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Pastýřský list
pro 1. neděli adventní
Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod
Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického
příchodu. Jde i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či
na konci věků, ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich
vztahů, do naší společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež
František, a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu.
Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný indivi
dualismus a krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já,
zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co
můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením
na společnou cestu v rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvlášt
ní. Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodin
ku. Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba
hledat. Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich
však mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte
krátkou modlitbou do svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Va
šeho setkání svátek. Před ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář.
Nechejte mluvit každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepři
pravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak
udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne,
co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout,
zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný
citát z Písma svatého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště.
Buďte trpěliví a nemějte špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení.
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že
Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá
i skrze ty, od kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém
srdci. Při tom ale dejte pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení
těla, světa či ďábla. Vodítkem Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu
s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého.
Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co Vás napadlo,
na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to připadne
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jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů
lásky v dobrých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu ad
ventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkuše
nost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině.
Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze
obnovu vlastní rodiny.
K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

(Přečtěte po krátké homilii o 1. neděli adventní 2021.)

