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Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

V SOBOTU, 30. ČERVENCE
18.00 h − mše svatá
V NEDĚLI, 31. ČERVENCE
7.30 h − mše svatá
9.00 h − poutní mše svatá
/P. Miroslav Hřib/

10.30 h − hlavní mše svatá
/P. František Beníček/

14.30 h − Te Deum,
svátostné požehnání
a rozloučení s poutníky

Pouť provází krojovaná dechová kapela z Břestu

MODLITBA VĚŘÍCÍCH
K: Bratři a sestry, Bůh mocně působí
v životě těch, kdo doufají
v jeho milost. Na přímluvu svatých
Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie,
jej proto prosme:
L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.
z Za Svatého Otce Jana Pavla II.,
který vyhlásil tento Rok eucharistie,
aby mu Pán dal účast na stole nebeské
hostiny, a putující Církev
ať se na jeho přání shromáždí kolem
eucharistického Krista, daru Otce,
zdroje Ducha a spásy všech lidí.
z Za současnou generaci dětí a
mládeže, aby skrze tajemství krásy,
která ji obklopuje, došla k poznání
lásky Stvořitele.
z Za mladé rodiče, aby v neopako−
vatelnosti lásky, která dává život,
objevovali tajemství vnitřního života
trojjediného Boha a ve společné
modlitbě do něj dávali nahlédnout
i svým dětem.
z Za rodiče, aby v každém ze svých
dětí spatřovali nesmírný dar Božího
navštívení.
z Za naše rodiny, aby v nich vy−
růstaly děti milé Bohu i lidem.
z Za lidskou rodinu, trpící nepokoji, válkami a bezprávím, aby poznala čas míru.
z Za ty, kdo tráví čas prázdnin a dovolených, aby u moří, na horách či letních táborech načerpali
nových sil k plnění tvé vůle.
z Za nás, kteří jako poutníci přicházíme na toto posvátné místo, aby se nám i každodenní život stával
poutí naděje po cestách tvé prozřetelnosti.
z Za svatoanenské poutníky, aby je tato pouť posílila na cestě víry.
z Za ty, kdo završili své pozemské putování, aby došli účasti na tvé slávě.
K: Bože, ve svatých Jáchymovi a Anně jsi nám dal příklad svatých rodičů. Na jejich přímluvu vyslyš
naše prosby a provázej naše rodiny svou ochranou a pomocí na cestě dokonalosti
a svatosti. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
L: Amen.

POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI

Máme-li se na prahu nového milénia zamyslet
nad poutí u sv. Anny v Pustiměři, je třeba
sestoupit ke zdroji, z něhož vyvěrá pramen života,
jenž z tohoto místa vytvořil tradici, po generace
předávanou, a jejímiž nositeli se dnes stáváme i
my.
Vrcholem slavné pustiměřské minulosti bylo
založení ženského kláštera řádu sv. Benedikta.
Jeho zakladatelem byl olomoucký biskup Jan
zvaný Volek (1333-1351), nemanželský syn krále
Václava II. Zakládací listina pochází z 30. září
1340. Klášter byl zasvěcen Dětství Ježíše Krista a
jeho Matky Marie. Z kláštera sv. Jiří v Praze byly
uvedeny do Pustiměře benediktinky a první
abatyší se stala Eliška, vlastní sestra zakladatelova
a příbuzná Karla IV., který je prvním dárcem
kláštera, který měl být trvalým a slavným
památníkem pro spásu duše Elišky Přemyslovny,
matky Karla IV., který si přál povždy se nazývat
zakladatelem tohoto kláštera spolu s biskupem
Janem, jehož nazývá „proavunculus“, tj. strýc
matčin, bratr babičin. Tady našel roce 1351 místo
posledního odpočinku i sám zakladatel kláštera,
biskup Jan VII. („přijímím Volek, syn Václava, krále českého, dvacátý třetí v seznamu
biskupů, nastoupil po Jindřichovi, brzy pak z horlivosti náboženské vybudoval nemalým
nákladem ženský klášter v Pustiměři a obdaroval jej hojnými důchody, nad to velkolepě
ozdobil stříbrnými nádobami a zařízením. Tam byl slavný a zbožný biskup pohřben
s neobyčejnou okázalostí a nádherou“ – podle Augustina Olomouckého /+1513/). Jeho epitaf
končí slovy „honorat non tumulus cineres, sed cinis ipse locum“, tj. ‚popela jeho nezdobí
náhrobek, nýbrž sám popel je ctí místa‘ /zem. archiv v Brně, Cerr. II. 406.248a/. Klášter se díky
svému zakladateli těšil i zvláštní přízni papežů, takže např. od papeže Klementa VI., který
jej vzal pod apoštolskou ochranu, se mu dostalo velmi vyjímečného a na Moravě
ojedinělého privilegia, totiž práva tzv. „zlaté mše“, kterou mohl kněz sloužit v klášterním
kostele za soumraku na Bílou sobotu.
Tak se poselství otce západního mnišství - 'ora et labora' (modli se a pracuj), stalo
součástí dějin místa, jehož osídlení sahá až do období Velké Moravy. Klášter pustiměřský
spatřoval naplnění tohoto poselství v tom, co je v lidském životě nejkřehčí a současně
nejzávažnější, totiž v tajemství "dětství". Zasvěcení kláštera Ježíšovu a Mariinu dětství to
jasně vyjadřuje. Pouze z církevní tradice, z protoevangelia sv. Jakuba, se dovídáme jména
rodičů té "kterou budou blahoslavit všechna pokolení"- Jáchyma a Anny. Jakou vnitřní
krásou asi vynikala ta, jejíž jméno-Anna v hebrejštině znamená "půvab, krásu", a které
bylo svěřeno tajemství života "ženy oděné sluncem"?
Nahlédnout do tohoto tajemství znamená odhalit pravdu o hloubce každého lidského
života a odpovědět tak na výzvu, která je vyryta u kolébky naší evropské civilizace na
delfské věštírně: "Gnothi sé autón" (poznej sám sebe). Krása, co dokáže vidět jednoho ve

druhém je intuicí, která "zachraňuje svět". V čem spočívá tajemství této krásy, tohoto
vidění? Láska, jež dává zaslechnout v životě milujícího tlukot srdce milované bytosti. U
sv. Jáchyma a Anny nacházíme právě tento výraz krásy, otevřené sebedarování i
naslouchání. Jejich láska nebyla uzavřeným objetím, ale touhou po stále hlubším růstu a
naplnění. V této lásce se dávná staletí stýkají se slovy proroků. Čas už není pomíjivým
tokem nezapomenutelných okamžiků, ale stává se věčnou pamětí, kdy skrze Marii věčné
Slovo lidstvo z údolí slz vykoupí. To je stále živé poselství, které do naší současnosti
zaznívá z hlubin pramenů.


Historická zastavení na posvátných místech v Pustiměři
TORZO ROTUNDY SV. PANTALEONA /nad kaplí/. Jejím zakladatelem byl zřejmě

olomoucký biskup Jindřich Zdík
(1083-1150) - "Sloup a světlo
Čech a Moravy za dnů svých,
jemuž ve zbožnosti a čestnosti
neměla
Morava
podobného
biskupa". Zasvětil ji byzantskému
lékaři, sv. Pantaleonovi, původem
z proslulé Nikomédie v Bythýnii
(dnešní Izmit v Turecku), jenž jak praví legenda, - dokázal léčit
všechny nemoci (řecky 'Panteleimon', 'plný milosrdenství'), a
pro svou víru zemřel jako
mučedník
za
Maximiánova
pronásledování. K této mocné
přítomnosti Boha v jeho svatých se obrátil Jindřich Zdík právě ve chvíli, kdy těžká nemoc
ztrpčovala poslední léta jeho života. Stavbou pustiměřské rotundy sv. Pantaleona svěřil
církvi své diecéze znamení hluboké víry ve společenství svatých. Později se rotunda stala
farním kostelem (do r. 1340) a po založení kláštera benediktinek, klášterní kaplí. Koncem
XIV. století byl postaven kostel nový, jak o tom svědčí listina z 15. září 1395, v níž papež
Bonifác IX. uděluje odpustky každému, kdo
navštíví kapli sv. Pantaleona v klášterním kostele
nebo něco pro ni obětuje. Klášter byl zrušen brevem
Sixta V. (27. září 1588) a ke zrušení rotundy sv.
Pantaleona došlo za Josefínských reforem v druhé
polovině 18. století. Po více než dvou staletích, v
jubilejním roce 2000 - na který případalo i 850.
výročí úmrtí zakladatele této první pustiměřské
svatyně – se zde poprvé v novodobé historii slavila
eucharistie pod širým nebem a od té doby se zde
každoročně uděluje svátost nemocných. Vědomí
tohoto posvátného místa ožívá i o průvodech
Božího Těla, odtud směřuje požehnání ke všem
nemocným, trpícím a těm, kdo nežijí sami sobě ani
sami sobě neumírají.

KAPLE SV. ANNY. Na její

obnově se měl podílet už biskup
Jan VII. V roce 1635, poté, co
vyhořel farní kostel byla zničena i
tato kaple, která s ním byla těsně
spojena. Obě posvátné stavby
nechal ještě krátce před svou smrtí
obnovit
František
kardinál
Ditrichštejn. Od roku 1687 byla
svatoanenská úcta spjata s
Bratrstvem sv. Anny, díky němuž
začala i tradice slavných poutí.
Kaple se tak stává poutním
chrámem. Fresky na jejich stěnách
jsou 'Biblia pauperum'. Vyprávějí dějiny spásy od prvního pádu, až k vykupitelské oběti
Ježíše Krista. Fresky Jakubova a
Pseudo-Matoušova
apokryfního
evangelia dávají číst úchvatné
dějiny svatých rodičů Panny Marie,
Jáchyma a Anny. Od velkorysosti a
štědrosti života starozákonních
spravedlivých, přes tíživý úděl
'Bohem opovržených', za jaké je
pokládali lidé proto, že neměli děti,
až k vroucí modlitbě, v níž se jim
dostává
poznání
jedinečného
povolání, které jim svěřila
Prozřetelnost: být rodiči Matky
Božího Syna. Modlitba vskutku
pozvedá náš pohled k nebi, k tajemství Trojjediného Boha. Tato hluboká pravda
promlouvá z kupole sv. Anny, z níž zaznívá Slovo ústy proroků, evangelistů i učitelů
Církve. Jako u sv. Jáchyma a
Anny, a především u Panny
Marie se i v nás má stávat tělem,
aby tak celé tvorstvo dospělo do
plnosti Kristovy. Obnovená
kaple sv. Anny se tak obrací s
výzvou k osobní obnově
každého, kdo jako poutník
směřuje k údělu, jenž Bůh
připravil těm, kdo ho milují. Na
této
cestě
provázelo
svatoanenské poutníky Velkého
Jubilea
2000
Apoštolské
požehnání Jeho Svatosti, Jana
Pavla II.

CHRÁM SV. BENEDIKTA1. Základní kámen stávajícího farního chrámu, zasvěceného

otci západního mnnišství a patronu Evropy byl položen v roce 1900. Posvěcen byl 27.
dubna 1902 olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem. Na tomto posvátném místě
se podepsala i válečná léta XX. století – jejichž stopy jsou patrné na klenbě dodnes.
Po pádu největší tragédie
lidstva,
barbarského
komunizmu, který našel
úrodnou půdu právě v tomto
kraji a jehož důsledky dodnes
nevymřely, se tento chrám
stal
svědkem
poselství
naděje, které zaznělo z úst
nezapomenutelného olomouckého arcibiskupa Františka
Vaňáka, jenž o svatoanenské
pouti roku 1990 opakoval
slova papeže Jana Pavla II k
českému národu: "Stavte na
Kristu, úhelném kameni,
společnost
a
kulturu
budoucího věku". V duchu
Ježíšovy velekněžské modlitby 'perchè tutti siano una
cosa sola' - 'aby všichni byli
jedno' hostil chrám sv.
Benedikta
mezinárodní
setkání s mládeží italské
farnosti Case di Malo. Ke kořenům slovanské spirituality dopřál sestoupit v roce 1992
prof. Tomáš Špidlík, jehož
papež Jan Pavel II.
jmenoval v roce 2003
kardinálem.
„Buďte
Kristovi jako on je váš“,
tato výzva zněla v roce
1997
k jedenatřiceti
biřmovancům
z
úst
prvního papežského nuncia
v České
republice,
arcibiskupa
Giovanni
Coppy. Letos, o slavnosti
Seslání Ducha svatého,
udělil olomoucký světící
biskup
Mons.
Josef
Hrdlička svátost biřmování
devatenácti svědkům víry.
1

Výška věže 44,5m; rozměry chrámu: délka 46m; šířka 18,5m.

CO JE SKRYTÉ PŘED MOUDRÝMI (úvaha kardinála Špidlíka, S.J.)

Objevila se v novinách skandální
fotografie velké osobnosti. Ptal jsem se
jednoho novináře, kolik asi za ni dostal
ten, kdo ji dal do tisku. Řekl mi, abych
se to ani nepokoušel uhádnout. Jsou to
velikánské sumy. Vždyť také dotyčný
musí mnoho věcí podniknout, aby se
mu takový úlovek podařil. A musí i
podplácet jiné, aby se dostal tam, kde se
dá snímek udělat.
prof. Tomáš Špidlík Čím to je, že se lidé honí za takovými
při exerciciích
skandály? Trochu je v tom i přirozené
v Drysicích, 1992
lidské touhy objevit to, co nikdo jiný
neví. Věda se skládá z objevů. Ale i každý život roste objevováním. Dítě objevuje svět
kolem sebe hmatem, očima. Začne se věcí dotýkat, strkat do je úst, měřit rukou. Později se
je snaží pojmenovat a tím se naučí mluvit. Začne být obtížné neustálými dotazy: „Co je to?
A co je to?“ Pak se probudí i rozum a padne další otázka: „A proč je to?“
Zdá se nám, že jdou děti ve svých otázkách tuze daleko. Nechceme jim všechno povědět.
Uslyší nevrlé odseknutí: „Co je ti po tom! Starej se o sebe!“ Dítě se ovšem neuspokojí a
začne špehovat. Malí začnou mezi sebou šuškat. Sblíží se s někým, kdo jim vyloží tajné
věci, o kterých se nesmí s ostatními mluvit.
Je tedy v člověku přirozená touha odkrývat tajemství světa, přírody i lidí. Kam až dojde?
Na počátku minulého století tzv. osvícenci byli teatrálně optimističtí. Věřili, že brzo věda
objeví všechno. U Dostojevského vystupuje tzv. muž z podsvětí. Vědecký nadšenec se ho
snaží přesvědčit, že za nějakých sto let nám bude všechno tak jasné, „jako dvě a dvě jsou
čtyři“. Muž z podsvětí pokývá hlavou a opakuje si pro sebe: „Dvě a dvě jsou čtyři, dvě a
dvě jsou čtyři“. Ale pak se neočekávaně zeptá: „Ale co tu budu ještě dělat já?“ Jinými
slovy by se to dalo vyjádřit takto: Poznáme celý svět. Slibujete mně to, já vám věřím. Ale
je tu ještě jiné tajemství, to jsem já sám, lidská osoba. Dá se ta zařadit do matematických a
vědeckých formulí? Filosofie, je-li rozumná, pozná, že musí mít svět první příčinu, že
pohyb ve světě má svého prvního Hybatele. Existuje tedy Bůh. Ale co o něm víme víc?
Náboženství vychází z předpokladu, že existují tajemství, která lidský rozum sám
nepozná. K jeho pomoci přichází zjevení. To se v různých náboženstvích projevuje různě.
Na konci starověku měly veliký úspěch kulty Boha Mitry a jiná tzv. mystéria, kde se
zasvěcovali účastníci do neznámých tajemství. Právě ta tajemnost lidi lákala. Takové
skupiny se vyskytují i dnes. Proti tomu vypadá křesťanské zjevení daleko prostší, zdá se
skoro průzračným. V katechismu je otázka, které jsou prameny křesťanského zjevení.
Odpověď pak zní: Hlavní prameny křesťanského zjevení jsou Písmo svaté a tradice. V
době reformace dali pak velký důraz hlavně na Písmo. Ale také byli přesvědčeni o jeho
průzračnosti. Každý křesťan si je má opatřit a pravidelně číst. Bůh tam k němu mluví, stačí
naslouchat.
Toto nadšení pro čtení Písma je pěkné. Vyskytovalo se v církvi od počátku. Vždyť je čtení
první část naší bohoslužby! Ale přece jenom odkrýváme i zde, že jeho texty nejsou tak
průzračné, jak by se na první pohled zdálo. Napoprvé se zdá všechno jednoduché. Čteme
tam, že stvořil svět Bůh, že později vyvolil Abraháma, aby byl otcem vyvoleného národa,

že Mojžíš vyvedl židy z Egypta atd. atd. Nakonec pak přichází samo Boží Slovo vtělené,
Ježíš Kristus. Ten káže řečí jednoduchou, srozumitelnou i prostým rybářům z Galileje.
Jakápak tu jsou ještě tajemství? Zdá se, že nám je všechna Bůh zjevil.
A přece už v prvotní církvi vyvstal velký problém. Otcové církve si jej často kladou v této
formě: Všichni čteme Písmo, Boží slovo. Jak to tedy, že je tolik herezí? Všichni bludaři se
na texty Písma odvolávají a texty Písma dokazují i největší nesmysly. Nedá se říci, že by
byli lidsky řečeno neschopní k čtení. Byli mezi heretiky lidé z kulturního prostředí,
rozumově vyspělí.
Protože si Otcové církve všichni tuto otázku položili, našli i společnou odpověď. Dá se
jednoduše shrnout takto. Písmo je jako svět a jako lidé. Je to jakoby les plný tajemství.
Nikdo se do něho nemůže pustit sám, protože by zbloudil a ztratil se. Ale proč tedy Bůh,
když se nám zjevuje, nemluví jasněji, tak aby tomu všichni rozuměli, aby to bylo všechno
jasné? Pak bychom byli při výkladu Písma všichni zajedno a nebyly by bludy.
I na tuto spornou otázku mají Otcové církve svornou odpověď. Vyjadřuje ji např. sv.
Basil. Píše: Knihám o zemědělství rozumí zemědělec, knihám o hudbě hudebník. A
Písmu? Je to kniha duchovní. Proto jí rozumí jenom ten, kdo sám je duchovní, kdo má
Ducha svatého a kdo vede duchovní život. Lidem, kteří jsou jenom moudří a opatrní“,
kteří jenom spekulují o tom, co četli, zůstává i Písmo zavřenou knihou. Čteme tedy Písmo
společně, při liturgii, spolu s eucharistií, spolu se svátostnou milostí. Všemu tomu
dohromady říkáme tradice ve smyslu živém, v prostředí církve, kde se očišťují srdce tak,
aby se uschopňovala k poznání, která Bůh zjevuje „maličkým“, tj. těm, kdo k nim
přistupují s pokorou. Nacházejí pak při čtení Písma radost dětí: každý den se jim tu zjevuje
něco úžasného, je to věčná novost života v Bohu.


SANCTORUM ALTRIX

/Apoštolský list Jana Pavla II. k 1500. výročí narození sv. Benedikta (11.7.1980) - pokračování/

Interiér chrámu
sv. Benedikta
v Pustiměři

„Ut in omnibus glorificetur Deus“
Tvář člověka je mnohdy svlažována slzami, které i přesto, že vždy nevyvěrají z upřímné
lítosti či překypující radosti, přivádějí nitro k tomu, aby se pohroužilo do modlitby. Slzy
bolesti a úzkosti totiž často roní ti, kdo vidí, jak je pošlapávána jejich lidská důstojnost,
kdo nemohou dosáhnout toho, po čem právem touží, získat práci odpovídající jejich
potřebám a schopnostem.
Také svatý Benedikt žil ve společnosti, kterou otřásalo bezpráví, v níž velmi často
člověk neznamenal vůbec nic anebo se s ním zacházelo jako s věcí. V tomto společenském
kontextu, třídně uspořádaném, byli chudí vyděděni a jednalo se s nimi jako s otroky, nuzní
pak upadali do stále větší a větší bídy, zatímco bohatí ještě více bohatli. Tento vážený muž
však chtěl, aby řeholní komunita položila své základy na evangelijních přikázáních. Vrátil
člověku jeho integritu, ať pocházel z jakékoli společenské vrstvy. Postaral se o potřeby
všech podle zásad prozíravé podílné spravedlnosti. Jednotlivcům přidělil náležité úkoly,
navzájem se doplňující. Staral se o slabosti jedněch, aniž by jakkoli ospravědlňoval lenost.
Jiným pak dal prostor, aby se necítili nuceni, nýbrž aby povzbuzeni vydali své nejlepší
schopnosti. Tak předešel byť i nepatrnému, mnohdy i oprávněnému reptání a vytvořil tak
mírové podmínky.
Člověka – podle vize svatého Benedikta – nelze považovat za anonymní stroj, který je
třeba využívat s jediným záměrem: dosažení co největšího zisku, tvrdíc, že dělník
nezasluhuje žádné morálního ohledu a upírat mu náležitou mzdu. Je třeba rovněž
připomenout, že v té době vykonávali běžně práci otroci, kterým se ani neuznávala lidská
dostojnost. Svatý Benedikt však považoval práci –z jakéhokoli důvodu vykonávanou – za
podstatnou část života a ve svědomí k ní zavazuje každého mnicha. Práci pak je třeba
podporovat „z důvodu poslušnosti a usmíření“, protože bolest a pot jsou od jakékoli
skutečně účinné námahy neoddělitelné. Tato námaha však má výkupnou sílu, neboť
očišťuje člověka od hříchu a navíc zušlechťuje to, co člověk koná, i prostředí ve kterém
svou činnost provozuje.
V životě svatého Benedikta se vhodně prolínala práce a modlitba a tím šťastně začlenil
práci do nadpřirozené perspektivy samotného života, čímž pomohl člověku, aby si nejen
uvědomil, že je Božím spolupracovníkem, ale skutečně se jím stával, když se jeho
osobnost – vyjádřená v tvůrčí činnosti – rozvine do své plnosti. Tak se lidská činnost stává
kontemplativní a kontemplace se stává významnou dynamickou ctností, osvětlující
vytčený cíl.
Nečiní se tak jen proto, aby se vyhnulo zahálce, jež otupuje ducha, ale také a především,
aby člověk, jakožto osoba vědomá si svých povinností a svědomitá, byl schopný růst a
zdokonalovat se v jejich naplňování: vždyť z hlubin jeho nitra vycházejí dosud možná
dřímající energie, jejichž využití může přispět ke společnému dobru, „aby ve všem byl
oslaven Bůh“.
Práci to sice ve vydané energií neulehčí, ale dostává se jí nového vnitřního impulzu.
Mnich se totiž pojí s Bohem, bez ohledu na práci, jakou koná, ba právě skrze samotnou
práci, protože „ať pracuje rukama či myslí, je stále zaměřen na Krista“.
Tak dochází k tomu, že i práce prostá a málo ceněná, avšak obohacená o tuto
důstojnost, je vnímána a stává se životní součástí onoho „výsostného a výlučného hledání
Boha, v samotě a tichu, v prosté a ponížené činnosti, aby vtiskla životu význam vytrvalé
modlitby, společně slavené a přijímané oběti chvály, v duchu radostné a bratrské lásky“.

Evropa se stala křesťanským územím zvláště proto, že synové svatého Benedikta
předávali našim předkům nauku, která obsáhla všechno; naučili je totiž nejen umění a
manuální práci, ale také, a to především, vštípili jim evangelijního ducha, který je
nezbytný k ochraně duchovních pokladů lidské osoby. Pohanství, jež tehdy mohutné
zástupy mnichů přivedly ke křesťanství, se dnes znovu začíná šířit v západním světě,
jakožto příčina a důsledek onoho ztraceného chápání práce a její důstojnosti.
Nedá-li Kristus lidské činnosti vysoký a trvalý význam, potom ten, kdo pracuje se stává
otrokem – ve formách, jež přináší nová doba – horečné produkce, prahnoucí jen po zisku.
Svatý Benedikt naopak klade důraz na naléhavou nutnost dát práci duchovní smysl,
rozšířit obzory lidské činnosti, aby se vyvarovala bezuzdného výkonu výrobní techniky a
prahnutí po soukromém zisku.
/pokračování příště/


„Di qui, fino alla fine del mondo, risonerà la voce di Cristo:
‚Pasci i miei agnelli‘/promluva Jeho Excelence, Mons. Giovanni Coppy, Apoštolského nuncia
a čestného občana Drysic na závěr novény k sv. Petru, 27. června 2005 ve vatikánské bazilice/

Přípravnou novénu na slavnost sv. Petra
uzavíráme úchvatným úryvkem evangelia. Je
jedním ze tří klíčových bodů, kterými Ježíš
definuje Petrův úřad: u Mt 16,18 jej
ustanovuje Skálou, na níž zbuduje Církev. U
Lk 22,32 mu říká, aby – až se obrátí -utvrzoval
své bratry. Zde v Janově evangeliu (21,15-17)
svěřuje Petrovi poslání Pastýře ovcí a
předpovídá mu smrt na kříži. A nad tímto
tématem se dnes večer zamyslíme.
Ihned je nasnadě úvaha. Petr požívá
v Janově evangeliu mimořádného významu,
zvláště na začátku a na konci. Byla doba, kdy
se jistí badatelé snažili postavit Petra proti
Janovi, protože se říkalo, že Petr je obrazem
Církve institucionální a Jan Církve
charizmatické; Jan představuje evangelium,
Petr dogmata; Jan lásku, Petr moc; Jan pravou
Církev,
Petr
deformaci
způsobenou
katolictvím. Šlo o pouhé fantazie, ale
způsobily mnoho zla. Pravda je naprosto jiná. Janovo evangelium, kromě toho, že se často
zmiňuje o Petrovi, začíná a končí přestavením jeho postavy a poslání. Na začátku, po
vznešeném Prologu a krátké zmínce o činnosti Jana Křtitele, který představuje svým
učedníkům Ježíše jako Božího Beránka, se vypráví o Petrově setkání s Ježíšem, jehož
k němu přivedl bratr Ondřej: při té příležitosti Ježíš nazývá Petra: „Syn Janův“ a už tehdy
mu mění jméno na Kéfa, Skála, Kámen.
Na konci našeho úryvku – ponecháme stranou mínění, podle něhož tato kapitola byla
psána jinou rukou, a zamyslíme se nad evangeliem v jeho celistvosti – Kristus svěřuje
Petrovi poslání Pastýře. Úryvek má bohatý obsah, nelze jej v meditacích vyčerpat. Je to
stránka plná lásky: lásky Ježíše k Petrovi, lásky Petra k Ježíši. Nacházíme se na březích
Galilejského jezera: Zmrtvýchvstalý Kristus se obrací na Petra stejnými slovy jako při

jejich prvním setkání, třikrát jej oslovuje: „Šimone Janův“ a třikrát se ptá: „Miluješ mě?“.
Chce jej rehabilitovat z trojího zapření. Dvakrát užívá slova „agapào“, které označuje
samotnou lásku Boha Otce, jedenkráte pak slovem „filéo“, což je láska inspirovaná silnou
lidskou náklonností: obojí však vyjadřuje tutéž lásku. Ježíš odpouští Petrovi
s bezvýhradnou láskou, božskou i lidskou. A Petr, který chápe proč ta třikrát opakovaná
otázka, neužívá slova „agapào“, protože se mu zdá příliš použít slovo, které náleží jen
Bohu, a vždy odpovídá slovem „filéo“, jež označuje lásku, která se rodí z jeho něhy, z jeho
lítosti, z hořkých slz, o nichž Jan na rozdíl od Matouše, ve vyprávění o zradě nemluví. Ale
jistě tam na povrchu jsou, když Petr, přemožen intenzitou Mistrových slov, propukne ve
zvolání: „Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji“, neboť, jak překládá Léon-Dufour, „ty
znáš mou lásku k tobě“ (Lettura IV, Cinisello Balsamo, 1998), 365. A po každé ze tří
odpovědí Ježíš svěřuje Petrovi poslání pást beránky svého stáda. Jistě, pastýřský úděl dal
Kristus všem apoštolům, kteří jej pak během staletí předávali vzkládáním rukou kněžím:
ale pouze Petr byl ustanoven všeobecným Pastýřem Církve. Jestliže se ho Ježíš zeptal
„Miluješ mě více než tito?“, znamená to, že jeho úděl Pastýře je vyšší než u všech
ostatních apoštolů. Podobně jako u Cézareje Filipovy, i tady u jezera, Ježíš dává Petrovy
tytéž přísliby: tam jej Kristus – úhelný kámen, ustanovil za „kámen“, stejně jako je pravda,
že nikoho jiného z apoštolů takto nenazval; tady Kristus, „dobrý Pastýř“, který jak říká v
10. kapitole Janova evangelia, zná každou ze svých ovcí a ty mu patří jako on náleží Otci,
činí Petra Pastýřem jako je On, jemu svěřuje stádce, které má pást (boskein) a chránit
(poimaìnein). Nedělám chytrého: tato řecká slova jsou napsána velkými písmeny nad
vašimi hlavami, na ornamentu této absidy. Pást Boží stádce je pro Krista, stejně jako pro
Petra dílem mimořádné lásky, jak hluboce říká sv. Augustin: „Pást Pánovo stádce je
údělem lásky“. Tato láska bude od Petra žádat, aby i on položil za ovce život, jako Kristus,
který se z lásky obětoval na kříži. To Ježíš – zatím skrytě, ale zřetelně odhaluje apoštolovi,
když mu poté, co jej učinil Pastýřem, předpovídá mučednictví: „Až zestárneš, vztáhneš
euce a jiný tě přepáše a povede kam nechceš. Ježíš to řekl – pokračuje evangelium – aby
naznačil jakou smrtí oslaví Boha“ (Jan 21,18s). Vztáhnout ruce je typickým postojem
odsouzeného k ukřižování, takže tato slova lze chápat jako dávné svědectví o Petrově
ukřižování. Touto smrtí navíc oslaví Boha, stejně jako Ježíš oslavil Otce, když umíral na
kříži: v Janově evangeliu se skutečně Kristovo ukřižování vždy označuje slovem „sláva“,
neboť bylo nejvyšším oslavením Otce. Petrovou smrtí tak pokračuje smrt jeho Mistra a
Pána, a jak ve svém velkém komentáři k Janovi konstatoval Schnackenburg,
„Zmrtvýchvstalý nejen rehabilituje Petra, ale činí z něj i jiného člověka, ustanoveného ve
službě a osobním následování“ (Brescia 1981, str. 600). Kristus jako Petr, Petr jako alter
Christus, i ve své smrti na kříži.
Je působivé naslouchat těmto slovům zde, u hrobu Petra, jehož votivní mši ad
sepulchrum sancti Petri právě slavíme, u jeho hrobu. Tady, nad tímto hrobem, v němž
odpočívají zmučené kosti Apoštola v očekávání vzkříšení, se vypíná nejúchvatnější kopule
jaká kdy byla postavena; tady, na jeho oltáři, slavili po staletí papežové, kteří zanechali až
dodnes hlubokou stopu svého zaníceného přilnutí ke Kristu až k smrti. Vzpomeňte s jakou
láskou zde slavili mše svaté bl. Jan XXIII., a Boží služebníci Pavel VI. a Jan Pavel II.!
Odtud až na konec světa bude znít hlas Kristův: „Pas mé beránky“, a stejně
tak i Petrův, aby nás vybídl milovat Krista nade všechno, protože jsme ovcemi,
vykoupenými Ježíšovou krví a po staletí vedenými papežovou láskou.


„Questa basilica è il trionfo della fede“ /J.E. Reverendissima, Mons. Giovanni
Coppa, arcibiskup o I. nešporách slavnosti sv. Petra a Pavla, 28. června 2005 v bazilice sv. Petra v Římě/

Kdybychom chtěli jedním slovem vyjádřit mocnou a složitou postavu sv. Petra o této
slavnosti prvních Večerních chval, pak by jím nemohlo být než slovo: víra.
Petr uvěřil: bez víry v Krista nemohl žít, natolik, že mu řekl po krizi v Kafarnau, kdy jej
všichni opouštěli kvůli neoblomnému požadavku jeho učení: „Pane, ke komu půjdeme, ty
jediný máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Svatý Boží“ (Jan
6,68s). Petr v Něm viděl Syna živého Boha. Vystoupil z loďky, aby mu šel naproti kráčeje
za bouře po vlnách. Jeho víra se pak především skví při zázračném rybolovu, o němž
vypráví Lk 5,1-11. Nacházíme tu velmi zajímavou zvláštnost, které jsme možná nikdy
nevěnovali přílišnou pozornost. Apoštolové strávili celou noc na moři, aniž by co chytili.
Ale Ježíš je posílá znovu na lov i přesto, že byli nervózní a zdrcení: Petr přímo protestuje,
vždyť jako znalý rybář dobře věděl, že ve dne se v hlubokých vodách neloví. Ježíšův
příkaz, sotvaže jej uslyšel, se mu mohl zdát absurditou nekompetentního. Ale i přes obtíže
muže svého řemesla, Petr uvěřil Ježíšovým slovům –„na tvé slovo spustím sítě“ – a znovu
se vydává na záhadné a zrádné moře. Znovu vyjíždí na hlubinu, a se svými společníky,
možná málo přesvědčenými, vrhá sítě: a hle zahrnulo je nevídané množství ryb, že se jim
loď téměř potápěla. Petr měl odvahu zradit své zásady, aby uvěřil Ježíšovi, a tato víra byla
odměněna zázrakem.
Milovaní bratři a sestry. Ano, má pravdu Manzoni, když zpívá: „Krásná nesmrtelná!
Blahodárná víra učí triumfům!“ (Il cinque maggio, 96-97). Tato bazilika, k níž se dnes
ubírají desetitisíce lidí, a v jistých obdobích i mnohem víc, je triumfem víry. Ne
nadarmo se oltář nad Petrovým hrobem nazývá Confessione (vyznání): vyznání Petrovy
víry. Je proto velmi pěkné, že právě dnes dopoledne v apoštolském paláci papež Benedikt
XVI. slavnostně vyhlásil nový „Souhrn Katechizmu katolické Církve“ (Compendio del

Catechismo della Chiesa Cattolica), který zhušťuje a shrnuje první velké vydání téhož
Katechizmu z roku 1992, jak si přál Jan Pavel II. a jak je připravilo dikastérium, v jehož
čele tehdy stál kardinál Ratzinger. Katechizmus je shrnutím naší víry, představené v celém
jejím bohatství – od života Nejsvětější Trojice, ke Kristovu vykupitelskému dílu, k Církvi
jako životu a tajemství, ke svátostem, jež uvádějí do přátelství s Bohem, k mravním
zásadám, kterými se má křesťan řídit, až k završení posledních časů. Jak napsal papež
v Motu proprio u příležitosti schválení Kompendia: „Obsahuje ve stručnosti všechny
podstatné a základní prvky víry Církve“. Ale je tu ještě něco: zakrátko bude v Lateráně
zahájen diecézní proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti Jana Pavla II. Jak musíme
být vděční Bohu za všechny tyto dary! Snad ani nemohl být vhodnější den k představení
Souhrnu katechizmu Církvi a světu, a k zahájení cesty k oslavení nezapomenutelného
zesnulého papeže, než vigílie slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, sbratřenými vírou
v Krista a láskou k Němu. Je slavností víry! Právem jsme ve vstupním hymnu těchto chval
zpívali O Roma felix: „Vy, pravá světla světa... Oba olivami jediné zbožnosti, oddaní víře,
pevní v naději, tryskající pramen lásky k Bohu a k bratřím, vyproste nám, abychom po
smrti žili“. Jako Petr a Pavel nás i nadále utvrzují ve víře papežové, aby nám dali „žít po
naší smrti“. Ať oba apoštolové, oddaní víře až k mučednictví, nám vyprosí život, navěky!
Život milosti a život věčný, pod vedením papeže, náměstka Kristova. Amen.


„Život není čas, život je setkání“ (kardinál Špidlík)
Tomáš Josef Špidlík se narodil 17. prosince
1919
v Boskovicích.
Základní
a
středoškolské vzdělání získal na základní
škole a gymnáziu v rodném městě.
V akademickém roce 1938-39 začal
studovat latinu a českou literaturu na
filozofické fakultě v Brně. Po uzavření
českých vysokých škol nacisty – na podzim
1939 – vstoupil 23. září 1940 do
jezuitského noviciátu v Benešově. Když i
tento
obsadili
nacisté,
pokračoval
v přípravě na Velehradě. Tady, u kolébky
slovanské kultury, složil 24. září téhož roku
řeholní sliby. V letech 1942-45 pokračoval ve filozofických studiích na Velehradě. Tato
byla několikrát přerušena nucenou prací, nařízenou nejprve německými vojáky, pak
rumunskými a nakonec ruskou armádou. Po skončení studií byl Špidlík jmenován
prefektem velehradského gymnázia. Vyučoval zde češtinu a ruštinu. Již v roce 1946 však
byl poslán na teologická studia do holandského Maastrichtu, kde 22. srpna 1949 přijímá
kněžské svěcení. Rok nato doplňuje svá jezuitská formační studia v italské Florencii.
Netušil, že začíná nejdelší etapa jeho života. Už v roce 1951 – poté, co se
v Československu chopili moci komunisté – bylo zřejmé, že se do vlasti nebude moci
vrátit. V letech 1951-53 tedy pokračuje ve studiích na Papežském východním institutu
v Římě, a v roce 1954 zde obhájil doktorskou práci pod vedením věhlasného orientalisty I.
Hausherra. Ten odhalí Špidlíkovo mimořádné nadání. Boskovický rodák proto zůstává u
pedagogické činnosti. Přednáší na prestižní Gregoriánské univerzitě v Římě,
karmelitánském institutu Teresianum a hostuje na mnoha evropských i světových

univerzitách, mimo jiné ve Spojených státech, Indií, Kinshase (Zaire). V letech 1951-1989
je navíc spirituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě. Přestože cesta domů
zůstala profesoru Špidlíkovi uzavřena, spojení s domovem se odehrávalo na vlnách
Vatikánského rozhlasu: jeho páteční promluvy se staly bestsellerem překládaným do
světových jazyků. Právě toto působení jej učiní v paměti národa nezapomenutelným.
V Římě ho navštěvují Alexander Dubček i pozdější první prezident České republiky,
Václav Havel. Špidlíkovo dílo je plodem dlouhých let poctivého bádání a úvah, jakož i
zcela jedinečného uměleckého citu pro současnou kulturu. Mnozí dokázali vynést na
světlo dávné věci, pohřbené pod nánosem věků – ty však nadále zůstaly mrtvými. U
Špidlíka se stávají bohatstvím vtělení, proměny kultur v Krista v dějinách spásy, nacházejí
svou ideu, schopnou inspirovat a orientovat lidská hledání. Výčet jeho díla je značný,
stejně jako i významných ocenění, kterých se mu dostalo. V roce 1989 jej American
Bibliographical Institute of Raleigh
(North Carolina) zvolí „Mužem roku“,
a rok nato mu týž institut udělí titul
„Nejobdivuhodnější muž desetiletí“,
jako ocenění významného vlivu na
americkou společnost. V červenci
1992 předsedal v Pustiměři o sv.
Anně
Mezinárodnímu
setkání
mládeže a týden nato vedl exercicie
mladých v Drysicích. U příležitosti
400. výročí narození Učitele národů –
jej město Uherský Brod poctilo
„zlatou medaili J. Á. Komenského“
(26.7.1992).
Špidlík
byl
také
mnohokrát zván do Ruska, např. u příležitosti 600. výročí úmrtí Sergeje Radoněžského,
kdy byl přijat moskevským patriarchou i ruským prezidentem. V roce 1993 je jmenován
čestným členem Společnosti byzantských studií v Petrohradě. Když v roce 1994 vychází
jeho „Opus Magnum“- L‘idée russe (o knihu si napsal i francouzský premiér!), uděluje mu
francouzské město Troyes medaili čestného občanství. V roce 1995 dával exercicie papeži
Janu Pavlu II. a římské kurii. V roce 1997 dostává dva čestné doktoráty – v květnu
rumunská univerzita v Kluj-Napoca – v něm oceňuje jednoho z největších znalců
východní teologie a spirituality; a v prosinci – teologická fakulta v Olomouci. 28. října
1998 je vyznamenán Řádem Tomáše G. Masaryka; v květnu 1999 pak doktorátem honoris
causa Karlovy univerzity. Papež Jan Pavel II. jmenoval 21. října 2003 prof. Špidlíka
kardinálem. Do svého kardinálského erbu vkládá výmluvná slova „EX TOTO CORDE“ (z
celého srdce). Životní dílo kardinála Špidlíka ocenil i prezident italské republiky, Carlo
Azeglio Ciampi, který mu 22. listopadu 2003 předal nejvyšší vyznamenání za zásluhy v
oblasti kultury a umění. Kardinálské kolégium si vybralo právě kardinála Špidlíka, aby v
Michelangelově Sixtínské kapli pronesl poslední exhortaci ke konkláve, jež zvolilo 265.
Petrova nástupce – Benedikta XVI.
Letos, 16. června, převzal v Neapoli první cenu "Corrada Ursiho" za svůj přínos pro
porozumění mezi národy prostřednictvím médií. Kardinál Špidlík nadále pokračuje ve
svém díle v Centro Ezio Aletti v Římě. 6. srpna 2005 převezme čestné občanství
Pustiměře, místa, jehož dějiny psala kultura Apoštolů Slovanů, královské rody i
benediktinský klášter Ježíšova dětství.

POŘAD BOHOSLU ŽEB: 30. července – 7. srpna 2005
DEN

LITURGIE

SOBOTA
30. července

18. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

POUŤ
NEDĚLE
31. července

U SVATÉ ANNY
V PUSTIMĚŘI

FARNOST

PODIVICE
16.00
DRYSICE
17.30
SOBOTA
18.00
7.30
9.00
10.30
14.30

PONDĚLÍ
1. srpna
ÚTERÝ
2. srpna
STŘEDA
3. srpna
ČTVRTEK
4. srpna
PÁTEK
5. srpna
SOBOTA
6. srpna

SV. ALFONS MARIA Z LIGUORI
BISKUP A UČITEL CÍRKVE

ÚTERÝ
18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA
18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
SV. JAN MARIA VIANNEY
KNĚZ

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
SVÁTEK

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

19. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
NEDĚLE
7. srpna

ÚMYSL MŠE SV.

za + Annu MARÁKOVOU,
manžela, dceru, živou a + rod.
za + Marii a Františka
SYNKOVY a rodiče
za + Marii POŘÍZKOVOU,
děti a dvoje rodiče
za Annu KOUTNOU,
manžela, syna a duše v očistci
za živé a zemřelé
svatoanenské poutníky
na úmysly
svatoanenských poutníků
Te Deum, svátostné požehnání
a rozloučení s poutníky

PUSTIMĚŘ za Františka a Jaroslavu ROZEHNALOVY, dceru, syna a stařečky
18.00
za Rudolfa POSPÍŠILA,
PODIVICE
dvě manželky a děti
8.00
za + Annu CHYTILOVOU
DRYSICE
a rodiče
18.00
PUSTIMĚŘ za + Jaroslava a Drahomíru
SMEJKALOVY
18.00
PUSTIMĚŘ za + rodiče SMEJKALOVY,
ZABLOUDILOVY a B. pož.
8.00
Jeho Eminence
Tomáš kardinál Špidlík v Pustiměři
za živé a zemřelé farníky
PUSTIMĚŘ
a Boží požehnání pro obec
9.00
hl. celebrant – J. E. TOMÁŠ KARD. ŠPIDLÍK

ODJEZD AUTOBUSU: 8.00: PODIVICE – OD KOSTELA
8.15: DRYSICE – OD ZASTÁVKY ČSAD
/návrat po obřadu žehnání – odjezd od zastávky ČSAD v Pust. Prusích - u kříže.
AUTOBUS PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA - NÁKLADY HRADÍ FARNOST PUSTIMĚŘ/
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ČERVENEC 2005

1. Za křesťany, aby byli pozorní k vnímání a požadavkům každého člověka, aniž by
přitom skrývali radikální nároky evangelijního poselství.
2. Za všechny pokřtěné, aby ve svém životním stavu usilovali o přetváření společnosti
tím, že do smýšlení a struktur světa budou vnášet světlo evangelia.
3. Abychom – osvíceni evangeliem lásky – pečovali o potřeby bližních, zvláště těch
nejpotřebnějších.
4. Aby Světový den mládeže dal mladým lidem poznat, že v Mariině škole se brzy naučí
růst v moudrosti, věku i milosti před Bohem i před lidmi.

FARNÍ INFORMÁTOR
POUŤ U SV. ANNY V PUSTIMĚŘI – 31.

ČERVENCE

2005

Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

V SOBOTU, 30. ČERVENCE
18.00 h − mše svatá
V NEDĚLI, 31. ČERVENCE
7.30 h − mše svatá
9.00 h − poutní mše svatá
/P. Miroslav Hřib/

10.30 h − hlavní mše svatá
/P. František Beníček/

14.30 h − Te Deum,
svátostné požehnání
a rozloučení s poutníky

Pouť provází krojovaná dechová kapela z Břestu

MODLITBA VĚŘÍCÍCH
K: Bratři a sestry, Bůh mocně působí
v životě těch, kdo doufají
v jeho milost. Na přímluvu svatých
Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie,
jej proto prosme:
L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS.
z Za Svatého Otce Jana Pavla II.,
který vyhlásil tento Rok eucharistie,
aby mu Pán dal účast na stole nebeské
hostiny, a putující Církev
ať se na jeho přání shromáždí kolem
eucharistického Krista, daru Otce,
zdroje Ducha a spásy všech lidí.
z Za současnou generaci dětí a
mládeže, aby skrze tajemství krásy,
která ji obklopuje, došla k poznání
lásky Stvořitele.
z Za mladé rodiče, aby v neopako−
vatelnosti lásky, která dává život,
objevovali tajemství vnitřního života
trojjediného Boha a ve společné
modlitbě do něj dávali nahlédnout
i svým dětem.
z Za rodiče, aby v každém ze svých
dětí spatřovali nesmírný dar Božího
navštívení.
z Za naše rodiny, aby v nich vy−
růstaly děti milé Bohu i lidem.
z Za lidskou rodinu, trpící nepokoji, válkami a bezprávím, aby poznala čas míru.
z Za ty, kdo tráví čas prázdnin a dovolených, aby u moří, na horách či letních táborech načerpali
nových sil k plnění tvé vůle.
z Za nás, kteří jako poutníci přicházíme na toto posvátné místo, aby se nám i každodenní život stával
poutí naděje po cestách tvé prozřetelnosti.
z Za svatoanenské poutníky, aby je tato pouť posílila na cestě víry.
z Za ty, kdo završili své pozemské putování, aby došli účasti na tvé slávě.
K: Bože, ve svatých Jáchymovi a Anně jsi nám dal příklad svatých rodičů. Na jejich přímluvu vyslyš
naše prosby a provázej naše rodiny svou ochranou a pomocí na cestě dokonalosti
a svatosti. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
L: Amen.

