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Štyri podnety na rok 2018

Nevyčerpateľná radosť
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Minulý rok mi jedna veľmi vážne chorá mladá žena povedala: „Milujem
život.“ Do dnes som hlboko ohromený vnútornou radosťou, ktorá ju
napĺňala napriek tomu, ako veľmi ju choroba obmedzovala. Nedotkli sa
ma len jej slová, ale hlavne prekrásny výraz jej tváre.

A čo povedať o  radosti detí? Nedávno som videl deti v  Afrike. Vďaka ich
prítomnosti dokonca aj v  utečeneckých táboroch, kde sa sústreďuje toľko
tragických príbehov, prýšti život. Ich energia premieňa masu zlomených
existencií na  škôlku plnú nádeje. Keby vedeli, ako veľmi nám pomáhajú
udržať si nádej! Ich radosť zo života je lúčom svetla.

Chceli by sme, aby nás takéto svedectvá osvecovali, keď sa podujímame
počas celého roku 2018 uvažovať o  radosti, jednej z  troch skutočností,
ktoré – spolu s jednoduchosťou a  milosrdenstvom – vložil brat Roger do
stredu života našej komunity v Taizé.

S jedným z  mojich bratov som išiel do miest Juba a  Rumbek v  JUŽNOM
SUDÁNE, potom do Chartúmu, hlavného mesta SUDÁNU, aby som lepšie
porozumel situácii v týchto dvoch krajinách a  modlil sa spolu s tými,
ktorí patria medzi najviac sužovaných ľudí našej doby.

Navštívili sme viaceré cirkvi a  videli sme ich prácu v  oblasti vzdelávania,
solidarity, starostlivosti o  chorých a  vylúčených. Prijali nás v  tábore pre
vysídlené osoby, kde žije veľa detí, ktoré sa počas tragických udalostí
stratili rodičom.

Obzvlášť na mňa urobili dojem ženy. Matky, ktoré sú často veľmi mladé,
znášajú veľkú časť utrpenia spôsobeného násilím. Mnohé museli ujsť
veľmi rýchlo. A  predsa naďalej slúžia životu. Sú mimoriadne statočné a
majú  neobyčajnú nádej .
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Táto návšteva nás ešte viac priblížila k  mladým utečencom zo Sudánu,
ktorých už dva roky hostíme v Taizé.

Ešte skôr som bol s dvomi inými bratmi v  EGYPTE na päťdňovom
stretnutí mladých dospelých v  komunite Anafora, ktorá bola založená
v  roku 1999 koptským pravoslávnym biskupom. Strávili sme spoločný čas
modlitbou, vzájomným spoznávaním sa a  objavovaním dlhej a  bohatej
tradície egyptskej cirkvi. Prišlo sto mladých ľudí z Európy, Severnej
Ameriky, Etiópie, Libanonu, Alžírska a  Iraku a  prijalo ich sto mladých
koptov z  Káhiry, Alexandrie a  Horného Egypta.

Obzvlášť nás zaujalo mimoriadne dedičstvo mučeníkov koptskej cirkvi,
ako aj jej mníšske korene, ktoré predstavujú neustálu výzvu
k  jednoduchosti života. Spolu s  mojimi bratmi ma vrelo prijal pápež
Tawardos II., hlava Koptskej pravoslávnej cirkvi.

Keď sme sa z  Afriky vracali domov, povedali sme si: ľudia venujú tak málo
pozornosti hlasu tých, ktorí prechádzajú vážnymi skúškami, či už sú
ďaleko alebo blízko nás. Ako keby sa ich volanie strácalo v  prázdne.
Nestačí počúvať ho len cez  médiá. Ako môžeme odpovedať svojím
životom?

Čiastočne sú touto otázkou inšpirované nasledujúce podnety pre rok 2018.



4

Prvý podnet:

Začrieť hlbšie do prameňov radosti

Prečo sa každú sobotu večer oblieka kostol v  Taizé do slávnostnej
atmosféry a je osvetlený svetlom malých sviec, ktoré všetci držia
v  rukách? Je to preto, lebo zmŕtvychvstanie Krista je ako svetlo v  srdci
kresťanskej viery. Je to tajomný zdroj radosti, ktorý náš rozum nikdy
nebude schopný plne pochopiť. Keď pijeme z  tohto prameňa, môžeme
„v  sebe nosiť radosť, lebo vieme, že zmŕtvychvstanie bude mať nakoniec
posledné slovo“ (Olivier Clément, pravoslávny teológ).

Táto radosť nie je preceňovaným pocitom ani individualistickým šťastím,
ktoré by nás mohlo izolovať od ostatných, ale pokojným uistením, že
život má zmysel.

Radosť evanjelia pochádza z  presvedčenia, že nás Boh miluje. Má ďaleko
od povznášajúceho stavu, ktorý vedie k  úniku pred výzvami súčasnej
doby. Radosť nás robí vnímavejšími na  utrpenie iných.
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Druhý podnet:

Začuť nárek najzraniteľnejších

Prečo toľkí ľudia podstupujú toľké útrapy – vylúčenie, násilie, hlad,
choroby, prírodné katastrofy – , a  predsa je ich hlas sotva počuť?

Potrebujú pomoc – s  prístreškom, jedlom, vzdelaním, prácou a  lekárskou
starostlivosťou – , ale priateľstvo je pre nich rovnako nevyhnutné. Musieť
prijať pomoc môže byť ponižujúce. Priateľský vzťah sa dotýka sŕdc, tak
sŕdc tých, ktorí sú v  núdzi, ako aj tých, ktorí preukazujú solidaritu.

Začuť nárek zraneného človeka, pozrieť sa mu do očí, vypočuť či dotknúť
sa tých, čo trpia: staršieho človeka, chorého, väzňa, bezdomovca,
migranta, .. . Toto osobné stretnutie nám umožňuje objaviť dôstojnosť
druhých a  robí nás schopnými prijať od nich niečo, lebo aj najchudobnejší
majú čo ponúknuť.

Neprispievajú práve najzraniteľnejší ľudia k  budovaniu solidárnejšej
spoločnosti nenahraditeľným spôsobom? A tým odhaľujú našu vlastnú
zraniteľnosť, čím nám pomáhajú stávať sa ľudskejšími.
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Tretí podnet:

Deliť sa o  ťažkosti a  radosti

Ježiš aj po svojom zmŕtvychvstaní nosil na sebe stopy po klincoch
pochádzajúce z ukrižovania (pozri Ján 20, 24-29). Zmŕtvychvstanie zahŕňa
v  sebe utrpenie kríža. Pre nás, ktorí ho nasledujeme, môžu existovať
radosti a  ťažkosti bok po boku – spájajú sa a  stávajú sa súcitom.

Vnútorná radosť solidaritu s  druhými neoslabuje, ale ju podnecuje.
Dokonca nás núti prekonávať hranice a  pripájať sa k  tým, ktorí zápasia
s  ťažkosťami. Obnovuje v  nás vytrvalosť, aby sme sa angažovali a zostali
verní vo svojom životnom rozhodnutí.

V privilegovaných kruhoch, kde sú ľudia dobre živení, majú dobré
vzdelanie a  je o  nich dobre postarané, chýba občas radosť, akoby boli
niektorí unavení a  znechutení banalitami svojho života.

Paradoxne niekedy práve stretnutie s  chudobným človekom dáva radosť,
možno len iskru radosti, avšak skutočnú radosť.
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Štvrtý podnet:

Tešiť sa z  darov ostatných kresťanov

Boh poslal Krista na svet, aby zhromaždil celý vesmír, celé stvorenstvo,
a  tak zhrnul všetko v  sebe. Boh ho poslal, aby sústredil celé ľudstvo do
jednej jedinej rodiny: mužov i  ženy, deti i  starších, ľudí akéhokoľvek
pôvodu, jazyka a  kultúry, a  dokonca aj národy, ktoré stoja proti sebe.

Mnohí túžia po zjednotení kresťanov, aby svojimi rozdeleniami už ďalej
nezahaľovali posolstvo univerzálneho spoločenstva, ktoré priniesol
Kristus. Nemohla by byť jednota medzi nami – ako medzi bratmi
a  sestrami – istým znakom, predzvesťou jednoty a  mieru medzi ľuďmi?
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Od nedele do nedele, medzinárodné stretnutia mladých, ktorí chcú začrieť hlbšie do
prameňov viery, hľadajú spôsob, ako začuť nárek najzraniteľnejších členov spoločnosti
a odpovedať svojím životom, hľadajú spôsob, ako zdieľať trápenia a radosti blízkych
i  vzdialených ľudí.

Od štvrtka 5. júla do nedele 8. júla: niekoľko dní priateľstva medzi mladými ľuďmi oboch
vierovyznaní, ktoré budú plné vzájomných rozhovorov o vzťahu k Bohu, spôsobe
modlitby i hľadania slov, ktoré vyjadrujú, čo nás spája a čo je rozdielne.

Od nedele 19. augusta do nedele 26. augusta: Spoločné modlitby. Rozhovory o Biblii.
Spoločné rozjímanie o prvom z Podnetov na rok 2018: „Začrieť hlbšie do prameňov
radosti.“ Workshopy a diskusie s hosťami z Európy a ďalších svetadielov. Koncerty
a  priestor pre spoločné slávenie.

Prvýkrát organizuje komunita Taizé stretnutie na Ukrajine. Uskutoční sa od piatka
27.   apríla do utorka 1. mája v Ľvove a bude otvorené aj pre mladých ľudí z iných krajín.

Od 14. do 19. mája pôjde brat Alois spolu s niekoľkými bratmi a mladými ľuďmi do
Moskvy a potom sa zúčastní na pravoslávnom slávení Nanebovstúpenia v Kemerove
na Sibíri.

Siedme medzinárodné stretnutie mladých v Ázii sa bude konať od stredy 8. augusta do
nedele 12. augusta 2018 v Hong-Kongu. Táto etapa púte dôvery na zemi spojí mladých
ľudí z rôznych kútov Ázie i ďalších kontinentov. Prijmú ich rôzne miestne cirkvi.

Medzi štvrtkom 25. októbra a nedeľou 28. októbra sa uskutoční regionálne stretnutie
v  Rakúsku, v Grazi, s mladými ľuďmi z rôznych stredoeurópskych krajín.

41. Európske stretnutie mladých sa uskutoční medzi 28. decembrom 2018 a 1. januárom
2019 v španielskom Madride.




