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Drazí bratři a sestry, 
 
mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na 

mimořádné události, které se úzce dotýkají našich 
farností jako něžný dotek neviditelné Boží ruky. Tyto 
události jsou znázorněny na titulní straně a vytvářejí 
dohromady jeden krásný celek. A tak tomu skutečně 
je. 

Svatý otec Benedikt XVI. nedávno povýšil žďárský 
klášterní kostel na baziliku minor. To bylo na dálku. A 
za chvíli se s ním setkáme zblízka v Brně, v brněnské 
diecézi, která ve svých dějinách poprvé přivítá papeže 
na své půdě. Tomuto setkání bude ještě předcházet 
oslava povýšení kostela na baziliku a setkání rodin v 
Žďáře nad Sázavou. 

Vše povede jako dobrý pastýř brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle a všude vás 
budou doprovázet vaši kněží, kteří letos slaví jubilejní kněžský rok sv. Jana Maria 
Vianneye, faráře arského, který se narodil pro nebe přesně před 150 lety. 

Troufáme si říct, že to jsou nejen velké události, ale i velké, nezasloužené Boží dary. 
Jak tyto dary využijeme, záleží na nás. 

 
V Kristu vám žehnají 
 
             Vaši kněží 
 

P. Tomáš Holý 
P. František Fráňa 

P. Vladimír Záleský 
P. Josef Krchňavý 

* * * 
 
Identita kněze je vyjádřena oněmi známými latinskými slovy: Sacerdos, alter 

Christus. Kněz je obrazem Krista, pokračovatelem jeho díla. Nejsme manažery ani 
funkcionáři v náboženské oblasti nebo v životě církve, ale jednáme „in persona 
Christi“; jsme nástroji a rozdělovateli milosti a Kristovy moci. Podle křesťanské 
nauky máme na základě křtu všichni podíl na kněžské službě, ale kněžské svěcení 
činí z kněze ikonu, živé vyobrazení kněžství Kristova. Kněz se od ostatních 
pokřtěných neliší tím, co činí, ale tím, co je: jedinečným způsobem zpřítomňuje 
Krista, protože „jedná v Kristu“ v jeho svatosti a v jeho duchovní moci. 

 
Z homilie otce nuncia Diega Causera, která zazněla během 2. celonárodního setkání 

koordinátorů pastorace povolání dne 28. ledna 2009 na Velehradě 
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BAZILIKA MINOR 

 
Bazilika minor je čestný titul kostela, který je pod přímou 

patronací papeže. Papež uděluje tento titul pouze významnějším 
kostelům. Zpravidla se jedná o věhlasná poutní místa, národní 
svatyně, historické kostely nebo kostely klášterní, které plnily úkol 
šíření víry, vzdělanosti a kulturnosti národa. V České republice je v 
současnosti 14  bazilik, v brněnské diecézi to byl doposud jediný 
chrám – bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. 

 

BAZILIKY MINOR V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Brněnská diecéze 

  
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Brno-Staré Brno (foto) 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, Žďár n. S. 

  
Olomoucká arcidiecéze 

  
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Hostýn (foto) 
Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček u Olomouce 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad 

  
Ostravsko-opavská diecéze 

  
Bazilika Navštívení Panny Marie, Frýdek-Místek (foto) 

  
Pražská arcidiecéze 

  
Bazilika svaté Markéty, Praha-Břevnov (foto) 
Bazilika svatého Jakuba Většího, Praha-Staré Město 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Strahov 
Bazilika svatých Petra a Pavla, Praha-Vyšehrad 
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře, Příbram 

  
Litoměřická diecéze 

  
Bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov (foto) 
Bazilika Všech svatých, Česká Lípa 
Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů, Filipov 
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy, Jablonné v Podještědí  
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SLAVNOST POVÝŠENÍ NA BAZILIKU MINOR 
 
Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 5. ledna 2009 byl 

kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ždáře nad Sázavou povýšen na baziliku 
minor. Slavnost povýšení kostela na baziliku minor se uskuteční v sobotu 15. srpna 2009 
v 10:00 hodin u příležitosti poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie za účasti 
brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Přijměte také naše srdečné pozvání na 
doprovodný program oslav. 
 

PÁTEK 14. SRPNA 2009 
 

17:15 Mše svatá 

  
 Oslavy povýšení na baziliku minor zahájíme společnou mší svatou. Sloužit ji budou 
kněží, žďárští rodáci. Při mši svaté se uskuteční žehnání bylin a květin. 
 

18:00 Vernisáž výstavy grafik Miloše Slámy a znovuotevření Santiniho schodiště 

 
 Výstava našeho farníka Miloše Slámy: Pilíře středu 
(Linoryty inspirované Santinim) bude otevřena od 15. srpna 
do 4. října 2009 v prostorách nově opraveného Santiniho 
schodiště vždy před a po mši svaté a v rámci prohlídek 
baziliky. „Vycházel jsem z prostor, které důvěrně znám. Ať jsou to 
Santiniho stavby ve Žďáře nebo jinde. Některé mám nafocené, 
jiné zakreslené, ale zejména tím, že je často a rád navštěvuji, 
mám je stále před očima. Nechal jsem se volně inspirovat touto 

úžasnou architekturou, vztahem hmoty, tvaru, světla a prostoru a tím, co bylo, snad, pro 
Santiniho středem.“ Podrobné informace a ukázky z tvorby Miloše Slámy naleznete na 
jeho webových stránkách www.milosslama.cz. 
 Santiniho schodiště je nenápadným architektonickým skvostem spojujícím prostory 
baziliky s farou a západním kůrem kostela. Naleznete jej vpravo po vstupu do baziliky za 
oltářem sv. Cyrila a Metoděje. Opravy schodiště probíhaly v uplynulých dvou letech za 
významného brigádnického přispění farníků. 
 

18:30 Cimbálová muzika Donava 

  
 Po slavnostní vernisáži bude možné výstavu i otevřené Santiniho schodiště v průběhu 
celého večera kdykoli navštívit. Zároveň bude na druhém nádvoří kláštera probíhat 
společné posezení farníků a hostů za doprovodu cimbálové muziky Donava. 
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SOBOTA 15. SRPNA 2009 
  

10:00 Slavnost povýšení kostela na baziliku minor 

 
 Mši svatou slouží biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Během ní bude přečten 
dekret o povýšení kostela na baziliku minor. Při splnění obvyklých podmínek lze v tento 
den získat plnomocné odpustky. Doprovází chrámový sbor FONS a orchestr Capella 
Allegra: F. J. Haydn – Heiligmesse. 
  

18:00 Koncert duchovní hudby Martina Škampy a Michala Rezka 

 
 Duo Škampa–Rezek vzniklo v roce 1992 a za dobu své 
existence absolvovalo více než 400 koncertů. Jeho repertoár 
představují díla od baroka až po současnost a společně natočili 
3 CD. Martin Škampa (violoncello) vystoupil doposud na více 
než 2 000 koncertech s doprovodem klavíru, nejen po celé 
Evropě, ale i v Hongkongu, Libanonu a uskutečnil více jak deset 
turné po Japonsku. Četné rozhlasové nahrávky a několik CD 
svědčí o jeho bohaté umělecké aktivitě. Michal Rezek (klavír) 
se věnuje intenzivní koncertní činnosti doma i v zahraničí, kde 

vystupoval na více než 1200 koncertech (kromě evropských zemí také v Koreji nebo 
Japonsku). Rozsáhlá je i jeho nahrávací činnost pro rozhlasové a vydavatelské firmy, od 
roku 1994 působí jako profesor sólového klavíru na Pražské konzervatoři. Během 
koncertu zazní díla J. S. Bacha (Suita pro sólové violoncello č.3, C-Dur), L. van 
Beethovena (Sonáta A-Dur, Op.69), A. Dvořáka (Sonatina G-Dur, Op.100) a B. Martinů 
(Variace na slovenskou lidovou píseň). 

 
NEDĚLE 16. SRPNA 2009 
  

9:05 Nedělní poutní mše svatá 

  

16:00 Nešpory Petra Ebena (FONS) a uložení ostatků zakladatelských rodů 

 
 Chrámový sbor FONS představí mariánské nešpory 
Vesperae Petra Ebena, které byly složeny v katalánštině. 
Jedná se o vítěznou skladbu mezinárodní soutěže sakrální 
hudby pořádané v jednom ze španělských klášterů. 
 Po nich dojde k uložení ostatků příslušníků 
zakladatelských rodů do tumby v jižní lodi kláštera. 
Ostatky byly odkryty v severní pohřební kapli Jedenácti tisíc 

panen a v posledních letech probíhal jejich antropologický průzkum. Podle výsledků 
průzkumu se jedná o ostatky přímých příbuzných zakladatelů kláštera. 
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6. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN 
 
Diecézní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou pořádá Centrum pro rodinu ve spolupráci 

s Biskupstvím brněnským a farností Žďár nad Sázavou II. od roku 2004. Jedná se o akci, 
která je určena pro rodiny z celé Brněnské diecéze. Místem konání je areál kláštera ve 
Žďáře nad Sázavou, který je svojí členitostí a množstvím zákoutí pro tuto akci ideální.  
V letošním roce se pouť koná v sobotu 29. srpna 2009. Po skončení mše svaté následuje 
bohatý program, který je zaměřen na všechny věkové kategorie. Každý člen rodiny má 
možnost si z bohaté nabídky vybrat program, který jej osloví. 
 

PROGRAM 
 
9:00 Úvodní program na pódiu 
 
 Celým dnem provází Karolína Antlová z Radia 
Proglas. 
 
10:00 Pontifikální mše svatá 
 
 Mši svatou celebruje otec biskup Mons. Vojtěch 
Cikrle. 
 
12:00–15:45 Programy na nádvořích, zahradách 
a v sálech zámku 
 
• cesta lásky • výtvarné dílny • adorace • programy 
pro mládež 
• plavba na lodičkách • lanové aktivity • lukostřelba • 
žonglování 
• přednášky • program pro seniory • hudební skupina 
Hořký kafe 
 
15:45 Závěrečné požehnání 
 
Vstup do všech muzeí v areálu kláštera bude zdarma. 
Pro maminky s malými dětmi je k dispozici místnost 
pro kojení a přebalování. Před zahájením programu a 
po jeho ukončení bude mezi nádražím a areálem 
zámku jezdit kyvadlová doprava. 
 
Podrobné informace: www.crsp.cz  
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Jan Maria Vianney (1786–1859) 
150. VÝROČÍ ÚMRTÍ, PATRON ROKU KNĚŽÍ 2009-2010 
 
 Jan Maria Vianney, zvaný farář Arský, se narodil 8. května 
1786 ve Francii. Mládí prožíval v době Francouzské revoluce, 
kdy byli křesťané pronásledováni. Přesto přijal v tajnosti první 
svaté přijímání a brzy se rozhodl stát se knězem. Studijní 

požadavky v semináři však pro něj byly náročné, a proto musel seminář opustit. Ujal se 
ho však farář z Ecully a v roce 1815, když bylo Janovi třicet let, přijal kněžské svěcení.  
 Čtyři roky působil jako kaplan v Ecully. Poté mu byla svěřena nábožensky vlažná 
farnost a zchátralá fara v Ars sur Formans. Horlivě a obětavě zde začal působit na 
mravní obnovu své farnosti. Za několik let se vesnice zcela změnila. Nevyčerpatelnou 
trpělivostí, stálou dobrotou, dlouhými hodinami strávenými ve zpovědnici a v neposlední 
řadě svými nadpřirozenými dary milosti se Janovi podařilo vzkřísit víru svých 
farníků. Prostá a srozumitelná kázání Vianneye začala brzy do Arsu přitahovat také 
poutníky z okolí.  
 Diecézní biskup ho jmenoval čestným kanovníkem, vláda v roce 1855 rytířem čestné 
legie. Zemřel 4. srpna 1859 ve věku 73 let zcela vyčerpán na své faře. Pozůstatky tohoto 
věrného kněze jsou uloženy v bazilice, která byla vystavěna nad původním farním 
kostelem v Arsu. 31. května 1925 byl papežem Piem XI. svatořečen a v roce 1929 
jmenován patronem všech kněží. 

Podle knihy Rok se svatými, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
 
 Naše víra a všechny naše ctnosti budou jen přeludem a Bůh nás bude mít za pokrytce, 
jestliže nebudeme v srdci mít lásku k bližnímu. Podle této ctnosti můžeme poznat, zda jsme 
Božími dětmi: „Každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal 
Boha, protože Bůh je láska“ (1J 4,7-8). Přikázání lásky k bližnímu je tak velké a důležité, že 
ho Bůh klade zároveň vedle přikázání lásky k Bohu. Je všeobecné, definitivní a patří k 
podstatě naší zbožnosti a na jeho naplnění pak záleží zachovávání jiných přikázání. Sv. 
Pavel říká, že jiná přikázání zakazují cizoložství, krádeže, páchání křivdy, vydávání 
falešného svědectví. Jestliže milujeme bližního, žádné z těchto věcí se nedopustíme, protože 
láska k bližnímu nesnese žádnou křivdu vůči druhému (srv. Řím 12,9-10).  
 Nejprve tedy řeknu, že pokud nezachováme toto přikázání, nemůžeme být spaseni – 
protože jestli nemilujeme bratra, setrváváme ve smrti, jak to vyjadřuje sv. Jan. A Kristus 
říká, že nás uzná za své děti pouze pod tou podmínkou, že se budeme mít vzájemně rádi 
(srv. J 13,35). Za druhé máme zachovat toto přikázání proto, že jsme všichni jedna rodina, 
jsme stvořeni k podobě Boží, máme jeden cíl, naším společným otcem je Ježíš Kristus, který 
nás vykoupil svým utrpením a svým křížem. Tyto pravdy vyjadřuje sv. Pavel ve svém listě 
Efesanům (srv. Ef 4,2-6).  
Na čem je založena láska k bližnímu? 1) Přát bližnímu dobro, 2) pracovat pro jeho dobro 
při každé nabízející se příležitosti a 3) snášet a omlouvat chyby bližního. Na tom spočívá 
opravdová láska, bez které je nemožné nalézt milost u Boha a spásu své duše.  

Z kázání sv. Jana Maria Vianneye o lásce k bližnímu, www.fatym.com  

http://www.kna.cz/
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NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. 
 
Sobota 26. září 
Praha 
11:30 Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti 
-promluva Svatého otce 
12:30 Návštěva kostela Panny Marie Vítězné – 
Pražského Jezulátka - pozdrav Svatého otce 
16:30 Zdvořilostní návštěva prezidenta republiky 
17:00 Setkání s představiteli politického a 
společenského života a s diplomatickým sborem 
- promluva Svatého otce 
18:00 Modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, 
bohoslovci a zástupci církevních hnutí v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha- promluva Svatého otce 
 
Neděle 27. září 
Brno 
9:20 Přistání na letišti v Brně-Tuřanech 
10:00 Mše svatá - homilie Svatého otce 
Po mši Polední modlitba Anděl Páně - promluva Svatého otce 
12:45 Odlet zpět do Prahy 
 
Praha 
17:15 Setkání s představiteli Ekumenické rady církví v ČR 
- promluva Svatého otce 
18:00 Setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu 
- promluva Svatého otce 
 
Pondělí 28. září 
Stará Boleslav 
8:50 Návštěva baziliky sv. Václava 
9:45 Mše svatá u příležitosti Národní svatováclavské pouti - homilie Svatého otce 
Po mši Poselství Svatého otce mládeži 
 
Praha 
13:15 Oběd s biskupy v prostorách Arcibiskupského paláce 
16:45 Rozloučení s Apoštolskou nunciaturou 
17:15 Závěrečný ceremoniál na ruzyňském letišti - promluva Svatého otce 
17:45 Odlet do Říma 
 

Prosíme, sledujte webové stránky www.navstevapapeze.cz a  

www.biskupstvi.cz/papezvbrne, kde jsou uveřejňovány aktuální informace. 

http://www.navstevapapeze.cz/mista/praha/kostel-panny-marie-vitezne-prazskeho-jezulatka
http://www.navstevapapeze.cz/mista/praha/kostel-panny-marie-vitezne-prazskeho-jezulatka
http://www.navstevapapeze.cz/mista/praha/katedrala-sv-vita-vaclava-a-vojtecha
http://www.navstevapapeze.cz/mista/praha/katedrala-sv-vita-vaclava-a-vojtecha
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PAPEŽ POPRVÉ V BRNĚ! 
 

V neděli 27. září 2009 bude v 10:00 hodin na letišti v 
Brně–Tuřanech Svatý otec sloužit mši svatou. Je to 
historicky první návštěva papeže na území naší 
diecéze. Také naše farnosti se připojí k poutníkům, 
kteří na setkání s papežem zamíří. 

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO POUTNÍKY 
Z NAŠÍ FARNOSTI 

Místenky jsou zdarma a budou všem účastníkům předány v první polovině září. Zatím je 
objednáno 970 místenek pro farnost Žďár nad Sázavou I a 300 místenek pro farnosti Žďár 
nad Sázavou II a Herálec. Přihlašovat se můžete i nadále, dokonce i přímo v den setkání na 
místě, čím později se však přihlásíte, tím dále budete stát. 

Nejlepším způsobem dopravy ze Žďáru nad Sázavou bude vlak, budou posíleny běžné spoje 
a uvažuje se i o speciálním vlaku. Vystupovat budeme na nádraží Brno-Slatina nebo 
Šlapanice u Brna, to je asi 2,5 km od místa konání bohoslužby. Vlak pojede v ranních 
hodinách, přesný čas bude upřesněn v září. 

Automobily budou parkovat na odstavných parkovištích a bude zajištěna kyvadlová 
doprava. Organizátoři prosí, aby poutníci v maximální možné míře využili hromadných 
dopravních prostředků. 

Areál bude otevřen od 4 hodin ráno, od 6:30 začne společný program. Do sektorů je možno 
vzít si s sebou vlastní skládací židličky. V areálu bude umístěno několik velkoplošných 
obrazovek i dostatečné množství mobilních WC. Před vstupem do areálu budou umístěny 
prodejní stánky s občerstvením. Ve všech sektorech areálu bude k dispozici zdravotní 
služba. 

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY 
Co když si zapomenu vzít s sebou místenku nebo ji nebudu mít vůbec objednanou? 
Počítáme i s podobnými situacemi. Pokud si nezajistíte předem místenky do příslušných 
sektorů na ploše, kde bude probíhat papežská bohoslužba, nebo je nebudete mít u je sebe, 
získáte je při vstupu do areálu konání bohoslužby. 
Co když nevím, do kdy se mohu u pana faráře přihlásit k účasti a dostat místenku? 
K 31. 5. 2009 proběhl první průzkum účastníků bohoslužeb, k 31. 7. 2009 potom závazná 
objednávka místenek pro jednotlivé farnosti. Podle této objednávky budou do jednotlivých 
farností zaslány místenky do sektorů a balíčky pro účastníky bohoslužeb (s brožurkou s 
texty a pokyny ke mši sv. a dalšími informacemi). Místenek pro naše farnosti by měl být 
dostatek. Zájemci o účast na mši se Svatým otcem, kteří by se rozhodli na poslední chvíli a 
nezbyla na ně místenka, dostanou ji na místě bohoslužby, ale do vzdálenějších sektorů. 
Co když přijedu dokonce v sobotu večer, bude areál otevřen? 
V blízkosti areálu papežské bohoslužby se zvažuje možnost vyhrazení místa pro stanové 
městečko, kde by bylo možné přespat ve vlastním stanu. Bude upřesněno. 
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Slyšela jsem, že mladí lidé mají své stránky, kde se 
mohou učit anglicky s papežem? 
Při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. České 
republiky byl na křesťanském webu mládeže signály.cz 
spuštěn nový blog Návštěva papeže. Adresa tohoto blogu je 
navsteva-papeze.signaly.cz . K dispozici by tu měly být 
základní informace o návštěvě papeže a další informace 
týkající se této návštěvy. Součástí je i výukový kurz Učíme se 
anglicky s papežem.  
Co když se chci mše zúčastnit v kroji? 
Samozřejmě, že jsou vítáni všichni poutníci v lidových krojích i 
v uniformách. Přihlaste se u svých kněží, je však potřeba 
počítat s tím, že v areálu nebude prostor k převlečení. 
Co když potřebuji plán města s vyznačením trasy na 
místo konání bohoslužby? 
K dispozici bude brožurka s liturgickými texty, mapkou trasy, plánkem areálu a dalšími 
technickými a organizačními informacemi. Její vydání se připravuje na začátek září 2009. 
Co když chceme v Brně zajistit ubytování? 
Ubytování brněnské biskupství ani organizační týmy nezajišťují, je třeba obrátit se na 
cestovní kanceláře, hotely a ubytovny v Brně a okolí. 
Co když se nechci přihlásit k účasti přes farní úřad? 
Místenky pro ty, kteří se nebudou hlásit k účasti na mši v Brně prostřednictvím svého 
farního úřadu, budou k dispozici k osobnímu vyzvednutí na Informačním centru Biskupství 
brněnského (Brno, Petrov 1), a to v době od 1. do 20. září 2009 denně kromě pondělí v době 
od 10 do 18 hodin. Kontakt na IC Petrov: 731 404 000. Později lze získat místenky při 
vstupu do areálu bohoslužby přímo na letišti. 
Co když se dostanu do vzdálenějších sektorů – uvidím Svatého otce? 
Určitě ano. Nejen, že Svatý otec bude zřejmě projíždět mezi sektory v papamobilu, ale v 
celém areálu bude během předprogramu i konání bohoslužby umístěno několik 
velkoplošných obrazovek, takže by mělo být dobře vidět ze všech sektorů. 
Co když se chci bohoslužby v Brně zúčastnit jako ministrant? 
Ministranti přijedou do Brna na bohoslužbu společně se svými kněžími a farností. Menší 
ministranti musí být pod dohledem dospělého zodpovědného ministranta. Pro ministranty 
bude připraven v areálu konání bohoslužby stan k převlékání a poté i zvláštní sektor na 
ploše. Další organizační pokyny se dozvíte prostřednictvím svého pana faráře. 
Co když mne zajímá, zda se mohu dozvědět něco o knihách, jejichž autorem je 
Benedikt XVI. a vyšly v češtině? 
Nejnovější knihou Benedikta XVI. je Vrchol a pramen, která je sestavena z různých promluv 
a článků na téma Eucharistie. Druhou, nedávno vydanou, knihou je titul s názvem Otcové 
církve, která sestává z pravidelných středečních katechezí Svatého otce a zaměřuje se na 
církevní spisovatele prvních čtyř křesťanských století. Současný papež Benedikt XVI. je 
autorem řady knih, které jsou u nás postupně vydávány. V poslední době také vychází knižní 
zpracování některých jeho promluv. Informace naleznete na www.navstevapapeze.cz. 
 

Panna Maria Tuřanská 
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Co když se chceme naučit zpěvy k liturgii se Svatým otcem v Brně? 
Mše svatá, kterou bude sloužit papež Benedikt XVI. v Brně, bude latinská. Zpívat a recitovat 
se budou latinské odpovědi. Vše je v kancionálu pod čísly 506 a 509. Česky se budou 
pravděpodobně zpívat z kancionálu písně 512, 712, 701, 931 a 932. 
Co když jsem nemocná a nemohu na mši se Svatým otcem do Brna přijet? 
Brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle oznamuje, že v neděli 27. 9. 2009 dopoledne ani 
předcházející sobotu 26. 9. 2009 večer nebudou pro věřící na celém území brněnské diecéze 
slouženy mše svaté. Všichni jsou zváni k účasti na papežské mši sv. na letišti v Brně–
Tuřanech. Pro ty, kteří pro stáří, zdravotní obtíže nebo z rodinných či jiných oprávněných 
důvodů nebudou moci do Brna přijet, je udělena dispenz od povinnosti nedělní účasti na mši 
svaté. Doporučuje se sledovat bohoslužbu se Svatým otcem ve sdělovacích prostředcích. 
Co když potřebuji bližší informace o možnosti účasti tělesně postižených na mši?  
Bylo by dobré, kdyby se tělesně postižení, kteří se chtějí účastnit mše se Svatým otcem v 
Brně, přihlásili jako zájemci o účast panu faráři v místě svého bydliště. 
Co když se chci na návštěvu Svatého otce správně duchovně připravit? 
Návštěva papeže vyžaduje vedle praktických záležitostí také intenzivní přípravu duchovní: 
biskupové o ní hovoří ve svém pastýřském listě a vyzývají věřící k tomu, aby se připravili 
„modlitbou, osobní i společnou… tematicky zaměřenou četbou Písma a duchovních spisů... 
osobními úvahami nad zvolenými tématy“ a společnými rozhovory o nich v rodinách a ve 
společenstvích farnosti. „Život má ovšem také rovinu činu, kterou nelze při přípravě 
pominout," stojí dále v listě a biskupové proto vyzývají: "Čiňme dobro!"  
Co když chci dát sponzorský dar na pokrytí nákladů spojených s návštěvou? 
V tomto případě je možné obrátit se na ekonomický odbor Biskupství brněnského, Petrov 5, 
602 00 Brno, tel. 543 235 030, kl. 242 resp. na email ekonom@biskupstvi.cz k sepsání 
darovací smlouvy; dar můžete samozřejmě předat i osobně na pokladně ekonomického 
odboru. Za každý, byť sebemenší dar budeme vděční. 
Co když nevím, jak budou zajištěny hygienické podmínky? 
Není potřeba se obávat, toalety jsou samozřejmostí. 
Co když budu mít hlad, budu si moci někde v areálu něco koupit? 
Předpokládáme umístění stánků s občerstvením v těsné blízkosti areálu. 
Co když prý do Brna přijede na mši tři sta tisíc lidí, vejdeme se tam všichni? 
Podle reálných odhadů se mše svaté se Svatým otcem v Brně zúčastní přes sto tisíc lidí. Z 
důvodu lepší organizace bude plocha pro účastníky bohoslužby rozdělena do sektorů.  
Co když chci jako dobrovolník pomáhat při organizování bohoslužby v Brně? 
Zájemci o pomoc při přípravách a organizaci papežské návštěvy v Brně se mohou hlásit 
prostřednictvím svého pana faráře. 
Co když se obávám zdravotní nevolnosti – bude zajištěna zdravotní služba? 
Po dobu konání návštěvy Svatého otce v Brně bude zajištěna zdravotní služba. 
Co když budu chtít Svatého otce fotografovat? 
Pokud nejste pracovník médií, ale přijíždíte jako poutník, potom je možné fotografovat 
pouze z místa, které zaujmete ve svém sektoru. 
Co když nevydržím celou dobu stát, mohu si vzít s sebou skládací židličku? 
V sektorech v areálu konání bohoslužby se Svatým otcem jsou pouze místa ke stání. 
V současné době nejsou z bezpečnostního hlediska námitky proti využití vlastní židličky. 
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Církev je živá, protože Kristus je živý 
 
Homilie Benedikta XVI. při mši svaté na zahájení pontifikátu, Svatopetrské náměstí, 10 hod. 
 

 V těchto tak intenzivních dnech nás 
zpěvy litanií ke všem svatým doprovázely 
třikrát: během pohřbu našeho Svatého 
otce Jana Pavla II., u příležitosti vstupu 
kardinálů do konkláve a také dnes, kdy 
jsme je znovu zpívali s invokací: Tu illum 
adiuva, pomáhej novému nástupci sv. 
Petra. Pokaždé zcela zvláštním způsobem 
jsem pociťoval tuto zpívanou modlitbu 
jako velkou útěchu. Jak jsme se cítili 
opuštěni po odchodu Jana Pavla II! Papež, 
který byl více než 26 let naším pastýřem a 
vůdcem na pouti touto dobou. Překročil 
práh do jiného života – a vstoupil do 
tajemství Boha. Ale neudělal tento krok 
sám. Kdo věří, není nikdy sám ani v životě, 
ani ve smrti. V té chvíli jsme mohli vzývat 
svaté všech staletí – jeho přátele, jeho 
bratry ve víře, tím jsme věděli, že budou 
jeho živým doprovodem „na druhý břeh“, 
až k Boží slávě. Věděli jsme, že na něho 
čekali. Nyní víme, že je mezi svými a je 
opravdu doma. 

 Znovu jsme byli potěšeni při slavnostním vstupu do Konkláve, abychom zvolili toho, 
kterého Pán vyvolil. Jak jsme mohli poznat jeho jméno? Jak mohlo 115 biskupů, 
pocházejících ze všech kultur a zemí, najít toho, jemuž Pán chtěl udělit poslání svazovat a 
rozvazovat? Ještě jednou, my to věděli: věděli jsme, že nejsme sami, že jsme obklopeni a 
vedeni Božími přáteli. 
 A nyní v této chvíli, já slabý Boží služebník, mám na sebe vzít tento neslýchaný úkol, 
jenž opravdu překonává všechnu lidskou schopnost. Jak to mohu? Vy všichni, drazí 
přátelé, jste právě vzývali celý zástup svatých, zastoupený některými velkými jmény 
dějin Boha s lidmi. Tím se také ve mně oživuje toto vědomí: nejsem sám. Nemusím nést 
sám to, co bych ve skutečnosti sám nikdy nemohl unést. Zástup svatých mě chrání, mě 
podporuje a nese mě. A vaše modlitba, drazí přátelé, vaše shovívavost, vaše láska, vaše 
víra a vaše naděje mě provázejí. Vždyť do společenství svatých nepatří jen velké postavy, 
jež nás předešly a jejichž jména známe. My všichni jsme společenství svatých, my 
pokřtění ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého, my, kteří žijeme z daru těla a krve Krista, 
jímž nás chce přeměnit a připodobnit sobě samému. 
 Ano, církev je živá – toto je úchvatná zkušenost těchto dní. Právě po smutných dnech 
nemoci a smrti papeže se to vše ukázalo úchvatným způsobem: že církev je živá. A církev 
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je mladá. Nese v sobě budoucnost světa, a proto ukazuje také každému z nás cestu do 
budoucnosti. Církev je živá a my to vidíme: zakoušíme radost, kterou Vzkříšený slíbil 
svým. Církev je živá – ano je živá, protože Kristus je živý, protože On opravdu vstal z 
mrtvých. V bolesti, jež byla ve tváři Svatého otce ve dnech velikonoc, jsme nazírali 
tajemství utrpení Krista a zároveň se dotýkali jeho ran. Ale ve všech těch dnech jsme se 
mohli – v hlubokém smyslu – dotýkat Zmrtvýchvstalého. Bylo nám dáno zakoušet radost, 
kterou slíbil po krátkém čase temnoty, jako plod svého vzkříšení. 
 Drazí přátelé, v této chvíli není zapotřebí, abych předložil vládní program. Nebudou 
chybět příležitosti to učinit. Mým pravým vládním programem je nekonat svou vůli, nejít 
za svými idejemi, nýbrž naslouchat, s celou církví, slovu a vůli Pána a dát se vést Jím, aby 
tak On sám vedl církev v této hodině našich dějin. Místo abych vyložil program, chtěl 
bych se prostě pokusit o komentář dvou znamení, jimiž se liturgicky reprezentuje přijetí 
Petrovy služby (Ministerium Petrinum). Obě znamení ostatně také přesně zrcadlí, co 
hlásají dnešní čtení.  
 První znamení je palium, utkané z čisté vlny, jež mi bylo vloženo na ramena. Toto 
pradávné znamení, jež římští biskupové nosí od 4. století, lze považovat za obraz Kristova 
jha, jež biskup tohoto města, Služebník služebníků Božích, bere na svá ramena. Boží jho je 
Boží vůle, kterou přijímáme. A tato vůle není pro nás nějaké vnější břemeno, jež nás 
utiskuje a bere nám svobodu. Poznat, co chce Bůh, poznat, která je cesta života – to byla 
pravá radost Izraele, to byla jeho velká výsada. Toto je také naše radost: Boží vůle nás 
neodcizuje, ale očišťuje – snad také bolestně – a tak nás přivádí k tobě. Tak nesloužíme 
pouze Jemu, nýbrž spáse celého světa, celých dějin. Ve skutečnosti symbolismus palia je 
ještě konkrétnější: vlna beránka míní představovat ztracenou ovci nebo také nemocnou 
nebo slabou, kterou pastýř bere na svá ramena a nese ji k vodám života. Podobenství o 
ztracené ovci, kterou pastýř hledá na poušti, bylo pro církevní Otce obrazem tajemství 
Krista a církve. Lidstvo – my všichni – je ztracená ovce, která nenachází na poušti cestu. 
Boží Syn to nesnese; nemůže opustit lidstvo v tak politováníhodné situaci. Povstane, 
opouští slávu nebes, aby znovu našel ovečku a šel za ní, až na kříž. Bere ji na svá ramena, 
nese naše lidství, nese nás samé – On je dobrý pastýř, který dává svůj život za ovce. 
Palium říká především to, že nás všechny nese Kristus. Ale zároveň nás vybízí, abychom 
nesli jeden druhého. Tak se palium stává symbolem pastýřova poslání. 
 Pastýře musí pronikat svatý neklid: není mu lhostejné, že tolik osob žije na poušti. A 
je tolik forem pouště. Je poušť chudoby, poušť hladu a žízně, je poušť opuštěnosti, 
osamění, zničené lásky. Je poušť temnoty Boha, vyprázdnění duší bez vědomí důstojnosti 
a cesty člověka. Vnější pouště se ve světě množí, protože vnitřní pouště se staly 
nedohledné. Proto už poklady země nejsou ve službě budování Boží zahrady, v níž by 
mohli všichni žít, ale jsou podrobeny mocím vykořisťování a zničení. Celá církev a pastýři 
v ní, se musí jako Kristus vydat na cestu, aby vyvedli lidi z pouště, na místo života, k 
přátelství s Božím Synem, k tomu, který dává život, a to život v plnosti. Symbol beránka 
má ještě další aspekt. Ve starobylém Východě bylo zvykem, že králové se označovali za 
pastýře svého lidu. Byl to obraz jejich moci, cynický obraz: národy byly pro ně jako ovce, 
s nimiž pastýř mohl nakládat podle libosti. Zatímco pastýř všech lidí, živý Bůh, se sám stal 
beránkem, postavil se na stranu beránků, těch, kteří jsou pošlapáváni a zabíjeni. Právě 
tak se On zjevuje jako pravý pastýř: „Já jsem dobrý pastýř… Dávám svůj život za ovce,“ 
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říká Ježíš o sobě (Jan 10,14n). Nevykupuje 
moc, nýbrž láska! Toto je Boží znamení: on 
sám je láska. Kolikrát jen bychom chtěli, aby 
se Bůh ukázal mocnější, aby tvrdě zasáhl, aby 
potřel zlo a vytvořil lepší svět. Všechny 
ideologie moci se tak ospravedlňují. 
Ospravedlňují ničení toho, co by se mohlo 
stavět na odpor pokroku a osvobození 
lidstva. My trpíme kvůli Boží trpělivosti. A 
přesto všichni potřebujeme Jeho trpělivost. 
Bůh, který se stal Beránkem, nám říká, že 
svět byl spasen Ukřižovaným, a ne těmi, kteří 
ho na kříž přibíjeli. Svět byl vykoupen 
trpělivostí Boha a zničen netrpělivostí lidí.  
 Jeden charakteristický rys pastýře musí 
být – milovat lidi, kteří mu byli svěřeni, tak 
jako miluje Kristus, v jehož službě se 
nachází: „Pas mé ovce“, říká Kristus Petrovi, 
a mně v této chvíli. Pást to znamená milovat 

– a milovat, to znamená také být ochotní trpět. Milovat znamená: dávat ovcím pravé 
dobro, potravu Boží pravdy, Božího slova, potravu jeho přítomnosti, kterou nám dává v 
Nejsvětější svátosti. Drazí přátelé – v této chvíli mohu říci pouze: modlete se za mne, 
abych se naučil milovat Pána stále víc. Modlete se za mne, abych stále víc miloval své 
stádce – vás, svatou církev, každého jednotlivě a všechny společně. Modlete se za mne, 
abych ze strachu neutíkal před vlky. Modleme se jedni za druhé, aby nás Pán nesl a my 
abychom se naučili nést břemena jedni druhých.  
 Druhé znamení, jímž je v dnešní liturgii představeno uvedení do Petrovy služby, je 
předání rybářského prstenu. O povolání Petra za pastýře lidí jsme slyšeli v evangeliu. 
Následuje po vyprávění o bohatém úlovku: po noci, v níž marně spouštěli sítě, učedníci 
vidí na břehu vzkříšeného Pána. Přikazuje jim, aby se ještě vrátili k lovení ryb a hle, síť se 
tak naplní, že ji nedokážou vytáhnout; 153 velkých ryb: „I když jich bylo tolik, síť se 
neprotrhla.“ (Jan 21,11) Toto vyprávění na konci pozemského života Ježíše s jeho 
učedníky, odpovídá úvodnímu vyprávění: také tehdy učedníci za celou noc nic nechytili: 
také tehdy Ježíš vyzval Šimona, aby zajel ještě jednou na jezero. A Šimon, který se ještě 
nejmenoval Petr, dal úchvatnou odpověď: „Mistře, na tvé slovo spustím sítě!“ A hle, 
udělení mise (poslání): „Neboj se! Ode dneška budeš rybářem lidí.“ (Lk 5,1-11) Také dnes 
je řečeno církvi a nástupcům apoštolů, aby zajel na moře dějin a spustili sítě, aby získali 
lidi pro evangelium – pro Boha, pro Krista, pro pravý život. 
 Otcové církve věnovali velmi zvláštní komentáře také tomuto jedinečnému úkolu. 
Říkají: pro rybu stvořenou pro vodu, znamená smrt, je-li vytažena z moře. Je vytržena ze 
svého životního prostředí, aby sloužila za pokrm člověku. Avšak v poslání rybáře lidí 
dochází k opaku. My lidé žijeme odcizeni ve slaných vodách utrpení a smrti, v moři 
temnot beze světla. Síť evangelia nás vytahuje z vod smrti a donáší na jasné světlo Boha 
do pravého života. A je tomu právě tak – v poslání rybáře lidí, ve stopách Krista, je třeba 
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vynést lidi ze slaného moře všech odcizení k zemi života, ke světlu Boha. A právě tak: my 
existujeme, abychom ukázali lidem Boha. A jen tam, kde se vidí Bůh, začíná opravdový 
život. Pouze když se setkáváme v Kristu s živým Bohem, poznáváme, co je život. Nejsme 
náhodným a nesmyslným produktem vývoje. Každý z nás je plodem Boží myšlenky. 
Každý z nás je chtěn, každý je milován, každý je nutný. Není nic krásnějšího, než když k 
nám dospěje a když nás překvapí evangelium, Kristus. Není nic krásnějšího, než poznat 
Ho a předávat druhým přátelství s Ním. Úkol pastýře, rybáře lidí se může často zdát 
namáhavý. Ale je krásný a velký protože je to konec konců služba radosti, Boží radosti, 
jež chce vstoupit do světa.  
 Chtěl bych vyzdvihnout ještě jednu věc: jak v obrazu pastýře, tak rybáře se velmi 
výslovně vynořuje volání po jednotě: „Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty 
musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř,“ (Jan 10,16) říká Ježíš 
na konci řeči o dobrém pastýři. A vyprávění o 153 velkých rybách končí radostným 
zjištěním: „I když jich bylo tolik, síť se neprotrhla.“ (Jan 21,11) Ach, milovaný Pane, ona 
se nyní protrhla! chtěli bychom říci zarmouceni. Ale ne – nesmíme být smutní. Radujme 
se z tvého příslibu, jež nezklame, a vykonejme, co jen je možné, abychom urazili cestu k 
jednotě, kterou jsi přislíbil. Vzpomínejme si na ni v modlitbě k Pánu jako žebráci: ano, 
Pane, vzpomeň si, co jsi slíbil. Učiň, ať jsme jeden pastýř a jedno stádce! Nedopusť, aby se 
síť protrhla a pomoz nám, abychom byli služebníky jednoty!  
 V této chvíli se mé vzpomínky vrací ke 22. říjnu 1978, když Jan Pavel II. začal svou 
službu zde na náměstí svatého Petra. Ještě, ba stále mi znějí v uších jeho tehdejší slova: 
„Nemějte strach! Otevřete, dokořán rozevřete brány Kristu!“ Papež mluvil k mocným a 
silným světa, kteří měli strach, že by Kristus mohl odnést něco z jejich moci, kdyby ho 
nechali vstoupit a kdyby připustili svobodu víry. Ano, něco by jim jistě odebral: vládu 
korupce, pošlapávání práva, zvůli. Ale nic by neodebral, co patří ke svobodě člověka, k 
jeho důstojnosti, k budování spravedlivé společnosti. Papež kromě toho mluvil ke všem 
lidem, především k mladým. Což snad všichni nemáme 
nějakým způsobem strach – necháme-li Krista zcela 
vstoupit do svého nitra, otevřeme-li se mu naprosto – 
strach, že by mohl odnést něco z našeho života? Nemáme 
snad strach zříci se něčeho velikého, jedinečného, co dělá 
život tak krásný? A ještě jednou papež chtěl říci: Ne! Kdo 
nechá vstoupit Krista, neztrácí nic – nic – absolutně nic z 
toho, co činí život svobodným, krásným a velkým. Ne! Jen v 
tomto přátelství se otevírají dokořán brány života. Pouze v 
tomto přátelství se skutečně otevřou velké možnosti lidské 
bytosti. Pouze v tomto přátelství zakoušíme, co je krásné a 
co osvobozuje. Také bych dnes rád, velmi silně a s velkým 
přesvědčením, na základě zkušenosti dlouhého osobního 
života, chtěl říci vám, drazí mladí: Nemějte strach z Krista! 
On nic neodnímá a dává všechno. Kdo se dá Jemu, dostane 
stonásobně. Ano, otevřete, dokořán rozevřete brány Kristu 
– a najdete pravý život. Amen. 

Přeložil: Josef Koláček, převzato z www.radiovaticana.cz 
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BENEDIKT XVI. (*1927) 
 
Joseph Ratzinger se 

narodil 16. dubna 1927 
v Marktl am Inn, v 
pasovské diecézi. 
Kněžské svěcení přijal 
29. června 1951. 
Přednášel dogmatiku a 
fundamentální teologii 
nejprve ve Freisingu, 
poté byl profesorem v 
Bonnu (1959-1969), v Münsteru (1963-1966), v 
Tübingen (1966-1969) a nakonec v Řezně, kde se stal 

řádným profesorem dogmatiky a historie dogmatu a viceprezidentem university. 
Z jeho ranějších prací vyvolal velkou pozornost zejména Úvod do křesťanství, sbírka 

přednášek o apoštolském vyznání víry, publikovaná v roce 1968, a dále Dogma a zjevení, 
antologie textů, kázání a reflexí, vydaná r. 1973. S velkým ohlasem se setkala také jeho 
promluva v Bavorské katolické akademii na téma Proč jsem ještě v církvi?, ve které mimo 
jiné řekl: „Křesťany můžeme být jedině v církvi, nikoli vedle církve.“ Roku 1985 vyšla 
jeho Zpráva o víře a z roku 1996 je kniha Sůl země. 

24. března 1977 jej Pavel VI. jmenoval arcibiskupem metropolitou v Mnichově a 
Freisingu. Krátce na to byl při konsistoři 27. června povolán do kardinálského kolegia, 
jeho prvním titulem byla bazilika S. Maria Consolatrice al Tiburtino, od 5. dubna 1993 
pak byl titulářem ve Velletri-Segni a od 30. listopadu 2002 – z titulu děkana 
kardinálského kolegia – v Ostii. 

25. listopadu 1981 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Kongregace pro nauku víry. 
S tímto úřadem se automaticky pojí předsednictví Papežské biblické komise a 
Mezinárodní teologické komise. Dne 6. listopadu 1998 byl zvolen místoděkanem 
kardinálského kolegia a 30. listopadu 2002 Jan Pavel II. potvrdil volbu kardinálů biskupů, 
kteří jej vybrali do čela kardinálského sboru. 

Kardinál Ratzinger byl předsedou Komise pro přípravu 
Katechismu katolické církve. Po šesti letech práce (1986-1992) 
mohl nový katechismus představit Svatému otci. 

Zájemci o dílo Josepha Ratzingera – papeže Benedikta XVI. 
mají k dispozici řadu jeho titulů přeložených do češtiny, včetně 
klíčových prací Úvod do křesťanství a Ježíš Nazaretský nebo 
encyklik Deus caritas est, Spe salvi (na vydání nejnovější 
encykliky Caritas in veritate se pracuje) a dalších významných 
dokumentů. 
Během čtyř let svého dosavadního pontifikátu papež Benedikt 
XVI. vykonal čtrnáct cest po Itálii a dvanáct cest zahraničních.   

Rodné jméno: 

Joseph Alois Ratzinger 

Začátek pontifikátu: 

19. dubna 2005 

Datum narození: 

16. dubna 1927 

Místo narození: 

Marktl am Inn, Německo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/BXVI_CoA_like_gfx_PioM.svg

