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I.
PAPEŽSKÉ
DOKUMENTY

1.

Poselství
Svatého otce Františka
ke 49. Světovému dni míru
1. ledna 2016

„Překonej lhostejnost a dosáhni míru“
1. Bůh není lhostejný! Bohu na lidstvu záleží, Bůh ho neopustí! Tímto svým hlubokým přesvědčením bych chtěl na začátku nového roku
doprovodit svá přání hojných požehnání a míru jako znamení budoucí
naděje pro všechny muže a ženy, pro všechny rodiny, lidi a národy na
celém světě, jakož i pro všechny hlavy států a vlád a pro náboženské
představitele. Neztrácejme naději, že rok 2016 nás všechny zastihne,
jak se na různých úrovních plně a s důvěrou nasazujeme pro vytváření
spravedlnosti a pracujeme pro mír. Ano, mír je Božím darem i dílem
člověka. Mír je Božím darem a zároveň je svěřen všem lidem, kteří
jsou povoláni, aby ho vytvářeli.
Uchovat si důvody k naději
2. Války a teroristické akce se svými tragickými důsledky, únosy
osob, pronásledování z etnických a náboženských důvodů a různá
zneužívání poznamenávaly celý minulý rok od začátku až do konce.
V různých částech světa bolestně narůstaly až do té míry, že získaly
rysy čehosi, co můžeme nazvat „rozkouskovaná třetí světová válka“.
Ale některé události minulých let i právě skončeného roku mne při
pohledu zaměřeném na nový rok povzbuzují k obnovení své výzvy,
abychom neztráceli naději ve schopnost člověka překonávat s pomocí Boží milosti zlo a neupadat do rezignace a lhostejnosti. Události,
o nichž hovořím, ukazují schopnost lidstva pracovat solidárně bez
ohledu na individuální zájmy, netečnost a lhostejnost vůči kritickým
situacím.
Mezi nimi bych chtěl připomenout úsilí vynaložené ve prospěch
setkání světových vůdců v rámci COP21 s cílem hledání nových cest,
jak čelit klimatickým změnám a ochránit Zemi, náš společný domov.
6

To nás vrací ke dvěma předchozím událostem na globální úrovni:
k summitu v Addis Abebě zaměřenému na hledání fondů pro udržitelný rozvoj ve světě a v OSN přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj,
která má do uvedeného roku zajistit důstojnější život všem, především
chudým národům planety.
Pro církev byl rok 2015 mimořádný také tím, že byl ve znamení
50. výročí zveřejnění dvou dokumentů Druhého vatikánského koncilu, které velmi výmluvně vyjadřují smysl církve pro solidaritu se
světem. Na začátku koncilu chtěl papež Jan XXIII. dokořán otevřít
okna církve, aby komunikace mezi ní a světem byla přímější. Oba
dokumenty, Nostra aetate a Gaudium et spes, jsou symbolem nového
vztahu dialogu, solidarity a doprovázení, který chtěla církev probudit
v rodině lidstva. V deklaraci Nostra aetate církev vyjádřila svou otevřenost dialogu s nekřesťanskými náboženstvími. Pastorální konstitucí Gaudium et spes, s odkazem na skutečnost, že „radost a naděje,
smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak
trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků“,1
se pak církev rozhodla nastolit s lidskou rodinou dialog o problémech
světa jako znamení solidarity, úcty a lásky.2
V téže perspektivě chci Svatým rokem milosrdenství vyzvat církev, aby se modlila a pracovala na tom, aby v každém křesťanu dozrávalo pokorné a soucitné srdce, schopné hlásat milosrdenství a svědčit
o něm, schopné „odpouštět a dávat“ a otevírat se „vůči těm, kdo žijí na
nejbeznadějnějších existenciálních periferiích, jež moderní svět často
dramatickým způsobem vytváří“, aniž by upadalo „do lhostejnosti,
která ubíjí, do zvykovosti, která uspává duši a brání objevovat novost,
a do cynismu, který ničí“.3
Existuje mnoho důvodů pro to, abychom věřili ve schopnost lidstva
jednat společně v solidaritě s uznáním vzájemného propojení a závislosti a mít na srdci své nejzranitelnější členy i ochranu společného
1	Druhý vatikánský koncil, pastorální konstituce Gaudium et spes, č. 1.
[Česky vyšlo v: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002 – pozn. překl.].
2	Srov. tamtéž, č. 3.
3	Papež František, bula k vyhlášení Svatého roku milosrdenství Misericordiae vultus, č. 14–15. [Česky vydala Česká biskupská konference, Praha
2015 – pozn. překl.].
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dobra. Takový postoj solidární spoluzodpovědnosti je u kořene prvotního povolání k bratrství a ke společnému životu. Naše důstojnost
a meziosobní vztahy nás utvářejí jako lidské bytosti, které Bůh chtěl
stvořit ke svému obrazu a podle své podoby. Jako tvorové nadaní nezcizitelnou důstojností existujeme ve vztahu se svými bratry a sestrami, vůči nimž máme zodpovědnost a s nimiž jednáme solidárně. Bez
tohoto vztahu bychom shledávali, že jsme méně lidští. Právě proto
lhostejnost vytváří hrozbu pro lidskou rodinu. Když nyní vycházíme
vstříc novému roku, chtěl bych všechny vyzvat, aby tuto skutečnost
uznali, a tak vítězili nad lhostejností a dosahovali míru.
Některé podoby lhostejnosti
3. Zajisté platí, že postoj lhostejného člověka, který uzavírá své srdce, aby nemusel dbát o druhé, zavírá oči, aby neviděl kolem sebe,
a odtahuje se, aby se ho nedotkly problémy druhých, je mezi lidmi
poměrně rozšířený a přítomný v každém období dějin. V naší době
však nepochybně překročil individuální rámec, nabral globální rozměr a vytváří jev „globalizované lhostejnosti“.
První formou lhostejnosti v lidské společnosti je lhostejnost vůči
Bohu, z níž pramení i lhostejnost vůči bližnímu a vůči tvorstvu. Je to
jeden z vážných důsledků falešného humanismu a praktického materia
lismu ve spojení s relativistickým a nihilistickým myšlením. Člověk
si myslí, že je tvůrcem sebe sama, svého života i společnosti. Cítí se
soběstačný a usiluje nejen o to, aby byl náhražkou Boha, ale také o to,
aby se bez něho úplně obešel. V důsledku toho si myslí, že nic nedluží
nikomu s výjimkou sebe, a dožaduje se pouze svých práv.4 Proti takovému chybnému sebepochopení lidské osoby připomínal Benedikt
XVI., že ani člověk, ani jeho vývoj nedokážou nabídnout odpověď po
konečném smyslu.5 A ještě před ním Pavel VI. prohlašoval, že „pravý
humanismus je pouze ten, který je zaměřen ke svrchovanému Bohu

4	Srov. Benedikt XVI., encyklika Caritas in veritate, č. 43. [Česky vydalo
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009 – pozn. překl.].
5	Srov. tamtéž, č. 16.
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a uznává povolání, kterého se člověku dostalo a které dává lidskému
životu pravý ráz“.6
Lhostejnost k bližním se projevuje různými způsoby. Někteří lidé
jsou dobře informovaní – poslouchají rozhlas, čtou noviny a sledují
televizi, všechno ale dělají mechanicky a bez osobní angažovanosti.
Jen mlhavě si uvědomují, jaké pohromy postihují lidstvo, a naprosto
jim chybí pocit, že se jich to týká, nebo soucit. Je jim vlastní postoj
těch, kdo vědí, ale svůj zrak, myšlení i jednání soustředí pouze na
sebe. S lítostí je třeba říci, že dnešní informační exploze sama o sobě
nevede k většímu zájmu o problémy druhých lidí, protože ten vyžaduje otevřenost a smysl pro solidaritu.7 Nadbytek informací skutečně
může ochromit vnímavost a do jisté míry i vést ke zlehčování problémů. Jsou lidé, kteří si „jednoduše libují v tom, že nepatřičným zobecňováním dávají vinu za svá vlastní zla chudým lidem a chudým
zemím a domáhají se řešení v podobě ‚vzdělávání‘, jež je má zklidnit
a proměnit v ochočené a neškodné bytosti. Tato skutečnost je ještě
více znepokojivá, když sociálně vyloučení nahlížejí, jak bují tato sociální rakovina, kterou je v mnoha zemích – ve vládách, mezi podnikateli a v institucích – hluboce zakořeněná korupce, bez ohledu na
politickou orientaci vládnoucí vrstvy“.8
V jiných případech se lhostejnost projevuje nedostatečným zájmem o to, co se děje v našem okolí, zejména pokud se nás toto dění
nedotýká osobně. Někteří lidé si raději nekladou otázky ani nehledají
odpovědi. Vedou pohodlný život a zůstávají hluší k nářkům těch, kdo
trpí. Téměř nepozorovaně se tak postupně stáváme neschopnými mít
soucit s ostatními lidmi a jejich problémy a chybí nám zájem starat
se o ně, jako by za tyto problémy nesli zodpovědnost jen ti, jichž se

6	Pavel VI., encyklika Populorum progressio, č. 42. [Česky vyšlo v: Sociální encykliky, Zvon, Praha 1996 – pozn. překl.].
7	„Stále globalizovanější společnost z nás dělá sousedy, ale ne bratry. Rozum sám o sobě je schopen pochopit rovnost mezi lidmi a postarat se
o klidné občanské soužití – nedokáže ale vytvořit bratrství“ (Benedikt
XVI., encyklika Caritas in veritate, č. 19). [Česky vydalo Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří 2009 – pozn. překl.].
8	Papež František, apoštolská exhortace Evangelii gaudium, č. 60. [Česky
vydalo nakladatelství Paulínky, Praha 2014 – pozn. překl.].
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dotýkají, a my s nimi neměli nic společného.9 „Pokud se nám daří
dobře a žijeme v pohodlí, samozřejmě zapomínáme na ostatní (což
se Bohu Otci nestává nikdy), nezajímáme se o jejich těžkosti, o jejich
bolesti a nespravedlnosti, jimiž trpí… a naše srdce tak upadá do lhostejnosti. Zatímco já si žiji poměrně dobře a pohodlně, zapomínám na
ty, jimž se dobře nedaří.“10
Protože všichni žijeme ve společném domově, nemůžeme si neklást otázku jeho stavu, jak jsem se to pokusil udělat v Laudato si’.
Častým důsledkem lhostejnosti ke druhým lidem je znečištění vody
a ovzduší, bezhlavé vytěžování lesů a ničení přirozeného prostředí,
neboť všechno souvisí se vším. Pak je zde i způsob, jakým se chováme ke zvířatům a který ovlivňuje to, jak jednáme s druhými lidmi,11
nemluvě o lidech, kteří si jinde dovolí dělat to, co by se doma neopovážili.12
V těchto a mnoha dalších situacích vede lhostejnost k tomu, že se
člověk uzavírá druhým a vyhýbá se jakémukoli závazku. Přispívá tak
k tomu, že ve světě schází pokoj a mír ve vztahu k Bohu, k bližnímu
i k životnímu prostředí.
Mír v ohrožení globalizovanou lhostejností
4. Lhostejnost vůči Bohu překračuje čistě soukromou sféru jedince a zasahuje i sféru veřejnou a společenskou. Jak poukázal Benedikt XVI., „mezi oslavou Boha a pokojem lidí na zemi existuje těsné
pouto“.13 Vskutku, „bez otevřenosti transcendentnu se člověk stává
snadnou kořistí relativismu a je pro něj jen velice obtížné jednat spravedlivě a usilovat o mír“.14 Přehlížení a popírání Boha, které mají za

9	Srov. tamtéž, č. 54.
10	Papež František, Poselství k postní době 2015. [Česky vydala Česká biskupská konference, Praha 2015 – pozn. překl.].
11	Srov. papež František, encyklika Laudato si’, č. 92. [Česky vydalo nakladatelství Paulínky, Praha 2015 – pozn. překl.].
12	Srov. tamtéž, č. 51.
13	Benedikt XVI., Promluva k diplomatům akreditovaným u Svatého stolce,
7. ledna 2013.
14	Tamtéž.
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následek, že člověk neuznává žádnou vyšší normu než sebe sama a jedině sebe sama, vedly k nevýslovným krutostem a násilí.15
Lhostejnost k bližnímu, která se rodí z lhostejnosti k Bohu, se
jak na individuální, tak na společenské úrovni projevuje nečinností
a nezájmem, což má za následek, že ve světě přetrvává nespravedlnost
a zásadní sociální nerovnováha. Ty zase mohou vést ke konfliktům
a v každém případě živí atmosféru nespokojenosti, v níž dříve nebo
později může dojít k explozi násilí a nejistoty.
Lhostejnost a nedostatek nasazení jsou projevem závažného zpronevěření se povinnosti, která každého z nás zavazuje usilovat podle
svých schopností a své úlohy ve společnosti o rozvoj společného dobra, a zvláště o mír, který patří mezi nejcennější dobra lidstva vůbec.16
Na institucionální úrovni může lhostejnost ke druhým lidem
a k jejich důstojnosti, základním právům a svobodě – zvláště když
je tato lhostejnost spojena s honbou za ziskem a hédonismem – podporovat, a dokonce ospravedlňovat skutky a politické kroky, které
v posledku představují hrozbu pro mír. Lhostejnost také může vést
k ospravedlnění zavrženíhodných ekonomických postupů, které plodí
nespravedlnost, rozdělení a násilí za účelem zajištění blahobytu pro
jednotlivce nebo konkrétní národ. Ekonomické a politické projekty
často cílí na zajištění či udržení moci a bohatství, a to i za cenu pošlapání základních práv a potřeb druhých lidí. Když lidé vidí, že jsou jim
upírána základní práva, jako je právo na jídlo, vodu, zdravotní péči
nebo práci, jsou v pokušení zajistit si je silou.17
15	Srov. Benedikt XVI., Promluva během Dne rozjímání, dialogu a modlitby
za mír a spravedlnost ve světě, Assisi, 27. října 2011.
16	Srov. papež František, apoštolská exhortace Evangelii gaudium, č. 217–
237. [Česky vydalo nakladatelství Paulínky, Praha 2014 – pozn. překl.].
17	„Pokud se však neodstraní vylučování a nerovnost ve společnosti nebo
mezi různými národy, nebude možné vykořenit násilí. Chudí lidé a chudší
národy jsou obviňováni z násilí, ale bez rovnosti příležitostí budou různé formy agrese a válek nacházet úrodnou půdou a dříve či později propuknou. Když společenství – místní, národní či světové – odsune jednu
svoji část na periferii, neexistují žádné politické programy ani pořádkové
složky či zpravodajské služby, které by mohly trvale zajistit klid. Neděje
se tak pouze proto, že nerovnost vyvolává násilnou reakci těch, kdo jsou
vyřazeni ze systému, nýbrž proto, že tento sociální a ekonomický systém
je nespravedlivý ve své podstatě. Jako dobro tíhne k tomu, aby se sdílelo,
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Lhostejnost k životnímu prostředí, projevující se odlesňováním,
znečišťováním a následnými přírodními katastrofami, které vytrhávají celá společenství z jejich ekosystému a uvrhují je do hluboké nejistoty, navíc vede k vytváření nových forem chudoby a nespravedlnosti, často se závažnými důsledky pro bezpečí a mír. Kolik válek se
již uskutečnilo a kolik dalších ještě bude muset přijít kvůli chybějícím
prostředkům nebo pro neuhasitelnou žízeň po přírodních zdrojích?18
Od lhostejnosti k milosrdenství: obrácení srdce
5.	Když jsem před rokem, ve svém poselství ke Světovému dni míru
2015 s mottem „Již ne otroci, ale bratři“, připomenul první biblický
obraz lidského bratrství, příběh o Kainovi a Ábelovi (srov. Gn 4,1-16),
chtěl jsem upozornit, že již toto první bratrství bylo již na počátku
zrazeno. Kain a Ábel byli bratři. Oba vzešli ze stejného lůna, byli si
rovni co do důstojnosti a oba byli stvořeni k Božímu obrazu a podle
jeho podoby. Jejich vzájemný bratrský vztah byl ale zničen. „Kain
nejen že nesnáší svého bratra Ábela, ale ze závisti ho i zabije.“19 Bratrovražda byla zradou, a když Kain odmítl uznat Ábela za svého bratra, došlo k prvnímu narušení rodinných vztahů bratrství, solidarity
a vzájemného respektu.
Tehdy zasáhl Bůh a připomenul člověku jeho odpovědnost za své
blízké; podobně to učinil, když naši prarodiče Adam a Eva porušili
vztah s ním, svým Stvořitelem. „Tu se Hospodin zeptal Kaina: ‚Kde
je tvůj bratr Ábel?‘ On odpověděl: ‚Nevím. Copak jsem já strážcem
svého bratra?‘ Hospodin řekl: ‚Cos to udělal? Hlas krve tvého bratra
volá ke mně ze země‘“ (Gn 4,9-10).
Kain odpovídá, že neví, co se stalo s jeho bratrem, a že on není
jeho strážcem. Necítí se odpovědný za jeho život, jeho osud. Necítil
tak i zlo, s nímž se souhlasí, tedy nespravedlnost, tíhne k tomu, aby šířilo
svou zhoubnou sílu a tiše rozkládalo základy jakéhokoli politického a sociálního systému, jakkoli se může zdát pevným“ (papež František, apoštolská exhortace Evangelii gaudium, č. 59). [Česky vydalo nakladatelství
Paulínky, Praha 2014 – pozn. překl.].
18	Srov. papež František, encyklika Laudato si’, č. 31 a 48.
19	Papež František, Poselství ke Světovému dni míru 2015, č. 2. [Česky vydala Česká biskupská konference, Praha 2014 – pozn. překl.].
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se být jeho součástí. Byl ke svému bratru – navzdory společnému původu – lhostejný. Jak je to smutné! Jak politováníhodný příběh bratří,
rodin, lidských bytostí! Je to první projev lhostejnosti mezi bratry.
Bůh ale lhostejný není. Ábelova krev má v jeho očích nesmírnou
cenu, a proto žádá Kaina, aby se mu z ní zodpovídal. Už na počátku existence lidské rasy Bůh ukazuje, že se zajímá o osud člověka.
Když se později děti Izraele staly otroky v Egyptě, Bůh znovu zasáhl
a oznámil Mojžíšovi: „Viděl jsem utrpení svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto
jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné
země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem“
(Ex 3,7-8). Měli bychom si dobře povšimnout sloves, jimiž se Boží zásah popisuje: vidí, slyší, zná, sestupuje a vysvobozuje. Bůh nezůstává
lhostejný. Pozorně naslouchá a jedná.
Stejně tak mezi nás Bůh sestoupil v Ježíši, svém Synu. Vzal na
sebe tělo a projevil svou solidaritu s lidstvem ve všem kromě hříchu.
Ježíš se s námi identifikoval a stal se „prvním z mnoha bratří“ (Řím
8,29). Nespokojil se jen s tím, že učil zástupy, ale zajímal se i o jejich
dobro, zejména když viděl, že lidé hladoví (srov. Mk 6,34-44) nebo
nemají práci (srov. Mt 20,3). A  projevoval starostlivost nejen o lidi,
ale také o mořské ryby, nebeské ptactvo, rostliny a stromy, o všechny
věci, velké i malé. Objímal celé stvoření, pozorně ho vnímal a dotýkal
se lidských životů: mluvil s lidmi, pomáhal jim a projevoval dobro
těm, kdo byli v nouzi. A nejen to – prožíval také silná citová pohnutí
a plakal (srov. Jan 11,33-44). Usilovně se snažil, aby všemu utrpení,
bolesti, bídě a smrti také učinil konec.
Ježíš nás učil, abychom byli milosrdní jako náš Nebeský Otec
(srov. Lk 6,36). V podobenství o milosrdném Samaritánovi (srov.
Lk 10,29-37) odsoudil ty, kdo odmítají pomoci lidem v nouzi, kdo je
„vidí, ale vyhýbají se jim“ (srov. Lk 10,31-32). Tímto příkladem vyzýval posluchače – a zejména své učedníky –aby se učili, jak pomáhat
s odstraňováním utrpení tohoto světa a bolestí svých bratří a sester,
aby k tomu využívali všechny dostupné prostředky a začínali v čase,
který mají k dispozici, i navzdory svému zaneprázdnění. Lhostejnost
si často hledá výmluvy: dodržování rituálních předpisů, množství
věcí, které je třeba zařídit, skrývání se za nepřátelství a předsudky,
které nás rozdělují.
13

Milosrdenství je Božím Srdcem. Musí se ale také stát srdcem
všech členů velké rodiny jeho dětí: srdcem, jehož tlukot zesílí vždy,
když je ve hře lidská důstojnost – odraz Boží tváře v jeho stvoření.
Ježíš nám říká, že láska ke druhým lidem – k cizincům, nemocným,
lidem vězněným a bez domova, a dokonce k našim nepřátelům – je
měřítkem, podle nějž bude Bůh posuzovat všechno naše jednání. Závisí na ní tedy náš věčný osud. Není proto divu, že apoštol Pavel vybízel římské křesťany, aby se radovali s radujícími a plakali s plačícími
(srov. Řím 12,15), nebo že nabádal křesťany v Korintě, aby konali
sbírky jako projev solidarity s trpícími údy církve (srov. 1 Kor 16,23). A svatý Jan píše: „Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr
je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak v něm může zůstávat
Boží láska?“ (1 Jan 3,17; srov. Jak 2,15-16).
Z tohoto důvodu je tedy „pro církev a pro věrohodnost jejího zvěstování určující, aby žila a dosvědčovala milosrdenství v první osobě.
Její jazyk a její činy mají předávat milosrdenství, pronikat do lidských
srdcí a vybízet lidi, aby hledali cestu zpět k Otci. První pravdou církve je Kristova láska. Této lásce, která se projevuje odpuštěním a sebedarováním, církev slouží a zprostředkovává ji lidem. Proto tam, kde je
církev, musí být zřetelné Otcovo milosrdenství. V našich farnostech,
společenstvích, ve sdruženích, hnutích a vůbec všude, kde jsou křesťané, by každý měl mít možnost nacházet oázu milosrdenství“.20
I my jsme proto povoláni, abychom se slitovávali a milovali, abychom projevovali milosrdenství a solidaritu a učinili z nich pravou
životní cestu, pravidlo našeho jednání s druhými lidmi.21 K tomu je
ovšem třeba obrácení našich srdcí: Boží milost musí proměnit naše
zkamenělá srdce v srdce z masa (srov. Ez 36,26) a otevřít je druhým lidem v pravé solidaritě. Skutečná solidarita je totiž víc než jen „neurčitý soucit nebo povrchní dojetí nad zlem, týkajícím se mnoha blízkých
nebo vzdálených osob“.22 Je to „pevná a trvalá odhodlanost usilovat

20	Papež František, bula k vyhlášení Svatého roku milosrdenství Misericordiae vultus, č. 12. [Česky vydala Česká biskupská konference, Praha 2015
– pozn. překl.].
21	Srov. tamtéž, č. 13.
22	Jan Pavel II., encyklika Sollicitudo rei socialis, č. 38. [Česky vyšlo v: Sociální encykliky, Zvon, Praha 1996 – pozn. překl.].
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o obecné blaho neboli dobro všech a každého jednoho, protože všichni
jsme zodpovědní za všechny,“23 neboť solidarita se rodí z bratrství.
Takto chápaná solidarita představuje mravní a sociální postoj,
který je adekvátní reakcí na vědomí současných problémů i vzájemné
provázanosti, která v globalizovaném světě propojuje životy jednotlivců a společenství s ostatními lidmi na celém světě.24
K  překonání lhostejnosti je třeba budovat kulturu solidarity
a milosrdenství
6.	Solidarita, jako mravní ctnost a zároveň sociální postoj rodící se
z osobního obrácení, vyžaduje osobní nasazení těch, kdo jsou odpovědní za vzdělávání a formaci.
Myslím zejména na rodiny, které jsou povolány k prvnímu a životně důležitému úkolu výchovy. Rodiny jsou prvním místem, kde
se žijí a předávají hodnoty lásky a bratrství, vzájemnosti a sdílení,
zájmu a péče o druhého. Zároveň jsou privilegovaným prostředím pro
předávání víry, které začíná u prvních, prostých zbožných gest, jimž
matky učí své děti.25
Učitelé, jimž je svěřen náročný úkol vychovávat děti a mladé lidi
ve školách i dalších institucích, si mají být vědomi toho, že jejich odpovědnost se vztahuje také na mravní, duchovní a sociální aspekty
života. Hodnoty svobody, vzájemného respektu a solidarity lze předávat už od útlého věku. Papež Benedikt XVI. se obracel k učitelům
a vychovatelům, když prohlásil: „Ať se každé výchovné prostředí stává místem otevřeným pro transcendenci i pro druhé lidi, místem pro
dialog, pro vzájemnou soudržnost a pro naslouchání, kde mladý člověk cítí, že jeho schopnosti a vnitřní bohatství se zhodnocují, a kde se
učí vážit si svých bratří. Ať takové prostředí dokáže naučit, jak chutná
radost, která pramení z každodenního žití lásky a náklonnosti k bližnímu a z aktivní účasti na utváření lidštější a bratrštější společnosti.“26
23	Tamtéž.
24	Srov. tamtéž.
25	Srov. papež František, Katecheze při generální audienci, 7. ledna 2015.
26	Benedikt XVI., Poselství ke Světovému dni míru 2012, č. 2. [Česky vydala
Česká biskupská konference, Praha 2011 – pozn. překl.].
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Odpovědnost za vzdělání a formaci mají také pracovníci sdělovacích prostředků, a to zejména dnes, kdy jsou informace a komunikační prostředky široce rozšířené. Jejich povinností je především sloužit
pravdě, a ne individuálním zájmům. Sdělovací prostředky totiž „nejenže informují, ale také formují ducha svých adresátů, a proto mohou významně přispívat k výchově mladých. Je třeba vést v patrnosti, že pouto mezi výchovou a komunikací je velmi těsné. K výchově
totiž dochází prostřednictvím komunikace, která ovlivňuje formaci
člověka buď pozitivně, nebo negativně“.27 Pracovníci ve sdělovacích
prostředcích by také měli pamatovat na to, že způsob, jímž své informace získávají a sdělují veřejnosti, má být za všech okolností právně
a mravně přípustný.
Mír: plod kultury solidarity, milosrdenství a slitování
7. Jsme si sice vědomi hrozeb, které přináší globalizace lhostejnosti,
zároveň bychom ale měli mít na paměti, že ve výše popsaném scénáři existuje také množství pozitivních iniciativ, které jsou svědectvím
toho, jakého soucitu, milosrdenství a solidarity jsme schopni. Na tomto místě bych chtěl předložit několik příkladů chvályhodných snah,
které ukazují, že každý z nás může překonat lhostejnost a rozhodnout
se nezavírat oči před svým bližním. Jsou to ukázky dobré praxe na
cestě k lidštější společnosti.
Existuje celá řada nevládních a charitativních organizací jak
uvnitř, tak vně církve, jejichž členové i uprostřed epidemií, přírodních
katastrof a ozbrojených konfliktů statečně čelí obtížím a nebezpečí
a starají se o zraněné a nemocné či pohřbívají mrtvé. Rád bych také
zmínil jednotlivce a sdružení pomáhající migrantům, kteří při cestě
za lepším životem překračují poušť nebo přeplouvají moře. Tyto snahy jsou zahrnuty mezi skutky tělesného a duchovního milosrdenství,
podle nichž budeme na konci života souzeni.
Myslím rovněž na novináře a fotografy, kteří utvářejí veřejné
mínění v obtížných situacích, zneklidňujících svědomí, i na všechny, kdo se zasazují o obranu lidských práv, zejména práv etnických
a náboženských menšin, domorodých obyvatel, žen a dětí i našich
27	Tamtéž.
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nejzranitelnějších bratří a sester. Patří sem i množství kněží a misionářů, kteří jako dobří pastýři zůstávají po boku svého stáda a jsou mu
oporou bez ohledu na nebezpečí a těžkosti zejména uprostřed ozbrojených konfliktů.
Kolik rodin přináší navzdory obtížím v zaměstnání i ve společnosti velké oběti, aby svým dětem poskytly výchovu jdoucí „proti
proudu“, aby jim předaly hodnoty solidarity, soucitu a bratrství! Kolik rodin otevírá srdce a domov potřebným lidem, jako jsou uprchlíci a migranti! Chci poděkovat zejména všem jednotlivcům, rodinám,
farnostem, řeholním komunitám, klášterům a správcům poutních
míst, kteří ochotně odpověděli na mou výzvu k přijímání uprchlických rodin.28
Nakonec bych rád zmínil ty mladé lidi, kteří se přidávají k dílu
solidarity, i všem těm, kdo ve svých městech a zemích či jinde ve světě velkodušně pomáhají bližním. Adresuji svůj dík a také povzbuzení
každému, kdo se zapojuje do podobných iniciativ, jež se často konají mimo zrak veřejnosti: jejich hlad a žízeň po spravedlnosti budou
utišeny, jejich milosrdenství je přivede k milosrdenství a jako tvůrci
pokoje budou nazváni Božími dětmi (srov. Mt 5,6-9).
Mír ve znamení Svatého roku milosrdenství
8. V duchu Svatého roku milosrdenství jsme všichni povoláni uvědomit si, jak se v našem životě projevuje lhostejnost, a usilovat o to,
abychom zlepšili svět kolem sebe, počínaje vlastní rodinou, blízkými
a lidmi na svém pracovišti.
Také představitelé států a vlády jsou zváni ke konkrétním a odvážným projevům zájmu o své nejzranitelnější členy, jako jsou vězni,
migranti, nezaměstnaní a nemocní.
Co se týká vězňů, zdá se, že v mnoha případech je třeba naléhavě podniknout praktická opatření vedoucí ke zlepšení jejich životních
podmínek, a to zejména v případě osob držených ve vazbě.29 Vždy
28	Srov. papež František, Promluva při polední modlitbě Anděl Páně,
6. září 2015.
29	Srov. papež František, Promluva k delegaci Mezinárodní asociace trestního práva, 23. října 2014.
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je třeba pamatovat na skutečnost, že trestní opatření si kladou za cíl
nápravu, a zákony jednotlivých států by měly vedle uvěznění zvážit
i možnost alternativních trestů. V tomto směru bych rád znovu vyzval
vlády a představitele států, aby zrušili trest smrti, pokud u nich stále
existuje, a uvážili možnost amnestie.
Co se týká migrantů, prosím o novelizaci příslušné legislativy tak,
aby při zachování oboustranných práv a povinností zároveň ponechávala větší prostor pro ochotné přijímání migrantů a aby napomáhala
jejich integraci. Zvláštní pozornost by měla být věnována podmínkám
pro legalizaci pobytu, neboť nelegální pobyt vede často ke kriminálnímu chování.
V tomto Svatém roce milosrdenství zároveň vyzývám představitele států ke konkrétním krokům ve prospěch našich bratří a sester,
kteří trpí nedostatkem „práce, pozemků a přístřeší“. Mám na mysli vytváření důstojných pracovních pozic, které by pomáhaly v boji
s nezaměstnaností jako společenským zlem ohrožujícím množství rodin a mladých lidí a majícím vážné dopady na společnost jako celek.
Nezaměstnanost u člověka těžce podkopává vědomí vlastní důstojnosti a naděje a sociální dávky poskytované nezaměstnaným a jejich
rodinám, jakkoli jsou i ony velice potřebné, tuto škodu nahrazují jen
částečně. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ženám – které se, žel,
stále setkávají s diskriminací v zaměstnání – a některým kategoriím
pracovníků, jejichž podmínky jsou riskantní či nebezpečné a jejichž
plat neodpovídá společenskému významu jejich poslání.
Nakonec vyjadřuji naději, že budou přijata účinná opatření ke
zlepšení životních podmínek nemocných a k zajištění toho, aby všichni měli přístup k lékařské péči a lékům nezbytným pro život i k možnosti domácí péče.
Představitelé států jsou vyzýváni, aby pohlédli i za hranice a obnovili vztahy s jinými národy, aby jim umožnili podíl a skutečnou
účast na životě mezinárodního společenství, a tak přispěli k rozvoji
bratrství v celé rodině národů.
S  těmito věcmi v srdci bych rád učinil trojí výzvu k představitelům států: aby se zdrželi všeho, čím by jiné národy vtahovali do
konfliktů či válek, které neničí jen hmotné, kulturní a společenské
dědictví, ale v dlouhodobém horizontu také mravní a duchovní integritu; aby chudým státům zcela odpustili dluhy, nebo je alespoň vedli
18

v udržitelných mezích; a aby přijali politické kroky vedoucí ke spolupráci, která nebude znamenat sklánění se před diktaturou konkrétních
ideologií, ale bude respektovat hodnoty místního obyvatelstva a za
žádných okolností se nezpronevěří základnímu a nezcizitelnému právu na život nenarozených dětí.
Svěřuji tyto své úvahy i přání všeho dobrého do nového roku do
přímluvy Panny Marie, naší Matky, která pečuje o potřeby lidské rodiny, aby u svého Syna Ježíše, Knížete pokoje, vyprosila vyslyšení
našich modliteb a požehnání pro naše každodenní úsilí o bratrský
a sjednocený svět.
Vatikán 8. prosince 2015
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Zahájení Svatého roku milosrdenství
FRANTIŠEK
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2.

Poselství
Svatého otce Františka
ke Světovému dni migrantů
a uprchlíků 2016
18. ledna 2016
Migranti a uprchlíci jsou pro nás výzvou.
Odpověď dává evangelium milosrdenství

Drazí bratři a sestry,
v bule vyhlašující Mimořádné jubileum milosrdenství jsem připomněl, že „jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji vyzýváni, abychom upírali svůj zrak k milosrdenství, a tak se stávali účinným znamením Otcova jednání“ (Misericordiae Vultus,3). Úmyslem Boží lásky totiž je
dostat se ke všem a ke každému, aby ti, kdo Otcovo objetí přijímají, se
sami proměňovali v otevřenou a objímající náruč, aby každý věděl, že
je milován jako syn, a cítil se být „doma“ v jediné lidské rodině. Tím
se Otcova péče, jako je tomu u pastýře stáda, dostává ke všem, ale
nejvíce ji potřebuje ovce zraněná, unavená a nemocná. Ježíš Kristus
nám takto hovořil o Otci, aby nám tím dal pochopit, že On se sklání
nad člověkem zraněným fyzickou nebo morální bídou, a čím více se
jeho situace zhoršuje, tím účinněji se ukazuje Boží milosrdenství.
V naší době trvale rostou v každé části světa migrační proudy.
Uprchlíci a lidé na útěku ze svých zemí apelují na jednotlivce i na
společenství; představují výzvu tradičnímu způsobu života a mnohdy
převracejí kulturní a společenský horizont těch, s nimiž se dostanou
do styku. Stále častěji opouštějí země svého původu jako oběti násilí
a chudoby a při cestě za snem o lepší budoucnosti jsou vystavováni
příkoří ze strany obchodníků s lidmi. Když přežijí zneužívání a protivenství, musí se pak vypořádávat s prostředím, kde přežívá podezřívání a strach. Nakonec se mnohdy setkávají s nedostatečně jasnými a uskutečnitelnými normativy, které by upravovaly jejich přijetí
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a řídily postup jejich krátkodobé a dlouhodobé integrace a přitom
zohledňovaly práva a povinnosti všech. Dnes více než v minulých dobách otřásá naším svědomím evangelium milosrdenství; brání nám
přivyknout na utrpení druhého a naznačuje odpovědi, které vyrůstají
z teologálních ctností víry, naděje a lásky a odrážejí se ve skutcích
duchovního a tělesného milosrdenství.
Na základě tohoto zjištění jsem si přál, aby Světový den migrantů a uprchlíků v roce 2016 byl věnován tématu „Migranti a uprchlíci
jsou pro nás výzvou. Odpověď dává evangelium milosrdenství“. Migrační proudy představují dnes již strukturovaný jev a první nezbytná otázka se týká řešení jejich krizové fáze, aby se vytvořil prostor
pro programy zabývající se příčinami migrace a změnami, k nimž
dochází, i důsledky, jež vtiskávají novou tvářnost společnostem
a národům. Dramatické příběhy milionů mužů a žen však každý den
apelují na mezinárodní společenství tváří v tvář vzniku nepřijatelných humanitárních krizí na mnoha místech světa. Lhostejnost a mlčení otevírají cestu ke spolupachatelství, když jako diváci sledujeme
smrt kvůli utonutí, zeslábnutí, násilí a ztroskotání. Ať už v malých,
či velkých rozměrech, ztráta byť i jediného lidského života je vždy
tragédií.
Migranti jsou našimi bratry a sestrami hledajícími lepší život, jiný
než je chudoba, hlad, vykořisťování a nespravedlivé rozdělování zdrojů naší planety, jež by měly patřit všem rovným dílem. Netouží snad
každý po zlepšení svých životních podmínek a po získání čestného
a legitimního životního standardu, který by pak sdílel se svými drahými?
V tomto okamžiku lidských dějin, silně poznamenaném migrací, nemá druhořadou důležitost otázka identity. Ten, kdo emigruje,
je nucen modifikovat některé aspekty, které jsou pro jeho osobnost
určující, a aniž by tomu chtěl, nutí ke změně i ty, kdo ho přijímají.
Jak máme prožívat tyto změny, aby se nestaly překážkou autentického
rozvoje, ale aby byly příležitostí pro opravdový lidský, společenský
a duchovní růst při respektování a prosazování takových hodnot, jež
činí člověka stále více člověkem se správným vztahem k Bohu, ke
druhým lidem i ke stvoření?
Přítomnost migrantů a uprchlíků je skutečně vážnou výzvou pro
společnosti, které je přijímají. Ty musí čelit novým skutečnostem,
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jež se mohou jevit jako nevypočitatelné, postrádají-li správnou motivaci, řízení a regulaci. Jak dosáhnout toho, aby se integrace stávala
vzájemným obohacením, otevírala ve společenstvích pozitivní cesty
a předcházela rizikům diskriminace, rasismu, extrémního nacionalismu a xenofobie?
Biblické zjevení nás povzbuzuje k přijímání cizinců a motivuje ho
jistotou, že se skrze ně otevírají dveře Bohu a že ve tváři druhého se
ukazují rysy Ježíše Krista. Mnohé národní i mezinárodní instituce,
sdružení, hnutí, angažované skupiny a diecézní organizace zakoušejí
údiv a radost z oslavy setkání, výměny a solidarity. Poznaly Kristův
hlas: „Hle, stojím u dveří a klepu“ (Zj 3,20). Avšak neustávají ani narůstající debaty o podmínkách a omezeních, které se mají stanovit pro
přijímání, a to nikoli jen v rámci státních politik, ale i v některých
farních společenstvích, jež v tom vidí hrozbu pro svůj tradiční klid.
Co jiného může dělat církev než se při těchto otázkách inspirovat
Kristovým příkladem a jeho slovy? Odpovědí je evangelium milosrdenství.
Ono je v první řadě darem Boha Otce, jenž byl zjeven v Synovi:
milosrdenství obdržené od Krista vskutku vzbuzuje pocity radostné
vděčnosti za naději, jíž se nám v Kristově krvi otevřelo tajemství spásy. Milosrdenství pak dále živí a posiluje solidaritu s bližním jako
potřebu dávat odpověď na bezplatnou Boží lásku, „která nám byla
vylita do srdce skrze Ducha Svatého“ (Řím 5,5). Každý z nás je ostatně zodpovědný za svého bližního; jsme strážci svých bratří a sester,
ať žijí kdekoli. Péče o dobré osobní vztahy a schopnost překonávat
předsudky a obavy jsou podstatnými složkami pro pěstování kultury
setkání, při níž jsme připraveni nejen dávat, ale i přijímat od druhých.
Pohostinnost totiž žije tím, že dáváme a přijímáme.
V této perspektivě je důležité dívat se na migranty nejen z hlediska jejich regulérnosti, či neregulérnosti, ale především jako na lidi,
kteří mohou, je-li ochráněna jejich důstojnost, přispívat k blahobytu
a pokroku všech, zvláště tehdy, pokud se zodpovědně chopí své povinnosti vůči těm, kdo je přijímají, pokud budou uznale respektovat
materiální i duchovní dědictví hostitelské země, poslouchat její zákony a pomáhat při nesení jejích břemen. Migrace nelze zredukovat jen
na jejich politický a normativní rozměr, na jejich ekonomické dopady
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a na pouhou společnou přítomnost různých kultur na tomtéž území.
Tyto aspekty jsou doplňkové ve vztahu k ochraně a povznášení lidské
osoby, ke kultuře setkání národů a k jednotě, při níž evangelium milosrdenství inspiruje a povzbuzuje cesty k obnově a proměně celého
lidstva.
Církev stojí po boku všech, kdo se snaží bránit právo každého, aby
mohl důstojně žít, a především uplatňuje právo, aby nikdo nemusel
emigrovat a mohl přispívat k rozvoji země svého původu. Tento proces by měl na své základní úrovni zahrnovat potřebu pomáhat zemím,
z nichž odcházejí migranti a uprchlíci. Tím se potvrzuje, že solidarita,
spolupráce, vzájemná závislost mezi národy a rovnoměrné rozdělení
pozemských statků jsou základními prvky pro silnou a účinnou angažovanost především na územích, odkud vycházejí migrační proudy.
Jejím cílem je odstranit nerovnovážnost, která nutí lidi, aby jako jednotlivci, nebo ve skupinách opouštěli své přirozené kulturní prostředí.
V každém případě je potřebné odvrátit – pokud možno už ve stavu
zrodu – úprky utečenců a jejich exody diktované chudobou, násilím
a pronásledováním.
Je nezbytné, aby veřejné mínění bylo v tomto směru řádně informováno, a to i z důvodu předcházení neoprávněným obavám a spekulacím, jež jdou na úkor migrantů.
Nikdo nemůže předstírat, že se ho netýkají nové formy otroctví
řízeného zločineckými organizacemi, které prodávají a kupují muže,
ženy a děti pro nucené práce na stavbách, v zemědělství, při rybolovu
a v jiných oblastech trhu. Kolik mladistvých je ještě dnes nuceno vstupovat do milicí, které z nich udělají dětské vojáky! Kolik lidí se stává
obětí obchodu s orgány, nucené žebroty a sexuálního vykořisťování!
Od těchto odporných zločinů utíkají uprchlíci naší doby, kteří vyzývají církev a lidské společenství, aby i oni mohli v podané ruce toho,
kdo je přijímá, vidět tvář Pána, „Otce milosrdenství a Boha veškeré
útěchy“ (2 Kor 1,3).
Drazí bratři a sestry, migranti a uprchlíci! U kořene evangelia milosrdenství se setkání a přijetí druhého člověka prolíná se setkáním
a přijetím Boha: přijímat druhého člověka znamená přijímat samotného Boha! Nenechte se připravit o naději a radost ze života, které
pramení z prožitku Božího milosrdenství. To se projevuje v lidech,
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s nimiž se setkáváte na vašich cestách! Svěřuji vás Panně Marii, Matce migrantů a uprchlíků, a svatému Josefovi, kteří zažili hořkost útěku do Egypta. Jejich přímluvám svěřuji i ty, kdo vydávají své síly,
čas a prostředky na pastorační nebo sociální starostlivost o migraci.
Všem ze srdce uděluji apoštolské požehnání.
Vatikán 12. září 2015
Památka Nejsvětějšího Jména Panny Marie
FRANTIŠEK
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3.

Poselství
Svatého otce Františka
k 24. Světovému dni nemocných
11. února 2016
Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi:
„Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan 2,5).

Milí bratři a sestry,
24. Světový den nemocných mi poskytuje příležitost být zvláště nablízku vám, drazí nemocní, i těm, kdo o vás pečují.
Jelikož se Světový den nemocných bude slavnostním způsobem
připomínat ve Svaté zemi, navrhuji, abychom letos meditovali evangelní příběh o svatbě v Káni (Jan 2,1-11), kde Ježíš na přímluvu své
Matky učinil svůj první zázrak. Zvolené téma – Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan
2,5) – se velmi dobře začleňuje i do rámce mimořádného Svatého roku
milosrdenství. Hlavní eucharistická slavnost se bude konat 11. února
2016, kdy nám liturgie připomíná památku Panny Marie Lurdské, právě v Nazaretě, kde „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan
1,14). V Nazaretě Ježíš zahájil své spasitelské poslání, když vztáhl na
sebe slova proroka Izaiáše, jak nám o tom podává zprávu evangelista
Lukáš: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, abych vyhlásil
zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně“ (Lk 4,18-19).
Nemoc, především je-li závažná, pokaždé způsobuje krizi lidského života a nese s sebou otázky jdoucí na hlubinu. V prvním momentě
se možná vzbouříme: proč to potkalo právě mne? Můžeme cítit zoufalství, protože si myslíme, že všechno je ztraceno a že už nic nemá
smysl…
V těchto situacích bývá víra v Boha na jedné straně vystavena
zkoušce, ale zároveň se ukazuje její pozitivní potenciál. Nikoli proto,
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že by díky víře odešla choroba a bolest anebo otázky, které s sebou
nesou, ale proto, že nám nabízí klíč, díky němuž můžeme odkrývat
nejhlubší smysl toho, co prožíváme; klíč, jenž nám pomáhá vidět, že
nemoc může být cestou, po níž se lze více přiblížit k Ježíšovi, který
kráčí po našem boku a nese na sobě kříž. A tento klíč nám odevzdává
Matka, Maria, jež je na takovouto cestu odbornicí.
Na svatbě v Káni je Maria starostlivou ženou, která si všímá problému pro manžele zásadního: došlo jim víno, symbol radosti při oslavě. Maria zjistí tuto těžkost, určitým způsobem si ji vezme za svou
a začíná rychle a diskrétně jednat. Nezůstává u toho, že by se jen
dívala, natož aby posuzovala, ale obrací se na Ježíše a sděluje mu problém tak, jak je: „Nemají víno“ (Jan 2,3). A když ji Ježíš upozorní na
to, že ještě nenastala jeho chvíle, aby se projevil, říká služebníkům:
„Udělejte všechno, co vám řekne“ (v.5). Ježíš pak udělá zázrak tím, že
promění velké množství vody ve víno, a to v takové, které se zdá být
tím nejlepším na celé oslavě. Jaké poučení si pro Světový den nemocných z tajemství svatby v Káni můžeme vzít?
Svatební hostina v Káni je obrazem církve: v centru je milosrdný
Ježíš, který koná znamení. Kolem něho jsou jeho učedníci jako prvotina nového společenství a blízko Ježíše a jeho učedníků je Maria, pozorná a modlící se Matka. Maria má účast na radosti obyčejných lidí
a přispívá k jejímu růstu. Přimlouvá se u svého Syna za to, co je dobré
pro manžele i pro hosty. A  Ježíš prosbu své Matky neodmítl. Kolik
naděje pro nás všechny je v této události! Máme Matku, která má bdělé
a dobrotivé oči jako její Syn. Má mateřské srdce naplněné milosrdenstvím jako On. Má ruce, které chtějí pomáhat jako Ježíšovy ruce, když
lámou chléb hladovým, a které se dotýkají nemocných, aby je uzdravily. To nás naplňuje důvěrou a umožňuje nám, abychom se otevřeli Kristově milosti a jeho milosrdenství. Mariina přímluva nám dává zakusit
útěchu, díky níž apoštol Pavel velebí Boha: „Buď veleben Bůh, Otec
našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy.
On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé
v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na
nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista
dostává všestranné útěchy“ (2 Kor 1,3-5). Maria je Matkou, jíž se „dostalo útěchy“ a která utěšuje své děti.
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V Káni se profilují rysy příznačné pro Ježíše a pro jeho poslání.
On je ten, který pomáhá každému, kdo je v nouzi a kdo to potřebuje.
On při vykonávání svého mesiánského úřadu vskutku uzdraví mnohé
z jejich nemocí, chorob i od zlých duchů, daruje zrak slepým, nechá
chromé kráčet, vrátí zdraví a důstojnost malomocným, vzkřísí mrtvé
a chudým bude ohlašovat radostnou zvěst (srov. Lk 7,21-22). Mariina
prosba vložená Duchem Svatým do jejího mateřského srdce při svatební hostině v Káni umožní, aby se ukázala nejen Ježíšova mesiášská
moc, ale i jeho milosrdenství.
V Mariině starostlivosti se odráží Boží něha. Tatáž něha se ukazuje i v životě mnoha lidí, kteří se nacházejí vedle nemocných a dokážou vnímat jejich potřeby, včetně těch nejméně znatelných, protože
se dívají očima plnýma lásky. Kolikrát vidíme maminku u polštáře
nemocného dítěte nebo syna či dceru, která pečuje o starého rodiče, či
vnuka, jak stojí blízko dědovi nebo babičce a přitom vkládá své modlitby do Mariiných rukou! Pro naše drahé, kteří trpí nějakou nemocí,
vyprošujeme v první řadě zdraví. Sám Ježíš ukazoval přítomnost Božího království právě skrze uzdravování: „Jděte a oznamte Janovi, co
slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají“ (Mt 11,4-5). Ale láska oživovaná vírou
nás žádá, abychom pro ně vyprošovali něco ještě většího než fyzické
zdraví: prosíme o pokoj a životní vyrovnanost, která vychází ze srdce
a je darem Božím a plodem Ducha Svatého, jehož Otec nikdy neupírá
těm, kdo o něj prosí s důvěrou.
Kromě Ježíše a jeho Matky vidíme ve výjevu svatby v Káni i ty,
kteří jsou nazýváni „služebníky“ a dostávají od ní pokyn „Udělejte
všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5). K  zázraku samozřejmě dochází
Kristovým dílem, avšak On chce do jeho vykonání zapojit i lidskou
pomoc. On by mohl způsobit, že se víno objeví přímo v nádobách, ale
chce počítat se spoluprací lidí, a tak žádá služebníky, aby je naplnili
vodou. Jak cenné a vítané je pro Boha, jsme-li služebníky druhých!
Více než cokoli jiného nás to připodobňuje Ježíšovi, který „nepřišel,
aby si nechal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45). Tyto anonymní evangelní postavy nás učí mnohému. Nejenže poslouchají, ale poslouchají
velkoryse: naplňují nádoby až po okraj (srov. Jan 2,7). Důvěřují Matce
a hned a dobře vykonají to, co se od nich žádá, aniž by si stěžovali
nebo měli nějaké postranní úmysly.
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Při Světovém dni nemocných můžeme prosit milosrdného Ježíše,
aby na přímluvu Panny Marie, jeho i naší Matky, nám všem uštědřil
takovouto ochotu ke službě potřebným, konkrétně našim nemocným
bratřím a sestrám. Někdy se tato služba může jevit jako únavná a obtížná, ale jsme si jisti, že Pán nebude otálet, aby naše lidské úsilí proměnil v cosi božského. I my se můžeme stávat rukama, pažemi a srdci, jež pomáhají Bohu konat zázraky, často skryté. I my, ať zdraví,
či nemocní, můžeme obětovat své námahy a bolesti jako vodu, která
naplnila nádoby na svatbě v Káni a byla proměněna v to nejlepší víno.
Když ohleduplně pomáháme trpícím a také když jsme sami nemocní,
bereme na svá bedra každodenní kříž a následujeme Pána (srov. Lk 9,
23). I když setkání s bolestí bude vždy tajemstvím, Ježíš nám pomůže
odhalit jeho smysl.
Dokážeme-li slyšet hlas té, která i nám říká „Udělejte všechno, co
vám řekne“, bude Ježíš vždy proměňovat vodu našeho života v ušlechtilé víno. Příští Světový den nemocných slavnostně připomínaný ve
Svaté zemi nám tak pomůže uskutečňovat přání, které jsem vyslovil
v bule vyhlašující mimořádný Svatý rok milosrdenství: „Kéž prožívání Svatého roku milosrdenství usnadní setkání s těmito náboženstvími [se židovstvím a s islámem] a dalšími ušlechtilými náboženskými
tradicemi, učiní nás otevřenými pro dialog, abychom se lépe poznávali a chápali, kéž odstraní každou formu uzavřenosti a pohrdání a vypudí každou formu násilí a diskriminace“ (Misericordiae Vultus,23).
Každá nemocnice a každý pečovatelský dům se může stát viditelným
znamením a místem pro podporu kultury setkávání a míru, kde zkušenost nemoci a utrpení, stejně jako i profesionální a bratrská pomoc
budou přispívat k překonávání veškerých hranic a rozdělení.
V tom nám jsou příkladem dvě řeholní sestry kanonizované letos
v květnu: svatá Maria Alfonsina Danil Ghattas a svatá Maria Baouardy od Ježíše Ukřižovaného, obě dvě dcery Svaté země. První byla
svědkem mírnosti a jednoty a poskytovala jasné svědectví o tom, jak
je důležité stávat se zodpovědnými jedni za druhé a žít jeden ve službě
druhému. Druhá, žena pokorná a negramotná, byla otevřená Duchu
Svatému a stala se nástrojem pro setkání s muslimským světem.
Všem, kdo jsou ve službě nemocným a trpícím, přeji, aby byli
vedeni duchem Panny Marie, Matky milosrdenství. „Něha jejího pohledu ať nás v tomto svatém roce provází, abychom všichni znovu
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objevili radost Boží něhy“ (tamtéž,24) a nesli si ji vtisknutou do našich
srdcí a do našeho konání. Svěřme přímluvám Panny Marie svoje úzkosti a strasti, jakož i radosti a potěšení, a obracejme se na ni se svou
modlitbou, aby zvláště v okamžicích bolesti na nás pohlédla svýma
milosrdnýma očima a pro dnešek i navždy nás učinila hodnými nazírat milosrdnou tvář svého Syna Ježíše.
Tuto úpěnlivou prosbu za vás všechny doprovázím svým apoštolským požehnáním.
Vatikán 15. září 2015
Památka Panny Marie Bolestné
FRANTIŠEK
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4.

Poselství
Svatého otce Františka
k 31. Světovému dni mládeže
(Krakov 26. – 31. července 2016)

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“
(Mt 5,7)
Drazí mladí,
došli jsme k poslední etapě naší společné pouti do Krakova, kde v červenci příštího roku budeme společně slavit 31. světový den mládeže. Na naší dlouhé a náročné cestě nás vedla Ježíšova slova převzatá
z horského kázání.
Tuto cestu jsme nastoupili v roce 2014, kdy jsme společně meditovali nad prvním blahoslavenstvím: „Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Téma pro rok 2015 bylo
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8).
V roce, který je před námi, se chceme inspirovat slovy „Blahoslavení
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).
1. Jubileum milosrdenství
Tímto tématem se SDM v Krakově začleňuje do Svatého roku milosrdenství a stává se skutečným Jubileem mladých na světové úrovni. Není to poprvé, co se mezinárodní setkání mladých časově kryje
s Jubilejním rokem. Bylo to právě během Svatého roku vykoupení
(1983/1984), kdy na Květnou neděli svatý Jan Pavel II. poprvé svolal
mladé z celého světa. A potom během Velkého jubilea roku 2000 se
mladí asi ze 165 zemí v počtu přesahujícím dva miliony setkali na
25. světovém dni mládeže v Římě. Tak, jako tomu bylo ve dvou předešlých případech, jsem si jist, že i Jubileum mladých v Krakově se
stane jedním ze silných okamžiků tohoto svatého roku!
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Možná se někteří z vás ptají: co je to ten Jubilejní rok, který církev
slaví? K pochopení toho, co pro izraelský lid znamenalo „jubileum“,
nám pomůže biblický text z Knihy Leviticus, kapitola 25. Každých padesát let židé slyšeli znít trumpetu ( jobel), která je svolávala ( jobil) ke
slavení Svatého roku jako času smíření ( jobal) pro všechny. V tomto
období se měl s Bohem, s bližním i se stvořením znovu nastolit dobrý
vztah, který byl založen na nezištnosti. Mezi jiným se prosazovalo odpouštění dluhů, uskutečňovala se mimořádná pomoc těm, kdo upadli
do bídy, zlepšovaly se vztahy mezi lidmi a byli osvobozováni otroci.
Ježíš Kristus přišel, aby ohlašoval a uskutečňoval dobu trvalé Pánovy milosti, přinášel chudým radostnou zvěst, osvobození uvězněným, dával zrak slepým a svobodu utlačovaným (srov. Lk 4,18-19).
V něm a zvláště v jeho velikonočním tajemství nachází hluboký význam jubilea své plné uskutečnění. Když církev jménem Ježíše Krista vyhlašuje nějaké jubileum, všechny nás zve, abychom prožívali
mimořádný čas milosti. Samotná církev je vyzývána, aby ukazovala
hojná znamení Boží přítomnosti i blízkosti a aby v srdcích lidí probouzela schopnost hledět na to, co je podstatné. Tento Svatý rok milosrdenství je především „časem, kdy má církev znovu nacházet smysl
svého poslání, jež jí Pán svěřil v den Velikonoc: být nástrojem Otcova
milosrdenství“ (Homilie při prvních nešporách neděle Božího milosrdenství, 11. dubna 2015).
2. Milosrdní jako Otec
Mottem mimořádného Jubilejního roku jsou slova „Milosrdní jako
Otec“ (srov. Misericordiae Vultus,13) a téma následujícího SDM je
s ním v souladu. Snažme se tedy lépe pochopit, co znamená Boží
milosrdenství.
Když Starý zákon hovoří o milosrdenství, používá různé termíny,
z nichž nejvýznamnější jsou hesed a rahamim. Ten první, vztažen
na Boha, vyjadřuje jeho neúnavnou věrnost Smlouvě se svým lidem,
který On miluje a jemuž trvale odpouští. Druhý výraz – rahamim lze přeložit jako „útroby“ a připomíná zvláště mateřské lůno; dává
nám pochopit Boží lásku k jeho lidu, jež je taková, jakou má matka ke svému dítěti. Prorok Izaiáš nám ji představuje takto: „Cožpak
může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem
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vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu“ (Iz 49,15). Láska tohoto druhu znamená, že v sobě necháváme
prostor pro druhého a že s bližním cítíme, trpíme a radujeme se s ním.
V biblickém pojmu milosrdenství je zahrnuta i konkrétnost lásky,
která je věrná, bezplatná a dokáže odpouštět. V následujícím úryvku
z Ozeáše vidíme krásný příklad Boží lásky, přirovnávané k lásce otce
k synovi: „Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, oni se však od nich
odvraceli... Ačkoli jsem sám naučil Efraima chodit, on na své rámě
bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Provázky lidskými
jsem je táhl, provazy milování, byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují
jho, když jsem se k němu skláněl a krmil jej“ (Oz 11,1-4). Navzdory
nesprávnému chování syna, jenž by si zasloužil trest, je otcova láska
věrná a synovi, který činí pokání, vždy odpouští. Jak vidíme, k milosrdenství vždy patří i odpuštění, jež „není nějaká abstraktní idea,
nýbrž konkrétní skutečnost, která zjevuje jeho lásku, podobně jako
otec a matka jsou dojati svým dítětem až do hloubi svého nitra. ... Pramení v nitru jako hluboké přirozené cítění tvořené něhou, soucitem,
shovívavostí a odpuštěním“ (Misericordiae Vultus,6).
Nový zákon k nám hovoří o Božím milosrdenství (eleos) jako o shrnutí díla, které Ježíš přišel vykonat ve světě Otcovým jménem (srov. Mt
9,13). Milosrdenství našeho Pána se projevuje především tehdy, když se
On sklání nad lidskou bídou a projevuje svůj soucit s tím, kdo potřebuje
porozumění, uzdravení a odpuštění. V Ježíšovi všechno mluví o milosrdenství. On sám dokonce je milosrdenstvím.
V 15. kapitole Lukášova evangelia můžeme najít tři podobenství
o milosrdenství: o ztracené ovci, o ztracené minci a to, které je známé
jako podobenství „o marnotratném synu“. U všech třech nás oslovuje
Boží radost – radost, jakou On zakouší, když znovu nachází nějakého
hříšníka a odpouští mu. Ano, odpouštět je Boží radostí! V tom je souhrn celého evangelia. „Každý z nás je tou ztracenou ovcí nebo mincí;
každý z nás je oním synem, který promarnil svoji svobodu tím, že
následoval falešné idoly a vidiny štěstí, čímž ztratil všechno. Ale Bůh
na nás nezapomíná a Otec nás nikdy neopustí. Je trpělivým Otcem
a čeká na nás stále! Respektuje naši svobodu, ale stále zůstává věrný.
A když se k němu vrátíme, přijímá nás jako děti do svého domu, protože nikdy ani na okamžik nepřestává na nás s láskou čekat. A jeho
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srdce se raduje z každého navráceného dítěte. Raduje se, protože je to
radost. Bůh má takovouto radost pokaždé, když někdo z nás hříšníků
k němu přichází a prosí o jeho odpuštění“ (Angelus 15. září 2013).
Boží milosrdenství je velmi konkrétní a všichni jsme povoláni,
abychom s ním prožili osobní zkušenost. Když mi bylo sedmnáct let
a měl jsem si jednou vyrazit s přáteli, rozhodl jsem se nejdříve zajít do kostela. Tam jsem se setkal s knězem, který ve mně vzbudil
zvláštní důvěru, a pocítil jsem touhu otevřít své srdce ve zpovědi. To
setkání změnilo můj život! Zjistil jsem, že když pokorně a průzračně otevřeme své srdce, můžeme zvláštním způsobem nazírat Boží
milosrdenství. Získal jsem jistotu, že Bůh mne v osobě onoho kněze
očekával ještě dříve, než jsem zamířil do kostela. My ho hledáme,
ale On nás vždy předchází, stále nás hledá a nachází nás jako první.
Možná někdo z vás cítí na svém srdci nějakou zátěž a myslí si: udělal
jsem tohle, udělal jsem tamto… Nebojte se! On na vás čeká! On je
Otec a čeká na nás stále! Jak je krásné setkávat se ve svátosti smíření s milosrdným Otcovým objetím, objevovat zpovědnici jako místo
milosrdenství a dovolit, aby se nás dotýkala Pánova milosrdná láska,
která nám odpouští stále!
A co ty, mladý muži a mladá ženo? Pocítil jsi někdy, že na tobě
spočinul tento pohled nekonečné lásky, která přes všechny tvoje hříchy, omezení a pády i nadále s tebou počítá a hledí na tvůj život s nadějí? Jsi si vědomý hodnoty, kterou máš před Bohem, jenž ti z lásky
dal všechno? Jak nás učí svatý Pavel, „Bůh dokazuje svou lásku k nám
tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky“ (Řím 5,8).
Chápeme však doopravdy sílu těchto slov?
Vím, jak je vám drahý kříž SDM – dar svatého Jana Pavla II. – který od roku 1984 provází všechna vaše světová setkání. Kolik proměn,
kolik skutečných a opravdových konverzí se odehrálo v životě tolika
mladých při setkání s tímto holým křížem! Možná jste si položili otázku: odkud pochází tato mimořádná síla kříže? Odpovědí je toto: kříž je
nejvýřečnějším znamením Božího milosrdenství! On nám potvrzuje,
že mírou Boží lásky k lidstvu je milovat bez míry! V kříži se můžeme
dotýkat Božího milosrdenství; můžeme umožnit tomuto milosrdenství, aby se dotýkalo nás! Chtěl bych zde připomenout epizodu dvou
zločinců ukřižovaných vedle Ježíše; jeden z nich je domýšlivý, neuznává, že je hříšník, a Pánovi se vysmívá. Naproti tomu ten druhý si
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uvědomuje, že se pomýlil, obrací se na Pána a říká mu: „Ježíši, pamatuj
na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš na něho pohlédne s nekonečným milosrdenstvím a odpoví mu: „Dnes budeš se mnou v ráji“
(srov. Lk 23,32.39-43). Se kterým z těch dvou se ztotožňujeme? S tím,
který je domýšlivý a neuznává své chyby? Anebo s tím, který poznává, že potřebuje Boží milosrdenství, a z celého srdce si ho vyprošuje?
V Pánovi, jenž na kříži za nás dal svůj život, vždy najdeme bezpodmínečnou lásku, která chápe náš život jako dobro a stále nám dává
možnost začínat znova.
3. Mimořádná radost z toho, že jsme nástroji Božího milosrdenství
Boží slovo nás učí, že „blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20,35).
Právě z tohoto důvodu prohlašuje páté blahoslavenství, že milosrdní
lidé jsou šťastní. Víme, že Pán nás miloval jako první. Avšak skutečně
šťastnými a blaženými budeme jen tehdy, pokud vstoupíme do božské logiky darování a nezištné lásky a pokud objevíme, že Bůh nás
nekonečně miloval proto, aby nás uschopnil milovat tak jako on, tedy
bezmezně. Jak říká svatý Jan: „Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává
Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. … V tom
záleží láska: ne že my jsme milovali Boha. Ale že on si zamiloval nás
a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když
nás Bůh miloval, máme se i my navzájem milovat“ (1 Jan 4,7-11).
Když jsem vám velmi stručně vyložil, jak Pán uskutečňuje své milosrdenství vůči nám, chtěl bych vám napovědět, jak můžeme být my
konkrétními nástroji téhož milosrdenství vůči svému bližnímu.
Přichází mi na mysl příklad blahoslaveného Piergiorgia Frassatiho. Ten říkával: „Ježíš mne navštěvuje každé ráno při přijímání a já
mu to bídně vynahrazuji, jak jen mohu, tím, že navštěvuji chudé.“
Piergiorgio byl mladík, který pochopil, co to znamená mít milosrdné
srdce, citlivé pro lidi v nouzi. Dával jim mnohem více než jen hmotné
věci – dával jim sebe samého; věnoval jim svůj čas, slova, schopnost
naslouchat. Sloužil chudým velmi diskrétně a nikdy to neukazoval
navenek. Skutečně žil evangelium, které říká: „Když dáváš almužnu,
ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala
skrytá“ (Mt 6,3-4). Představte si, že ještě den před smrtí, když byl
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vážně nemocný, dával pokyny, jak pomáhat jeho chudým přátelům.
Na jeho pohřbu zůstali jeho příbuzní a přátelé udiveni, kolik tam bylo
chudých, které neznali a které mladý Piergiorgio provázel a pomáhal
jim.
Vždycky rád spojuji evangelní blahoslavenství s Matoušovou
25. kapitolou, kde nám Ježíš představuje skutky milosrdenství a říká,
že budeme souzeni na jejich základě. Vyzývám vás tedy, abyste znovu
objevili skutky tělesného milosrdenství: sytit hladové, napájet žíznivé,
oblékat nahé, přijímat cizince, ošetřovat nemocné, navštěvovat vězně,
pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme ani na skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, poučovat nevědomé, napomínat hříšníky,
utěšovat zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi,
prosit Boha za živé i mrtvé. Jak vidíte, milosrdenství není „tolerantnost“ ani pouhá citovost. V něm se ověřuje pravdivost toho, zda jsme
Ježíšovými učedníky, a naše věrohodnost jako křesťanů v dnešním
světě.
Vám mladým, kteří jste tak konkrétní, bych rád navrhnul pro prvních sedm měsíců roku 2016, abyste si vybrali jeden skutek tělesného
a jeden skutek duchovního milosrdenství, který budete každý měsíc
uvádět do praxe. Nechte se inspirovat modlitbou svaté Faustiny, pokorné apoštolky Božího milosrdenství v naší době:
„Pomáhej mi, Pane,
abych měla milosrdný pohled a nikdy v sobě neživila podezření a posuzování na základě vnějšího zdání, ale abych dokázala rozpoznat v duši svého
bližního to krásné a abych mu byla ku pomoci…,
aby můj sluch byl milosrdný, abych se sklonila k potřebám svého bližního a moje uši aby nebyly lhostejné k bolestem a vzdechům mého
bližního… aby můj jazyk byl milosrdný a nehovořil nikdy o bližním
špatně, ale abych pro každého měla slova útěchy a odpuštění…,
aby moje ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků… moje nohy aby
byly milosrdné a vždy běžely na pomoc bližnímu a já abych překonávala svou netečnost a únavu…,
aby moje srdce bylo milosrdné a mělo účast na všech utrpeních bližního“ (Deníček, 163).
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Poselství o Božím milosrdenství tedy představuje velmi konkrétní a náročný program, protože zahrnuje skutky. A jedním z nejzřejmějších a možná nejobtížněji proveditelných skutků milosrdenství je
odpustit tomu, kdo nás urazil, kdo nám udělal něco zlého; odpustit
těm, kdo jsou našimi nepřáteli. „Zdá se to obtížné tolikrát odpouštět!
A přece je odpuštění nástrojem, který je nám dán do rukou, abychom
dosáhli vyrovnanosti srdce. Zanechat zášti hněvu, násilí a pomsty je
nezbytnou podmínkou šťastného života“ (Misericordiae Vultus,9).
Potkávám mnoho mladých, kteří říkají, že jsou unaveni z tohoto
tak rozděleného světa, kde se střetávají stoupenci různých frakcí, kde
je tolik válek a kde jsou dokonce ti, kdo své náboženství používají
k ospravedlnění násilí. Musíme úpěnlivě prosit Pána, aby nám dával
milost být milosrdnými vůči tomu, kdo nám působí zlo, tak, jako se
Ježíš na kříži modlil za ty, kdo ho ukřižovali: „Otče, odpusť jim, vždyť
nevědí, co činí“ (Lk 23,34). Milosrdenství je jedinou cestou k překonání zla. Spravedlnost je tolik potřebná, ale sama nestačí. Spravedlnost a milosrdenství musejí kráčet spolu. Jak bych si přál, abychom se
všichni spojili v jednomyslné modlitbě a z hloubi svých srdcí snažně
prosili, aby se Pán smiloval nad námi i nad celým světem!
4. Krakov nás očekává!
Do našeho setkání v Polsku zbývá pár měsíců. Krakov, město svatého
Jana Pavla II. a svaté Faustiny Kowalské, nás očekává s otevřenou
náručí i srdcem. Věřím, že nás vedla Boží Prozřetelnost, abychom
slavili Jubileum mladých právě tam, kde žili tito dva velcí apoštolové
Božího milosrdenství naší doby. Jan Pavel II. tušil, že přichází doba
milosrdenství. Na začátku svého pontifikátu napsal encykliku Dives
in misericordia. Ve Svatém roce 2000 kanonizoval sestru Faustinu
a také ustanovil na druhou velikonoční neděli slavnost Božího milosrdenství. V roce 2002 slavnostně otevřel v Krakově chrám Milosrdného Ježíše s přáním, aby se toto poselství dostalo ke všem obyvatelům země a naplnilo jejich srdce nadějí. „Je třeba zažehnout tuto
jiskru Boží milosti. Je třeba odevzdat světu tento oheň milosrdenství.
V Božím milosrdenství nalezne svět mír a člověk štěstí“ (Homilie při
posvěcení chrámu Božího milosrdenství v Krakově 17. srpna 2002).
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Drazí mladí, milosrdný Ježíš, znázorněný na malbě uctívané Božím lidem v jemu zasvěceném krakovském chrámě, vás očekává. On
vám důvěřuje a počítá s vámi! Má mnoho důležitých věcí, které chce
sdělit každému a každé z vás… Nemějte strach pohlédnout do jeho očí
naplněných nekonečnou láskou ke každému z vás a nechte se zasáhnout
jeho milosrdným pohledem, který je připraven odpustit každý váš hřích;
pohledem, který je schopný změnit váš život a uzdravit rány na vašich
duších; pohledem, který tiší silnou žízeň přebývající ve vašich mladých
srdcích: žízeň po lásce, po pokoji, po radosti a po pravém štěstí. Přijďte
k němu a nemějte strach! Přijďte k němu, abyste mu z hloubi svého srdce
řekli: „Ježíši, doufám v tebe!“ Dovolte, aby se vás dotklo jeho bezmezné
milosrdenství, abyste se vy sami prostřednictvím skutků, slov i modlitby stali apoštoly milosrdenství v našem světě zraněném sobectvím,
nenávistí a velikým zoufalstvím.
Přinášejte plamen Kristovy milosrdné lásky – o níž hovořil svatý
Jan Pavel II. – do prostředí vašeho každodenního života až na kraj
světa. Při tomto poslání vás doprovázím svými přáními a modlitbami. Na posledním úseku vaší duchovní přípravné cesty na následující
SDM v Krakově vás všechny svěřuji Panně Marii, Matce milosrdenství, a ze srdce vám všem žehnám.
Vatikán 15. srpna 2015
Slavnost Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
FRANTIŠEK
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5.

Poselství
Svatého otce Františka
k postní době 2016
„Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Mt 9,13)
Díla milosrdenství na cestě svatým rokem

1.	
Maria jako obraz církve, která evangelizuje,
protože je evangelizována
V bule vyhlašující svatý rok jsem vyzval k tomu, aby se „postní doba
svatého roku prožívala obzvláště intenzivně jako velká příležitost ke
slavení a zakoušení Božího milosrdenství“ (Misericordiae Vultus,
17). Výzvou k naslouchání Božímu slovu a k iniciativě „24 hodin pro
Pána“ jsem zdůraznil prvořadost naslouchání tomuto slovu v modlitbě; a to především slovu prorockému. Boží milosrdenství je vskutku
hlásáním světu a každý křesťan je vyzýván, aby s takovýmto hlásáním získal svou osobní zkušenost. Proto o postní době vyšlu misionáře milosrdenství, aby byli pro každého znamením Boží blízkosti
a Božího odpuštění.
Maria přijala radostnou zvěst, kterou jí přinesl archanděl Gabriel,
a proto ve svém Magnificat prorocky opěvuje Boží milosrdenství,
jímž si ji Bůh vyvolil. Panna z Nazareta, Josefova snoubenka, se tak
stává dokonalým obrazem církve a evangelizuje, protože byla a stále
je evangelizována působením Ducha Svatého, jenž oplodnil její mateřské lůno. V prorocké tradici je totiž milosrdenství už i etymologicky úzce spjato s mateřským lůnem (rahamim) a také s velkorysou,
věrnou a soucitnou dobrotou (hesed), jež se uplatňuje v manželských
a rodičovských vztazích.
2. Boží smlouva s lidmi: dějiny milosrdenství
Tajemství Božího milosrdenství se odhaluje v průběhu dějin smlouvy
mezi Bohem a jeho izraelským lidem. Bůh se vždy projevuje jako
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bohatý na milosrdenství a je připraven zahrnovat svůj lid niternou
něhou a soucitností, především v těch nejdramatičtějších chvílích,
když nevěrnost láme pouto paktu a smlouvu je třeba znovu potvrdit
na stabilnějším základě ve spravedlnosti a v pravdě. Stojíme zde tváří
v tvář skutečnému dramatu lásky, v němž Bůh hraje roli zrazeného
otce a manžela, zatímco Izrael je nevěrným dítětem nebo manželkou.
Právě obrazy z rodiny – jako je tomu v případě Ozeáše (srov. Oz 1-2)
– mají ukázat, až do jaké míry se Bůh chce připoutat ke svému lidu.
Drama lásky dosahuje svého vrcholu v Synu, který se stal člověkem. V něm nás Bůh zahrnuje svým nekonečným milosrdenstvím až
do té míry, že se stává „vtěleným Milosrdenstvím“ (Misericordiae Vultus,8). Ježíš z Nazareta je synem Izraele se vším všudy, a to až tak, že
vtěluje ono vnitřní naslouchání Bohu, které od každého žida vyžaduje
šema, jež je dodneška srdcem smlouvy Boha s Izraelem: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina,
svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou“
(Dt 6,4-5). Boží Syn je Snoubencem, který činí vše pro to, aby si získal
lásku Snoubenky; poutá ho k ní jeho bezpodmínečná láska, jež se zviditelní tím, že se s ní navěky zasnoubí.
To je pulzující srdce apoštolského kerygmatu, v němž má Boží
milosrdenství ústřední a základní místo. Ono je „krásou spásonosné lásky Boží zjevené v Ježíši Kristu, jenž zemřel a vstal z mrtvých“
(apoštol. exhortace Evangelii gaudium,36), je tím prvním hlásáním,
kterému „se má ve všech etapách a momentech katecheze stále znovu
naslouchat a jež se má různými způsoby hlásat“ (tamtéž,164). Milosrdenství „je výrazem Božího zacházení s hříšníkem, kterému nabízí
další možnost nápravy, obrácení a víry“ (Misericordiae Vultus,21),
aby tak znovu navázal vztah s Bohem. V Ježíši ukřižovaném jde Bůh
až tak daleko, že chce dostihnout hříšníka na místě jeho nejkrajnější
vzdálenosti, právě tam, kde se ztratil a odloučil od něho. Dělá to v naději, že tak konečně obměkčí zatvrzelé srdce své Snoubenky.
3. Skutky milosrdenství
Boží milosrdenství proměňuje srdce člověka, dává mu zakusit věrnou
lásku, a tím jeho samého uschopňuje k milosrdenství. Stále novým zázrakem je to, že Boží milosrdenství může vyzařovat do života každého
39

z nás, motivovat nás k lásce k bližnímu a dávat impulz k tomu, co církevní tradice nazývá skutky tělesného a duchovního milosrdenství.
Připomínají nám, že naše víra se vyjadřuje konkrétními každodenními
skutky, které mají za cíl pomáhat našemu bližnímu na těle i na duchu
a podle kterých budeme souzeni: dávat mu jíst, navštěvovat ho, utěšovat, vzdělávat. Proto si vroucně přeji, „aby křesťanský lid během svatého roku přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To
bude způsob, jak probouzet naše svědomí často ukolébané tváří v tvář
dramatu chudoby a jak hlouběji pronikat k jádru evangelia, kde Boží
milosrdenství upřednostňuje chudé“ (tamtéž,15). V chudém se totiž
Kristovo tělo „stává znovu viditelným coby tělo, které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené a na útěku..., abychom jej rozpoznali, dotýkali
se jej a poskytovali mu péči“ (tamtéž). Nevídané a pohoršující tajemství
utrpení nevinného Beránka, pokračující v dějinách: hořící keř nezištné
lásky, před nímž si jako Mojžíš můžeme jen zout opánky (srov. Ex 3,5)
– tím spíše, když chudým je bratr nebo sestra v Kristu trpící kvůli své
víře.
Před takovouto láskou silnou jako smrt (srov. Pís 8,6) se tím nejubožejším chudákem jeví být ten, kdo sám sebe za takového nepovažuje. Myslí si, že je bohatý, ale ve skutečnosti je nejchudší z chudých.
Je takový, protože je otrokem hříchu, který ho nutí, aby bohatství
a moc používal nikoli ke službě Bohu a druhým lidem, ale k tomu,
aby v sobě potlačoval vědomí, že ani on není ničím jiným než ubohým žebrákem. Čím větší jsou bohatství a moc, jimiž disponuje, tím
větší může být jeho klamné zaslepení. Může dojít až tak daleko, že
ani nebude chtít vidět chudého Lazara, který žebrá u dveří jeho domu
(srov. Lk 16,20-21) a je obrazem Krista, jenž si v chudých vyprošuje
naše obrácení. Lazar je tou možností k obrácení, kterou nám Bůh nabízí a kterou možná my ani nevidíme. Toto zaslepení je doprovázeno
pyšným blouzněním o všemohoucnosti, v němž se neblaze ozývá ono
ďábelské „budete jako Bůh“ (Gen 3,5), které je u kořene každého hříchu. Takové blouznění může nabýt i sociální nebo politické podoby,
jak to ukázaly totalitní režimy 20. století a jak to dnes ukazují ideologie unifikovaného technicko-vědeckého myšlení, které se snaží učinit
Boha bezvýznamným a člověka chtějí zredukovat na manipulovatelnou masu. A zároveň to mohou ukazovat i struktury hříchu spojené
s falešnými rozvojovými modely založenými na zbožštění peněz. Ty
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vedou ke lhostejnosti bohatších lidí a společností k osudu chudých,
před nimiž zavírají dveře a dokonce je nechtějí ani vidět.
Postní doba letošního svatého roku je tedy časem příhodným pro
to, abychom díky naslouchání Slovu a konání skutků milosrdenství
konečně vyšli ven ze svého existenčního odcizení. Jestliže se skrze
skutky tělesného milosrdenství dotýkáme Kristova těla v bratřích
a sestrách, kteří potřebují, abychom jim dávali najíst, oblékali je, ubytovávali je a navštěvovali, pak skutky milosrdenství duchovního – radit, vyučovat, odpouštět, napomínat, modlit se – se dotýkají bezprostředněji toho, že jsme hříšníci. Tělesné a duchovní skutky proto nelze
oddělovat. Právě tím, že se hříšník v ubožákovi dotýká Kristova těla,
může dostat dar pochopení, že on sám je ubohý žebrák. Na této cestě
si také „pyšní“, „mocní“ a „bohatí“, o nichž hovoří Magnificat, mohou
uvědomit, že jsou bez vlastní zásluhy milováni Ukřižovaným, který
i pro ně umřel a vstal z mrtvých. Pouze v této lásce se nachází odpověď na žízeň po nekonečném štěstí a lásce, o níž si člověk klamně
myslí, že ji může utišit pomocí idolů vědění, moci a vlastnění. Existuje
však trvalé nebezpečí, že kvůli stále neprodyšnější uzavřenosti před
Kristem, který v chudém i nadále tluče na dveře a na srdce, skončí ti
pyšní, bohatí a mocní tak, že se sami odsoudí k pádu do oné věčné
propasti, jíž je peklo. Proto znova zaznívají zkormoucená Abrahámova slova, určená jak jim, tak i nám všem: „Mají Mojžíše a Proroky, ať
je uposlechnou“ (Lk 16,29). Takovéto činorodé naslouchání nás nejlépe připraví na oslavu konečného vítězství zmrtvýchvstalého Snoubence nad hříchem a nad smrtí. On si přeje očistit svoji Snoubenku,
která očekává jeho příchod.
Nepropásněme tuto postní dobu jako čas příhodný pro obrácení!
Prosme o ně na mateřskou přímluvu Panny Marie, která před velikostí Božího milosrdenství, jež se jí dostalo bezplatně, jako první poznala
svou nepatrnost (srov. Lk 1,48) a vyznala, že je pokornou služebnicí Páně
(srov. Lk 1,38).
Ve Vatikánu 4. října 2015
svátek sv. Františka z Assisi
FRANTIŠEK
41

6.

Poselství
Svatého otce Františka
k 50. Světovému dni
sdělovacích prostředků
Komunikace a milosrdenství: plodné setkání

Drazí bratři a sestry,
Svatý rok milosrdenství nás vyzývá k úvaze o vztahu mezi komunikací a milosrdenstvím. Církev spojená s Kristem, jenž je živým
vtělením milosrdného Boha, je povolána k tomu, aby žila milosrdenství jako rozlišovací znamení veškerého svého bytí a konání. To, co
říkáme a jak to říkáme, každé naše slovo a každé gesto, by mělo být
výrazem Božího soucitu, něhy a odpuštění ve vztahu ke všem. Láska
je svou podstatou sdílením a vede nás k tomu, abychom se otevírali
a neizolovali se. Budou-li naše srdce i naše úkony oživovány láskou,
Boží láskou, pak naše komunikace bude nositelem Boží síly.
Jsme povoláni k tomu, abychom se všemi bez výjimky komunikovali jako s Božími dětmi. Slovům a skutkům církve je vlastní
obzvláště to, že předávají milosrdenství, aby se dotýkalo lidských
srdcí a podporovalo je na cestě k plnosti života, jakou Ježíš Kristus,
poslaný Otcem, přinesl všem. Jedná se o to, abychom v sobě přijímali a okolo sebe šířili vroucnost Matky církve tak, aby druzí Ježíše
poznávali a milovali ho; taková vroucnost dodává slovům víry jejich
podstatu a při hlásání i svědectví zapaluje „jiskru“, jež je činí živými.
Komunikace má sílu vytvářet mosty, posilovat setkávání a začleňování a tím obohacovat společnost. Jak krásné je vidět, že se
lidé snaží pečlivě volit slova a gesta, aby překonávali neporozumění,
uzdravovali zraněné vzpomínky a vytvářeli mír a soulad. Slova mohou budovat mosty mezi lidmi, rodinami, společenskými skupinami
i mezi národy, a to jak ve fyzickém, tak i v digitálním prostředí. Slova i skutky by nám tedy měly pomáhat, abychom vyšli z bludných
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kruhů odsuzování a pomsty, do jejichž pasti i nadále padají jednotlivci i národy a které vedou k nenávistným prohlášením. Oproti tomu
slovo křesťana si bere za cíl růst společenství a má-li někdy neúprosně odsoudit zlo, i tehdy se snaží nepřerušit vztah a komunikaci.
Chtěl bych proto vyzvat všechny lidi dobré vůle, aby při uzdravování porušených vztahů znovuobjevili sílu milosrdenství a znovu
přinášeli mír a soulad mezi rodiny i jednotlivá společenství. Všichni víme, jak stará zranění a přetrvávající zášť mohou lidi pohlcovat
a bránit jim v komunikaci a ve smíření. Platí to i pro vztahy mezi
národy. Ve všech takových případech dokáže milosrdenství vyvolat
nový způsob hovoru a dialogu, jak to výmluvně vyjádřil Shakespeare:
„Milosrdenství nelze vynutit. Snáší se z nebe jako něžný déšť na
zprahlou zem. Je dvojím požehnáním: kdo dává, blažen jest jak ten,
kdo bere“ (Kupec benátský, 4. dějství, 1. scéna).
Je žádoucí, aby i politický a diplomatický jazyk se nechal inspirovat milosrdenstvím, pro něž není nikdy nic ztraceno. Apeluji
především na zodpovědné za instituce, za politiku a za utváření veřejného mínění, aby byli stále pozorní vůči způsobu, jakým se vyjadřují o těch, kdo smýšlejí a jednají jinak, i o těch, kdo snad udělali
chybu. Je snadné podlehnout pokušení a využívat těchto situací
k rozněcování plamene nedůvěry, strachu a nenávisti. Je však zapotřebí odvahy, aby lidé byli směrováni k procesům smíření. Právě
takováto pozitivní a tvůrčí smělost nabízí řešení pro přetrvávající
konflikty a dává příležitost pro nastolení trvalého míru. „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství… Blahoslavení
tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny“ (Mt 5,7.9).
Jak bych si jen přál, aby náš způsob komunikace i naše služba
pastýřů v církvi nikdy nevyjadřovaly domýšlivou pýchu triumfující nad nepřítelem ani nepokořovaly ty, jež myšlení světa považuje za poražené a určené k „vyskartování“! Milosrdenství může
pomáhat při zmírňování životní nepřízně a nabízet srdečnost těm,
kdo poznali jen chlad a odsouzení. Způsob naší komunikace má
překonávat logiku přísného oddělování hříšníků od spravedlivých.
Můžeme a máme odsuzovat stav hříchu – násilí, korupci, vykořisťování atd. – ale nemůžeme odsuzovat lidi, protože v hloubi jejich
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srdcí dokáže číst jen Bůh. Naším úkolem je napomínat toho, kdo
se mýlí, odsuzovat ničemnost a nespravedlnost některých chování s cílem osvobodit jeho oběti a pomoci tomu, kdo padl. Janovo
evangelium nám připomíná, že „pravda vás osvobodí“ (Jan 8,32).
V konečném důsledku je touto pravdou sám Kristus, jehož laskavé
milosrdenství je mírou našeho způsobu, jímž máme hlásat pravdu
a odsuzovat nespravedlnost. Naší prvořadou úlohou je prosazovat
pravdu s láskou (srov. Ef 4,15).
Pouze slova pronášená s láskou a doprovázená mírností a milosrdenstvím se dotýkají srdcí nás hříšníků. Tvrdá a moralizující
slova i gesta riskují, že dále odcizí ty, které chceme vést k obrácení
a ke svobodě, a posílí jejich odmítavý a obranný postoj.
Někteří si myslí, že vidění společnosti zakořeněné v milosrdenství je neospravedlnitelně idealistické a přehnaně benevolentní.
Zkusme se však znovu zamyslet nad svými prvními zkušenostmi se
vztahy v lůně rodiny. Rodiče nás milovali a oceňovali více proto, co
jsme, než pro naše schopnosti a naše úspěchy. Rodiče zajisté chtějí
pro své děti jen to nejlepší, ale jejich láska není podmíněna dosažením nějakých cílů. Otcovský dům je místem, kde jsi vždy přijat (srov.
Lk 15,11-32). Chtěl bych všechny povzbudit, aby chápali lidskou společnost nikoli jako prostor, kde si cizí lidé navzájem konkurují a snaží se získat převahu, ale spíše jako domov nebo jako rodinu, kde jsou
dveře vždy otevřeny a kde panuje snaha o vzájemné přijetí.
Proto je zásadně důležité naslouchat. Komunikace znamená
sdílení a sdílení vyžaduje naslouchání a přijetí. Naslouchat znamená něco mnohem více než jen slyšet. Slyšet – to se týká oblasti
informací. Avšak naslouchání nás vrací k oblasti komunikace, jež
vyžaduje blízkost. Naslouchání nám umožňuje zaujmout správný
postoj a opustit pohodlnou pozici diváka, uživatele a spotřebitele.
Naslouchání rovněž znamená schopnost sdílet otázky a pochybnosti, jít spolu bok po boku, osvobozovat se od jakékoli domněnky,
že jsme všemohoucí, a pokorně dávat své schopnosti a své dary do
služby obecnému dobru.
Naslouchat – to není nikdy jednoduché. Někdy je pohodlnější
předstírat hluchotu. Naslouchat znamená dávat pozor, chtít porozumět,
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připisovat slovům toho druhého hodnotu, respektovat a uchovávat je.
Při naslouchání se dovršuje určitý druh mučednictví a sebeoběť, při
níž se obnovuje posvátný Mojžíšův úkon před hořícím keřem: zout si
opánky na „svaté půdě“ při setkání s druhým, který ke mně hovoří
(srov. Ex 3,5). Umět naslouchat je nesmírnou milostí, je to dar, jenž je
třeba si vyprošovat, abychom ho pak provozovali v praxi.
Rovněž e-mail, SMS-ka nebo chat mohou představovat plně
lidskou formu komunikace. Nikoli technologie určuje, zda je komunikace autentická, či ne, ale srdce člověka a jeho způsobilost
dobře používat prostředky, které jsou mu k dispozici. Sociální sítě
mají schopnost napomáhat vztahům a posilovat dobro ve společnosti, ale také mohou vést k další polarizaci a rozdělení mezi lidmi a skupinami. Digitální prostředí je prostorem a místem pro setkávání, kde můžeme druhého pohladit nebo zranit, vést plodnou
diskusi nebo provádět morální lynčování. Prosím, aby svatý rok
prožívaný v milosrdenství „nás učinil otevřenými pro dialog, abychom se lépe poznávali a chápali; kéž odstraní každou formu uzavřenosti a pohrdání a vypudí každou formu násilí a diskriminace“
(Misericordiae Vultus,23). I na síti se buduje skutečné občanství.
Přístup do digitálních sítí zahrnuje zodpovědnost za druhého, jehož
nevidíme, ale jenž je skutečný a má svou důstojnost, kterou je třeba
respektovat. Síť lze dobře využívat a může napomáhat růstu zdravé
a pro sdílení otevřené společnosti.
Komunikace, její místa a nástroje umožnily mnoha lidem rozšíření jejich obzorů. To je Boží dar a zároveň veliká zodpovědnost.
Tuto sílu komunikace rád označuji slovem „blízkost“. Setkání komunikace s milosrdenstvím je plodné do té míry, do jaké vytváří
blízkost, jež o druhého pečuje, utěšuje ho, uzdravuje, doprovází
a slaví s ním. Ve světě, který je rozdělený, rozbitý a polarizovaný,
komunikovat s milosrdenstvím znamená přispívat k dobré, svobodné a solidární blízkosti Božích dětí a bratří a sester v lidstvu.
Vatikán 24. ledna 2016
FRANTIŠEK
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7.

Poselství
Svatého otce Františka
k 53. Světovému dni
modliteb za povolání
17. května 2016
Církev – matka povolání

Drazí bratři a sestry,
jak jen bych si přál, aby během mimořádného Svatého roku milosrdenství mohli všichni pokřtění zakusit radost z toho, že patří do církve, a aby mohli znovu objevit, že křesťanské povolání, stejně jako
všechna zvláštní povolání, se rodí v lůně Božího lidu a jsou dary Božího milosrdenství. Církev je domem milosrdenství a „půdou“, kde
povolání raší, roste a přináší plody.
Z tohoto důvodu všechny vyzývám, aby u příležitosti letošního
53. Světového dne modliteb za povolání kontemplovali společenství
apoštolů a děkovali za roli, jakou u každého člověka na cestě jeho povolání sehrává společenství. V bule vyhlašující mimořádný Svatý rok
milosrdenství jsem připomněl slova svatého Bedy Ctihodného vztahující se na povolání svatého Matouše: „Miserando atque eligendo“
(Misericordiae Vultus,8). Pánovo milosrdné působení odpouští naše
hříchy a otevírá nás k novému životu, jehož konkretizací je povolání
následovat ho a být jím poslán. Každé povolání v církvi má svůj původ v láskyplném Ježíšově pohledu. Konverze a povolání jsou dvěma
stranami jedné a téže mince a trvale, během celého života učedníka
misionáře, jsou ve vzájemné souvislosti.
Blahoslavený Pavel VI. v exhortaci Evangelii nuntiandi popsal
kroky v procesu evangelizace. Jedním z nich je příslušnost ke křesťanskému společenství (srov. č. 23), k onomu společenství, od něhož
člověk přijal svědectví víry a výslovného hlásání Pánova milosrdenství. Začleněnost do společenství zahrnuje veškeré bohatství života
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církve, zvláště svátosti. Církev není pouze místem, kde věříme, ale
také objektem naší víry; proto v Krédu říkáme: „Věřím v církev“.
Povolání od Boha přichází skrze zprostředkování ve společenství.
Bůh nás volá, abychom byli součástí církve a po době určitého dozrávání v jejím nitru nám dává specifické povolání. Cesta povolání se
koná spolu s bratřími a sestrami, které nám Bůh dává: je to spolu-volání (orig.: con-vocazione). Církevní dynamika povolání je protilátkou
proti lhostejnosti a individualismu. Nastoluje společenství, v němž
nad lhostejností zvítězila láska, protože od nás vyžaduje, abychom
vycházeli ze sebe, dávali svůj život do služby Božímu záměru a brali
si za svou dějinnou situaci jeho svatého lidu.
Při letošním dni věnovaném modlitbám za povolání vybízím
všechny věřící, aby na sebe vzali zodpovědnost v péči o povolání
a o jejich rozpoznávání. Když apoštolové hledali někoho, kdo zaujme
místo Jidáše Iškariotského, shromáždil sv. Petr sto dvacet bratří (srov.
Sk 1,15); a pro volbu sedmi jáhnů byla svolána skupina učedníků
(srov. Sk 6,2). Sv. Pavel dává Titovi specifická kritéria pro volbu kněží
(Tit 1,5-9). I dnes je křesťanské společenství vždy přítomné tam, kde
povolání raší, kde se formují a kde mají přetrvávat (srov. apoštol. exhortace Evangelii gaudium,107).
Povolání se rodí v církvi. Už od zrodu povolání je třeba mít náležité církevní „cítění“. Nikdo není povolán výlučně pro nějakou danou
oblast ani pro určitou skupinu nebo církevní hnutí, ale pro církev a pro
svět. „ Jasným znamením autenticity charismatu je jeho církevnost,
jeho schopnost pro dobro všech se harmonicky integrovat do života svatého Božího lidu“ (tamtéž,130). Když mladý člověk odpovídá
na Boží volání, vidí, jak se rozšiřuje jeho církevní obzor, může uvažovat o mnoha charismatech a dojít tak k objektivnějšímu rozlišení.
Tímto způsobem se společenství stává domovem a rodinou, kde se
rodí povolání. Kandidát s vděčností považuje tuto komunitní meditaci za nepostradatelný prvek své budoucnosti. Učí se poznávat
a milovat bratry a sestry, kteří kráčejí po cestách odlišných od jeho
cesty; a tato pouta ve všech posilují společenství.
Povolání roste v církvi. V procesu formace potřebují kandidáti
různých povolání stále lépe poznávat církevní společenství a překonávat omezený pohled, který na začátku máme všichni. Za tímto
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účelem je vhodné prožít nějakou apoštolskou zkušenost spolu s dalšími členy společenství, jako například: spolu s dobrým katechetou
hlásat křesťanskou zvěst; společně s nějakou řeholní komunitou vyzkoušet evangelizaci periférií; sdílením života v klauzuře objevit
poklad kontemplace; v kontaktu s misionáři lépe poznávat misii ad
gentes; s diecézními kněžími hlouběji poznávat pastoraci ve farnosti
a v diecézi. Pro ty, kdo již jsou ve formaci, církevní společenství vždy
zůstane základním prostředím pro jejich výchovu, vůči němuž mají
cítit vděčnost.
Povolání je církví podporováno. Po přijetí definitivního závazku
cesta povolání v církvi nekončí, ale pokračuje připraveností ke službě,
vytrvalostí a stálou formací. Kdo zasvětil svůj život Pánovi, je připraven sloužit církvi tam, kde to ona potřebuje. Příkladem takovéto
disponibility v církvi je misie Pavla a Barnabáše. Byli na ni posláni
Duchem Svatým a antiochijskou komunitou (srov. Sk 13,1-4), pak se
k této komunitě vrátili a vyprávěli to, co Bůh skrze ně vykonal (srov.
Sk 14,27). Misionáře doprovází a podporuje křesťanské společenství,
k němuž se vždy živě obracejí jako k viditelné vlasti, která poskytuje
jistotu tomu, kdo završuje putování k věčnému životu.
Mezi pracovníky v pastoraci nabývají zvláštní důležitosti kněží.
Jejich službou se zpřítomňuje Ježíšovo slovo, které říká: „Já jsem dveře k ovcím… Já jsem dobrý pastýř“ (Jan 10,7.11). Pastýřská péče o povolání je základní součástí jejich pastýřské služby. Kněží doprovázejí
ty, kdo hledají své povolání, jakož i ty, kteří již dali svůj život službě
Bohu a společenství.
Všichni věřící jsou povoláni uvědomovat si dynamiku povolání
v církvi, aby se společenství víry po příkladu Panny Marie stávala
mateřským lůnem, které přijímá dar Ducha Svatého (srov. Lk 1,35-38).
Mateřství církve se vyjadřuje vytrvalou modlitbou za povolání i výchovnou prací a doprovázením těch, kdo zachytí Boží volání. Církev to koná i prostřednictvím důkladného výběru kandidátů kněžské
služby a zasvěceného života. A konečně je matkou povolání i skrze
vytrvalou podporu těch, kdo zasvětili svůj život službě druhým.
Prosme Pána, aby všem lidem, kteří jdou po cestě povolání, daroval hlubokou příchylnost k církvi a aby Duch Svatý posiloval u pastýřů i u všech věřících společenství, schopnost rozlišovat i duchovní
otcovství a mateřství.
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Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha Svatého, daruj nám živá, horlivá
a radostná křesťanská společenství, která budou zdrojem bratrského
života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi
povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné lásky. Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se
za každé křesťanské společenství, aby, oplodněno Duchem Svatým,
se stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu lidu.
Ve Vatikánu 29. listopadu 2015
1. neděle adventní
FRANTIŠEK
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8.

Poselství
Svatého otce Františka
ke Světovému dni misií 2016
Misijní církev jako svědek milosrdenství

Drazí bratři a sestry,
mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, vrhá specifické světlo i na Světový den misií 2016. Vyzývá nás, abychom hleděli
na misii ad gentes jako na nesmírné dílo duchovního i tělesného milosrdenství. Při letošním Dni misií jsme totiž všichni vyzýváni, abychom „vycházeli ven“ jako učedníci misionáři a aby každý z nás dával
do služby své talenty, svou kreativitu, svou moudrost a zkušenost pro
přinášení poselství o Boží něze a slitovnosti celé lidské rodině. Díky
svému misijnímu poslání se církev stará o ty, kdo neznají evangelium,
protože si přeje, aby všichni byli spaseni a dospěli k tomu, že budou
zakoušet Pánovu lásku. „Posláním církve je zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia“ (bula Misericordiae Vultus,12) a hlásat ho ve všech koutech země tak, aby proniklo ke všem
ženám, mužům, mladým i dětem.
Milosrdenství způsobuje v Otcově srdci vnitřní radost při setkání
s každým lidským tvorem. On se od počátku s láskou obrací i k těm
nejkřehčím, neboť jeho velikost a moc se odhaluje právě ve schopnosti ztotožnit se s malými, vyloučenými a utlačovanými (srov. Dt 4,31;
Žal 86,15; 103,8; 111,4). On je Bůh laskavý, pozorný a věrný; staví
se do blízkosti toho, kdo je v nouzi, aby byl blízký všem, především
chudým. S něhou vstupuje do lidského života, právě tak, jako by to
učinil otec nebo matka v životě svých dětí (srov. Jer 31,20). Výraz
používaný v Bibli pro milosrdenství je odkazem na mateřské lůno,
tedy na matčinu lásku k dětem, jež ona bude milovat stále a za všech
okolností, ať se stane cokoli, protože děti jsou plodem jejího lůna.
To je i podstatným aspektem lásky, jakou Bůh chová ke všem svým
dětem a především k příslušníkům lidu, jemuž dal zrod a který chce
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šlechtit a vychovávat; před jeho křehkostmi a nevěrnostmi se Boží
nitro dojímá a plane soucitem (srov. Oz 11,8). On je přece milosrdný
ke všem, jeho láska patří všem národům a jeho něha se rozšiřuje na
všechny tvory (srov. Žal 145,8-9).
Milosrdenství nachází svůj nejvyšší a dokonalý projev ve vtěleném Slově. Ježíš odhaluje tvář Otce bohatého na milosrdenství, „mluví o něm a vysvětluje ho v příkladech a podobenstvích, ale především ho sám v sobě ztělesňuje a svou vlastní osobností vyjadřuje“
(Jan Pavel II., Enc. Dives in misericordia,2). Když přijímáme Ježíše
v evangeliu a ve svátostech a následujeme ho, působením Ducha Svatého se můžeme stávat milosrdnými jako náš Nebeský Otec, můžeme
se naučit milovat tak, jako nás miluje On, a učinit ze svého života
nezištný dar na znamení jeho dobroty (srov. bula Misericordiae Vultus,3). Církev jako první je uprostřed lidstva společenstvím žijícím
z Kristova milosrdenství; stále si uvědomuje, že On na ni hledí jako na
vyvolenou díky své milosrdné lásce a z této lásky ona přijímá způsob
svého konání. Žije z ní a dává ji poznávat národům při ohleduplném
dialogu se všemi kulturami a s každým náboženským přesvědčením.
Jako tomu bylo v prvních dobách života církve, svědky této milosrdné lásky jsou mnozí mužové a ženy každého věku a v každé situaci.
Výmluvným znamením mateřské Boží lásky ve světě misií je značná
a rostoucí přítomnost žen vedle mužů. Laičky i zasvěcené ženy a dnes
i nemálo rodin v různých formách uskutečňují své misijní povolání –
od přímého hlásání evangelia až po charitativní službu. Vedle evangelizačního a svátostného konání misionářů jsou ženy a rodiny těmi, kdo
mnohdy vhodněji chápou problémy lidí a dokážou jim čelit náležitým
a často nevídaným způsobem: péčí o život, mimořádnou pozorností
zaměřenou spíše na lidi než na struktury a využíváním všech lidských
a duchovních zdrojů při budování harmonie, vztahů, míru, solidarity,
dialogu, spolupráce a bratrství, ať už v oblasti osobní, nebo na širším
poli společenského a kulturního života a zvláště v péči o chudé.
Na mnoha místech začíná evangelizace výchovnou činností, jíž
misijní dílo věnuje své úsilí a čas jako milosrdný vinař z evangelia
(srov. Lk 13,7-9; Jan 15,1) a trpělivě očekává plody po letech pomalé
formace; tak se utvářejí lidé schopní evangelizovat a přinášet evangelium tam, kde by se uskutečnění něčeho takového nečekalo. Církev lze označit jako „matku“ i pro ty, kdo mohou zítra dospět k víře
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v Krista. Toužebně si přeji, aby se svatý Boží lid cvičil v mateřské
službě milosrdenství, jež tolik napomáhá k tomu, aby se s Pánem setkaly a zamilovaly si ho i národy, které ho dosud neznají. Víra je totiž Božím darem a nikoli plodem prozelytismu; avšak roste díky víře
a lásce evangelizátorů, kteří jsou Kristovými svědky. Kráčet po cestách tohoto světa znamená pro Ježíšovy učedníky mít lásku, jež neměří, ale spíše se snaží mít ke všem míru lásky Pánovy. Hlásáme ten
největší a nejkrásnější dar, který nám On dal – jeho život a jeho lásku.
Každý národ a každá kultura má právo přijmout poselství o spáse, která je Božím darem pro všechny. Když vezmeme v úvahu tolik nespravedlností, válek a humanitárních krizí, jež dnes čekají na
své řešení, je to tím potřebnější. Misionáři vědí ze své zkušenosti, že
evangelium odpuštění a milosrdenství může přinášet radost a smíření, spravedlnost a mír. Příkaz evangelia „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20)
není vyčerpán, ale naopak nás všechny zavazuje, abychom za současné situace a při všech dnešních výzvách cítili své povolání nově „vyjít
ven“ jako misionáři, jak jsem naznačil i v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium: „Každý křesťan a každé společenství budou rozlišovat, jakou cestu od nich Pán žádá, nicméně všichni jsme pozváni
přijmout toto povolání – vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu
vydat se do všech periferií, které potřebují světlo evangelia“ (20).
Právě na letošní svatý rok připadá 90. výročí Světového dne misií
vyhlášeného Papežským dílem pro šíření víry a schváleného papežem
Piem XI. v roce 1926. Proto považuji za vhodné připomenout moudrá
doporučení svých předchůdců, kteří stanovili, aby ve prospěch tohoto Díla byly věnovány všechny sbírky, které budou shromážděny po
celém světě každou diecézí, farností, řeholní komunitou, církevním
sdružením a hnutím pro podporu křesťanských společenství, jež potřebují pomoc, aby se dodala síla hlásání evangelia až do posledních
končin země. Ani dnes se neobejdeme bez tohoto gesta církevního
společenství pro misie. Neuzavírejme si srdce svými částečnými starostmi, ale rozšiřme ho na horizonty celého lidstva.
Nejsvětější Panno Maria, vznešený obraze spaseného lidstva,
vzore pro misie v církvi, nauč všechny, muže, ženy i rodiny, aby všude
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vytvářeli a chránili živou a tajemnou přítomnost zmrtvýchvstalého
Pána, který obnovuje a naplňuje radostným milosrdenstvím vztahy
mezi lidmi, kulturami a národy.
Ve Vatikánu 15. května 2016, slavnost Seslání Ducha Svatého
FRANTIŠEK
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9.

Poselství
Svatého otce Františka
ke Světovému dni modliteb
za péči o stvoření
K našemu společnému domovu buďme milosrdní

Ve společenství s pravoslavnými bratřími a sestrami a za účasti dalších křesťanských církví a komunit slaví dnes katolická církev výroční „Světový den modliteb za péči o stvoření“. Při této příležitosti
chceme nabídnout „jednotlivým věřícím i celým společenstvím vzácnou příležitost k obnově osobního rozhodnutí být strážci stvoření, pozvedat k Bohu svůj dík za nádherné dílo, které On svěřil do naší péče,
a prosit ho o pomoc při ochraně stvoření a o jeho milosrdenství ke
hříchům spáchaným proti světu, v němž žijeme.“1
Je velmi povzbuzující, že péči o budoucnost naší planety sdílejí
i ostatní církve a křesťanská společenství, také spolu s jinými náboženstvími. V posledních letech totiž vzniklo z podnětu náboženských
představitelů a organizací mnoho iniciativ s cílem burcovat veřejné
mínění k vědomí o nebezpečích vznikajících nezodpovědným využíváním planety. Chtěl bych se zde zmínit o patriarchovi Bartolomějovi
a jeho předchůdci Demetriovi, kteří se po mnoho let trvale vyslovovali proti hříchu, jímž vznikají škody na stvoření, a obraceli pozornost
k morální a duchovní krizi, jež je základem problémů se životním
prostředím a jeho znehodnocování. Třetí Evropské ekumenické shromáždění (Sibiu 2007) nabídlo jako odpověď na rostoucí pozornost
vůči integritě stvoření zavedení pětitýdenního „Času pro stvoření“
v období od 1. září (pravoslavná památka Božího stvoření) do 4. října
(památka Františka z Assisi v katolické církvi i v některých západních
tradicích). Tato iniciativa, podporovaná Světovou radou církví, inspirovala od samého počátku v různých částech světa mnoho ekumenických aktivit. Důvodem k radosti může být rovněž skutečnost, že
1

List vyhlašující „Světový den modliteb za péči o stvoření“, 6. srpna 2015.
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takovéto iniciativy napomáhající správnému postoji vůči životnímu
prostředí, podporující chudé a prosazující zodpovědný postoj ke společnosti rovněž umožňují v celém světě setkání lidí z různých náboženských prostředí, především mladých. Křesťané i nekřesťané, věřící
lidé i lidé dobré vůle musí být sjednoceni v prokazování milosrdenství
našemu společnému domovu – zemi – a plně doceňovat svět, v němž
žijeme, jako místo pro sdílení a společenství.
1.	Země křičí…
Tímto poselstvím znovu navazuji s každým člověkem žijícím na této
planetě dialog o bolestech sužujících chudé a o ničení životního prostředí. Bůh nám daroval kvetoucí zahradu, ale my ji proměňujeme ve
znečištěnou planinu „trosek, pouště a špíny“ (enc. Laudato si‘,161).
Nemůžeme se vzdávat anebo být lhostejní ke ztrátě biodiverzity
a k ničení ekosystémů, které často způsobuje naše nezodpovědné
a sobecké chování. „Kvůli nám tisíce druhů už nevzdají Bohu slávu
svou existencí ani nám nebudou moci předat svoje poselství. Na to
nemáme právo“ (tamtéž,33).
Planeta se nadále zahřívá, částečně kvůli lidské činnosti: rok 2015
byl nejteplejším kdy zaznamenaným a rok 2016 bude pravděpodobně
ještě teplejší. Tím se vyvolává sucho, záplavy, požáry a stále závažnější extrémní meteorologické jevy. Klimatické změny rovněž přispívají k trýznivé krizi nucené migrace. Chudí tohoto světa, kteří jsou za
klimatické změny nejméně zodpovědní, patří k těm nejzranitelnějším
a už nesou jejich následky.
Jak zdůrazňuje integrální ekologie, lidské bytosti jsou silně propojeny mezi sebou i se stvořením v jeho celku. Když špatně nakládáme
s přírodou, trýzníme tím i lidské bytosti. Každý tvor má zároveň svou
vlastní vnitřní hodnotu, kterou je třeba respektovat. Naslouchejme
„jak křiku země, tak i křiku chudých“ (tamtéž,49) a snažme se pozorně pochopit, jak můžeme dát včasnou a příhodnou odpověď.
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2. …protože jsme zhřešili
Bůh nám dal zemi, abychom ji s úctou a rovnováhou obdělávali
a chránili (srov. Gen 2,15). Obdělávat ji „příliš“ – to znamená využívat ji krátkozrace a sobecky – a chránit ji málo je hřích.
Nám drahý ekumenický patriarcha Bartoloměj odvážně a opakovaně prorocky vynášel na světlo naše hříchy proti stvoření: „Že lidské
bytosti ničí biologickou diverzitu Božího stvoření; že lidské bytosti
vydávají v nebezpečí zemi a přispívají ke klimatickým změnám tím,
že zbavují zemi jejích přírodních lesů anebo ničí vlhké zóny; že lidské bytosti znečišťují vodu, půdu a vzduch: to všechno jsou hříchy“.
Neboť „zločin proti přírodě je zločinem proti nám samým a hříchem
proti Bohu.“2
Tváří v tvář tomu, co se děje v našem domově, vyzývá Svatý rok
milosrdenství věřící křesťany „ke hlubokému vnitřnímu obrácení“
(Laudato si‘, 217), k němuž zvláště napomáhá svátost pokání. Naučme se v letošním svatém roce usilovat o Boží milosrdenství k hříchům
proti stvoření, které jsme dosud nedokázali rozpoznat a vyznat se
z nich. A snažme se vykonat konkrétní kroky na cestě ekologického
obrácení, jež vyžaduje jasně si uvědomit svou zodpovědnost vůči nám
samým, vůči bližnímu, vůči stvoření i vůči Stvořiteli (srov. tamtéž,
10; 229).
3.	Zpytování svědomí a pokání
Prvním krokem na této cestě je pokaždé zpytování svědomí, které
„implikuje vděčnost a nezištnost, to znamená uznání, že svět je darem, který jsme přijali od Otcovy lásky, což následně vede k nezištné
ochotě zříkat se a k štědrým projevům. ... Implikuje též láskyplné
vědomí toho, že nejsme izolováni od ostatních tvorů, ale s ostatními
bytostmi vesmíru tvoříme úžasné univerzální společenství. Věřící nekontempluje svět zvenčí, ale zevnitř, přičemž uznává pouta, jimiž nás
Otec sjednotil se všemi bytostmi“ (tamtéž,220).
K takovému Otci plnému milosrdenství a dobroty, jenž očekává
návrat každého ze svých synů, se můžeme obracet tím, že uznáváme
2

Projev v Santa Barbara, Kalifornie (8. listopadu 1997).
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své hříchy proti stvoření, proti chudým i proti budoucím generacím.
„V míře, v níž všichni způsobujeme malé ekologické škody“, jsme povoláni uznat „náš malý nebo velký příspěvek k zanedbávání a ničení
životního prostředí.“3 To je první krok na cestě k obrácení.
V roce 2000, který byl rovněž svatým rokem, vyzval můj předchůdce svatý Jan Pavel II. katolíky k odčinění minulé i současné náboženské nesnášenlivosti, jakož i nespravedlností spáchaných vůči
židům, ženám, domorodým národům, imigrantům, chudým a nenarozeným. Při letošním Svatém roce milosrdenství každého vyzývám
k něčemu obdobnému: jako jednotlivci přivyklí k životnímu stylu zavedenému pochybnou kulturou blahobytu anebo „kvůli nezřízené touze konzumovat více, než kolik je skutečně třeba“ (tamtéž,123) a jako
součást systému, „který vnutil logiku zisku za každou cenu, aniž by
se bralo v úvahu sociální vyloučení nebo ničení přírody“4, čiňme pokání za zlo, které způsobujeme našemu společnému domovu.
Po vykonání seriózního zpytování svědomí a připraveni k takovému pokání můžeme vyznat své hříchy proti Stvořiteli, proti stvoření a proti svým bratřím a sestrám. „Katechismus katolické církve
nám ukazuje zpovědnici jako místo, kde nás pravda osvobozuje setkáním.“5 Víme, že „Bůh je větší než náš hřích“6, než všechny hříchy,
včetně těch proti stvoření. Vyznáváme je, protože se kajeme a chceme
se změnit. Milosrdná Boží milost, kterou obdržíme ve svátosti, nám
k tomu pomůže.
4.	Změnit kurz
Zpytování svědomí, pokání a vyznání Otci bohatému na milosrdenství vedou k pevnému předsevzetí změnit život. To se musí projevit
v konkrétních postojích a v chování více respektujícím stvoření, jako
například obezřetně používat plasty a papír, nemrhat vodou, jídlem
3	Bartoloměj I., Poselství ke Dni modliteb za záchranu stvoření (1. září
2012).
4	
Projev, Mezinárodní setkání lidových hnutí, Santa Cruz de la Sierra (Bolívie), 9. července 2015.
5	Třetí meditace, Duchovní obnova u příležitosti Svatého roku kněží, bazilika svatého Pavla za hradbami,2. června 2016.
6	Audience, 30. března 2016.
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a elektrickou energií, třídit odpad, zacházet starostlivě s ostatními živočichy, používat veřejnou dopravu, sdílet vozidlo s více lidmi atd.
(srov. enc. Laudato si‘,211). Nesmíme si myslet, že tyto snahy jsou
příliš malé na to, aby zlepšily svět. Takové skutky „šíří ve společnosti
dobro, které vždy ponese ovoce nezávisle na tom, co jsme schopni
vidět“ (tamtéž,212), a povzbuzují „k prorockému a kontemplativnímu
životnímu stylu, takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl
posedlý spotřebou“ (tamtéž,222).
Rozhodnutí změnit život rovněž musí proniknout do způsobu, jímž
přispíváme k vytváření kultury a společnosti, do níž patříme; vždyť
„péče o přírodu je součástí životního stylu, jenž zahrnuje schopnost
žít společně a ve společenství“ (tamtéž,228). Ekonomika a politika,
společnost a kultura nemohou být ovládány mentalitou krátkodobosti,
snahou o rychlý návrat financí nebo touhou být opět zvolen. Naopak,
musí být nutně přeorientovány na společné dobro, které zahrnuje udržitelnost stvoření a péči o něj.
Konkrétním příkladem je „ekologický dluh“ mezi Severem a Jihem (srov. tamtéž,51-52). Jeho vyrovnání by vyžadovalo péči o životní
prostředí chudších zemí a poskytnutí finančních zdrojů a technické
pomoci, jež by jim pomohly řešit důsledky klimatických změn a napomáhat jejich udržitelnému rozvoji.
Ochrana společného domova vyžaduje rostoucí politický konsensus. V tomto smyslu je důvodem ke spokojenosti, že v září 2015 přijaly země celého světa Cíle udržitelného rozvoje a že v prosinci 2015
schválily Pařížskou dohodu o klimatických změnách, jež si klade náročný, avšak zásadně důležitý cíl zastavit růst globální teploty. Vlády
teď mají za povinnost respektovat přijaté závazky, zatímco podniky
musí zodpovědně vykonat svou část; a na občanech je, aby vyžadovali
jejich dodržování a dokonce směřování ke stále náročnějším cílům.
Změnit kurz tedy spočívá v tom, že se bude „důsledně respektovat prvotní přikázání ochrany veškerého stvoření před každým zlem,
a to pro dobro naše i pro dobro všech lidských bytostí“.7 Abychom
neztratili cíl z očí, může nám v tom pomoci jedna otázka: „Jaký svět

7	Bartoloměj I., Poselství ke Dni modliteb za záchranu stvoření (1. září
1997).
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chceme předat těm, kdo přijdou po nás, dětem, které nyní vyrůstají?“
(enc. Laudato si‘,160).
5.	Nový skutek milosrdenství
„Nic nesjednocuje s Bohem více než skutek milosrdenství, ať už jde
o milosrdenství, kterým nám Pán odpouští naše hříchy, anebo o milost, kterou nám uděluje, abychom prokazovali skutky milosrdenství
v Jeho jménu.“8
Když parafrázujeme slova svatého Jakuba, „milosrdenství bez
skutků je mrtvé... V důsledku změn našeho globalizovaného světa se
určité druhy materiální a duchovní chudoby rozmohly: dejme tedy
prostor fantazii lásky, abychom rozpoznali nové způsoby činorodosti.
Tak se bude cesta milosrdenství stále více konkretizovat.“9
Křesťanský život zahrnuje praxi tradičních skutků tělesného a duchovního milosrdenství.10 „Obvykle přemýšlíme o skutcích milosrdenství jednotlivě v souvislosti s konkrétním dílem: nemocnice pro
nemocné; jídelny pro hladové; noclehárny pro ty, kdo žijí na ulici;
školy pro ty, kdo potřebují vzdělání; zpovědnice a duchovní vedení
pro ty, kdo potřebují radu a odpuštění... Avšak díváme-li se na všechny dohromady, vidíme, že cílem milosrdenství je samotný lidský život
jako celek.“11
Samotný lidský život ve svém celku samozřejmě zahrnuje i péči
o společný domov. Dovoluji si tedy navrhnout doplněk ke dvěma tradičním seznamům sedmi skutků milosrdenství a připojit ke každému
z nich péči o společný domov.
8	První meditace, Duchovní obnova u příležitosti Svatého roku kněží, bazilika svatého Pavla za hradbami,2. června 2016.
9	
Audience, 30. června 2016.
10	Skutky tělesného milosrdenství jsou: sytit hladové; napájet žíznivé; oblékat nahé; přijímat poutníky; navštěvovat nemocné; navštěvovat vězně;
pohřbívat mrtvé. Skutky duchovního milosrdenství jsou: poskytovat radu
pochybujícím; poučovat nevědomé; napomínat hříšníky; potěšovat zarmoucené; odpouštět urážky; trpělivě snášet obtížné lidi; prosit Boha za
živé i mrtvé.
11	
Třetí meditace, Duchovní obnova u příležitosti Svatého roku kněží, bazilika svatého Pavla za hradbami,2. června 2016.
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Jako skutek duchovního milosrdenství vyžaduje péče o společný domov „vděčné nazírání na svět“ (enc. Laudato si‘,214), jež „nám
umožňuje skrze všechny věci objevovat nějaké poučení, které nám
chce Bůh sdělit“ (tamtéž, 85). Jako skutek tělesného milosrdenství vyžaduje péče o společný domov „jednoduchá každodenní gesta, skrze
něž prolamujeme logiku násilí, vykořisťování a sobectví... a projevuje
se ve všech skutcích, které usilují o budování lepšího světa“ (tamtéž,
230-231).
6.	Na závěr se pomodleme
Navzdory našim hříchům a obrovským výzvám, které před sebou
máme, neztrácejme nikdy naději: „Stvořitel nás neopouští, nikdy ve
svém plánu lásky nečiní krok zpět, nelituje, že nás stvořil… protože
se definitivně spojil s naší zemí, a jeho láska nás vždy vede k nalézání
nových cest“ (tamtéž, 13; 245).
Zvláště 1. září a potom po celý rok se modleme:
„Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu. ...
Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě,
	kde jsme nástroji tvé lásky vůči všem bytostem této země“ (tamtéž,246).
Bože milosrdenství, dovol nám přijímat tvé odpuštění
a předávat tvé milosrdenství do celého našeho společného domova.
Buď pochválen.
	Amen.
Ve Vatikánu 1. září 2016
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10.
Apoštolský list formou
„motu proprio” papeže Františka,
jímž se zakládá Dikasterium
pro službu integrálnímu
lidskému rozvoji
Celým svým bytím a konáním je církev povolána k tomu, aby se zasazovala o integrální rozvoj člověka ve světle evangelia. Takový rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím péče o nesmírná dobra, jímž jsou
spravedlnost, mír a starost o stvoření. Při své činnosti ve prospěch
prosazování těchto hodnot nástupce apoštola Petra trvale přizpůsobuje s ním spolupracující orgány k tomu, aby mohly lépe vycházet vstříc
požadavkům mužů a žen, k jejichž službě jsou povolány.
Proto, s cílem uskutečňovat péči Svatého stolce o zmíněné oblasti,
jakož i o ty, které se týkají zdraví a charitativních činností, zakládám
Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Toto dikaste
rium bude mít kompetenci zvláště v otázkách týkajících se migrace,
lidí potřebných, nemocných a vyloučených, postavených na okraj
a obětí ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, vězňů, nezaměstnaných a obětí otroctví a mučení jakékoli podoby.
Do nového dikasteria, jež se řídí stanovami, které dnešním dnem
schvaluji ad experimentum, budou počínaje 1. lednem 2017 spadat kompetence těchto současných papežských rad: Papežské rady pro spravedlnost a mír, Papežské rady „Cor Unum“, Papežské rady pro pastoraci
migrantů a lidí mimo domov a Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. K tomuto datu končí uvedená čtyři dikasteria svou činnost a zanikají, čímž se ruší články 142-153 apoštolské konstituce Pastor Bonus.
Nařizuji, aby rozhodnutí uvedená v tomto apoštolském listě vydaným formou „motu proprio“ měla pevnou a stálou platnost, navzdory
všemu, co by s tím mohlo být v rozporu, i kdyby si to zasluhovalo zvláštní ohled, aby byla promulgována zveřejněním v Osservatore Romano, tudíž publikována v Acta Apostolicae Sedis, a vstoupila
v platnost dnem 1. ledna 2017.
Dáno v Římě u sv. Petra 17. srpna 2016,
ve Svatém roce milosrdenství, čtvrtém mého pontifikátu
FRANTIŠEK PP.
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11.

Apoštolský list
Svatého otce Františka
k závěru mimořádného Svatého
roku milosrdenství
FRANTIŠEK
všem, kdo budou číst tento apoštolský list,
milosrdenství a pokoj

Misericordia et misera jsou dvě slova použitá svatým Augustinem,
když vypráví o setkání mezi Ježíšem a cizoložnicí (srov. Jan 8,1-11).
Chtěl-li dát pochopit tajemství Boží lásky při jejím setkání s hříšníkem, nemohl najít krásnější a přiléhavější výraz, než je tento: „Zůstaly jen tyto dvě: ubožačka (misera) a milosrdenství (misericordia).“1
Kolik Boží slitovnosti i spravedlnosti je v tomto příběhu! Ponaučení plynoucí z něho vrhá světlo na závěr mimořádného Svatého roku
milosrdenství a zároveň nám ukazuje cestu, na niž jsme v budoucnu
povoláni, abychom po ní šli.
1.	Tento evangelní úryvek můžeme právem chápat jako zobrazení
toho, co jsme slavili během svatého roku, této doby bohaté na milosrdenství, jež máme ve svých společenstvích slavit a prožívat i nadále.
Milosrdenství nemůže totiž představovat jen nějaký doplněk života
církve, ale utváří samotnou její existenci a činí hlubokou pravdu evangelia zjevnou a hmatatelnou. Milosrdenství odhaluje všechno; Otcova
milosrdná láska je řešením všeho.
Setkávají se Ježíš a žena. Ona cizoložnice, jež podle Zákona má
být odsouzená k ukamenování. A on, jenž svým kázáním a úplným
sebedarováním, které ho dovedlo až na kříž, vrátil mojžíšský zákon
k jeho původnímu záměru. V centru nestojí zákon a zákonná spravedlnost, ale Boží láska, která dokáže číst v srdci každého člověka, aby
pochopila jeho nejskrytější přání, a která má mít přednost přede vším.
V tomto evangelním příběhu se však nesetkává hřích a spravedlnost
1

In Joh 33,5.2.
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abstraktním způsobem, ale setkává se hříšnice se Spasitelem. Ježíš
pohlédl do očí této ženy a četl v jejím srdci; našel tam touhu po pochopení, po odpuštění a po osvobození. Ubohost hříchu byla zaoděna
do milosrdenství lásky. Z Ježíšovy strany zde není žádné odsouzení, jež by nebylo poznamenáno slitováním a soucitem se situací této
hříšnice. Těm, kdo ji chtěli soudit a odsoudit k smrti, Ježíš odpovídá
dlouhým mlčením, jež chce nechat vyniknout Božímu hlasu ve svědomí té ženy i jejích žalobců. Ti upouštějí kameny z rukou a jeden po
druhém odcházejí (srov. Jan 8,9). Po onom mlčení Ježíš říká: „Ženo,
kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil? … Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od
nynějška už nehřeš!“ (v. 10-11) Tak jí pomáhá pohlédnout do budoucnosti s nadějí, aby byla připravena k novému začátku svého života.
Bude-li chtít, od nynějška bude moci „žít v pravdě“ (srov. Ef 5,2). Jestliže jsme jednou byli zaoděni milosrdenstvím, potom náš stav slabosti
a hříšnosti sice přetrvává, ale je překonán láskou, jež nám umožňuje
dívat se dál a žít jinak.
2. Ježíš ostatně tomu jasně učil i tehdy, když ho jistý farizej pozval na oběd a přiblížila se k němu žena všem známá jako hříšnice
(srov. Lk 7,36-50). Mazala Ježíšovy nohy vonnou mastí, skrápěla je
svými slzami a utírala svými vlasy (srov. v. 37-38). Na pohoršenou
farizeovu reakci Ježíš odpověděl: „Muselo jí být odpuštěno mnoho
hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo,
málo miluje“ (v. 47).
Odpuštění je nejviditelnějším znamením Otcovy lásky, kterou
Ježíš zvěstoval po celý svůj život. Neexistuje ani jedna stránka evangelia, kde by chyběl tento příkaz lásky dospívající až k odpuštění.
Dokonce i v posledním okamžiku svého pozemského života, když je
Ježíš přibíjen na kříž, vyslovuje slova odpuštění: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí“ (Lk 23,34).
Nic z toho, co kající hříšník vkládá do Božího milosrdenství, nemůže zůstat mimo Boží odpuštění. Z tohoto důvodu nemůže nikdo
z nás Boží milosrdenství něčím podmiňovat; ono stále zůstává skutkem nezištnosti Nebeského Otce, je to láska bezpodmínečná a nezasloužená. Nemůžeme tedy riskovat, že se budeme protivit plné svobodě lásky, s níž Bůh vstupuje do života každého člověka.
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Milosrdenství je konkrétním skutkem lásky, která díky odpuštění
život přetváří a proměňuje. V tom se projevuje její božské tajemství.
Bůh je milosrdný (srov. Ex 34,6) a jeho milosrdenství trvá navěky
(srov. Žalm 136); z generace na generaci bere do náručí každého člověka, který v něho důvěřuje, proměňuje ho a daruje mu svůj vlastní
život.
3. Jaká radost se zrodila v srdci těchto dvou žen – cizoložnice a hříšnice! Odpuštění jim umožnilo, aby se konečně cítily svobodné a šťastné jako nikdy předtím. Slzy hanby a bolesti se proměnily v úsměv
toho, kdo ví, že je milován. Milosrdenství vzbuzuje radost, protože
srdce se otevírá naději v nový život. Radost z odpuštění je nevýslovná,
ale je v nás viditelná vždycky, když ji zakusíme. Má původ v lásce, se
kterou nám Bůh přichází vstříc, když rozbíjí kruh sobectví, jímž jsme
sevřeni, aby i z nás samých učinil nástroje milosrdenství.
Jak významná jsou i pro nás starobylá slova, jež vedla první křesťany: „Oděj se radostí, která je vždy milá Bohu, jenž ji přijímá. Má
v ní zalíbení. Každý radostný člověk působí dobro, myslí na dobro
a pohrdá smutkem. … Budou žít v Bohu ti, kdo zaženou smutek a oblečou se do veškeré radosti.“2 Mít zkušenost s milosrdenstvím, to
dává radost. Nenechme si ji vzít různými trápeními a starostmi. Kéž
zůstává dobře zakořeněna v našem srdci a umožňuje nám vždy s vyrovnaností hledět na každodenní život.
Zdá se, že v kultuře často ovládané technikou narůstají různé podoby smutku a samoty, do nichž upadají lidé, mnohdy i mnozí mladí.
Budoucnost se totiž zdá být zachvácena nejistotou, která neumožňuje
stabilitu. A tak často přicházejí pocity melancholie, smutku a nudy,
které poznenáhlu mohou dojít až k zoufalství. Je zapotřebí svědků
naděje a pravé radosti, aby se zahnaly přeludy slibující snadné štěstí
v umělých rájích. Hlubokou prázdnotu mnoha lidí lze naplnit nadějí,
kterou si neseme v srdci, a radostí, jež z ní pramení. Máme velice
zapotřebí poznávat radost, kterou objevuje srdce, jehož se dotklo milosrdenství. Vezměme si proto za svá Apoštolova slova: „Radujte se
stále v Pánu“ (Flp 4,4; srov. 1 Sol 5,16).

2

Pastýř Hermův, XLII, 1-4.
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4.	Slavili jsme intenzivní svatý rok, během něhož se nám v hojnosti
dostalo milosti milosrdenství. Pánova laskavost a jeho milosrdenství
zasáhly celý svět jako prudký a blahodárný vítr. Vůči tomuto laskavému Božímu pohledu, který se tak dlouhodobě upíral na každého
z nás, nemůžeme zůstávat lhostejní, protože mění život.
Především cítíme potřebu poděkovat Pánovi a říci mu: „Byl jsi
milostivý, Hospodine, své zemi… Odpustils vinu svého lidu“ (Žalm
85,2-3). Je to přesně tak: Pán rozdupal naše viny a hodil naše hříchy do
mořských hlubin (srov. Mi 7,19); již je nepřipomíná a hodil je za záda
(srov. Iz 38,17); jak je vzdálen Východ od Západu, tak daleko jsou od
něho naše hříchy (srov. Žalm 103,12).
V tomto svatém roce se církev naučila naslouchat a velmi intenzivně zakoušela přítomnost a blízkost Otce, jenž jí působením Ducha
Svatého zjevněji ukázal dar a poslání Ježíše Krista ve vztahu k odpuštění. Byl to skutečně nový Pánův příchod mezi nás. Vnímali jsme
jeho životodárné vanutí na církev a jeho slova nám znovu ukazovala
naše poslání: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny; komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan
20,22-23).
5.	Nyní, když tento svatý rok skončil, je čas hledět vpřed a pochopit,
jak můžeme nadále s věrností, radostí a nadšením zakoušet bohatství
Božího milosrdenství. Naše společenství budou moci zůstávat živá
a dynamicky vykonávat novou evangelizaci do té míry, v níž „pastorační konverze“, k jejímuž žití jsou povolána3, se bude každodenně
utvářet obnovující silou milosrdenství. Neomezujme jeho působení;
nerozesmutňujme Ducha, jenž nám ukazuje stále nové cesty, po nichž
máme jít, abychom mohli přinášet spásonosné evangelium všem.
Na prvním místě jsme povoláni k tomu, abychom milosrdenství
slavili. Jaké bohatství je obsaženo v modlitbě církve, při níž vzýváme
Boha jako Otce milosrdenství! Při liturgii se milosrdenství nejen opakovaně připomíná, ale reálně se dostává a žije. Od začátku slavení Eucharistie se milosrdenství vícekrát vrací při dialogu mezi modlícím
se shromážděním a Srdcem Otce, který se raduje, když může rozlévat
svou milosrdnou lásku. Po počáteční prosbě o odpuštění zvoláním
3	Srov. apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 27.
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„Pane, smiluj se“ hned získáváme ujištění: „Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.“
S touto důvěrou se společenství setkává v Pánově přítomnosti, zvláště ve svatý den jeho zmrtvýchvstání. Mnohé vstupní modlitby mají
v úmyslu připomenout velký dar milosrdenství. Například v postní
době se modlíme: „Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám
dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem
a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní
vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni
nás k sobě.“4 Potom se pohroužíme do velké eucharistické modlitby
s prefací, jež prohlašuje: „Tys tak miloval svět, žes k naší spáse poslal svého jediného Syna: stal se člověkem, žil náš život a podobal se
nám ve všem, kromě hříchu…“5 Čtvrtá eucharistická modlitba pak je
hymnem na Boží milosrdenství: „Slitovával ses nad lidmi a pomáhal
jim, aby tě hledali a nacházeli.“ „Smiluj se nad námi nade všemi“6 je
naléhavá prosba, kterou kněz vyslovuje při eucharistické modlitbě,
abychom měli účast na věčném životě. Po modlitbě Otče náš kněz pokračuje prosbou o pokoj a osvobození od hříchu za „pomoci tvého milosrdenství“. A před pozdravením pokoje, které je výrazem bratrství
a vzájemné lásky ve světle přijatého odpuštění, se znovu modlí: „Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve.“7 Prostřednictvím
těchto slov si s pokornou důvěrou vyprošujeme dar jednoty a pokoje
pro svatou Matku církev. Slavení Božího milosrdenství vrcholí eucharistickou obětí, památkou Kristova velikonočního tajemství, z něhož
pramení spása pro každou lidskou bytost, pro dějiny i pro celý svět.
Vlastně každý okamžik slavení Eucharistie se vztahuje k Božímu milosrdenství.
V celém svátostném životě se milosrdenství rozdává v hojnosti.
Vůbec není bez významu to, že církev chtěla výslovně připomenout
milosrdenství ve formulích dvou svátostí nazvaných „svátosti uzdravení“, tedy svátosti smíření a svátosti nemocných. Slova rozhřešení
říkají: „Bůh, Otec veškerého milosrdenství smrtí a vzkříšením svého
4
5
6
7

Římský misál, 3. neděle postní.
Tamtéž, 7. preface pro neděle v mezidobí.
Tamtéž, Druhá eucharistická modlitba.
Tamtéž, obřad přijímání.
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Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého Svatého Ducha; ať ti skrze toto tajemství církve odpustí hříchy a naplní
tě pokojem.“8 A  při svátosti nemocných se říká: „Skrze toto svaté
pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého.“9 Odkaz na milosrdenství v modlitbě církve není tedy pouze
povzbuzující, ale je i účinný, to znamená, že při jeho vzývání s vírou
ho také dostáváme; vyznáváme-li ho jako živé a reálné, skutečně nás
proměňuje. Je to základní obsah naší víry, kterou musíme zachovat
v její úplné původnosti: ještě před úkazem hříchu přišlo zjevení Boží
lásky, s níž Bůh stvořil svět a lidské bytosti. Láska je prvním skutkem, jímž se Bůh dává poznat a jde nám vstříc. Mějme proto srdce
otevřené pro víru v to, že jsme Bohem milováni. Jeho láska nás stále
předchází, doprovází nás a zůstává na naší straně i navzdory našemu
hříchu.
6. V této souvislosti nabývá zvláštního významu také naslouchání
Božímu slovu. Každou neděli se slovo Boží hlásá křesťanskému společenství, aby den Páně byl ponořen do světla šířícího se z velikonočního tajemství.10 Při slavení Eucharistie se skutečně prožívá jakoby
pravý dialog mezi Bohem a jeho lidem. Při biblických čteních se totiž
znovu procházejí dějiny naší spásy prostřednictvím neustálého díla
milosrdenství, jež se ohlašuje. Bůh k nám i dnes hovoří jako k přátelům a „zdržuje se“ s námi,11 aby nám daroval své společenství a ukázal nám cestu života. Jeho slovo se stává interpretem našich žádostí
a starostí i plodnou odpovědí na to, abychom mohli konkrétně zakoušet jeho blízkost. Jakou důležitost získává homilie, kde „pravda je
doprovázena krásou a dobrem“,12 aby rozechvívala srdce věřících před
velikostí milosrdenství! Velmi doporučuji přípravu homilie a péči
o kázání. Bude tím plodnější, čím více kněz sám na sobě zakusí milosrdnou Pánovu dobrotu. Oznamovat jistotu toho, že Bůh nás miluje,
není řečnickým cvičením, ale podmínkou pro důvěryhodnost našeho
8
Obřad svátosti smíření, 46.
9
Obřad svátosti nemocných, 76.
10	Srov. Druhý vatikánský koncil, konst. Sacrosanctum Concilium, 106.
11
Tamtéž, dogm. konst. Dei Verbum, 2.
12	Apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 142.
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kněžství. Žít milosrdenství je tedy tou nejlepší cestou, aby se v pastýřském životě stávalo skutečným hlásáním útěchy a obrácení. Homilie
a stejně tak i katecheze potřebují stálou podporu od pulzujícího srdce
křesťanského života.
7. Bible je velkým příběhem, který vypráví podivuhodné věci Božího milosrdenství. Každá její stránka je proniknuta láskou Otce, který
už při stvoření vtisknul do vesmíru znaky své lásky. Prostřednictvím
slov proroků a mudroslovných spisů utvářel Duch Svatý dějiny Izraele
poznáváním Boží něhy a blízkosti i navzdory nevěrnosti lidu. Ježíšův
život a jeho kázání poznamenávají rozhodujícím způsobem křesťanské společenství, které pochopilo své poslání na základě Kristova
mandátu být trvalým nástrojem jeho milosrdenství a jeho odpuštění
(srov. Jan 20,23). Prostřednictvím Písma svatého, které se vírou církve udržuje živé, Pán i nadále hovoří ke své Nevěstě a ukazuje jí cesty,
po nichž má jít, aby evangelium spásy pronikalo ke všem. Mou velikou touhou je, aby se slovo Boží stále více slavilo, poznávalo a šířilo,
protože díky němu můžeme lépe pochopit tajemství lásky, jež tryská
z onoho zdroje milosrdenství. Apoštol to připomíná jasně: „Všechno,
co je v nich (svatých Písmech) napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se
k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti“ (2 Tim 3,16).
Bylo by vhodné, aby každé společenství jednu neděli během liturgického roku věnovalo úsilí o šíření, poznávání a prohlubování znalostí Písma svatého: jedna neděle plně věnovaná Božímu slovu pro
pochopení nevyčerpatelného bohatství, které pochází z onoho trvalého dialogu Boha se svým lidem. Nebude přitom chybět kreativita
obohacující tyto chvíle o iniciativy, které by věřící podněcovaly, aby
se stávali živými nástroji pro předávání Slova. Mezi těmito iniciativami je zajisté nejrozšířenější lectio divina, díky níž čtením posvátného
textu a modlitbou nachází duchovní život podporu a může růst. Lectio
divina o tématech milosrdenství umožní dotýkat se rukou toho, jaká
plodnost vychází z posvátného textu, čteného ve světle celé duchovní
tradice církve, který nutně vyústí v konkrétní skutky a díla lásky.13

13	Benedikt XVI., postsynodální apoštol. exhort. Verbum Domini, 86-87.
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8.	Ke slavení milosrdenství dochází zcela mimořádným způsobem
pří svátosti smíření. Je to chvíle, při níž cítíme objetí Otce, který nám
jde naproti, aby nám navrátil milost toho, že jsme znovu jeho dětmi.
My jsme hříšníci a neseme si s sebou zatěžující rozpor mezi tím, co
bychom chtěli konat, a tím, co konkrétně konáme (srov. Řím 7,14-21);
avšak milost nás vždy předchází a bere na sebe tvář milosrdenství,
která nabývá účinnosti ve smíření a odpuštění. Bůh nám dává pochopit svou velkou lásku právě tváří v tvář tomu, že jsme hříšníci. Milost je silnější a překonává jakýkoli možný odpor, protože láska vítězí
nade vším (srov. 1 Kor 13,7).
Ve svátosti odpuštění Bůh ukazuje cestu návratu k němu a vyzývá nás, abychom znovu zakusili jeho blízkost. Je to odpuštění, které
můžeme získat především tím, že žijeme lásku. Připomíná to i apoštol
Petr, když píše: „Láska přikrývá všechny hříchy“ (1 Petr 4,8). Jedině Bůh odpouští hříchy, ale žádá i od nás, abychom byli připraveni
odpouštět druhým, stejně jako on odpouští nám: „Odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12). Jaký smutek
pochází z toho, že zůstáváme uzavřeni v sobě a nejsme schopni odpustit! Převahu pak nabývají zášť, hněv a pomsta, jež činí život nešťastným a maří radostné úsilí o milosrdenství.
9. Zkušeností milosti, kterou církev během svatého roku prožívala
velmi účinně, se zajisté stala služba misionářů milosrdenství. Jejich
pastorační činnost jasně ukázala, že Bůh nestaví žádné hranice pro ty,
kdo ho hledají s kajícím srdcem, protože všem vychází v ústrety jako
Otec. Dostalo se mi mnoha radostných svědectví z obnoveného setkání s Pánem při svátostné zpovědi. Neztrácejme příležitost k tomu,
abychom žili víru i jako zkušenost smíření. „Smiřte se s Bohem!“ (2
Kor 5,20) je výzva, kterou i za našich dnů nám adresuje Apoštol proto,
aby každý věřící objevil sílu lásky, jež vytváří „nové stvoření“ (2 Kor
5,17).
Vyjadřuji svou vděčnost každému misionáři milosrdenství za jeho
cennou službu poskytovanou proto, aby milost odpuštění byla účinnější. Toto mimořádné ministerium však nekončí uzavřením Svaté brány. Přeji si totiž, aby pokračovalo až do vydání nových opatření jako
konkrétní znamení toho, že milost svatého roku je i nadále v různých
částech světa živá a účinná. Papežská rada pro novou evangelizaci
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bude v tomto období sledovat misionáře milosrdenství jako přímý výraz mé péče a blízkosti i snahy o nacházení co nejpříhodnějších způsobů pro výkon této cenné služby.
10.	Kněze znovu vyzývám, aby se velmi pečlivě připravovali na zpovědní službu, která představuje skutečné kněžské poslání. Vřele vám
děkuji za vaši službu a žádám vás, abyste přijímali všechny; abyste
byli svědky otcovské něhy i navzdory závažnosti hříchu; abyste byli
ochotni pomáhat při uvažování o spáchaném zlu; abyste byli jasní
při představování morálních zásad; disponibilní doprovázet věřící na
cestě pokání a trpělivě držet s nimi krok; jasnozřiví při rozlišování
každého jednotlivého případu; velkorysí při udělování Božího odpuštění. Tak jako se Ježíš před cizoložnou ženou rozhodl pro mlčení, aby
ji zachránil před odsouzením na smrt, i kněz ve zpovědnici má být
velkodušný ve svém srdci, protože ví, že každý kajícník mu připomíná
jeho vlastní situaci: je hříšníkem, ale služebníkem milosrdenství.
11. Přál bych si, abychom my všichni meditovali Apoštolova slova
napsaná ke konci jeho života, jimiž se Timotejovi vyznává, že je první
mezi hříšníky, „ale právě proto došel k milosrdenství“ (1 Tim 1,16).
Jeho slova mají burcující sílu, aby i nás přivedla k úvaze o vlastním
životě a abychom viděli účinnost Božího milosrdenství ve změně, obrácení a proměně vlastního srdce: „Děkuji tomu, který mi dal sílu,
Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo
se mi však milosrdenství“ (1 Tim 1,12-13).
Proto si se stále obnovovaným zaujetím pro pastoraci připomínejme Apoštolova slova: „Bůh nás smířil se sebou skrze Krista a svěřil
nám službu, abychom hlásali toto usmíření“ (2 Kor 5,18). Nám jako
prvním bylo s ohledem na tuto službu odpuštěno a v první osobě jsme
se stali svědky toho, že odpuštění je univerzální. Neexistuje žádný
zákon ani předpis, který by Bohu zabránil znovu přijmout syna, jenž
se k němu navrací poté, co uznal svou chybu, a je rozhodnut začít
znova od začátku. Zastavovat se pouze u zákona znamená totéž, co
mařit víru a Boží milosrdenství. Zákon má význam jako průprava
(srov. Gal 3,24), jejímž cílem je láska (srov. 1 Tim 1,5). Křesťan je však
povolán k tomu, aby žil novost evangelia, „zákon Ducha, který dává
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život v Kristu Ježíši“ (Řím 8,2). I u těch nejkomplikovanějších případů, kdy máme pokušení nechat převládnout spravedlnost vyplývající
z pouhých norem, musíme věřit v sílu pramenící z Boží milosti.
My zpovědníci máme zkušenost mnoha konverzí, které se odehrávají před našima očima. Cítíme proto zodpovědnost za úkony a slova,
která se mohou dotknout hloubi kajícníkova srdce, aby objevil blízkost
a něhu odpouštějícího Otce. Nepromarněme tyto chvíle chováním, jež
by mohlo být v rozporu s prožitkem hledaného milosrdenství. Spíše
pomáhejme osvěcovat prostor osobního svědomí nekonečnou Boží
láskou (srov. 1 Jan 3,20).
Je potřebné, aby svátost smíření znovu nacházela ústřední místo
v křesťanském životě. Proto jsou zapotřebí kněží, kteří dávají svůj
život do „služby tohoto usmíření“ (2 Kor 5,18) takovým způsobem,
aby nikomu, kdo se upřímně kaje, nebylo bráněno v přístupu k Otcově lásce očekávající jeho návrat a všem se nabízela možnost zakoušet
osvobozující sílu odpuštění.
Vhodnou příležitostí k tomu může být iniciativa 24 hodin pro
Pána, předcházející 4. postní neděli, která v diecézích už našla odezvu a zůstává silnou pastorační výzvou k intenzivnímu prožívání svátostné zpovědi.
12.	Na základě požadavku, aby se nekladla žádná překážka mezi
prosbu o smíření a Boží odpuštění, uděluji od nynějška všem kněžím
pravomoc vycházející z jejich úřadu, aby dávali rozhřešení těm, kdo
se dopustili hříchu potratu. To, co jsem udělil na omezenou dobu svatého roku14, se nyní rozšiřuje v čase navzdory jakémukoli opačnému
ustanovení. Ze všech svých sil chci znovu zdůraznit, že potrat je těžký
hřích, protože ukončuje nevinný život. Avšak se stejnou silou mohu
a chci prohlásit, že neexistuje žádný hřích, k němuž by nemohlo proniknout Boží milosrdenství a zničit ho, pokud nachází kající srdce,
jež se chce smířit s Otcem. Ať se proto každý kněz stane průvodcem,
podporou a útěchou při doprovázení kajícníků na této cestě mimořádného smíření.

14	Srov. List, jímž se udělují odpustky u příležitosti Svatého roku milosrdenství, 1. září 2015.
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Ve svatém roce jsem udělil věřícím, kteří z různých důvodů navštěvují kostely svěřené kněžím z Bratrstva svatého Pia X., povolení
dostávat platně svátostné rozhřešení svých hříchů.15 Pro pastorační
dobro těchto věřících a s důvěrou v dobrou vůli jejich kněží nastolit
znovu s Boží pomocí plné společenství s katolickou církví povoluji ze svého vlastního rozhodnutí rozšíření této fakulty i na dobu po
skončení svatého roku, až do vydání nových nařízení, a sice proto,
aby nikdo nebyl připraven o znamení svátostného smíření skrze odpuštění církve.
13.	Milosrdenství má rovněž tvář útěchy. „Potěšte, potěšte můj
lid“ (Iz 40,1) jsou pronikavá slova, která nás prorok nechává slyšet
i dnes, aby se slovo naděje dostalo ke všem, kdo se nacházejí v utrpení a v bolesti. Nenechme si nikdy ukrást naději, jež pochází z víry
ve zmrtvýchvstalého Pána. Je pravda, že často jsme podrobeni tvrdé
zkoušce, ale nikdy nám nesmí chybět jistota, že Pán nás miluje. Jeho
milosrdenství se vyjadřuje i blízkostí, náklonností a podporou, kterou
může poskytovat mnoho bratří a sester, když se dostaví dny smutku
a zármutku. Osušit slzy je jedním z konkrétních skutků, který rozbíjí
kruh samoty, do něhož býváme často uzavřeni.
Všichni potřebujeme útěchu, protože nikdo není zproštěn utrpení,
bolesti a nepochopení. Kolik bolesti může vyvolat podrážděné slovo,
plod závisti, žárlivosti nebo hněvu! Kolik utrpení vyvolává zážitek
zrady, násilí a opuštění; kolik trpkosti vyvolává smrt drahých lidí!
A Bůh přece není daleko ani při prožívání takovýchto dramat. Jedno
slovo dodávající odvahu, jedno objetí, jímž se cítíš být pochopený,
jedno pohlazení, které ti dává zakusit lásku; modlitba dodávající větší
sílu… To všechno jsou výrazy Boží blízkosti poskytované skrze útěchu od bratří.
Někdy může být velkou pomocí také mlčení, protože ne vždy existují slova, která by odpověděla na otázky toho, kdo trpí. Chybějící slovo však může nahradit soucit někoho přítomného, některého bližního,
který tě má rád a podává ti ruku. Také mlčení patří k naší řeči útěchy,
protože se proměňuje v konkrétní skutek sdílení a účasti na bratrově
utrpení.
15

Tamtéž.
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14. V této tak zvláštní době jako je naše, k níž mimo mnohé jiné krize
patří i krize rodiny, je důležité, aby slova útěchyplné síly dospěla do
našich rodin. Dar manželství je velké povolání, na něž díky Kristově milosti máme odpovídat velkodušnou, věrnou a trpělivou láskou.
Krása rodiny zůstává nezměněna navzdory tolika zatemněním a alternativním návrhům: „Radost z lásky zakoušené v rodině je také
radost církve.“16 Životní cesta, která vede muže a ženu k jejich setkání,
ke vzájemné lásce a ke slibu trvalé věrnosti složenému před Bohem,
bývá často přerušena utrpením, zradou a osaměním. Radost z daru
dětí není uchráněna před starostmi rodičů týkající se jejich růstu a výchovy, týkající se i jejich důstojného života v budoucnosti.
Milost svátostného manželství nejen posiluje rodinu, aby byla
přednostním místem pro žité milosrdenství, ale také zavazuje křesťanské společenství i veškerou pastorační činnost k tomu, aby dala
vyniknout velké hodnotě rodiny jako životního stylu. Tento svatý rok
však nemůže ztratit ze zřetele komplexnost aktuálního stavu rodiny.
Zkušenost milosrdenství nás uschopňuje hledět na všechny těžkosti
člověka s postojem Boží lásky, která se nikdy neunaví jejich přijímáním a doprovázením.17
Nesmíme zapomínat, že každý si s sebou nese bohatství i zátěž
své osobní historie, jež jej odlišují od každého jiného člověka. Náš
život s jeho radostmi i bolestmi je něčím jedinečným a neopakovatelným, odvíjejícím se před milosrdným Božím zrakem. To vyžaduje
především ze strany kněze pozorné, hluboké a jasnozřivé duchovní
rozlišování, aby každý bez výjimky, ať se nachází v jakékoli životní
situaci, mohl konkrétně cítit, že ho Bůh přijímá, aby se mohl aktivně
účastnit na životě společenství a být začleněn do Božího lidu, který
neúnavně kráčí k plnosti Božího království, království spravedlnosti,
lásky, odpuštění a milosrdenství.
15. Zvláštní význam nabývá okamžik smrti. Církev vždy prožívala
tento dramatický přechod ve světle zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který otevřel cestu k jistotě života budoucího věku. Musíme čelit velké
výzvě, zejména v soudobé kultuře, která smrt často banalizuje až do
16
Postsynodní apoštol. exhort. Amoris laetitia, 1.
17	Srov. tamtéž, 291-300.
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té míry, že z ní dělá pouhou fikci anebo ji skrývá. Se smrtí je však třeba se vyrovnávat a připravovat se na ni jako na bolestný, nevyhnutelný, ale smysluplný přechod, jako na skutek největší lásky k lidem, kteří nás opouštějí, i k Bohu, jemuž jdou vstříc. Ve všech náboženstvích
má okamžik smrti, a stejně tak i narození, náboženský doprovod. My
prožíváme zkušenost pohřbu jako modlitbu plnou naděje za duši zesnulého i za to, abychom poskytli útěchu těm, kdo trpí odloučením od
milovaného člověka.
Jsem přesvědčen, že při pastorační práci prodchnuté živou vírou
se potřebujeme rukama dotýkat toho, že liturgická znamení a naše
modlitby jsou vyjádřením Pánova milosrdenství.
On sám nám nabízí slova naděje, protože nic a nikdo nás nebude
moci odloučit od jeho lásky (srov. Řím 8,35). Účast kněze na tomto
okamžiku je důležitá pro doprovázení, protože mu umožňuje prožívat
jeho blízkost ke křesťanskému společenství ve chvíli slabosti, osamění, nejistoty a žalu.
16.	Končí svatý rok a zavírá se Svatá brána. Avšak brána milosrdenství našeho srdce zůstává i nadále vždy otevřená dokořán. Naučili
jsme se, že Bůh se k nám sklání (srov. Oz 11,4), abychom jej mohli
i my napodobovat a sklánět se k bratřím. Touha mnohých po návratu do domu Otce, který očekává jejich příchod, je probouzena také
upřímnými a velkodušnými svědky Boží něhy. Svatá brána, kterou
jsme v tomto milostivém roce prošli, nás uvedla na cestu lásky, po níž
jsme povoláni kráčet věrně a radostně každý den. Na cestě milosrdenství lze potkávat mnohé bratry a sestry, kteří vztahují svou ruku, aby
ji někdo mohl uchopit a jít společně s nimi.
Touha být Kristu nablízku vyžaduje, abychom se stávali svým
bratrům bližními, protože nic není Otci milejší než konkrétní projev milosrdenství. Ono se samotnou svojí povahou stává viditelným
a hmatatelným v konkrétním a dynamickém činu. Když jsme ho jednou zakusili v jeho plné pravdě, už se nevracíme nazpět: milosrdenství neustále roste a proměňuje život. Je to autentické nové stvoření,
které vytváří nové srdce schopné milovat naplno, a očišťuje oči, aby
rozpoznávaly ty nejskrytější potřeby. Jak pravdivá jsou slova, jimiž se
církev modlí při velikonoční vigilii po čtení, které popisuje stvoření:
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„Rozjímáme, Bože, o podivuhodném díle stvoření. Dej, ať pochopíme, že ještě větší je jiné tvé dílo: naše vykoupení.“18
Milosrdenství obnovuje a vykupuje, protože je setkáním dvou srdcí:
Božího Srdce, které jde vstříc srdci lidskému, jež se díky tomu zahřívá a ozdravuje. Srdce z kamene se proměňuje na srdce z masa (srov. Ez
36,26) a je schopné milovat i navzdory svému hříchu. Z toho je zřejmé, že
se opravdu stává „novým stvořením“ (srov. Gal 6,15): jsem milován, tedy
existuji; je mi odpuštěno, tedy se opět rodím k novému životu; dostalo se
mi milosrdenství, a proto se sám stávám nástrojem milosrdenství.
17. Během svatého roku, zejména o „pátcích milosrdenství“, jsem
se mohl dotýkat rukama mnohého dobra, které je ve světě. Často se
o něm neví, protože se každý den uskutečňuje diskrétně a potichu.
I když se to nedostane do zpráv, přesto existuje mnoho konkrétních
skutků dobra a něhy zaměřených na ty nejmenší a nejbezbrannější, nejvíce osamělé a opuštěné. Opravdu existují protagonisté lásky
k bližnímu, kteří nezapomínají na solidaritu s nejchudšími a nejnešťastnějšími. Děkujme Pánu za tyto drahocenné dary, které vyzývají
k objevování radosti z toho, že se lze stávat bližními lidí při slabostech
jejich raněného lidství. S vděčností myslím na množství dobrovolníků, kteří denně věnují svůj čas tomu, aby díky jejich oddanosti vycházela najevo Boží přítomnost a blízkost. Jejich služba je ryzím dílem
milosrdenství, které mnoha lidem pomáhá přiblížit se k církvi.
18.	Nadešel čas dát prostor fantazii milosrdenství, aby uvedla v život mnohá nová díla, plody milosti. Církev dnes potřebuje vyprávět
o „mnoha jiných znameních“, která Ježíš vykonal a která „nejsou zapsána“ (Jan 20,30), aby se stala výmluvným výrazem plodnosti Kristovy lásky a společenství, které žije z něho. Uplynulo již více než dva
tisíce let a skutky milosrdenství přesto nepřestávají zviditelňovat Boží
dobrotu.
I dnes celé národy trpí hladem a žízní; kolik starostí působí pohled na děti, které nemají co jíst. Masy lidí nadále migrují z jedné
země do druhé ve snaze najít potravu, práci, příbytek a mír. Nemoc ve
svých různých podobách je stálým důvodem neustálého utrpení, které
18

Římský misál, velikonoční vigilie, Modlitba po prvním čtení.
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žádá o pomoc, útěchu a podporu. Vězení jsou místem, kde se k restriktivnímu trestu přidávají další mnohdy závažné křivdy způsobené
nelidskými životními podmínkami.
Negramotnost je stále velmi rozšířena, brání ve vzdělávání chlapců a děvčat a vystavuje je novým formám otroctví. Kultura vyhroceného individualismu, zejména na Západě, vede ke ztrátě smyslu pro
solidaritu a odpovědnost vůči ostatním. Samotný Bůh dnes pro mnohé lidi zůstává neznámým; to je ta největší chudoba a největší překážka pro uznání nezcizitelné důstojnosti lidského života.
Skutky tělesného i duchovního milosrdenství jsou až dodnes potvrzením velkého a pozitivního dopadu milosrdenství jakožto sociální hodnoty. Nutí totiž vyhrnout si rukávy s cílem navrátit důstojnost
milionům lidí, kteří jsou našimi bratry a sestrami, povolanými vytvářet spolu s námi „spolehlivé město“.19
19. Během tohoto svatého roku se uskutečnilo mnoho konkrétních
znaků milosrdenství. Společenství, rodiny i jednotliví věřící znovu
objevili radost ze sdílení a krásu solidarity. A přece to nestačí. Svět
i nadále plodí nové formy duchovní a materiální chudoby, které útočí
na lidskou důstojnost. Proto musí být církev stále bdělá a připravená
rozpoznávat nová díla milosrdenství a velkodušně a s nadšením je
uskutečňovat.
Vynaložme proto veškeré úsilí na to, abychom bratrské lásce dávali konkrétní podoby a skutkům milosrdenství nově porozuměli. Ono
má všezahrnující dosah, a proto se šíří jako olejová skvrna, jež nezná
hranic. V tomto smyslu jsme povoláni dávat skutkům milosrdenství,
které známe odedávna, novou tvář. Milosrdenství totiž překračuje
všechny meze, jde vždycky dál a je plodné. Je jako kvas, kterým kyne
těsto (srov. Mt 13,33), a jako hořčičné zrnko, které se stává stromem
(srov. Lk 13,19).
Pro zjednodušení si představme jen jeden skutek tělesného milosrdenství, jímž je odívání nahých (srov. Mt 25,36.38.43.44). Přivádí nás k prvopočátkům, do rajské zahrady ve chvíli, když Adam
a Eva objevili, že jsou nazí, a v přítomnosti Pána se styděli a skryli
(srov. Gen 3,7-8). Víme, že Pán je potrestal; nicméně „udělal člověku
19	Enc. Lumen fidei, 50.

76

a jeho ženě kožené suknice a oblékl je do nich“ (Gen 3,21). Stud byl
překonán a důstojnost navrácena.
Pohleďme také na Ježíše na Golgotě. Boží Syn na kříži je nahý;
o jeho suknici losovali a vzali si ji vojáci (srov. Jan 19,23-24); On
nemá už nic. Na kříži se do krajnosti ukazuje, jak se Ježíš připodobňuje těm, kdo ztratili důstojnost, protože byli připraveni o vše nezbytné.
Tak jako je církev povolána být „Kristovou suknicí“20, aby odívala svého Pána, stejně tak je vázána solidaritou s nahými na zemi, aby se jim
navrátila důstojnost, o kterou byli připraveni. Slova „byl jsem nahý,
a oblékli jste mě“ (Mt 25,36), zavazují k tomu, abychom neodvraceli
tvář od nových forem chudoby a odsunutí na okraj společnosti, jež
znemožňují lidem důstojný život.
Nemít práci a nedostávat spravedlivou mzdu; nemít domov či zemi
k bydlení; být diskriminováni pro víru, rasu, sociální původ – tyto
situace a mnohé jiné útočí na lidskou důstojnost. Milosrdné jednání
křesťanů na ně odpovídá především pozorností a solidaritou. Kolik
je dnes situací, ve kterých můžeme lidem vracet důstojnost a umožňovat jim lidsky žít! Pomysleme jenom na početné chlapce a děvčata, kteří jsou vystaveni násilí různého druhu a jsou okrádáni o radost
ze života. Jejich sklíčené a dezorientované tváře mi utkvěly v mysli;
žádají nás o pomoc, aby byli vysvobozeni z různých podob otroctví
soudobého světa. Tyto děti jsou mladými zítřka; jak je připravujeme
na důstojný a odpovědný život? S jakou nadějí mohou přistupovat ke
své přítomnosti a své budoucnosti?
Sociální charakter milosrdenství vyžaduje, abychom nezůstávali
neteční a zaháněli lhostejnost a přetvářku a aby se plány a projekty
nestávaly mrtvou literou. Ať nám Duch Svatý pomáhá, abychom byli
stále připraveni nabízet svou účinnou a nezištnou pomoc pro to, aby
spravedlnost a důstojný život nezůstávaly okrajovými slovy, nýbrž
byly konkrétním závazkem každého, kdo chce svědčit o přítomnosti
Božího království.
20. Jsme povoláni k tomu, abychom dávali růst kultuře milosrdenství založené na novém objevu setkání s druhými; je to kultura, v níž
se nikdo nedívá na druhého lhostejně ani neodvrací zrak, když vidí
20	Srov. Cyprián, O jednotě katolické církve, 7.

77

utrpení bratří. Skutky milosrdenství jsou „řemeslnickým dílem“: žádný z nich není stejný jako druhý; naše ruce je mohou utvářet tisíci
způsoby, a třebaže Bůh, který je inspiruje, je jediný a jediná je i „materie“, z níž jsou vyrobeny, to znamená samo milosrdenství, každý
z nich nabývá odlišné podoby.
Skutky milosrdenství se totiž týkají celého lidského života. A proto můžeme uvádět do života opravdovou kulturní revoluci právě počínaje jednoduchými skutky schopnými dotýkat se těla i ducha, to
znamená života lidí. Je to závazek, který si křesťanská obec může
vzít za svůj s vědomím, že Boží slovo ji neustále vyzývá vycházet
z pokušení ke lhostejnosti a individualismu, do kterého se uzavíráme,
abychom vedli pohodlný a bezproblémový život. „Chudé máte mezi
sebou vždycky“ (Jan 12,8), říká Ježíš svým učedníkům. Nemáme alibi, které by ospravedlňovalo naši nečinnost, neboť víme, že Ježíš se
ztotožnil s každým z nich.
Kultura milosrdenství se utváří vytrvalou modlitbou, chápavou
otevřeností pro působení Ducha, důvěrnou znalostí životů svatých
a konkrétní blízkostí chudým. Naléhavou výzvou je, abychom nepřeslechli, kam se máme zapojit. Pokušení vytvářet „teorii milosrdenství“
se překonává v té míře, v jaké se milosrdenství stává každodenním životem tvořeným účastí a sdílením. Ostatně nesmíme nikdy zapomínat
na slova, jimiž apoštol Pavel vypráví o svém setkání s Petrem, Jakubem a Janem po svém obrácení a zdůrazňuje jeden podstatný aspekt
svého poslání i veškerého křesťanského života: „Jenom nám doporučili, abychom pamatovali na chudé. A to mi vždycky leželo na srdci“
(Gal 2,10). Nemůžeme zapomínat na chudé – to je více než aktuální
výzva, která vzbuzuje pozornost svou evangelní samozřejmostí.
21. Zkušenost svatého roku ať do nás vtiskne slova apoštola Petra:
„Kdysi jste žili bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství na
vás projevilo“ (1 Petr 2,10). Nenechávejme si to, co jsme dostali, žárlivě pouze pro sebe; dokažme se o to rozdělit s trpícími bratry, aby byli
podpořeni silou Otcova milosrdenství. Ať se naše společenství otevírají a dosahují ke všem, kdo žijí na jejich území, aby se jim dostávalo
Božího pohlazení skrze svědectví věřících.
Toto je čas milosrdenství. Každý den naší cesty je poznamenán
Boží přítomností, jež řídí naše kroky silou milosti, kterou Duch vlévá
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do srdce, aby ho ztvárnil a uschopnil k lásce. Je čas milosrdenství pro
všechny a pro každého, aby si nikdo nemohl myslet, že k němu nedosahuje blízkost Boha a moc jeho něhy. Je čas milosrdenství, aby ti, kdo
jsou slabí a bezbranní, vzdálení a osamocení, mohli vnímat přítomnost
bratří a sester, kteří jsou jim oporou v jejich potřebách. Je čas milosrdenství, aby chudí na sobě pocítili ohleduplný a pozorný pohled těch,
kdo překonávají lhostejnost a objevují to, co je v životě podstatné. Je
čas milosrdenství, aby žádný hříšník neustával v prosbách o odpuštění
a pocítil ruku Otce, který nás vždy přijímá a tiskne k sobě.
Ve světle „Jubilejního dne osob sociálně vyloučených“, kdy se ve
všech katedrálách a svatyních světa uzavíraly Brány milosrdenství,
jsem pochopil, že jako další konkrétní znamení mimořádného Svatého roku by se v celé církvi mohla 33. neděle liturgického mezidobí
slavit jako Světový den chudých. Bude to ta nejdůstojnější příprava na
slavnost našeho Pána Ježíše Krista Krále vesmíru, který se ztotožnil
s maličkými a chudými a který nás bude soudit podle skutků milosrdenství (srov. Mt 25,31-46). Bude to den, který pomůže společenstvím
i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou jakožto srdcem evangelia a nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu (srov.
Lk 16,19-21), nikdy nebude moci nastat spravedlnost ani sociální smír.
Tento den rovněž bude představovat ryzí podobu nové evangelizace
(srov. Mt 11,5), která má obnovit tvář církve v její ustavičné činnosti
pro pastorační konverzi, aby byla svědkem milosrdenství.
22.	Milosrdné oči svaté Matky Boží na nás spočívají stále. Ona je
první, která otevírá cestu a provází nás při svědectví lásky. Matka
milosrdenství shromažďuje všechny pod ochranou svého pláště, jak
to často znázorňuje umění. Důvěřujme v její mateřskou pomoc a následujme její neustálé usměrnění, abychom hleděli na Ježíše, jenž je
zářivou tváří Božího milosrdenství.
V Římě u svatého Petra 20. listopadu,
na slavnost Krista Krále, léta Páně 2016,
ve čtvrtém roce mého pontifikátu
FRANTIŠEK
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II.
Dokumenty
Státního sekretariátu
Vatikánu, kongregací
a papežských rad

1.

PROJEV SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
K ÚČASTNÍKŮM SETKÁNÍ
ORGANIZOVANÉHO KONGREGACÍ
PRO KLÉRUS U PŘÍLEŽITOSTI
50. VÝROČÍ VYDÁNÍ KONCILNÍCH DEKRETŮ
„OPTATAM TOTIUS“
A „PRESBYTERORUM ORDINIS“
sál Regia
pátek 20. listopadu 2015

Páni kardinálové,
drazí bratři biskupové a kněží,
bratři a sestry,
každého z vás srdečně zdravím a vyjadřuji upřímné poděkování Vám,
pane kardinále Stello, a Kongregaci pro klérus za pozvání, abych se
zúčastnil tohoto setkání konaného u příležitosti padesáti let od vydání
koncilních dekretů Optatam totius a Presbyterorum Ordinis.
Omlouvám se za to, že jsem změnil původní plán, podle něhož
jsem měl přijít já k vám, ale viděli jste, že nebyl čas, a také sem jsem
přišel pozdě!
Nejedná se o „vzpomínkovou slavnost“. Tyto dva dekrety jsou
semenem, které koncil zasadil na pole církevního života; během minulých pěti desetiletí vyrostla, stala se kvetoucí rostlinou, která má
zajisté některé listy také uschlé, ale především má mnoho květů a plodů, jež zkrášlují dnešní církev. Při opětovném procházení vykonané
cesty ukázalo toto setkání mnoho plodů a stalo se příhodnou možností
pro církevní reflexi o práci, kterou ještě zbývá vykonat v této oblasti,
pro církev životně důležité. Ještě je zde práce, kterou je třeba vykonat!
Dekrety Optatam totius a Presbyterorum Ordinis se zde připomínaly společně jako dvě poloviny jedné jediné skutečnosti. Je jí formace kněží, kterou rozlišujeme na počáteční a trvalou, ale která pro
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kněze představuje jedinou zkušenost: být učedníky. Papež Benedikt
nikoli náhodou v lednu 2013 (motu proprio Ministrorum institutio)
dal této skutečnosti konkrétní právní podobu a Kongregaci pro klérus
svěřil kompetenci i pro semináře. Toto dikasterium se tak může začít
starat o život a službu kněží už od okamžiku jejich vstupu do semináře a pracovat pro to, aby povolání byla uváděna do života, pečovalo se
o ně a aby se mohla rozvinout do života svatých kněží. Cesta kněze ke
svatosti začíná v semináři!
Vzhledem k tomu, že povolání ke kněžství je dar, který Bůh dává
některým lidem pro dobro všech, chtěl bych s vámi sdílet některé myšlenky, vycházející právě ze vztahu mezi kněžími a ostatními lidmi,
o němž hovoří čl. 3 Presbyterorum Ordinis. Nacházíme v něm jakési
malé kompendium teologie kněžství převzaté z Listu Židům: „Kněží
vybraní z lidí a ustanovení pro lidi v jejich záležitostech u Boha, aby
obětovali dary a oběti za hříchy, žijí s ostatními lidmi jako s bratry.“
Uvažujme o těchto třech bodech: „vybraní z lidí“, „ustanovení
pro lidi“ a žijící „s ostatními lidmi“.
Kněz je člověk, který se rodí mezi lidmi v určitém prostředí; tam
se učí prvním hodnotám, nasává lidovou spiritualitu a zvyká si na
vztahy. I kněží mají svou historii. Nejsou „houbami“, které najednou
vyrazí v katedrále v den jejich svěcení. Je důležité, aby vychovatelé
i samotní kněží na to pamatovali a po celou dobu formace si dokázali
uvědomovat svou osobní historii. V den jejich svěcení vždy říkám
novokněžím: pamatujte na to, odkud jste byli vzati, z jakého stáda,
nezapomeňte na svou maminku a na svou babičku! To říkal Pavel
Timotejovi a říkám to i já dnes. To znamená, že nelze být knězem
s představou, že jsem byl vytvořen v laboratoři, to ne. V rodině začíná
„tradice“ víry spolu s celou zkušeností rodiny. Je třeba, aby byla zosobněna, protože je to konkrétní člověk, který je povolán, aby se stal
učedníkem a knězem, a v každém případě je třeba mít na paměti, že
jediným Učitelem, jehož je třeba následovat a připodobňovat se mu,
je Kristus.
V tomto smyslu rád připomínám ono základní „pastorační centrum pro povolání“, jímž je rodina, domácí církev, první a zásadní
místo lidské formace, kde může v mladých vzcházet touha po životě
chápaném jako cesta povolání, po níž je třeba jít s nasazením a s velkorysostí.
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V rodině i v kontextu dalších společenství – škola, farnost, sdružení, skupiny přátel – se učíme žít ve vztahu s konkrétními lidmi,
necháváme se utvářet vztahem s nimi a tím, čím jsme, se stáváme
i díky nim.
Dobrý kněz je tedy především člověk se svým lidstvím, který zná
vlastní historii s jejím bohatstvím i jejími zraněními, dokázal se s ní
smířit a tak dosáhl vnitřního pokoje, jenž je typický pro Pánova učedníka. Lidská formace je tedy pro kněze potřebná proto, aby se naučili
nenechat se ovládat svými omezeními, ale spíše učinili své talenty
plodnými.
Kněz, který je smířeným člověkem, dokáže i v namáhavých situacích šířit okolo sebe pokoj a předávat krásu vztahu s Pánem. Není
však normální, aby kněz byl často smutný, nervózní nebo byl člověkem tvrdé povahy; to není dobře a dobře to nepůsobí ani na kněze,
ani na jeho lidi. Máš-li nějakou nemoc, jsi-li neurotický, jdi k lékaři!
K lékaři duše i těla – dají ti tabletky a oba ti udělají dobře! Ale, prosím, ať věřící neplatí za neurózu kněží! Netlučte věřící holí, ale buďte
blízcí jejich srdci.
My kněží jsme apoštoly radosti, hlásáme evangelium, to znamená „zvěst navýsost radostnou“. My určitě nedáváme evangeliu sílu –
i když někteří si to myslí – ale můžeme buď napomáhat, nebo bránit
setkávání evangelia s lidmi. Naše lidství je „hliněnou nádobou“, v níž
uchováváme Boží poklad; nádobou, o niž musíme pečovat, abychom
dobře předávali její cenný obsah.
Kněz nemůže ztratit své kořeny a stále zůstává člověkem lidu
a kultury, z níž se zrodil. Naše kořeny nám pomáhají vzpomenout
si, kdo jsme a kam nás Kristus povolal. My kněží nepadáme shůry,
ale jsme povoláni Bohem, který nás „vybírá z lidí“, aby nás ustanovil
„pro lidi“. Dovolím si říci jednu historku. V diecézi před lety… ne,
nebylo to v diecézi, ale v Tovaryšstvu byl jeden kněz, byl schopný,
mladý, knězem byl dva roky. Dostal se do zmatku, hovořil s duchovním vůdcem, se svými představenými i s lékařem a řekl: „Odcházím,
už nemohu dál, a tak odcházím.“ Já jsem o tom přemýšlel – znal jsem
jeho matku, velmi pokorný člověk – a řekl jsem mu: „Proč nezajdeš za
svou maminkou a nepromluvíš s ní o tom?“ On tam šel, pobyl s maminkou jeden celý den a vrátil se změněný. Maminka mu dala dva
duchovní „pohlavky“, řekla mu tři nebo čtyři pravdy, vrátila ho na své
84

místo a on pokračoval. Proč? Protože šel ke kořeni. Proto je důležité
neodstraňovat kořen, z něhož pocházíme. V semináři musíš praktikovat mentální modlitbu… Ano, jistě je třeba ji dělat a naučit se ji… Ale
nejdříve se modli, jak tě naučila maminka, a potom jdi dál. Kořen,
rodinný kořen, je stále v tom, jak ses naučil modlit jako dítě; můžeš
opakovat tatáž slova, začni se tak modlit. Pak půjdeš v modlitbě dál.
A teď druhá část: „ustanovení pro lidi“
Tady je základní bod života a služby kněží. Když odpovíme na Boží
volání, stáváme se kněžími, abychom sloužili bratřím a sestrám.
Obrazy Krista, k nimž se vztahuje kněžská služba, jsou jasné: On
je „Nejvyšší kněz“ stejně blízký Bohu i lidem; je „Služebník“, který
umývá nohy a přibližuje se k těm nejslabším; je „Dobrý Pastýř“, jehož
stálým cílem je péče o stádo.
To jsou obrazy, na něž se máme dívat, když myslíme na službu
kněží poslaných, aby sloužili lidem, aby jim zprostředkovávali Boží
milosrdenství a hlásali jim Slovo života. Nejsme kněžími pro sebe
a naše posvěcování je úzce spojeno s posvěcováním našich lidí a naše
pomazání je pomazáním pro ně; ty jsi pomazán pro tvůj lid. Vědět
a připomínat si, že jsme byli „ustanoveni pro lid“ – lid svatý, lid Boží
– pomáhá kněžím, aby nemysleli na sebe, aby byli uznalí a nikoli autoritativní, pevní, ale ne tvrdí, radostní, ale ne povrchní – aby byli
pastýři a nikoli funkcionáři. V obou dnešních čteních při mši jasně
vidíme, jak je lid schopný se radovat, když je chrám obnoven a očištěn, a jak naproti tomu velekněží a zákoníci nejsou schopni mít radost,
když Ježíš vyhnal kupce z chrámu. Kněz se musí naučit radovat se
anebo, lépe řečeno, nesmí ztrácet schopnost radosti; pokud ji ztratí, tak není něco v pořádku. A říkám vám upřímně, že mám obavu
ze zkostnatělosti, mám z ní obavu. Pryč od zkostnatělých kněží! Pokoušou tě! Přichází mi na mysl výraz svatého Ambrože ze 4. století:
„Kde je milosrdenství, tam je duch Páně, a kde je zkostnatělost, tam
jsou jen jeho služebníci.“ Služebník bez Pána se stává zkostnatělým
a to je pro Boží lid nebezpečné. Být pastýři a ne funkcionáři.
Boží lid a celé lidstvo jsou adresáty kněžského poslání, k němuž
směřuje celé formační dílo. Lidská, intelektuální a duchovní formace přirozeně ovlivňují pastorační formaci, jíž poskytují nástroje
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a schopnosti i osobní nadání. Když se to vše zharmonizuje a spojí
s ryzí misijní horlivostí, může kněz během celé své životní cesty naplňovat poslání, které Kristus svěřil církvi.
A konečně – to, co se z lidu narodilo, má s lidem i zůstávat. Kněz
je stále „s ostatními lidmi“; není pastorační nebo evangelizační profesionál, který přijde, udělá to, co má – možná dobře, ale jako řemeslo
– a pak odejde a žije odděleným životem. Kněžími se stáváme, abychom byli mezi lidmi – blízkost. A dovolím si říci, bratři biskupové –
také blízkost nás biskupů k našim kněžím. To platí i pro nás! Kolikrát
slyšíme stížnosti kněží: „Volal jsem biskupovi, protože mám nějaký
problém… Sekretář nebo sekretářka mi řekli, že je velmi zaměstnaný,
že je na cestách, že mě nemůže přijmout dříve než za tři měsíce…“
Dvě věci. První: biskup je díky Bohu stále zaměstnán, ale když tobě
jako biskupovi zavolá nějaký kněz a nemůžeš ho přijmout, protože
máš mnoho práce, aspoň si vezmi jeho telefon, zavolej mu a řekni mu:
„Je to naléhavé? Není to naléhavé? Přijď v ten a ten den…“ Tak bude
cítit blízkost. Zdá se, že někteří biskupové jsou od kněží vzdáleni… Je
třeba být blízko, aspoň zatelefonovat! To je otcovská láska a bratrství.
To je něco jiného než: „Mám přednášku v tom a tom městě, pak jedu
do Ameriky, pak…“ Ale poslyš, tridentský dekret o rezidenční povinnosti je stále platný! Když necítíš, že by ses měl zdržovat v diecézi,
tak rezignuj a cestuj po světě a konej jiný velmi dobrý apoštolát. Ale
jsi-li biskupem nějaké diecéze, tak se tam zdržuj. To jsou ty dvě věci:
blízkost a přebývání. Ale to je pro nás biskupy! Kněžími se stáváme,
abychom byli mezi lidmi.
Dobro, které kněží mohou konat, se rodí především z jejich blízkosti a z něžné lásky k lidem. Nejsou filantropové ani funkcionáři;
kněží jsou otci a bratry. Otcovství kněze koná mnoho dobrého.
Blízkost, milosrdné lůno, láskyplný pohled – nechávat zakoušet
krásu života žitého podle evangelia a Boží lásku, která se konkretizuje i skrze jeho kněze. Bůh, který nikdy nikoho neodmítá. A tady mám
na mysli zpovědnici. Vždy je možné najít cesty, jak dát rozhřešení.
Přijímat dobře. Ale někdy není možné dát rozhřešení. Jsou kněží, kteří říkají: „Ne, z tohoto tě nemohu rozhřešit, jdi pryč.“ To není cesta.
Nemůžeš-li dát rozhřešení, vysvětli to a řekni: „Bůh tě velmi miluje,
Bůh tě má rád. Existuje mnoho cest, jak dojít k Bohu. Já ti nemohu
dát rozhřešení, ale dám ti požehnání. Ale vrať se, vracej se sem stále;
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vždycky, když přijdeš, dám ti požehnání na znamení toho, že tě Bůh
miluje.“ A ten muž nebo ta žena odcházejí plni radosti, protože nalezli
obraz Otce, který nikdy neodmítá; tím nebo oním způsobem je vzal
do náručí.
Dobré zpytování svědomí pro kněze je i toto: kdyby se Pán dnes
vrátil, kde by mě našel? „Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce“
(Mt 6,21). A kde je mé srdce? Je uprostřed lidí, modlí se s lidmi a za
ně, je zahrnuto do jejich radostí a bolestí, anebo je raději uprostřed
věcí tohoto světa, pozemských záležitostí a ve svých soukromých
„prostorách?“ Kněz nemůže mít soukromý prostor, protože je stále
buď s Pánem, nebo s lidmi. Mám na mysli kněze, které jsem poznal ve
svém městě: když ještě nebyl telefonní záznamník, spali s telefonem
na nočním stolku a v kteroukoli hodinu někdo zavolal, tak vstali, aby
šli dát pomazání. Nikdo neumřel bez svátostí! Ani při odpočinku neměli soukromý prostor. To je apoštolská horlivost. Odpověď na otázku, kde je moje srdce, může každému knězi pomoci, aby svůj život
a svou službu směroval na Pána.
Koncil zanechal církvi „cenné perly“. Tak jako kupec z Matoušova evangelia (13,45) jděme je dnes hledat, abychom získali nový rozlet
a nové nástroje pro poslání, které nám Pán svěřuje.
Jednou věcí, o niž bych chtěl doplnit text – promiňte mi to – je
poznávání povolání a přijímání do semináře. Je třeba zkoumat zdraví
toho chlapce – zdraví duchovní, zdraví materiální, fyzické a psychické. Jednou, když jsem byl v roce ’72 jmenován novicmistrem, odnesl
jsem psycholožce výsledky osobnostního testu. Je to velmi jednoduchý test, který se používá jako jeden z rozpoznávacích nástrojů.
Byla to výborná žena a také výborná lékařka. Řekla mi: „Má takový
a takový problém, ale může vyhovět, půjde-li tak a tak.“ Byla to také
výborná křesťanka, ale někdy byla neoblomná: „Tenhle nemůže.“ –
„Ale paní doktorko, je to takový výborný chlapec.“ – „Teď je dobrý,
ale víte, že jsou mladí, kteří ještě o tom nevědí, ale podvědomě cítí,
že jsou psychicky nemocní, a hledají ve svém životě silné struktury,
které by je chránily, aby mohli jít dál. A funguje to dobře až do chvíle,
kdy se cítí být dobře zajištěni, a pak začínají problémy.“ – „To se mi
zdá trochu divné…“ A na její odpověď nezapomenu nikdy; je stejná,
jakou dal Pán Ezechielovi: „Otče, nikdy vás nenapadlo, proč je tolik
policistů, kteří mučí lidi? Vstoupí tam jako mladí, zdají se zdraví, ale
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když se cítí být jistí, nemoc se začíná projevovat. Policie, vojsko, klérus – to jsou silné instituce, které hledají lidé nevědomky nemocní…
A pak se projeví mnoho nemocí, které všichni známe.“ Je to zvláštní.
Když zjistím, že některý mladík je příliš rigidní, příliš fundamentalistický, nemám důvěru. Uvnitř je něco, co on sám neví. Ale když se
cítí být jistý… V Ezechielovi 16 – už si nevzpomínám na verš – Pán
připomíná svému lidu vše dobré, co pro něj udělal: nalezl ho hned po
narození, potom ho oblékl, oženil se s ním… „A pak, když ses cítila
být jistá, stala ses prostitutkou.“ Takové je pravidlo, životní pravidlo.
Mějme při přijímání do seminářů otevřené oči. Otevřené oči.
Věřím, že plody tohoto setkání – s mnoha přednášejícími odborníky pocházejícími z různých oblastí a kultur – budou nabídnuty církvi jako užitečná aktualizace koncilní nauky a stanou se přínosem pro
formaci kněží – těch, kteří již jsou, i těch, které nám Pán chce darovat
– aby mu byli stále více podobní a byli dobrými kněžími podle Pánova
Srdce a nikoli funkcionáři! A děkuji vám za vaši trpělivost.
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2.

CONGREGATIO PRO CLERICIS
„Povolání, formace, poslání“
Cesta kněze jako učedníka při 50. výročí
Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis

Aula Papežské univerzity Urbaniana
čtvrtek 19. listopadu 9:30 hod.
J. E. Mons. Joël Mercier
Úvod
„Formace je odpověď člověka a církve na Boží dar, na ten dar, který
Bůh dává skrze povolání,“ připomněl papež František na plenárním
zasedání Kongregace pro klérus (3. října 2014); je třeba rozlišovat formaci počáteční a trvalou, neboť – jak upřesnil Svatý otec – „obě jsou
oddělené, protože vyžadují odlišný způsob a dobu, ale tvoří dvě poloviny jediné skutečnosti, tvoří život kněze jako učedníka.“
Jak vidíte, téma formace se stále vrací a nabízí se jako dnešní
hlavní výzva ve vztahu ke kněžské identitě a službě. To je hlavní prvek, na nějž je zaměřena práce naší kongregace. Jsme stále více přesvědčeni, že proto, abychom byli kněžími, je třeba se formovat podle
Kristova Srdce, ale zároveň je potřebné pokračovat ve formaci proto,
abychom zůstávali pastýři a služebníky na způsob evangelia.
V druhém z dnešních referátů mám v úmyslu zabývat se třemi
okruhy: v prvním proberu pojem „trvalé formace“, jak ho předkládá
církevní magisterium, abych se potom soustředil na vnitřní disponovanost kněze jako základní podmínku pro úspěch trvalé formace;
a nakonec představím některé nástroje zvláště vhodné pro podporu
této fáze kněžské formace a života.
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I. Výraz „trvalá formace“ na první pohled jakoby odkazoval na
získávání vědomostí. Avšak jedná se o specifické „vědění“, které se
netýká jen intelektuálních znalostí, ale pro kněze se pojí spíše s jeho
utvářením podle Krista Hlavy a Pastýře (PDV, č.23). Když tedy hovoříme o takovéto formaci, připomínáme si, že kněz se nejen učí poznávat Krista, ale především vstupuje do procesu postupného a trvalého
utváření sebe sama podle něho.
Trvalá formace klerika zapouští své kořeny v povolání vysvěceného služebníka. Ten, kdo odpoví na Kristovo povolání, aby ho následoval, se díky tomu stává Pánovým „učedníkem“, což je podmínka,
která nikdy nepomine a vždy bude základem pro jakýkoli další rozvoj. Můžeme být jáhny, kněžími nebo biskupy, ale nikdy se nesmíme
přestat cítit Pánovými učedníky, žáky na cestě s Mistrem a jdoucí za
Mistrem a nikoli jako ti, kdo se nacházejí na „vrcholu“ formace dosaženém jednou provždy. Můžeme tedy říci, že „trvalá formace“ je
synonymem pro cestu učedníka a pro jeho život. Právě proto, že takováto formace je „prožíváním života“, nikdy nemůže pominout a především se musí týkat všech oblastí klerikova života.
I přes různé akcenty, jaké byly na pojem „trvalá formace“ kladeny
od koncilu až dodnes, magisterium Svatého stolce dobře pochopilo
její vnitřní povahu a vykládalo ji počínaje instrukcí Kongregace pro
klérus Inter ea ze 4. listopadu 1969. Potom to bylo prostřednictvím
dalších dokumentů, zvláště Pastores dabo vobis, až po nedávný Direktář pro službu a život kněží (11. února 2013) a samozřejmě po učení
a příklad papeže Františka. Církev vždy jasně vyžadovala od kněží,
aby „oživovali“ dar obdržený při svěcení, žili organickou formaci,
která „musí zahrnovat a harmonizovat všechny dimenze kněžské formace... musí být úplná: lidská, duchovní, intelektuální, pastorační,
systematická a personalizovaná“ (Direktář, č.92).
Stručně řečeno, trvalá formace neznamená „dělat něco nového“,
něco navíc k ostatním služebním povinnostem, ale spíše od kněze
vyžaduje základní postoj, aby se stále cítil na cestě jako Pánův „misionářský“ učedník. To adjektivum je zásadně důležité. Každý kněz
je misionář, protože ho Bůh posílá prostřednictvím církve, aby konal stále nové misijní poslání, stále jiné, stále vyžadující specifickou
péči. Základ tohoto postoje se musí vytvořit během doby seminární
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formace, aby se potom mohl konkretizovat v průběhu celého kněžského života.
II. Zkušenost nás učí, že i ty nejlepší projekty trvalé formace končí
tím, že naráží na zeď nezdaru, pokud adresáti nemají povědomí o takovéto formaci a disponibilitu k ní, jelikož se u nich nerozvinula řada
důležitých postojů, které se budu snažit shrnout do několika obrazů:
a)	od postoje „já jsem takový“ k „rozvíjení svobody“. Jak jen
se změní náš kněžský život, když odložíme veškerý fatalismus,
naučíme se věřit v možnost svého růstu a používáme svobodu,
kterou nám dal Bůh! V tomto smyslu si můžeme připomenout,
co říká středověký teolog Picco De Mirandola: „Nevytvořil jsem
tě, Adame, ani jako nebeského, ani jako pozemského, ani jako
smrtelného, ani jako nesmrtelného, aby ses ty sám jako svobodný
a suverénní tvůrce rozvinul a vytesal do podoby, kterou sis zvolil“
(De hominis dignitate, vyd. E. Garin, Valecchi 1942);
b)	od postoje „já mohu všechno“ k „primátu milosti“. My kněží
často žijeme a chováme se, jako by všechno záleželo na nás, jako
by nám setkávání s Bohem, kněžské bratrství a intelektuální formace braly čas na práci pro Království. My však jsme něčím více
než pouhými nástroji v Pánových rukou. Proto, řečeno slovy sv.
Jana Pavla II., je třeba, „abychom spolupracovali s jeho milostí,
a proto nás zve, abychom do své služby pro Boží království vložili
všechny své rozumové i praktické schopnosti. Ale běda když zapomeneme, že ‚bez Krista nemůžeme dělat nic‘ (srov. Jan 15,5)“
(apoštol. list Novo millennio ineunte, č. 38, 6. ledna 2001);
c)	od postoje „toto mi k ničemu není“ k „doceňování prostých
nástrojů“. Podle logiky vtělení nám Boží milost zprostředkovává mnoho obyčejných situací umožňujících naše zdokonalení:
duchovní obnova a cvičení, kněžská setkání, setkání s laiky a řeholníky, knihy a přednášky o spiritualitě, teologii a pastoraci, vykonávání služby slavením svátostí, výuka Božího slova a vedení
komunity. Docenit tyto nástroje, uvádět je do praxe a vážit si jich
předpokládá, že přijmeme slova apoštola Pavla „Boží síla se tím
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zřejměji projeví ve slabosti“ (2 Kor 12,9). Kolikrát jsem ve zpovědnici nebo během pastoračního setkání musel druhým radit to,
co Bůh chtěl říci mně!
d)	od postoje „to už znám“ k „nastoupení na cestu učedníka“.
Papež František nepřestává připomínat, že „všichni v církvi jsme
učedníci, a to stále, po celý život; a všichni jsme misionáři, každý
na místě, které mu Pán přidělil. Každý, i ten nejmenší, je misionářem, a ten, kdo vypadá jako nejslabší, je učedníkem. Někdo z vás
namítne: ‚Ale biskupové nejsou učedníci, biskupové znají všechno; papež ví všechno, není učedník.‘ Nikoli, také biskupové i papež musejí být učedníci, protože nejsou-li učedníky, nepočínají si
dobře, nemohou být misionáři, nemohou předávat víru. Všichni
jsme učedníky i misionáři“ (Generální audience, 15. ledna 2014).
Být učedníkem znamená sdílet den s Mistrem a s těmi, kdo ho
následují; znamená to každý den se učit od něho a od nich.
III. Vzhledem k tomu, že povolání je vždy pro nějaké poslání, je v něm
obsaženo také ujištění z Boží strany o tom, že „já budu s tebou“, jak
to pozorujeme v celém Písmu. Církev se nasazuje pro celoživotní doprovázení těch, které Pán volá a jimž svěřuje nějaké poslání. Jak jsem
dosud vyložil, dochází k tomu v rámci trvalé formace, u jejíchž čtyřech zvláště důležitých aspektů se chci zastavit:
1)	Doprovázení mladých kněží. Všichni víme, že první roky služby
jsou ty nejchoulostivější. Po letech prožitých v semináři se mladý
kněz ocitne v novém prostředí a v nové životní situaci. Doba pastorační praxe ho určitým způsobem připravila na změnu, ale teď
je knězem a musí zaujmout jiný postoj. Je mu svěřena pastýřská
zodpovědnost jako kaplanovi nebo hned jako faráři, musí spolupracovat s laiky a být iniciativní v evangelizaci. Pokud jde o spolupracovníky, v semináři žil ve výhradně mužském prostředí a ve
farnosti je obklopen z velké části ženami. V duchovním životě mu
seminární struktura poskytovala pravidelnost v modlitbě; ve farnosti však následují služební povinnosti a pastorační požadavky
jeden za druhým bez možnosti jejich předvídání, a proto je třeba
najít rytmus modlitby, který bude velmi záviset na jeho pevném
92

rozhodnutí zůstat mu věrný. I za nových okolností je nutno čelit
každému požadavku. Negativní zkušenosti z prvních let mohou
mít znepokojivé následky. V důsledku zklamání někteří ztrácejí apoštolskou horlivost a jiní mohou dojít až k tomu, že službu
opustí. Osobní doprovázení mladých kněží musí být prioritou pro
biskupy a pro kněze pověřené touto oblastí. Vyžaduje to velkou
péči ze strany jedněch a velkou pokoru ze strany druhých.
2)	Trvalá formace se konkretizuje ve druhém aspektu – misie. Svět
se mění, lidé se přemísťují, mladé generace se rychle vyvíjejí. Pastorace vyžaduje trvalé přizpůsobování. Sv. Jan Pavel II. požadoval
„novou evangelizaci“ schopnou používat „nové metody“ a „nové
výrazové formy“. To zajímá intelektuální linii trvalé formace, ale
nejen ji. Je rovněž potřebné, aby se kněží otevírali a poznávali, co
dělají jejich spolubratři za hranicemi jejich farnosti, jejich diecéze
i jejich země. Nejde o to dělat všude totéž, ale jedná se o pochopení otázek, které si ostatní položili, a pastoračních cest, jimiž
dospěli k odpovědím. Výměna zkušeností je pro všechny obohacující a zamezuje pastorační „rutině“.
3)	Druhý vatikánský koncil společně s dalšími texty magisteria
zdůraznil, že svátostné bratrství založené na svátosti svěcení se
musí v životě a službě kněží projevovat konkrétně. Může nabývat
různých podob podle specifických okolností: setkání prohlubující
duchovní, biblické, teologické nebo pastorační aspekty, chvíle odpočinku, trvalé nebo příležitostné společné stravování, společný
život, kněžská sdružení. Tyto formy kněžského bratrství vytvářejí
nezbytnou podporu pro život a službu těch, kdo jich využívají.
Poskytují svědectví jednoty, které činí pastorační život plodnějším v souladu s Pánovými slovy: „Ať jsou všichni jedno... aby svět
uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21). Je třeba si také uvědomovat,
že bratrský život vytváří silné svědectví pro kněžská povolání.
Je jedním z rozměrů trvalé formace, protože bratrský život nutí
k růstu v lásce. Dokument Pastores dabo vobis nám připomíná,
že vnitřním principem, jenž oživuje a vede duchovní život kněze,
je pastorační láska (č.23), kterou nelze oddělovat od lásky bratrské.
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4)	A konečně bych chtěl zdůraznit velkou pomoc, které se kněžím
dostává od duchovního vedení. Cesta ke svatosti si žádá pomoc
duchovního vůdce, s nímž můžeme rozeznávat hlavní body potřebné pro trvalý růst ve spojení s Kristem za působení Ducha
Svatého. Pravidelná setkání s duchovním vůdcem udržují při životě duchovní zápal, tolik potřebný pro službu. Duchovní vedení
je rovněž milostí v období těžkostí nebo krizí, které kněze potkávají. Kněz v takových chvílích nachází v duchovním vůdci bratra, který mu pomáhá poznávat příčiny obtíží a přijímat příslušná
protiopatření. Kněz ponechaný sám sobě ztrácí objektivitu při řešení těžkých situací, do nichž se dostává, zvláště je-li tento fakt
zpochybňován.
Z přijatého povolání se odvíjí jedinečná cesta učedníka, která prochází různými momenty a pokračuje po celý život. Tato cesta je zaměřena
na poslání, které Pán svěřuje povolaným, protože neexistuje povolání,
jež by samo o sobě nebylo posláním. Kristus nás volá, abychom byli
„aktivními“ učedníky při hlásání jeho Království. Dovolte mi, abych
tato slova zakončil jedním obrazem: povolání je semeno, jež Bůh vloží do půdy, a tou je každý z nás. Počáteční formace umožňuje semenu,
aby se stalo rostlinou – seminarista se stává knězem – trvalá formace
je taková, která pomocí drobné každodenní trvalé péče umožní rostlině, aby neuschla a přinášela plody. Již od semena je rostlina stále
tatáž, ale péče, kterou má zapotřebí, aby v každém období přinášela
plody, je stále rozdílná.
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CONGREGATIO PRO CLERICIS
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Cesta kněze jako učedníka při 50. výročí
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Aula Papežské univerzity Urbaniana
čtvrtek 19. listopadu 9:30 hod.
Povolání jako dar pro církev a pro spásu světa
J. E. Mons Jorge C. Patrón Wong
Když papež František letos 24. května navštívil Kongregaci pro klérus, představil nám svůj pohled na reformu církve: „Velmi se hovoří
o reformě kurie – začal Svatý otec – a jak se taková reforma dělá?
Pomocí organizačních schémat? To je malá a druhořadá věc; reforma
církve začíná v srdci. Pro reformu církve je třeba pracovat s kněžími
– kněží, to je druhý krok.“
Chtěl jsem připomenout tato slova, protože dnes dopoledne se budeme znovu zabývat náhledy Druhého vatikánského koncilu na povolání ke kněžství a na kněžskou identitu; budeme se zabývat především
dekretem Optatam totius. Tento dekret začíná právě perspektivou,
k níž se vrátil papež František: „Vytoužená obnova celé církve závisí
z velké části na kněžské službě oživované Kristovým duchem.“
Proto koncil tolik zdůraznil důležitost kněžské formace. I dnes
je třeba se ptát, „jakého kněze chceme a jak se kněz může podobat Kristu Dobrému Pastýři“, a proto se nemůžeme vyhnout tomu,
že bychom se nezabývali úvahou o formačním procesu. Neexistují
předepsané formulky, ale naopak: to, jakým jsem knězem, závisí
na setkávání mého lidství – mé historie, mých kvalit i mé křehkosti
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– s formační činností, která ve světle Ducha Svatého utváří, modeluje
a formuje můj život podle Kristova obrazu.
Formace je církevním procesem, který začíná tím, že pomáhá
lidem, aby dokázali rozlišovat, aby se otevírali Božímu hlasu, aby
v nich ve svobodě dozrával plán pro jejich život a v něm aby nacházeli základ autentické radosti. Celé křesťanské společenství je tedy
povoláno k tomu, aby bylo místem pro rozlišování, aby „vycházelo“ ze sebe – jak nás vybízí papež František v Evangelii Gaudium
– a překonávalo přehnané soustředění na vlastní pohodlnost a jistoty.
Místo toho se má stávat evangelizujícím společenstvím, které „doprovází lidstvo na všech jeho cestách, jakkoli jsou obtížné a zdlouhavé“
(EG,24).
Jak můžeme doprovázet kněžská povolání? Chtěl bych se zabývat
dvěma aspekty: kněz jako klíčová postava povolání a dnešní výzvy pro formaci.
I.	Kněz jako klíčová postava pro povolání
Když se díváme na kněžské povolání, všimneme si hned, že doprovázení, rozlišování a orientace k následování přichází vždy skrze
postavu kněze. V rámci společenství je kněz klíčovou postavou pro
další kněžská povolání. U zrodu svého povolání nachází každý kněz
postavu nějakého dalšího kněze – faráře, duchovního vůdce, animátora – jímž byl povzbuzen, který mu naslouchal nebo ho sledoval anebo
mu možná ve vší svobodě a delikátnosti nabídl své přátelství.
Kněz je vybírán z lidí a ustanoven pro lidi, píše Presbyterorum
Ordinis (PO,č.3). To je první služba, která se nabízí kněžskému povolání: být mezi ostatními jejich bratrem. V historii každého kněze
je přítomna vzpomínka na tyto kněžské bratry, kteří při jeho první
zkušenosti se službou ve společenství církve darovali svá srdce pro
život každého z bratří.
Když naslouchám příběhům mnoha kněžských povolání, jsem
přesvědčen o tom, že alespoň ve své počáteční fázi nezávisejí ani tak
na teologických nebo vysoce duchovních předpokladech a tím méně
na lidských schopnostech a na působivosti církevních struktur; ty
mohou napomáhat, orientovat a inspirovat, ale skutečná odpověď na
povolání se upevňuje a nabírá formu především díky zprostředkování
96

někoho – zvláště pastýřů – kdo pomáhá v lidské nestálosti a slabosti
a tím usnadňuje hlubší působení Boží milosti.
Autentické svědectví nějakého jiného kněze, věrnost jeho povolání a apoštolská horlivost, s níž i navzdory veškeré námaze dále rozvíjí
své poslání, mohou ukazovat, jak je krásné všechno opustit a následovat Pána. Každý kněz se tak díky svému kněžskému životu zakořeněnému v prozřetelnosti a ve víře může stávat „výmluvným hlasem
Pána“, který hovoří, povzbuzuje a volá k následování. Když se poprvé
ukáže, že některý mladý se cítí Pánem povolán ke kněžství, má se
mu nabídnout zkušenost se sdílením života. Jestliže mladíkovi, který
pocítil povolání, někdo naslouchá, doprovází ho, dostává-li se mu rady
a možnosti sdílet každodenní život víry s knězem, pak se jeho volba
může rozjasňovat a dozrávat.
Jde o sdílení malých konkrétních věcí: historie vlastního povolání
a způsob, jímž Pán doprovází i po vysvěcení; roky prožité v semináři s vyprávěním drobných příběhů, které mohou mnoho napovědět;
pastýřská služba při návštěvách nemocných, vězňů, chudých a lidí na
periférii; modlitba breviáře a zdravé soužití s jinými kněžími v bratrském ovzduší; a také sdílení pastoračních plánů, starostí o potřeby
a utrpení lidí, hledání praktických a kritických odpovědí inspirovaných evangeliem atd.
To je první krok, jak se správně rozpoznává povolání! „Pojďte
a uvidíte“, řekl Pán učedníkům Jana Křtitele, kteří ho následovali
a dotazovali se ho v ono nezapomenutelné odpoledne v Galileji. Pojďte a uvidíte, což znamená: prožívejme spolu den ve víře a v bratrském
přátelství.
Když se setkávám s mnoha seminaristy a naslouchám jim, jakkoli
je rozdílný jejich zeměpisný původ a jejich životopis, udivuje mě, že
všechny i při jedinečnosti jejich historií spojuje jeden společný prvek: nikdo z nich nevstoupil do semináře, aby si ověřil své kněžské
povolání, aniž by předtím nezakusil přítomnost a blízkost nějakého
kněze nejen k němu samému, ale i k celé jeho rodině. Tento prvek mají
všichni seminaristé společný.

97

II.	Výzvy při doprovázení k povolání
Chtěl bych zdůraznit ještě druhý aspekt. Od kněze jako klíčové postavy stojící na začátku bych chtěl přejít k výzvám při doprovázení na
cestě k povolání. V tomto smyslu si musíme klást otázku: kdo jsou
ve skutečnosti dnešní seminaristi? V porovnání s předcházejícími
generacemi nejsou ani lepší, ani horší, ale jsou prostě jiní, což vyžaduje systematičtější a preciznější doprovázení. Není to problém, ale
Boží požehnání a prozřetelnost. Prožíváme trvalou kulturní proměnu,
která zvláště u mladých zasáhla jejich vnitřní svět a pohled na život
a nás nutí ke změnám ve výchově. Jaké výzvy se ukazují v horizontu počáteční formace? Identifikoval bych jich sedm, těch, které se
mi zdají být zásadní:
1)	Formovat ty, kteří budou formovat druhé. První výzvu považuji za zásadně potřebnou a nezbytnou pro autentickou, integrální
a opravdovou cestu ke kněžství: formace vychovatelů. To nemá
být jen nějaké heslo, ale výzva více si uvědomovat důležitost této
služby v církvi. Vychovatel v semináři není dílem improvizace
a nelze ho vybírat bez pozorného poznání jeho osobních lidských
a duchovních kvalit a tím méně na základě logiky, která by nesledovala to, co je dobré pro budoucí kněze, a tedy i pro církev. V této
oblasti často bereme přehnaný ohled na struktury a projekty a nesnažíme se, abychom kněze nejvhodnější pro toto důležité poslání
vybírali za pomoci modlitby a na základě konzultace v kněžském
společenství. Zde je nutno udělat zásadní změnu ve směřování:
do seminářů je třeba nasazovat ty nejlepší síly a jako rektory
a vychovatele vybírat ty nejlepší osoby a těm, kdo jsou k této
službě pozváni, poskytovat solidní formaci;
2)	Zajistit formační společenství. S pozorným výběrem vychovatelů se musí pojit celková péče o formační život. Druhou výzvou
tedy je zajistit skutečné formační společenství, tedy seminář.
Není dobře, aby kandidát kněžství procházel cestu formace sám;
v dnešní často tekuté a rozkouskované kultuře se mnohdy naráží
na riziko, že se ztratíme v individualistickém smutku, jenž – jak
říká papež František – „přispívá k takovému životnímu stylu, který
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oslabuje rozvoj a stabilitu vztahů mezi lidmi“ (EG,čl. 67). Neexistuje však dobrá kvalita života bez vztahů, sdílení a bez společných
plánů a neexistuje kněz bez církevního společenství. Kněz zítřka
nemůže být „podnikatel na volné noze“ zabývající se posvátným
a nemůže se formovat individuálně. Toto téma vyžaduje kolegiální styl biskupů a úsilí ze strany vychovatelů, aby žili a konali
v „týmovém“ duchu a tak přinášeli svědectví o bratrství;
3)	Integrálnost. Třetí výzva spočívá v hledání rovnováhy mezi různými rozměry formace. Často jdeme dál při zdůrazňování jednoho rozměru na úkor druhého, což znamená, že jsme ještě nedozráli ke globálnímu pohledu na člověka jako obrazu Ježíšova
lidství. Formace musí být integrální. Integrálnost znamená
harmonický rozvoj, který na konci formačního období přivede
seminaristu na úroveň odpovídající osobní zralosti. Kněze je třeba připravovat kompletním způsobem: tělo, mysl, duši i srdce;
to tedy znamená psycho-fyzickou rovnováhu, teologickou přípravu, duchovní hloubku a pastýřskou lásku. I zde se musíme tázat
na některá kritéria našich metod formace: jak hodnotíme absolvovanou cestu? Pokud seminarista absolvuje zkoušky za nějaké
období, ale ještě je duchovně i pastoračně slabý, máme odvahu zasáhnout? Musíme rozbít automatické ztotožňování akademického postupu a celkové formace, která je širší. V tomto směru
nestačí svěřit seminaristy nějaké fakultě, ale musí se jim zajistit
vlastní kněžská formace;
4)	Postupnost. Čtvrtou výzvu představuje nabídka postupného
průběhu formace, při níž se předpokládají různé fáze integrálního dozrávání. V každé předchozí fázi se buduje základ pro
další specifičtější výstavbu; tato pedagogika je potřebná pro personalizaci cesty ke kněžství, protože ne všichni dozrávají stejným
způsobem a stejnou rychlostí. Jde o prosazování progresivně-kumulativního postupu, při němž každý seminarista dospěje k určitému definitivnímu rozhodnutí, které zároveň zůstane otevřeno
pro jeho trvalý růst. Během celé doby formace se utváří Ježíšův
učedník, povolaný k tomu, aby byl pastýřem: v předběžné fázi
– odpovídající pastoraci povolání – je třeba oživovat prožitek víry
99

a poskytovat duchovní doprovázení tak, aby to umožnilo dozrát
případnému rozhodnutí ke vstupu do semináře; v propedeutickém kurzu je třeba představit úvod k cíli formace a první rozlišení
kněžského povolání; následujícím momentem je fáze učednická
(v orig.: discepolare), která má za cíl poskytnout systematickou
lidskou a křesťanskou formaci, jež by usměrnila život seminaristy; teologické studium se překrývá s fází konfigurační (v orig.:
configuratrice), při níž se učedník specificky a konkrétně formuje
k tomu, aby byl pastýřem a vykonával vlastní kněžské poslání.
A nakonec lze hovořit o fázi syntetizující, při níž je seminarista
zařazen do křesťanského společenství, vysvěcen na jáhna a potom
na kněze;
5)	Spojení s trvalou formací. Všechno, co se koná během počáteční
formace v semináři, by mělo směřovat k vytvoření předpokladů pro trvalou formaci, což znamená vnitřní dispozici být stále
otevřený a učit se ze života, z poslání pastýře a od církve. Kněz
stále zůstává učedníkem a v důsledku toho není po skončení pobytu v semináři „hotovým produktem“, ale má rozvíjet svoji přizpůsobivost, nechat se formovat a být stále disponibilní k novému
vyslání; formace a poslání jsou úzce spojeny, neboť se formujeme
pro poslání a poslání je vždy formativní;
6)	Doprovázení a rozlišování. Katalyzátorem celého průběhu formace jsou dva prvky křesťanské tradice: pečlivé doprovázení
konané nablízko, systematicky a odstupňovaně, které vede vychovatele ke skutečnému poznání jednotlivých seminaristů a jehož
plodem je schopnost dobře rozlišovat povolání a poznávat způsobilost pro kněžskou službu, a to jak ze strany vychovatelů, tak
i samotných kandidátů. Dnes jsme přesvědčeni, že bez doprovázení nelze rozlišovat a bez rozlišování nelze formovat.
7)	Tyto výzvy jsou podstatnými prvky formace. Jsou základní, avšak
mnohokrát při formaci kněží chybějí. Tím se dostáváme k zásadní
výzvě: poskytovat solidní formaci, která dokáže, nakolik je to
lidsky možné, zaručit u kandidátů kněžské služby pevnost jejich
povolání. To by nepochybně bylo pro Boží lid velikým dobrem.
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V souvislosti s těmito sedmi výzvami shledávám jako poněkud
zvláštní i trochu znepokojující zprávu umístěnou jedním mladíkem na
jeho Facebook: „Mám povolání ke kněžství, připravuji se, absolvoval
jsem studium filozofie a teologie. Pomůžeš mi hledat biskupa, který
by mne vysvětil?“ Je zřejmé, že na pozadí zprávy tohoto druhu se nachází velmi povrchní představa o knězi a o církvi a snaha dosáhnout
snadného vysvěcení, které by se vyhnulo námaze čelit formačním
výzvám, o nichž jsme hovořili. Najde tento mladík biskupa, který
by byl ochoten ho přijmout a vysvětit? Bohužel se obávám, že ano.
Nám všem by měla být jasná důležitost a potřeba solidní formace
ke kněžství. Je krásné, když se setkají seminaristi z mnoha zemí světa, s velmi rozdílným původem a osobní historií, kteří kráčejí cestou
odlišnou od onoho poselství na Facebooku. Ze své zkušenosti mohu
říci, že takoví seminaristé jsou ve velké většině. Vedou mezi sebou
diskusi, nechávají se doprovázet, prožívají problémy formace ve formačním společenství a snaží se rozvíjet lidské, intelektuální a duchovní ctnosti potřebné pro to, aby byli obrazem Dobrého Pastýře.
Takové seminaristy potřebujeme, a proto je nutné, abychom se starali
o kněžskou formaci!
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4.

KONGREGACE
PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI

Dekret In Missa in Cena Domini
týkající se obřadu umývání nohou
Prot. N. 87/15
Ve mši na památku večeře Páně byla reformou obřadů Svatého týdne provedenou dekretem Maxima Redemptionis nostrae mysteria
(30. listopadu 1955) dána možnost, aby se takřka jako dramatické
ztvárnění Kristovy pokory a lásky k jeho učedníkům konalo po čtení
z evangelia podle Jana, když k tomu radily pastorační důvody, mytí
nohou dvanácti mužů.
Tento obřad se v římské liturgii tradičně nazýval mandatum
[přikázání] Páně o bratrské lásce — podle Ježíšových slov (srov. Jan
13,34) zpívaných během slavení v antifoně.
Biskupové a kněží, kteří tento obřad konají, jsou zváni, aby se niterně připodobňovali Kristu, který »nepřišel, aby si nechal sloužit, ale
aby sloužil« (Mt 20,28) a pobízen láskou »až do krajnosti« (Jan 13,1)
dal svůj život pro spásu lidského pokolení.
Aby se účastníkům obřadu mohl tento jeho význam ukázat plně,
považoval papež František za dobré pozměnit normu obsaženou
v rubrikách Římského misálu (Missale Romanum, s. 300, č. 11 [Český
misál, ed. 2015, s. 142, č. 6]): »Viri selecti deducuntur a ministris…«
[»Přisluhující přivedou vybrané muže…«] – nadále má tedy text být
změněn takto: »Qui selecti sunt ex populo Dei deducuntur a ministris…« [»Přisluhující přivedou vybrané osoby z Božího lidu…«]
(a konsekventně v Caeremoniale Episcoporum, č. 301 a č. 299b: »sedadla pro určené osoby«). Duchovní pastýři tak budou moci vybrat
skupinku věřících reprezentující rozmanitost i jednotu každé součásti
Božího lidu. Tato skupinka se může skládat z mužů i žen a vhodně
z lidí mladých i starých, zdravých i nemocných, z kleriků, zasvěcených osob i laiků.
102

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zavádí tuto změnu na základě papežského zmocnění do liturgických knih římského obřadu
a připomíná duchovním pastýřům jejich poslání objasnit to vhodným
způsobem jak věřícím, kteří jsou vybráni, tak ostatním, aby se obřadu
mohli účastnit vědomě, činně a plodně.
Všechna ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, ztrácejí platnost.
V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 6. ledna 2016,
o slavnosti Zjevení Páně.
ROBERT KARDINÁL SARAH
prefekt
 Arthur Roche
arcibiskup sekretář
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5.

Komentář k Dekretu
In Missa in Cena Domini
týkající se obřadu umývání nohou
DAL JSEM VÁM PŘÍKLAD

Dekretem In Missa in Cena Domini upravila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti podle papežova přání rubriku Missale Romanum,
která se týká mytí nohou (s. 300, č. 11), po staletí různým způsobem
spjatého se čtvrtkem Svatého týdne. Mytí nohou se od reformy Svatého týdne v roce 1955 může konat také při večerní mši, kterou se
začíná velikonoční triduum.
Obřad mytí nohou má ve světle evangelia podle Jana tradičně
dvojí význam: napodobuje to, co udělal Kristus ve večeřadle, když
myl apoštolům nohy, a vyjadřuje sebedarování, jehož znamením toto
gesto služby je. Ne náhodou se obřad nazývá mandatum [‚přikázání‘]
— podle začátku antifony, která ho doprovází: »Mandatum novum
do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos, dicit Dominus« [Nové
přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás]
(Jan 13,34). Přikázání bratrské lásky zavazuje Ježíšovy učedníky bez
rozdílu a bez výjimky.
»Pontifex suis cubicularibus pedes lavat et unusquisque clericorum in domo sua« [Biskup myje nohy svým služebníkům a každý klerik ve svém domě] — uvádí už jeden starý bohoslužebný řád (ordo) ze
7. století. Obřad, prováděný v různých diecézích a opatstvích různě,
se nachází také v Římském pontifikálu z 12. století po nešporách ve
čtvrtek Svatého týdne a v praxi římské kurie v 13. století (»facit mandatum duodecim subdiaconorum« [papež koná mandatum dvanácti
podjáhnům]). V Missale Romanum svatého papeže Pia V. (1570) je
mandatum popsáno takto: »Post denudationem altarium, hora competenti, facto signo cum tabula, conveniunt clerici ad faciendum mandatum. Maior abluit pedes minoribus: tergit et osculatur« [Po obnažení
oltářů se v příslušnou hodinu dá znamení klepadlem a klerici se scházejí, aby vykonali mandatum. Výše postavený myje, utírá a líbá nohy
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níže postaveným]. Děje se to během zpěvu antifon, z nichž poslední
je Ubi caritas, a obřad je zakončen modlitbou Pater noster [Otče náš]
a orací, která dává přikázání vzájemné služby do souvislosti s očistou
od hříchů: »Adesto Domine, quaesumus, officio servitutis nostrae: et
quia tu discipulis tuis pedes lavare dignatus es, ne despicias opera
manuum tuarum, quae nobis retinenda mandasti: ut sicut hic nobis, et
a nobis exterioria abluuntur inquinamenta; sic a te omnium nostrum
interiora laventur peccata. Quod ipse praestare digneris, qui vivis
et regnas, Deus, per omnia saecula saeculorum« [Prosíme tě, Pane,
provázej svou pomocí naši pokornou službu, a když jsi ve své lásce
umyl nohy svým učedníkům, nepohrdni tím, co dělaly tvé ruce, jak
jsi nám to přikázal zachovávat; smyj z každého z nás vnitřní skvrny
hříchů, jako si zde necháváme smývat a smýváme vnější poskvrny.
To nám milostivě uděl ty sám, který žiješ a kraluješ, Bůh, po všechny
věky věků — překlad Zdeňka Švédy]. Tato činnost je vyhrazena kléru
(»conveniunt clerici« [klerici se scházejí]) a vysvětlena evangeliem
slyšeným během ranní mše. Zdá se, že absence zmínky o počtu »dvanácti« napovídá, že nejde jen o to, napodobovat, co udělal Ježíš ve
večeřadle, ale spíš o to, uvádět podle příkladu do praxe hodnotu, která
je pro jeho učedníky vždycky aktuální.
V Caeremoniale Episcoporum z roku 1600 je popis »De Mandato
seu lotione pedum « [O mandatu neboli mytí nohou] podrobnější. Je
v něm zmínka o zvyku, podle kterého biskup (po nešporách nebo
v době oběda, v kostele, v kapitulní síni nebo na jiném vhodném místě) myje, osuší a líbá nohy »třinácti« chudým lidem poté, co jim dá
šaty, jídlo a almužnu; nebo to může být třináct kanovníků, podle místního zvyku a biskupova přání — biskup může dát přednost chudým
i tam, kde je zvykem, že to jsou kanovníci: »videtur enim eo pacto
maiorem humilitatem, et charitatem prae se ferre, quam lavare pedes
Canonicis« [je totiž jasné, že tak projevuje větší pokoru a lásku, než
když myje nohy kanovníkům]. Obřad mytí nohou je tedy vyhrazen
kléru, i když nevylučuje místní zvyklosti, které se týkají i lidí chudých
a mladých (např. Missale Parisense), je to významné gesto, ale nevztahuje se na celý Boží lid. Caeremoniale Episcoporum tento obřad
výslovně předepisovalo pro katedrály a kolegiátní kostely.
S  reformou Pia XII., která přemístila mši na památku večeře
Páně (Missa in Cena Domini) znovu na večer, se mytí nohou mohlo
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z pastoračních důvodů konat během mše, po homilii, a předpokládalo »duodecim viri […] selecti« [dvanáct vybraných mužů] »in medio presbyterii vel in ipsa aula ecclesiae« [uprostřed presbytáře nebo
v samé aule kostela]; celebrant jim myje a osuší nohy (chybí už zmínka o políbení). Spíše klerický a vyhrazený charakter obřadu se tak
mění, obřad se koná ve veřejném shromáždění a zmínka o »dvanácti
mužích« dělá z mytí nohou explicitněji napodobující znamení, takřka
jakési posvátné představení, které usnadňuje pochopit, co Ježíš dělal
a měl na mysli v první Zelený čtvrtek.
Missale Romanum z roku 1970 nedlouho předtím reformovaný
obřad zachovalo, ale některé prvky zjednodušilo: neuvádí počet »dvanáct«; obřad se koná »in loco apto« [na vhodném místě]; jedna antifona je vynechána a ostatní jsou zjednodušeny; zpěv Ubi caritas je
přiřazen k průvodu při přípravě darů; je vynechána závěrečná část,
dědictví z doby, kdy šlo o samostatný úkon mimo mši (Pater noster,
verše a modlitba). Pro svou mimetickou hodnotu však zůstalo omezení jen na »viri« [muže].
Aktuální změna zajišťuje, aby mohly být pověřovány osoby vybrané z celého Božího lidu. Důraz se už neklade tolik na vnější napodobení toho, co Ježíš udělal, jako spíše na význam toho, co dovršil
a co má univerzální dosah, totiž že dal sebe sama »až do krajnosti«
pro spásu lidského rodu, že miloval láskou, která objímá všechny a ze
všech dělá bratry a sestry tím, že následují jeho příklad. Exemplum
[příklad], které nám dal – abychom i my dělali to co on (srov. Jan
13,14–15) –, ve skutečnosti přesahuje fyzické mytí nohou druhých lidí
a zahrnuje všechno, co takové gesto hmatatelné služby lásky prokázané bližnímu vyjadřuje. Takový význam tohoto gesta připomínají a dokreslují všechny antifony během mytí nohou, které nabízí Missale, jak
pro ty, kdo obřad mytí vykonávají a kdo jsou myti, tak pro ty, kdo ho
sledují očima a zpěvem přijímají do svého nitra.
Mytí nohou není při mši na památku večeře Páně (Missa in Cena
Domini) závazné. Posoudit vhodnost jeho zařazení mají podle okolností a pastoračních důvodů duchovní pastýři, tak aby to nebyl obřad
jaksi automatický nebo umělý, zbavený smyslu a redukovaný na scénický prvek. Ani se z něho nemá stát obřad tak důležitý, aby se na něj
soustředila všechna pozornost během mše na památku večeře Páně,
která se slaví v »posvátný den, kdy náš Pán Ježíš Kristus byl za nás
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vydán« (vlastní Communicantes [V tomto společenství] římského kánonu); v instrukcích pro homilii se připomíná zvláštní charakter této
mše — připomíná ustanovení eucharistie a kněžství i nového přikázání bratrské lásky, nejvyššího zákona pro všechny a vůči všem v církvi.
Je úkolem duchovních pastýřů, aby vybrali skupinku osob, které by reprezentovaly celý Boží lid — laiky, ordinované služebníky,
osoby žijící v manželství i samostatně, v řeholích, zdravé, nemocné,
děti, lidi mladé i staré —, nejen jednu kategorii nebo jeden stav. Kdo
budou vybráni, měli by být ochotně k dispozici. Konečně kdo mají
na starosti liturgické slavnosti, mají všecko připravit a uspořádat tak,
aby to všem a každému pomohlo k plodné účasti na tomto okamžiku:
anamnésis [připomínkou] »nového přikázání« slyšeného v evangeliu
je život každého Pánova učedníka.
 Arthur Roche
arcibiskup sekretář
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
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6.

Kongregace
pro blahořečení a svatořečení:
Normy pro spravování majetku
při beatifikačních
a kanonizačních kauzách
Rescriptum ex Audientia Sanctissimi

Při audienci udělené níže podepsanému kardinálovi státnímu sekretáři dne 4. března léta Páně 2016 schválil Nejvyšší pontifex František
nové „Normy pro spravování majetku při beatifikačních a kanonizačních kauzách“ a zrušil normy předcházející schválené svatým Janem
Pavlem II. dne 20. srpna 1983.
Nejvyšší pontifex stanovil, že zmíněné Normy přiložené k tomuto reskriptu mají být publikovány v Osservatore Romano, a určil, že
vstoupí v platnost ad experimentum na tři roky počínaje dnem schválení.
Ve Vatikánu 7. března 2016
Pietro kard. Parolin
státní sekretář
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Normy pro spravování majetku při beatifikačních
a kanonizačních kauzách
Úvod
Beatifikační a kanonizační kauzy si vyžadují z důvodu své složitosti mnoho práce. Zahrnují náklady spojené s uváděním osoby Božího
služebníka nebo blahoslaveného ve známost, výdaje na diecézní nebo
eparchiální zkoumání, na římskou fázi a konečně i na slavení beatifikace nebo kanonizace.
Co se týče římské fáze, Apoštolský stolec si je vědom specifické
povahy obecného dobra těchto kauz, a proto hradí jejich náklady, na
nichž se actoři podílejí svým příspěvkem, a dbá na to, aby honoráře a náklady byly úměrné a takové, aby nezabraňovaly pokračování
kauzy.
I. Majetek při kauze a jmenování správce
1. Po přijetí přípisu se žádostí vytvoří actor majetkový fond pro
úhradu nákladů na kauzu.
2. Vytvořený fond pro nějakou beatifikační nebo kanonizační kauzu, který vzniká z darů jak fyzických, tak i právnických osob, je pro
svou specifickou povahu považován za „fond pro zbožné účely“.
3. Actor jmenuje se souhlasem biskupa nebo eparchy správce fondu.
Úlohu správce může vykonávat generální postulátor.
4.	U kauz probíhajících v římské fázi sdělí postulátor jméno správce
Kongregaci pro blahořečení a svatořečení.
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II. Správce
5.	Správce je povinen dodržovat normy týkající se správy majetku
pro zbožné účely.1 Zvláště musí:
a. svědomitě dodržovat úmysly dárců2
b. vést pravidelně účetnictví
c. s estavovat roční bilance: plánovanou (k 30. září) a výslednou
(k 31. březnu), které předkládá actorovi k náležitému schválení
d. zasílat postulátorovi kopii bilancí schválených actorem
6.	Generální postulace vedou účetnictví jednotlivých kauz odděleně.
7. Pokud by actor chtěl použít byť i jen část prostředků pro jiné účely
než pro danou kauzu, musí obdržet schválení od Kongregace pro
blahořečení a svatořečení.
8. Po obdržení bilance a jejím včasném schválení ji actor v kopii zašle autoritě kompetentní pro dozor, o níž pojednává čl. 9.
III. Dozor nad správou
9.	Autoritou kompetentní pro dozor v diecézní nebo eparchiální
i v římské fázi je:
a. diecézní biskup, eparcha nebo ten, kdo je mu právně postaven naroveň, v rámci své jurisdikce3
b. vyšší představený institutů zasvěceného života a společností apoštolského života v rámci své jurisdikce
c. jiná církevní autorita4

1	Srov. CIC kán. 1282; 1284-1289; 1299-1310; CCEO kán. 1020 §§1-2; 10281033 ; 1043-1054.
2	Srov. CIC kán. 1267 §3 e 1300; CCEO kán. 1016 e 1044.
3	Srov. CIC kán. 1276; CCEO kán. 1022.
4	Týká se těch, kdo nepodléhají jurisdikci uvedené v čl. 9 a-b, jako například institucí a organizací přímo napojených na Apoštolský stolec, na biskupské konference…
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10.	Kontrolují se všechny pohyby týkající se dané kauzy, jak na příjmové, tak i na výdajové straně.
11.	Autorita kompetentní pro dozor zkoumá a schvaluje roční bilance
kauz a zasílá jejich kopie Kongregaci pro blahořečení a svatořečení.
12.	Kongregace pro blahořečení a svatořečení jako nejvyšší dozorová
autorita:
a. může od správce, jakož i od postulátora a actora kauzy kdykoli vyžadovat jakoukoli informaci o financování a příslušnou dokladovou
dokumentaci
b. p rověřuje bilance obdržené od kompetentních autorit, o nichž pojednává čl. 9
c. b ěhem římské fáze kontroluje honoráře a všechny další náklady na
základě toho, co sama kongregace stanovila
13.	Správce je povinen pečlivě sledovat všechny normy vydané Kongregací pro blahořečení a svatořečení, které se týkají administrativně-finančních aktivit některé kauzy.
14. V případě nedodržování nebo zneužívání administrativně-finanční povahy ze strany těch, kdo se podílejí na průběhu kauzy, zasáhne
Kongregace pro blahořečení a svatořečení disciplinárně.5
IV. Příspěvek actora Svatému stolci
15. Při římské fázi se od actora vyžaduje příspěvek stanovený Kongregací pro blahořečení a svatořečení a sdělený prostřednictvím postulátora; má být odevzdáván v různých momentech, jak je specifikováno v čl. 16-17. Kdykoli by to bylo potřebné, mohou být vyžádány
mimořádné příspěvky.
16. Před blížícím se uznáním mučednictví, hrdinských ctností nebo
přiznáním titulu učitele církve se příspěvek odevzdává ve čtyřech
momentech:
5	Srov. CIC kán. 1377, 1386, 1399; CCEO kán. 1449-1463.
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a. při odevzdání aktů diecézního nebo eparchiálního zkoumání
b. při žádosti o jmenování relátora
c. při odevzdání Positio
d. před zvláštním setkáním teologů
17. Před blížícím se uznáním domnělého zázraku se příspěvek odevzdává ve třech momentech:
a. při odevzdání aktů diecézního nebo eparchiálního zkoumání
b. před konzultací lékařů
c. před zvláštním setkáním teologů
18. Příspěvky, které neobsahují náklady na tisk Positio, musí být zaslány bankovním převodem na běžný účet Kongregace pro blahořečení a svatořečení, jíž je třeba poslat doklad o uskutečnění této operace.
19. Po vykonané beatifikaci nebo kanonizaci předloží správce fondu celkové vyúčtování prostředků k příslušnému schválení (srov.
čl. 8-12).
20. Po kanonizaci:
a. Kongregace pro blahořečení a svatořečení disponuje jménem Svatého stolce případným zůstatkem fondu, přičemž bere v úvahu požadavky actora na jeho využití i potřeby „fondu solidarity“
b. p o splnění toho, co stanovuje čl. 20a, fond dané kauzy i postulace
končí svou existenci
V. Fond solidarity
21.	Kongregace pro blahořečení a svatořečení zřizuje „fond solidarity“, který se doplňuje ze svobodných darů actorů anebo z jakéhokoli jiného zdroje, kromě toho, co může přicházet podle ustanovení čl.
20a.
22. V případech reálných těžkostí s pokrytím nákladů kauzy v její
římské fázi může actor požádat Kongregaci pro blahořečení a svatořečení o příspěvek prostřednictvím příslušného ordináře. Ten před
odesláním žádosti prověří, jaká je ekonomicko-finanční situace fondu
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a zda není možné doplňovat ho nalezením dalších příspěvků. Kongregace pro blahořečení a svatořečení bude žádosti posuzovat případ od
případu.
VI. Platnost norem
23. Předkládané normy vstupují v platnost ad experimentum na tři
roky počínaje dnem schválení příslušnou autoritou a ruší se jimi jakékoli opačné ustanovení.
Angelo kard. Amato S.D.B.
prefekt
+ Marcello Bartolucci
tajemník
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7.

KONGREGACE PRO KLÉRUS
Reskript Kongregace pro klérus
majetkové narovnání

Čj. 20160599
Svatý otče,
předseda České biskupské konference, Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup, předkládá následující.
V České republice probíhá proces restituce a kompenzace církevního majetku zabraného komunistickým režimem v letech 1948-1989.
Zákon číslo 428/2012 předpokládá, že církvím bude restituováno 56 % zabraného majetku, jehož výše je odhadnuta na 75 miliard
korun (asi 3,05 miliard eur), přičemž další část bude kompenzována
finančně, a sice 44 % majetku, jenž zůstane státu. Tato kompenzace je
oceněna na 59 miliard korun (asi 2,4 miliardy eur) a bude vyplácena
po dobu 30 let v ročních splátkách. Katolické církvi připadne finanční
kompenzace ve výši 47 miliard korun (asi 1,92 miliardy eur). Zároveň
bude postupně snižována – a do 17 let úplně zastavena – výplata státní
podpory, kterou stát v současnosti poskytuje náboženským konfesím
(asi 1,5 miliard korun). Uvedeným zákonem se zamýšlí definitivně
vyřešit oblast ekonomických vztahů mezi církví a státem tak, že se
postupně bude upouštět od modelu přímého financování církve ze
strany státu. Církev pak musí uvést do chodu nový způsob svého zaopatření.
Pro řízení a správu tohoto majetku navrhla Česká biskupská konference vytvoření „analytických skupin“ a „fondů“, spravovaných podle samostatných stanov.
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Do kompetence Kongregace pro klérus spadají především:
1. Analytické skupiny katolické církve pro diecéze: analytická
skupina je orgánem diecézních biskupů pro kontrolu a ekonomické
řízení jednotlivých diecézí, především pro kontrolu správy majetku
restituovaného podle zákona č. 428/212. Cílem takové kontroly je zajistit, aby majetky obdržené při restitucích i kompenzace byly udržovány, spravovány a investovány tak, že budou vytvářet zisk potřebný
pro zaručení ekonomické udržitelnosti diecézí. Analytická skupina,
jež nemá výkonnou pravomoc ani právní subjektivitu, se zodpovídá
ze svých činností stálé radě ČBK. Jejím úkolem je zajišťovat aktivity
v ekonomické oblasti a především realizovat to, co následuje:
– metodicky zabezpečovat přípravu dlouhodobých finančních plánů
– zpracovávat údaje obdržené z jednotlivých diecézí, hodnotit
a analyzovat výsledky jejich správy
– předkládat názory specialistů ve vztahu k činnostem týkajícím se
plánování, kontroly ekonomického řízení a správy majetku v jednotlivých diecézích
– poskytovat konzultace subjektům zainteresovaným v oblasti ekonomického řízení a správy majetku
– identifikace a hodnocení rizik
– zpracování souhrnné zprávy o hospodaření a jeho vývoji
– informace o svých aktivitách: zpracovat výroční zprávu o své činnosti adresovanou stálé radě ČBK
2. Fond solidarity České biskupské konference: cílem fondu je
shromažďovat zisky (aktiva) určené diecézím České republiky, sekretariátu České biskupské konference a řecko-katolickému exarchátu
a rozdělovat příspěvky na pokrytí provozních nákladů hlavní činnosti,
včetně odměňování kněží. Hospodářská kontrola ekonomického řízení fondu přísluší ekonomické radě ČBK. Jeho stanovy byly schváleny
na 102. plenárním zasedání ČBK s datem 3. července 2015 a vstoupily
v platnost dne 1. ledna 2016.
Pokud se jedná o odměňování kléru, kardinál Duka prohlašuje,
že právní řád České republiky nařizuje zaměstnavatelům, aby platili
za své zaměstnance zdravotní pojištění a příspěvky na penzijní účely.
Přístup biskupů k této otázce poskytuje dostatečnou záruku, neboť
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odměňování kněží je ve strategických plánech diecézí velmi významné. V plánech je tato položka zahrnuta jako samostatná kapitola, jíž se
jasně stanovuje, jaká částka má být každoročně vyhrazena a zaručena, aby byl život kněží zabezpečen.
3. Rezervní fond: fond slouží ke shromažďování a správě prostředků účelově určených pro pomoc diecézím České republiky, České biskupské konferenci a řecko-katolickému exarchátu při mimořádných
situacích, které by mohly způsobit těžkosti církvi v České republice.
Jeho stanovy byly schváleny ČBK dne 2. října 2015 a vstoupily v platnost dne 1. ledna 2016.
Za všech těchto předpokladů žádá předseda České biskupské konference Vaši Svatost o laskavé schválení výše uvedených operací.
____________________________
Kongregace pro klérus po zvážení toho, co předložil předseda
České biskupské konference, uděluje vyžádané povolení ad experimentum na tři roky, počínaje dnešním datem, podle předložené žádosti, servatis de iure servandis. Kongregace sanuje období,
které uběhlo dodneška od vstupu uvedených stanov v platnost
bez vydaného povolení. Doporučuje se, aby majetek pocházející
z této kompenzace byl využíván užitečně podle stanovených cílů
pro dobro církve a aby všechno probíhalo v závislosti na místních
ordinářích a pod jejich dozorem.
Dáno v Římě, v úřadech Kongregace pro klérus, 12. března 2016
Beniamino kard. Stella
prefekt
+Joël Mercier
titulární arcibiskup z Roty
sekretář
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8.

Kongregace pro nauku víry

Dopis Iuvenescit Ecclesia
biskupům katolické církve
o vztazích mezi hierarchickými
a charismatickými dary pro život
a poslání církve
Úvod
Dary Ducha Svatého při poslání církve
1. Církev se omlazuje v síle evangelia a Duch ji trvale obnovuje tím,
že ji posiluje a vede „různými hierarchickými a charismatickými dary“.1 Druhý vatikánský koncil opakovaně zdůrazňoval podivuhodné působení Ducha Svatého, který posvěcuje Boží lid, ozdobuje ho
ctnostmi a obohacuje ho zvláštními milostmi pro jeho povznesení.
Působení božského Parakléta v církvi je mnohostranné, jak to s oblibou zdůrazňují církevní Otcové. Jan Zlatoústý píše: „Kolik milostí,
které působí naši spásu, pochází od Ducha Svatého? Jeho prostřednictvím jsme vysvobozeni z otroctví a povoláni ke svobodě, jsme vedeni
k tomu, abychom byli přijati za syny a takřka nově utvořeni poté,
co jsme odložili obtížné a nenáviděné břemeno svých hříchů. Skrze
Ducha Svatého spatřujeme shromáždění kněží a máme zde zástupy
učitelů; z tohoto zdroje tryskají dary zvěstování, milosti uzdravování
a všechna další charismata, která ozdobují Boží církev.“2 Díky samotnému životu církve, četným zásahům učitelského úřadu a teologickému zkoumání úspěšně vzrostlo vědomí o mnohostranném působení Ducha Svatého v církvi, čímž se vzbuzuje zvláštní pozornost
vůči charismatickým darům, jimiž je Boží lid při rozvíjení své misie
v každém čase obohacován.
1	Druhý vatikánský koncil, dogm. konst. Lumen gentium, 4.
2
Jan Zlatoústý, Homilia de Pentecoste, II, 1; PG 50, 464.

117

Úkol účinného hlásání evangelia se jeví zvláště naléhavý v naší
době. Svatý otec František připomíná v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, že „pokud v nás má něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše svědomí, pak je to starost, že mnoho našich bratří žije
bez síly, světla a útěchy plynoucí z přátelství s Ježíšem Kristem, bez
společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života“.3
Výzva být „církví, jež vychází“, vede k přehodnocení celého křesťanského života z misijního hlediska.4 Úkol evangelizovat se týká všech
církevních prostředí: řádné pastorace, hlásání těm, kdo křesťanskou
víru opustili, a zvláště těm, k nimž se Ježíšovo evangelium nikdy nedostalo anebo ho vždy odmítali.5 Při nezbytném úkolu nové evangelizace je více než kdy jindy třeba uznávat a doceňovat četná charismata
schopná probouzet a živit v Božím lidu život z víry.
Mnohotvárná církevní uskupení
2. Jak před Druhým vatikánským koncilem, tak i po něm vznikala četná církevní uskupení, která představují velký zdroj pro obnovu církve a pro naléhavý pokrok „na cestě konverze v pastoračním
a misijním působení“6 v celém životě církve. K hodnotě a bohatství
všech tradičních sdružení, jež charakterizují jejich specifické cíle,
jako jsou instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, se připojují i nedávná sdružení, která lze popsat jako uskupení
věřících, církevní hnutí a nová sdružení, jimž se věnuje předkládaný
dokument. Nelze je chápat jako prosté dobrovolné spojení lidí za nějakým osobitým cílem náboženského nebo sociálního charakteru. Jejich charakter „hnutí“ je v církevním panoramatu charakterizuje jako
uskupení velmi dynamická, schopná vzbuzovat zvláštní přitažlivost
evangelia a nabízet křesťanský život zaměřený globálně a zasahující
každý aspekt lidského bytí. Sdružování věřících pro intenzivní sdílení svého života s cílem posilovat víru, naději a lásku dobře vyjadřuje církevní dynamiku v jejím tajemství vytvářet společenství pro
3	František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium (24. listopadu 2013), 49.
4	Srov. tamtéž, 20-24.
5	Srov. tamtéž, 14.
6
Tamtéž, 25.
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nějaké poslání a projevuje se jako znamení jednoty Kristovy církve.
Účelem uskupení věřících vzešlých ze sdíleného charismatu je v tomto smyslu „všeobecný apoštolský cíl církve“.7 V takovéto perspektivě předkládají sdružení věřících, církevní hnutí a nová společenství
obnovené formy následování Krista, jimiž lze prohlubovat communio
cum Deo a communio fidelium, a přinášejí do nových společenských
prostředí fascinaci ze setkání s Pánem Ježíšem a krásu křesťanského
života prožívaného ve své celistvosti. Vyjadřuje se zde také specifická forma poslání a svědectví zaměřená na upřednostňování a rozvoj
živého vědomí vlastního křesťanského povolání i stabilních itinerářů
křesťanské formace a cest k dosažení evangelní dokonalosti. K těmto
sdružením mohou patřit podle jejich rozličných charismat věřící různých životních stavů (laici, vysvěcení služebníci i zasvěcené osoby).
Projevuje se tím mnohotvárná bohatost církevního společenství. Silná
agregační kapacita těchto uskupení představuje významné svědectví
o tom, že „církev neroste proselytismem, nýbrž ‚přitažlivostí‘“.8
Když se Jan Pavel II. obracel na zástupce hnutí a nových komunit,
rozpoznal, že jsou prozřetelnostní „odpovědí, kterou vyvolal Duch
svatý“9 na potřebu hlásat evangelium přesvědčivým způsobem v celém světě a brát přitom v úvahu procesy velkých změn, které probíhají
na celoplanetární úrovni a jsou často poznamenány silně sekularizovanou kulturou. Takovéto jitření Ducha „vneslo do života církve
nečekané nové věci, a někdy dokonce rozdělení“.10 Tentýž papež rovněž připomněl, že pro všechna tato sdružení nadchází čas „církevní
zralosti“, která přináší jejich plné docenění a umožňuje začlenění „do
místní církve a do farností, aby tak vždy setrvala ve spojení se svými pastýři a byla pozorná na jejich směrnice.“11 Nová společenství,
za jejichž existenci je srdce církve naplněno radostí a vděčností, jsou

7	Druhý vatikánský koncil, dekr. Apostolicam actuositatem, 19.
8	František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 14; srov. Benedikt XVI.,
Homilie při mši svaté zahajující 5. Všeobecnou konferenci episkopátu Latinské Ameriky a Karibiku u svatyně „La Aparecida“ (13. května 2007).
9	Jan Pavel II., Projev k příslušníkům církevních hnutí a nových společenství o vigilii Letnic (30. května 1998), 7.
10
Tamtéž, 6.
11
Tamtéž, 8.
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povolána k tomu, aby nacházela pozitivní vztah se všemi ostatními
dary přítomnými v životě církve.
Cíl předkládaného dokumentu
3. Předkládaným dokumentem zamýšlí Kongregace pro nauku víry
upozornit, ve světle vztahu mezi hierarchickými a charismatickými
dary, na ty teologické a eklesiologické prvky, jejichž pochopení může
napomoci plodné a řádné účasti nových uskupení na společenství
a poslání církve. Za tím účelem budou v první řadě představeny některé klíčové prvky z nauky o charismatech vyložené v Novém zákoně, jakož i úvahy církevního magisteria o těchto nových uskupeních.
V návaznosti na to, vycházeje z některých principů systematické teologie, budou předloženy prvky určující identitu hierarchických a charismatických darů, spolu s některými kritérii pro rozlišování nových
církevních uskupení.
I.	Charismata podle Nového zákona
Milost a charisma
4. „Charisma“ je slovo řeckého původu, jehož použití je časté v pavlovských listech a objevuje se i v Prvním listě Petrově. Jeho všeobecný
význam je „velkorysý dar“, ale v Novém zákoně se používá jen ve
vztahu k darům pocházejícím od Boha. V některých pasážích vyplývá z kontextu jeho přesnější význam (srov. Řím 12,6; 1 Kor 12,4.31; 1
Petr 4,10) vztahující se v zásadě na udílení darů v jejich rozdílnosti.12
Odtud se i v moderních jazycích převážně odvozuje smysl tohoto slova majícího řecký původ. Každé jednotlivé charisma není darem, který by byl udělován všem (srov. 1 Kor 12,30), na rozdíl od základních
milostí, jako je milost posvěcující, anebo od darů víry, naděje a lásky,
jež jsou pro každého křesťana nezbytné. Charismata jsou specifické
12	„Dary jsou rozmanité“ (1 Kor 12,4); „máme rozmanité duchovní dary“
(Řím 12,6); „každý má od Boha svůj vlastní dar: jeden pro to, druhý pro
ono“ (1 Kor 7,7).
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dary, které Duch rozděluje, „jak chce“ (1 Kor 12,11). Abychom si uvědomili nezbytnou přítomnost různých charismat v církvi, používají
dva k tomu určené texty (Řím 12,4-8; 1 Kor 12,12-30) příklad lidského těla: „Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají
všechny stejnou činnost, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedním
tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána“ (Řím 12,4-6). Různost jednotlivých tělesných údů nevytváří anomálii, které je třeba se
vyhnout, ale naopak je prospěšnou nutností, jež umožňuje vykonávat různé životní funkce. „Kdyby všechno bylo jen jeden úd, kam
by se podělo tělo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno
tělo“ (1 Kor 12,19-20). Těsný vztah mezi specifickými charismaty
(charísmata) a milostí Boží (cháris) potvrzuje Pavel v Řím 12,6 a Petr
v 1 Petr 4,10.13 Charismata jsou projevem „rozmanité Boží milosti“
(1 Petr 4,10). Nejedná se tedy o obyčejné lidské schopnosti. Jejich božský původ se vyjadřuje různými způsoby: podle některých textů pocházejí od Boha (srov. Řím 12,3; 1 Kor 12,28; 2 Tim 1,6; 1 Petr 4,10);
podle Ef 4,7 pocházejí od Krista; podle 1 Kor 12,4-11 od Ducha Svatého. Jelikož ten posledně jmenovaný je nejčastější (Duch Svatý se
uvádí sedmkrát), jsou charismata obvykle představována jako „projevy Ducha Svatého“ (1 Kor 12,7). Je však jasné, že toto přisouzení
neodporuje oběma předchozím. Boží dary vždy zahrnují celý trojiční
horizont, což teologie na Východě i na Západě prohlašovala vždy od
svých počátků.14
Dary rozdělované „ad utilitatem“ a primát lásky
5. V 1 Kor 12,7 Pavel prohlašuje, že „projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“. Mnozí překladatelé dodávají
„užitečný pro společenství“, protože většina charismat zmiňovaných
apoštolem, i když ne všechna, je přímo užitečná pro společenství.
Jejich určení pro povznesení všech dobře pochopil například Basil
13	Obě slova (chárisma i cháris) mají v řečtině stejný kořen.
14	Srov. Origenes, De principiis, I, 3,7; PG 11, 153: „To, o čem se říká, že
je darem Ducha, je předáváno působením Syna a vytvářeno působením
Otce.“
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Veliký, který říká: „Tyto dary každý dostává spíše pro ostatní než
pro sebe… Ve společném životě je třeba, aby se síla Ducha Svatého, jíž dostává jeden, předávala všem. Kdo žije pro sebe, možná má
charisma, ale nechává-li ho nečinným, způsobuje jeho neužitečnost,
protože ho v sobě pochoval.“15 Pavel však nevylučuje, že nějaké charisma může být užitečné pouze člověku, který ho dostal. To je případ
mluvení v jazycích, který je z tohoto pohledu rozdílný od daru proroctví.16 K charismatům užitečným pro společenství patří charismata slova (moudrosti, poznání, proroctví, povzbuzení) anebo činnosti (moci,
služby, vedení). I ona jsou užitečná samému člověku, protože jejich
služba všeobecnému dobru napomáhá jeho nositeli k pokroku v lásce. Pavel si všímá, že při nedostatku lásky ani ta nejvznešenější charismata nijak neprospívají tomu, kdo je obdržel (srov. 1 Kor 13,1-3).
Přísný úsek Matoušova evangelia (srov. Mt 7,22-23) vyjadřuje totéž:
uplatňování okázalých charismat (proroctví, exorcismus, zázraky)
může bohužel koexistovat s nepřítomností autentického vztahu se
Spasitelem. Jak Petr, tak i Pavel v důsledku toho trvají na nezbytnosti
usměrnění všech charismat na lásku. Petr nabízí všeobecné pravidlo:
„Navzájem si pomáhejte podle (míry Božích) darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti“ (1 Petr 4,10). Pavel má starost především
o správné používání charismat při shromáždění křesťanské komunity
a říká: „Všechno musí sloužit k duchovnímu užitku“ (1 Kor 14,26).
Různost charismat
6. V některých textech nacházíme seznam charismat, někdy souhrnný (srov. 1 Petr 4,10), jindy podrobnější (srov. 1 Kor 12,8-10,28-30;
Řím 12,6-8). Mezi vyjmenovanými se nacházejí mimořádné dary
15	Basil z Cesareje, Regulae fusius Tractae, 7, 2: PG 31, 933-934.
16	„Kdo mluví (neznámým) jazykem, působí duchovní užitek jen sobě; kdo
však promlouvá z vnuknutí, působí duchovní užitek církevní obci“ (1 Kor
14,4). Apoštol nepodceňuje dar jazyků jako charisma modlitby užitečné
pro osobní vztah s Bohem. Uznává ho za autentické charisma, i když nemá
přímou užitečnost pro společenství: „Jsem vděčný Bohu, že mluvím jazyky víc než vy všichni ostatní. Ale při shromáždění raději pronesu pár slov
ze svého rozumu, abych poučil i druhé, než tisíce a tisíce slov v jazyku
(neznámém)“ (1 Kor 14,18-19).
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(uzdravování, služby, dobročinnosti), dary způsobilosti pro vedení
komunity (srov. Ef 4,11) i dary udílené vkládáním rukou (srov. 1 Tim
4,14; 2 Tim 1,6). Není vždy jasné, zda všechny tyto dary jsou, či nejsou považovány za výslovná „charismata“. Výjimečné dary opakovaně zmiňované v 1 Kor 12-14 se totiž v pozdějších textech neobjevují;
seznam v Řím 12,6-8 uvádí pouze charismata méně okázalá, která
mají pro život křesťanského společenství trvalou užitečnost. Žádný
z těchto seznamů si nečiní nárok na úplnost. Jinde Pavel například
doporučuje, aby se volba celibátu chápala jako plod charismatu, stejně jako i manželství (srov. 1 Kor 7,7 v kontextu celé kapitoly). Jeho
objasnění závisejí na stupni vývoje, jaký dosáhla církev v té době,
a jsou tedy otevřená dalším dodatkům. Církev totiž díky oživujícímu
působení Ducha stále roste v čase.
Správné uplatňování charismat v křesťanském společenství
7. Z toho, co bylo řečeno, jasně vyplývá, že v textech Písma se nenachází rozpor mezi různými charismaty, ale spíše jejich harmonické
propojení a komplementárnost. Protiklad mezi institucionální církví
židovsko-křesťanského druhu a církví charismatickou pavlovského
druhu ve skutečnosti nenachází v textech Nového zákona postačující
oporu. Pavel je vzdálen tomu, aby stavěl charismata na jednu stranu
a instituci na druhou, anebo aby kladl proti sobě církev „lásky“ a církev
„instituce“; on naopak spojuje do jednoho seznamu ty, kdo jsou nositeli
charismat autority a nauky – takových, která slouží běžnému životu
společenství – s charismaty více ohromujícími.17 Pavel sám popisuje
svou apoštolskou službu jako „službu Ducha“ (2 Kor 3,8). Cítí, že mu
byla udělena autorita (exhousía), kterou dostal od Pána (srov. 2 Kor 10,8;
13,10), autorita, jež se rozšiřuje i na charismatické dary. Jak on, tak
i Petr dávají nositelům charismat instrukce, jak mají charismata uplatňovat. Zaujímají především postoj přátelského přijetí; projevují své
přesvědčení o božském původu charismat, avšak nepovažují je za dary,
které by dovolovaly vymanit se z poslušnosti vůči církevní autoritě
17	Srov. 1 Kor 12,28: „Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí
proroky, třetí učiteli. Někteří dále (mají moc dělat) zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky.“
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anebo by dávaly právo k autonomní službě. Pavel si je vědom nesnází,
které může v křesťanském společenství způsobit nespořádané uplatňování charismat.18 Apoštol proto zasahuje svou autoritou, aby stanovil
přesná pravidla pro uplatňování charismat „v církvi“ (1 Kor 14,19.28),
to znamená na setkáních komunit (srov. 1 Kor 14,23.26). Například
omezuje používání daru jazyků.19 Podobná pravidla jsou dávána i pro
dar proroctví (srov. 1 Kor 14,29-31).20
Hierarchické a charismatické dary
8.	Stručně lze říci, že z prozkoumání biblických textů týkajících se
charismat vyplývá, že Nový zákon sice nepředkládá systematickou
a kompletní nauku, ale nabízí velice důležité výroky, jež usměrňují
církevní reflexi i praxi. Musíme rovněž uznat, že zde nenacházíme
jednoznačné používání termínu „charisma“; spíše je nutno registrovat různost významů, k jejímuž pochopení v rámci komplexního
pohledu na tajemství církve napomáhají teologické úvahy a církevní
magisterium. V předkládaném dokumentu se klade důraz na dvojici
uváděnou v čl. 4 dogmatické konstituce Lumen gentium, kde se hovoří o „hierarchických a charismatických darech“, jejichž vzájemné
vztahy jsou těsné a členité. Mají stejný původ a stejný cíl. Jsou to dary
18	Na setkáních komunity může přemíra charismatických projevů
způsobovat rozpaky, vytvářet ovzduší rivality, nepořádku a zmatku. Křesťanům méně obdařeným hrozí, že budou mít komplex méněcennosti (srov. 1 Kor 12,15-16), zatímco nositelé velkých charismat by mohli mít pokušení zaujmout postoj pýchy a pohrdání
(srov. 1 Kor 12,21).
19	Pokud se na shromáždění nenachází nikdo, kdo je schopen interpretovat
tajemná slova toho, kdo hovoří v jazycích, Pavel mu přikazuje, aby mlčel.
Je-li tam tlumočník, Apoštol dává souhlas, aby v jazycích hovořili dva,
nanejvýš tři (srov. 1 Kor 14,27-28).
20	Pavel nepřijímá názor o neovladatelnosti prorocké inspirace, ale naopak
tvrdí, že „dar promlouvání z vnuknutí je podřízen (svobodné vůli) těch,
kdo ho mají. Bůh přece není Bohem nepořádku, ale pokoje“ (1 Kor 14,
32-33). Říká, že „zdá-li se někomu, že má dar promlouvat z vnuknutí nebo
jiné duchovní dary, musí uznat, že to, co vám píšu, nařizuje sám Pán. Kdo
by to neuznal, ani on sám nedojde uznání“ (1 Kor 14,37-38). Končí však
pozitivně a vyzývá k úsilí o promlouvání z vnuknutí a k tomu, aby se nebránilo promlouvání v jazycích (srov. 1 Kor 14,39).
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Boha, Ducha Svatého a Krista, dávané proto, aby různým způsobem
přispívaly k budování církve. Ten, kdo dostal v církvi dar vedení, má
rovněž úkol dozírat na správné uplatňování ostatních charismat tak,
aby vše přispívalo k dobru církve a jejího evangelizačního poslání; ví
dobře, že je to Duch Svatý, jenž každému uděluje charismatické dary,
jak chce (srov. 1 Kor 12,11). Tentýž Duch také dává církevní hierarchii
schopnost rozpoznávat autentické dary, přijímat je s radostí a vděčností, velkodušně je podporovat a provázet je s otcovskou bdělostí. Samotné dějiny nám dosvědčují mnohostrannost působení Ducha, jehož
prostřednictvím je církev budována „na základech apoštolů a kazatelů
mluvících pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je její nárožní kvádr“
(Ef 2,20), a tak žije své poslání ve světě.
II.	Vztah mezi hierarchickými a charismatickými dary podle
nedávného církevního magisteria
Druhý vatikánský koncil
9. Během staletých dějin církve se nikdy nepřestala rodit rozličná
charismata, ale teprve v nedávné době se rozvinula systematická reflexe o nich. Významný prostor věnovaný nauce o charismatech lze
objevit v magisteriu Pia XII. a jeho encyklice Mystici corporis21.
Avšak rozhodující krok pro náležité pochopení vztahu mezi hierarchickými a charismatickými dary učinila až nauka Druhého vatikánského koncilu. Články vztahující se k tomu 22 ukazují, že v životě
církve jsou spolu s předávaným a psaným Božím Slovem, se svátostmi a službou hierarchicky vysvěcených služebníků přítomny i dary,
zvláštní milosti neboli charismata, rozdávané Duchem Svatým věřícím za jakékoli situace. Charakteristickou pasáží v tomto směru je
čl. 4 z Lumen gentium: „Duch Svatý… uvádí církev do veškeré pravdy
(srov. Jan 16,13), sjednocuje ji ve společenství a ve službě, vybavuje ji
21	Pius XII. enc. Mystici corporis (29. června 1943), AAS 35 (1943), 206-230.
22	Srov. Druhý vatikánský koncil, dogm. konst. Lumen gentium, čl. 4, 7, 11,
12, 35, 30, 50; dogm. konst. Dei Verbum, čl. 8; dekr. Apostolicam actuositatem, čl. 3, 4, 30; dekr. Presbyterorum ordinis, čl. 4, 9.
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a řídí různými hierarchickými a charismatickými dary a zdobí svými plody (srov. Ef 4,11-12; 1 Kor 12,4; Gal 5,22).“23 Tímto způsobem
dogmatická konstituce Lumen gentium při představování darů Ducha, rozlišovaných na hierarchické a charismatické, zdůrazňuje jejich rozdílnost v jednotě. Významná jsou rovněž prohlášení v Lumen
gentium, čl. 12 hovořící o charismatech v kontextu účasti Božího lidu
na Kristově prorockém úřadu; uznává se zde, že Duch Svatý „Boží lid
posvěcuje, vede a zkrášluje ctnostmi nejenom prostřednictvím svátostí a služeb, nýbrž nadto své dary ‚přiděluje každému zvlášť, jak
chce‘ (1 Kor 12,11). Rozdává mezi věřící každého stavu také zvláštní
milosti, kterými je činí schopnými a pohotovými přijímat různé práce
užitečné pro obnovu a další rozvoj církve“.
Kromě toho se uvádí jejich mnohostrannost a prozřetelnostní charakter: „Tato charismata se mají přijímat vděčně a radostně – ať už
jsou oslnivá, či jen prostá a běžná – neboť jsou zvlášť přiměřená a užitečná potřebám církve.“24 Obdobné úvahy nacházíme i v koncilním
dokumentu o apoštolátu laiků.25 Stejný dokument říká, že tyto dary
nesmí být v církvi považovány za nezávazné, ale spíše že „z přijetí
těchto charismat, a to i prostších, vzniká pro každého věřícího právo
a povinnost uplatňovat je v církvi i ve světě k dobru lidí a k budování
církve. Charismata se mají uplatňovat ve svobodě Ducha svatého“.26
Autentická charismata je proto třeba považovat za dary oprávněné
důležitosti pro život církve. A konečně je v nauce koncilu trvale přítomné potvrzení zásadní úlohy pastýřů při rozlišování charismat a při
jejich řádném uplatňování v církevním společenství.27
23	Dogm. konst. Lumen gentium, 4.
24
Tamtéž, 12.
25	Srov. Druhý vatikánský koncil, dekr. Apostolicam actuositatem, 3: „Duch
svatý, který posvěcuje Boží lid církevní službou a svátostmi, uděluje věřícím také zvláštní dary pro konání apoštolátu (srov. 1 Kor 12,7). ‚Přiděluje
každému zvlášť, jak chce‘ (1 Kor 12,11), aby ‚každý sloužil druhým podle
míry Božích darů‘, aby tak byli ‚dobrými správci rozmanité Boží milosti‛
(1 Petr 4,10) k budování celého těla v lásce (srov. Ef 4,16).“
26
Tamtéž.
27	Srov. dogm. konst. Lumen gentium, čl. 12: „Posouzení jejich pravosti
a řádného používání náleží církevním představeným; jim zvláště přísluší
nezhášet oheň Ducha, ale všechno zkoumat a držet se toho, co je dobré
(srov. 1 Sol 5,12 a 19-21).“ I když to, co je zde uvedeno, se bezprostředně
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Pokoncilní církevní magisterium
10. V pokoncilním období narostl počet příspěvků magisteria v této
oblasti.28 Přispěla k tomu rostoucí vitalita nových hnutí, sdružení věřících a církevních komunit spolu s potřebou upřesnit místo zasvěceného života uvnitř církve.29 Jan Pavel II. ve své nauce trval na principu
spolu-podstatnosti (coesenzialità) těchto darů: „Vícekrát jsem zdůraznil, že v církvi neexistuje kontrast nebo protiklad mezi dimenzí institucionální a charismatickou, jejímž významným výrazem jsou hnutí.
Obě jsou spolu-podstatné při Božím utváření církve založené Ježíšem, protože společně přispívají ke zpřítomňování Kristova tajemství
a jeho spasitelského díla ve světě.“30 Papež Benedikt XVI. kromě potvrzení jejich spolu-podstatnosti prohloubil výrok svého předchůdce
a připomněl, že „i základní instituce v církvi jsou charismatické, a na
druhé straně charismata se musí tím nebo oním způsobem institucionalizovat, aby měla soudržnost a kontinuitu. Obě dimenze zrozené
z téhož Ducha Svatého pro totéž Kristovo tělo tak společně přispívají
ke zpřítomňování Kristova spasitelského tajemství a díla ve světě“.31
vtahuje na rozlišování mimořádných darů, analogicky to platí pro charisma každého druhu.
28	Srov. např. Pavel VI. apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi (8. prosince
1975), čl. 58; Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty – Kongregace pro biskupy, směrnice Mutuae relationes (14. května 1978); Jan Pavel
II. apoštol. exhort. Christifideles laici (30. prosince 1988); apoštol. exhort.
Vita consecrata (25. března 1996).
29	Příznačný je výrok zmíněného dokumentu Mutuae relationes vypracovaného dvěma dikasterii, v němž se připomíná, že „by bylo vážným omylem
činit vzájemně nezávislým – a ještě vážnějším stavět proti sobě – řeholní
život a církevní struktury, jako by to byly dvě odděleně existující skutečnosti, jedna charismatická a druhá institucionální; ve skutečnosti oba tyto
prvky, to znamená duchovní dary i církevní struktury, vytvářejí jedinou
skutečnost, byť i komplexní“ (č. 34).
30	Jan Pavel II., Poselství účastníkům Světového kongresu církevních hnutí
organizovaného Papežskou radou pro laiky (27. května 1998), č. 5; srov.
též Poselství církevním hnutím shromážděným na Mezinárodním kolokviu
(2. března 1987).
31	Benedikt XVI., Projev k účastníkům pouti organizované bratrstvem Comunione e liberazione u příležitosti 25. výročí jeho papežského uznání
(24. března 2007).
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Hierarchické a charismatické dary se tak od svého počátku jeví být
ve vzájemném vztahu. A nakonec, Svatý otec František připomenul
„harmonii“, kterou Duch vytváří mezi různými dary, a vyzval charismatická sdružení k misijní otevřenosti, k potřebné poslušnosti pastýřům a k jejich církevní imanenci32, neboť „uvnitř komunit vznikají
a rodí se dary, jimiž nás Otec zahrnuje; uvnitř společenství se učíme
je rozpoznávat jako znamení jeho lásky ke všem svým dětem“.33 V zásadě je tedy možné v nedávném církevním učení zaznamenat konvergenci mezi hierarchickým a charismatickými dary. Stavět je vedle
sebe nebo proti sobě by bylo znakem mylného nebo nedostatečného
chápání toho, jak působí Duch Svatý v životě a v poslání církve.
III. Teologický základ vztahu mezi hierarchickými
a charismatickými dary
Trojiční a kristologický horizont darů Ducha Svatého
11.	Abychom mohli pochopit hluboké důvody vztahu mezi hierarchickými a charismatickými dary, je vhodné připomenout si jeho
teologický základ. Potřebu překonávat každé sterilní nebo vnějškové kladení hierarchických a charismatických darů vedle sebe nebo
proti sobě totiž vyžaduje samotná ekonomie spásy, která chápe vztah
mezi posláním vtěleného Slova a Ducha Svatého jako niterný. Každý
dar Otce ve skutečnosti zahrnuje odkaz na působení božských poslání, s ním spojené a diferencované: každý dar pochází od Otce, skrze
Syna, v Duchu Svatém. Dar Ducha Svatého v církvi je spojen s posláním Syna, jež se nepřekonatelně završilo v jeho velikonočním tajemství. Sám Ježíš klade završení svého poslání do vztahu se sesláním
Ducha Svatého pro společenství věřících.34 Proto Duch Svatý nemůže
32	„Kráčet společně v církvi pod vedením pastýřů, kteří mají zvláštní charisma a úřad, je znamením působení Ducha svatého; církevnost je základní
charakteristikou každého křesťana, každého společenství a každého hnutí“: František, Homilie o slavnosti Letnic s hnutími, novými komunitami,
laickými asociacemi a sdruženími (19. května 2013).
33	František, Generální audience (1. října 2014).
34	Srov. Jan 7,39; 14,26; 15,26; 20,22.
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žádným způsobem zavádět ekonomii rozdílnou od té, co zavedl vtělený božský Logos, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý35. Celá svátostná
ekonomie církve je totiž pneumatologickým uskutečněním Vtělení;
proto je Duch Svatý církevní tradicí považován za duši církve, Kristova těla. Boží působení v dějinách vždy zahrnuje vztah mezi Synem
a Duchem Svatým a Ireneus z Lyonu ho sugestivně nazývá „dvě Otcovy ruce“36. V tomto smyslu žádný dar Ducha nemůže existovat jinak
než ve vztahu se Slovem, které se stalo tělem.37
Prvotní vztah mezi hierarchickými dary, udělovanými milostí při
svátostném svěcení, a dary charismatickými, svobodně rozdělovanými Duchem Svatým, má tedy svůj nejzazší kořen ve vztahu mezi vtěleným božským Logem a Duchem Svatým, jenž je stále Duchem Otce
i Syna. Právě proto, abychom se vyhnuli mylným teologickým vizím,
které by chtěly zavádět „církev Ducha“ rozdílnou a oddělenou od hie
rarchicko-institucionální církve, je třeba zdůraznit, že obě božská
poslání se vzájemně propojují v každém daru udělovaném církvi. Poslání Ježíše Krista ve skutečnosti již ve svém nitru zahrnuje působení
Ducha. Ve své encyklice o Duchu Svatém Dominum et vivificantem
ukázal Jan Pavel II. rozhodující důležitost působení Ducha Svatého
při poslání Syna.38 Benedikt XVI. šel ještě více do hloubky v apoštolské exhortaci Sacramentum caritatis, kde připomněl, že Paraklétos
„který působil už při stvoření (srov. Gn 1,2), je plně přítomen v celém životě vtěleného Slova, Ježíš byl počat z Panny Marie působením
Ducha Svatého (srov. Mt 1,18; Lk 1,35), na počátku svého veřejného
působení na březích Jordánu ho viděl na sebe sestupovat v podobě
holubice (srov. Mt 3,16 par.); v témž Duchu působí, hovoří a jásá (srov.
Lk 10,21) a v něm může sebe obětovat (srov. Žid 9,14). V tzv. ‚řečech na rozloučenou‘, které uvádí Jan, staví Ježíš do jasného vztahu
dar svého života ve velikonočním tajemství s darem Ducha uděleným
všem jeho učedníkům (srov. Jan 16,7). Poté co Ježíš vstal z mrtvých
35	Srov. Kongregace pro nauku víry, dekl. Dominus Iesus (6. srpna 2000),
9-12.
36	Ireneus z Lyonu, Adversus Haereses, IV, 7, 4; PG 7, 992-993; V, 1, 3: PG 7, 1123;
V, 6, 1: PG 7, 1137; V, 28, 4: PG 7, 1200.
37	Srov. Kongregace pro nauku víry, dekl. Dominus Iesus (6. srpna 2000), 12.
38	Srov. Jan Pavel II., enc. Dominum et vivificantem (18. května 1986), 50;
Katechismus katolické církve, 727-730.
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a nesl na svém těle znamení utrpení, může rozlévat Ducha (srov. Jan
20,22) a umožnit všem svým učedníkům účast na jeho poslání (srov.
Jan 20,21). Duch Svatý potom učedníky všemu naučí a připomene jim
všechno, co Kristus říkal (srov. Jan 14,26). Duch jako Duch pravdy
(srov. Jan 15,26) má úkol uvádět učedníky do celé pravdy (srov. Jan
16,13). Ve Skutcích apoštolů Duch sestupuje na apoštoly shromážděné
v modlitbě s Pannou Marii v den Letnic (srov. 2,1-4) a podněcuje je
k poslání zvěstovat radostnou zvěst všem národům“.39
Působení Ducha Svatého v hierarchických a charismatických darech
12. Zdůraznění trojičního a kristologického horizontu Božích darů
přináší světlo i do vztahu mezi dary hierarchickými a charismatickými. U hierarchických darů, které jsou spojeny se svátostí svěcení,
se v první řadě ukazuje vztah se spasitelským Kristovým konáním,
jako je například ustanovení Eucharistie (srov. Lk 22.19 a násl.; 1 Kor
11,25), moc odpouštět hříchy (srov. Jan 20,20 a násl.), apoštolská misie
s úkolem evangelizovat a křtít (srov. Mk 16,15 a násl.; Mt 28,18-20).
Rovněž se zde ukazuje, že žádná svátost nemůže být udělena bez působení Ducha Svatého.40 Na druhé straně charismatické dary udílené
Duchem Svatým, který „vane, kam chce“ (Jan 3,8) a rozdává své dary,
„jak chce“ (1 Kor 12,11), jsou objektivně ve vztahu s novým životem
v Kristu, neboť „každý je jeho úd“ (1 Kor 12,27), úd jeho těla. Proto
ke správnému pochopení charismatických darů dochází pouze s odkazem na přítomnost Krista a na jeho službu. Jak prohlašoval Jan
Pavel II., „pravá charismata musí směřovat k setkání s Kristem ve
svátostech“41. Hierarchické a charismatické dary se tedy jeví jako spojené s poukazem na niterný vztah mezi Ježíšem Kristem a Duchem
Svatým. Paraklétos je zároveň tím, kdo skrze svátosti účinně šíří
spasitelnou milost nabízenou zemřelým a zmrtvýchvstalým Kristem,
i tím, kdo uděluje charismata. V liturgické tradici východních křesťanů, zvláště syrských, úloha Ducha Svatého, který je znázorňován
39	Benedikt XVI. apoštol. exhort. Sacramentum caritatis (22. února 2007), 12.
40	Srov. Katechismus katolické církve, 1104-1107.
41	Jan Pavel II., Projev k účastníkům církevních hnutí a nových komunit o vigilii Letnic (30. května 1998), 7.
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obrazem ohně, napomáhá k dosti jasnému zviditelnění toho všeho.
Velký teolog a básník Efrém Syrský říká: „Oheň slitování sestoupil
a nalezl příbytek v chlebě,“42 čímž naznačuje, že jeho působení proměňovat se vztahuje nejen na dary, ale týká se i věřících, kteří budou
eucharistický chléb jíst. Východní pojetí a účinnost jeho obrazů nám
pomáhá pochopit, že když přistupujeme k Eucharistii, tak nám Kristus daruje Ducha. Tentýž Duch pak prostřednictvím svého působení
ve věřících posiluje život v Kristu a znovu je vede k hlubšímu svátostnému životu, především v Eucharistii. Svobodné působení Nejsvětější
Trojice v dějinách tak proniká k věřícím s darem spásy a zároveň je
oživuje, aby na něj svobodně a plně odpovídali svým životním nasazením.
IV.	Vztah mezi hierarchickými a charismatickými dary v životě
a poslání církve
V církvi jako tajemství společenství
13. Církev se představuje jako „lid shromážděný v jednotě Otce, Syna
a Ducha Svatého“43, kde se vztah mezi hierarchickými a charismatickými dary projevuje ve svém zaměření na plnou účast věřících na společenství a poslání církve. K tomuto novému životu jsme byli v Kristu
zadarmo předurčeni (srov. Řím 8,20-31; Ef 1,4-5). Duch Svatý „vytváří ono podivuhodné společenství věřících a tak hluboce všechny
v Kristu spojuje, že je zdrojem jednoty církve“44. V církvi jsou totiž
lidé shromažďováni, aby se stávali Kristovými údy45, a ve společenství
církve se spojují s Kristem a jsou údy pro sebe navzájem. Společenství
je vždy „dvojí životodárnou účastí: začlenění křesťanů do Kristova
života a koloběh téže lásky v celém seskupení věřících, v tomto i ve
druhém světě; napojení na Krista a spojení v Kristu a spojení mezi
42	Efrém Syrský, Hymny o víře, 10, 12: CSCO 154, 50.
43	Cyprián z Kartága, De oratione dominica, 23: PL 4, 553; srov. Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 4.
44	Druhý vatikánský koncil, dekr. Unitatis redintegratio, 2.
45	Kongregace pro nauku víry, dekr. Dominus Iesus, 16: „Plnost Kristova
tajemství spásy patří i církvi, nerozlučně spojené se svým Pánem.“
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křesťany v církvi“.46 V tomto smyslu tajemství církve září v Kristu
„jako svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem
a jednoty celého lidstva“.47 Zde se ukazuje svátostný kořen církve jako
tajemství společenství: „V zásadě se jedná o společenství s Bohem
skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém. Toto společenství existuje v Božím slově a ve svátostech.“ Křest, v těsném spojení s biřmováním,
„je branou a základem společenství v církvi. Eucharistie je zdrojem
a vrcholem celého křesťanského života“.48 Tyto iniciační svátosti jsou
pro křesťanský život konstitutivní a hierarchické i charismatické dary
spočívají na nich. Takto vnitřně uspořádaný život církevního společenství žije v trvalém zbožném naslouchání Božímu slovu a je živen
svátostmi. Samotné Boží slovo se nám představuje ve svém hlubokém
spojení se svátostmi, zvláště s Eucharistií,49 v rámci jediného svátostného horizontu Zjevení. Východní tradice vidí církev, Kristovo tělo
oživované Duchem Svatým, jako uspořádanou jednotu, což se vyjadřuje i na úrovni jejích darů. Účinná přítomnost Ducha v srdci věřících
(srov. Řím 5,5) je kořenem této jednoty i pro charismatické projevy.50
Charismata darovaná jednotlivcům jsou totiž součástí samotné církve
a jsou určeny k intenzivnějšímu církevnímu životu. Toto hledisko se
ukazuje i ve spisech Johna Henryho Newmana: „Srdce každého křesťana by mělo představovat miniaturu katolické církve, neboť jeden
jediný Duch utváří celou církev a činí svůj chrám i z každého jejího
člena.“51 Z toho se ukazuje ještě zřejměji důvod, pro nějž není legitimní stavět hierarchické a charismatické dary vedle sebe nebo proti sobě.
Souhrnně řečeno, vztah mezi charismatickými dary a svátostnou strukturou církve potvrzuje spolu-podstatnost darů hierarchických – jež jsou samy o sobě stálé, trvalé a neodvolatelné – a darů
46	Pavel VI., Středeční promluva (8. června 1966).
47	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 1.
48	Druhé mimořádné generální shromáždění biskupské synody, Ecclesia sub
Verbo mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis (7. prosince 1985), II, C, 1: Enchiridion Vaticanum, 9, 1800; srov. Kongregace
pro nauku víry, dopis Communionis notio (28. května 1992), 4-5: AAS 85
(1993), 839-841.
49	Srov. Benedikt XVI., apoštol. exhort. Verbum Domini (30. září 2010), 54;
František apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 174.
50	Srov. Basil z Cesareje, De Spiritu Sancto, 26: PG 32, 181.
51
J. H. Newman, Sermons Bearing on Subjects of the Day, London 1869, 132.
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charismatických; i když tyto nejsou ve svých historických formách
zaručeny navždy52, přesto charismatická dimenze nemůže nikdy v životě a v poslání církve chybět.
Totožnost hierarchických darů
14. V řádu posvěcování každého člena Božího lidu a poslání církve
ve světě platí, že mezi různými dary „vyniká milost udělená apoštolům, jejichž pravomoci podřizuje sám Duch i charismatiky“.53 Sám
Ježíš Kristus chtěl, aby zde byly hierarchické dary zajišťující přítomnost jeho jediného spasitelského zprostředkování: „Aby apoštolové
mohli plnit tak veliké úkoly, obdařil je Kristus zvláštním vylitím Ducha svatého, který na ně sestoupil (srov. Sk 1,8; 2,4; Jan 20,22-23).
Také oni svým pomocníkům předali vkládáním rukou duchovní dar
(srov. 1 Tim 1,14; 2 Tim 1,6-7).“54 Proto udílení hierarchických darů
musí být uspořádáno tak, aby spadalo především pod plnost svátostného svěcení, dávaného biskupským svěcením, které „uděluje spolu s kněžským úřadem také úřad učitelský a pastýřský. Tyto úřady
však podle své povahy mohou být vykonávány pouze v hierarchickém
společenství s hlavou a členy sboru“.55 Proto „v biskupech, jimž stojí
po boku kněží, je uprostřed věřících přítomen Pán Ježíš Kristus, nejvyšší velekněz… prostřednictvím jejich vznešené služby hlásá všem
národům Boží slovo a věřícím neustále uděluje svátosti křesťanské
víry. Jejich otcovskou funkci (srov. 1 Kor 4,15) přivtěluje nebeským
znovuzrozením nové údy ke svému Tělu, jejich moudrostí a rozvážností řídí a vede lid Nové úmluvy při jeho putování k věčné blaženosti“.56 Východní křesťanská tradice, tak živě spojená s církevními
Otci, toto vše chápe ve specifickém pojmu taxis. Podle Basila Velikého je zřejmé, že uspořádání církve je dílem Ducha Svatého a samotný
řád (taxis), jehož charismata Pavel vyjmenovává (srov. 1 Kor 12,28),
52	Srov. paradigmatický výrok Jana Pavla II. o zasvěceném životě, Generální
audience (28. září 1994), 5: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII, 2
(1994), 404-405.
53	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 7.
54
Tamtéž, 21.
55
Tamtéž.
56
Tamtéž.
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„existuje podle darů přidělovaných Duchem Svatým“57, z nichž jako
první označuje dar apoštolů. Na základě udělení biskupského svěcení
a ve vztahu k němu se pak chápou i hierarchické dary vztažené k jiným stupňům svěcení; především kněží, kteří zde jsou proto, „aby
hlásali evangelium, aby se stali pastýři věřících a konali bohoslužby“, a „pod biskupovým vedením posvěcují a řídí sobě svěřenou část
Pánova stádce“ a sami se stávají „svému stádci dobrovolně vzorem
a svou obec řídí a jí slouží“.58 Svátost svěcení a kněžské pomazání
biskupy a kněze „připodobňuje Kristu Knězi tak, že mohou jednat
jménem Krista Hlavy“.59 K nim je třeba připojit dary dávané jáhnům,
„na něž jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, nýbrž ke službě“, a kteří, „posíleni svátostnou milostí, slouží Božímu lidu ve společenství
s biskupem a jeho kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou a charitativní“.60 Souhrnně řečeno, hierarchické dary, které jsou
vlastní svátosti svěcení v jeho různých stupních, byly dány proto, aby
v církvi jako společenství žádnému věřícímu nikdy nechybělo objektivní udílení milosti ve svátostech, normativní hlásání Božího slova
a pastýřská péče.
Totožnost charismatických darů
15. Jestliže uplatňováním charismatických darů se během dějin zajišťuje udílení Kristovy milosti ve prospěch všeho Božího lidu, od
všech věřících se vyžaduje, aby ji přijímali a osobně na ni odpovídali
podle jejich konkrétní životní situace. Proto jsou charismatické dary
udělovány Duchem Svatým svobodně, aby svátostná milost přinášela
v křesťanském životě plody rozličným způsobem a na všech úrovních. Protože jsou tato charismata dávána „pro obnovu a další rozvoj
církve… každému k tomu, aby mohl být užitečný“,61 může díky jejich mnohotvárnému bohatství Boží lid prožívat v plnosti své evangelizační poslání, zkoumat znamení doby a interpretovat je ve světle
57	Basil z Cesareje, De Spiritu Sancto, 16, 38: PG 32, 137.
58	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 28.
59	Druhý vatikánský koncil, dekr. Presbyterorum ordinis, 2.
60	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 29.
61
Tamtéž, 12.
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evangelia.62 Charismatické dary totiž vedou věřící, aby v plné svobodě a způsobem přiměřeným době odpovídali na dar spásy a sami se
pro druhé stávali darem lásky a před všemi lidmi autenticky svědčili
o evangeliu.
Sdílené charismatické dary
16. Z tohoto důvodu je užitečné si připomenout, jak rozdílné mohou
být charismatické dary jeden od druhého, a to nejen z důvodu jejich
specifického charakteru, ale i svým rozšířením v církevním společenství. Charismatické dary „jsou dávány jednotlivcům, mohou však být
sdíleny i druhými, takže přetrvávají v čase jako vzácné a živé dědictví a tvoří zvláštní duchovní příbuzenství mezi jednotlivými lidmi“.63 Souvislost mezi osobním charakterem charismatu a možností
mít na něm účast vyjadřuje rozhodující prvek v jeho dynamice, neboť
se týká vztahu, který v církevním společenství vždy spojuje osobu
s komunitou.64 Svým praktikováním může sdílení a hlubší poznávání
charismatických darů vytvářet duchovní příbuzenství, blízkost a spřízněnost, díky čemuž z charismatického vlastnictví, pocházejícího od
osoby zakladatele, se rodí a vznikají skutečné duchovní rodiny. Různé formy církevních uskupení se prezentují jako sdílené charismatické dary. Církevní hnutí a nové komunity ukazují, jak určité prvotní
charisma může spájet věřící a pomáhat jim v plném prožívání jejich
křesťanského povolání a jejich životního stavu ve službě církevnímu
poslání. Konkrétní a historické podoby takového sdílení mohou být
samy o sobě diferencované; to je důvod, proč z původního zakládajícího charismatu mohou vznikat různá sdružení, jak to dokazuje historie spirituality.
Uznání ze strany církevní autority
17.	Mezi charismatickými dary svobodně udílenými Duchem jich je
mnoho přijímaných a žitých lidmi uvnitř křesťanského společenství
62	Srov. Druhý vatikánský koncil, pastor. konst. Gaudium et spes, 4 a 11.
63	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 24.
64	Srov. tamtéž, 29.
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a pro takové nejsou potřebné žádné zvláštní reglementace. Když se
však charismatický dar prezentuje jako nějaké „prvotní charisma“
nebo charisma „zakládající“, pak potřebuje specifické uznání, aby se
jeho bohatství řádně začlenilo do církevního společenství a v čase se
věrně předávalo. Zde se ukazuje nutnost rozlišovat, což je úloha náležící církevní autoritě.65 Poznat autentičnost charismatu není vždy
snadným úkolem, ale je to závazná služba, kterou jsou pastýři povinni
vykonávat. Věřící totiž „mají právo být od pastýřů informováni o autentičnosti charismat a o důvěryhodnosti těch, kdo se prezentují jako
jejich nositelé“.66 Z tohoto důvodu si musí církevní autorita být vědoma
faktické nepředvídatelnosti charismat vzbuzovaných Duchem Svatým a hodnotit je podle pravidel víry s ohledem na posilování církve.67
Jedná se o proces, který trvá určitý čas a vyžaduje si náležité autentizační postupy; začíná seriózním rozlišováním charismat a směřuje
k rozpoznání jejich církevní ryzosti. Uskupení vznikající z nějakého
charismatu musí mít náležitý čas na to, aby se samo vyzkoušelo, usadilo se a nastoupilo cestu od počátečního nadšení směrem ke stabilní
konfiguraci. Během celého procesu zkoumání musí církevní autorita
nové sdružení shovívavě doprovázet. Jedná se o doprovázení ze strany pastýřů, které nesmí nikdy chybět, aby se nikdy neztrácelo otcovství těch, kdo jsou v církvi povoláni být zástupci Dobrého Pastýře,
jehož bedlivá láska nikdy nepřestává doprovázet stádo.
Kritéria pro rozlišování charismatických darů
18. V tomto rámci můžeme připomenout některá kritéria pro rozlišení charismatických darů, používaná během posledních let učitelským
úřadem církve ve vztahu k církevním uskupením. Cílem těchto kritérií je rozpoznat u charismat jejich autentický církevní charakter.
65	Srov. Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 12.
66	Jan Pavel II., Generální audience (9. března 1994), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII, 1 (1994), 641.
67	Srov. Katechismus katolické církve, 799 a násl.; Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty – Kongregace pro biskupy, směrnice Mutuae relationes, 51; Jan Pavel II., apoštol. exhort. Vita connsecrata, 48; Generální
audience (24. června 1992), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XV, 1
(1992), 1935-1936.
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a)	Primát povolání každého křesťana ke svatosti. Vše, co se rodí
z účasti na autentickém charismatu, musí vždy být v církvi nástrojem svatosti, a tedy i růstu lásky a autentického směřování
k dokonalosti v lásce.68
b)	Úsilí o misijní šíření evangelia. Autentická charismatická sdružení jsou „dary Ducha začleněné do těla církve a zaměřené ke středu, kterým je Kristus, odkud dostávají evangelizační zaměření“.69
Proto musí projevovat „souhlas a účast na apoštolském cíli církve“
a prokazovat jasnou „misionářskou horlivost, která z nich vytvoří
stále aktivnější nástroje nové evangelizace“.70
c)	Vyznávání katolické víry. Každé charismatické uskupení musí být
místem výchovy k víře v její celistvosti, musí „přijímat a hlásat
pravdu o Kristu, církvi a člověku v poslušnosti k učitelskému
úřadu, který ji autenticky interpretuje“.71 Proto se musí vyhýbat
nebezpečí pouštět se „mimo (proagon) církevní nauku a církevní
společenství“; pokud totiž „v nich nesetrvávají, nejsou ve spojení
s Bohem Ježíše Krista (srov. 2 Jan 9)“.72
d)	Svědectví činného společenství s celou církví. To zahrnuje „svědectví hluboce přesvědčeného společenství, které je v synovském
spojení s papežem, ‚trvalým a viditelným principem‘ jednoty univerzální církve, a s biskupem, ‚viditelným principem a základem‘
partikulární církve“.73 To se projevuje v „upřímné ochotě přijímat
jejich nauku a pastorační směrnice“,74 jakož i „ochotou ke spolupráci na církevních programech a iniciativách na místní, národní

68	Srov. Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 39-42; Jan
Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 30.
69	František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 130.
70	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 30; srov. Pavel VI., apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi, 58.
71	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 30.
72	František, Homilie o slavnosti Letnic s hnutími, novými komunitami,
sdruženími a laickými uskupeními (19. května 2013): Insegnamenti di
Francesco, I, 1 (2013), 208.
73	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 30; srov. Pavel VI., apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi, 58.
74	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 30.
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a mezinárodní úrovni; angažovaností v katechezi a pedagogickou
schopností vychovávat křesťany“.75
e)	Uznání vzájemné komplementarity s ostatními charismatickými složkami v církvi a úcta k nim. Z toho vyplývá i připravenost
ke vzájemné spolupráci.76 Vždyť „jasným znamením autenticity
charismatu je jeho eklezialita, jeho schopnost pro dobro všech se
harmonicky integrovat do života svatého Božího lidu. Autentická
novost vzbuzená Duchem nepotřebuje vrhat stín na ostatní spirituality a dary, aby potvrdila sama sebe“.77
f)	Přijetí dosahu zkoumání a rozlišování charismat. Charismatický
dar může mít v sobě „náboj novosti duchovního života pro celou
církev, jenž se může v první chvíli jevit jako nepohodlný“, a proto se kritérium autenticity projevuje v pokoře „snášet nesnáze:
správný vztah mezi ryzím charismatem, jeho perspektivní novostí
a vnitřním utrpením se jeví jako historická konstanta propojení
charismatu s křížem“.78 Vznik případných napětí vyžaduje z každé strany uplatňování větší lásky s cílem dosahovat stále hlubšího
společenství a jednoty v církvi.
g)	Přítomnost duchovních plodů, jakými jsou láska, radost, pokoj,
vlídnost (srov. Gal 5,22); snaha „podílet se důkladněji na církevním životě“79, větší horlivost při „naslouchání Božímu slovu a rozjímání o něm“80; „obnovená radost z modlitby, kontemplace, touha
po liturgickém a svátostném životě; úsilí o povolání ke křesťanskému manželství, ke kněžství a k řeholnímu životu“81.
h)	Sociální rozměr evangelizace. Je třeba uznat, že díky impulzu
lásky „kérygma má nevyhnutelně sociální obsah. V samotném jádru evangelia je život ve společenství a péče o druhé“.82 V tomto
75	
Tamtéž.
76	Srov. tamtéž.
77	František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 130.
78	Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty – Kongregace pro biskupy,
směrnice Mutuae relationes, 12; srov. Jan Pavel II., Projev k příslušníkům
církevních hnutí a nových společenství o vigilii Letnic (30. května 1998), 6.
79	Pavel VI. apoštol. exhort. Evangelii nuntiandi, 58.
80	
Tamtéž; srov. František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 174-175.
81	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 30.
82	František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 177.
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rozlišovacím kritériu, které se nevztahuje výlučně na laická uskupení v církvi, se zdůrazňuje potřeba „vyvolávat živou angažovanost v účastenství a solidaritě, aby se ve společnosti vytvořily
spravedlivější a bratrštější životní podmínky“.83 S ohledem na to
je významná „motivace ke křesťanské přítomnosti v různých místech společenského života, budování a vedení charitativních podniků; duch chudoby ve smyslu evangelia z velkodušné lásky ke
všem“.84 Rozhodující je rovněž souvislost se sociální naukou církve.85 Zvláště „z naší víry v Krista, který se stal chudým a vždycky byl nablízku chudým a lidem na okraji, vyplývá naše starost
o integrální rozvoj těch, kdo jsou ve společnosti nejopuštěnější“,86
která v autentickém církevním uskupení nemůže chybět.
V.	Vztah mezi hierarchickými a charismatickými dary v církevní
praxi
19.	Na závěr je třeba se zabývat některými konkrétními prvky církevní
praxe ve vztazích mezi hierarchickými a charismatickými dary, které
se uvnitř církevního společenství konfigurují jako charismatická sdružení.
Vzájemná souvislost
20.	Uplatňování dobrých vztahů mezi různými dary v církvi vyžaduje především účinné začlenění charismatických uskupení do pastoračního života místních církví. To zahrnuje zejména potřebu, aby různá
sdružení uznala autoritu církevních pastýřů jako niternou skutečnost
svého křesťanského života, v upřímné touze být od nich uznána, přijata a případně očišťována, a dávat se do služby misijního poslání. Na
druhé straně, ti, jimž byly uděleny hierarchické dary, musí při rozlišování a doprovázení charismat zároveň srdečně přijímat to, co Duch
83	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 30.
84	
Tamtéž.
85	Srov. František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 184 a 221.
86	
Tamtéž, 186.
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Svatý vzbuzuje uvnitř církevního společenství, brát to při pastorační
činnosti v úvahu a doceňovat tento příspěvek jako autentický zdroj
pro dobro všech.
Charismatické dary v univerzální a partikulární církvi
21. Pokud se týče rozšíření a specifičnosti charismatických sdružení,
je třeba brát v úvahu nezbytný konstitutivní vztah mezi univerzální
církví a církvemi partikulárními. Přitom je nutno zdůraznit, že Kristova církev, jak to vyznáváme v Apoštolském vyznání víry, „je církví
všeobecnou, to znamená všeobecným společenstvím Pánových učedníků, které se zpřítomňuje a působí při svébytnosti a různosti osob,
skupin, časů a míst“.87 Partikulární dimenze je tedy niterně přítomná
v univerzální a naopak; mezi partikulárními církvemi a církví univerzální totiž existuje vztah „vzájemné niternosti“88. Hierarchické
dary příslušné Petrovu nástupci se v tomto kontextu uplatňují tak, že
zaručují a povzbuzují imanentnost všeobecné církve v církvích partikulárních. Ostatně i apoštolský úřad jednotlivých biskupů není ohraničen na jejich vlastní diecézi, ale je povolán k tomu, aby proudil do
celé církve, taktéž prostřednictvím láskyplné a účinné kolegiality, ale
především prostřednictvím společenství s centrem unitatis Ecclesiae, jímž je římský pontifex. On totiž jako „Petrův nástupce je trvalý
a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících. Jednotliví biskupové jsou pak viditelný zdroj a základ jednoty ve
svých místních církvích, které se utvářejí podle vzoru všeobecné církve; v nich existuje a z nich se skládá jedna a jediná katolická církev“.89
To naznačuje, že v každé partikulární církvi „je opravdu přítomna
a působí jedna, svatá, katolická a apoštolská církev Kristova“.90 Proto
odkaz na autoritu Petrova nástupce – společenství cum Petro e sub
Petro – je pro každou místní církev konstitutivní.91

87	Kongregace pro nauku víry, list Communionis notio, 7: AAS 85 (1993),
842.
88	
Tamtéž, 9.
89	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 23.
90	Druhý vatikánský koncil, dekr. Christus Dominus, 11.
91	Srov. tamtéž, 2; Kongregace pro nauku víry, list Communionis notio,
13-14, 16.
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Tím jsou položeny základy pro vytváření relace mezi hierarchickými a charismatickými dary v rámci vztahu mezi univerzální církví
a církvemi partikulárními. Charismatické dary jsou na jedné straně dávány celé církvi, ale na druhé straně se dynamika těchto darů
musí realizovat ve službě jedné konkrétní diecézi, jež je „část Božího
lidu svěřená do péče biskupovi ve spolupráci s kněžstvem“.92 V této
souvislosti může být užitečné připomenout zasvěcený život; ten není
skutečností vnější nebo nezávislou na životě místní církve, ale představuje způsob poznamenaný specifickým evangelním radikalismem,
jak být přítomen v jejím nitru se svými osobitými dary. Tradiční institut „exempce“ vázaný na nemalý počet institutů zasvěceného života93 neexistuje ve smyslu nějaké super-lokality bez inkarnace nebo ve
smyslu nesprávně chápané autonomie, ale spíše jako hlubší inkarnace
církevní dimenze univerzální i partikulární.94 Obdobně i nová charismatická sdružení, i když mají naddiecézní charakter, se nesmí chápat
jako zcela nezávislé na partikulární církvi; spíše ji mají obohacovat
a sloužit jí svými specifiky, která sdílejí i přes hranice jediné diecéze.
Charismatické dary a životní stavy křesťana
22. Charismatické dary udílené Duchem Svatým lze klást do vztahu
s celým řádem církevního společenství, a to jak v poměru ke svátostem, tak i k Božímu slovu. Ony umožňují, v závislosti na svých jednotlivých specifikách, přinášet mnoho plodů při plnění úkolů vyplývajících ze křtu, z biřmování, z manželství i ze svěcení, jakož i dávají
možnost lepšího duchovního pochopení apoštolské tradice; tu mohou
lépe poznávat nejen ti, jimž díky studiu a hlásání je uděleno charisma veritatis certum95, ale lze ji poznávat i díky „hlubšímu pochopení
duchovních skutečností z vlastní zkušenosti“.96 V této perspektivě je
92	Druhý vatikánský koncil, dekr. Christus Dominus, 11.
93	Srov. tamtéž 35; CIC, kán. 581; CCEO, kán 412, §2; Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty – Kongregace pro biskupy, směrnice Mutuae
relationes, 22.
94	Srov. Kongregace pro nauku víry, list Communionis notio, 15.
95	Srov. Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Dei verbum, 8; Katechismus katolické církve, 888-892.
96
Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Dei verbum, 8.
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užitečné vyjmenovat základní otázky týkající se vztahu mezi charismatickými dary a různými životními stavy, zvláště v souvislosti
se všeobecným kněžstvím Božího lidu a kněžstvím hierarchickým,
jež „se sice od sebe liší podstatně, a ne pouze stupněm, přesto však
jsou ve vzájemném vztahu, neboť jedno i druhé má účast na jediném
kněžství Kristově“.97 Jedná se totiž o „dva způsoby účasti na jediném
Kristově kněžství, v němž jsou přítomny dva rozměry, které se spojují
v úkonu svrchované oběti kříže“.98
a)	Na prvním místě je třeba uznávat kvalitu různých charismat, která dávají vznik církevním uskupením mezi všemi věřícími a jsou
povolána k tomu, aby pod vedením legitimních pastýřů způsobovala plodnost svátostné milosti. Představují autentickou možnost toho, jak žít a rozvíjet vlastní křesťanské povolání.99 Tyto
charismatické dary umožňují věřícím žít ve svém každodenním
životě všeobecné kněžství Božího lidu: jako „Kristovi učedníci
setrvávají v modlitbách a společně chválí Boha (srov. Sk 2,42-47),
ať sami sebe nabízejí jako oběť živou, svatou, milou Bohu (srov.
Řím 12,1); ať všude ve světě vydávají svědectví o Kristu a těm,
kdo se na to ptají, ať zdůvodňují, proč mají naději na věčný život
(srov. 1 Petr 3,15)“.100 Do stejné oblasti se zařazují i ta církevní
uskupení, která se ukazují být zvláště významná pro prožívání
křesťanského manželství, jež se mohou „snažit poučováním i činností utvrzovat mladé lidi i manžele, hlavně nedávno oddané,
a formovat je pro rodiny, společenský a apoštolský život“.101
b)	I vysvěcení služebníci mohou svou příslušností k charismatickému
sdružení nacházet jak zdůraznění smyslu svého křtu, jímž se stali
Božími dětmi, tak i svého povolání a specifického poslání. Vysvěcený služebník může v některém církevním sdružení nacházet sílu
a pomoc pro to, jak do krajnosti žít požadavky svého specifického
úřadu, jednak ve vztahu k celému Božímu lidu a zvláště k té jeho
části, jež mu byla svěřena, jakož i ohledně upřímné poslušnosti,
97	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 10.
98	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Pastores gregis (16. října 2003), 10.
99	Srov. Jan Pavel II., apoštol. exhort. Christifideles laici, 29.
100	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 10.
101	Druhý vatikánský koncil, pastor. konst. Gaudium et spes, 52; srov. Jan
Pavel II., apoštol. exhort. Familiaris consortio (22. listopadu 1981), 72.
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jíž je vázán svému ordináři.102 Totéž platí i pro kandidáty kněžství pocházející z některého církevního sdružení, jak o tom hovoří apoštolská exhortace Pastores dabo vobis103; takovýto vztah se
má vyjadřovat účinnou vnímavostí pro jejich specifickou formaci,
kam mají přinášet bohatství, jež je vlastní příslušnému charismatu. A  nakonec, pastorační pomoc, kterou kněz může nabídnout
církevnímu uskupení v souladu s charakteristikami samotného
hnutí, spočívá v trvalém dodržování režimu (regimen), jenž vyžaduje svátost svěcení s ohledem na inkardinaci104 a na povinnou
poslušnost svému ordináři.105
c)	Přínos charismatického daru pro křestní kněžství i pro kněžství
svátostné se příznačným způsobem vyjadřuje v zasvěceném životě, jenž se jako takový řadí k charismatickému rozměru církve.106
Takové charisma, které vytváří „jedinečnou podobnost s Kristem
čistým, chudým a poslušným“107 jako stálý životní způsob108 prostřednictvím vyznávání evangelních rad, je člověku darováno, „aby
mohl přijmout bohatší plody křestní milosti“.109 Spiritualita institutů zasvěceného života se může jak pro věřícího laika, tak i pro
kněze stávat významným zdrojem pro žití jeho povolání. Kromě
toho členové žijící zasvěceným životem nezřídka, s nezbytným
souhlasem svého představeného110, nacházejí ve vztahu s novými
sdruženími důležitou pomoc pro život svého specifického povolání
a oni sami zase nabízejí „radostné, věrné a charismatické svědectví
zasvěceného života“, čímž umožňují „vzájemné obohacení“.111
102	Srov. Jan Pavel II., apoštol. exhortace Pastores dabo vobis (25. března
1992), 68.
103	Srov. tamtéž, 31.
104	Srov. CIC, kán. 265; CCEO kán 357, §1.
105	Srov. CIC, kán. 273; CCEO kán 370.
106	Srov. Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty – Kongregace pro
biskupy, směrnice Mutuae relationes, 19 a 34.
107	Jan Pavel II., apoštol. exhort. Vita consecrata, 31.
108	Srov. Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 43.
109	
Tamtéž, 44; srov. dekr. Perfectae caritatis, 5; Jan Pavel II., apoštol. exhort.
Vita consecrata, 14 a 30.
110	Srov. CIC, kán, 307, §3; CCEO, kán 578, §3.
111	Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života,
instr. Ripartire da Cristo (19. května 2002), 30: Enchiridion Vaticanum, 21, 472.
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d)	A konečně je důležité také to, že duch evangelních rad je církevním magisteriem doporučován i každému vysvěcenému služebníkovi.112 Rovněž celibát, požadovaný od kněží ctihodnou latinskou
tradicí,113 jde zřetelně v linii charismatického daru; není v první
řadě účelový, ale „znamená připodobnění se Kristovu životnímu
stylu“,114 jímž se uskutečňuje úplná vlastní odevzdanost tomu poslání, jež bylo svěřeno svátostným svěcením.115
Formy církevního uznání
23. Předkládaný dokument má v úmyslu vysvětlit teologické a ekleziologické místo nových církevních uskupení, vycházeje ze vztahu
mezi hierarchickými a charismatickými dary, aby se tak napomohlo konkrétnímu nalezení nejvhodnějšího způsobu pro jejich zařazení
do církve. Současný Kodex kanonického práva uvádí různé právní
formy uznání nových církevních uskupení, jež pocházejí z charismatických darů. Tyto formy je třeba brát pozorně v úvahu116, aby se zabránilo postupům, které by dostatečně nerespektovaly jak základní
principy práva, tak i specifika různých charismatických sdružení.
Z hlediska vztahu mezi hierarchickými a charismatickými dary
je třeba respektovat dvě základní kritéria, jež se mají považovat za
neoddělitelná: a) respekt k charismatické specifičnosti jednotlivých
církevních uskupení, který se vyhýbá právnickému zkreslování, jež
112	Srov. Jan Pavel II., apoštol. exhortace Pastores dabo vobis, 27-30.
113	Srov. Pavel VI., enc. Sacerdotalis caelibatus (24. června 1967): AAS 59
(1967), 657-697.
114	Benedikt XVI., apoštol. exhort. Sacramentum caritatis, 24.
115	Srov. Jan Pavel II., apoštol. exhortace Pastores dabo vobis, 29; Druhý vatikánský koncil dekr. Presbyterorum ordinis, 16.
116	Jako nejjednodušší právní forma pro uznání církevních sdružení charismatické povahy se dnes jeví soukromé sdružení věřících (srov. CIC,
kán. 321-326; CCEO kán 573 §2 – 583). Avšak je třeba pozorně zkoumat i jiné právní formy se svými specifickými charakteristikami,
jako například veřejná sdružení věřících (srov. CIC, kán. 312-320;
CCEO, kán. 573 §1 – 583), kněžská sdružení věřících (srov. CIC, kán.
302), instituty zasvěceného života (srov. CIC, kán. 573-730; CCEO,
kán. 410-571), společnosti apoštolského života (srov. CIC, kán.
731-746, CCEO, kán. 572) a osobní prelatury (srov. CIC, kán. 294-297).
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by umrtvovalo novost přinášenou touto specifickou zkušeností; zabrání se tím tomu, aby různá charismata byla v rámci církve považována
za nediferencovaný prostředek; b) respekt k základnímu církevnímu
režimu, který napomáhá účinnému začlenění charismatických darů
do života univerzální i partikulární církve a vyhýbá se tomu, že by
se charismatické uskupení chápalo jako paralela k životu církve bez
řádného vztahu k hierarchickým darům.
Závěr
24.	Když první učedníci očekávali vylití Ducha Svatého, svorně setrvávali v ustavičné modlitbě společně s Marií, Ježíšovou Matkou (srov.
Sk 1,14). Ona dosáhla dokonalosti v přijímání a zúročování milostí,
jimiž byla hojně obdarována od Nejsvětější Trojice; první z nich byla
milost stát se Matkou Boží. Všechny děti církve mohou obdivovat její
naprostou vnímavost pro působení Ducha Svatého – vnímavost v neporušené víře a v průzračné pokoře. Maria tedy plně svědčí o poslušném a věrném přijetí každého daru Ducha. Kromě toho, jak učí Druhý
vatikánský koncil, Panna Maria „se ve své mateřské lásce stará o bratry svého Syna, kteří dosud putují na zemi a ocitají se v nebezpečích
a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do blažené vlasti“.117 Protože
„Ona se nechala Duchem vést cestou víry k údělu služby a plodnosti“,
i my „k ní upíráme svůj zrak, aby nám pomáhala hlásat všem poselství
spásy a aby se noví učedníci stali činorodými hlasateli evangelia“.118
Z toho důvodu uznáváme Marii jako Matku církve a k ní se plni důvěry utíkáme s prosbou, aby věřící, jimž Duch Svatý hojně rozdává
svá charismata, je díky její účinné pomoci a na její mocnou přímluvu
dokázali vnímavě přijímat a zúročovat v životě a poslání církve i pro
dobro světa.

117	Druhý vatikánský koncil, dogmat. konst. Lumen gentium, 62.
118
František, apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 287.
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Nejvyšší pontifex František při audienci udělené dne 14. března
2016 níže podepsanému kardinálovi, prefektovi Kongregace pro nauku víry, schválil tento list, přijatý na plenárním zasedání tohoto dikasteria, a nařídil jeho zveřejnění.
Gerhard kard. Müller
prefekt
+ Luis F. Kadarka S. I.
titulární arcibiskup z Thibice
sekretář
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9.

Stanovy Dikasteria
pro laiky, rodinu a život

Na návrh Rady kardinálů schválil Svatý otec František dne 4. června
2016 ad experimentum Stanovy nového Dikasteria pro laiky, rodinu
a život, do něhož se od 1. září 2016 spojí současná Papežská rada pro
laiky a Papežská rada pro rodinu. K tomuto datu obě dikasteria ukončí svou činnost a budou zrušeny články 131-134 a 139-141 papežské
konstituce Pastor bonus z 28. června 1988.
Čl. 1
Dikasterium uplatňuje pravomoc Svatého stolce v těch oblastech, které se týkají prosazování života a apoštolátu věřících laiků, pastýřské
péče o rodinu a o její poslání podle Božího záměru a otázek ochrany
a podpory lidského života.
Čl. 2
§ 1. Dikasteriu předsedá prefekt, jemuž napomáhá sekretář, kterým
může být laik, a tři podsekretáři laici; je vybaveno příslušným počtem úředníků, kleriků i laiků, vybíraných, pokud možno, z různých částí světa podle platných norem Římské kurie.
§ 2. Dikasterium je členěno do tří sekcí: pro laiky, pro rodinu a pro
život; každé z nich předsedá podsekretář.
Čl. 3
§ 1. Dikasterium má své členy; patří mezi ně muži i ženy, svobodní
i žijící v manželství, angažující se v různých oblastech a aktivitách a pocházející z různých částí světa, aby odráželi univerzální
charakter církve.
§ 2. Má k dispozici vlastní poradce.
§ 3. V
 e všem se dikasterium řídí normami stanovenými pro Římskou
kurii.
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Čl. 4
Podporuje a organizuje mezinárodní setkání a jiné iniciativy týkající se apoštolátu laiků, instituce manželství a rodiny a jejího života
v rámci církve a taktéž ty, jež souvisí s lidskými a společenskými
podmínkami laického stavu, s funkcí rodiny a lidského života ve společnosti.
SEKCE PRO LAIKY
Čl. 5
Dikasteriu přísluší povzbuzovat a podněcovat povolání a poslání věřících laiků v církvi a ve světě jakožto jednotlivců, kteří žijí v manželství, i svobodných, i jakožto členů různých sdružení, hnutí a komunit.
Dikasterium rovněž podporuje studium přispívající k hlubšímu poznání nauky v oblastech a otázkách týkajících se věřících laiků.
Čl. 6
§ 1. Napomáhá tomu, aby u věřících laiků rostlo v síle jejich křtu povědomí a spoluzodpovědnost za život a poslání církve, podle různých charismat obdržených pro povzbuzení všech, se zvláštním
zřetelem na specifické poslání věřících laiků při animaci a zdokonalování časného řádu (srov. LG 31).
§ 2. V
 duchu pastorační konstituce Gaudium et spes, která vyzývá
k tomu, abychom si přivlastňovali „radosti i naděje a smutky i úzkosti dnešních lidí“, napomáhá všem iniciativám, jež se týkají
evangelizační činnosti věřících laiků v různých sektorech časného života, a bere přitom v úvahu pravomoci, které mají ve stejných oblastech ostatní orgány Římské kurie.
§ 3. Napomáhá rovněž účasti věřících laiků na výuce náboženství, na
liturgickém a svátostném životě, na misijním působení, na dílech
milosrdenství a charity a na dílech pro lidské i společenské povznesení člověka. Rovněž podporuje a povzbuzuje jejich aktivní
a zodpovědnou přítomnost v konzultačních orgánech řízení církve na univerzální i místní úrovni.
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§ 4. Hodnotí iniciativy biskupských konferencí, které podle potřeb
místních církví žádají od Svatého stolce zřízení nových církevních služeb a úřadů.
Čl. 7
§ 1. Z
 řizuje sdružení věřících a laická hnutí, jež mají mezinárodní
charakter, a zkoumá a schvaluje jejich stanovy, s výhradou toho,
co je v kompetenci Státního sekretariátu; projednává rovněž případné administrativní žádosti vztahující se k záležitostem, které
jsou v kompetenci dikasteria.
§ 2. V
 e vztahu k sekulárním třetím řádům a ke sdružením zasvěceného života se stará pouze o to, co se týká jejich apoštolské činnosti.
SEKCE PRO RODINU
Čl. 8
§ 1. V
 e světle papežského učitelského úřadu podporuje pastorační péči
o rodinu, ochraňuje její důstojnost a dobro založené na svátosti
manželství, prosazuje její práva a zodpovědnost v církvi i v občanské společnosti tak, aby instituce rodiny mohla stále lépe plnit
své funkce jak v oblasti církve, tak i ve společnosti.
§ 2. P
 oznává znamení doby pro hodnocení možností ve prospěch rodiny, aby s důvěrou a evangelní moudrostí čelila výzvám, jež se
jí týkají, a uplatňovala v dnešní společnosti a v této dějinné chvíli
Boží záměr s manželstvím a s rodinou.
§ 3. Sleduje činnost národních i mezinárodních katolických institucí,
sdružení, hnutí a organizací, které si kladou za cíl sloužit dobru
rodiny.
Čl. 9
§ 1. P
 ečuje o hlubší poznávání nauky o rodině a o její šíření prostřednictvím vhodné katecheze; prosazuje zvláště studium manželské
a rodinné spirituality se zřetelem na její formační aspekt.
§ 2. Nabízí usměrňující linie formačních programů pro snoubence,
kteří se připravují na manželství, a pro mladé dvojice.
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§ 3. Rovněž nabízí usměrňující linie pastoračních programů, které napomáhají rodinám při formaci mladých k víře a k životu v církvi
a ve společnosti, se zvláštní pozorností vůči chudým a lidem stojícím na okraji.
§ 4. Napomáhá otevřenosti rodin k adopci a osvojení dětí a k péči
o staré lidi; připomíná občanským institucím, že mají tuto praxi
podporovat.
Čl. 10
Má přímé napojení na „Papežský institut Jana Pavla II. pro studium
manželství a rodiny“, jak na jeho ústředí, tak i na přidružené instituce, s cílem napomáhat společnému nasměrování studií o manželství,
rodině a životě.
SEKCE PRO ŽIVOT
Čl. 11
§ 1. P
 odporuje a koordinuje iniciativy ve prospěch zodpovědného rodičovství, jakož i ochrany lidského života od jeho početí až do
přirozeného konce, a bere přitom v úvahu potřeby osoby v různých fázích jejího rozvoje.
§ 2. P
 odporuje a povzbuzuje organizace a sdružení, které pomáhají
ženě a rodině v přijetí a ochraně daru života, zvláště v případě
obtížných těhotenství a ve snaze předcházet potratům. Rovněž
napomáhá programům a iniciativám orientovaným na pomoc ženám, které podstoupily potrat.
Čl. 12
Na základě katolické morální nauky a církevního magisteria studuje
a prosazuje formaci v oblasti hlavních problémů biomedicíny a práva
ve spojitosti s lidským životem a v oblasti rozvíjejících se ideologií,
jež se dotýkají samotného lidského života a rodových otázek.
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Čl. 13
„Papežská akademie pro život“ je spojena s tímto dikasteriem, které využívá její kompetence vzhledem k problematikám a tematikám
uvedeným v čl. 11.
Předkládané Stanovy jsou schváleny ad experimentum. Nařizuji, aby
byly rozšířeny prostřednictvím zveřejnění v Osservatore Romano,
a tedy publikovány i v Acta Apostolicae Sedis, s platností od 1. září
2016. K  tomuto datu rovněž přestanou vykonávat svou činnost Papežská rada pro laiky a Papežská rada pro rodinu, jež budou zrušeny,
čímž se rovněž ruší články 131-134 a 139-141 apoštol. konst. Pastor
Bonus.
V Římě 4. června 2016
FRANTIŠEK

10.

Poselství Papežské rady
pro pastoraci migrantů
a lidí mimo domov
ke Světovému dni turistiky 2016

Uveřejňujeme Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí
mimo domov u příležitosti Světového dne turistiky, který se letos jako
obvykle bude slavit 27. září a jehož tématem je Turistika pro všechny:
podporovat všeobecnou dostupnost.
Turistika pro všechny: podporovat všeobecnou dostupnost
1. Turistika pro všechny: podporovat všeobecnou dostupnost je tématem zvoleným „Světovou turistickou organizací“ (WTO) pro Světový den turistiky, který se bude jako obvykle konat 27. září. Svatý
stolec se k této iniciativě připojil hned od jejího prvního ročníku, protože si uvědomuje velkou důležitost této oblasti a rovněž tak i nastolených problémů a možností nabízejících se pro evangelizaci.
V posledních desetiletích se značně zvýšil počet lidí, kteří si mohou užívat čas dovolené. Podle poslední statistiky Světové turistické organizace vztahující se k roku 2015 dosáhl počet mezinárodních
turistických cest počtu 1 184 milionů a jejich předpokládaný počet
v roce 2030 se odhaduje na dvě miliardy. K tomu je třeba přidat ještě
vyšší údaje týkající se domácí turistiky.
2.	S početním růstem se zvyšuje i vědomí pozitivního vlivu turistiky na mnoho oblastí života a jeho četných účinků i jeho potenciality.
Aniž bychom přehlíželi některé její dvojznačné nebo negativní prvky, jsme přesvědčeni o tom, že turistika člověka zlidšťuje, protože je
příležitostí k odpočinku, ke vzájemnému poznávání národů a kultur,
nástrojem pro ekonomický rozvoj, napomáhá míru a dialogu, poskytuje příležitost pro vzdělávání a osobní růst, pro setkání s přírodou
a dává prostor k duchovnímu růstu – abychom uvedli jen některé její
pozitivní charakteristiky.
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3. 	Na základě takovéhoto pozitivního hodnocení a s vědomím toho,
že speciálně turistika a volný čas vůbec představuje „požadavek lidské přirozenosti, který se sám o sobě projevuje jako legitimní hodnota“1, musíme učinit závěr podporovaný učitelským úřadem církve2,
že turistika není pouhou příležitostí, ale má být právem pro všechny
a nemůže být omezena jen na určité sociální skupiny nebo na některé přesně dané zeměpisné oblasti. Také Světová turistická organizace
prohlašuje, že turistika „zakládá právo otevřené stejným způsobem
všem obyvatelům světa… a jejímu rozvoji se nesmí klást žádná překážka“.3
Je tedy možné hovořit o „právu na turistiku“, které je zajisté konkretizací práva „na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné
vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou“,
které uznává článek 24 Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté
v roce 1948.
4. Zjištění skutečného stavu věcí však ukazuje, že toto právo není
v dosahu všech a stále existuje mnoho lidí, kteří jsou i nadále z něj
vyloučeni.
Především v mnoha rozvojových zemích, kde nejsou zaručeny základní potřeby, se toto právo dozajista ukazuje jako cosi vzdáleného
a hovořit o něm se může jevit jako malichernost, i když se aktivity
tohoto druhu projevují jako jeden ze zdrojů boje proti chudobě. Avšak
i v zemích ekonomicky rozvinutějších nacházíme velké společenské
skupiny, které nemají k turistice snadný přístup.
Proto se na mezinárodní úrovni prosazuje takzvaná „turistika pro
všechny“, kterou může využívat kdokoli a která v sobě zahrnuje pojmy „přístupná turistika“, „udržitelná turistika“ a „sociální turistika“.

1	Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov, Usměrnění pro
pastoraci turistiky, 29. června 2001, 6.
2	Srov. Druhý vatikánský koncil, pastorační konstituce Gaudium et spes,
7. prosince 1965, čl. 66 a 67; Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí
mimo domov, Usměrnění pro pastoraci turistiky, 6.
3	Světová turistická organizace, Světový etický kodex turistiky, 1. října
1999, čl. 7 § 1.
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5. „Přístupnou turistikou“ se rozumí snaha zaručit to, že turistické
destinace a služby budou přístupné všem, bez ohledu na jejich kulturní profil, trvalá nebo dočasná omezení (fyzická, mentální nebo smyslová) anebo na jejich specifické potřeby, jaké vyžadují například děti
nebo staří lidé.
6. Pojem „udržitelná turistika“ zahrnuje snahu dosáhnout toho, aby
tato lidská činnost byla co nejvíce ohleduplná vůči kulturní a přírodní
různosti cílového místa a brala v úvahu současné i budoucí dopady.
Encyklika Laudato si’ papeže Františka může být velkou pomocí při
řádné péči o stvoření, které Bůh svěřil člověku.4
7. „Sociální turistika“ vyžaduje, aby nebyli vylučováni ti, kdo mají
jinou kulturu, méně ekonomických zdrojů anebo žijí ve znevýhodněných oblastech. Jak připomíná Světový etický kodex turistiky5, ke skupinám, jichž se dotýkají opatření v této oblasti, patří mladí, početné
rodiny, lidé s postižením a staří.
8. Je tedy třeba posilovat „turistiku pro všechny“, která by byla
etická a udržitelná, zaručovala by skutečnou fyzickou, ekonomickou
a sociální dosažitelnost a vyhýbala by se diskriminaci jakéhokoli druhu. Odpovědět na takovouto pobídku bude možné jen tehdy, dá-li se
počítat s nasazením všech – politiků, podnikatelů, spotřebitelů, jakož
i různých sdružení angažovaných v této oblasti.
Církev hodnotí pozitivně veškerou snahu orientovanou ve prospěch „turistiky pro všechny“ a takové iniciativy, „jež skutečně kladou turistiku do služby seberealizace člověka a sociálního rozvoje“.6
Od určité doby k tomu rovněž přispívá, a to jak svou teoretickou reflexí, tak i početnými konkrétními iniciativami, z nichž mnohé byly průkopnické, uskutečnily se s omezenými ekonomickými zdroji, s velkou
oddaností a dosáhly dobrých výsledků.
4	Srov. František, encyklika Laudato si’ o péči o společný domov, 24. května 2015.
5	Srov. Světová turistická organizace, Světový etický kodex turistiky, čl. 7 § 4.
6	Srov. Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov, Usměrnění pro pastoraci turistiky, 24.
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Kéž se úsilí církve ve prospěch „turistiky pro všechny“ žije a chápe jako „svědectví zvláštní Boží lásky k těm nejnižším“.7
Vatikánský městský stát 24. června 2016
Antonio Maria card. Vegliò
předseda
+ Joseph Kalathiparambil
sekretář

7

Tamtéž.
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11.

Stanovy nového Dikasteria
pro službu integrálnímu
lidskému rozvoji

ČLÁNEK 1
Název
§ 1. Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji přejímá starostlivost věnovanou Svatým stolcem spravedlnosti a míru, včetně
otázek týkajících se migrace, charitativních činností a péče o stvoření.
§ 2. Dikasterium napomáhá integrálnímu lidskému rozvoji ve světle
evangelia a v linii sociálního učení církve. Za tím účelem udržuje
vztahy s biskupskými konferencemi a nabízí spolupráci při posilování hodnot týkajících se spravedlnosti, míru, jakož i péče o stvoření.
§ 3. Dikasterium je rovněž výrazem snahy Svatého otce zaměřené na
trpící lidstvo, kam patří lidé potřební, nemocní a vyloučení, a s patřičnou pozorností sleduje otázky ve spojitosti s potřebami těch, kdo
jsou nuceni opustit svou vlast anebo jí jsou zbaveni, lidí postavených na okraj, obětí ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof,
vězňů, nezaměstnaných a obětí různých forem současného otroctví
a mučení i jiných lidí, jejichž důstojnost je ohrožena.
§ 4. Jedna sekce dikasteria se zabývá specifickou problematikou utečenců a migrantů.
Tato sekce je dočasně podřízena vedení Svatého otce, který ho
vykonává způsoby, jež považuje za vhodné.
ČLÁNEK 2
Struktura
§ 1. Dikasteriu předsedá prefekt, jemuž pomáhá sekretář a alespoň
jeden podsekretář; oba mohou být i věřící laici.
156

§ 2. Dikasterium má své členy z řad věřících laiků angažovaných
v různých oblastech spadajících pod pravomoc dikasteria; pocházejí z různých částí světa tak, aby odráželi univerzální charakter
církve.
§ 3. Má k dispozici své konzultanty a úředníky, kteří rovněž pocházejí
z různých částí světa.
§ 4. Ve všem se dikasterium řídí normami stanovenými Římskou
kurií.
ČLÁNEK 3
Úloha, poslání, činnost
§ 1. Dikasterium prohlubuje sociální nauku církve a snaží se o její
větší rozšíření a uvádění do praxe tak, aby sociální, ekonomické
a politické vztahy byly stále více proniknuty duchem evangelia.
§ 2. Shromažďuje zprávy a výsledky výzkumů týkajících se spravedlnosti a míru, pokroku národů, prosazování a ochrany lidské důstojnosti a lidských práv, zvláště například v oblasti práce, včetně
práce nezletilých, fenoménu migrace a vykořisťování migrantů,
obchodu s lidmi, jejich uvržení do otroctví, uvěznění, mučení a trestu smrti, v oblasti odzbrojování a otázek zbraní, jakož
i ozbrojených konfliktů a jejich důsledků na civilní obyvatelstvo
a na životní prostředí (humanitární právo). Vyhodnocuje tyto
údaje a závěry z nich vyvozené poskytuje biskupským orgánům,
aby podle možností mohly přímo zasáhnout.
§ 3. Dikasterium se zasazuje o to, aby místním církvím byla poskytována účinná a vhodná materiální a duchovní pomoc – v případě potřeby i prostřednictvím přiměřených pastoračních struktur
– pro nemocné, uprchlíky, exulanty, migranty, osoby bez státní
příslušnosti, lidi z cirkusů, kočovníky a lidi putující.
§ 4. Dikasterium podporuje a koordinuje iniciativy katolických institucí, které se zasazují o úctu k důstojnosti každého člověka
a o prosazování hodnot spravedlnosti a míru, i při pomoci národům nacházejícím se v nouzi, zvláště ty iniciativy, které poskytují pomoc při nejnaléhavějších potřebách a při pohromách.
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§ 5. Při výkonu svého poslání může Dikasterium udržovat vztahy se
sdruženími, institucemi a nevládními organizacemi i mimo rámec katolické církve, které se angažují při posilování spravedlnosti a míru. Může rovněž vést dialog se zástupci občanských
vlád a s ostatními subjekty mezinárodního veřejného práva, a sice
za účelem studia, hlubšího poznání a senzibilizace v otázkách
spadajících pod jeho pravomoc, přičemž respektuje pravomoci
jiných orgánů Římské kurie.
§ 6. Dikasterium se zasazuje o to, aby mezi národy rostla citlivost
pro mír, nasazení pro spravedlnost a solidaritu s nejzranitelnějšími lidmi jako jsou migranti a uprchlíci, zvláště u příležitosti
Světového dne míru, Světového dne migrantů a Světového dne
nemocných.
ČLÁNEK 4
Vztah se členy Římské kurie a se souvisejícími orgány
§ 1. Dikasterium působí v těsné spolupráci se Státním sekretariátem
při respektování příslušných kompetencí. Státní sekretariát má
výlučnou působnost ve věcech souvisejících se vztahy ke státům
a k dalším subjektům mezinárodního veřejného práva.
§ 2. Dikasterium udržuje těsné vztahy se Státním sekretariátem,
zvláště při svých veřejných vyjádřeních prostřednictvím dokumentů a prohlášení o otázkách souvisejících se vztahy s občanskými vládami a s ostatními subjekty mezinárodního veřejného
práva.
§ 3. Dikasterium spolupracuje se Státním sekretariátem i tak, že je
součástí delegací Svatého stolce při mezivládních setkáních v oblastech spadajících do jeho kompetence.
§ 4. Dikasterium udržuje těsné vztahy s Papežskou akademií sociálních věd, přičemž má na zřeteli její stanovy.
§ 5. Při Dikasteriu jsou ustaveny Komise pro charitu, Komise pro
ekologii a Komise pro pracovníky ve zdravotnictví, které působí
podle svých norem. Předsedá jim prefekt Dikasteria a svolává je
pokaždé, když to považuje za vhodné nebo potřebné.
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§ 6. Dikasterium má pravomoc pro vztahy s Caritas Internationalis
podle jejích stanov.
ČLÁNEK 5
Další orgány
Dikasterium rovněž přebírá pravomoci Svatého stolce při zřizování
a dozorování mezinárodních charitativních sdružení a fondů zakládaných s těmito cíli podle toho, jak je stanoveno v příslušných stanovách
a v obecném kontextu platné legislativy.
Předkládané stanovy jsou schváleny ad experimentum. Nařizuji,
aby byly promulgovány zveřejněním v Osservatore Romano, tudíž
publikovány v Acta Apostolicae Sedis, a vstoupily v platnost dnem
1. ledna 2017. K tomuto datu končí svou činnost a zanikají Papežská
rada pro spravedlnost a mír, Papežská rada „Cor Unum“, Papežská
rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov a Papežská rada pro
pastoraci zdravotníků, čímž se rovněž ruší články 142-153 apoštolské
konstituce Pastor Bonus.
Dáno v Římě u sv. Petra 17. srpna 2016
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12.

Papežská komise
pro ochranu nezletilých:
Den modliteb za oběti
sexuálního zneužívání

Papežská komise pro ochranu nezletilých (dále jen Komise) vydala
dnes, 12. září 2016, tiskové prohlášení, v němž shrnuje své aktivity
za uplynulý rok – výsledek spolupráce s různými místními církvemi
a náboženskými představiteli. Oznamuje také vyhlášení Světového
dne modliteb za oběti sexuálního zneužívání, který si některé biskupské konference už připomínají, a ohlašuje i brzké zprovoznění svých
webových stránek. Následuje plný text prohlášení.
Papežská komise pro ochranu nezletilých pracuje po celý rok a ve
dnech 5. až 11. září se její členové sešli v Římě při týdenním setkání pracovních skupin (Směrnice, Péče a ochrana, Výchova, Formace,
Teologie a spiritualita, Normy kanonického a občanského práva) a na
plenárním zasedání.
Setkání pracovních skupin se zaměřila na zhodnocení stávajícího
stavu již spuštěných projektů a také na sestavení pracovní verze návrhů pro Svatého otce, papeže Františka. Komise například sestavila
vzorové směrnice pro ochranu dětí, dospívajících a zranitelných dospělých osob, které budou brzy představeny Svatému otci, aby je mohl
posoudit.
Klíčové je vzdělání
Hlavním bodem plenárního zasedání se staly zprávy jednotlivých členů Komise k vývoji již spuštěných vzdělávacích programů, a to jak na
místní úrovni, tak ve Vatikánu.
Tyto iniciativy jsou součástí snah, jak chce Komise sloužit Svatému otci, když nabízí své odborné znalosti do služeb místním církvím a jejím představitelům. Členové Komise byli také zváni, aby se
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účastnili konferencí a seminářů konaných na všech pěti kontinentech
a při těchto příležitostech i přednášeli.
Patří sem mimo jiné tato setkání: přednášky a semináře v Austrálii, diecézi Melbourne; v Jižní Africe (Jihoafrická konference katolických biskupů) orientační program pro nové misionáře; na Filipínách
(Filipínská konference katolických biskupů) seminář pro manilskou
arcidiecézi; v Kolumbii rozhovory s kněžími arcidiecéze v Bogotě, seminář se členy řeholních společenství, semináře s bohoslovci a seminář s osobami odpovědnými za evangelizaci; v USA konference pro
koordinátory asistenční služby obětem zneužívání; seminář na Fidži;
na Novém Zélandu série přednášek a seminářů pro biskupy a náboženské představitele; v Ghaně setkání s generálními sekretáři sdruženými v Sympoziu biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru
(SECAM); v Tanzanii setkání s odborníky na ochranu nezletilých
ze Sdružení biskupských konferencí východní Afriky (AMECEA);
v Argentině diskuze s bohoslovci a kněžími diecéze Morón v buenosaireské provincii; v Santo Domingu setkání s padesáti formátory
ze třinácti zemí sdružených v Radě latinskoamerických biskupských
konferencí (CELAM); setkání s biskupy a odborníky na kanonické
právo ze Slovenska a České republiky; a v Itálii seminář pro opaty
benediktinské konfederace a účast na Konferenci pro ochranu před
sexuálním zneužíváním v anglofonních zemích.
Přímo ve Vatikánu byli členové Komise přizváni jako řečníci při
setkáních na Papežské církevní akademii a na Kongregaci pro zasvěcený život.
V nadcházejícím týdnu jsou dále členové pozváni, aby promluvili
při školení pro nové biskupy, které pořádá Kongregace pro evangelizaci národů, na setkání Kongregace pro klérus a také v rámci školení
pro nové biskupy pořádaném Kongregací pro biskupy.
Další vzdělávací programy připravované na nejbližší měsíce zahrnují například semináře v Mexiku a Ekvádoru a s Kolumbijskou
biskupskou konferencí. Komise byla také požádána o přednášku pro
Konferenci vyšších představených mužských řeholí v USA a o uspořádání semináře pro Federaci asijských biskupských konferencí
(FABC).
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Den modliteb
Jedna osoba, která byla v dětství zneužita knězem, předložila Komisi
návrh na ustanovení modlitebního dne. Členové Komise jsou přesvědčeni, že také modlitba patří k procesu uzdravení pro ty, kdo si prošli
zneužíváním, i pro společenství věřících. Veřejná modlitba je důležitá
také proto, aby se v církvi zvyšovalo povědomí o této věci.
Svatý otec požádal národní biskupské konference, aby zvolily
vhodné datum, kdy jako součást světového modlitebního dne budou
prosit za oběti sexuálního zneužívání.
Komise s radostí zjistila, že mnohé biskupské konference již podnikly kroky vedoucí k uskutečnění tohoto návrhu.
Byli jsme informováni, že v Austrálii slavila církev po celé zemi
tento den modliteb v neděli 11. září, společně s Národním dnem
ochrany dětí.
Filipínští biskupové už začali diskutovat o tom, jak tento den
modliteb nejlépe oslavit, a brzy oznámí zvolené datum.
Jihoafrická konference katolických biskupů (SACBC) přijala návrh věnovat této iniciativě dokonce tři dny, od pátku 2. prosince do
neděle 4. prosince, která je druhou adventní nedělí. Pátek má být prožíván jako den postu, v sobotu se uskuteční kající vigilie a v neděli se
ve všech farnostech bude číst prohlášení připravené společně celou
biskupskou konferencí.
Komise pro tento celosvětový den modliteb připravila podklady
a materiály a s radostí je zájemcům poskytneme na požádání.
Motu proprio „Jako milující matka“
Diskutovalo se také o dokumentu vydaném motu proprio Svatým otcem a pojmenovaném „Jako milující matka“. Komise vidí od počátku
jako hlavní úkol v otázce skandálních případů sexuálního zneužívání
dětí kněžími odpovědnost za řešení vzniklé situace. V únoru roku
2015 proto Svatému otci předložila návrh, podle něhož by odpovědným měl být biskup. V motu proprio „Jako milující matka“ jde Svatý
otec ještě dál a odpovědnost rozšiřuje z biskupů na všechny církevní
představené. Komise tento krok přivítala.
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Již brzy: webové stránky Komise
Za klíčovou považujeme svou přítomnost v digitálním světě. Chceme
tak zintenzivnit vlastní úsilí o spolupráci s místními církvemi a šířit
povědomí o tom, jak důležitá je ochrana nezletilých a zranitelných dospělých osob. V následujících měsících proto Komise dostane vlastní
webové stránky. Doufáme, že se stanou užitečným zdrojem informací
a materiálů pro církev i pro všechny lidi dobré vůle při našem společném úsilí učinit z naší církve a společnosti bezpečný domov pro
všechny lidi.
Papežskou komisi pro ochranu nezletilých ustanovil papež František
v březnu roku 2014. Chirograf Jeho Svatosti papeže Františka výslovně prohlašuje: „Tato Komise má specifický cíl, a to předložit mi návrhy na nejvhodnější iniciativy vedoucí k ochraně nezletilých a zranitelných dospělých osob, které nám umožní uplatnit veškerá možná
opatření, aby se v církvi už nikdy neopakovaly zločiny podobné těm,
které byly spáchány. Komise má – společně s Kongregací pro nauku
víry – podporovat odpovědnost místních církví za ochranu všech nezletilých a zranitelných dospělých osob.“
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13.

KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

Instrukce Ad resurgendum cum
Christo o pohřbívání zemřelých
a uchovávání popela v případě
kremace
1. 	Abychom s Kristem vstali z mrtvých, je třeba s Kristem zemřít, je třeba „opustit domov tělesný a odebrat se do
domova k Pánu“ (2 Kor 5,8). Instrukcí Piam et constantem
z 5. července 1963 stanovilo tehdejší Svaté oficium, „aby se věrně
dodržovala zvyklost pohřbívat mrtvá těla zemřelých“, avšak s tím dodatkem, že kremace „sama o sobě není v protikladu ke křesťanskému
náboženství“ a že již nemají být odpírány svátosti a pohřební obřady
těm, kdo požádali o kremaci, za podmínky, že takové rozhodnutí nebylo vedeno „popíráním křesťanských dogmat nebo sektářským duchem či nenávistí ke katolickému náboženství a k církvi“.1 Tato změna
křesťanské kázně pak byla přijata Kodexem kanonického práva (1983)
a Kodexem kánonů východních církví (1990).
Mezitím se kremační praxe značně rozšířila v nemálo zemích, ale
zároveň s tím se rozšířily i nové ideje, jež jsou v protikladu k víře církve.
Po pozorném vyslechnutí Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Papežské rady pro legislativní texty a mnoha biskupských konferencí a biskupských synodů východních církví považovala Kongregace pro nauku víry
za vhodné zveřejnění nové instrukce, jejímž cílem je potvrdit doktrinální
a pastorační důvody, kvůli nimž se upřednostňuje pohřbívání těl, a vydat
normy týkající se uchovávání popela v případě kremace.
2. Ježíšovo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou křesťanské víry,
jež se už od počátků křesťanství hlásá jako zásadní součást velikonočního tajemství: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal,
že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben
1

AAS 56 (1964), 822-823.
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a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti“ (1 Kor 15,3-5).
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním nás Kristus osvobodil od hříchu
a otevřel nám přístup k novému životu: „Jako Kristus byl vzkříšen
z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“
(Řím 6,4). Kristus zmrtvýchvstalý je rovněž počátkem a pramenem
našeho budoucího vzkříšení: „Kristus vstal z mrtvých, a to jako první
z těch, kdo zesnuli…; jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni
k životu“ (1 Kor 15,20-22).
Pokud je pravdou, že Kristus nás vzkřísí v poslední den, v určitém smyslu je rovněž pravdou, že jsme s Kristem už vzkříšeni. Křtem
jsme totiž byli ponořeni do Kristovy smrti a zmrtvýchvstání a svátostně jemu připodobněni: „Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do
hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc
Boha, který ho vzkřísil z mrtvých“ (Kol 2,12). Ve spojení s Kristem
skrze křest máme již reálnou účast na životě zmrtvýchvstalého Krista
(srov. Ef 2,6).
Díky Kristu má křesťanská smrt pozitivní význam. V liturgii se
církev modlí: „Vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje, a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme
u tebe domov věčný.“2 Smrtí se duše odděluje od těla, ale zmrtvýchvstáním Bůh dává neporušitelný život našemu proměněnému tělu
a spojí ho s naší duší. I v našich dnech je církev povolána k tomu,
aby zvěstovala víru ve zmrtvýchvstání: „Vzkříšení z mrtvých je vírou
křesťanů; vírou v něj se jimi stáváme.“3
3. Církev se řídí starobylou křesťanskou tradicí a naléhavě doporučuje, aby těla zesnulých byla pohřbívána na hřbitovech nebo na jiných
svatých místech.4
Při vzpomínce na Pánovu smrt, jeho pohřeb a zmrtvýchvstání, na
toto tajemství, v jehož světle se projevuje smysl křesťanské smrti5, je
2
Římský misál, Preface za zemřelé, I.
3	Tertulián, De resurrectione carnis, 1,1; CCL 2, 921.
4	Srov. CIC, kán. 1176, §3; kán. 1205; CCEO, kán. 876, §3; kán. 868.
5	Srov. Katechismus katolické církve, č. 1681.
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pohřbení do země tou nejvhodnější formou, jak vyjádřit víru a naději
ve vzkříšení těla.6
Církev jakožto matka, která doprovázela křesťana během jeho
pozemského putování, v Kristu předává Otci syna své milosti a jeho
smrtelnou tělesnou schránku odevzdává zemi v naději, že bude ve
slávě vzkříšen.7
Pohřbíváním těl věrných zemřelých potvrzuje církev svou víru ve
zmrtvýchvstání těla8 a chce tím zdůraznit vysokou důstojnost lidského těla jakožto integrální součásti osoby, jejíž dějiny tělo sdílí.9 Nemůže tedy připustit postoje a rituály, které obsahují pomýlené postoje
ke smrti, již považují buď za definitivní zneplatnění osoby nebo za
okamžik jejího splynutí s matkou přírodou či s vesmírem nebo za jednu etapu procesu reinkarnace anebo definitivní osvobození z „uvěznění“ v těle.
Pohřbívání na hřbitovech a na jiných svatých místech je rovněž
vhodnou odpovědí na povinnou úctu a ohled k tělům věrných zemřelých, která se křtem stala chrámy Ducha Svatého a jimiž „jakožto nástroji a nádobami si Duch ušlechtile posloužil pro vykonání tolikerého
dobrého díla“.10
Spravedlivý Tobiáš je chválen pro zásluhy získané před Bohem
za to, že pochoval mrtvé11, a církev považuje pohřbívání mrtvých za
skutek tělesného milosrdenství.12
A konečně pohřbívání těl věrných zemřelých na hřbitovech a na
jiných svatých místech napomáhá rodinným příslušníkům i celému
křesťanskému společenství při vzpomínce na zesnulé a při modlitbě
za ně, jakož i při uctívání mučedníků a svatých.
Pohřbíváním těl na hřbitovech, v kostelích a v prostorách k tomu
uzpůsobených pěstovala křesťanská tradice společenství mezi živými
a zesnulými a stavěla se proti tendenci ke skrývání nebo privatizaci
smrti a jejího významu pro křesťany.
6	Srov. Katechismus katolické církve, č. 2300.
7	Srov. 1 Kor 15,42-44; Katechismus katolické církve, č. 1683.
8	Srov. sv. Augustin, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5; CSEL 41, 628.
9	Srov. Druhý vatikánský koncil, pastorační konstituce Gaudium et spes, č. 14.
10	Sv. Augustin, De cura pro mortuis gerenda, 3, 5; CSEL 41, 627.
11	Srov. Tob 2,9; 12,12.
12	Srov. Katechismus katolické církve, č. 2300.
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4.	Tam, kde důvody hygienického, ekonomického nebo sociálního
charakteru vedou k rozhodnutí pro kremaci, která ovšem nesmí odporovat výslovné nebo rozumně předpokládané vůli věřícího zemřelého,
nevidí církev doktrinální důvody k bránění této praxi, neboť zpopelnění mrtvého těla se nedotýká duše a nebrání Boží všemohoucnosti ve
vzkříšení těla, a tedy neobsahuje objektivní popření křesťanské nauky
o nesmrtelnosti duše a vzkříšení těla.13
Církev i nadále upřednostňuje pohřbívání těl, protože tím se zemřelým prokazuje větší úcta; pohřeb žehem však není zakázán, „pokud nebyl zvolen z důvodů odporujících křesťanské nauce“.14
Pokud se při rozhodnutí pro kremaci nevyskytují důvody odporující křesťanské nauce, církev slaví pohřební obřady a pak doprovází
pohřeb žehem podle specifických liturgických a pastoračních instrukcí, přičemž zvláště dbá na to, aby se vyhnula jakémukoli pohoršení
nebo postoji náboženské lhostejnosti.
5. V případě, že se z legitimních důvodů přistoupí k volbě zpopelnění mrtvého těla, musí popel zesnulého být uložen zpravidla na posvátném místě, to znamená na hřbitově, anebo v některých případech
v kostele nebo v prostoru zvláště vyhrazeném pro tento účel příslušnou církevní autoritou.
Už od počátku si křesťané přáli, aby se jejich zesnulí stali předmětem modliteb a vzpomínek křesťanského společenství. Jejich hroby se
stávaly místy modlitby, připomínky a meditace. Věrní zemřelí jsou
součástí církve, která věří ve společenství těch, „kteří putují po této
zemi, i zesnulých, kteří procházejí vlastním očištěním, i blažených
v nebi. Ti všichni tvoří jedinou církev“.15
Uchovávání popela na posvátném místě může přispět k umenšení rizika, že by zesnulí byli zbaveni modliteb a vzpomínek ze strany příbuzných
a křesťanského společenství. Tímto způsobem se rovněž zabrání možnosti
zapomnění a nedostatku úcty, k nimž může docházet především po odchodu první generace, jakož i provádění nevhodných a pověrečných praktik.
13	Srov. Nejvyšší posvátná kongregace Svatého oficia, instrukce Piam et
constantam, 5. července 1963: AAS 56 (1964), 822.
14	
CIC, kán 1175, §3; srov. CCEO kán. 876, §3.
15
Katechismus katolické církve, č. 962.
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6. Z uvedených důvodů je uchovávání popela doma v obydlí nepřípustné. Pouze při výjimečných a závažných okolnostech, jež souvisejí s kulturními podmínkami místního charakteru, může ordinář
ve shodě s biskupskou konferencí nebo synodem biskupů východních
církví udělit povolení uchovávat popel doma v obydlí. Avšak popel
nemůže být rozdělen mezi různé části rodiny a je třeba vždy zajistit
úctu a vhodné podmínky pro jeho uchovávání.
7. Pro zabránění jakémukoli nedorozumění panteistického, naturalistického nebo nihilistického charakteru není dovoleno rozptylování
popela do vzduchu, na zem nebo do vody nebo jakýmkoli jiným způsobem. Není dovoleno ani používání popela z kremace pro upomínkové účely, pro klenoty nebo jiné předměty a je třeba mít na paměti,
že takové postupy nelze ospravedlnit hygienickými, sociálními nebo
ekonomickými důvody, jež mohou motivovat rozhodnutí pro kremaci.
8. V případě, že by zesnulý naléhavě trval na kremaci a rozptýlení
svého popela do přírody z důvodů odporujících křesťanské víře, je
třeba odmítnout pohřební obřady podle ustanovení práva.16
Nejvyšší pontifex František schválil při audienci udělené níže podepsanému kardinálu prefektovi dne 18. března 2016 předkládanou
instrukci, o níž bylo rozhodnuto na řádném zasedání této kongregace
dne 2. března 2016, a nařídil její zveřejnění.
Řím, sídlo Kongregace pro nauku víry, 15. srpna 2016,
slavnost Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie
Gerhard kard. Müller
prefekt
+ Luis F. Ladaria S. I.
titulární arcibiskup z Thibice
sekretář
16

CIC, kán 1184; CCEO, kán. 876, §3.
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III.
DOKUMENTY A SDĚLENÍ ČBK

1.

Interview
Svatého otce Františka
pro týdeník „Credere“

Uveřejňujeme text interview papeže Františka, který poskytl týdeníku „Credere“, oficiálnímu časopisu Svatého roku milosrdenství:
1. Svatý otče, nyní, když naplno vstupujeme do svatého roku, můžete
nám objasnit, jaká pohnutka Vás ve Vašem srdci vedla k tomu, abyste
vyzdvihl právě téma milosrdenství? Jak vnímáte jeho naléhavost za
současné situace církve a světa?
Téma milosrdenství se silně prosazuje v životě církve počínaje Pavlem VI. Jan Pavel II. ho pak velice zdůrazňoval encyklikou Dives in
misericordia, kanonizací svaté Faustiny a zavedením slavnosti Božího milosrdenství o velikonočním oktávu. Ve spojitosti s tím jsem
pocítil, že si Pán přeje ukazovat lidem své milosrdenství. Není to tedy
něco, co by napadlo mne, ale vracím se k tradici, byť poměrně nedávné, ale stále přítomné. Uvědomil jsem si, že je třeba udělat něco pro
pokračování této tradice.
Moje první modlitba Angelus jako papeže byla o Božím milosrdenství a při této příležitosti jsem také hovořil o knize o milosrdenství, kterou mi během konkláve daroval kardinál Walter Kasper. I při
své první homilii jako papež, v neděli 17. března ve farnosti sv. Anny,
jsem hovořil o milosrdenství. Nebyla to žádná strategie, ale vyšlo to
z mého nitra: Duch Svatý něco chce. Je zřejmé, že dnešní svět potřebuje milosrdenství, potřebuje soucit, totiž cítit s (orig.: compassione
– patire con). Jsme zvyklí na špatné zprávy, na zprávy o krutostech
a největších ohavnostech, které urážejí jméno a život Boží. Svět potřebuje objevit, že Bůh je Otec, že existuje milosrdenství, že krutost není
cestou, že zavržení není cestou, protože samotná církev někdy sleduje
cestu tvrdosti, upadá do pokušení držet tvrdou linii, do pokušení zdůrazňovat jen morální normy, ale kolik lidí zůstává mimo.
Přišel mi na mysl obraz církve jako polní nemocnice po bitvě;
je to pravda – kolik lidí je zraněných a zničených! Zraněné je třeba
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léčit, pomáhat jim, aby se uzdravili, a nikoli je posílat na vyšetření cholesterolu. Myslím, že toto je chvíle pro milosrdenství. Všichni
jsme hříšníci, všichni si neseme nějakou vnitřní zátěž. Pocítil jsem, že
Ježíš chce otevřít brány svého Srdce, že Otec chce ukázat své milosrdné lůno, a proto nám posílá Ducha: aby námi pohnul a abychom se
vzchopili. Je to rok odpuštění, rok smíření. Na jedné straně vidíme obchod se zbraněmi, výrobu zbraní, které zabíjejí, vraždění nevinných
těmi nejkrutějšími způsoby, vykořisťování lidí, mladistvých a dětí;
uskutečňuje se – dovolím si to tak říci – rouhání proti lidstvu, protože
člověk je posvátný, je obraz živého Boha. A tak Otec říká: „Zastavte
se a přijďte ke mně.“ Tohle já vidím ve světě.
2. Řekl jste, že stejně jako všichni věřící se cítíte být hříšníkem, který potřebuje Boží milosrdenství. Jakou důležitost má na Vaší cestě
kněze a biskupa Boží milosrdenství? Vzpomínáte si na nějaký zvláštní
okamžik, kdy jste hmatatelně pocítil pohled milosrdného Pána na Váš
život?
Jsem hříšník, cítím se být hříšníkem, jsem si jistý, že jím jsem. Jsem
hříšník, na něhož Pán pohlédl s milosrdenstvím. Jak jsem řekl vězňům v Bolívii, jsem člověk, jemuž bylo odpuštěno. Jsem člověk, jemuž bylo odpuštěno. Bůh na mne pohlédl s milosrdenstvím a odpustil
mi. I dnes dělám chyby a hříchy a zpovídám se každých čtrnáct dní
nebo tři týdny. A jestliže se zpovídám, je to proto, že opět potřebuji
pocítit Boží milosrdenství vůči mně.
Vzpomínám si – už jsem o tom hovořil vícekrát – jak Pán na mne
pohlédl s milosrdenstvím. Vždy jsem měl pocit, že se o mne stará
zvláštním způsobem, ale nejdůležitější událost se přihodila 21. září
1953, když mi bylo 17 let. V Argentině to byl den oslavy jara a Den
studentů a chtěl jsem ho prožít s ostatními studenty. Byl jsem praktikující katolík, chodil jsem v neděli na mši, ale nic víc… Byl jsem
v Katolické akci, ale nedělal jsem nic, byl jsem pouze praktikující
katolík. Cestou na nádraží ve Flores jsem šel kolem farního kostela,
kam jsem chodíval, a pocítil jsem nutkání vejít tam. Vstoupil jsem
a viděl jsem, jak z jedné strany přichází kněz, kterého jsem neznal.
V tom okamžiku, nevím, jak se to stalo, jsem pocítil potřebu jít ke
zpovědi do první zpovědnice vlevo; mnoho lidí se tam chodilo modlit.
173

A  nevím, co se událo, vyšel jsem ven jiný, proměněný. Vrátil jsem
se domů s jistotou, že se musím zasvětit Pánovi, a tento kněz mne
pak ještě téměř rok doprovázel. Byl to kněz z Corrientes, otec Carlos
Benito Duarte Ibarra, který žil v kněžském domově ve Flores. Měl
leukemii a léčil se v nemocnici. O rok později zemřel. Po jeho pohřbu
jsem hořce plakal, cítil jsem se úplně ztracený a bál jsem se, že mě
Bůh opustil.
To je chvíle, kdy jsem se setkal s Božím milosrdenstvím, a je velice spojena s mým biskupským mottem. 21. září je den sv. Matouše
a Bedy Ctihodného. Když se hovoří o Matoušově obrácení, říká se,
že Ježíš pohlédl na Matouše “miserando atque eligendo”. Je to výraz, který se nedá přeložit, protože v italštině ani ve španělštině jedno
z obou sloves nemá gerundium. Doslovný překlad by byl „maje milost
a vyvoluje“, téměř jako nějaká řemeslnická práce. „Smiloval se nad
ním“ – to je doslovný překlad textu. Když jsem se po letech modlil
breviář v latině, objevil jsem toto čtení a uvědomil jsem si, že Pán mě
řemeslnicky opracovával svým milosrdenstvím. Pokaždé, když jsem
přijel do Říma – protože jsem býval ubytován na ulici Scroffa – chodil
jsem do francouzského kostela sv. Ludvíka, abych se modlil před Caravaggiovým obrazem Povolání svatého Matouše.
3. Podle Bible je místem, kde sídlí Boží milosrdenství, Boží lůno,
jeho mateřské útroby, které se dojímají až do té míry, že odpouštějí
hřích. Může být Svatý rok milosrdenství příležitostí pro to, abychom
znovu objevili Boží „mateřství?“ Je třeba v církvi rovněž více doceňovat „ženský“ aspekt?
Ano, On sám to potvrzuje, když říká v Izaiášovi, že matka možná
zapomene na své dítě – i matka může zapomenout – „já ale na tebe
nezapomenu nikdy“. Zde vidíme mateřský rozměr Boha. Ne všichni
tomu rozumějí, když se hovoří o „Božím mateřství“, protože to není
lidový jazyk – ve správném smyslu toho slova – zdá se to být jazyk
poněkud vybraný. Já proto dávám přednost použití výrazu „něha“,
která je vlastní mamince; Boží něha, která se rodí z otcovských útrob.
Bůh je Otec i Matka.
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4. Milosrdenství – stále ve vztahu k Bibli – nám dává poznat Boha
více „emotivního“, než si ho někdy představujeme. Objevit Boha, který se kvůli člověku dojme a rozcitliví, může to změnit i náš postoj
k bratřím?
Tento objev nás přivede k tolerantnějšímu, trpělivějšímu a něžnějšímu
postoji. Během synody v roce 1994 jsem na jednom setkání skupiny
řekl, že je třeba provést revoluci něhy. Jeden synodní otec – dobrý
člověk, jehož si vážím a mám ho rád – už velmi letitý, mi řekl, že
není vhodné používat tento jazyk a předložil mi rozumné důvody
inteligentního člověka. Ale já i nadále říkám, že dnešní revoluce je
revolucí něhy, protože se odtud odvíjí spravedlnost a všechno další.
Když podnikatel přijme zaměstnance na dobu od září do července,
řekl jsem mu, že nekoná správně, protože ho propustí na prázdniny
v červenci, aby potom uzavřel novou smlouvu od září do července.
Tímto způsobem nemá ten pracovník nárok na pojištění ani na penzi,
ani na sociální zabezpečení. Nemá právo na nic. Podnikatel neprokazuje něhu, ale jedná se zaměstnancem jako s předmětem; to říkám jen
proto, abych uvedl příklad toho, kde něha není. Když se vžijeme do
kůže tohoto člověka, tak místo toho, abychom mysleli na vlastní kapsu a trochu peněz navíc, se věci změní. Revoluce něhy patří k tomu,
co bychom měli pěstovat jako plod tohoto roku milosrdenství – Boží
něhu vůči každému z nás. Každý z nás má říci: „Jsem nešťastník,
ala takového mne má Bůh rád; tedy i já mám mít ostatní rád stejným
způsobem.“
5. Stala se slavnou „promluva při svitu měsíce“ papeže Jana XXIII.,
když se jednou večer loučil s věřícími slovy: „Pohlaďte vaše děti.“
Tento obraz se stal ikonou něžné církve. Jakým způsobem může téma
milosrdenství pomáhat našim křesťanským společenstvím, aby se obrátila a obnovila?
Když vidím nemocné a staré, pohlazení mi přijde spontánně… Pohlazení je gesto, které se může interpretovat dvojznačně, ale je prvním
gestem, které ukážou tatínek a maminka právě narozenému dítěti. Je
to gesto, které říká: „mám tě rád“, „miluji tě“, „chci, abys šel vpřed“.
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6. Můžete nám dopředu prozradit nějaké gesto, které zamýšlíte vykonat během svatého roku jako svědectví o Božím milosrdenství?

Bude se konat mnoho gest a vždy v některý pátek každého měsíce
udělám nějaké jiné gesto.
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