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Kongregace
pro východní církve
Sbírka na Svatou zemi 2020
26. února 2020, Popeleční středa

Č. j. 1/2020
Eminence,
chci Vás tímto pozdravit a poděkovat Vám jakožto předsedovi biskupské konference vaší země za chvályhodnou spolupráci, kterou
jste prokázal minulý rok při šíření oběžníku týkajícího se sbírky pro
Svatou zemi.
Cílem velkopáteční sbírky, jak dobře víte, je podpora lásky věřících křesťanů k Pánově zemi, aby tam církev přežila, cítila se milována a podporována solidaritou každého křesťana a aby neustále
vydávala svědectví víry v toho, který se v této zemi narodil, hlásal
evangelium, zemřel a byl vzkříšen. Kongregace pro východní církve,
které byl papežem svěřen tento úkol, je solidární s tamějšími křesťany i s křesťany z oblasti Středního východu, kde ještě není vyřešena politická a ekonomická krize a kde zaznamenáváme každý den
neslýchaná utrpení. Je zapotřebí, aby katolíci z celého světa provázeli modlitbou a také ekonomickou solidaritou tyto komunity, které
v mnoha svých těžkostech vydávají každodenně a v tichosti autentické svědectví evangeliu. Přítomnost křesťanů ve Svaté zemi je víc než
kdy jindy nezbytná pro pokojnou budoucnost této oblasti a pro dobro
celé univerzální církve.
U příležitosti zaslání letošního oběžníku Vás znovu prosím, abyste povzbudil všechny ordináře vaší země k bratrské a konkrétní podpoře křesťanů ve Svaté zemi, kde jsou potřeby a požadavky stále naléhavější a vyžadují trvalou solidární účast. Aby se s oběžníkem mohl
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seznámit každý věřící, Vás prosím, abyste v případě potřeby zajistil
překlad jeho obsahu v místním jazyce. Nadto abyste prostřednictvím
internetových stránek biskupské konference, katolických novin, rádia
a televize podpořil účast všech věřících vaší země na této důležité
iniciativě.
Oběžník přeložený do 6 jazyků, souhrn prací Kustodie Svaté
země, Latinského patriarchátu jeruzalémského a této kongregace se
nacházejí na internetových stránkách tohoto dikasteria (www.orientchurch.va) pod názvem „Colletta Terra Santa“.
Již nyní jsem Vám vděčný za Vaši laskavou pozornost věnovanou
šíření zde přiložených dokumentů.
Vám oddaný
+ Leonardo kard. Sandri
prefekt
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Kongregace
pro východní církve
26. února 2020, Popeleční středa
Č. j. 1/2020
Eminence,
„Ježíš bude v agonii až do konce světa; do té doby nesmíme spát“
(Blaise Pascal, Myšlenky, 553). Pascalův výrok před nás znovu staví
tajemství boje a utrpení Vykupitele, které si zpřítomňujeme a slavíme během liturgického roku a zvláště během Svatého týdne a velikonočního tridua. Zároveň však zdůrazňuje skutečnost, že se Kristus
ztotožňuje s bolestí a s utrpením těch, kteří v dějinách nepoznali nic
jiného než nekončící Velký pátek: lidé zkoušení samotou, válkou, hladem, odmítnutím a opuštěním.
Papež František v modlitbě pronesené na konci křížové cesty
v Koloseu 19. dubna 2019 znovu ukazuje na zlo a bolesti světa a klade
je vedle Ježíšova kříže: „Kříž hladovějících po chlebu a lásce; kříž
osamocených a opuštěných dokonce vlastními dětmi a příbuznými;
kříž žíznivých po spravedlnosti a míru; kříž těch, kteří nemají útěchu
ve víře; kříž starých lidí, kteří se namáhají pod tíhou stáří a samoty;
kříž uprchlíků, kteří nacházejí zavřené dveře kvůli strachu a kvůli
srdcím, která jsou obrněná politickými výpočty; kříž dětí zraněných
v jejich nevinnosti a čistotě; kříž lidstva, které bloudí v temnotě nejistoty a v temnotě chvilkové kultury.“ A uzavírá: „Pane Ježíši, oživ
v nás naději vzkříšení a tvého definitivního vítězství proti veškerému
zlu a veškeré smrti.“
Svatá země je místo, kde Ježíš prožil tuto úzkost a toto utrpení
a svou nesmírnou láskou je proměnil na vykupitelský čin. V Getsemanech to učinil až k potu krve. Ve večeřadle předjímá svoji oběť, kterou
vykoná na kříži, darem eucharistie, ale také mytím nohou a přikázáním bratrské lásky. Na křížové cestě si můžeme ještě představovat
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místa Ježíšova dvojího procesu a odsouzení. Můžeme ho vidět na cestě, jak nese kříž, s kterým mu pomáhá Šimon z Kyrény až na Golgotu,
kde byl ukřižován, jak nás svěřuje Marii, odevzdává se do Otcových
rukou a umírá, jak je pochován do nového prázdného hrobu, z něhož
třetího dne vstane.
Svatá země a zvláštním způsobem tamní křesťanská komunita zaujímají důležité a zvláštní místo v srdci univerzální církve, která – jak
připomíná svatý Pavel – ve chvíli, kdy se zavazuje k vlastní solidaritě,
také ekonomické, s Jeruzalémem, dovršuje vykupitelské dílo: vždyť
z Jeruzaléma celá církev přijala dar a radost evangelia a spásy v Ježíši
Kristu, „který ačkoli byl bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy
zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9). A vědomí přijatého daru nás
motivuje darovat s radostí a štědrostí.
Dobře víte, jak tvrdé zkoušky podstoupila během staletí církev,
která žije ve Svaté zemi a na celém Středním východě. Tyto zkoušky
ještě neskončily: tragédie neustálého a postupného snižování počtu
místních věřících s sebou může nést riziko, že vymizí různé křesťanské tradice, které sahají do prvních století. Dlouhé a vyčerpávající
války přinesly a stále přinášejí miliony uprchlíků a značně ovlivňují
budoucnost celých generací, které jsou zbaveny nejzákladnějších dober, jako jsou právo na klidné dětství, na školní vzdělání, na mládí
věnované hledání práce, utváření rodiny, objevování vlastního povolání, na aktivní a důstojný život dospělého člověka a na důstojné stáří.
Církev se neustále snaží chránit přítomnost křesťanů a nechat zaznít hlas těm, kteří ho nemají. Přistupuje k tomu z pastoračního a liturgického hlediska, které je zásadní pro život našich malých komunit.
Ale zavazuje se také k zajištění kvalitního vzdělání ve školách, které
jsou zásadní pro křesťanskou identitu a k budování bratrského soužití zvláště s muslimy, podle pokynů obsažených v „Deklaraci z Abu
Dhabí“. Církev díky štědrosti věřících z celého světa nadále poskytuje domovy mladým, kteří chtějí založit novou rodinu, a stejně tak
vytváří pracovní příležitosti. Zajišťuje rovněž konkrétní materiální
pomoc tam, kde přetrvávají nejrůznější formy chudoby nebo nastávají
potřebné zdravotní či mimořádné humanitární situace spojené s přívalem uprchlíků a zahraničních migrujících pracovníků.
Také péče o posvátná místa, která by nebyla možná bez sbírky
pro Svatou zemi, má zásadní důležitost, ať už proto, že jsou to místa,
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která uchovávají památku božského zjevení, tajemství vtělení a našeho vykoupení, tak také proto, že na těchto místech místní křesťanská
komunita nachází základy vlastní identity. Na posvátných místech nacházejí důstojnou práci mnozí věřící křesťané, kteří přijímají miliony
poutníků, kteří v těchto posledních letech stále ve větším počtu přicházejí navštívit svatá místa.
Mám velkou radost z toho, že mohu vyřídit upřímnou vděčnost
Svatého otce Františka Vám, kněžím, zasvěceným osobám i ostatním
věřícím, kteří usilují o úspěch sbírky a jsou věrni dílu, které církev
žádá od všech svých synů podle jejich možností. Vyprošuji hojné Boží
požehnání pro Vaši diecézi a zdravím Vás v Pánu Ježíši.
Vám oddaný

+ Leonardo kard. Sandri
prefekt
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