
„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ (Lk 3,4)

V tomto adventním období je tu nové „slovo“, podle 
kterého máme žít. Evangelista Lukáš ho přejímá od Izajáše - 
proroka útěchy. Prvním křesťa-
nům toto slovo charakterizovalo 
Jana Křtitele, který byl Ježíšovým 
předchůdcem.

Církev nás v předvánočním 
období vyzývá k radosti tím, že 
nám připomíná tohoto Ježíšova 
předchůdce – Jana Křtitele, posla 
ohlašujícího Krále. A ten opravdu 
přišel. Doba, ve které Bůh naplní 
své přísliby, odpustí hříchy a při-
nese spásu, je blízko.

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte 
mu stezky!“

Toto slovo přináší radost a zá-
roveň je výzvou k novému 
nasměrování celého našeho bytí, 
k radikální změně života.

Jan Křtitel nás vyzývá, aby-
chom připravili cestu Páně. Ale 
o jakou cestu jde?

Ježíš ohlašovaný Janem Křti-
telem strávil před zahájením ve-
řejného života určitý čas na 
poušti. To byla jeho cesta. Na 
poušti nalezl nejen hluboký vztah se svým Otcem, ale setkal 
se i s pokušeními. Stal se tak solidární se všemi lidmi a vyšel 
z toho jako vítěz. Je to stejná cesta, jakou pak nacházíme 
v jeho smrti a vzkříšení. Ježíš jí prošel až do krajnosti. Tím se 

pro nás, kteří jdeme za ním, stal sám „cestou“. 
On sám je cestou, po níž se máme vydat, abychom mohli 

naplnit své lidské poslání, kterým je plné společenství 
s Bohem.

Každý z nás je povolaný při-
pravit cestu Ježíšovi, který chce 
vstoupit do našeho života. Je tedy 
potřebné „vyrovnat stezky“ našeho 
života, aby k nám mohl přijít.

Je třeba mu připravit cestu tím, 
že odstraníme překážky jednu po 
druhé – překážky, způsobené 
naším omezeným pohledem a naší 
slabou vůlí.

Je nutné mít odvahu vybrat si 
mezi naší a jeho cestou, mezi naší 
a jeho vůlí, mezi programem, který 
chceme my a tím, který nám 
připravila jeho všemohoucí láska.

A jestliže se takto rozhodneme, 
začněme pracovat na tom, aby-
chom naši vzpurnou vůli podřídili 
jeho vůli.

Jak? Plně realizovaní křesťané 
učí jedné dobré, praktické a mou-
dré metodě: činit tak hned, v této 
chvíli. 

V přítomném okamžiku od-
straňovat jeden kámen po druhém, 
aby v nás už nežila naše vůle, ale 
jeho.

Tak budeme žít slovo:

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“
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5. Hřích a vztah k Bohu
Hřích otupuje naše svědomí, aniž si 

to uvědomujeme. Navíc se nelze dívat 
na hřích jen legalisticky, tzn. nemůžeme 
se jen ptát: je to a nebo není hřích. To 
by bylo málo. Všichni jsme přece Bo-
hem stvořeni z lásky, proto je hřích 
především odmítnutí Boží lásky, pošla-
pání Boží lásky. Hřích se tedy netýká 
jen Božího zákona, který jsem porušil, 
ale milujícího Boha, kterého jsem zar-
moutil. Hříchem tedy v prvé řadě 
narušuji svůj vztah k Bohu. 

Budu-li někomu často nadávat, po-
mlouvat ho a lhát mu, určitě tím naruším 
svůj vztah k němu, který mohl být dříve 
velmi pěkný. Můj vztah se k němu 
těmito hříchy naruší, aniž si to možná 
uvědomuji. Totéž se děje ve vztahu 
k Bohu. Hříchem se narušuje náš vztah. 
A toto je podstatné. 

Svátost smíření pak není jen zba-
vení se hříchů, ale náprava mého 
špatného vztahu k Bohu! Jestliže ve 
zpovědi řeknu pouze: nadával jsem, 
pomlouval jsem a lhal jsem, pak si budu 

myslet, že to nic není, že jsou to jen 
lehké hříchy, a možná mě to nebude ani 
mrzet, že jsem je udělal. Pokud mi však 
půjde ve svátosti smíření o vztah k Bo-
hu, pak moje zpověď bude vypadat asi 
jinak. Bude nejen plná lítosti, že jsem 
Bohu ublížil a pošlapal jeho lásku, kte-
rou má ke mně, ale budu se snažit 
napravit svůj vztah k němu a více ho 
milovat. 

V mezilidských vztazích nás zraňuje 
jakýkoliv projev nelásky, který pak ihned 
bereme osobně. Tuto citlivost v naru-
šení vztahu bychom si měli ovšem 
pěstovat i ve vztahu k Bohu.

6. Co je to svědomí?
K této správné citlivosti nás má vést 

naše svědomí. Svědomí je dar Boží, 

který má sloužit rozvoji života. Popisná 
psychologie si s ním neví rady, proto jej 
definuje jako soud (úsudek rozumu). 
Nelze říci odkud se svědomí v člověku 
vzalo. Nacházíme v něm stopu Boha 
Otce, kterému záleží na tom, aby člověk 
nebloudil. Hlas svědomí, pokud jej 
člověk neotupil, radí - dělej dobro, varuj 
se zlého! Ukazuje nám především cestu 
k dobru. Svědomí je místo v nás, kde 
můžeme přímo navázat kontakt s Bo-
hem. 

Je možné ho mít pokřivené, proto je 
třeba svědomí vychovávat. Úbytek nábo-
ženského života a postupující sekulari-
zace přispěli ke ztrátě soudnosti a na-
rušení hodnocení svých činů. Vztah 
k Bohu se v moderní společnosti 
vytratil, a tím se vytratila i schopnost 
poznat, co je hřích. 

Katechismus katolické církve v čl. 
1776 cituje 2. vatikánský koncil a dává 
jakousi definici svědomí: „V hlubinách 
svědomí odkrývá člověk zákon, který si 
sám nedal, ale který musí poslouchat. 
Jeho hlas ho neustále vybízí, aby 
miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu, 
a když je toho třeba, promlouvá k slu-
chu jeho srdce... Neboť člověk má ve 
svém srdci zákon vepsaný Bohem... 
Svědomí je nejtajnější střed a svatyně 
člověka; v ní je sám s Bohem, jehož 
hlas mu zaznívá v nitru“.

3. část

Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili první rok pří-

pravy na Cyrilometodějské jubileum, 
kdy jsme se častěji vraceli k myšlen-
kám na křest. Skutečnost, že po-
křtěný už nepatří sám sobě, ale Kri-
stu, nám přináší pokoj a důvěru. 

Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe, protože on se umí 
postarat o to, co mu patří. Zároveň ovšem se musíme snažit 
jednat ne podle sebe, ale podle Krista, kterému patříme, který 
na nás má právo. Pak na něj můžeme spoléhat.

Dnes zahajujeme Rok biřmování. Většina dospělých tuto 
svátost přijala, i když i mezi staršími je řada věřících, kteří 
v mládí neměli možnost biřmování přijmout. Teprve biřmo-
váním se však dovršuje naše přijetí do církve. Každý, kdo 
přijal nebo chce přijmout svátost manželství nebo být 
kmotrem, má být biřmovaný. Proto vyzývám všechny dospělé 
věřící, kteří nejsou biřmovaní, aby se přihlásili k přípravě na 
přijetí této svátosti. Starým a nemocným i v domovech 
důchodců mohou po krátké přípravě udělit biřmování kněží 
třeba společně s pomazáním nemocných.

Proč je biřmování důležité? Vzpomeňte na apoštoly. Měli 
nejlepšího učitele, sám Ježíš je naučil modlit se, viděli jeho 
zázraky, a přece ve zkoušce neobstáli. Jidáš zradil, Petr 
zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál pod křížem. Když na ně 
však sestoupil Duch Svatý, stali se odvážnými svědky 

zmrtvýchvstalého Krista. Předávali víru a zapalovali v lidech 
lásku k Ježíši. Přes všechny překážky církev rychle rostla. 
Duch Svatý skrze ně budoval Boží království ve světě. Že my 
nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem 
nás? Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se 
působení Ducha Svatého! On může změnit i dnešní svět!

Co znamená mít Svatého Ducha? Znamená to podobat se 
Kristu, který je plný Ducha. Znamená to myslet a jednat 
podobně jako Ježíš. Proto se budeme v tomto roce často 
dívat na Ježíše skrze evangelia, jako se rádi díváme na 
obrázky těch, které máme rádi. Každému doporučuji přečíst si 
denně malý kousek evangelia, abychom se jaksi přes ten 
úryvek podívali na Ježíše, s nímž máme stejného Ducha. 
Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Ježíš? 
Pokusme se jednat jako on a modleme se o Ducha Svatého, 
aby nám připomínal Ježíšova slova a jeho příklad, aby nám 
dával sílu jednat podle jeho vzoru.

Kdy můžeme počítat s pomocí Ducha Svatého? Duch 
Svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás 
působil, začněme milovat. Kdo miluje, zachovává přikázání, 
říká Pán Ježíš, a hledá dobro druhého. Jednejme podle 
Božích přikázání a dělejme skutky lásky k bližnímu. Pak 
poznáme, že Duch Svatý je v nás a působí v nás. O to se 
můžeme snažit každý den a časem poznáme, jak v nás roste 
Boží království.

Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křes-

ťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla 
hned od Seslání Ducha Svatého misionářská. Všichni 
vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do 
společenství církve nové lidi. Kdo si nechává poklad víry jen 
pro sebe, je ošklivý sobec. I o víře platí, že ten dar jsme do-
stali proto, abychom mohli být užiteční. Snažme se dělit 
o svou víru s těmi, kteří ji ještě nepoznali, nebo 
se od ní vzdálili. Ale dříve než někoho 
oslovíme, modleme se za něj, aby naše 
svědectví dobře přijal, a taky za sebe, abychom 
to dovedli správně formulovat. Především ale 
usilujme o to, aby lidé mohli poznat Boží lásku 
z našeho jednání.

Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před 
slavností Seslání Ducha Svatého a o slavnosti prožijeme 
obnovu této svátosti.

Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmo-
vanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad 
vytvořili přátelské společenství. Ať se nyní v těchto skupinách 

znovu setkají a vymění si zkušenosti svého křesťanského 
života a vzájemně se povzbudí, ať se i společnou modlitbou 
připraví na obnovení života v Duchu Svatém.

Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, 
přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě 
víry. Možná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. 

Vzpomeňme na kmotřence a především se za ně 
letos často modleme. Bylo by dobře každý den 
prosit Pána, aby jim nahradil, co jsme my 
zanedbali.

Dnes vstupujeme také do Adventu, do pří-
pravy na Vánoce. Začněme toto adventní sna-
žení prožívat s denním úryvkem evangelia, s mo-

dlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou 
připodobňovat se Kristu, jednat tak, jak on by to dělal na 
našem místě, a ukazovat mu lásku zachováváním jeho 
přikázání. Už tyto Vánoce budou o to krásnější.

Ke společnému úsilí každému z Vás ze srdce žehná
     arcibiskup Jan

Pastýřský list otce arcibiskupa k Roku biřmování

Adventní doba je tak trochu po-
pelkou mezi liturgickými obdobími – jak 
ji prožít? Sháněním dárků? Nebo „koná-
ním dobrých skutků“? Odříkáním si do-
brot (pokud nejsou v adventním kalen-
dáři)? Nebo máme lamentovat nad 
konzumismem dnešní doby a naříkat, 
jak je to dneska „strašné“, že se myslí 
jen na tržby?

Jádro adventu se tak dá vyjádřit je-
dnoduchou větou: On přišel, proto při-
chází a... přijde. Právě proto, že Bůh při-
šel a stal se člověkem, může přicházet 
i teď do „všech stínů i světel“, do všech 
rozměrů našeho života – a čím víc 
vnímáme jeho blízkost, tím víc toužíme 
po jeho nové a intenzivnější přítomnosti, 
proto voláme: „Přijď, Pane Ježíši“. Čím 
víc jsme prožili, jak je Pán dobrý, tím víc 
chceme zakoušet jeho dobrotu. Tato 
naše touha se definitivně naplní až při 
setkání s Pánem tváří v tvář.

Boží slovo doby adventní reaguje na 
očekávání a hledání člověka a jasně 
pojmenovává to, co člověk cítí ve svém 
srdci a ve své mysli, i když to nedokáže 
jasně pojmenovat; zve člověka, aby ne-
ochaboval ve svém očekávání a zvě-
stuje mu, že se jeho očekávání naplňuje.

Jako bdělá stráž nás Boží slovo 
ujišťuje, že nečekáme na žádného Go-
dota, který nikdy nepřijde, ale na něko-
ho, kdo již přichází. Na naši otázku: 
„Strážce, kolik zbývá z noci?“ odpovídá: 
„Přichází jitro…“ (Iz 21,11-12).

Tento „mezičas“, který nás dělí od 
příchodu Pána, je naplněn radostným 
rozechvěním, tak dobře známým snou-
bence z Písně písní:

„Hlas mého miláčka! Právě přichází, 
běží po horách, skáče po pahorcích… 
Hle – už stojí u naší zdi…“ (Pís 2,8-9)

„Naše duše vyhlíží Hospodina, on 
sám je naše pomoc a štít. V něm se 
raduje naše srdce“ (Ž 3).

Tento radostný čas se vyznačuje 
přípravou srdce: je třeba připravit cestu 
přicházejícímu Pánu, oddělit zrno od 
plev, vykonat očistnou koupel… Tato pří-
prava je spjatá s čekáním, neboli jedná 
se o obrácení kvůli blížícímu se Pánu.

Advent patří mezi „silná“ období 
(spolu s postní dobou). Proč silná? Pro-
tože nás vybízejí k větší bdělosti: 
„Probuď se, spáči!“ (Ef 5,14) Je to bdě-
lost a vnímavost vůči Bohu a jeho slovu.

Advent nás vybízí k obrácení – jistě, 
obrácení je stejné vždycky, ale v adven-
tní době se přece jen jedná o obrácení 
jiné než v době postní. Především není 
tak velký důraz na askezi, pak je kladen 
mnohem větší akcent na radostnost. 
Dále je tu jiná motivace: Pán přichází – 
jednak na konci věků, jednak v litur-
gickém slavení o Vánocích. Kvůli němu 
se připravuji, bdím, odstraňuji vše 
„hlučné a nadbytečné“. Proto se snažím 
žít v duchu „akustické ekologie“... nepo-
slouchám „banálnosti“, abych poslou-
chal to podstatné. Slyším, abych se 
přiblížil k tomu, který se blíží. A dnešní 
člověk je bohužel přehlcen hlukem i pře-
mírou slov.

Vánoční přípravy a shánění dár-
ků... můžeme zkusit prožít „ne jako 
nutné zlo nebo povinnost“, ale jako dar 
lásky pro ty, které chci obdarovat. A tato 
láska mě „bude střežit“ od nervozity, 
vzteku a netrpělivosti (při čekání v ob-
chodech, při přípravách doma...). Nejdů-
ležitější není kvantita darů, ale kvalita 
našich vztahů – to je tím nejcennějším 
darem.

I když se nám nedaří a nedařilo 
prožít advent, zkusme udělat určitý krok. 
Zkusme třeba něco nového, co jsme 
doposud „nevyzkoušeli“. A s pevným pře-
svědčením, že Pán touží po nás mno-
hem víc a vroucněji než my po jeho 
blízkosti.

O adventní době

Angelo Sacrano (zkráceno)




