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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

K POSTNÍ DOBĚ 2020 

 

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ 

(2 Kor 5,20) 

Milé sestry, milí bratři, 

i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na 
slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem 
křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci 
neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho 
duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme. 

1. Velikonoční tajemství, základ obrácení 

Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti 
a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá, 
velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“.1 Kdo věří v toto 
poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti 
rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti (srov. Jan 10,10). Pokud však 
budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se propadneme do 
propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují 
mnohé dramatické prožitky jednotlivců i společnosti. 

V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která 
jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže 
ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, 
pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou 
s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123). 
Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha Svatého je stále 
aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících. 

2. Naléhavost obrácení 

Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky kterému jsme 
obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému 
a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jde 
o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto velice důležitá modlitba. 
Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále 
předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován. Modlitba 
může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost 
našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli. 

V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), abychom 
konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít. 
Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více se nám podaří zakusit jeho nezištné 

                                                           
1
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