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EVANGELIUM MUSÍ BÝT HLÁSÁNO HOVĚ
TomáŠ Halík
(Při Poutní slavnosti ke cti sv. Klementa Hofbauera 20.5.1989 probíhal v
brnenskékatedrále sv. Patra a Pavla celodenní duchovní program. V jeho první
části dopoledne promluvil ordinář brněnská diecéze kapitulní vikář Ludvík Horký
0 význápu* Desetiletí duchovní obnovy. Citoval slova Svatého otce Jana Pavla
II, , který tuto inicitaivu naší církve ocenil jako projev velké pastorační moudrosti a příležitosti vnést ducha křestanské obnovy do ka5de
farnosti. Poté
prelát Horký předal slovo místopředsedovi V ý b o r u pro Desetiletí PhDr* Tomáši
Halíkovij kterého pozval, aby přednesl slavnostní projev před přítomnými biskupy
a ordináři a několikatisícovým shromáždění# věřících.)

Otcové biskupovéa pane kapitulní vikáři,- otcové, ..brat ari a sestry!
Evangelium musí být hlásáno docela novým zpžsobeni? Tato zápalná věta sv.
Xlementa Marie Ilořbauera fey měla prostoupit celý tento den. Kladu ji také za
základ toho j co vám chci sdělit.
Díváme se do .života tohoto rodáka z Moravy., apoštola Varšavy a Vídně. Sladujeme jeho snahu proti duchu dobys osvícenské doby s jejím jednostranným • důrazem
na lid3ký rozum, obhájit kulturu srdce. Jeho zápas za svobodu církve proti byrokratickým šikanám absolutistického státu. Jeho úsilí, aby církev neztratila
Sivé spojení se světem ducha, předními mysliteli é umělci, ale ani se světem
chudých a ukřivděných. Toto v,«e znamenalo pro sv, Klementa hlásat a Šít evangelium novým způsobem.
Co v£ak znamená tento požadavek pro r-Ás - nyní a zde? V každé době totiž'
musí být evangelium hlá s sno novým jí po aobém. Katolická církev není jednou provždy
reformovaná, je .--. podle sv. Augustina - "semper reforrssnda''s stále se musí obnovovat .
Neexistuje "chemicky cista" křestanství. Křestanství je neustále vtělování,
trvalý dialog, plodné setkávání evangelia se stále novýmv myšlenkovými, kulturními
a společenskými proudy. Svatý otec Jan Pavel II. - nám tak blízký a drahý papeš
- napsal v sáva siném dokumentu z poslední doby, v apoštolském listě Christifideles
laici3 ze evangelizace, tento podstatný úkol cíirkves spočívá v tom silou evangelia
přetvářet vědomí lidís jejich činnosts způsoby myšlení| určující hodnoty, prameny
inspirace, životní styl a celé jejich prostředí.
A tento záměr - pomáhat uzdravovat, prohlubovat a posvěcovat život jednotlivců
1 celé církve a národa - stál u zrodu naší společné cesty Desetiletí duchovní
obnovy národa., vyhlášená na první neděli adventní 1907 biskupy a ordináři Čech
a Moravy.
Také dnešní pout, která patří k vrcho1
'"ruhebc roku Sesetiletí, je kamínkem
v mozaice tohoto díla obnovy. Protiv, je dobré si dnes připomenout základní smysl
a celkový tvar díla Desetiletí = a o tom k vám chci pohovořit.
Napřed mi vsak dovolte, aby vyjádřil, co právě cítím. Jsem rád, že smím
být nyní s vámi v této brněnské katedrále. Ačkoliv jsem celým životem spjatý
s Prahou, stejně jako mnoho pražských katolíků í já cítím v Moravě jakousi pravlast našeho křestanství3 společnou kolébku a duchovní matku. Védyt
z
Moravy
přišel na úsvitu dějin Bořivojův křest, z Moravy během celých těch jedenácti
staletí dějin naší církve přitakala stále nová síla., a synem Moravy je i náš
milovaný prašský arcibiskup otec kardinál Tomášek, ýjak ho ctíme, jak se za něj
modlíme} jak pevně za ním stojíme? A jak., vám sa něj, Moravané, vděčíme a děkujeme í
Kdykoliv přijedu do Brnař připomínám si verse velikého: moravského básníka
a Kristova svědka Jana Zahradníčka, který v tváři tohoto města uzřel ¡sivé podobenství vnitřního rozporu civilizace, ve které Šijeme4 V závěru své básnické skladby
Znamení moci píšeš
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"Město mezí dvěma vrchy,
7, nichž jeden se svým hradům a. kasemafcami v podzemí
se svými raučírnami podává důkaz nezvratný,
jak člověk ve své moci ponechán
sc zahazuje.
Vidím toto město, vidím vrch druhý s katedrálous
ten kostelní ufces s věžemi v moři domů,
Svatý Michael, Svatý-Jakub, Svatý Tomáš a Maří Magdalena,
ti jasní kentaurové
-s měděnkou na hřbetech připraveni ke skoku do blankytu®
» • *

• *

jako katedrála s raučírnami tu stojí proti sobě
jako dva vrchy3 mezi níraič město se rozléhá.'
Bratři a sestry, tímf xe< jsme sem
přišli; na tento pahorek s katedrálou
(a shromážděni se svými biskupy a ordináři, k n ě H m i a řeholními osobamis poutníci
z Moravyj Cech» Slovenska i ze zahraničí i se zástupcem posvátného kolegia kardinálů jsme nyní jakýmsi obrazem, ba více; uskutečnění církve v její plnosti a
r o Eman i to st i), vyjádřili jsme svou volbu. Vplbů me si t ěmi dvěma poly
civí lizače3
volbu mezí dvojí podobou lidstvís lidstvím odcizeným Bohu a do sebe uzavřeným,
které se vnitřně vyprazdňuje, a lidstvím úplným, svobodně otevřený v lásce
vůči Eohu i Člověku - nahot víme, žé člověk bez Boha není celý.
Prosíval jsem v Brně už minulou sobotu celou iuchovní přípravu na tuto poutní
slavnost. Ú Sv.. Michala jsem slyšel píseň
mladých,
rozvádějící
slova,
jimi a
Jan Pavel II. zahájil svo».- papežskou službu; Otevřte brány Vykupiteli! A vnímal
jsem tu duchovní otevřenost tohoto města i zeme^ jak ji oslavil opět Jan Zahradníček;
"Kristus Panfcokrator se k Moravě bTíží,
k jejím řekám, dychtícin napájet křtitelnice.,
k jejím hájům s ratolestími pro oltáře Bo.íího Těla3
k jejíin. kamenům sbírajícím se v kříse á chrámy.
Bratři a sestrys přirovnal jsem dnešní den ke kaménku v mozaice. Ale přesněji1
bych jej nazval kamenem pro stavbu chrámu. Hebot dílo Desetiletí duchovní obnovy
můžeme připodobnit ke stavbě chrámu.
Bratři a sestry, rozumějte dobře tomuto Času?
Patří k prorockému poslání církve zkoumat mámení času a ze zorného úhlu
věčnosti odhalovat smysl přicházejících událostí. Efih je Pán dějin, on je utváří
a mluví k nám skrze všechny události.
Stojíme v .důležité chvíli dějin naší církve. Musíme se uklidnit a ztišit
a vášně se ptát s co - řečeno slovy Zjevení' sv. Jana - "Duch praví církvi*'Je psáno; Kde je Duch Páně., tam je svoboda. A my musíme začít tím, Se dáme
ve svém Brdci, .ve svých životech, v životech farností i celé církve svobodný
prostor tvůrčí činnosti Ducha svatého Že budeme mít odvahu víry nechať Krista
gaiaáho, aby nás obnovil svým Duchem, Ze se budeme snažit dát vždy jeho Duchu
a obnově z Ducha přednost přede všemi našimi plány3 představami a přáními.'
Besmíme se jen vracet a chtít obnovovat v Se, co už tu bylo. Nemůžeme
nové víno do- starých měchů. Evangelium musí být hlásáno novým způsobem!

lít

Hésmíme si rovně! plést cíle a prostředky. Mnozí se nyní soustředili na
obhajobu práv věřících, K tomu je snad třeba říci pouze toto; hledat důstojnémísto církve v této společnosti, aby měla volné ruce pro svou sluíhu všem a.:
pro plné rozvinutí svého svědectví - tu jde o věc vlastně samozřejmou. Kdo by
se o ní měl nasazovat, rié-ll věřící sami a jejich pšsfcýri? Ale toto besmí být"
naše jediná snaha - jde o prostředek, není to poslední cíl.
Bií" í sa nový práh na naší cestě. Nová etapa, v ní z u™ hlavní důr a 2 nebudeme ..
klást na naše práva, ale na naši odpověňnost. Ni naši spoluzodpovědnost, za ííivot
národa a společnosti.
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Druhý vatikánsky koncil zdůraznil křes týnskou odpovědnost
za svět. Svatý
otec Jan Pavel II. opakovaně hovoří o tato době, době před rokem 2000s jako
0 času příhodném pro dosahování zralosti - zralosti jedinců i národůs církve
1 lidstva.' A co je podstatnějším znakem a projevem zralosti, ne-li schopnost
nést odpovědnost ** nejen za sebe, ale i za druhá, za celek?
Dílo Desetiletí duchovní obnovy je pro naší církev vzácnou příležitostí
dojít zralosti, uvědomit si naši odpovědnost} nalézt pravé místo a poslání v
národe a společnosti v této době. V jónském velikonočním poselství otce kardinala
to bylo jasně řečenos myšlenka desetiletí obnovy vzešla z vědomí naší křesťanské
odpovědnosti za celkový, zejména pak mravní a duchovní stav našeho národa a
celá společnosti.
Nechceme se starat jeii o sebe a své přežiti a zabezpečenís nechceme si jen
"hrát na svém písečku". Ujímáme se nově a rozhodně základního poslání církve;
hlásat evangelium všemu stvoření, uzdravovat každou nemoc v lidu, být solí země.
Evangelium musí být hlásáno a dosvědčováno docela novým způsobem.
Neznamená fco ovšem, Se bychom chtěli vzít věc obnovy národa výhradně do
svých rukoua do své vlastní režie. Chceme pomáhat společnému dobru v duchu dialogu; široká ekumenické otevřenosti i občanské spolupráce se všemi lidmi dobrá
vůle.
Myšlenka obnovy a uzdravení stojí jako veliká potřeba a touha před celou
společností. Z víry víme, že skutečná obnova nesmí zůstat na povrchu, musí zahrnovat oblast duchovní a mravní. A zde nás evangelium zavazuje učinit plodným &
přínosným vše, co nám Kristus svěřil do rukou; budeme vydávat počet ze svs-ho
správcovství.
Církev nemá jinou mor. , než je láska a věrnost. Věrnost nejen naše vlastní3
ale vposlědku věrnost toho, který řekls Já jsem s vámi po všechny dny, až do
skonání světa.
Připodobnil jsem dílo Desetiletí duchovní obnovy k stavbě chrámu. Stavět
chrám - to je věc veliká a svatá. Francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupérypopisuje svůj noční let nad válkou rozbitou Francií a říkáš všude jsem viděl
jenom rozptýlené balvany. A ony zůstanou rozptýlenými balvany až do chvíle3
kdy vyvstane myšlenka postavit z nich chrám. V tom okamžikus kdy. vzejde tato
myšlenka3 přestanou ty blavaiiy být rozvalinami a dostanou docela nový smysl.
Pohlédněme do dějin Božího lidu Starého zákona. Kdy! dobrotou Boží a prozíravostí krále Kýra dostal lid svobodu, začal stavět chrám. A je psáno: dílo se
dařilo, protože lid byl srdcem při práci.
Pohlédněme te5 na celkový, plán té stavby našeho Desetiletí. Jednotlivé roky
jsou jako kaple, které zde věnčí hlavní lo3 katedrály. Každý rok má svá téma,
vycházející z přikázání. Desaterá a základních výzev Kristových. Každý rok je
určen uzdravení a prohloubení jedné důležité oblasti života církve a společnosti.
Každý rok chceme modlitbou a spoluprací podpořit zvláště jeden okruh lidí rodiny, kněze, vychovatele, zdravotníky, vědce a techniky apod.
Tento rok má téma VÍRA V MODERNÍM SVĚTĚ a chceme si v něm ujasnit svá dnešní
poslání vůči světu. Navazuje rok POSVĚCENÍ ŽIVOTA, věnovaný službě knězi a kněžství Božího lidu, našemu vztahu k liturgii, svátostem, církevnímu roku a nalézání
harmonického stylu života. Následuje rok RODINNÉHO ŽIVOTA, v němž chceme obnovit
lásku5 úctu a věrnost v našich křestanských manželských
rodinách, ale hledat
též pomoc pro všechny rodiny - tváří v tvář hrozivému narůstání rozvodovosti,
potratů, citového ochuzení a všeho, co ohrožuje stabilitu a štěstí rodiny a
tím škodí i společnosti.
Roku 1992 se v ekumenickém duchu přihlásíme k odkazu velikého křesfcan&keho
vychovatele J.A.Komenského i bude to rok VÝCHOVYs VZDĚLÁNÍ A TRADICE.
Následující dva roky s tématy, týkající se našeho vztahu ke společnosti
- PRAVDA A SPRAVEDLNOST a PRÁCE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST. V teto oblasti bychom
isčli mít jasnos církev netouží po politické moci. Má své vlastní duchovní poslání.
Církev sama odsuzuje to, co se nazývá "politický klerikalismus", to znamená
účast kněží v politických aktivitách a sdruženích. Církev zároveň
ukazuje
svým
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věřícíia, že křestansví není jen "nedělní záležitostí", nýbrž ,!vec veřejná".
Být dobrým kře stanem neznamená jen v neděli chodit do kostela a být slušným
člověkem v soukromém životě. Křestan musí svou víru dosvědčovat i společenskou
odpovědností - odpovědnou prací ve svém povolaní; úsilím3 aby na pracovištích
ve všech lidských vztazích bylo méně lhostejnosti, závisti a nevraživosti
a
a aby i v životě veřejném se věci nazývaly pravými jmény a nikomu se nedělo
bezpráví. Tento zralý a vyváženy postoj nalezneme v poselství Druhého vatikánského koncilu, v učení Svatého otce Jana Pavla II., který si tímto postojem získal
úctu na Západe i na Východě. Stejně mluví za naši církev i otec kardinál i chceme
dialog, dialog čestný a partnerský, dialog sa všemi - ve spravedlnosti a pravdě.
Rok 1995 je věnován řeholníkům a tématu DUCHOVUí A TĚLESNÁ KULTURA OSOBITOSTI,
Ukazuje, ze celé dílo Desetiletí stojí na křestanském celostním pojatí člověka
a skutečnosti: teprve vyvážené spojení všech rovin života - tělesné, duševní,
sociálníj ekologické i mravní a duchovní - povede ke zdraví jadince i společnosti,
Předposlední rok Desetiletí se vrací k jádru duchovního poslání ^církve:
EVANGELIZACE A MODLITBA. Tématem závěrečného roku (1.937) je KRISTUS - PÁN
DĚJIN A OTEC BUDOUCÍHO VÍKU 5 chceme{ aby v národě dozrálo veliká smíření, abychom
raohli v lásce a v síle Ducha překročit práh nového tisíciletí.
Kašdý rok - podobně jako tomu je u kaplí chrámu - je zasvěcen některém»
z našich národních patronů. To je dSleHtéj zde se ukazuje, Ke dílo Desetiletí
je pevně zakořeněno v našich dějinách, v naších domácích tradicích. Světci nejsou
"bůčkové", .nýbrž svědkové toho| jak Kristus v každé doběj v různých podmínkách
vzbuzuje vidy nová a orginální cesty následování. Světci doprovázející témata
jednotlivých let ukazují, ze tato téraata nejsou abstraktní, nýbrž; Se kaSdý rok
bude mít svou tvář. Tak -jako i církev není 'iádná anonymní organizace, jo organismus s šivi tělo, má tvář... Právě ve tvářích světců m&a.eme rozeznat tu na j vlast nejsi tvář církve - tvář Kristovu v její nevyčerpatelné kráse.
Pokud js některý z našich světci, spjat s určitou řeholní společností, chtěli
bychom v příslušném roce ukázat duchovní a kulturní přínos této řehole. Nemusím
chodit pro příklad příliš daleko - z jediného kláštera zde v Brně vyšlí muži
jako Mendl, Kříškovský, Bratránek; v klášteře v Louce, kde zítra pokračuje naše
poutní slavnost, pfisobil Prokop Diviš - a mohli bychom ve výčtu dlouho pokračovat.
Nebyly tedy ty řehole jen "mnichů rota lína'1. Řády
.ženské i musské
přirozeně
patří k plnému životu církve a vždy také přínosem pro Hvot společnosti.
Mnozí z nás, kteří pracujeme ve zdravotnictví, bychom si i dnes velice přáli,
aby naši práci doplnila - jak je torau všude ve světě, i ve všech sousedních
socialistických státech - křestanská zdravotnická, pečovatelská a sociální zařízení, která by poskytovala služby prozářené trpělivostí a láskou těch3 kteří se
této službě plné zasvětili jako síta svědectví víry a kteří mají při práci srdce
neustále ponořené do lásky Kristovy!
Během Desetiletí budou přebírat "štafetu" jednotlivé diecéze - dnes slaví
Brno sv. Klementa a za měsíc budějovická diecéze sv. Jana Nep. Neumanna; v příštím
roce blah. Jana Sarkandra se Olomouc jistě nenechá zahanbit!
Vratme se k příměru Desetiletí duchovní obnovy jako chrámu. Pohleďme
na
jeho oltářní obrazs Je na něm postava sv, Vojtěcha. Desetiletí je přípravou
na tisící výročí jeho mučednické smrti. Co nám říká dnes tento pražský biskup
z desátého století?
1. Svátý Vbtěch je první Cech skutečně evropského významu, evropského formátu
a evropského cítění. Vyzývá nás dnés k znovunalezení našeho místa v Evropa,
v evropské kultuře, k obnovenému vědomí našeho evropanství.
Na S:ě vlastenectví, Desetiletím posílené, se nesmí stát p kg v in cíalísm^m a
šoviniainem - nejvlastnejší národní hodnoty nejí;po pochopíme právě v rámci celoevropském.
Také- musírne překonat izolace na5í církve od círfeve světové. Není dána jen
vnějšími podmínkami, někdy sa i my s a m ízolajeme. Uslyšíme-li někoho tuto izolaci
snad vychvalovat a ospravedlňovat ~ "je tc dobře, alespoň
nám
sem neproniknou
všelijaké bludy a extrémy" - uvědomme si, aé právě tento postoj je herezí proti
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katolicifrě církve* učene by se mohla nazvat isolacionalismem a v jadrná češtině
hlupáctvím, zápecnictvím, leností, ducha. Blahoslaveny biskup, který svou pastýřskou berlou rozrazí petlici, kterou se ještě uzavíráme my sami zevnitří
2. Svatý Vojtěch byl Kristovým svědkem v době ještě nerozděleného křsstanství,
Nabádá nás k ekumenismu, úsilí o jednotu křestanů.
Papež Jan XXIII. vyslovil
naději, že právě z našeho národa, v němě v určitám smyslu jedno z nejvážnějších
rozdělení církve započalo, vzejde ten podstatný krok k znovunalezení jednoty.
Málo se za to modlíme, ještě málo pro to děláme, málo boříme ty přehrady vzájemných předsudků a neporozumění mezí křestany,
3. Sv. Vojtěch musel pro tvrdost srdce naších předků opustit tuto zemi,
nalezl v cizině, mučednickou smrt. To nás vede k pravdivému pohledu do minulosti
naší církve i národa, na celé utváření našeho národního charakteru, na kořeny
mnoha věcí, které nás dosud zatěžují* Je třeba uzdravit minulost, učinit pokání,
obrácení, smíření.
Je smutné3 Že se děti ve školách dozvědí minimálně "o víře a církvi ~ a Když
něco. tak prakticky jen samé špatné věci. Nevědí táměř nic o velkých zásluhách
katolické církve o naší národní kulturu, od úsvitu dějin přes lví podíl katolických kněží na národním obrození až po velké hodnoty křestanského
umění
našeho
století, Někteří z našich řad reagují na jednostranné líčení církve jednostranností opačného typu, chtějí vysvětlit a omluvit vše, lící minulost církve jen
V růžov^qh barvách. Ale ani toto není pravda! Jen pravda nás osvobodí. Církev
vyrůstá z vtělené Pravdy a nemusí se bát pravdy. Sv. Filip Neri řekli Chraňte
se lži jako moruí Bytostně potřebujeme pravdu, pravdu ve všech oblastech, pravdu
c své minulosti i současnosti, bez příkras a klamu.
4, Sv. Vojtěch - ovlivněný reformním hnutím z Čluny - snad jako prvý v našich
•dějinách vyslovil výzvu k mravní o a vdo vo a t i., k duchovní a mravní obnově. Tato
v/ř.v-:: prochází jako červená nit v různých podobách celými našimi dějinami. Spatřujeme v ní nejhlubsí snysI našich duchovních dějin, naší národní tradice.
KaŽdé obnovené dílo v naší zemi zahrnuje v sobě urči ti ý výklad smyslu našich
dějin. Kdyby nenavazovalo na skutečné kořeny národních tradic, nemohlo fey hluboce
zakořenit a přinést plody.
Díle Desetiletí duchovní obnovy sa vědomě přihlašuje k tradici úsilí o pravdivost mravního života £ rovněž o kulturnost v hlubokém křes tanskam
smyslu.
K
úsilí, která spojuje duchovní odkaz nažich světců, tradici cyrilometodějskou
a svatováclavskou,, s odkazem všech opravdu velkých a přínosných postav . našich
dějin a naší kultury, byt tyto postavy byly ve své době třeba v rozporu s tehdejšími představiteli katolické církve. Jak tc bylo krásně Vysloveno ve Velikonočním
poseíštví otce Kardinála z minulého roku, Desetiletí je velkou příležitostí
k smíru a sjednocení v Pravdě, která nás všechny přesahuje a zároveň
zve
do
svá plnosti,
,
•
Je tžába se probudit v životě mravním i kulturními Dost .švjekóvání? Mysleme,
na chorál.
5, Vojtěch je světec, muž pokory, muž kříže, V době rozmachu bohatství a
světové moci církve vstoupil na svůj biskupský stolec bosýma nohama na znamení
pokory a lásky k chudému Kristu.
V době, kdy se" křestanství šířilo ohněm a mečem, odmítl tuto cestu a vydal.
f'5 k pohanům hlásat víru bez jakékoliv mocenské podpory^ přijal smrt jako podíl
na kříži a 3 jeho oběti vzešlo záhy veliká požehnání.
Vojtěchovy "bosé nohy" jsou velkým odkazem našim biskupům a celá církvi.
Vzpomínám na fotografii Štěpána Trochty, jednoho z naších největších biskupů
nové doby, z období, kdy po propuštění z vězení pracoval jako instalatér, spravoval záchody. Otec biskup je na tomto snímku v nejobyčejnějších šatech, s dělnickou
čepicí ~ ale z jeho tváře vyzařuje moudrost a vznešenost tcho, který i tuto
situaci přijal a vnitřně proměnil a ona mu dopomohla k ještě větší lidské a
pastýřské zralosti.
Lze očekávat, že církev a věřící budou mít v táto společnosti v budoucnu
více vnějších možností než dosud\ slyšíme to v projevech státních představitelů,
odpovídá to směru společenského vývoje, jo to přirozené a spravedlivé.

Ve'všech proměnách času á tváří novým možnostem vsak buďme
nesmírně
bdělís
aby nám - biblicky řečeno - neztučnělo a neztvrdlo srdce. Církev se nesmí stát
do sebe uzavřeným ghettem, nesmíme ztratit živé spojení, .s obyčejným čivo tem
lidí kolen náss s jejich problémy a těžkostmi, spojení, které se právě v posledních desetiletích tak prohloubilo. Chraňme se sebespokojenosti, nevracejme se
ke všem starým formám, zvláště se vyhýbejme všsmu triurafalismus okázalosti,
vnajškovostij v 81 pompěj která v minulosti tolik lidí odradilaI
V této věcí je právě náš národ nesmírně citlivý. K jeho srdci nelze jít
ani v okovaných botách5 ani ve zlatě - jen těma "bosýma nohama". Tomuto národu
nikdy ne imponovala moc a přepych i ten, kdo si jej chtěl naklonit a sám přitom
sáhl po nějakých privilegiích pro sebe, vždycky to u něj vnitřně prohrál.
Chraňme si i v budoucnosti ducha pokory a neokážalost života církve jako
královský klenot a jako velikou Šanci!
Bratři a sestry, dotkli jsme se velikého tajemství? tajemství kříže. V kříži
je síla, bez níŽ nelze obnovené dílo uskutečnit.
Jsme
nyní videotechnikou spojeni se sálem konsistoře, kde naše shromáždění
sledují nemocní a tělesně postižení3 lidé na vozíčkách, na lučcích bolestí,
a také staří a slabí, kteří"uč nemohli přijít mezi nás.
K vám se nyní přímo obracím, naši tak cenní bratři a sestry! Já znám lidské
utrpení a bídu. Pracuji léta v nemocnici, starám se o lidi, kteří propadlí alkoholu a drogám a kteří jsou dnes většinou velice zruinovaní tělesně a duševně,
duchovně i mravně. Denně jsem mezi nimi, denně se snáším obvázat rány je Uch
srdcís hojit ty rozlámané šivotní osudy, smiřovat a léčit rozvrácená rodiny.
Denně se ^zblízka dívám bolesti do tváře; Nemohl bych dělat tu práci, kdybych
nic nevěděl o tajemství kříže, který proměňuje bolest a slabost v sílu.
^^Toau, kdo nese křič - kříž pronásledování, a nepropadne nepřátelství a zlobě,
křič dobrovolné askeze, Čistoty, chudoby a kázně, a nepropadne zahořklosti nebo
pýše, Či křič bolesti tělesných nebo duševních a nepropadne zoufalství - tomu,
kdo vkládá ^svůj kříž do křiče Kristova, tomu Bůh svěřil nesmírnou moc, Takový
člověk uvolňuje obrovskou tvůrčí energii lásky. Jeho modlitba míří přímo do
srdce Kristova a v něm, v jeho čáru přetavuje a přetváří srdce lidí a svět.
Haši trpící bratři a sestry, úpěnlivě vás prosím! pomáhejte nám. Přimlouvejte
se za nás. Obětujte své bolestí a modlitby za zdar díla Desetiletí. Vy můžete
chrámu
^tyčífc ty nejpevnější sloupy a vložit do této stavby ty nejvzácně j ši kameny í
Bratři a^sestry, podívejte se na toto mládí církve kolem: Čím si je vysvětlíme, ne-li tíws že nyní vzchází požehnaná setba těch, kteří kdysi nesli v této
zemi křič pronásledování?

I iá^ jsem vyrůstal bez víry, bez náboženské výchovy. Jsem Bohu dnes vděčný
za to, že mne k sobě vedl touto oklikou, že jsem mohl napřed dobře teoreticky
i prakticky poznat svět ateismu. Dává mi to možnost všít se do světa nevěřících,
do^ jejich myšlení a zábran, dává mi to možnost vést s nimi dialog. Dává mi to
raošnosť^oba tyto světy srovnat a být o to vděčnější za dar víry, který dává
teprve čivo tu skutečnou hloubku a smysl. Dnes vím, že mé obrácení před 23 lety
•i podobně jako obrácení tolika mladých lidí u nás - je jistě z veliké části
Plod modliteb a utrpení těch, kteří zejména v letech padesátých nesli těžké
křiče pro svou věrnost víře a církvi. Těch, kteří nemohli kázat, psát, nemohli
pracovat pro Krista jinak než právě tím, že obětovali svá utrpení. A Bůh se
postaral o tuto setbu. Je to zákon prověřený dvaceti staletími křestanství,
že každé utrpení a pronásledování církev očistuje a zpevňuje.
Mnozí tito lidé žijí ještě dnes mezi námi, i zde jsou jistě přítomní. Chtěl
bych jim za sebe, za mou generaci, za ty ještě mladší i zs tys kteří teprve
přijdou, Z tohoto místa vyslovit vroucí poděkování a vděčnost. Křestané
prvních
staletí líbali ruce těch, kteří nesli pouta pro Krista. Oslavujeme-li "světce
minulých staletí, nezapomínejme na tyto velké vyznavače, kteří jegte dnes čijí
mssi námi!
Dílo Desetiletí, duchovní obnovy vyrůstá z minulosti, ale má smysl především
pro budoucnost. Je to: naše příprava na vstup do nového tisíciletí.
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To, oč v něm podstatně jde, je .vytvořit nový životní styl tváří v tvář požadavkům přicházejícího tisíciletí. Proti civilizaci konzumu a lhostejnosti, bezohledné manipulace s. přírodou i lidmis civilizaci násilí, lži a smrti chceme
postavit křesťanskou.- alternativu: civilizací lásky, a pravdy, civilizaci úcty
k životu, k životu ve všech jeho formách, i k životu nenarozených a těžce nemocných .
Tento rok, který má téma VÍRA V MODERNÍM SVĚTĚ, nás vede k pohledům nejen,
na základě naší víry, nýbrž na problémy světa, ve kterém žijeme.
Jsme svědky celosvětového pádu jedné iluze. Byla to iluze, která vznikla
právě v době osvícenecká, v době Hofbauerově, vrcholila v minulém století &
přežívala až do naší doby - nyní však ztrácí svou sílu. Mám na mysli onu naivní
víru. Se pokrok vědy a techniky jaksi samočinně vyřeší všechny lidské problámy
a zodpoví všechny lidské otázky.
Věda a technika pomohly vyřešit řadu těžkostí, zároveň však přinesly i nové
problémy. Základní lidské otázky, zejména otázka smyslu - života, tu však stojí
před lidstvem naléhavěji než kdykoliv předtím.
My věřící nemůžeme pád této iluze pouze brát na vědomí s uspokojením těchs
na jejichž slova došlo, a říkat si, le církev během těchto prvých dvaceti staletí
svých dějin už hleděla do hrobu mnoha ideologiím, které předpovídaly její brzký
zánik. Rozčarování dnešních lidí z naivního optimismu vědeckotechnického pokroku
vede toiž mnohé k zoufalství, skepsi a beznaději. Vidíme taká falešné odpovědi
a úniky v podobě drog a sektářství. Musíme se ptát; ke komu tito lidé půjdou?
Kdo jim dá slova věčného života?
Kaše civilizace stojí na křižovatce. Ha této polokouli lide žijí v přebytku
nebo alespoň relativním materiálním blahobytu, chtějí co nejvíce mít a .ušít.'
Ale naše planeta nemá na pokračování tohoto směru vývoje. Když se lidé nenaučí
omezovat své materiální požadavky a nenaučí se dělit, lidstvo zahyne. Kde jsou
však mravní síly, které by tento neblahý vývoj dokázaly zvrátit? Kdo se dobrovolně
vzdá materiálních hodnot a nároků? Jen ten, kdo pozná hodnoty vyššího řádu. Jako
KUŠ z evangelia, který nalezl - poklad skrytý y poli a byl schopen dát všechno,
co měl, afcý te póle a ten poklad získal. My křes tané
nesmíme
zapomenout,
Že
jsme odpovědni za £os abychom k tomuto pokladu r. Božímu království - lidem této
doby ukázaly a umožnili přístup!
Chceme-li však . druhým ukazovat cestu, chceme-ti pomáhat v obnově národa
a společnosti, musíme my věřící napřed z hloubí obnovit sami sebe! Všichni žijeme
hluboce pod úrovní toho, co nám bylo svěřeno.
Každý z nás, aby se mohl stát živým kamenem pro stavbu chrámu5 musí se napřed
nechat pořádně Kristem "otesat"! I naše církev má hodně daleko k "nevěstě bez
poskvrny", která má být podle slov Písma představena Kristu. Musíme si poctivě
uvědomit a pravdivě přiznat bolesti a slabosti naší církve.
Jsme vděčni našim kněžím za jejich službu v nelehkých podmínkách. Ale i
zde je mnoho věcí, které nemůžeme věčně svádět jen na vnější těžkosti. Mnoho
slabostí, s nimiž si církev - a to jsme my všichni - muší poradit sama - 3 pomocí
Bosí.
Kdo stáhne naše kněze z lešení, kam často unikají před svými podstatnými
úkoly, k svatostánku a do středu obcí věřících? Kdo jim ukáže, že mnohem větší
odpovědnost než za církevní budovy mají za ten živý chrám Boží, jímž jsme my?
Kdo učiní z mnoha samotářských a izolovaných kněží bratrská a kolegialni společenství? Kdo je naučí naslouchat a mluvit s těmi, k nimž byli posláni? Kdo se
postará o větší vzdělanost našich kněží? Kdo překoná tu údržbářskou mentalitu
v církvi a probudí v ní misionářského ducha zakladatelů a tvůrců?
S toužebností očekávámé nové biskupy. Modlíme1 se za ně, postíme se za něs
prosíme za ně. Ale ještě jedno je třebas připravit mysli a srdce pro jejich
příchod, abychom se naučili zralé poslušnosti, abychom se naučili za niiíti stát
a všestranně jim pomáhat.
Dovolte mi příklad z rodinného Života. Vyrůstá-li chalpec úplně bez otce,
je zpravidla nutně deformovaný, aniž o tom třeba ví, protože podstatný rozměr
jeho života, vztah k otci, není u něj kryt žádnou lidskou zkušeností. A když

do ta rodiny přijde novy otec třeba v jeho dvanácti, nastanou obvykle velké
problžmy, které je nutno dlouhodobé a moudře řešit.
Život diecézí, v nichž už generace kněŽí i věřících nezažilý biskupa', je
nutně deformovaný. Charisma, biskupské služby nenahradí sebelepší administrativní
P -Če. Hově biskupy cekají nadlidské úkoly. Budeme jim íauset pomáhat modlitbou,
ale také využitím všech hřiven, které nám byly svěřeny, aby vyrostli v moudré
a prozíravé pastýře, kteří mají "ucho na srdci Božím a prst na tepu doby". Budou
potřebovat spolupracovníky a poradce nejen z řad teologů a kněží, ale i laiků,
odborníků v mnoha oborech. Budou se muset učit vést a my se budeme musst učit
nechat se vést, to obojí není dnes lehké ani samozřejmé.
Bratři a 3estry, třetí rok Desetiletí je věnován také obnově kněžského života.
Říkám vám slova, která nejsou moje i Dojde-li v tomto roce k opravdové obrodě
kněžského stavy, pochopí-li kněží tento rok ne jako nějaký "úkol navíc" nebo
jen zajímavé téma pro kázání, nýbrž jako výzvu pro práci na sobě, pak vzápětí
dostaneme dobré biskupy. Bůh sám vzbudí uprostřed tohoto lidu pastýře podle
svého srdce, kteří by srdcem rozuměli, co Duch praví církvi, kteří by milovali
církev a zároveň rozuměli době a světu, v němž žijeme, měli široký rozhled a
hluboké zakotvení v Pánu a vedli nás na této cestě obnovy. Bůh na ně včas ukáže
a ti naši svatí je povedou mořem překážek až na ty osiřelé stolce. Důvěřujmes
Bůh je veliký.
Bratři a sestry, ještě jedna poznámka, závěrečná. Týká se poutí. A zvláště
jedné, ktčrá je ještě před námi.
Ha pouti bychom neměli jezdit jen proto, abychom si zazpívali a potěšili
se, že je nás hodně a stále víc. Poutí vyjadřujeme ochotu opustit staré, vy ježděné
koleje a cesty svévole a stanout na Boží stezce. Jdeme na místa, »osvěcená našimi
světci, jako 3e dřív jezdilo "na zkušenou" - abychon se vrátili nějak jiní,
zralejší, abychom to vše doma pak viděli novýma očima, abychom změnili to, co
potřebuje změnu, a více si vážili toho, co je dobré. Celé to Desetiletí je vlastně
taková pout, veliká společná cesta.
Každá jednotlivá pout by měla mít určité téma, stěžejní myšlenku, otázku,
nějaký duchovní Úkol, Abychom se touto otázkou už předem zabývali, abychom ji
přinesli na oltář a doma aby v nás pak doznívala. Dnešní pout nám klade otázku
jak hlásat a žít evangelium nově. Blížící se pout ke cti sv. Jana Nepomuka Neumanna přinese otázku, jak žije Kristus v Člověku.
Ale čeká nás letos ještě jiná událost. Bude se odehrávat v Říme, ale budeme
se na ni připravovat doma a pak ji oslavíme společnou poutí do svatovítksé katedrály v Praze. Všichni víte, o čem mluvím - o svatořečení naší Anežky České.
Sedm
staletí usilovali o její svatořečení pražští arcibiskupové, několik
českých králů včetně císaře Karla IV. a jeho matky Elišky i jiné významné osobností, modlily se za ně generace našich předků. I v nedávné době se několikrát
zdálo Anežčino svatořečení být takřka na dosah ruky, a ©pět k němu nedošlou Jako
by ta potřebná míra modliteb, ale také činů, které jsou ovocem pokání, nebyla
ješte dovršena. K svatořečení dochází teprve nyní, když jsme prošli prvním rokem
Desetiletí duchovní obnovy,který jsme celý zasvětili Anežce, a když se ukazují
plody tohoto prvního roku Desetiletí - první krůčky k obnově normálního života
řeholí a zejména vznik skupin křestanská služby, která nyní vyrůstají v našich
farnostech « ^i^eésích jako projav ochoty sloužit potřebným, zejména nemocným,
starým, postišeným a opuštěným lidem: křestanská společenství by měla být známa
jako mísSo, v němž lze nalézt pomoc*
Avšak dovedeme skutečně pochopit a docenit smysl Anežčina svatořečení v
této době? Je velmi důležité vidět nejen to, co AnažČíno svatořečení dovršujes
ta staletí modliteb, ale především to, co tato událost otevírá, k čemu poukazuje
a vybízí do budoucnosti?
Víte, Že s Anežčiným "posmrtným osudem" byly odedávna v našem národě soo-iovány
různé vize- a proroctví. Tak kněz Beckovský, předchůdce našich buditelů, zaznamenává starou předpověď, že v Čechách nastane pokoj a štěstí, až se na ide ztracené
Anežčino tělo, její ostatky. Můžeme snad připojit k této předpovědi naději,
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že o to vetší dobro vzejde naše-rv, národu tehdy, až nalezne AneSeina ducha -•
ducha hlubokého spojení lásky k fcohú a k člověku, modlitby a páče o bližní?
Anežčino svatořečení a celé dílo Desetiletí je k tomu vzácnou příležitostí!
Tento letošní Anežčin návrat, je i vystoupení z šera minulosti do popředí
naší pozornost ij připomíná cosi z jejího pozemského života. Po svém vstupu do
kláštera trávila Anežka mnohá léta šíranou veřejného života a do popředí zájmu
národa vstoupila vlastně jen dvakrát, vždys kdy ji národ naléhavě potřeboval.
Poprvés když v zemi zuřila občanská válka a bratrovražedná boje - tehdy smířila
svého bratra krále Václava s jeho odbojným synem Přemyslems a podruhé na samém
konci svého života, po porážce na Moravském poli, kdy země byla obsazena cizími
braniborskými vojsky, řádil hladomor a všeobecný chaos, tehdy se zástupy ubožáků
utíkaly k Anežce s prosbou nejen o chléb, ale především o naději - protože v
t-íto dceři přemyslovského královského rodu hledaly autoritu, paprsek jistoty
a orientace ve všem tom zmatku a bídě. Také dnes vystupuje před nás svatá Anežka
Česká, aby pomáhala k smíření, smíření v rodinách, smíření v národě, smíření
v církvi a mezi církvemi, k smíření s lidmi i s Bohem. Vystupuje, aby sytila
hladové - ne už tělesně, ale duchovně. Přichází, aby všem, kteří kráčejí v temnotách j či tonou ve zmatku a beznaději, ukazovala pevný bod jistoty a smyslu.
Aby ukazovala, že pravý smysl života neleží v blahobytu, konzumu a kariéře,
nýbrž v lásce, která se ukázala na kříži.
Brněnský básník Václav Renč líčí Anežku, jak ukazuje znamení kříže a jak
tímto křížem buší do skály našich zatvrdlých srdcí a volá:
"Vy, sami v sobě zazděnís
povstaňte v tomto znamení?"
Také společný pastýřský list našich biskupů a ordinářů, zahajující Anežčin
rok a celDesetiletí duchovní obnovy národa; začínal slovy Písma, která nás
podobně otevírají směrem vzhůru* Vzpřimte se a zvedněte hlavy?
Ano j bratři a sestry, vzpřimme se, vzmužme se, posilněme svá srdcet Máme
ještě dalekou cestu před sebouS
Ve stopách našich světců - Vojtěcha, Anežky3 Klementa Hofbauerá - jdeme
cestou starou a přece stále novou. Právě na tvářích světců vidíme věčné mládí
církve. Uchvátil je Duch Kristův, který obnovuje a omlazuje. Který posiluje
a potěšuje. Který se nás zastává a ujímá se nás v našich slabostech. Který nás
uvádí do plností pravdy. Kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Kéž tento Duch Bočí prostoupí naše srdces naplní dnes tuto katedrálu, posvětí
toto město i celou naši semi. Evangelium musí být hlásáno a dosvědčováno docela
novým způsobem.
Bože naších otců, Bože našich dějin, Bože budoucnostis
OSVOBOĎ NÁS PRAVDOU A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ I
Amen.

(Autor projevu PhDr. Tomáš Halík jnar. 1948| vystudoval filozofii, sociologií
a psychologií a v současné době pracuje jako klinický psycholog v Praze. Kardinál
Tomášek mu svěřil významnou úlohu ve Výboru pro Desetiletí duchovní obnovy,
který ustavil loni pod vedením pražského světícího biskupa ThDr. Antonína Lišky.
Tento pracovní výbor odpovídá, v součinnosti se Sborem ordinářá ČSR, za koncepční
a organizační otázky Desetiletí.)

