NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA
V listopadu roku 2010 navštívili někteří naši farníci a bývalý moravanský kaplan P. Damián Jiří Škoda
Řím, kde se uskutečnila Národní děkovná pouť.
Na cestu do Říma se vydalo asi 1300 poutníků, mezi nimi necelá stovka seminaristů, stovka kněží a 13
biskupů, bývalý a současný nuncius v České republice, vládní delegace v čele s 1. místopředsedou
vlády a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem a první dámou Livií Klausovou.
Cílem této pouti bylo především vyjádřit vděčnost za návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. u nás
v České republice v roce 2009, ale i za to, že jsme se díky papeži mohli sami na sebe podívat z jiného
úhlu, novým, osvěžujícím pohledem.
Slova českých a moravských biskupů:
Tato cesta byla nazvána „národní děkovnou poutí“, aby nám připomínala, že nešlo o výlet za
kulturními krásami Říma. Vykročili jsme ze všedních dnů, nechali doma běžné starosti a podobně jako
tomu bývá při duchovních cvičeních, prožívali hlouběji společenství s Bohem a dalšími poutníky.
JAK POUŤ PROBÍHALA - DEN PRVNÍ
V promluvě během mše svaté v bazilice Santa Maria Maggiore (Panny Marie Sněžné) 9. listopadu
2010 na úvod Národní poutě do Říma olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner přiblížil význam této
baziliky pro slovanské národy: "Když v roce 867 připutovali do Říma svatí bratři Cyril a Metoděj, aby si
vyžádali schválení liturgických knih ve slovanském jazyce, stalo se to právě zde. Tady slavnostně
položil na oltář bohoslužebné knihy ve staroslověnštině papež Hadrián II., aby vyjádřil jejich schválení.
Tady se poprvé slavila mše svatá ve slovanském jazyce. Všechny ostatní národy musely čekat na
uznání národního jazyka jako liturgického vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny až do 2. vatikánského
koncilu v naší době."
Po skončení mše svaté k nám promluvil Karel Schwarzenberg, který během Národní poutě do Říma
vedl vládní delegaci. Zamýšlel se nad úlohou katolíků ve společnosti a vyzval nás poutníky, abychom
na místech, kde pracujeme, kde působíme, byli kvasem a solí země, abychom se nebáli zastat těch,
kterým je činěno příkoří, a abysme se dokázali postavit na stranu dobra a spravedlnosti.
JAK POUŤ PROBÍHALA - DEN DRUHÝ
Generální audience Svatého otce byla vyvrcholením Národní poutě.
Svatý otec nás pozdravil v českém jazyce těmito slovy: "Srdečně zdravím vás, poutníky z České
republiky, kteří jste se zde sešli v tak hojném počtu, abyste oplatili mou návštěvu, kterou jsem s
radostí vykonal ve vaší zemi v minulém roce. Milí přátelé, vítám vás! Uchovávám si milou a vděčnou
vzpomínku na svou příjemnou cestu do vaší krásné země. Myslím zvlášť na vlídnou ochotu vážených
představitelů veřejného života, na vřelé přijetí, kterého se mi dostalo od ctihodných bratří v
biskupském úřadu, od kněží, zasvěcených osob i od všech věřících, kteří chtěli s nadšením vyjádřit svou
víru kolem Petrova nástupce. Vnímal jsem rovněž pozornost, kterou mi věnovali i ti, kdo, byť vzdáleni
od církve, hledají přesto skutečné duchovní lidské hodnoty, jichž chce být katolické společenství
radostným svědkem. Prosím Pána, aby milosti oné cesty přinesly plody, a přeji křesťanskému lidu
České republiky, aby opět s novým elánem a odvahou vydával všude svědectví Evangeliu. Ze srdce
vám všem uděluji zvláštní Apoštolské požehnání, které rozšiřuji vašim rodinám a celé vaší vlasti."

Druhou děkovnou mši svatou sloužil v bazilice svatého Petra ve Vatikánu pražský arcibiskup a
předseda České biskupské konference Mons. Dominik Duka OP. Jak na úvod mše svaté arcibiskup
Duka řekl, sešli jsme se u hrobu sv. Petra, abychom poděkovali Petrovi dnešních dní za jeho návštěvu
v České republice na podzim roku 2010.
JAK POUŤ PROBÍHALA - DEN TŘETÍ
Třetí den Národní poutě do Říma jsme s poutníky slavili mši svatou v bazilice sv. Jana v Lateránu. Pouť
jsme poté zakončili modlitbou Anděl Páně, uctíváním kříže a hymnem Te Deum v bazilice Svatého
Kříže Jeruzalémského, kde nás také pozdravil velvyslanec ČR při Svatém stolci.
Na úvod mše svaté kardinál Vlk připomněl, že bazilika sv. Jana v Lateránu je římskou katedrálou
papeže jako římského biskupa a zdůraznil, že současná pouť je "setkání naší místní církve s církví
univerzální, celosvětovou, tak jako papežova návštěva u nás byla setkáním univerzální církve, kterou
papež reprezentuje, s církví místní u nás.“
Po poledni jsme se přesunuli do baziliky Svatého Kříže Jeruzalémského, která je titulárním kostelem
kardinála Miloslava Vlka. Dle tradice, sahající až do 11. století, byli papežovými poradci římští kněží,
kteří sídlili u významných bazilik a dostávali symbolicky titul kardinál. Když byli později jmenováni
kardinály i jiní biskupové než římští, dostávali aspoň symbolický titul některé významné římské
baziliky. Když byl v r. 1994 jmenován kardinálem arcibiskup Miloslav Vlk, tato bazilika neměla právě
žádného tituláře. Zakončení Národní poutě vedl kardinál Miloslav Vlk modlitbou Anděl Páně a Te
Deum a ve své promluvě se zamyslel nad smyslem Kristova kříže. Cílem této návštěvy zde je "na závěr
naší pouti vsadit kříž, živý kříž do našeho života", řekl kardinál. Ostatkům Kristova kříže, které jsou
uložený právě v této bazilice, jsme se společně se svými biskupy poklonili při obřadu uctívání kříže.
Poté promluvil velvyslanec ČR při Svatém stolci JUDr. Pavel Vošalík, který řekl: "Jsem to já, kdo má
děkovat za neuvěřitelně krásné tři dny, které mi bylo dáno s Vámi prožít zde, ve Věčném městě, a
musím říci, že patří po dobu mých už více než dvou let, které mám tu čest zastupovat naši vlast u
Svatého stolce, k mým nejkrásnějším."
V dalších dnech jsme ještě mohli navštívit další místa v Římě jako např. Baziliku sv. Pavla, kde jsou
uloženy ostatky sv. Pavla, kostel Santa Maria Sopra Minerva s ostatky sv. Kateřiny Sienské, ale také
hrob Jana Pavla II. v kryptě pod Bazilikou sv. Petra nebo hrob kardinála Josefa Berana či překrásnou
Michelangelovu Sixtinskou kapli ve Vatikánských muzeích.
Řím je nejen sídlem Svatého otce ve Vatikánu, je to také krásné historické město, kde jsou lidé
usměvaví, otevření a přátelští. Děkujeme jim za jejich vlídnost a těšíme se někdy opět na shledanou
v Římě!
Rádi bychom také poděkovali poutnímu domu Velehrad, který založil kardinál Josef Beran a který
poskytuje ubytování nejen českým poutníkům.
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Zájemci o nahrávky přenosů generální audience a mší svatých z Národní poutě do Říma si mohou
jednotlivá DVD objednat u Tv Noe na emailové adrese vysilani@tvnoe.cz.

