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Pastýřský list biskupů na Hod Boží Velikonoční

Drazí bratři a sestry,
„náš Velikonoční Beránek – Kristus, je už obětován. Skrze něho dostane odpuštění
hříchů každý, kdo v něho věří. Dává nám sílu žít poctivě a podle pravdy...“ Tato slova se
nám skrze dnešní liturgii vpisují do srdce.

Letošní Velikonoce slavíme v bezprostřední přípravě na návštěvu Svatého otce,
který k nám jako poutník přijíždí, aby se účastnil oslavy milénia smrti svatého Vojtěcha.
Tento vrcholný rok Desetiletí duchovní obnovy má jako heslo „Kristus – Pán dějin a
Otec budoucího věku“ a je zároveň prvním rokem přípravy na velké jubileum roku
2000.

Oslava svatého Vojtěcha nám připomíná 1000 let víry v Krista v našich zemích.
Svatý Vojtěch uprostřed pohanství zachycuje čerstvý kvas evangelia. Osvícen Slovem
Božím, inspirován Ježíšovým postojem a postojem těch, kdo v Ježíšově stylu žijí,
vstupuje svatý Vojtěch do konfrontace i se současným světem. A tak se nám na svatém
Vojtěchovi zjevuje to, co zní dnes z liturgie Slova: „Žít poctivě a podle pravdy.“
V nepoctivosti doby je Vojtěchova poctivost a pravdivost života zázrakem vzkříšení.
Je to zázrak života proměněného vzkříšením Ježíše Krista, života ve své podstatě
nezničitelného.

Vojtěchův pevný postoj v otázce rodiny a sociálních vztahů ani jeho rozhodnost
a horlivost se neprojevily okamžitým vítězstvím. Naopak. Ale když nemohl doma, šel
do ciziny – stále naplněn odhodláním vytrvat na cestě, kterou poznával jako správnou.
Pro evangelium nasadil celý svůj život, který vyvrcholil mučednickou smrtí.

Při převezení ostatků svatého Vojtěcha z Hnězdna v roce 1039 vyzval kníže
Břetislav a biskup Šebíř všechny přítomné Čechy, aby se zřekli všech hříchů a učinili
slib. Oni tehdy slavnostně prohlásili: „Slibujeme, že zachováme své rodiny svaté a čisté
ve věrné lásce až do smrti. Slibujeme, že své děti vychováme v živé víře a v pravé lásce.
Slibujeme oddanou úctu vůči svým rodičům a všem, kteří jsou před námi postaveni jako
Boží zástupci na zemi.“

S odstupem 1000 let je toto rozhodnutí pro nás stále aktuální. K tomuto slibu našich
dávných předků bychom se měli i my závazně přihlásit.

Cesta Svatého otce v dubnu k nám a v červnu do polského Hnězdna vyjadřuje
ztotožnění se papeže s Vojtěchovým životním postojem a stává se cestou Petrova
nástupce pro utvrzování víry nás všech.

Zveme vás všechny na slavení Eucharistie se Svatým otcem v Praze na Letné v
neděli 27. dubna v 9.30 hod. Se svatým Vojtěchem, se Svatým otcem a s celou církvím
můžeme svědecky vyznat: „Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj
příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“

Těšíme se na setkání s vámi. Vaši čeští a moravští biskupové


