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Papež jako posel míru v Sarajevu
11 hodin strávil papež
František v „evropském
Jeruzalémě posetém jak hroby
z bratrovražedné války, tak
synagogami, chrámy a stále
četnějšími mešitami. Přijel,
aby povzbudil zdejší Srby,
Chorvaty a Bosňany
k aktivnímu vytváření
rovnosti a pokoje.
Krásný, slunečný den jako by předurčil
Františkovu návštěvu. „Katolická církev
si v hloubi přeje, aby Bosna a Hercegovina pokračovala po definitivním rozehnání temných bouřkových mraků v započaté cestě, aby po třeskuté zimě nastalo
jaro“ – takto uzavřel svou homilii na zaplněném olympijském stadionu Koševo
nástupce sv. Petra. Načež dodal: „A tady
je jaro vidět.“ Na stadionu byla patrná
soustředěná, slavnostní atmosféra, přestože jeho kapacita byla naplněna – mše
se účastnilo na 60 tisíc lidí.
Za tento jediný „pracovní den“ stihl
Svatý otec nejen bohoslužbu, ale také
setkání s biskupy, řeholníky a řeholnicemi, s představiteli jiných vyznání a náboženství a nakonec s mládeží. Úplně první
zastavení však věnoval zdejším představitelům státu a diplomatům. Úřadující
prezident (v této nejvyšší funkci se po

osmi měsících střídají reprezentanti bosenské, chorvatské a srbské komunity),
bosenský Srb Mladen Ivanić ve svém
proslovu před papežem v prezidentském
paláci sice připustil, že dosud neexistuje faktická rovnost všech občanů Bosny
a Hercegoviny, ale jedním dechem zdůraznil, že stát o to usiluje – stejně jako
o členství v Evropské unii. „I Sarajevo
přešlo od kultury konfliktu a války ke
kultuře setkání,“ potvrdil papež zdejší
vývoj. Zároveň však varoval před „barbarstvím těch, kdo by chtěli z každé různosti činit příležitost ke stále zuřivějšímu
násilí.“ Byla to zřejmá narážka na skutečnost, že v poslední době se v zemi usadila celá řada šiřitelů bojovného islámu.
Papež ale spontánně dodal, že naději spatřuje v dětech, které ho pozdravily
na letišti. Byly příslušníky různých náboženství, ale všechny vyzařovaly radost.
„Na tuto naději sázejme,“ vyzýval Svatý
otec. A své posluchače pobídl k vytváření pokoje: „Potřebujeme stavět mosty,
potřebujeme komunikovat, objevovat
bohatství každého, cenit si toho, co spojuje.“
Apoštolská cesta do Sarajeva byla Františkovou osmou zahraniční misí. Do Bosny a Hercegoviny zavítal jako
druhý papež v dějinách. Poprvé zde byl
v roce 1997 dnes již svatý Jan Pavel II.
Tehdy byla nevlídná zima a plískanice
a sami hostitelé si nebyli jisti, zda budou
schopni zajistit papežovu bezpečnost.
Bylo totiž krátce po válce.
MARTIN T. ZIKMUND

Papeži Františkovi se na olympijském stadionu dostalo vřelého přijetí.

Snímek ČTK

Ludvík Vaculík zemřel smířený s Bohem
Uplynulý víkend přinesl
smutnou zprávu. Zemřel
muž, který si svou spisovatelskou prací a poctivým životním hledáním vysloužil nejen
přízeň a úctu čtenářů, ale také
vysoká vyznamenání. Na věčnost odešel
Ludvík Vaculík zaopatřen
svátostmi.

„Mám velkou radost, že zemřel zaopatřen a smířen s Bohem,“ hovoří o posledních chvílích spisovatele na této zemi
jeho syn Ondřej. „Zdálo se mi, že smrti vzdoruje, poslední měsíc mu rapidně
ubývaly síly. Přesto svátost nemocných
stále odmítal. V sobotu pak přijel na návštěvu dominikán P. Jordán Vinklárek,
letitý kamarád mých rodičů, jemuž samotnému je přes devadesát let. A já se
přesvědčil, že Bůh existuje – o tom pro
mě nemůže být pochyb. Táta totiž svátost přijal, a když kněz odešel, za pět minut zcela upokojen naposledy vydechl,“
promluvil o smrti svého otce Ondřej

Festival víry

S chybami počítám...

30 let poté

Přes 300 programů přilákalo v Praze během Dnů víry desetitisíce lidí. „Byli jsme
tím zájmem příjemně překvapeni. Naším cílem bylo oslovit lidi, kteří do kostela běžně nechodí, a nabídnout jim diskuse, rozhovory i zamyšlení nad světem
víry, což se povedlo,“ shrnul projekt šéf
organizačního týmu Dnů víry P. Michal
Němeček.
Největší zájem byl o závěrečné koncerty – britského zpěváka Martina Smithe poslouchalo v Lucerně 2 200 lidí,
koncert Hradišťanu na Staroměstském
náměstí zhruba 4 000. Velká část z nich
se poté vydala se svíčkami v rukou do
kostela Nejsvětějšího Salvátora, kde Dny
víry uzavřel Večer světla. Lidé se tam za
zvuku latinských zpěvů a písní z Taizé
mohli modlit u kříže nebo využít některého z mnoha přítomných kněží pro duchovní rozhovor. Tuhle možnost využili
i ti, kdo jako pravidelní návštěvníci kos(tok)
telů rozhodně nevypadali.
Více na str. 2 a 8.

S Mons.
VLASTIMILEM
KROČILEM
sedíme jen
pár desítek
hodin před
biskupským svěcením v jeho
současném domově. Klid
veselského farního dvora za
pár dnů vymění za ruch
biskupského úřadu.

Konference a výstava s názvem Velehrad
vás volá! tento týden připomenou třicáté výročí pouti na Velehradě, která v roce
1985 otřásla komunistickým režimem.
Čtvrt milionu převážně mladých lidí, povzbuzených výzvou papeže Jana Pavla II.
„Nebojte se!“, tehdy vypískalo komunistické funkcionáře a předložilo režimu
účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv.
Tyto události připomene mezinárodní konference a výstava, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů
(ÚSTR) ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Konference se bude
konat ve dnech 11. – 12. června ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Vystoupí na ní kardinál Joachim Meisner
a společně s ním například německý historik, teolog Adolf Hampel či novinářka Petruška Šustrová. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve středu 10. června v kapli Cyrilka na Velehradě a bude možné ji
(čbk, red)
zhlédnout až do 31. srpna.

Jak se cítíte před biskupským svěcením?
Cítím se dobře, protože jsem na přípravy měl tři měsíce. Nic neprobíhá v hektickém spěchu. Mám velkou oporu v těch,
kdo mi pomáhají, především v admi-

Vaculík. „Pro nás v jeho blízkosti bylo
velmi povzbudivé, že jsme se jeho odchodu z tohoto světa mohli účastnit. Hovoří
se o tom, jak je dobré být s nemocným
umírajícím člověkem doma, jakkoliv je
to náročné. Naše rodina to nyní zažila.
V Dobřichovicích, kde ke konci bydlel, se
o něj velmi vzorně staral můj bratr i jeho
žena a hrdinným, oddaným způsobem
mu do poslední chvíle poskytovala pomoc naše maminka, která je o rok starší,
než byl táta,“ přibližuje poslední spisovatelovy chvíle jeho syn.
Vztah Ludvíka Vaculíka k církvi charakterizuje pak Ondřej slovy „slabost

nistrátorovi diecéze Mons. Adolfu Pintířovi a v duchovním správci katedrální
farnosti a kapituly P. Zdeňku Marešovi,
kteří připravují obřady i všechny další organizační záležitosti. Tady ve Veselí mám
svůj farní tým, který mi pomáhá s přípravou slavnosti, kterou chystám tady doma druhý den po svěcení. Je těžké odhadnout, kolik bude účastníků, ale velmi
mnoho je již přihlášených z řad čestných
hostů. Jistě bude i řada kněží, kteří přijedou se svými věřícími z nejrůznějších částí naší diecéze. V případě, že by se tak početný zástup nevešel do katedrály, budou
venku připraveny velkoplošné obrazovky, aby všichni mohli sledovat dění uvnitř
chrámu. Jinak se cítím naprosto v klidu
a jsem moc rád za podporu lidí okolo.
Momentálně mám velkou starost, že zatím za sebe nemám náhradu do farnosti
ve Veselí. I kvůli tomu bude můj odchod
odsud pomalejší a zdá se, že nenastane
ihned sobotou 13. června.
Pokračování na str. 6.

a pochopení“. „Vždycky se církve nenápadným způsobem zastal. Dosvědčoval, že církev je přinejmenším užitečná
a že brojení proti ní škodí společnosti.
Byl důvěryhodnou intelektuální spojnicí
mezi katolickým prostředím a sekularizovaným světem – byl přijímán na obou
stranách,“ poznamenává Ondřej Vaculík a prozrazuje, že jeho otec býval i pozorným čtenářem Katolického týdeníku,
zejména poctivě četl Perspektivy.
Zádušní mše svatá se uskuteční v neděli 14. června ve 20.00 hodin v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora.

LA SALETTE A LURDY
6. 9. – 13. 9. 2015
8 390 Kč
10. 10. – 18. 10. 2015
8 990 Kč
MEDŽUGORJE
30. 8. – 5. 9. 2015
27. 9. – 3. 10. 2015

2 650 Kč
2 650 Kč

Více na www.ck-kucera.cz,
info@ck-kucera.cz, mobil: +420 777 212 175.

(mach)

Výročí Voleb
Před 25 lety se konaly první svobodné
volby. Jenže hned ty první na jaře 1990
nebyly bez kazů a leccos předznamenaly – vzpomíná ve své eseji Petr Pithart.
Čtěte na str. 7.

Jak (se) zpovídat

Čtěte na str. 4–5

www.katyd.cz

