Poselství Jana Pavla II.
k V. světovému dni mládeže*
Ve Vatikánu, dne 26. listopadu 1989,
„JÁ JSEM VINNÝ KMEN, VY JSTE RATOLESTI.“ (JAN 15,5)

Drazí mladí!
1. Ohlašuji vám příští Světový den mládeže. Zatímco vám píši tento list, vzpomínám si velice živě na
předchozí Světový den mládeže, který vyvrcholil nezapomenutelným setkáním v Santiagu de Compostela
ve Španělsku, kam jsem se vydal na pouť spolu s mnohými z vás. Byla to pro církev velmi významná
událost, bylo to vynikající svědectví víry tisíců mladých, kteří pocházejí ze všech světadílů, velmi silný
okamžik evangelizace. V Santiagu církev znovu ukázala světu svoji mladistvou tvář, z níž vyzařuje radost,
naděje a nadšení víry. To, co se odehrálo v Santiagu, představuje velký dar pro toto město a troufám si říci,
že i pro celou společnost. Nikdy za to nepřestanu vzdávat Pánu díky.
Znovuodhalení církve a jejího poslání
Téma předchozího Světového dne mládeže, jak si jistě pamatujete, bylo zaměřeno na Krista. V tomto
roce bych chtěl vaše myšlenky zaměřit na tajemství církve. Mezi Kristem a jeho církví existuje organický,
velmi těsný i hluboký svazek. Kristus žije v církvi, církev je tajemstvím živoucího a působícího Krista mezi
námi, jak to vyjadřuje svatý Pavel: „Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu.“ (Kol 1,27) Na jiném místě
říká: „Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.“ (1 Kor 12,27)
U příležitosti tohoto V. světového dne mládeže vás chci tedy všechny vyzvat k novému odhalení
tajemství církve a vašeho poslání jakožto mládeže v ní.
Kristova církev je úchvatnou a úžasnou skutečností. Je stará, protože trvá skoro dva tisíce let, avšak
současně je díky milosti Ducha svatého, který ji oduševňuje, trvale mladá. Církev je mladá, protože mladá,
tedy stále aktuální, je její zvěst spásy. Proto také mezi církví a mladými existuje velmi důležitý dialog:
„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi. Tento vzájemný dialog
musí být velmi upřímný, jasný a odvážný ... a stává se pro církev i společnost zdrojem bohatství a
mladosti,“ jak jsem napsal v apoštolské adhortaci Christifideles laici, 46. Přál bych si, aby V. světový den
mládeže přispěl k rozvoji tohoto dialogu jak na různých úrovních církevního života, tak také v životě
každého z vás.
Působení v církvi i společnosti
2. Mezi četnými obrazy, které v Bibli vyjadřují tajemství církve, nacházíme také obraz vinice (srv. Jer
2,21; Iz 5,1-7). Církev je vinice vysázená samotným Pánem, vinice, která se těší jeho zvláštní lásce.
V Janově evangeliu nám Kristus vysvětluje základní princip života této vinice, když říká: „Já jsem
vinný kmen, vy jste ratolesti.“ (Jan 15,5) Právě tato slova jsem zvolil jako téma příštího Světového dne
mládeže. Obracím se proto na vás na všechny: vy mladí, buďte živými výhonky církve, buďte výhonky
nesoucími mnoho plodů!

Být živými výhonky v církvi – vinici - znamená především být v živém společenství s Kristem –
vinným kmenem. Výhonky si nemohou vystačit samy, protože ve všem úplně závisí na vinném kmeni, v
němž se nachází zdroj jejich života. Ve křtu je tedy každý z nás naroubován na Krista a zdarma se mu
dostává nového života. Abyste byli živými výhonky, musíte prožívat skutečnost vašeho křtu a každodenně
prohlubovat vaše spojení s Kristem prostřednictvím naslouchání jeho slovu a poslušnosti vůči němu,
prostřednictvím eucharistie a svátosti smíření, skrze osobní rozhovor s Kristem v modlitbě. Ježíš říká: „Kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.“ (Jan 15,5)
Být živými výhonky znamená také vzít na sebe aktivní působení v komunitě a společnosti. Velmi
jasným způsobem nám to vysvětluje II. vatikánský koncil: „Jako se v organismu živého těla žádný úd
nechová pouze trpně, ale spolu s životem těla má účast i na jeho činnosti, tak také v Kristově těle, církvi,
celé tělo roste a dělá pokroky podle činnosti přiměřené každé části.“ (srv. Ef 4,16; Apostolicam
actuositatem, 2) Každý z nás má podle míry svého vlastního povolání účast na poslání – misii Krista a jeho
církve. Církevní společenství je společenstvím misijním.
Církev potřebuje mnoho dělníků. Na tomto V. světovém dni mládeže vás mladé vyzývá sám Kristus:
„Jděte i vy na mou vinici.“ (Mt 20,4)
Církev je organické společenství, v němž má každý své místo a svůj vlastní úkol. To platí i pro vás
mladé. A vaše úloha je velmi důležitá. Církev, která se na prahu roku 2000 cítí být povolána Pánem, aby
zintenzivnila evangelizační úsilí, vás nutně potřebuje; potřebuje váš dynamismus, vaši autenticitu, vaši
horoucí touhu růst, potřebuje svěžest vaší víry. Nasaďte tedy štědře do služby církve vaše mladé talenty s
velkorysostí, jíž se vyznačuje váš věk. Zaujměte v církvi své vlastní místo, které neznamená pouze to,
abyste byli adresáty apoštolské péče; měli byste být především aktivními účastníky na poslání církve (srv.
Christifideles laici, 46). Církev je vaše, ba vy jste církev!
Církev toho má opravdu hodně, co může mladým nabídnout. Dnes jsme svědky velmi významného
jevu. Po údobí oddálení a určitého distancování se ve vztahu k církvi dnes mnozí mladí odhalují církev jako
bezpečnou a spolehlivou průvodkyni, jako ničím nenahraditelné místo společenství s Bohem a s bratřími,
jako prostředí duchovního růstu a vlastního nasazení. Je to velmi výmluvné znamení. Mnozí z vás se již
nespokojují s tím, že by měli být čistě pasivními a formálními příslušníky církve, ale chtějí cosi víc.
Privilegovaným místem znovuobjevení církve a vlastního místa v ní jsou sdružení, hnutí a různé
církevní komunity mladých lidí. Dnes se po právu v církvi hovoří o nové epoše sdružování (srv.
Christifideles laici, 29). Jedná se o nesmírné bohatství a cenný dar Ducha svatého, který je třeba přijímat
s vděčností.
„Jděte i vy na mou vinici.“ (Mt 20,4) Církev – vinice - potřebuje rovněž speciální dělníky, kteří o ni
pečují specifickým způsobem s evangelijní radikalitou, když jí zasvětí celý svůj život. Jedná se o kněžská a
řeholní povolání, jakož i o povolání zasvěcených laiků žijících ve světě. Jsem pevně přesvědčen, že mnozí z
vás, když budou rozjímat nad tajemstvím církve, uslyší v hloubi srdce Kristovo pozvání: „Pojď také ty na
moji vinici.“ Až uslyšíte tento hlas, který vás osobně oslovuje, neváhejte odpovědět Pánu „ano“. Nebojte
se, protože sloužit Kristu a jeho církvi nerozděleným srdcem je úchvatné povolání a velkolepý dar. Kristus
vám pomůže.
Takové jsou hlavní body a ústřední témata příštího Světového dne mládeže, který by měl být dnem
znovuobjevení církve.
Objevit diecézní církev a farní církev
3. V. světový den mládeže roku 1990 se bude slavit na Květnou neděli v každé diecézi.
Měli byste objevit právě diecézní církev. Církev není nějakou abstraktní skutečností, naopak, je to
skutečnost velice konkrétní, tedy diecézní církev shromážděná kolem biskupa, nástupce apoštolů. Je to také
farní církev, kterou musíte objevit spolu s jejím životem a jejími potřebami a četnými komunitami, které v
ní existují a působí. Do této církve vnesete radost a odhodlání, které jste zakusili při setkání mládeže z
celého světa, jako bylo setkání v Santiagu a další setkání různých hnutí a sdružení, jichž se účastníte. Vy
mladí musíte být živými a plodnými výhonky právě této konkrétní církve, musíte tedy být vědomými a
zodpovědnými účastníky na jejím poslání. Přijměte tuto církev s celým jejím duchovním bohatstvím.

Přijměte ji v osobě vašich biskupů, kněží, řeholníků a také bratří ve víře. Přijměte ji se synovskou vírou a
láskou.
Světový den mládeže, jak vidíte, není pouze nějakým svátkem, ale především duchovním úkolem.
Abychom mohli přijmout jeho plody a těšit se z nich, je nutno podstoupit duchovní přípravu pod vedením
vašich diecézních pastýřů ve farnostech, ve sdruženích, v hnutích, v církevních komunitách mládeže.
Snažte se lépe poznat církev, její povahu, její dějiny, které trvají bezmála dva tisíce let, i její přítomnost.
Snažte se o to, abyste jakožto mladí odhalili své místo v církvi a své poslání v ní.
Na této duchovní pouti vám může pomoci moje apoštolská adhortace Christifideles laici z roku 1988, v
níž jsem se věnoval rozjímání o povolání a poslání věřících laiků v církvi a ve světě. Vyzývám vaše
pastýře, aby vám pomohli lépe pochopit toto poselství.
Svěřuji celý průběh duchovní přípravy i samotné konání příštího Světového dne mládeže v roce 1990
zvláštní přímluvě Matky Boží. Ta, kterou uctíváme jako Matku církve, ať je vaší učitelkou a průvodkyní při
této obnově vašeho působení v církvi.
Vám všem posílám své srdečné požehnání.

Ve Vatikánu, dne 26. listopadu 1989,
o slavnosti našeho Pána Ježíše Krista Krále.

Jan Pavel II.
* Na Květnou neděli, 8. dubna 1990, se na diecézních úrovnich konal V. světový den mládeže.

