Příloha č. 2 ACEB 10/1996	List biskupů
	k 10. roku Desetiletí duchovní obnovy národa
	a 1. roku přípravy na jubileum roku 2000
Sestry a bratři,
když před deseti lety pražský arcibiskup kardinál Tomášek vyhlásil – spolu s tehdejšími ordináři – Desetiletí duchovní obnovy národa, netušili jsme, jakými událostmi bude toto desetiletí dějin naplněno. Pan kardinál tehdy citoval slova evangelisty Lukáše: “Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení” (Lk, 21,28). Začali jsme zvedat hlavy ještě dříve, než přišla svoboda. A ve dnech Anežčina svatořečení jsme mnozí již hleděli zpříma s vědomím, že Bůh svým neopakovatelným pokojným způsobem vítězí nad lží totality, která nás obklopovala. Ve třetím roce Desetiletí jsme se stali svobodnými: Díky Bohu za to!
Snaha o pravdivost nám však staví před oči otázku: Jak jsme s tímto darem naložili, co jsme ze znovunabyté svobody udělali, jakých chyb jsme se dopustili? Neztratili jsme v přemíře činnosti svornost, neporušili lásku, neodcizili se jedni druhým? Vážili jsme si toho, co dobrého vykonali druzí? Zde je co napravovat.
Přesto by nebylo ani pravdivé ani spravedlivé, kdybychom necítili vděčnost Bohu za znovunabytou svobodu
a vděčnost k těm, kteří se na tom svými činy a statečností podíleli, i za to, čeho dobrého a krásného se už dosáhlo.
Poslední rok Desetiletí nás vede k Ježíši Kristu, Pánu dějin a Otci budoucího věku. On je “středem vesmíru
a dějin”, jak píše papež Jan Pavel II. ve své encyklice Redemptor hominis. V Ježíši Kristu ukřižovaném
a vzkříšeném je všechna naděje. A to i tam, kde člověk nedosáhne okamžitého úspěchu, jak to vidíme na světci, který stojí na vrcholu Desetiletí – biskupu Vojtěchovi. Tisíc let od jeho smrti je velmi výmluvným důkazem toho, jak vypadá cesta s Kristem a jak vypadá cesta bez něho. Oslavy svatovojtěšského milenia nám dají v příštím roce řadu příležitostí k vzájemným setkáním nejen s velkými postavami našich dějin, ale i mezi sebou ve víře a v modlitbě. A pevně doufáme, že nám dají také příležitost k setkání se Svatým otcem při jeho zamýšlené cestě do naší vlasti. Mohou být ale též příležitostí k setkání s těmi, kteří i mimo církev usilují o lidské, kulturní a mravní hodnoty. I s nimi chceme sdílet mnoho dobrého!
Stojíme na prahu roku 1997. Vstupme do něj s novým elánem podílet se na duchovním obrození našeho národa. Má to být naše odpověď svatému Vojtěchu, aby se po tisíci letech od jeho smrti mohlo naplnit to, čím si přál pozvednout svůj národ, který ho tenkrát nechápal a odmítal.
Jde především o “službu životu Božímu v lidských duších a službu životu lidskému od jeho početí až do posledního dechu života”, jak to na začátku Desetiletí vyhlásil kardinál Tomášek ve svém pastýřském listě.1
Co znamená služba životu?
·	přijímat s láskou život, aby svatovojtěšský národ nevymíral;
·	pečovat o život poctivou křesťanskou výchovou dětí;
·	pečovat o život snahou orientovat mladou generaci  k duchovním hodnotám;
·	pečovat o život obrodou rodin a rodinného života, po němž se všude volá;
·	pečovat o život a formaci Bohu zasvěcených osob.
Vyvrcholení svatovojtěšského milenia zapadá do výzvy k obrodě celé církve, ke které papež Jan Pavel II. vyzval ve svém apoštolském listě O přípravě na jubilejní rok 2000  (Tertio millenio adveniente).
Třem posledním rokům před zakončením druhého tisíciletí dává Svatý otec základní jednotící myšlenku. Pro rok 1997 stanovil “zaměření na Ježíše Krista, na tajemství spásy, které se má dostat celému lidskému rodu” (Tertio millenio adveniente, 40).
Základní námět svatovojtěšského roku “Kristus, Pán dějin a Otec budoucího věku” se jedinečně s papežovými slovy shoduje.
Povzbuzeni Svatým otcem k důvěře a naději vyzýváme všechna společenství křesťanů, ať rodinná, farní nebo řeholní, k osobní spolupráci s papežovou výzvou. Spojme se v modlitbě, připojme se činy křesťanské lásky, využijme všechny prostředky, které máme k dispozici.
Znamením jednoty tohoto úsilí ať jsou ve farnostech všech diecézí votivní mše svaté ke cti svatého Vojtěcha slavené v jubilejním roce 1997 každého 23. dne měsíce.2
Modleme se tedy všichni za sebe navzájem, abychom na prahu třetího tisíciletí byli blíže Kristu, který je Knížetem pokoje, Pánem vesmíru a Otcem budoucího věku.
Modlí se za vás a žehnají vám	Vaši čeští a moravští biskupové
	
1	Srv. pastýřský list kard. Tomáška z 16.8.1987
2	Kromě února a března. V únoru se bude votivní mše svatá slavit 19.2. v den výročí biskupské volby sv. Vojtěcha a v březnu 21.3. s ohledem na následující Květnou neděli.

