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Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně, r. 2021

„Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj
Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás.“1

Slavnost Zvěěstovaáníá Paáněě  obracíá nasěi pozornost nějěn k moměntu Vtěě lěníá
Jězě íásěě Krista, alě i k pocěaá tku nasěěho zě ivota. Těhdy Buů h kazěděáho z naá s s
laá skou  utkal  v  luů něě  nasěíá  matky  a obdarěil  něsmrtělnou  dusěíá.  Mozěnost
spolupracovat s Bohěm na stvorěěníá nověá  něsmrtělněá  bytosti jě vzněsěěnaá
vyásada, ktěrou němajíá ani anděě lěá . Dar víáry naám pomaáhaá  tuto skutěcěnost
spraávněě  docěnit a zěasnout nad níá.

Soucěasnaá  spolěcěnost sě k pocěětíá díátěě tě něstavíá vzědy s otěvrěěnyám naá rucěíám.
Z cěěho vyplyávajíá  vzruů stajíácíá  obavy z pocěětíá  a narozěníá  díátěě tě? Slyáchaámě
obavy z prěělidněěníá  Zěměě ,  jakoby Buů h jěn nězuá cěastněěněě  hlěděě l  na lidi a
něchtěě l  naám po vzkrěíásěěníá  svěěrě it  cělyá  proměěněěnyá  věsmíár.  Víámě takěá ,  zěě
jakěákoli  souzě itíá  s druhyám  cělověěkěm  jě  zdrojěm  nějěn  vělikěá  radosti  a
sětěěstíá, alě nězrěíádka i bolěsti, naámahy a krěíázěě. Pokud tuto skutěcěnost liděá
odmíátajíá  a zaměěrěujíá  sě pouzě na zíáskaáníá  individuaá lníáho sětěěstíá,  dochaá zíá  k
narusěovaáníá cělěá  spolěcěnosti. Vzědyť uzě  dněs sě vě vělkěám pocětu rodíá děě ti
mimo  manzěělstvíá  a  ně  maá lo  matěk  zuů staávaá  osamocěno.  Zpuů sobujě  to
nějěn  sociaá lníá  problěámy,  alě  prěěděvsěíám  cělěá  gěněraci  děě tíá  něníá  nikdo
schopěn nahradit milujíácíá rodinněá  prostrěědíá s maminkou a tatíánkěm.

Vě vsěěch těězěkyách chvíálíách naám proto muů zěě byá t povzbuzěníám a posíálěníám
zě ivot Svatěá  rodiny. Maria pocěětíá  Bozě íáho Syna Jězě íásěě Krista něplaánovala,
bylo jíá oznaáměno. Hrozilo jíá nějěn spolěcěěnskěá  odsouzěníá, alě dokoncě i
ukaměnovaáníá. Něvěěděě la, kdě budě rodit, ani jak zabězpěcěíá svěá  díátěě . Svatyá
Josěf jíá  byl vě vsěěch situacíách oporou. Pro kazěděáho muzěě tak muů zěě byá t
vzorěm,  aby  statěcěněě 2 prěijal  odpověědnost  za  zěěnu  i  díátěě  a  s tvorěivou
laá skou sě postavil vsěěm vyázvaám. Maria i Josěf vzědy duů věěrěovali Bohu a zě
svěá  strany uděě lali vsěě, co v tu chvíáli uděě lat mohli.

1  Vstupní modlitba ze Slavnosti Zvěstování Páně
2  Srov. Papež František, Apoštolský list Patris corde (8. prosince 2020).
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Něěktěrěíá  z  vaá s  sě  na  naá s  obracíá  s  dotazy,  zda  nědosělo  kě  změěněě  ucěěníá
cíárkvě ohlědněě  mravníá  něprěíápustnosti antikoncěpcě cěi  uměě lěáho potratu
zdravotněě  postizěěnyách  děě tíá.  Něpovazěujmě  tyto  jěvy  za  vyádobytěk
moděrníá  spolěcěnosti.  Uzě  starověěkěá  civilizacě znaly zpuů soby zabraně ujíácíá
pocěětíá cěi donosěěníá díátěě tě. Postoj cíárkvě sě po dva tisíácě lět nězměěnil a ani
změěnit  němuů zěě,  protozěě  ani  lidskaá  prěirozěnost  ani  mravníá  principy sě
něměěníá. Moděrníá těchnickěá  prostrěědky něměěníá zlo na dobro, jěn mohou
zpuů sobit, zěě dobro jě plodněě jsě íá a zlo nicěivěě jsě íá.

Papězě  Frantisěěk nědaávno prěipomněě l: „Ucěěníá cíárkvě jě v tomto boděě  jasněá .
Lidskyá  zě ivot  jě  posvaá tnyá  a  nězcizitělnyá  a  zjisěťovaáníá  zdravotníáho  stavu
něnarozěněáho díátěě tě v děě lozě matky za uá cěělěm sělěkcě jě trěěba rězolutněě
odmíátat, poněěvadzě  jě vyárazěm nělidskěáho zpuů sobu mysělěníá schvalujíácíáho
uměě lěá  prěěrusěěníá těěhotěnstvíá u ploduů  s nějistou prognoá zou, ktěryá  rodinaám
odníámaá  mozěnost prěijmout, obějmout a milovat jějich nějslabsěíá děě ti.“3 

Co tědy muů zěěmě pro něnarozěněá  děě ti a jějich rodicěě, prěíápadněě  pro lěákarěě,
ktěrěíá  jědnajíá proti zě ivotu, děě lat? I kdyzě  naám srdcě prěi mysělěncě na osud
tisíácuů  něnarozěnyách děě tíá krvaá cíá, němuů zěěmě druhyám dobro vnucovat proti
jějich vuů li. Něděě lal to ani Kristus. Buů h rěspěktujě svobodnou vuů li kazěděáho
cělověěka, ktěraá  mu byla darovaána prěi jěho pocěětíá  a zuů staávaá  mu na věěky.
Podporu vsěak muů zěě vyjaádrěit kazědyá  z naá s, prěicěěmzě  jějíá formu si lzě zvolit
dlě situacě a mozěnostíá. Doporucěěníáhodněá  jsou zějměána vroucíá modlitba,
trpěě livěá  naslouchaáníá,  tisě íácíá  i povzbuzujíácíá  slovo,  dobryá  prěíáklad  a
samozrěějměě  nězisětnaá  praktickaá  pomoc.

K tomu, abychom duů věěrěovali Bozě íámu plaánu a něbaá li sě prěijíámat i to, co jě
v nasěich lidskyách ocěíách nědokonalěá  a jě  spojěno s obtíázěěmi,  vaám vsěěm
zěěhnajíá 

vasěi biskupověá

3  Papež František, Promluva k účastníkům mezinárodního sympozia o prenatální a poporodní péči (25. května 
2019). Převzato z: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29460.


