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V sobotu večer 11. dubna se koná vigilie Květné neděle. Papež je v centru Buenos Aires a spolu s ním 

se zde shromáždilo asi milion osm set tisíc mladých lidí, aby svědčili o tom, že „My jsme poznali a uvěřili 

v lásku, jakou má Bůh k nám.“ (1Jan 4,16) 

Latinská Amerika je kontinentem velkých sociálních rozdílů, ozbrojených konfliktů, velké zadluženosti 

států a téměř neřešitelných problémů. Je zde pokušení vše změnit pomocí násilí. Boží slovo jako řešení 

nabízí skutečnost, že i zde je mladý člověk bezmezně chápán a milován Bohem. On je ten, který dovede 

nalézt řešení v životě  každého člověka i celé společnosti. 

Mezinárodní fóra mládeže 

Spolu se Světovými dny se zrodila také Mezinárodní fóra mládeže. Jedná se o setkání organizovaná 

Papežskou radou pro laiky, které trvá několik dní a jsou na něj pozváni vždy dva mladí lidé reprezentující 

každou Biskupskou konferenci kromě delegátů nejrozšířenějších mládežnických katolických skupin, hnutí a 

sdružení. Spolu s nimi se fóra účastní jako pozorovatelé skupina hostů z celého světa, kteří pracují v oblasti 

pastorace mládeže – ti pak přispívají svým slovem jako „svědkové“ naší doby.  

 

Vigilie 

Promluva Jana Pavla II. 

11. dubna 1987 – Buenos Aires (Argentina) 

 „MY, KTEŘÍ JSME UVĚŘILI, POZNALI JSME LÁSKU,  

JAKOU MÁ BŮH K NÁM.“ (1 JAN 4,16) 

Apoštolové nové evangelizace k vytvoření společnosti lásky 

Drazí mladí! 

1. Jsem velice rád, že s vámi mohu dnes večer po tak intenzivním dni být, a to téměř na závěr mé 

pastorační návštěvy v Uruguayi, Chile a Argentině, která se uzavře zítra na Květnou neděli oslavou 

Světového dne mládeže. Setkání na této vigilii nás uvádí do atmosféry tohoto dne, totiž atmosféry víry v 

lásku, kterou Bůh pro nás má.  

Přišel jsem si mezi vás trochu odpočinout, drazí mladí. Přišel jsem, abych vám naslouchal, abych s 

vámi rozmlouval, abych se společně s vámi modlil. Chtěl bych vám ještě jednou zopakovat to, co jsem vám 

řekl v první den svého pontifikátu, totiž že „jste nadějí papeže, že jste nadějí církve“. Velmi silně jsem cítil 



v těchto letech své služby v církvi vaši přítomnost a přátelství. Vaše láska a modlitby mi byly vždy 

podporou při plnění poslání, které mi svěřil Kristus.  

Dnes jste zde přítomní mladí z celého světa, z různých částí Argentiny, Latinské Ameriky i každého 

kontinentu; z jednotlivých místních církví,  

z mezinárodních společenství a hnutí. S láskou vás zdravím a ve vás také mladé z celého světa, neboť 

láska, kterou pro nás má Bůh, zasahuje každého.  

Téma tohoto Světového dne mládeže, vybrané z prvního listu apoštola Jana, nám odkrývá víru prvních 

křesťanů, zvláště pak víru apoštolovu, který již od mládí následoval Pána a který až do svého stáří rostl ve 

víře a lásce. Právě na konci svých dnů píše: „My jsme poznali a uvěřili v lásku, kterou má Bůh k nám. Bůh 

je láska; kdo je v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ (1 Jan 4,16) 

Je to dojemné svědectví toho, co nazýváme křesťanským mládím ducha. Takové mládí spočívá v tom, 

že zůstáváme navždy věrní Boží lásce. Spojení  

s Bohem nám v něm dává každým dnem růst. A naopak vše, co nás od Boha vzdaluje, hřích a všechny jeho 

důsledky, je cestou vnitřního stárnutí, strnulosti, a lenosti poznávat a žít stále novou Boží lásku, která nám 

byla odhalena  

v Kristu.  

A nyní se obracím zvláště k vám, drazí mladí z Argentiny, kteří jste zde většinou přítomní. Jménem 

všech vám děkuji za nesmírnou práci na přípravách Světového dne mládeže a za srdečnost, s kterou jste nás 

přijali.  

V první části našeho setkání jste chtěli uvažovat o svých problémech a obavách, o svých přáních a 

očekáváních. Vím, že jste pevně rozhodnuti překonat nedávné bolestné zkušenosti vaší vlasti a postavit se 

všemu, co by ohrožovalo bratrské soužití všech Argentinčanů, založené na hodnotách spravedlnosti, 

solidarity a míru. Aby se již nestřetával bratr s bratrem, aby již nedocházelo k únosům a zmizení lidí, aby 

nebylo místa pro nenávist a násilí; aby byla respektována lidská důstojnost. Abyste proměnili ve skutečnost 

toto očekávání národního usmíření, papež vás vyzývá k osobní účasti na vytvoření národa bratří a dětí 

jediného Otce, který je na nebesích. Vyzývám vás, abyste obnovili nasazení, které jste formulovali 

společně s vašimi biskupy na velkém setkání mládeže v Cordobě, jež se uskutečnilo v září roku 1985. 

Učiňte tak v přítomnosti Petrova následníka, který mezi vás přišel, aby utvrdil vaši víru a naději.  

Děkujte Pánu za dar víry, který rozněcuje argentinský národní dynamismus. Je na vás, abyste přijali 

zodpovědnost za oživení vaší generace prostřednictvím tohoto daru a dokázali neustálou aktualitu a vitalitu 

Kristova učení. Proto je nutné, abyste vy všichni – každý a každá z vás – velkoryse odpověděli na Kristův 

hlas, který nám i dnes říká: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) Pán se na nás obrací s důraznou a 

jasnou výzvou k osobnímu obrácení, které by zcela změnilo náš život tak, že bychom již nežili sami pro 

sebe, ale pro toho, který nás miloval a který dal sám sebe za nás (srv. Gal 2,20).  

Věrnost Kristu záleží v tom, že ho poznáváme a že ho vytrvale a niterně následujeme jako Mistra a 

Přítele. Časté čtení Písma svatého, a zvláště evangelia, vážné studium Kristova učení, kterému nás učí 

církev, účast na svátostech a každodenní rozhovor s Kristem v modlitbě nám budou hlavními zdroji na 

cestě k živému poznání Krista a jeho poselství spásy.  

Při takovém pohledu na obrácení se ve víře a lásce cítíte tíhu vlastních hříchů a omezení. Složte svou 

víru v Krista, který vás nikdy neopustí. Využijte milosti svátostí, které zanechal své církvi, zvláště pak 

hojnosti Božího odpuštění, jež je nám uděleno skrze svátost smíření.  

Věřte, že Pán počítá s vašim životem ve víře projevující se slovy a skutky, aby se skrze vás stal 

přítomným ve vaší vlasti. Pán s láskou pohlíží a žehná všem vašim osobním i společenským apoštolským 

snahám, které ve spojení  

s církví a jejími pastýři mají rozhodně přispět k nalezení křesťanské odpovědi na nejzávažnější otázky vaší 

generace. Na vás záleží obnovení síly Božího lidu v těchto zemích pro dobro celého tohoto drahého národa 

i celého světa.  

Zvu teď každého z vás, abyste se obrátili k Bohu s důvěrou a upřímnou modlitbou jako onen slepec z 

Jericha, který říká: „Pane, dej ať vidím!“ (Lk 18,41) Pane, ať v každém okamžiku vidím tvou vůli, ať 

vidím, v čem záleží plán lásky pro celý můj život, jaké je mé povolání.  



A dej mi odhodlání říci ti své ano a být ti věrným na cestách, které mi ukážeš: jako kněz, jako řeholník 

či řeholnice, nebo jako laik, abych byl solí a světlem ve své práci, v rodině, v celém světě. Složte tuto 

modlitbu do rukou Panny Marie, naší matky. Na svých poutích do její svatyně v Lujánu a na mnoha dalších 

místech v Argentině jste dokázali, že je to ona, kdo vás skrze víru vede a povzbuzuje na této cestě, k níž 

vás předurčila Boží láska.  

2. „Vstaň a choď“ (Mt 9,5) 

Díky vám, drazí mladí, že jste se v rámci latinskoamerického světa rozhodli stát ozvěnou výzvy k 

naději, která přichází od Krista. Ano, i já chci společně s vámi opakovat: „Latinská Ameriko, buď sama 

sebou! Věrná Kristu, odolej těm, kteří chtějí udusit tvé povolání k naději.“(Projev ze Santo Domingo  

k biskupům latinskoamerické Biskupské konference, III., 2, 12. října 1984: Učení Jana Pavla II. , VII., 2 

/1984/ 894). 

Těmito slovy se na vás obracím také proto, že Latinská Amerika je „kontinentem naděje“ jak pro svou 

věrnost Kristu, kterou tento světadíl prokazuje ve většině svých sfér, tak pro věrnost jediné naději, kterou je 

Kristův kříž.  

„Buď pozdraven, kříži, naše jediná naděje.“ Naděje jediná a všeobecná, neboť Bůh Otec chtěl, že v 

Kristu „plnost sama rozhodla se v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je.“ 

(Kol 1,19-20) 

Latinská Amerika je tedy kontinentem, který v kříži našeho Pána spatřuje vykupitelskou moc schopnou 

vše obnovit, očistit celý vesmír a uspořádat jej  

v Boží království. Toto hluboké přesvědčení mě vedlo k tomu, že jsem 12. října 1984 věnoval každému z 

předsedů Biskupské konference tohoto světadílu kopii prvního kříže, který byl vyzdvižen na americké 

půdě. Chtěl jsem tímto gestem probudit ducha nové evangelizace, která by prokázala sílu kříže při obnově 

každého člověka po všech stránkách jeho života. V čele našeho dnešního setkání je velký kříž, se kterým 

byly zahájeny všechny oslavy Svatého roku vykoupení a který jsem o neděli Zmrtvýchvstání Páně věnoval 

skupině mladých se slovy: „Drazí mladí, nyní, ke konci svatého roku, vám svěřuji tento kříž, který byl 

symbolem Jubilejního roku. Kristův kříž! Neste jej do světa jako znamení lásky, kterou měl náš Pána Ježíš 

k celému lidstvu, a zvěstujte všem, že jen v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, je spása a vykoupení!“ 

Když se nyní obracím na vás, mladí z Latinské Ameriky, chtěl bych vám připomenout, že jste ve stínu 

Kristova kříže nositeli dvojí naděje: svým mládím jste nadějí pro církev a jste nadějí také pro svou 

příslušnost k Latinské Americe, kontinentu naděje. To vše vám ukládá zvláštní zodpovědnost před církví a 

celým lidstvem. Očekávám od vás mnoho! 

Očekávám především, že obnovíte svou věrnost Ježíši Kristu a jeho spásnému kříži. Vězte, že tatáž 

Kristova vykupitelská oběť se svátostně zpřítomňuje při sloužení každé mše svaté, které snad probíhá 

blízko vaší školy nebo práce.  

Ne, Pán nepřestává působit ani v naší době. Ne, On žije. A nepřestává každého z nás volat, abychom se 

s ním, je-li to možné, každým dnem spojovali skrze eucharistii, abychom s duší očištěnou od smrtelných 

hříchů přistupovali k přijímání.  

Vzpomeňte si na tak vážná Kristova slova, s kterými se obrací na učedníky: „Kdo chce jít za mnou, 

zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“(Lk 9,23) Chtěl bych vám ukázat, že křížem 

každého dne je především váš každodenní boj za správný křesťanský život, jenž vás činí spolupracovníky 

na Kristově vykupitelském díle. Přispíváte tímto způsobem k uskutečnění usmíření všech lidí i celého 

Božího stvoření. Je to překrásná životní náplň, která však vyžaduje velkodušnost. Přemýšlejte proto o tom, 

jaký má být váš život, neboť vykoupil-li nás Kristus svou smrtí na kříži, pak by nebyl naší správnou 

odpovědí život průměrný a vlažný. Toto vše vyžaduje úsilí, oběť a houževnatost; odhodlání každodenně 

snášet tíhu kříže na svých bedrech.  

Věřte, že takové odevzdání se vyžaduje sebezapření a váš souhlas s Božím spásným plánem. Vyžaduje 

odhodlání darovat vlastní život a bylo-li by třeba, i jej pro Krista ztratit. Taková jsou i Kristova slova, se 

kterými se obrací na každého z nás: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj 

život pro mě, zachrání si ho.“ (Lk 9,24) Ten, kdo se oddává jen vlastnímu potěšení a sleduje jen vlastní 

zájmy, třebaže by se tyto na první pohled zdály ušlechtilými, takový člověk by chtěl zachránit vlastní život 



a vzdálil by se Kristu. Musíte proto jednat jako Ježíš na kříži, s nejvyšší láskou toho, jenž „dává život za 

přátele“. (srv. Jan 15,13) Otevřete svá srdce! Buďte pozorní k potřebám druhých, zvláště těch 

nejubožejších. Mějte před očima všechny formy bídy, materiální i duchovní, kterou pociťují vaše země i 

celý svět, a snažte se uplatnit zásadní a účinná solidární řešení těchto problémů. Snažte se především 

sloužit lidem, tak jak si přeje Bůh, aby se jim sloužilo, aniž byste hledali odměnu nebo sledovali vlastní 

egoistické zájmy.  

Jménem našeho Pána vás žádám, abyste dnes obnovili svou věrnost Kristu, která činí z vaší země 

„kontinent naděje“. Chtěl jsem vám ukázat hlavní body nasazení pro Krista: eucharistii, každodenní 

obětování se, zapření sebe samého.  

Nechť vás provází Marie, naše naděje, Panna Guadelupská, která je patronkou Latinské Ameriky.  

3. Drazí mladí z celého světa! 

Ke konci tohoto našeho setkání bych se chtěl ještě jednou vrátit k tématu dnešního dne. „My jsme 

poznali lásku, jakou má Bůh k nám, a uvěřili jsme  

v ni.“ (1 Jan 4,16) 

Přál bych si, aby vaše životy byly vždy naplněny touto velkou pravdou: „Bůh je láska.“ (1 Jan 4,16) 

Pravdou, která nám byla spíše než slovy odhalena skutky. Láska, která člověka vnitřně obnovuje a přetváří 

jej z hříšníka a odpůrce v dobrého a věrného služebníka. (srv. Mt 25, 21) To je pravda, o které máte 

neustále vydávat svědectví, neboť „kdo zůstává v lásce, zůstává  

v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ (1 Jan 4,16) Zůstávejte v Bohu a hlásejte jeho lásku, věrni jeho plánu spásy, 

v obětavé službě, s vnitřním pokojem a sílou,  

s hlubokou modlitbou, s odhodláním k sebezapření, svým řádným životem a  

s radostí z dávání. Vydáte tak spíše skutky než slovy svědectví o tom, že Bůh je láska.  

Zeptali jste se mě, který problém lidstva mi činí nejvíce starostí. Je to právě pomyšlení na lidi, kteří 

ještě nepoznali Krista a kteří ještě neodhalili velikou pravdu Boží lásky, pohled na lidstvo, které se stále 

více vzdaluje od Pána, které odsouvá Boha na okraj nebo popírá jeho existenci, na lidstvo bez Otce, a proto 

také bez lásky, osiřelé a zmatené, schopné zabíjet ostatní lidi, které nepovažuje za své bratry, lidstvo, které 

tak připravuje vlastní zmar a zničení. Proto, moji drazí mladí, vás chci dnes znovu vyzvat, abyste se stali 

apoštoly nové evangelizace za vytvoření společnosti lásky.  

„My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1 Jan 4,19) Míru naší lásky nemůžeme posuzovat 

jen podle chabé schopnosti lidského srdce. Musíme milovat tak, jako milovalo srdce Kristovo, jinak 

zůstaneme pozadu za láskou, kterou měl On. S novým úsilím tedy hlásejte věrnost Ježíši Kristu, Vykupiteli 

lidstva. Mějte na paměti, že ten, kdo miluje Pána všemi svými silami a obrátí k Bohu své nejvyšší tužby, 

neztratí nic, nýbrž právě naopak získá vše, protože: „...jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti ... a dal 

nám svého Ducha.“ (1 Jan 4,12-13) To vše si však žádá, abychom byli „novými lidmi“. Věřit v Boží lásku 

není jednoduchý úkol. Vyžaduje osobní darování se. Neomezuje se na egoistické zklidnění mysli, ani 

nenechává srdce lhostejným, ale činí ho velkorysým, svobodnějším a bratrštějším. Je to srdce osvobozené 

od mnoha zotročení, jakými jsou sexuální zmatky, drogy, násilí, touha po moci a bohatství, které vás 

nechávají prázdnými a nespokojenými a zabraňují vám v pravé lásce a štěstí.  

Otevřete plně svá srdce Kristově lásce, která jediná může dát pravý smysl vašemu životu. Společně se 

sv. Pavlem vám kladu na srdce: „Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak abyste zakořeněni 

a zakotveni  

v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka i délka, výška i hloubka: poznat 

Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.“ (Ef 3,17-19) A tak jako 

láskou ke Kristu naplňte svá srdce také láskou ke všem lidem, protože „řekne-li někdo: Já miluji Boha, a 

přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, 

kterého nevidí.“ (1 Jan 4,20) Drazí mladí,  

s vděčností přijměte Boží lásku a vyjadřujte ji uprostřed skutečně bratrského společenství. Každý den 

buďte připraveni dát vlastní život za přeměnu světa. Dnes více než kdy jindy svět potřebuje vaši radost a 

vaši službu, váš čistý život a vaši práci, vaši sílu a sebedarování, aby se vytvořila nová, spravedlivější, 



bratrštější, lidštější a křesťanštější společnost, nová společnost lásky, která se projevuje v službě všem 

lidem. Vystavíte tak společnost života, pravdy, svobody a spravedlnosti, lásky, usmíření a míru.  

Vy víte, jak moc mi leží na srdci otázka světového míru, a víte, že jsem  

s vámi při různých příležitostech prošel evangelní pouť míru. Dobře víte, že mír je dar Boží – Ježíš Kristus 

je „naším mírem“, (srv. Ef 2, 14) který si musíme usilovně vyprošovat. Kromě toho my sami jej máme 

mezi sebou šířit, což vyžaduje od každého z nás hlubokou vnitřní proměnu.  

Proto si dnes, drazí mladí, přeji, abyste se opět stali „tvůrci pokoje“ na cestách pravdy, svobody a 

lásky. Blíží se třetí tisíciletí; vy v něm budete hlavními tvůrci společnosti a předními přímými 

zodpovědnými za mír. Avšak společenský soulad nepochází sám od sebe, ani jej nelze prosazovat zvenčí. 

Takový soulad vychází ze spravedlivého, svobodného, bratrského srdce, usmířeného láskou. Buďte tedy již 

od nynějška společně s ostatními lidmi tvůrci pokoje. Spojte svá srdce i své síly v utváření pokoje. Pouze 

tehdy, budete-li žít Boží lásku a budete-li usilovat o evangelní bratrství, stanete se skutečnými a šťastnými 

tvůrci společnosti lásky.   

Vaše nejsvětější Matka Maria nechť vás neustále provází; ona uvěřila  

v Boží lásku a s radostnou důvěrou se dala jeho slovu, mladá a prostá se otevřela Otcově lásce, dostalo se jí 

v plnosti Ducha Svatého a dala nám Ježíše, Spasitele světa.  

Drazí mladí přátelé, znovu vám říkám: na přímluvu Naší Paní z Lujánu, Argentinčany tolik milované, 

buďte vždy a za všech životních okolností svědky Kristovy lásky, nositeli naděje a tvůrci pokoje.  

 

Homilie při mši svaté na Květnou neděli  

12. dubna 1987 – Buenos Aires (Argentina) 

„TAKÉ MY JSME POZNALI A UVĚŘILI V LÁSKU, KTEROU MÁ BŮH K NÁM.“ (1 JAN 4,16) 

Kristus, církev a svět očekávají svědectví vašeho života 

1. „Hosana synu Davidovu.“ (Mt 21, 9) 

Dnes si církev na celém světě připomíná tato slova, kterými zástup shromážděný na velikonoční svátky 

v Jeruzalémě vítal Ježíše Nazaretského. „Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Páně, 

hosana na výsostech!“ (Mt 21, 9) 

Ježíš doprovázený svými učedníky vjíždí na oslátku do svatého města. I při této příležitosti, jak 

podtrhává evangelista, se na Kristu potvrzují slova proroka: „Řekněte siónské dceři: Hle tvůj král k tobě 

přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.“ (Mt 21, 5) 

Církev nazývá dnešní neděli nedělí Květnou na památku ratolestí, které obyvatelé Jeruzaléma a 

poutníci stlali na cestu, když tudy projížděl Ježíš, a dav jej s velkým nadšením zdravil. 

Liturgické zpěvy této neděle nám připomínají, že se na tomto nadšeném vítání podíleli zvláštním 

způsobem mladí. Jsou to „pueri Hebraeorum“ – mladí Hebrejci, kteří v těchto zpěvech provolávají Syna 

Davidova.  

Zdá se, jako by ho mladí, kteří byli přítomní prvnímu Ježíšovu jásavému vjezdu do Jeruzaléma, chtěli 

navždy zvláštním způsobem doprovázet, pokaždé když církev slaví tento svátek, tak výjimečně váš.  

2. O Svatém roce vykoupení 1983-84 připutovali na Květnou neděli do Říma zástupy mladých z 

různých zemí a kontinentů, aby se mnou oslavili Jubileum. Také následující rok u příležitosti 

Mezinárodního roku mládeže jsme s mladými prožili překrásný a nezapomenutelný den. Od oné chvíle byla 

Květná neděle pro církev po celém světě prohlášena Dnem mládeže. Tento rok ji společně prožíváme zde v 

Buenos Aires. 

Společně s vámi, mladí z Argentiny, jsou tu ti, kteří připutovali z různých zemí Latinské Ameriky a 

dalších částí světa. Mezi nimi zástupci mladých  



z Říma, který je papežovou diecézí, a představitelé různých mezinárodních hnutí a organizací. Srdečně 

zdravím vás všechny, kdo tvoříte velké společenství mladých z celého světa, i vás zde přítomné 

představitele církve. (...)  

Zvláště zdravím biskupy, kteří přišli z blízkých i dalekých zemí, aby doprovázeli mladé ze své diecéze 

a aby s papežem oslavili tento den, pro církev tak významný. Zdravím také kněze, řeholníky a řeholnice a 

všechny ty, kdo doprovázeli mladé na této pouti. Díky za vaši účast. 

Z hlavního města Argentinské republiky se v duchu spojujeme s bazilikou sv. Petra i s Římem, sídlem 

všeobecné církve, kde se dle vůle našeho Pána zrodil tento svátek mladých. Cítíme se také hluboce spojeni 

s mladými z celého světa, kteří společně se svými pastýři slaví tento každoroční svátek, ať už na Květnou 

neděli, nebo v kterýkoliv jiný den roku podle místní situace a okolností.  

3. Při spojení Dne mládeže s Květnou nedělí na památku mladých, přítomných slavnému hosana, které 

vítalo Ježíše při vjezdu do svatého města, církev nevychází pouze z nadšení, které je vlastní mladým všech 

věků, ale staví na významu, který měl onen vjezd do Jeruzaléma v životě Krista, a skrze něj také v životě 

každého z lidí.  

Ano, dnešní liturgie nám připomíná, že slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma byl úvodem a 

počátkem událostí Svatého týdne. Ti, kteří se při pohledu na Krista ptali: „Kdo je to?“ nalezli plnou 

odpověď pouze tehdy, jestliže ho následovali i v klíčových dnech jeho smrti a vzkříšení. 

I vy, mladí, dosáhnete plného porozumění významu jeho života a svého poslání při pohledu na Krista, 

který zemřel a vstal z mrtvých. Připojte  

k přirozené přitažlivosti, kterou má pro vaše srdce Kristus a jíž projevili svým nadšeným hosana mladí z 

Jeruzaléma, také pozorné uvážení událostí Svatého týdne.  

Dnes jsme vyslechli vyprávění o těchto událostech, které ve svém evangeliu zaznamenává svatý 

Matouš. A ačkoliv tato slova pro nás nejsou novými, znovu v nás vzbuzují hluboké city.  

Když se v Písmu objevuje postava Syna člověka podrobeného výslechům a mučení, prorokova slova, 

která zmiňuje dnešní liturgie a která předcházejí o mnoho staletí ony události, zcela nabývají skutečnosti a 

zřejmosti. Izaiáš píše o budoucím Mesiáši: „Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé 

vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.“ (Iz 50, 6) 

Porovnáme-li jeho slova s tragickými událostmi čtvrteční noci a pátečního rána, podoba je zcela 

překvapivá. Prorok píše, jako by byl svědkem oněch scén.  

Se stejnou přesností žalm dnešní liturgie předpovídá Kristovo utrpení. „Všem, kdo mě vidí, jsem jenom 

pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: „Svěř to Hospodinu!“ „Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, 

když si ho oblíbil!“ (Žl 21,8-9) 

Jsou to slova, která evangelium do těch nejmenších podrobností potvrdí při líčení Ježíšova ukřižování 

na Golgotě. Tehdy se naplní i slova žalmisty, popisující Kristovy rány: „Sápou se jako lev na mé ruce a 

nohy. Mohu si spočítat všechny své kosti.“ (Žl 21,17-18) „Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.“ (Žl 

21,19) 

4. Vyprávění o Kristově utrpení nás dnes provází až do chvíle, kdy je tělo Ježíše, jenž zemřel na kříži, 

uloženo v kamenné hrobce. A přesto nás chce dnešní liturgie ještě hlouběji uvést do velikonočního 

tajemství Ježíše Krista. A tak je text druhého čtení z listu svatého Pavla Filipanům uprostřed událostí 

Svatého týdne klíčem k odhalení celého rozměru Božího tajemství. 

Kdo je Ježíš Kristus? Můžeme se znovu ptát jako ti, kdo ho viděli vcházet do Jeruzaléma.  

Ježíš Kristus: „ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se 

zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.“ (Flp 2,6-7) 

Ježíš Kristus je tak pravým Bohem, Božím Synem, který na sebe vzal lidskou podobu a stal se 

člověkem. Na této zemi žil jako syn člověka. Právě v něm, jako v synu člověka, se naplnil obraz 

Hospodinova služebníka, zvěstovaného Izaiášem.  

5. Zatímco Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma, my se tak jako zástup těch, kteří ho obklopovali, 

ptáme: Co Kristus učinil během svého života?  

Vytane nám na mysli souhrn jeho misionářského působení, které, přestože bylo krátké, bylo také 

neobyčejně intenzivní, tak jak nám o něm mluví Písmo: „Konal a učil.“ (Sk 1,1); „Procházel zemí a 



prokazoval dobrodiní.“ (Sk 10,38); „Žádný člověk nikdy tak nemluvil!“ (Jan 7,46) A přesto by všechny 

naše odpovědi byly neúplné, kdybychom nemluvili také o Kristově smrti. Kristův život nabývá plného 

smyslu na kříži; hlavním skutkem Kristova života je jeho smrt. Proto na výše položenou otázku správně 

odpovídá text sv. Pavla: „Sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl 

jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.“ (Fil 2,7-9) V centru 

celého Kristova života je jeho smrt na kříži; ta je základním a završujícím skutkem jeho mesiášského 

poslání. V této smrti se dovršuje „jeho hodina“. Kristus přijímá lidskou podobu, narodí se a žije mezi lidmi, 

aby za nás zemřel.  

Je třeba podtrhnout slova sv. Pavla: Kristus „se ponížil a byl poslušný až  

k smrti“. Není možné poměřovat Kristovu smrt společným metrem lidské slabosti a nedokonalosti. Musíme 

ji posuzovat pravou mírou spásné poslušnosti. Jeho smrt není pouhým koncem života. Kristus se stává 

poslušným až k smrti na kříži, aby svou smrtí přinesl počátek nového života. Neboť: „Smrt přišla skrze 

člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli 

smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povolání k životu.“ (1 Kor 15,21-22)  

6. Společně s obětí Krista, Syna Otce stejné podstaty, člověka, služebníka Hospodinova a muže bolestí, 

hlásá apoštol také jeho povýšení.  

K velikonočnímu tajemství náleží jak Kristova smrt, tak jeho slavné vzkříšení a povýšení. Toto vyvýšení 

začíná na kříži, který je nejen nástrojem jeho utrpení, ale také slavným trůnem Boha, jenž se stal člověkem. 

Na kříži získává mrtvý Kristus opravdový život, na kříži vítězí nad smrtí a hříchem.  

Proto Bůh povyšuje Krista, jenž za nás zemřel na kříži. Povyšuje ho na horizontu dějin člověka 

podléhajícího smrti, a je to povýšení vesmírného rozměru.  

Sv. Pavel píše: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově 

jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě Boha Otce 

vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“ (Flp 2,9-11) 

Ano, Ježíš Kristus je Pán, věříme v našeho Pána Ježíše Krista.  

7.  Drazí mladí přátelé, proč se dnešní den, Květná neděle, stal vaším dnem? Došlo k tomu postupně. 

Již po nějaký čas se v tento den scházeli především do Říma mladí poutníci. Snad jste se tímto způsobem 

chtěli připojit k mladým z Jeruzaléma, k oněm „pueri Hebraeorum“, kteří přihlíželi Kristovu příchodu na 

svátky. Chtěli jste učinit vlastním jejich nadšené „Hosana! Požehnaný jenž přichází ve jménu Páně!“  

Avšak nadšení bývá krátké, může vyprchat během jediného dne. Květná neděle nás naopak uvádí do 

událostí Svatého týdne, do celého Kristova tajemství, jeho vydání se na smrt na kříži z poslušnosti k Otci, 

pokoření Syna, který, přestože je roven Otci, na sebe až do krajnosti přijímá úděl služebníka.  

Mohlo by se říci, že mladé přitáhl Kristův kříž. Vedle vašeho nadšení, již dříve vyjádřeného mladými 

Hebrejci v slavném „Hosana ... Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně!“, nabývá Kristův kříž uprostřed 

velikonočního tajemství plného smyslu. Společně s chválou galilejského proroka Ježíše Nazaretského 

vyjadřujete svou víru v Ježíše Krista, Boha i člověka, Spasitele světa a lidstva.  

8. Ano, Květná neděle nás uvádí do celého tajemství Ježíše Krista, do velikonočního tajemství, v němž 

všechny věci dosáhnou svého završení a skrze něž se plně potvrdí pravdivost slov a skutků Ježíše 

Nazaretského. V tomto tajemství se také plně projevuje do jaké míry „Bůh je láska.“ (srv. 1 Jan 4,8) 

Zároveň si plně uvědomujeme pravou důstojnost člověka, vykoupeného za cenu krve Syna Božího, 

člověka, jemuž je určeno navěky žít u Boha v jeho lásce.  

„Také my jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám.“ (1 Jan 4,16) To říká sv. Jan v textu, o kterém 

budeme rozjímat, a který bude mottem tohoto Světového dne mládeže.  

Drazí mladí, neustále ve svém životě oslavujte Ježíšovo velikonoční tajemství a ve svém srdci 

přijímejte dar lásky Boha, „který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě“ (Gal 2,20). Prostoupeni sílou 

Boží lásky, obraťte svou mladou energii k vytvoření společnosti lásky.  

Řízeni „smyslem víry“ zároveň následujte hlas toho, co je v lidském srdci a svědomí nejhlubšího a 

nejvznešenějšího, toho, co odpovídá vnitřní pravdě člověka a jeho důstojnosti. Tak budete schopni pochopit 

Boží smýšlení, překonat ubohé lidské důvody a proniknout do nového rozměru lásky, kterou nám Kristus 

projevil.  



To je pravý důvod, proč přicházíte oslavovat dnešní den. Přijďte, mladí, a přistupte ke Kristu, Spasiteli 

člověka.  

Takový je smysl vaší přítomnosti na náměstí sv. Petra v Římě a dnes na této významné třídě hlavního 

města Argentiny. To Kristus nás k sobě přitahuje a volá nás. A společně s Kristem také jeho Matka, 

nejsvětější Panna Maria, která přišla ze své svatyně v Lujánu, aby byla mezi námi. Na závěr této oslavy vás 

svěřuji do její ochrany. Velmi dobře vím, co pro vás, mladé z Argentiny, Panna Maria Lujánská znamená: 

ona je středem vašich každoročních poutí, kterých se účastníte ve velkém množství, plní naděje a úcty k 

Boží Matce. 

Vidím ve vás také vaše vrstevníky, mladé, s kterými jsem se měl možnost setkat v různých částech 

světa, i ty, které jsem nikdy neměl možnost potkat.  

V duchu se s nimi spojujeme a vyzýváme je, aby se v tento svatý den přiblížili ke Kristu. 

9. Obracím se k vám všem a říkám vám: nechte se prostoupit tajemstvím Syna člověka, tajemstvím 

Krista, který zemřel a vstal z mrtvých. Nechte se prostoupit velikonočním tajemstvím. Dovolte, aby toto 

tajemství proniklo až do nitra vašeho života a mysli, vašich citů, vašich srdcí tak, aby dávalo pravý smysl 

celému vašemu jednání.     

Velikonoční tajemství je tajemstvím spásy. Pouze skrze Kristovo tajemství můžeme plně pochopit 

člověka. Pouze skrze Krista, který zemřel a vstal  

z mrtvých, může člověk poznat své božské poslání a dosáhnout konečného údělu.   

Dovolte tedy velikonočnímu tajemství působit ve vás. Pro člověka, zvláště pak mladého, je nezbytné, 

aby poznal sám sebe a svou skutečnou cenu, aby poznal význam svého života a bytí, aby znal své poslání. 

Pouze tehdy může určit směr svého života. 

10. Pouze přijmete-li do svých srdcí velikonoční tajemství, budete moci „odpovědět každému, kdo se 

vás zeptá, na naději, která je ve vás“ (1 Petr 3,15). Pouze přijmete-li Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, 

budete moci odpovědět na velké a vznešené touhy vašeho srdce.  

Drazí mladí: Kristus, církev i svět očekávají svědectví vašeho života, založeného na pravdě, kterou nám 

zjevil Kristus.  

Drazí mladí! Papež vám děkuje za vaše svědectví a vybízí vás, abyste vždy byli svědky Boží lásky, 

nositeli naděje a tvůrci pokoje! 

„Pane, ke komu půjdeme? Vždyť ty máš slova věčného života.“(Jan 6,68) 

Pouze Ten, který se vydal a stal se poslušným až k smrti na kříži, má slova věčného života. Přijměte 

jeho slova. Naučte se jim. Při utváření svého života mějte vždy na paměti Kristova slova a jeho život. A 

ještě lépe, naučte se být Kristem samým, takže se mu budete ve všem podobat. V něm je vítězství, které 

vládne nad světem; konečné vítězství člověka. „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ (1 Jan 

5,4) 

Tato víra se ukáže skrze důvěru, věrnost, obětavé a statečné úsilí. S radostí a vděčností budeme moci 

říci Pánu: „My jsme poznali a uvěřili v lásku, kterou má Bůh k nám.“ (1 Jan 4,16) 

Zasvěcení se Panně Marii z Lujánu 

 12. dubna 1987 – Buenos Aires (Argentina) 

SVĚŘUJI TI VŠECHNY MLADÉ SVĚTA, APOŠTOLY TŘETÍHO TISÍCILETÍ 

1. Buď pozdravena, Maria, milostiplná, Matko Vykupitelova! Před obrazem tvého Neposkvrněného 

Početí, Panno z Lujánu, patronko Argentiny, se ti zde,  

v Buenos Aires v tento den klaním společně s dětmi této milované země, jejichž pohledy a srdce se obracejí 

k tobě; se všemi mladými z Latinské Ameriky, kteří ti děkují za tvou mateřskou starost, kterou máš o 

evangelizaci tohoto kontinentu v jeho minulosti, současnosti i budoucnosti; se všemi mladými světa, 

duchovně zde s námi spojenými, plnými víry a lásky. 



Nechť jsou svědky tvého Syna Krista pro třetí tisíciletí křesťanských dějin, vedeni tvým příkladem, 

mladá Panno Nazaretská, která jsi svou vírou ve Slovo a svou mateřskou účastí otevřela bránu dějin 

Vykupiteli člověka. 

2. Blahoslavená ty, která jsi uvěřila!  

V den, kdy Ježíš, sám tichý a pokorný, slavně vchází do Jeruzaléma a je prostým lidem provoláván za 

krále, pozdravujeme také tebe, která jsi nejpřednější mezi pokornými a chudými Páně; oni společně s tebou 

důvěřují v jeho příslib a očekávají jeho spásu.  

Vzýváme tě, věrná Panno a milující Matko, Matko velikonoční, Matko  

z Kalvárie, vzore víry a lásky církve, jež je s tebou navždy spojena ve slávě a kříži Svého Pána.  

3. Matko Kristova, Matko církve! 

Přijímáme tě ve svém srdci jako vzácné dědictví, které nám Ježíš na kříži svěřil. A jako učedníci Tvého 

Syna, tak i my se zcela svěřujeme do tvé péče, neboť jsi Matka Vykupitelova i Matka vykoupených. 

Svěřuji ti a zasvěcuji, Panno z Lujánu, usmířený argentinský národ, jeho naděje a tužby, církev  

s jejími pastýři a věřícími, rodiny, aby rostly ve svatosti, mladé, aby nalezli plnost svého lidského i 

křesťanského povolání uprostřed společnosti, která bude neochvějně pěstovat duchovní hodnoty. 

Svěřuji ti všechny trpící, chudé, nemocné, vystěhovalce; všechny ty, které od nás oddělilo násilí, ale 

kteří zůstávají v přítomnosti Pána dějin jako tvoje děti, Panno z Lujánu, Matko života.  

Učiň, aby celá Argentina byla věrná evangeliu, a rozevři její srdce Kristu, Spasiteli člověka a naději 

lidstva. 

4. Buď pozdravena, Matko naděje! 

Svěřuji ti všechny mladé světa, naději církve a jejích pastýřů, apoštoly třetího tisíciletí, svědky víry a 

Kristovy lásky mezi mladými a ve společnosti.  

Učiň, aby s pomocí milosti Boží byli jako ty schopni odpovědět na Kristův příslib svou věrnou 

spoluprácí a oddaným sebezasvěcením. Učiň, aby jako ty rozpoznávali touhy lidstva, aby v našem světě 

byla vždy spásná přítomnost toho, který je skrze tvou lásku navěky Emanuelem – Bohem s námi a který je 

skrze vítězství svého kříže a vzkříšení mezi námi přítomen až na věky věků. 

Amen.   

 Anděl Páně 

12. dubna 1987 – Buenos Aires (Argentina) 

    S MARIÍ JDEME VSTŘÍC NOVÉMU SVĚTU 

1. „My jsme poznali a uvěřili v lásku.“ (1 Jan 4,16) 

Tajemství vykoupení, které církev slaví o velikonočním týdnu, jenž dnes začíná, je tajemstvím lásky a 

víry. 

Je to tajemství, které se proměnilo ve skutečnost díky mladé dívce, Marii, panně z Nazareta, která 

poznala Boží lásku a uvěřila v ni. Skrze ni se nám dostalo vykoupení a naděje v nový svět. 

Poznala Boží lásku, když jí anděl pozdravil „milostiplná“ a zvěstoval jí, že se stane matkou Vykupitele. 

Uvěřila v Boží lásku, když se plně odevzdala do Božího plánu, a se slovy: „Ať se mi stane podle tvého 

slova.“ (Lk 1,38) se nechala naplnit Duchem svatým, Duchem lásky.  

2. Dějiny spásy zůstávají pro církev dějinami Boží lásky, jež nás provází a na kterou odpovídáme 

svobodnou a oddanou vírou, když se svěřujeme do plánu, který má Bůh s lidstvem. V Marii církev spatřuje 

nejušlechtilejší příklad a vzor takové spoluúčasti na Božím díle. Kéž spása pronikne do světa a společnosti!  

Maria je svědectvím tajemství Boží lásky, která se završuje Kristovým utrpením a jeho vzkříšením. 

Ona je také vzorem věrnosti a mateřské lásky ve svém láskyplném oddání se víře, naději a lásce. Ona je 

Pannou Kalvárie v noci utrpení, Pannou Velikonoc v úsvitu dne Kristova zmrtvýchvstání. Proto je Pannou 

naděje v Písmo a v přísliby svého Syna.  



3. Mladí z Argentiny, Latinské Ameriky a z celého světa, pohleďte na Marii! Vzývejte ji a následujte, 

protože ona je vaším vzorem. Je matkou Ježíše i Ježíšových učedníků.  

S ní kráčíme vstříc novému světu, společnosti lásky. Jako velikonoční lid, přítomný v historii, 

jako poutníci k novému národu poznáváme Boží lásku stejně jako Maria. Věříme v něj, 

abychom se mohli stát nositeli naděje a tvůrci pokoje.     


