



1



HOMILIE Jeho eminence madridského arcibiskupa
během eucharistické slavnosti na zahájení XXVI. Světových dnů mládeže
Plaza de la Cibeles, 16. srpna 2011, 20.00 hodin
(Iz 52,7-10; Žl 95; Řím 8,31b-35.37-39; Jan 21,15-19)

Milovaní bratři a sestry v Pánu!
1. Vítejte v Madridu na XXVI. Světových dnech mládeže, které vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. před třemi lety v Sydney a které se začínají eucharistickou slavností na ústředním madridském náměstí de la Cibeles.
Vítám zde ctihodné kardinály, arcibiskupy a biskupy. V bratrské lásce vás zde všechny zdravím. Doprovází vás množství kněží, řeholníků a řeholnic i nesčetný zástup mladých lidí, naděje a budoucnosti našich místních církví, našich národů a zemí, celé církve.
2. Dovolte mi, abych se právě k nim nyní obrátil jako pastýř madridské diecéze a předseda Španělské biskupské konference a ze srdce jim všem řekl:
Drazí mladí přátelé z celého světa, vítejte ve Španělsku! Už během uplynulého týdne, kdy jste navštívili nejrůznější španělské diecéze, mnozí z vás zakusili a mohli docenit srdečné přijetí a bratrskou lásku vašich bratří – španělských mladých lidí, jejich rodin, společenství i kněží. Mohli jste zjistit, že tato otevřená náruč a vřelé sympatie úzce souvisejí se skutečností, že se nacházíte ve starobylé zemi formované společenstvím národů: ve Španělsku, jehož dějiny, kulturu i celé bytí charakterizuje vyznání křesťanské víry jeho dětí ve společenství katolické církve. Jedinečné rysy křesťanského pohledu na člověka a život formovaly dějinný charakter Španělska už od počátku, kterým se stalo první apoštolské hlásání před téměř dvěma tisíci lety. Jeden z nejvýznamnějších spisovatelů dnešního Španělska tak mohl prohlásit: „Celé dějiny Španělska vede kupředu jeho křesťanská identita.“ Julián Marías, España inteligible. Razón histórica de las Españas, Madrid 2002, str. 416.
3. Vítejte ve Španělsku a vítejte v jeho hlavním městě, Madridu! Místní metropolitní církev i její sufragánní diecéze Alcalá de Henares a Getafe vám otevírají nejen skutečné dveře svých farností, škol, nejrůznějších dalších budov i kulturních a sportovních institucí, jak to ostatně u příležitosti tohoto jedinečného setkání činí i další veřejné a soukromé instituce, ale otevírají také prostory vřelého lidství a křesťanství – své rodiny a společenství; zkrátka otevírají vám brány svých srdcí.
Rád bych, abyste se zde cítili jako doma, jako mezi svými. Církev i všichni obyvatelé Madridu vás všechny chtěli provázet už od včerejších náročných momentů příjezdu a ubytování a chtějí vám být nablízku i během celých Světových dnů mládeže, které vyvrcholí v neděli. Chtějí se pro vás stát místem, kde budete zakoušet lásku a křesťanské bratrství v lidském a zároveň božském prostředí světové církve, jež je domem a rodinou Božích dětí, rozptýlených po celém světě. A tak jako Španělsku není možné porozumět bez jeho dva tisíce let trvajících dějin katolictví, nelze bez této perspektivy pochopit v moderním světě ani Madrid, sídlo králů a hlavní město naší země od druhé poloviny 16. století. Starobylé křesťanské kořeny tohoto města jsou i na počátku třetího křesťanského tisíciletí živé a pevné, ovlivňují společenský a kulturní život jeho obyvatel a především jeho duši: duši jeho synů a dcer. Madrid je velmi vřelé a přátelské město pro všechny návštěvníky, ať už přicházejí odkudkoliv.
4. Světové dny mládeže a jejich více než čtvrt století dlouhé dějiny nelze oddělit od jednoho blahoslaveného, jehož památku slavíme při této eucharistii na madridském náměstí de la Cibeles, nedaleko místa, kde slavil tři bohoslužby – v roce 1982, 1993 a 2003. Mluvím samozřejmě o nezapomenutelném, uctívaném a milovaném Janu Pavlu II., o papeži mladých. Právě s Janem Pavlem se začíná nové a dosud nevídané dějinné období. Charakterizuje ho vztah Petrova nástupce a v důsledku toho i dosud nebývalý vztah celé církve k mládeži. Jde o vztah přímý a bezprostřední, vztah od srdce k srdci, živený vírou v Pána Ježíše Krista, vztah nadšený, plný naděje, veselý a nakažlivý. Od prvního setkání, které proběhlo roku 1985 v Římě, až do toho dnešního, madridského, se nádherné dějiny víry, naděje a lásky vinou přes tři generace mladých katolíků i nekatolíků, kteří zakusili, jak se jejich život měnil v Kristu a jak mezi nimi povstala četná povolání ke kněžství, zasvěcenému životu, křesťanskému manželství a k apoštolátu. Osobní svatost Jana Pavla II. září jedinečnou přitažlivostí zvláště v evangelizaci mladých lidí dneška. Skutečnost, že Jan Pavel II. mladé lidi skutečně miloval, neváhal zdůraznit ani současný papež Benedikt XVI. v homilii při beatifikační mši, která se uskutečnila 1. května na Svatopetrském náměstí v Římě.
5. Tajemství jeho zářící osobnosti, formované dokonalou láskou, lze snadno pochopit ve světle Božího slova, které Jan Pavel II. hlásal. Klíčem k pochopení celého jeho života, zasvěceného Pánu, církvi a člověku, je vroucí láska ke Kristu, od níž se – tak jako svatý Pavel – nenechal nikdy odloučit. Také Jan Pavel zakusil ve svém životě sklíčenost, úzkost, pronásledování, nedostatek základních prostředků v době II. světové války; byl svědkem kruté okupace jeho země a oloupení vlastního lidu… Trpěl bolestí těch, kdo byli pronásledováni pro Krista, a to jak před svým zvolením na Petrův stolec, tak i poté, doslova až k prolití krve. Byl nezlomným svědkem pravdy a křesťanské naděje, věřil v pravdivost tvrzení „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“, nepodlehl strachu z protivenství uvnitř ani vně církve. Byl skutečným Kristovým hrdinou a nic jej nemohlo odloučit od jeho lásky.
Jak působivá je například představa jeho důvěrného rozhovoru s Pánem, který se ptá: „Miluješ mě více než ti zde?“. Kolikrát musel na tuto otázku v těch nejkritičtějších, nejbolestnějších a nejdůležitějších chvílích svého pontifikátu odpovědět: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Papež dobře věděl, že pást Ježíšovy ovce znamená nechat se „přepásat“ a vést i tam, kam nechce.
6. Právě tato hluboká láska k Ježíši Kristu mladé lidi fascinovala a uchvacovala. Chápali, že skrze ni papež skutečně miluje i je: bez lichotek a přetvářky, bez vypočítavosti, klamu či povrchnosti, ale se vší opravdovostí, v níž usiloval o jediné, o dobro pro jejich život: o jejich štěstí a věčnou spásu. Usiloval o ně bezvýhradně a tomuto úkolu věnoval svůj život. A mladí lidé to chápali, spíše srdcem než rozumem. Nepřekvapí proto, že v papeži viděli onoho posla Ježíšova milosrdenství a pokoje, kterého ohlašuje Izaiáš, když říká: „Jak je krásně vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Sionu: ‚Bůh tvůj kraluje!‘“ Ten, kdo zažil Světové dny mládež v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochové, Denveru, Manile, Paříži, Římě, Torontu… a zakusil zde uvítání papeže i směs radosti a milujícího respektu, pochopil, že pro mladé lidi je papež tím, kdo jim vychází vstříc ve jménu Páně.
7. Už od IV. Světových dnů mládeže v Santiagu de Compostela v roce 1989 je každé setkání – ve shodě s křesťanskou tradicí – chápáno a prožíváno jako vyvrcholení radostné pouti. Když nás papež zval na tyto XXVI. Světové dny mládeže do Madridu, vyzval nás, abychom se vydali na cestu k novému setkání s Pánem, přítelem a bratrem, Ježíšem Kristem. Jedině on vám dokáže plně porozumět a vést vás k pravdě, dát vám život, který nepřestává, štěstí a skutečnou lásku. Ano, mladí účastníci Světových dnů mládeže jsou už od Santiaga de Compostela natrvalo poutníky církve. Putují spolu s ní výjimečnou duchovní cestou, která má rozhodující důsledky pro jejich život. Dosvědčují, že cesta, kterou ukazuje Petrův nástupce, skutečně vede ke Kristu a žádná lidská moc tomu nemůže zabránit. Je to cesta, kterou hledají, a především způsob, jak se setkat s Kristem. To on přebírá veškerou iniciativu. Jan Pavel II. nám během vigilie na Monte del Gozo v Santiagu de Compostela 19. srpna 1989 připomenul, že „duchovní tradice křesťanství zdůrazňuje nejen to, že je důležité, abychom hledali Boha, ale také skutečnost ještě významnější: Je to Bůh, kdo hledá nás. Vychází nám vstříc.“ Milovaní mladí přátelé, Kristus vás během těchto Světových dnů mládeže v Madridu roku 2011 hledá a vychází vám vstříc! Klíčem k úspěchu každého světového setkání mladých lidí je ochota nechat se jím nalézt. Stejně tak je to předpoklad úspěchu toho setkání současného. Bude to váš úspěch!
8. Náš současný papež Benedikt XVI., který dosud předsedal Světových dnům mládeže v Kolíně nad Rýnem v roce 2005 a také v Sydney v červenci 2008, na Jana Pavla II. navázal tvořivým způsobem. Obě setkání byla nezapomenutelná! Pozítří, 18. srpna, přicestuje Svatý otec do Madridu a bude předsedat události, kterou dnešního večera na náměstí de la Cibeles zahajujeme díkůvzdáním a eucharistickou slavností.
Výzva, kterou vám adresuje, mladí přátelé třetího tisíciletí, zaznívá novými a podmanivými akcenty, ale také otcovskou péčí a láskou, jež Jana Pavla II. vedly k založení tradice Světových dnů. Vy, mladí lidé, kteří jste se zde shromáždili, i mnozí další, kteří jste se do Světových dnů chtěli zapojit, ale nemohli jste nebo nechtěli přijet, jste generace Benedikta XVI. Není stejná jako generace Jana Pavla II. Vaše „místo v životě“ má své zvláštnosti. Změnily se problémy a životní podmínky. Globalizace, nové komunikační technologie, hospodářská krize atd., to vše jsou nové životní okolnosti, jež vedou k dobru a častěji bohužel ke zlu. Mladí lidé dneška, jejichž bytostné kořeny jsou oslabeny kvůli vzrůstajícímu duchovnímu i mravnímu relativismu, „‚obklíčeni‘ vládnoucí mocenskou strukturou“ (Benedikt XVI. Poselství ke Světovým dnům mládeže 2011, č. 1), bez možnosti nalézt pevné základy pro svůj život v kultuře či současné společnosti, často ani ve vlastní rodině… Až na samotnou hranici svých schopností jste pokoušeni, abyste ztratili směr na cestě životem. Jak by bylo možné, aby se vaše víra někdy nezachvěla? Mládež 21. století potřebuje snad ještě víc než mladí lidé předchozích generací nalézt Pána onou jedinou cestou, jež se na duchovní rovině ukázala užitečnou: cestou pokorného a prostého poutníka, který hledá Boží tvář. Mladí lidé dneška potřebují vidět Krista, který k nim přichází ve svém slově, ve svátostech, zvláště „v eucharistii… ve svátosti pokání, v chudých, nemocných a v našich bratřích a sestrách, kteří mají těžkosti a potřebují pomoc“ (Benedikt XVI. Poselství, č. 4). Mládež potřebuje vstoupit do důvěrného dialogu s tím, který ji miluje a nic za to nežádá nazpět – nic kromě odpovědi na svou lásku. Papež, který vás tolik miluje, nechce nic než vás vést právě tímto směrem: abyste ve společenství katolické církve zakusili pravdu a naléhavou potřebu utvářet svůj život podle hesla Světových dnů mládeže 2011: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).
9. Jan Pavel II. chápal Světové dny mládeže jako mocný nástroj nové evangelizace a stejně tak je vnímá i současný papež Benedikt XVI.
Drazí mladí přátelé, prožijte tedy tuto eucharistickou slavnost na zahájení Světových dnů mládeže jako díkůvzdání Pánu za to, že vás od tohoto okamžiku volá, abyste se stali jeho učedníky a svědky. Nepochybujte o tom! Ježíš Kristus vám ukazuje cestu a cíl, skutečné štěstí. A nejen vám: také vašim kolegům a přátelům, kteří se vzdálili od aktivní účasti na náboženském životě či dokonce od víry, nebo kteří o těchto oblastech ani nic nevědí. Ježíš vás hledá, aby zapustil kořeny do vašich srdcí mládeže třetího tisíciletí. Prožijte tuto slavnost jako velikou modlitbu církve, která Otci přednáší oběť Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, pro spásu celého světa; a v eucharistickém společenství jeho Těla a Krve se nebraňte tomu, aby vás k sobě cele připojil. Pamatujte v těchto dnech na to, že se vás Pán, prostřednictvím papeže, zeptá: Chceš přijmout úžasnou a nádhernou výzvu k „nové evangelizaci“ svých vrstevníků? Odpovězte na tuto otázku „ano“ a připomeňte si vzrušující a odvážné volání Jana Pavla II. v homilii na Monte del Gozo 20. srpna 1989: „Nebojte se být svatými! Dovolte Kristu, aby kraloval ve vašich srdcích!“ Odpovězte mu s nadějí a otevřete se velkým životním ideálům, jak je to pro mladé lidi charakteristické. Odpovězte na opakovanou výzvu papeže Benedikta XVI. tím, že zcela nabídnete svůj život. Evangelizovat můžete slovy i činy, dnes víc než kdy jindy. Jan Pavel II. řekl mladým Španělům, shromážděným při mariánské vigilii 3. května 2003 na „Cuatro vientos“, že nová evangelizace je úkolem pro všechny členy církve: „Výsadní místo mají v tomto úkolu laici, zvláště manželé a křesťanské rodiny; evangelizace však dnes naléhavě vyžaduje i kněze a zasvěcené osoby. Pokud tedy dnes zaslechnete Boží volání ‚Pojď za mnou!‘ (Mk 2,14; Lk 5,27), neignorujte je, ale odpovězte na ně velkoryse a tak jako Maria nabídněte radostné ‚ano‘ své osoby i celého života.“
10. Na začátku těchto Světových dnů mládeže 2011 se svěřujeme mateřské péči Panny Marie, Matky Páně a Matky církve. Obyvatelé Madridu ji vzývají jako svou patronku pod jménem „Panna Maria, Královna z Almudeny“. Maria vždy bděla nad pevností víry, jistotou naděje a vroucí láskou všech svých madridských dětí. Kéž zvláště v tyto dny střeží i vás, mladé účastníky Světových dnů, poutníky do navýsost mariánského města Madridu, na setkání se Svatým otcem! Kéž vás chrání tak, jak to dokáže jen ona, kéž chrání našeho Svatého otce Benedikta XVI., biskupy i kněze, všechny vaše pastýře a ty, kdo vás doprovázejí! Kéž chrání a střeží vaše rodiny! Rád bych připomenul modlitbu, kterou Jan Pavel II. uzavřel onu nezapomenutelnou vigilii, o níž tu už byla řeč – modlitbu nádhernou a skvělou – a zvu vás, abyste dnes večer vzývali Marii právě jeho slovy:
„Zdrávas, Maria, milosti plná.
Prosím tě této noci za mladé lidi,
kteří přicestovali do Madridu ze všech koutů země
a kteří jsou plni snů a nadějí.
Jsou ranní hlídkou,
lidem blahoslavenství:
jsou živou nadějí církve i papeže.
Svatá Maria, Matko mladých lidí,
přimlouvej se za ně,
aby byli svědky zmrtvýchvstalého Krista,
pokornými apoštoly a hrdiny třetího tisíciletí,
statečnými hlasateli evangelia.
Svatá Maria, Panno neposkvrněná,
oroduj za nás,
oroduj za nás.“ Amen.

Svatí patronové Světových dnů mládeže 2011 – svatý Izidore Rolníku a svatá Marie od Hlavy, svatý Ignáci z Loyoly, svatý Jene z Ávily, svatý Františku Xaverský, svatý Jene od Kříže, svatá Růženo z Limy, svatý Rafaeli Arnáizi Baróne [chybí ještě svatá Terezie z Ávily (pozn. překl.)] – orodujte za nás!
Blahoslavený Jene Pavle, oroduj za nás a za všechny mladé účastníky Světových dnů mládež 2011, aby v těchto výjimečných dnech Ducha, kdy chceme „vyprávět mezi všemi národy o Hospodinových divech,“ otevřeli dokořán svá srdce spasitelné milosti Krista, jediného Vykupitele lidí.
Amen.


