslužba1- vigílie vrcholí a končí.
Když nám takto vyvstane před očima slavení velikonoc /txu~
deme brát v úvahu přirozeně celé tridnum/^ ja.-možná, .odpovědět
na dvě otázky:
Základní otázka:

jak uspořádat a prožívat postní dobu tak, aby-chnm-o velikortndni, vigílii a slavností zrnrt• vychvátání byli skutečně schopni slavit v kos
tele i rodině to, co církev v liturgii slavit
chce?
Co je náplní celé velikonoční doby a jak tuto
náplň v životě křestanů i farnosti realizovat?

O b n o v a

k ř e s t n í c h

z á v a z k ů

Kdo poctivě prošel.minulé téma, je už téměř hotov i s tímto.
A tak tedy je shrneme:
Křest nás uvádí do plného společenství církve /dělá z nás
živou ratolest - Jan 15,1-11; jedno tělo - 1 Kor 12,13/ a dává
nám účast na novém životě vzkříšeného Ježíše /Řím 6,1-11; Ef 2,6/.
Je to tedy závazný krok jak vůči ostatním, tedy církvi, tak vůči
Bohu, který nás. "vytrhl z moci temnosti b převedl do království
svého

Syna". Pokud není zřejmé, co křest znamená, potud se těž-

k? chápe jak závaznost křestního slíbu, tak jeho obnova. Jinak
řečeno: křest a víra z nás dělají Boží dětí, "členy Boží rodiny"
/Ef 2,19-22/. Pokud to křesťan neví a není rozhodnut.to žít, ne
může chápat, že je životem této rodiny vázán.
Máme-li tedy dojem, že farní obec koná obnovu křtu o veli-
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k~noční vigílii zcela formálně, nevidí v ní vrchol /1/ celé
postní přípravy /vis Český misál - Výzva k obnově křestních zá
vazků, velikonoční vigílie i

46/, bylo by dobré tentokrát vě

novat celou postní dobu, hlavně postní neděle, katechez’i o křtu
a jeho významu. Evangelia postních nedělí letošního cyklu A k to
mu přímo vybízejí, jjsou to, jak známe, stěžejní body prastaré

-■

křestní katecheze, která v restu vrcholila.
Základní otázka^

k čemu se cítí křestané být křtem vázáni?
V jaké /čí/ síle mohou tyto závazky na aebe
vzít., případně je obnovit?

dubený

0

slavení neděle
eucharistie v mém životě

e d ě 1
s l a v e n í
Zakladnim'textem jopět_.t>ude slovo koncilu - SC 106/a dále

ještě SC 5-7; 102/,
Koncil v SC .06 cituje' 1,’etr 1,3: "B^h nám daroval nový
život. ■ Dá se dobře říci, že slavení velikonočního tajemství
každou neděli, jak to církev chápe, je plně možné jen těmi, kte
ří v sobě nový živol od Boha nesou a kteří o něm vědí. To jo
ovšem trochu jiný pohľad než pouhá /ne zbytečná!/ "nedělní po
vinnost" nebo než chápání nedělo jeko dne nečinnosti. /K tomuto
chápání ovsem Čeština napomáha výrazem pro den Páně, na řozdíl
např. od ruštiny, kde se neděle označuje stojným slovem jako vzkří
šení/. Můžeme říci

že správné chápání a prožívání neděle před

pokládá u křestanů sprané a p3né křestauské sebevědomí, totiž
sebe-vědomí dětí Božích, jimiž se nejen nazýváme, ale jimiž jsme
/ U a n 3,1/ a sebe-vědomí čá:ti církve, části těla Kristova, kte
ré tvoříme, a které beze r.nc na daném místě není úplné.
Pokusme se tedy z, _eti.t'
- proč křestané naší farnosti v neděli do kostela vlastně chodí
/motiv/
-*• proč ti,kdo do kostela revoch., tam nechodí, co jim skutečně
brání?
- jak vidí křesrané dobré a správné prožití neděle?
- v čem, kromě necěln . bohoslužby, vidí nutné součásti dobře pro
žitého dne Páně?
- zda a jak prožívají své zapojení do církve v neděli i v dalších
částech dne, mime bohoslužbu?
Mnohde zjistíme veliké rozpaky nad jakoukoli slavností, nad

slavením čehokoli. Řadě lidí život zevšedněl v nepřerušenou še
dou šňůru sobě navzájem podobách dnů, které se liší jen tím,
kdy člověk ráno vstává. Toto platí i o některých křesťanech, zvlášť
tehdy, je-li jejich křesťanství "šedivé", skoro neznatelné.
Pokusme se nemoralizovat, neodsuzovat,•nestavět na dru
hotných skutečnostech. Spíš spojme téma neděle s tématem veli
konoc a hledejme odpověď aa_tuto_nákladní_otázku: jak pomoci
křesťanům k takovému sebevědomí dětí
Božích, údů církve, aby byli schopni
slavit neděli a svátky, vytvořit "křes
ťanskou kulturu prožívání neděle"?
E u c h a r i s t i e v

mém

ž i v o t ě

Málo témat je tak osobních. Právě proto je zda třeba více
než jinde vzájemná výměna poznatků, přístup^, zkušeností.
To, že touha po přijímání těla Páně je dnes mezi katolíky
téměř všeobecná a mezi evangelíky u nás dost častá,, noní jistě
jen módní záležitostí. Zkušenost ale ukazuje, že u řady lidí je
chhpáni-vrcholné svátnsti 'sice velmi osobní * ale dost úzké.
Pokusme se tedy je rozšířit. Možné cesty:
- formou ankety, rozhovorů nebo společné diskuse shromážděme
osobní vyznání křesťanů o torn, co znamená eucharistie v jejich
životě. Už sdělení takto různých přístupů bude značným obohace
ním. Výsledky lze použít na nástěnce, v katechezi apod.
- vezměme si obsažený liturgický text, kterým je např. preface 2.
o eucharistii a pokusme se siřeji, vysvětlit jednotlivé aspekty
tajemství eucharistie, které jsou tu uváděny:
v

- obět /Beránek neposkvrněný/
- památka /poslední večeře/

-

- přicházíme - sjednoceni
- účast na vykoupení
- eschatologická naděje
O každém ž těchto bodů lze vést rozhovor a pomoci tak k je
ho přijetí.
Zvláštní kapitolkou by mohl být rozhovor* o nezdravě chápav
né samozřejmosti častého přijímání /"musím je mít" - ale nevím
vlastně proč/ nebo o nebezpečí zhoubného zevšedňujícího zvyku./
: jak chápe eucharistii můj bližní - jak z ní
žije - jak mne to může obohatit?

květen: Duch svaty a Maria v životě církve
obnova svátosti biřmování
Duch

s v á t ý

a

M a r i a

v

ž i v o t ě

c í r k v

Není třeba vypočítávat zde všechny příležitosti, připomí
nající v životě církve Pannu Marii* Bylo by ale jistě užitečné
vrátit se k apoštolské exhortaci Pavla VI* Marialis cultus a k
mariánské encyklice Jana Pavla II. Redemptoris mater, která mi
mo jiné cituje a rozvádí mariánská témata koncilu.
Svatodušní svátky letos leží těsně za hranicí mariánského
měsíce května /3.6./,a tak je možné vidět celý květen jako pří
pravu na tyto svátky.
Duch svátý /i jeho dary/ není ani získáván, ani námi vytvá
řen, ale jepřijímán - jiná cesta k němu

není. A tak, jak je při

jímán, posvěcuje náš život. Žijeme ale ve světě, kde se 'vše tvo
ří, produkuje, získává, dobývá - ale máloco dnrujo a přijímá.
To nás ovšem ovlivňuje-, a právě postava Panny Marie je prototy
pem poai^avyjiř.i4í^majjx-'í-.T-Nechávající se obdarovat. Kardinál Ratzinger v knížce svých rozhovorí1 konstatuje, že církev má dnes
příliš rysy mužské /aktivni/ a že potřebuje rozšířit rys marián
ský /od Boha přijímající/. Nejde zde o vnější či kvantitativní
zdůraznění mariánské tématiky, ale o životní postoj inspirovaný
postojem

Mariiným a vyjádřený jednak dialogem zvěstování

/Lk 1, 26-38/, jednak zpěvem Magnificat /Lk 1, 46-55/ a konečně
Mariinou životní úlohou samotnou.
Tyto základní úvahy bychom mohli aplikovat no celou myšlen
ku desetiletí a rozvádět vše po celý měsíc. Totiž:
desetiletí duchovní obnovy může být skutečnou obnovou jen ten
krát, bude-li to obnova mocí a silou Ducha ovátého. Tento Duch
je dáván a toto dávání je věcí Boží. Na nás je, abychom ho při
jímali jako vyprázdněné nádoby, které On naplní svým obsahem.
A zde je třeba zaujmout, mariánský postoj víry - pokory - důvěry
v Boží moc - otevřenosti. Nabývání těchto mariánských postojů
může být naším programem pro květen.
Je důležité přezkoumat celý styl zbožnosti, uplatňovaný v
dané farnosti v květnu /májové pobožnosti, jejich uspořádání a
vše, co s tím souvisí/. Je třeba zvážit, zda je možné všechny
zaběhnuté formy naplnit žádoucím obsahem, zvážit jejich hodnotu
a uvést také užití mimoliturgických prvků do správného souladu
s liturgií, podle

požadavků SC 13.

Základní_otázka: jak se nás životní postoj podobá postoji Ma
riinu?
Co prakticky očekáváme od Ducha svátého v životě církve? Jak chá
peme roli Ducha svátého v jednotlivých svátostech a v celém
posvěcování života lidí?
O b n o v a
s v á t o s t i
b i ř m o v á n í
V některých farnostech se začíná objevovat praxe obnovy
svátosti

biřmování /podobně jako obnova křtu nebo obnova svá

tosti manželství/. Bylo by dobré najít cesty k širšímu uplat
nění této praxe, zejména tam, kde je biřmování ve farnosti ješ
tě v čerstvé paměti.
K tomu několik poznámek: biřmování, jak učí teologie, dá
vá nezrušitelné znamení - pečet darů Ducha svátého, a!ev není
jediným a vůbec ne posledním termín;^ kdy je křestan Duchem
sv-atýjm_u>b<iar-ováván. Jak bible /Sk 2,1-4; 4-8;4>31/,tak teo
logie /sv. Tomáš-Summa..tbeol. q 43/ učí, že pro další a dal
ší úkoly dává Bůh další a další obdarování Duchem. Pro toto
obdarování je třeba se disponovat,a to vírou, touhou, vyprázd
něním se nejen od hříchů, ale i od falešného bohatství vlastních
postojů, "pravd", nároků atd., a modlitbou.
Bylo by tedy možné prožít - alespoň v některých farnostéchměsíc květen jako měsíc obnovy mariánských postojů, vedoucích
k přijímání Ducha svátého a jeho darů. Vrcholem by mohla být
novena před svatodušními svátky, završená v předvečer slavnos
ti seslání Ducha svátého obnovou svátostí biřmování.
Pro takovouto obnovu by bylo

vhodné vyhradit delší čas,

ideální by bylo celé půldne. Součástí takovéto obnovy může být
rozsáhlejší bohoslužba slova, kající zamyšlení, svátost pokání,
společné modlitby a konečně vlastní obnovení rozhodnutí k při
jetí Ducha a jeho darů, sestavené podle textů udílení svátosti
biřmování.
Konat takovouto obnovu bez přiměřeně hluboké a delší pří
pravy nebo vykonat ji jen jako kratičkou vložku ve mši by sot
va mělo smysl, byla by to spíš jen další formální zbytečnost.

?~l§hní_otézka_: co očekávám cd faktu, že jsem biřmován, v dal
ším životě, a jak je možné se disponovat k
aktivizací účinků této svátosti?

červen:

dovolená a rodinná svátky
význam duchovních cvičení

D o v o l e n á

a

r o d i n é

s v á t k y

Dovolená a rodinné svátky tvo‘
ří vy jímky v běžném toku
života. Nedá se ale říci, že by byly z hlediska prožívání víry
bezvýznamnými * A dost často se zdá, že křestané jsou bezradní
nad tím, jak je naplnit křesťanským obsahem.
Bylo by dobré ukázat, že dovolená jako pouhé "vypnutí",
odložení povinností, doprání si toho, nač nemá člověk v roce čas,
je příliš chudý program. Pokusme se tedy nabídnout těm, kteří
jsou schopni a ochotni hledat další cesty svého života, nové
prvky, které by mohli při přípravě dovolené použít.
- poznání: pro některé lidi je dovolená až neúnosnou honičkou
po pamětihodnostech nebo jiných objektech, nle řada lidí se
spokojí se zmiňovaným pouhým "vypnutím". A přeci je řada věcí,

v

v

které by měl křestan poznat - at. jde o přírodu

inebo o lidská
v

díla— a-na které nemá Čas

Je tedy možné zvlášt mladým lidem

pomoci k vytvoření takového pr- gramu■dovolené /nebo cyklu ně
kolika programů v následujte ', n /stech/, které by rozšířily je
jich obzor poznání.
- společnetví; ti lidé, ktoin pomáhají ve farnosti nebo kteří
se snaží nějakým způsobem pomáhat životu církve, by mohli mít
možnost alespoň část dovolené pružit společně. Jejich pouta se
upevní. Totéž platí pro rodiny s cjětmi a samozřejmě pro mládě
\

lidi. Ve větších farnostech by bylo dobré si výslovně všimnout
osamělých, kteří nemají dovolenou s kým prožít a třeba celý
rok pracují pro farnost. Jepich situaci nemůže řešit kněz, ale
farnost ano,
- duchovní program: část dovolené lze prožít jako několikaden
ní pout, nebo jako několik ční v tichu a samotě. V

Evropě se

v

tedleckde organizují "Ora et Isbora - týdny" a asi by bylo
možné něco takového uskutečnit i u nás. Několik lidí se rozhod
ne, že stráví část dovolené na nějaké faře /pohraničí/, kde
je třeba pomoci a současně s tím si naplánuje určitý rozsáhlej
ší modlitební program. Je pozcm důležité, aby se den prožíval
s benediktinskou kázní, aby se Sasy pro prácí i pře modlitbu
dodržovaly,
Podnětů lze jistě cr jít víc., Zvlášt mladí lidé s

několi

kaměsíčními prázdninami by měli být vedeni k tomu, abyalespon

část času věnovali potřebným - at už nemocným, nebo rodinám
s více dětmi, nebo péči o děti na jejich samostatných cestách
a pobytech. Spolupráce s Výborem křestanské pomoci by tu byla
na místě.
K rodinným svátkům je kněz někdy pozván, výjimečně i
organizuje sám ve farnosti. Jak mohou sloužit k posvěcení ži
vota? Snad by byly na místě dvě slova:

.vděčnost a společenství,

a to oboje v křestanském slova smyslu.
Protože žijeme ve světě, kde se zdánlivě vše buduje,
získává, vydělává, ve světě, kde se cení vítězství a úspěch,
je dost málo smyslu pro obdarování. A vděčný je ]révě ten,
kdo ví, žo něco dostal. Proto by vděčnost Bohu za život, za
manželství, za bližní, ta dokončení díla /promoce apod./ měla
být důležitou složkou včech rodinných svátků. A protože vrcholem
díkůvzdání je pro nás eucharsite, měla by vděčnost vrcholit ne
jen u stolu s jídlem a pitím, ale ve společenství křestanů
u stolu Páně o
Další prvek - společenství - by měl mít výslovně krostanskou dimenzi. Společenství není totéž co parta, nebo to
též co sezvání všech těch, kteří by ao nepozváni urazili.
v

Křestané.by tedy měli a mohli slavit důležité body svého
života nejen s příbuznými, ale i s těmi, se kterými blíže sdíle
jí víru - s bratřími a sestrami ze společenství, z farnosti
std. Mnozí už tyto prvky života dobře zažili.
Nakonec lze říci, že nejde ~ to, aby církev mistrovala
své údy a předepisovala jim, jak mají jezdit na dovolenou a
jak mají slavit své svátky. Jde spíš o to, abychom do plo
chosti, šedi a mnohdy atomizace společenského života lidi
vnéšeli ryze křestanské a tedy skutečné lidské prvky,

aby

chom se nepřipodobňovali tomuto světu", ale abychom inspirovali
věřící k posvěcení těchto oblastí života, čili abychom do
nich vnášeli Krista v celé dimenzi jeho těla - církve,
Základní_otázka:

Jak ukázat věřícím, že nemusí ani stát v
zahořklé opozici vůči světu, ani se mu
přizpůsobovat: jak je inspirovat ke křes-

’

tsaskému, prožívání dovolených a svátků?
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Výhled na léto je výhled na dobu, kdy je pro mnohé lidi
.''všechno jinak". Tento změněný rytmus života je v mnohém šancí
pro ty prvky duchovního života, na které se jinak nedostává času.
Duchovní cvičení mají v tradici církve své pevné a hlubo
ké místo, ale samozřejmě také své nedokonalé a upadlé formy.
Nemá zde být podávána ucelená nauka o těchto cvičeních.
Připomeneme si ale několik základních bodů apokusíme se o inspi
raci k jejich realizování.
Především co duchovní cvičení nejsou: nejsou naukovým ško
lením, nejsou dovolenou s trochou modliteb navíc, nejsou přá
telským posezením.
Vytkněme tedy čtyři pozitivní body, které by bylo třeba
uskutečnit:
- oddě len i-od_ běžných starostí, vnější a posléze i vnitřní zti
šení
- dostatečný Čas na indlvidólní modlitbu, doplněnou modlitbou,
společnou
— .možnost uvědomit si a vyjádřit to, co určuje, zatěžuje nebo
jinak ovlivňuje můj život
v

- rozhodnutí - at už zcela základní nebo pro další etapu života.
K tomuto rozhodnutí mají duchovní cvičení vést a během nich
se má odstranit to,co rozhodnutí nebo jeho realizaci zásadně
brání.
V dalším se pokusíme hledat cesty pro realizaci r našich
podmínkách. Kromě klasického způsobů, tedy tak, Že se lidé sej
dou ve vhodném prostředí a tam prožijí a exercitátořem určitou
řadu dní cvičená^_J_ze najít i jiné, skromnější cesty. Po dobrém
výkladu lze např. uskutečnit tří až pětidenní

celodenní výstav

Nejsvětější svátosti, který je prol0žen třemi či čtyřmi úvahami,
Vlastní cvičení /rozjímání/ potom účastníci konají v rámci ado
race. Dá-li se dostatečný čas a příležitost ke zpovídání a duchov
nímu rozhovoru, mohou být takřka všechny vnější podmínky pro du
chovní cvičení splněny. Samozřejmě, že je vhodné přizvat dalšího
/další/ zpovědníky. Podobné tří či čtyřdenní by bylo asi možné
konat v rekreačních oblastech, kde bývá v létě více lidí z měst,
uidi s hlubší duchovní znalostí je možno vést k tornu, aby
si duchovní cvičení konali sami, po’
dle vhodného schématu, dopl
něné třeba dvěma rozhovory se zpovědníkem denně.
V každém případě je nutno ukázat, že jádro duchovních cviěení spočívá v rozjímání a ne v poslouchání přednášek. Lidem,

«
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kteří žijí stále ve shonu, je také třeba pomoci ke snášení a
plodnému využití ticha; mívají s tím obtíže.
Základní otéskaj,

Jak napomoci těm, kdo uvěřili, aby mohli vy
konat základní a hluboké rozhodnutí pro Ježí
še a jeho cesta ve svém Životě, nebo rozhod
nutí pro další etapa své životní cesty?

červenec: společné kněžství věřících
S p o l e č n é

k n ě ž s t v í

v ě ř í c í c h

Prázdninové měsíce nejsou ve většině farností vhodné k
uskutečňování zásadnějších plánů. Mohou ale posloužit knězi k
tomu, aby se ve chvíli, kdy některé )rvky běžné práce odpadají,
zastavil a přemýšlel s cdstupem o tom, v čem celý rok žije.
Červencové téma "společné, kněžjs tví, věříc-ídv“ vyzývá k tom>í>,
aby se krc&e^zadXval_no .lidi kolem sebe, na laiky, a uvědomil ni
hloubějirhiáplň jejich života. /Pokud by snad byl v té době už
k dispozici dokument. Jana Pavla II. o laicích, měl by přednost
před vším ostatním/.
Je jeden jediný kněz: Ježíš Kristus, který se pť0 naši
spásu obětoval na kříži a tuto obět zpřítomnuje při každém sla
vení eucharistie. Koncil říká o laicích! "Zapojuje je vniterně
ve svůj život a ve své poslání, a proto jim dává účast i na
svém kněžském úřadu, aby vykonávali duchovní bohoslužbu k oslo
vě Boha a ke spáse lidí... Všechny jejich skutky se stávají du
chovním darem; který je milý Bohu pro zásluhy Ježíše Krista /sr.l
Petr 2,5/; modlitby a apoštolské činnost, manželský a rodinný
život, každodenní práce, tělesné i duchovní osvěžení - když je
prováděno s Duchem, a též těžkosti života, jestliže se trpělivě
snášejí." /LG 34/
Tento koncilní úryvek vysvětluje vše, ale přece mnozí lidé
stále nemohou prakticky pochopit, co znamená ten zvláštní pojem
"společné kněžství věřících". Křtem jsme se spojili s Kristem,
skutečným a jediným knězem. A protože Ježíš žil duchem oběti vů
či Otci, žil "pro nás", proto je knězem. A my máme na. jeho kněž
ství podíl. Toto kněžství je odlišné cd hierarchického, ale spo
juje nás všechny pokřtěné, Každý má podíl na Ježíšově kněžství
a z tohoto podílu vyplývá to, co jmenuje koncilní úryvek: Ježí
šovo "být pro Otce" a "být pro ostatní" si my všichni musíme

JDEOVNITŘNÍSMÝŠLENÍ
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osvojovat. Tato existence "PRO" se má projevit v modlitbě, rodin
ném a společenském životě, v jakémkoliv odvětví pracovní činnos
ti včetně rekreace. Jsme vždy a všude nositeli Kristova ducha.
Při pozornějším pohledu vidíme, že příkop, který staletí
vyhloubila mezi klérem a věřícími, a který koncil úspěšně pře
mostil, ve skutečnosti ještě zeje a někdy ho lidé iniciativně
prohlubují. Společné kněžství věřících neznamená, že si laik
hraje na faráře - to je jistě jasné. Ale toto společné kněžství
by mělo být bez předsudků na jedné či druhé straně odkrýváno.
v
Je velmi neštastné, když si kněz buduje identitu svého /služeb
ného/ kněžství tím, že pomíjí či potlačuje význam společného kněž
v

ství všech věřících. Právě tak je neštastné, když laik vidí v
knězi jen "funkcionáře" a nevidí svátostný rozměr jeho služby.
Máme-li na mysli praxi života, potom to, oč aoi nejvíc
jde, bychom mohli shrnout do této základní otázky:

Základní otázka:jQ-o-všechno mohou všichni věřící /laici i kně
ží/ -dělat— z—Kr'Lotova jobdj.uoován.í. skutečně
s p o l e č n ě ?

sr'pen: kněží a laici v církvi - co očekávají jedni od druhých
K n ě ž í
a
l a i c i
co
o č e k á v a j í

v

c í r k v í j e d n i
od

d r u h ý c h

Před kněžími i laiky stojí velké pole působností. V jejich
vztazích se mnoho změnilo. Kněžírn dochází, že jedině přes laiky
dostane světské pole podíl na evangelních hodnotách, laikům

dochází, že jedině přes kněze se jim dostává podílu no svátost
ném smíření, eucharistii, často duchovním vedení, že kněz je
sjednocovatel církevní obce. Jedni od druhých očekávají mnoho.
V jakém smyslu? Kněz i laik mají společnou odpovědnost za to,
jak bude vypadat církev příštích let.
Představy kněží: Především očekávají od laiků více apoštoské aktivity, přijímání spoluodpovědností za život ve farnos
ti. Kněžírn zvláště v opuštěných vesnících dochází, jak bez lai
ků je jejich apoštolské pole omezeno. Každý kněz očekává od
laiků, že v jejich vlastní rodině se bude žít naplno křesťansky,
v tom jim také chce pomáhat. Obohacení církve laíkymůže být

•
•
»

39

“

veliké. Nejdříve se jejich aktivita projevuje ve farnosti, ale
může narůstat do forem diecezních, dokonce až na úroveň všeobec
né církve. Vždyt jsou laici zváni i na synody - a není to vůbec
zbytečné. Pomoc na rovině materiální, od manuální práce až p>
administrativní pomoc je vždy vítána.
Představy laiků:Především chtějí vidět v knězi přítele,
bratra, duchovního otce. Laici vyžadují od kněží otevřenost,
pravdivost slova a činu. Rádi spolupracují s tím knězem, o kte
rém ví, že mu nejde o nic jiného než o dobro církve, když vidí,
že je opravdovým přítelem Pána Ježí Se. Vyiiadují stále více, aby
se stal duchovním vůdcem. Kdo jiný má zastat lépe tuto službu?
V knězi vidí přítele, který jim pomůže na cestě k Bohu. Pórem a
poli spolupráce se nabízí skutečně hodně, dnes toká existuje apo
lupráce
sem.

i na poli -teologickém. Teologie laiků jo vzácným příno

Při diskusích na toto téma je slyšet i nářky: náš kněz pro
-otevřenost.a spoluprác i nemá pochopení* Nebo: laici v mé farnos
ti nemají žádný smysl pro nic než pasivitu. Je nutno dodat, že
vzájemnost se kněží i laici musí teprve učit. Když jsme ai zvyk
li celá léta dělat spolu NIC, pak to NĚCO nevznikne hned. Asi
je dost důležitá pokora srdce a dobrá vůle. Je nutno vidět CIL
této spolupráce: obnova farností, obnova národa a církve u nás,
vytváření rodinného ducha v církvi. Kde je rodihhý duch a tvoří
vá spolupráce laiků a kněží, tam jsou i pastorální výsledky. Kde
se laici a kněží hádají nebo vzájemně mlčí, tam těžko budou vy
růstat nová křestanské a tím spíše nová duchovní povolání.
Vzájemná pomoc na cestě k Bohu, pomoc v tomto životě, rodinnost, vzájemnost, tvůrčí práce - to jsou hodnoty, které od
sebe navzájem očekáváme.
Kromě těchto všeobecných zjištění by bylo velmi dobré, kdy
by se v každé farnosti hledaly konkrétní, místní odpovědi na otézku, co očekávají věřící od svého faráře a co on očekává od
nich. Tyto požadavky mnohdy existují, ale pouze se předpokládá,
že druhá strana o nich ví. Když potom na ně nereaguje, plodí to
zklamání. Bylo by dobré tedy zkusit, aí formou ankety, nebo ří
zeného rozhovoru či jinak , zjistit dost široce a objektivně,
jaká jsou na daném místě skutečné očekávání. Možná, že toto zjiš
tění by bylo docela dobrým startem do nového rozběhu farního ži
vota po skončení prázdnin.
Základní otázka:

Vím, co ode mne jako kněze očekávají věřící

mé farnosti? Očekávám já něco od nich, nebo musí všechno
viset jen na mně?

září: o úctě k svátým
zrání v duchovním životě
0

ú c tě

k

s v á t ý

m

Není nic divného na tom, že mnoho forem úcty ke svátým není
dnes zcela nebo vůbec možné použít. Neznamená to ale, že by
nad celou úctou ke svátým bylo třeba cítit rozpaky. Spíš je
opět třeba vzít v úvahu jasná a dnešku přiměřená slova koncilu
LG50-51. Po prostudování těchto odstavců asi snadno uvidíme, že
je akcentován dvojí prvek v oboru úcty ke svátým: eklesiologický a kristocentrický. Připomeňme si tu znovu nauku koncilu o
církvi jakožto svátosti spásy /LG 1/ a o Kristu, jakožto zdroji
všeho posvěcení /LG 7/* Svatí nejsou jenom příklady, pomocníci,
vzory a přímluvci věřících. Jsou to především údy téže církve,
do které náležíme i my. Jejich sláva je proto i naší slávou.
Jejich život se nás netýká jen jako příklad, ale zcela osobně,
protože my žijeme ze života celého celku církve. Právě tento
bezprostřední vztah, vyplývající z naší i jejich účasti na ta“
jemství církve, je oslovuje a je také zábranou před tím, aby
se ze svátých nedělaly jen idoly nebo polobožstva.
1

»

Z tohoto pohledu se ňám mohou nově ukazovat i naši čeští
patroni, lidé spjatí se životem, vírou této země a církve v ní.
Snad se dá na této církevní bázi udělat i několik kroků na poli
ekumenismu, kde je otázka svátých dost citlivá /zkusme chápat
odmítání našich nekatolických bratří pozitivnš, jako výstrahu
před chybami a. výstřelky v úctě ke 3vatým, na které upozorňuje
LG 51 a pokusme se je obohatit naším eklesiologickým pohledem,
který byl zřejmě méně cizí samotným reformátorům, než jejich
následovníkům./.
Pokud jde o kristocentrický moment úcty ke svátým, je zde
nutno vidět a ukazovat jasně a jednoznačně Ježíše - Spasitele
jako zdroj a nositele všeho posvěcení /LG 50/, Je třeba dát
pozor na nevhodné antropomorfismy, kdy je světec viděn jako

'

"protekce" při získřvání přízně u nepřístupného nadřízeného ~
takovéto pohledy nemají a křestanskou vírou nic společného.
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Go se týče praktických aspektů úcty ke svátým, je dobré
uvážit asi toto: historii nelze vracet. Propagovat ideály úcty
ke svátým formou běžnou před padesáti či sty lety vede spíš k
roztrpčenosti. Prosazovat ve farnosti svého "oblíbeného svátého"
je spíš nešvar. Co je třeba: Především ukazovat lidem, že ve
svých těžkostech a bojích nestojí ani jako první, ani sami. Dneš
ním lidem velmi pomůže, vidí-li světce jakožto člověka bojující
ho / a někdy i prohrávajícího/, který v úhrnu boje obstál díky
milosti Boží vítězně. Pomůže jim, když uvidí růst a zrání svět
ce, když jim není /nepravdivě/ podáván jako idol od malička
ideální. Zkrátka - víc jim pomůže .skutečná a třeba drsná "vůně
života" světce, než idealizované barvotisky.
Další důležitý moment je ekleziologický: pocit sounáleži
tosti. Ve svých bojích a starostech nejsme sami. Je tu "církev
vítězná", která není o nic méně skutečná, než naše starosti a
překážky. Ona s námi vede boj s temnotou a je nejen pomocníkem,
ale zároveň znamením vítězství.
Naši čeští světci, které akcentuje každý, rok Desetiletí,
by měli být ukazováni právě v tomto ekleziologickém a kriotocentrickém pohledu. Bylo by velmi dobré, kdyby v jednotlivých
oblaá-ech, spjatých s postavou některého českého světce /nejen
těch, které uvádějí jednotlivé roky/, byli tito světci nejen so
lidně uváděni ve známost, ale aby byl také promýšlen jejich ži
vot v dobových souvislostech a z toho se vyvozovaly pravdivé
aktualizace. Světci skutečně mohou hovořit k našemu životu, ale
je třeba, aby se mezi jejich dobou a naší dobou, jejich otáz
kami' a našimi otázkami života navázalo dobré spojení.
A ještě praktický bod: Jestliže někdy propagujeme třeba
neúnavně nějakého světce, nezapomeňme na "zpětnou vazbu" - zjis
těme, jak to, co propagujeme či

uskutečňujeme, lidé skutečně

chápou a a co jim to přináší.
Základní_otázkaj_

Které světce a jak přiblížím lidem právě
v naší cblasti a právě v naší životní situaci?

Z r á n i

v d u c h o v n í m

ž i v o t ě

K tématu "Úcta ke svátým" patří vlastně svou povahou ne
oddělitelně ještě jedno téma., které ostatně koncil také probí
rá: povolání všech lidí ke svatosti. /LG 39-42/. Víme-li, že
svátým se člověk nerodí, ale stává, je zřejmé, že je k tomu
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treba určitého

zraní. S tímto zráním má Bůh, jak vidíme, velkou
v*

trpělivost. Křestané mnohdy menší. Máme-li "uzrát, ke svatosti"
/není zde míněna ontologická svatost, daná vykoupení, tedy sva
tost, jak tento termín užívají spisy NS/, potom to nedokážeme
vlastními silami. Je k tomu třeba prostředků posvěcení a vhodné
prostředí - je k tomu třeba "prasvátosti církve" se všemi prvky
a projevy jejího života. A toto zrání se uskutečňuje v ní»
Pro kněze není tak obtížné vyzvat lidi k obrácení nebo jim
ukázat, co je dobré a co dobré není, jako je obtížné doprovázet
je na jejich cestě růstu a zrání. A přeci je to jeden ze základ
ních pastoračních úkolů. Jeho zvládnutí předpokládá trpělivost,
schopnost snášet řadu napětí a v neposlední řadě také plná vě
domí tohi, že každý má uzrát do plnosti, kterou pro něho Bůh při
pravil a určil m e d ? představy, jakou má rodič, vychovatel či
farář. Ještě jinax řeč* 10: každý má srát k tomu, aby co nejlépe
zaujal mirto v Boží stavbě, v chrámu Ducha, na které a ním Bůh
počít--'!.
Zrání v duchovním životě ae netýká ovšem jen a ‘jen izolova
ného jedince. Týká se to jedince ve společenství /farnosti/ a
týká se to farnosti /společenství/ samotné. A vše toto se děje
působením milosti Boží, za asistence Ducha svátého.
Je tedy třeba, aby si lidé sami navzájem ve svém růstu a
zrání pomáhali /nejen zpovědník, duchovní vůdce/, je třeba,aby
v

se při růstu a zrání uplatňovaly dary, které

od Ducha svátého

ten či onen křestan dostivó, aby jimi sloužil. Bylo by velmi
dobré, aby kromě indiviuálního rozhovoru ve svátosti smíření, ne
bo při duchovním vedení existoval alespoň čas od času rozhovor
kněze se skupinou lidí ve farnosti, spojenou věkem nebo společ
nou službou, nebo s farností celou, je-li malá, kde by bylo mož
né věci okolo duchovního růstu a pomoci k němu jemně a nenásil
ně probrat a inspirovat tak farníky k výměně zkušeností*
Duchovnímu růstu a zrání lze napomáhat, nelze ho ale pro
dukovat. Je i:c nakonec vždy výsledek působení Ducha svátého v
člověku i mezi lidmi, a záleží tedy na tom, jak je společenství
či farnost Bohu a jeho působení otevřená* lam, kde je uzavřenost
je stagnace.
v

Základn?! otázka:

Cc všechno může mně svěřeným křestanům přispět
k jejich duchovnímu zrání?

říjeny růženec a ostatní pobožnosti a svátostiny
R ů ž e n e c ,

p o b o ž n o s t i ,

s v á t o s t

i n y

Pro inspirace k úvahám o růženci by bylo nejlépe sáhnout,
ke knížečce R. Guardiniho o růženci. Jisté je, že jak je tato
v

modlitba rozšířená, tak pro mnohé křestnny je nepřístupná.
Není jistě dobré se nad nimi pohoršovat, bylo by mnohem lepší
nejen růženec doporučovat, ale ukázat nn cesty k jeho dobrému
způsobu modlení. Je dobré ukázat na užitečnost /a nezvyklost/
prodlévání u určitého tajemství, v určitém duchovním prostoru
/ s Marií u Ježíše, spojeni s ostatními modlícími se/. Na růže
nec jako pomcc ke vstuiu do Boží blízkosti právě při naší roztě
kanosti. Dále by tylo užitečné ukázat různé způsoby modlitby:
kromě nejběžnějšího s tajemstvím opakovaným po každém zdrávasu
nebo na začátku desátku i takový způsob, kdy je nn začátku desát
ku kratší úvaha, nebo biblický růženec, kdy se čte úryvek z Pís
ma buď na začátku desátku, nebo věty z Písma v každém zdrávasu.
Rovněž by bylo dobré uvádět křestony do praxe společné modlitby

ho

růžence tak, aby se neostýchali jeden druhé vyzvat k desátku ne
bo celému růženci při návštěvě, setkání, atd. Spojení lidí, zvláší
nemocných, do "živého růžence'.4, není-li vynucováno, ale nabídnu
to, může pomoci k překonání osamělostí. Bylo by zkrátka dobré,
kdyby

růženec nebyl v tomto měsíci jen doporučován, ale byl

prakticky uváděn do života jako pomoc v modlitbě.
Pobožnosti. Především je užitečné nalistovat v SC odst.12,
13, 17, 19» A potom uvažovat o tom, zda je opravdu ideální dneš
ní stav, kdy samostatné pobožnosti téměř neexistují, kdy se buď
slaví eucharistie nebo se k ní /před či za ní/ připojí ta či
ona pobožnost. A zda pobožnosti, tam kde jsou, opravdu "z po
svátné liturgie vycházejí a k ní přivádějí" /3C 13/. Zde čeká
asi většinu duchovních správců dost práce.
Především se vytratily nedělní pobožnosti a pobožností od
povídající různým dobám liturgického roku /kromě křížových cest
a májových pobožností/. A přeci by v některých oblastech byly
nedělní nebo spíš podvečerní pobožnosti na místě. A není třeba
předpokládat, že ji nutně musí vést kněz. Ve větších městech by
bylo dnes třeba uvažovat nejen o pobožnech pro jednotlivé sta
vy nebo věkové skupiny, ale určitě i o pobožnostech pro ty, kdo

se teprve víře a životu v církvi učí, /Jde o katechumeny a li
di s podobnými znalostmi/. Zde nejde jen o hlásání Božího slo
va, ale i c "zácvik" lidí do modlitby a o modlitby v jejich
prospěch /viz modlitby za osvobození od zla v kntechumenótu
dospělých/.
Právě jříprava pobožností vyžaduje a umožňuje dosti značnou
vynalézavost. Keni třeba, aby kněz "vynalézal" vše sám. Odpoled
ní, vánoční, adorační a další pobožnosti mohou připravit laici,
nejprve za jeho vedení, potom sami s jeho "autorizací". K oži
vení může tedy prospět nejen pobožnost sama, ale už i její pří
prava .
SvátostinyÚvodem je dobré si pročíst a dobře promyslet
ze SC článek 60, 61, Protože svátostiny jsou někdy chápány pověrečně a jindy nechápány vůbec, bylo by dobře o nich promluvit,
zejména v souvislosti s posvěcením života. Koní přeci tak doce
la jedno, jestli jíme pokrm požehnaný nebo nepožehnaný, jestli
se vydáváme na cestu "jen tak" nebo vc jménu Páně, o požehnáním,
jestli děti uléhají ke spánku a požehnáním rodičů noho jen za
vrčení magnetofonu s pohádkou... Samozřejmě, že nejde o to pře
plnit život množstvím žehnání a posvěcenými předměty. Ale v dáv
né a dlouhé zkušenosti s těmito prvky života najdeme jistě také
světlo pro dnešek. A právě( proti akcentu tohoto světa rr vlast
ní moc, na vlastní lidské schopnosti a na vlastní výkon /se vše
mi neblahými ekologickými i morálními důsledky /je dobré posta
vit vědomí církve o nutnosti požehnání, které, právě ejojuje to,
co by se mohlo a chtělo odtrhnout a být jen samo pre sebe,
s Bohem.
Základní otázka:

Jak modlitbou, .státostinarni a pobožnostmi obo
hatit dnešní život křestana tak, aby nebyl
■jednotvárný, odtržený od ostatních částí
života a zesvětštělý?

listopad: tváří v tvář nemoci, stáří a smrti

,

svátost pomazání nemocných
T v á ř í

v

t v á ř

n e m o c i ,

s t á ř í ,

s m r t

Že nemoc, bolest a smrt existují, to vědí všichni lidé*
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Pro civilizovaného člověka dnes ala bývá obtížné postavit se
těmto skutečnostem opravdu tváří v tvář. A přeci všechny tyto
oblasti života k životu patří a mají do něho být integrovány.
Nemocj a zvláště bolest, mobilizuje síly člověka - často
probudí síly ducha. Mnohdy vsak nemoc znamená trpkou zkušenost
skleslosti, toho, že svůj život nemáme ve své režii. I věřící
člověk zažije chvíle vnitřní hořkosti, pochyb, často i pocitů
vnitřní vzpoury a zloby, temnosti, v níž přes veškerou snahu
nevidí smysl svého utrpení a někdy zapochybuje i o smyslu ži
vota vůbec. I velcí světci a lidé hluboké modlitby takové okam
žiky a pocity poznali a prošli takovými zkouškami. Víra a mod
litba je však nesmírnou pomocí v utrpení, bolesti, nemoci, i př
umírání. Motlitba je prostorem, kde můžeme vznést tyto otázky
po smyslu, na které nám žádný člověk nemůže dát odpoved, Od
pověď na otázku po smyslu irávě mého osobního utrpení v táto
chvíli leží ne na povrchu, nemohu si ji prostě nalistovat v
nějaké, byt sebezbožnějsi knize. Tuto odpověď mi rnňžo dát Bůh
právě v modlitebním dialogu, někdy můžeme říci: v modlitebním
zápase. Někdy se modlitba trpícího podobá Ježíšovu zápasu v
zahradě Getsemanské, prosbě za odvrácení kalicha utrpení až
k nalezení síly k nesení kříže: ne má, ale Tvá vůle se staň.
Modlitba nám také dává možnost rozlišit, jak máme reagovat na
svou nemoc, kdy od nás 3ůh chce, abychom se vystavili uzdravu
jící síle modlitby, která má doprovázet léčení pomocí prostřed
ků medicíny nebo někdy může podivuhodně osvobodit od utrpení
a nemoci i tam, kde tyto prostředky selhávají, a kdy žádá, aby
chom nasadili celou svou víru a prožili stejné setkání s uzdravujícím Ježíšem, jakv> jej prožívali ti lidé v Palestině,
o nichž mluví Nový zákon.
Praktický úkol, vyplývající z tohoto tématu je dvojí.
Je to jednak, jako vždy u křestanů, účinná pomoc nemocným a
trpícím /viz první rok Desetiletí a postává sv. Anežky/, a po
tom pomoc k přijetí a správnému pochopení těchto odmítaných
stránek života zdravými nemocnými.
V prvé radě by b;ylo třeba vyh le sit boj dvěma rozšířeným
nešvarům: jednak lhos tejnosti vůči utrpení a smrtí, a potom.
v

snadno vyslovovaným "zbožným" fráz ím; jejíchž křesťanský ob
sah je mnohdy sporný a někdy í nesporné nekřesťanský, To

/
-e možná oři pravdivých setkáních s liďskou bolestí a bídou.

Zvlášt mladým lidem ja

-ěba ty s> skutočnosti přiblížit, mnozí

by se k nim ani sami neseslali

'akákoliv porn o neu..,onému, trpí

címu či umírajícímu člověku je pro t-ho, kdo pomáhá, ^bohacením.
Praktická návaznost na činnost Vrť by tu tyla na místě. Pokud
jde o druhou věc., boj proti frázím,, potím je treba asi t ta:
především věnovat pozornost liturgickým textům - textům rituá
lu svátosti nemocných a návštěv tomocného a .extům modliteb v
misálu za nemocné a umírající, A v neposlední řadě Písmu, kte
ré nemoc a utrpení nijak neglor fijuje, nepodává laciné útěchy
a ukazuje Ježíše jake někoho, kde měl silný suuo.it a lidským
utrpením a kdo ho u druhých odstraňoval.
Zkusme někdy premeditovnt věty, které říkáme iaatČjd nemocným
nebo těm, kdo ti eba přinesou

právu o onemocnění

nebo smrti

svých blízkých. Při meditaci můžeme zjistit, nakolik jsou našo
slova kryta ~írou, nakolik jsou poctivá a skutečně křesťanská.
Je dobré si představit, jak byc . já v podobno situaci by] scho
pen přijmout slova, které oruží slyší ode
Alespoň několik slov ořipoj.i

mne.

ještě o stáří. Žijeme ve

světě, který někdy nespravedlivá glorifikuje mládí. Církev není
jistě institucí starých, ale ne u

'ské místem lede by měli mít

šanci jen mladí. Je skutečně místem pro všechny, místem, kde ma
jí být všichni přijati a doceněni. Je tedy trúba promyslet, co
v

udělat pro to, aby kře stáné své ?táří docenili, a aby jím mohli
obohatit druhé. Zkusme někdy připravit situaci, kdy staří budou
moci sdělit mladším jednak své -rz\ omínky a z! učenosti, jednak
jim dát pohlédnout do světel a stínů život

ve stáří.

Základní otázka: Stojíme vůči namoci, staří f- smrti tváří v tvář,
bokem nebo zády'' - ok pomoci druhým, aby unesli
postoj "tváří v tvář"]
S v á t o s t

p o m a z á n i

n e m o c n ý c h

I když se této svátosti snad povětšinou už neříká "posled
ní pomazání"5 nebývá její chápání mnohdy na té úrovni, jak ji
předkládá a předpokládá liturgický text, tedy oficiální vyjádře
ní církve. Když se tato svátost ,<ž nechápe jako 'poukázka na
smrt", ie cháráne mnohými jako "pojistka" - před cestou do nemocnice, při stárnutí, kdy si Šlovém vše potřebné za/išíuje a velkým

předstihem. Mnohdy je to tak, že je tato svátost stále chápána
jako svátost umírajících, jen ale s tím, že ji lze jaksi "anti
cipovat, užít už dříve.
Protr je dobré otevřít "Obřady pomazati nemocných a péče
o nemocné" na str. 15-23 a znovu si prostudovat úvod. Už váta
z odst. 5 "Proto Kristu^posiluje věřící v zápase s nemocí svátost
ným pomazáním jako mocnou záštitou" /citace z Tridentina!/ uka
zuje na směr,jak svátost chápat. Dnes je v Irturgice celkem jas
ně prokázáno, že tato svátost byla po dlouhou řadu století pova
žována především za prostředek k uzdravení - chápání, které so
dostalo po koncilu do obnovených liturgických textů, ne ale ješ
tě příliš do povědomí věřících a kněží. Podívejme eo tedy do
"Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné" dále: Především
modlitba svěcení oleje /str. 44, č .75/ mluví jasnou řečí o smys
lu svátostí: dát zdraví duše i těla, utišit bolesti, posilnit,
vyléčit. Samozřejmě samotná svátostná formule je důležitá k me
ditaci /str. 46, č.76/. A nakonec modlitby po pomazání č.1-2
/str. 46-47, 2.77 /mluví jasně o pomoci k uzdravení.
S těmito texty je třeba si srovnat chápání vlastní a poo
pravit ho. Dále by bylo

jistě užitečné poskytnout věřící*!, se

riózní katechezi o nemoci, stáří, umírání a o svátosti nemocných
v souvislosti s tím. Je také dobré shromáždit svědectví o tom,
jak někomu tato svatost pomohla k uzdravení - a seznámit s tím
ostatní. Rovněž udílení svátosti nemocných v kostele při bohosluž
bě napomáhá k tomu, aby mizel strach před touto svótbstí.
Snad by byla ještě třeba poznámka k udílení svátosti nemoc
ných těm, "jejichž síly jsou stářím oslabeny’, Zde by měla před
cházet solidní katecheze o stáří jakožto obtížném, životním úko
lu, ale úkolu /aby nebylo chápáno jen jako vyřazení, ze života,
provázené- bolestmi/. Ten, kdo vidí ve svém stáří úkol, bude mo
ci s pochopením přijmout svátost pomazání nemocných ne jako po
jistku prp případ náhlé smrti', ale jako pomoc k naplnění tohoto
závažného úkolu, kterým stáří je.

A věnujeme-li

D0Z m o s t svátostí nemocných, zmiňme se

ještě o viatiku jako stutečně poslední pomoci, které se má
/kromě modliteb/ nemocnému - umírajícíma dustat. V této souvis
losti by stálo za úvahu přezkoumat obsah výrazu "zaopatřit”,
člověk by měl být totiž "zaopatřen" dvakrát, jivěrna různými svá
tostmi: poprvé svátostí pomazání nemocných v době, kdy vážně
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onemocněl a s nemocí bojuje. A podruhé viatikem, když se k smrti
opravdu neodvratné blíží o Mnohde přetrvává praxe, kdy je blízko
před smrtí nemocný naráz vyzpovídán, pomazán a vybaven viatikem.
Tato praxe je ale rituálem /tedy církví/ chápána jako výjimeč
né, nouzové řešení a ne jako pravidlo. A my bychom se i zde mě
li přizpůsobit řádu udílení svátostí, který je dán a doporučo
ván církví.
Základní_ot.ázka^

Jak dosáhnout t'sho, aby svátost nemocných by
la chápána a přijímána tak, jak to církev
zamyslí a v liturgických textech vyjadřuje?

/

Třetí oddíl O praktické realizaci. Navázání na pastorační směrnice
Sebelepší podkladové materiály, sebehodnotnější promluvy,
sebelepší organizování života farnosti aVi. nevede ještě ke
skutečné ' obnově života z víry. Z Boží strany je jádrem všeho
života vší obnovy Duch svaty, největší dar vzkříšeného Krista.
Z naší strany, pokud jde o práci ve farnosti, je nezbytnou a
jednou z nejdůležitějších podmínek života a jeho obnovy obou
směrná komunikace. Mnohý kněz sc domnívá, že přesně ví, co je
ho farníci mají dělat /a co zhusta nedělají/. Ale ví stojně přes
ně , co potřebují/ A co potřebují jednotlivé skupiny: děti, je
jich rodiče, mladí, lidé blížící se k víře, t 1 nejznměstnanější ve středním věku, staří, nemocní? Možná, že mnohé ví, něco
jistě ví, něco jistě neví a říká si "to nemohu stihnout" - a
mé pravdu. Je v podobné situaci, jako Mojžíš /Ex 18,13-^7/.
A řešení je podobné. Je třeba hledat a vychovávat spolupracov
níky. "Systém jednoho muže", ač takovou dobu praktikovaný, ne
odpovídá ani teologii církve /viz 1 Kor 12,12-20/, ani prak
tickým potřebám.
Jistě nemá smy.slu pouštět se do schůzování, nekonečného
řečnění, ani není třeba čekat,že nám odkudsi do klína spadnou
třeba jáhni. "Chceš-li spojit lidi, začni s nimi stavět věž".
A.De Saint-Exupéry/. Je ale možné ve větších farnostech popro
sit několik schopných lidí, aby v jednotlivých věkových sku
pinách zjistili, co kdo k životu z víry nejvíce potřebuje,
co mu chybí. Shromážděné podněty a požadavky by bylo dobré vy
slechnout bez apriorního "to u nás nejde", "to by neprošlo",
apod. Na místě_ jsou spíš dvě jiné otázky: "Je to opravdu v du
chu evangelia.- tedy - Je to dobré?" a samozřejmě "Kdo to udě
lá?" Na tyto otázky by bylo především třeba hledat oclpověd.
v

Při hledání té druhé odfovědi nezapomeňme na dvě skupiny lidí:
na mladé, kteří porostou, jen když se bude od nich soustavně
něco chtít. A na ty, kterým už odrostly dětí /mnohdy lidé na
pomezí důchodového věku/ - mají síly i zkušeností a nezřídka
je uplatňují jen v pochybném pracovním přetížení, bučí aby se
necítili vyřazení, nebo aby vydělávali pro své dospělé děti.
Koncilovým myšlenkám o církvi, vyjádřeným hlavně /ale ne
jenom/ v LC- a C-S jsme na praktické rovině dost dlužní. Chceme-lí
obnovu národa, musí tu být obnova církve, jen ona totiž nese

b.
do světa Boží slovo "živé a mocné" /Žid 3,12/- A chceme-li
obnovu církve a křestanů, potom to nejde ani jen soukromě zdokonalováním jednotlivců, ani jen hromadně, konáním různých
dobrých společných podniků. Obnova církve je obnovou Živého
těla Kristova, kde každý úd má své úkoly ve prpspěch ostatních
údů, Uvedení tohoto organizmu, oživovaného Duchem svátým, v
život na všech úrovních - od rodiny přes farnost po diecézi je úkol zcela nezbytný.
Vratme se teď k pastoračním směrnicím z druhého roku
Desetiletí /byly publikovány v diecézních oběžnících počátkem
roku 1989, v Praze oběž, 4č, 2/89, příloha 8/ a znovu si je
pročtěme. Zhodnotme, co se dalo uskutečnit a co ne, pokusme
se hledat cesty k uplatnění dalších podnětů, které tam jsou
uvedeny,a aplikovat je na různé skupiny lidí.
Z takovéhoto zjištění skutečných potřeb ve farnosti a
z přijetí podnětů, uvedených v pastoračních směrnicích, by
.nájmjněl--vyrůstat, určitý plán príde ve farnosti. Nelekejme ne
tohoto světského pojmu. Nemůže zde jít o plánování ukazatelů
a jejich plnění, o

zvyšování počtu čehokoliv. Určitý plán má

asi tyto tři úlohy: má zajistit

postupné uskutečňování toho,

co je třeba /nejde vše najednou/, m'á být hrází proti rezig-náci a stereotypu "nic nejde" a konečně má ujasnit, co kdo bude
dělat. Protože bez okruhu zapracovaných spolupracovníků dnes
nemůže dobře žít žádná jen trochu živá farnost. A vybudování
tohoto okruhu spolupracovníků a jejich průběžná příprava na úkoly, které vyplý”ají z jejich obdarování Duchem a z potřeb
farnosti, to je jeden z nezbytných a nepominutelných úkolů ob
novy duchovního života církve i národa. Nedostatek kněží, kte
rý nejenže potrvá, ale přinejmenším ještě řadu let poroste, nás
k tomuto odkazuje velmi silně také.
Přehled společných akci:
bl, Jan Sarkander,květen, Olomouc
sv. Norbert, červen, Praha - Strahov -

stěžejní pouti

kněžská pout v týdnu po velikonocích
novena před svátkem sv. Norberta /téma
týden modliteb za kněze v listopadu

svátosti/

