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Pastýřský list advent 20151

Drazí bratři a sestry,
dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme 

advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm 
nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné na-
děje.

Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího milo-
srdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje 
a prosí o ně.

Možnost odpuštění ve zpovědi se nabízí všem, i těm, kdo nebyli u zpovědi velmi 
dlouho. Mimořádnou příležitost ke smíření s Bohem a církví mají všichni, kteří církev 
opustili, nebo upadli do církevních trestů. Všichni zpovědníci mají pro tento rok právo 
rozhřešit hříchy vyhrazené biskupovi. Od začátku doby postní budou mít vybraní kněží 
v katedrálách a při lidových misiích možnost rozhřešit i hříchy vyhrazené papeži. Ne-
bojte se oslovit své duchovní pastýře, kteří Vám rádi poradí a pomohou.

Mimořádnou příležitost nabízím všem, kteří nemají pokřtěné děti pro jakékoliv 
komplikace nebo zanedbání či nedorozumění. Jedinou podmínkou pro křest dětí bude 
upřímný úmysl jim také předat víru a ve víře je vyučit.  Kromě stálé možnosti ve všech 
farnostech bude společná příprava rodičů na křest dětí ve všech děkanátních městech. 
Příprava začne po Vánocích a bude uzpůsobena situaci žadatelů. Těm rodičům, jimž 
samotným chybí náboženská výchova bude nabídnuta pomoc. 

Podobně mohou dospělí kromě svých farností i v děkanských kostelích využít pří-
ležitost přípravy ke křtu či prvnímu svatému přijímání a biřmování, nebo najít pomoc 
při návratu k přijímání svátostí třebas po dlouhé době.

Na odpuštění od Boha i církve bychom všichni měli odpovědět odpuštěním všem, 
kteří se nějak provinili proti nám. Spustit uzdravující lavinu odpuštění! Rok milosrden-
ství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy a smířili se se všemi. 
Odpouštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je základním 
rysem křesťanské kultury, je nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a barometrem 
věrohodnosti naší víry. Odpuštění je však třeba žít každý den i v maličkostech. Při od-
puštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný zaslouží. Odpuštění je nezasloužený dar, 
který obohacuje především toho, kdo odpouští. Hlavním důvodem pro odpuštění je, že 
Bůh odpustil nám.

Abychom se taky sami stali nástrojem Božího milosrdenství, budeme si během roku 
často připomínat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Budeme se v nich prak-
ticky procvičovat, jeden druhého povzbuzovat. Velmi se těším na to, že se v našich 
farnostech naučíme v této věci spolupracovat a dobré skutky organizovat, že rozkvete 

1  S použitím myšlenek papeže Františka z buly, kterou vyhlašuje Mimořádný rok Božího milosrdenství
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služba dobrovolníků Charity. Pracovníky Charit prosím, aby se ujali iniciativy. Rok 
milosrdenství je mimořádnou příležitostí právě pro Charitu, jejíž jméno česky zname-
ná milosrdná láska.

Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté 
bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena v diecézích. 
V Arcidiecézi olomoucké  to bude v katedrále a bazilikách na Velehradě a na Svatém 
Hostýně. Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme Sva-
tou branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit 
o odpuštění trestů za ně.

V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní při mši svaté, 
kterou zahájíme v kostele Panny Marie Sněžné v 10 hodin a průvodem půjdeme do ka-
tedrály, kde se otevře Svatá brána. K této mimořádné bohoslužbě Vás srdečně zvu. Na 
Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok a na Velehradě 
při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna.

Drazí bratři a sestry,
dnes vstupujeme do adventu, doby intenzivní přípravy na příchod Spasitele, který je 

darem Otcova milosrdenství. Objevujme hodnotu ticha a mlčení, v němž nasloucháme 
Božímu slovu, rozjímáme o něm a přijímáme ho za své tak, že ono vytváří náš vlast-
ní životní styl. Heslem tohoto roku je Ježíšova výzva: „Buďte milosrdní, jako je milo-
srdný váš Otec.“ (Lk 6,36) Kéž se toto Ježíšovo slovo vtělí do našeho života, myšlení 
a skutků. Pak bude Spasitel nově přicházet do našich rodin i do dnešního světa a ukáže 
se jako zachránce.

K tomu každému z Vás žehná a všechny o modlitbu prosí
arcibiskup Jan


