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Milovaní bratři a sestry, 
 
vstupujeme do období přípravy na slavení Velikonoc. Toto 

období nás každoročně zastihuje v nejrůznějších okolnostech života církve a 
společnosti. Chci připomenout, že i letošní postní doba má pro nás jednu 
zvláštní nabídku. V rámci příprav na Cyrilometodějské výročí v roce 2013 
chceme svou pozornost soustředit na svátost křtu. Avšak nejde jen o téma, které 
by mělo zaznít např. v liturgii, ale měli bychom se společně dotknout něčeho 
hlubšího, mělo by nás to posunout jak v chápání významu této svátosti, tak v 
samotném životě křesťana: žít milostí křtu s větším odhodláním i s větší 
odpovědností, zakoušet na sobě, co mi Bůh ve křtu daroval. 
 
Přesto, že si většina z nás okamžik svého křtu nepamatuje, je křest zlomovou 
událostí v životě. Činí nás svobodné od otroctví hříchu, stáváme se členy církve, 
údy Kristovými, Božími dětmi. Skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista se nám 
otevírá nový život, který není omezen časem ani konečností hmoty, a 
vstupujeme do Božího království. Zvláště to chci podtrhnout. 
 
Přijmout křest znamená přijmout pravidla tohoto království, vyjádřená 
v Desateru a v přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Křtem se vědomě hlásíme 
k jedinému pravému vládci, kterým je Bůh, a o velikonoční vigilii obnovujeme 
své odhodlání žít z přijaté křestní milosti. To je obsahem onoho trojího věřím 
v křestním slibu. Trojím zřeknutím se zároveň odmítáme Zlého, který si nás chce 
přivlastnit, zotročit a zničit, a s důvěrou v Boží pomoc se odhodlaně stavíme na 
stranu dobra. Tak, jak nám to Kristus ukazuje v dnešním evangeliu, kdy sám 
pokušení Zlého rázně odmítá.  
 
Nezapomínejme přitom, že křtem získáváme nejen velkou Boží ochranu a 
velkou důstojnost, ale i velký úkol. Náš Pán nám řekl: „Jděte tedy, učte všechny 
národy, křtěte je … a učte je zachovávat všechno, co jsem Vám přikázal.“ (Mt 
28, 19-20) Upozornil nás také, že jsme světlem světa a nemůžeme se schovávat 
(srov. Mt 5, 14-15). 
 
Věřím, že každé společenství věřících v naší diecézi i každý z nás osobně bude 
chtít upřímně prožít tuto nabídku společné přípravy. Jsou k tomu připraveny 
některé aktivity, které tomu chtějí napomáhat. V naší diecézi je to iniciativa 
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Katechetického a pedagogického centra, která chce pomoci objevit událost 
vlastního křtu a jeho významu v životě. Všem věřícím v naší vlasti je určena 
také Novéna o křtu – brožurka s texty rozjímání a modliteb. Je možné si ji zvolit 
jako průvodce po celou postní dobu nebo se ji modlit v devíti dnech od 2. do 10. 
dubna.  
 
Chtějme být i v tom iniciativní. Příkladem nám může být Nikodém, který 
přicházel k Ježíši v noci, aby se dozvěděl něco o novém učení. Toužil si vyjasnit 
věci ve svém životě a Ježíš mu odhalil tajemství křtu jako znovuzrození pro 
nebeské království. Tato touha ho posléze přivedla k svědectví pod Kristovým 
křížem i před Pilátem. 
 
Křesťanství není nějakou soukromou záležitostí. Ze své podstaty je to věc 
veřejná. Svým jednáním a postoji ovlivňujeme své okolí a celek společnosti. 
Jsme povinni jednat mravně a spravedlivě, zastat se pravdy a spravedlnosti, i 
kdyby to bylo pro nás nevýhodné. Společnost se nás stále ptá, co jí vlastně 
přinášíme. Ukažme jí to kvalitou svého života.  
 
V této souvislosti chci připomenout, že za několik týdnů proběhne v naší vlasti 
sčítání lidu. Nezapomeňme ani na tuto formu svědectví. Všechny pokřtěné 
vybízím, aby i tímto způsobem vyjádřili před naší společností svou příslušnost 
k římskokatolické církvi. Je to přiznání ke Kristu. 
 
Jako křesťané jsme povinni hájit Boží království, usilovat o dobro a pokoj. Proto 
ať naše jednání hovoří o práci, námahách a obětavosti, a ne o ráji na zemi pro 
všechny, ani o loterii závratného štěstí pro kohokoli. Věřme evangeliu a žijme 
podle něho. 
 
K tomu Vás spolu s ostatními biskupy naší vlasti vyzývám a žehnám Vám  
 

 
 

Váš biskup František Václav Lobkowicz 


