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Veľké lúčenie
s Jánom Pavlom II.

ÚVODNÍK
Christos voskrese!
Voistinu voskrese!
Túto pravdu by sme
si mali opakovať naozaj veľmi často - Kristus
vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych!
ThLic. Juraj Gradoš
Apoštol Pavol veľmi
šéfredaktor SLOVA
pekne napísal: „Veď
ako všetci umierajú
v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.
Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou
je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo
patria Kristovi. ... Hľa, poviem vám tajomstvo:
Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:
razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej
poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto
porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a
smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď
si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a
toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa
splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo.
Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj
osteň? Ostňom smrti je hriech a silou hriechu
je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal
víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak,
moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní,
stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že
vaša námaha nie je daromná v Pánovi“ (1Kor
15, 22-23, 51-58) .
Túto pravdu pochopil Ján Pavol II. Pochopil
ju už ako malý wadowický chlapček, ktorého
život nebol ľahkou prechádzkou, ale skôr bojovým poľom. Bil sa za Krista, bil sa za pravý
život. A tento boj nikdy nevzdal. Nepoddal sa,
ale pevne stál za Kristom. Keď v roku 1981 ho
najatý atentátnik postrelil, ako sám viackrát
povedal, cítil ochranu a vedel, že bude žiť.
Zveril sa s tým aj svojmu „katovi“, keď ho
prišiel navštíviť do väzenia. Ten odpovedal
rovnako – nikdy som neminul cieľ. Nechápali
to. Nakoniec z ich rozhovoru vzišla myšlienka
– jedna ruka viedla zbraň a druhá guľku.
V tejto atmosfére smrti sa Ján Pavol II.
nevzdal. Bojoval a boj vyhral. Vyhral, aj keď
si mnohí mysleli, že už zomrel, že boj skončil
prehrou tohto slovanského pápeža. Vyhral a
toto víťazstvo pochopili všetci. On totiž nezomrel – on odišiel späť k svojmu Otcovi. Vrátil sa
domov. Tam, kde ho to tiahlo celý život. Vrátil
sa a jeho návrat bol rovnako triumfálny, ako
bol jeho odchod spred Baziliky svätého Petra
na jeho poslednej apoštolskej ceste na Zemi 8.
apríla tohto roka. Davy tlieskali, ľudia plakali,
emócie sa dali krájať. Ján Pavol II. sa v jednom
okamihu stal pre všetkých Jánom Pavlom
Veľkým, živým obrazom svojho Majstra, ktorého nosil v srdci po celý svoj život.
Naše životy sa jeho víťazstvom zmenili.
Cítime osamelosť a smútok, no zároveň
nádej, ktorá prekonáva možnosti chápania
rozumu. V našich srdciach tkvie vďačnosť
tomuto skromnému velikánovi. Veď trikrát
navštívil Slovensko a ani raz nezabudol na
nás gréckokatolíkov. V roku 1995 navštívil
dokonca aj Prešov, kde ho prišlo privítať 200
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tisíc veriacich. Stal sa jedným z nás. Ukázal
nám, že človek môže, ak chce, dosiahnuť aj
počas tohto života veľkú podobnosť s Kristom.
Že sa môže stať jeho ikonou pre tento svet. On
bol ikonou Ježiša Krista. Bol ikonou jednoduchého človeka z Nazareta. Bol ikonou plnou
viery, nádeje a lásky. Z jeho slov, pohybov a
skutkov vychádzala sila, ktorá pomáhala na
ceste za spásou.
Rovnako, ako kedysi Ježiša obdivovali
zástupy, „lebo ich učil ako ten, čo má moc“
(Mt 7, 29), tak aj slová Jána Pavla II. boli
a sú naplnené tou istou tajomnou mocou,
ktorú tento svet nepozná. Rovnako ako Ježiš
Kristus, aj tento starý a chorý muž zapaľoval
po celom svete plamene nádeje, rozpaľoval
ľudské srdcia láskou a posilňoval našu vieru.
Bol našou oporou, našou skalou i útočiskom,
našim učiteľom, ale aj priateľom. Naplnil do
posledného písmena to známe pomenovanie
pápežov: Servum servorum Dei (sluha sluhov
Božích). Žil tu pre nás, dýchal pre nás a aj
jeho odchod bol výrečným posolstvom pre
nás všetkých.
Keď počul, že vonku na Námestí svätého
Petra sa modlia za jeho uzdravenie hlavne
mladí ľudia, ktorých tak miloval, zanechal
svoj odkaz aj im: „Teším sa na vás. Teraz ste ku
mne prišli. A ja vám ďakujem.“ Mohol takýto
človek vôbec zomrieť? Nie! On žije, lebo ten,
ktorého miloval, mu povedal: „Ja žijem a aj
vy budete žiť“ (Jn 14, 19b).
Nedovoľme, aby meno a dielo tohto nášho
otca zapadlo prachom. Nedovoľme zahynúť
jeho slovám a myšlienkam. Staňme sa ich
nositeľmi a naplňujme ich v svojom živote.
Tak najlepšie prejavíme svoju lásku a vďačnosť
k tomuto pastierovi celého sveta. Mária kedysi
povedala: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn
2, 5b) Myslela tým Ježiša Krista. Ján Pavol II.
sa pripojil k slovám svojej Matky nielen vlastnými slovami, ale celým svojím životom. Jeho
pápežské heslo „Celý tvoj“ bolo naplnené jeho
životom do poslednej sekundy. Nech slová
tohto velikána našej doby zostanú stále v nás
a nech žije naveky v našich srdciach.
V kontexte týchto slov vám, milí čitatelia,
prinášame ďalšie vydanie vášho časopisu
venované práve Jánovi Pavlovi II. Kiež vám
spoznávanie jeho života i smrti pomôže nájsť
správny smer svojho života. Z dôvodu vydania
týchto špeciálnych vydaní bude upravené
vydávanie ďalších čísel časopisu tak, aby
sme na normálny režim prešli do konca júna
tohto roka. Verím, že tento náš krok oceníte.
Zároveň vás vyzývam, aby ste na poštovú alebo e-mailovú adresu redakcie posielali svoje
spomienky na nášho milovaného pápeža.
Časť z nich uverejníme v júli pri príležitosti
10. výročia jeho návštevy Prešova.
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MYŠLIENKY O LITURGII
Liturgia nie je naším darom Bohu, ale jeho
veľkým darom nám! Je veľký dar to, že
môžeme mať účasť na liturgii. Je to hostina
nebeského kráľovstva, ktorú on pripravil pre
nás a na ktorú on pozval nás.
Liturgiu slávi celá Cirkev – v zmysle horizontálnom i vertikálnom, Cirkev nebeská i
pozemská, všetci pokrstení – všetci akýmsi
spôsobom majú účasť na každom liturgickom
slávení, celé tajomné Kristovo telo.
www.grkat.nfo.sk

Inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu,
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.
reart.szm.sk

Augustyn Kordecki. Ako píše Sienkiewicz,
prior často opakoval: „Najsvätejšia Panna ešte
ukáže, že je silnejšia ako burácajúce delá.“
Nadväzujúc na tento prejav viery v silu
Jasnogórskiej Kráľovnej som kedysi povedal:
„Keď sa pozeráme na postavu Augustyna
Kordeckiego, na jeho bohatierske rozhodnutie obraňovať Jasnu Góru, na jeho víťazstvo,
ožívajú v ňom zároveň mnohé postavy našich
dejín – postavy pastierov, kňazov a aj vojakov.
Jeho genialita bola začiatkom novej doby,
nových dejinných úloh i poľského ducha.
Augustyn Kordecki zvíťazil. Jasna Góra bola
prekvapením pre celý národ. Ona jediná sa
dokázala obrániť pred „záplavou“, posledný
ostrov nezotročeného bytia a nezotročeného
ducha. Táto udalosť bola veľavravnou pre
dobových súčasníkov, a ešte viac pre ďalšie
generácie“ (6. mája 1973).
Nech táto udalosť hovorí aj k našej generácii. Nech sú tieto udalosti výzvou k jednote
pri budovaní spoločného dobra pre budúcnosť
Poľska a všetkých Poliakov. Nech je to výzvou
starať sa o poklad večných hodnôt, aby život
v slobode viedol k budovaniu a nie k úpadku.

Snímka: Archív redakcie

Posledný list Jána Pavla II.
„Zverujem našu vlasť, celú Cirkev aj seba pod jej materinskú ochranu,“ napísal Svätý Otec v liste adresovanom Izydorovi Matuszewskému, generálnemu predstavenému paulínov, rehoľníkov, ktorí pôsobia v kláštore na Jasnej Hore.

J

án Pavol II. ešte pred smrťou, 1. apríla
poslal list k 350. výročiu zázračnej obrany
Jasnej Góry. Posolstvo je adresované generálnemu predstavenému Rehole paulínov.
List prevzal vo Vatikáne o. Marian Lubelski
prior jasnogórskeho kláštora. Je to historický
list, pretože je to de facto posledný list Jána
Pavla II. K listu pripojil pápež aj dve koruny
pre obraz Čenstochovskej Panny Márie, ktoré
odovzdajú 3. mája na sviatok Kráľovnej
Poľska. Korunovácia zázračného obrazu Božej
Matky sa bude konať 26. augusta, na sviatok
Jasnogórskej Božej Matky:
„Všemohúci a milosrdný Boh, ktorý dal
poľskému národu v Najsvätejšej Panne Márii
zázračnú pomoc i ochranu a mimoriadnym
spôsobom obdaril jej jasnogorský obraz úctou

veriacich, nám v dejinách našej otčiny na jej
príhovor preukazoval svoje nekonečné milosrdenstvo. Za túto mimoriadnu Božiu ochranu
osobitne ďakujeme dnes, keď prežívame
jubileum 350 rokov od zázračnej záchrany
Jasnogorského kláštora v čase tzv. „švédskej
záplavy“. Vracajúc sa k týmto udalostiam
z druhej polovice 17. storočia si uvedomujeme, že vidina úplnej straty suverenity krajiny
priniesla so sebou hrozbu zotročenia poľského
ducha. Mnohí vtedy stratili nádej, zanechali
vieru otcov a podrobili sa vláde vraha, ktorého
jedným z cieľov bolo vykoreniť katolicizmus.
Z Božieho nariadenia sa Jasna Góra stala
prozreteľnostnou baštou v boji o zachovanie
slobody a národnej identity. Dobre to pochopil vtedajší prior Čenstochovského kláštora

Snímka: archív redakcie

Modlím sa, kľačiac pre obrazom Jasnogórskiej Kráľovnej, aby môj národ, skrze vieru
v jej bezpečnú pomoc a ochranu, zvíťazil
nad všetkým, čo ohrozuje ľudskú dôstojnosť a dobro našej otčiny. Zverujem pod jej
materinskú ochranu cirkev v poľskej zemi,
aby svedectvom svätosti a pokory neustále
posilňovala nádej na lepší svet v srdciach
všetkých veriacich. Modlím sa za odvahu pre
ľudí zodpovedných za budúcnosť Poľska, aby
hľadiac na postavu o. Augustina mali odvahu
obhajovať každé dobro, ktoré slúži v prospech
štátu. Požehnávam a darujem nové koruny
pre Jasnogórsky obraz, v duchu sa spájam
s paulínmi, správcami svätyne a so všetkými
pútnikmi. Zverujem našu vlasť, celú Cirkev
i seba samého pod jej materinskú ochranu.
Totus Tuus!
Vatikán, l. apríla 2005 r.
Ján Pavol II.
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Veľký smútok
za veľkým človekom
Vatikánsky sekretár, kardinál Angelo Sodano celebroval 3. apríla
pred Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne zádušnú omšu za zosnulého
pápeža Jána Pavla II., prihovárajúc sa k desiatkam tisícov ľudí,
zhromaždených na Svätopeterskom námestí.
Medzi zúčastnenými sa ozval potlesk, keď sa Sodano, odetý do zlatého rúcha, začal na začiatku bohoslužby modliť za pápežovu dušu.
Potlesk zožala aj Sodanova homília, v ktorej povedal: „Je to pravda.
Naša duša je šokovaná bolestnou udalosťou – náš otec a pastier, Ján
Pavol II., nás opustil... Vždy nás vyzýval aby sme sa zdvíhali zrak ku
Kristovi, ktorý je jediným dôvodom na našu nádej“.

kozubom ozdobeným vatikánskym erbom a
krucifixom. Pamiatke Jána Pavla II. sa prišli
pokloniť preláti i taliansky prezident Carlo
Azeglio Ciampi a premiér Silvio Berlusconi.
Telo Jána Pavla II. nezabalzamovali, ale
pripravili ho na trojdňové vystavenie verejnosti.
Pápežov pritom už niekoľko desaťročí
balzamuje rímska rodina Signoracci, v ktorej
sa táto tradícia prenáša z pokolenia na pokolenie. Proces balzamovania pritom pozostáva
z podania intravenóznej injekcie obsahujúcej
formaldehydový roztok na dezinfekciu a
následného odsatia krvi a ďalších telesných
tekutín z tela.
Posledný pohľad na milovaného otca
Do talianskej metropoly začali už v nedeľu
prichádzať státisíce veriacich, ktorí si prišli
uctiť pamiatku zosnulého pápeža. Mnohí ľudia
od vyčerpania odpadávajú. Túžba rozlúčiť sa
s telesnou schránkou Svätého Otca je však
u mnohých silnejšia, ako ohľad na vlastné
zdravie.

Snímka: DPA

Jeho telesné pozostatky vystavili v pondelok v Bazilike sv. Petra. V ten istý deň sa
kardináli stretli na prvom predkonklávnom
zhromaždení. Po skončení oficiálneho smútku
budú v tajnom hlasovaní voliť v Sixtínskej
kaplnke nástupcu Jána Pavla II.

Snímka: AFP

Prvé prejavy úcty
Telo mŕtveho pápeža zahalené do karmínového pohrebného rubáša s bielou biskupskou
mitrou na hlave bolo ešte v nedeľu vystavené v
Klementínskej sále Apoštolského paláca, do
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Snímka: www.n-tv.com

ktorého majú prístup len kardináli a vysokopostavení politickí predstavitelia.
Po bokoch pápežovej rakvy stáli príslušníci
švajčiarskej gardy. Rakva bola vystavená pred

Počet očakávaných pútnikov v Ríme mal
dosiahnuť až štyri milióny. V uliciach Večného
mesta sa začali tvoriť kilometrové rady. „Vydržím, ten človek stál za to,“ povedala staršia
pani a trpezlivo stála v rade pred Bazilikou
sv. Petra.
Rozhorčenie i slzy vyvolal medzi pútnikmi
zásah talianskej polície, ktorá v stredu večer
ukončila oficiálny rad veriacich čakajúcich
pred bazilikou svätého Petra vo Vatikáne na

rozlúčku so zosnulým pápežom Jánom Pavlom
II. Za zábranami sa do zástupu naďalej zaraďovali tisíce neposlušných prichádzajúcich.

zosnulého jeho osobný tajomník Stanislaw
Dziwisz a vatikánsky hlavný ceremoniár Piero
Marini zahalili rúškom z bieleho hodvábu a
telo pokropili svätenou vodou. Počas zatvárania rakvy prítomní odriekali žalm Ako jeleň
dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša,

Snímka: AP

Snímka: AP

Po štyroch dňoch, počas ktorých sa pútnici z celého sveta mohli pokloniť pamiatke
zosnulého pápeža Jána Pavla II., vo štvrtok
večer vo Vatikáne zavreli bronzovú bránu
Baziliky sv. Petra.
Úrady odhadovali, že od pondelka sa pápežovi poklonili asi dva milióny ľudí.
Medzi tými, čo ako poslední mohli vzhliadnuť pápežovo telo, boli dobrovoľníci z civilnej
obrany, ktorí od začiatku týždňa na Námestí
sv. Petra pomáhali zabezpečovať poriadok,
distribuovali vodu a iným spôsobom pomáhali prichádzajúcim pútnikom. Mnohí z nich
na vstup do Svätopeterského chrámu čakali
aj 24 hodín.

Bože, túži za tebou. Do rakvy mu vložili jeho
životopis a vrecko s mincami vyrazenými
počas jeho pontifikátu.
Obrady pred Bazilikou sv. Petra, z balkóna ktorej sa tento charizmatický a vtedy
nesmierne vitálny poľský kardinál pred 26
rokmi predstavil svetu ako nový pápež , sa
začali o 10.00 h SELČ. Pred začatím samotného obradu privítal americký arcibiskup
James Harvey, ktorý je šéfom vatikánskeho
protokolu, v čiernom odetých politických a
cirkevných predstaviteľov. Štyria králi, päť
kráľovien a približne 70 prezidentov a premiérov sa prišlo rozlúčiť s mužom, ktorý pomohol
pádu železnej opony a vyzýval na jednotu
medzi veriacimi.

Pohrebné obrady
Vatikán zažil najväčší pohreb pápeža
v dejinách. Do Ríma prišlo vyše 200 štátnikov
z celého sveta a niekoľko miliónov pútnikov.
Najskromnejšie odhady hovorili o troch miliónoch, neskôr sa už však spomínalo aj päť
miliónov.
Pod holým nebom strávili celú noc tisícky
Poliakov, ktorí sa prišli do Vatikánu rozlúčiť
so svojím najslávnejším rodákom. Skupiny
mladých ľudí z Poľska prenocovali v spacích
vakoch alebo stanoch, mnohí spali na brehu
rieky Tiber či v autách neďaleko olympijského
štadióna.
V skorých ranných hodinách sa zhromažďovali pútnici pred 25 veľkorozmernými
obrazovkami rozmiestnenými po celom Ríme.
Pred začiatkom pohrebného obradu sa začali
striktné kontroly. Na všetkých vchodoch na
Námestie sv. Petra musia pútnici, ako aj samotní biskupi a rehoľníci prejsť detektorom
kovov. Dav ľudí sa preto posúval len pomaly.
Pohreb pápeža Jána Pavla II. sa začal už
v piatok ráno. Už o 07.30 h SELČ sa významní
biskupi a pápežovi priatelia zišli na súkromnom obrade v Bazilike sv. Petra, počas ktorého
telo uložili do rakvy z cyprusového dreva. Tvár

Snímka: AP

oltárom, pri ktorom dekan kolégia kardinálov
Joseph Ratzinger celebroval bohoslužbu za
pápeža. Veriaci omšu opakovane prerušovali
potleskom a výkrikmi „svätý“ a „Ján Pavol“.
Emócie premohli aj inak vyrovnaného kardinála nemeckého pôvodu, keď pripomenul
utrpenie pápeža v poslednom období jeho
života a dav si potleskom desaťkrát vynútil
prerušenie jeho homílie.
Výzvou na modlitbu začal pred asi 200
štátnikmi a 300.000 veriacimi nemecký
kardinál a dekan kolégia kardinálov Joseph
Ratzinger pohrebnú bohoslužbu za pápeža
Jána Pavla II.: „Dnes pokladáme do zeme jeho
telesné pozostatky ako semená jeho nesmrteľnosti – naše srdcia sú naplnené smútkom,
avšak súčasne radostnou nádejou a hlbokou
vďačnosťou.“
Na rakvu položili otvorené evanjelium,
v ktorom vietor počas obradu listoval stránky.
Neskôr knihu zatvorili. Kardináli boli oblečení
v červenej farbe. Ratzinger sa postavil do
stredu schodiska pred hlavným vchodom do
Baziliky svätého Petra. Vedľa neho bolo 164
kardinálov.

Snímka: www.n-tv.com

Ľavá časť plošiny na schodisku bola rezervovaná pre 600 cirkevných predstaviteľov.
Pravá časť patrila štátnikom z celého sveta.
Celkový počet delegácií bol asi 1400 ľudí.
Hneď pod schodmi bolo vyhradené miesto
pre asi 2500 bývalých hláv štátov, ministrov
a veľvyslancov.
Omša sa začala latinským spevom Requiem aeternam dona ei, Domine (Odpočinutie
večné, daj mu, Pane). Nasledoval bude žalm
Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; tebe
treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

Potlesk sa rozoznel zaplneným námestím,
keď z prázdnej Baziliky sv. Petra vyniesli
v sprievode asistencie a kardinálov na námestie jednoduchú rakvu z cyprusového dreva
ozdobenú krížom a písmenom M predstavujúcim Pannu Máriu. Akt sprevádzal gregoriálny
spev Odpočinutie večné daj mu, ó Pane.
Rakvu zosnulého pápeža položili na zem pred
Snímka: www.n-tv.com

Prvé čítanie zo Skutkov apoštolov (10, 34–
43) bolo v španielčine. Nasledoval žalm Pán
je môj pastier, nič mi nechýba. Druhé čítanie,
v angličtine, bolo z Listu sv. Pavla Filipanom
(3,20 – 4,1), kde sa hovorí, že „naša vlasť je
v nebi“. Po evanjeliu podľa Jána (21, 15– 19)
kardinál Ratzinger predniesol homíliu.
Snímka: AP
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Homília kardinála Ratzingera
„Nasleduj ma, hovorí zmŕtvychvstalý Pán
Petrovi. Sú to jeho posledné slová tomuto učeníkovi, ktorého si vybral aby pásol jeho ovce..
„Nasleduj ma!“ toto jednoduché Kristovo
slovo môžem chápať ako kľúč pre pochopenie
posolstva, ktoré prichádza od nášho zosnulého
a milovaného pápeža Jána Pavla II., ktorého
telo dnes vložíme do zeme ako semeno nesmrteľnosti. Naše srdce je plné smútku, no aj
radostnej nádeje a hlbokej vďačnosti.

Snímka: AP

Toto cíti naša duša, bratia a sestry v Kristu, prítomní tu na Námestí svätého Petra,
v priľahlých uliciach i na ostatných miestach
v Ríme, ktorý je v týchto dňoch preplnený
nesmiernym tichým a modliacim sa zástupom.
Všetkých srdečne pozdravujem. V mene kardinálskeho kolégia úctivo pozdravujem hlavy
štátov a vlád i delegácie rozličných krajín.
Pozdravujem predstaviteľov a zástupcov cirkví
a kresťanských spoločenstiev, ako aj iných náboženstiev. Pozdravujem ďalej arcibiskupov,
biskupov, kňazov rehoľníkov, rehoľné sestry a
veriacich, ktorí prišli zo všetkých kontinentov,
najmä mladých, ktorých Ján Pavol II. rád
nazýval budúcnosťou a nádejou Cirkvi. Môj
pozdrav nech príde aj ku všetkým, čo na celom
svete sú spojení s nami cez rozhlas a televíziu
v tomto veľkolepej účasti na slávnostných
obradoch rozlúčky so Svätým Otcom.
„Nasleduj ma.“ Karol Wojtyla ako mladý
študent bol nadšený literatúrou, divadlom,
poéziou. Keď pracoval v chemickej továrni
obliehaný a ohrozovaný nacistickým terorom,
počul Pánov hlas: „Nasleduj ma.“ V tejto veľmi
zvláštnej situácii začína čítať teologické a filozofické knihy a zakrátko vstúpil do tajného
seminára, ktorý zriadil kardinál Sapieha. Po
vojne si svoje teologické štúdiá mohol doplniť v Krakove na Jagelonskej univerzite. Vo
svojich listom kňazom a v autobiografických
knihách nám hovoril o svojom kňazstve, ktoré
prijal 1. novembra 1946. V týchto textoch vysvetľuje svoje kňazstvo počnúc slovami Pána.
je to predovšetkým táto veta: „Nie vy ste si
vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie
a aby vaše ovocie zostalo (Jn 15, 16). Druhá
je „Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“
(Jn 10, 11) a napokon, „Ako mňa miluje Otec,
tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“
(Jn 15, 9). V týchto troch vetách vidíme celú
dušu nášho Svätého Otca. On skutočne išiel
neúnavne kamkoľvek, aby priniesol ovocie,
ovocie, ktoré ostáva. „Vstaňte, poďme!“ Týmito slovami nás prebudil z unavenej viery,
prebudil zo spánku svojich učeníkov včerajška
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i dneška. „Vstaňte, poďme!“, hovorí dnes
aj nám. Svätý Otec je bol kňazom úplne do
hĺbky duše, lebo za ovce obetoval svoj život
Bohu, za ovce celého sveta v každodennom
darovaní sa v službe Cirkvi, najmä vo chvíli
ťažkej skúšky posledných mesiacov. Tak sa
stal jedno s Kristom, Dobrým Pastierom, ktorý
miluje svoje ovce. A napokon, podľa Ježišových slov „ostaňte v mojej láske“, Ján Pavol
II. bol pápež, ktorý hľadal možnosti stretnutia
so všetkými, ktorý bol schopný odpúšťať a pre
všetkých mal otvorené srdce. Keď prebývame
v Kristovej láske, učíme sa v jeho škole umeniu
pravej lásky.
„Nasleduj ma!“ V júli 1958 začína pre
mladého kňaza Karola Wojtylu nová etapa na
ceste s Pánom a za Pánom. Karol, ako zvyčajne odišiel so skupinou mladých plaviť sa na
kanoe na Mazurské jazerá, aby spoločne prežili prázdniny. Niesol však so sebou list, ktorý
ho pozýval, aby prišiel k prímasovi Poľska,
kardinálovi Wyszynskému a cieľ tejto návštevy
si mohol ľahko domyslieť: svoje menovanie za
pomocného biskupa Krakova. Opustiť vedeckú
prácu, opustiť príjemné spoločenstvo mládeže,
opustiť veľkú arénu intelektuálneho zápasu,
aby poznal a interpretoval tajomstvo stvorenia
človeka a tak dnešnému svetu ukázal kresťanskú interpretáciu nášho bytia – toto všetko
sa mu muselo zdať ako strata seba samého,
strata práve toho, čo sa stalo ľudskou identitou
tohto mladého kňaza.

moje ovce!“ Na otázku Pána: Karol miluješ
ma?, arcibiskup Krakova odpovedal z hĺbky
svojho srdca: „Pane, ty vieš všetko: Ty vieš,
že ťa milujem“. Kristova láska bola tou silou,
ktorá viedla nášho milovaného Svätého Otca;
kto ho videl modliť sa, kto ho videl kázať, ten
to nemôže nevedieť. A tak, vďaka hlbokému
zakotveniu v Kristovi mohol niesť bremeno,
ktoré prekračuje obyčajné ľudské sily: Byť
pastierom Kristovho stáda, jeho univerzálnej
Cirkvi. Teraz nieto času, aby sme podrobne
hovorili o obsahu tak bohatého pontifikátu.
Chcel by som iba prečítať dva krátke úryvky
z dnešnej liturgie, v ktorých sú centrálne
momenty jeho ohlasovania. Svätý Peter vo
svojom prvom liste hovorí – a opakuje to aj

Snímka: www.cnn.com

Snímka: CNN

„Nasleduj ma“ – Karol Wojtyla to prijal, keď
v zavolaní Cirkvi počul hlas Krista. Potom si
uvedomil, aké toto slovo Pána bolo pravdivé:
„Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí
ho, a kto ho stratí, získa ho“ (Lk 17,33). Náš
pápež – vieme to všetci – si nikdy nechcel
zachrániť vlastný život, udržať si ho pre seba,
ale chcel dať seba samého bez výhrady, až
do poslednej chvíle, pre Krista a aj pre nás.
Práve týmto spôsobom dosvedčil, že všetko
to, čo vložil do rúk Pána, sa mu vrátilo novým
spôsobom: láska k slovu, poézii, literatúre bola
podstatnou časťou jeho pastoračnej misie a
získala novú sviežosť, novú aktuálnosť i novú
príťažlivú silu do ohlasovania evanjelia, ktoré
je vždy znamením protirečenia.
„Nasleduj ma!“ V októbri 1978 kardinál
Wojtyla počul opäť hlas Pána. Obnovuje sa
dialóg s Petrom, ktorý prináša evanjelium tejto
slávnosti: „Šimon syn Jánov, miluješ ma? Pas

pápež nám: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je
milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.
Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj
skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých“ (Sk
10, 34– 36). A v druhom čítaní svätý Pavol
– a so svätým Pavlom aj náš zosnulý pápež
nás vyzýva: „Bratia moji milovaní a vytúžení,
moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte
v Pánovi, milovaní!“ (Fil 4,1).
„Nasleduj ma!“ Spolu s poslaním pásť jeho
stádo, Kristus Petrovi oznámil aj mučeníctvo.
Týmto záverečným a zhrňujúcim slovom dialógu o láske a o poslaní univerzálneho pastiera,
Pán upozorňuje i na druhý dialóg, ktorý viedol
pri Poslednej večeri. Tu Ježiš povedal: „Kam
ja idem, tam vy prísť nemôžete”. Šimon Peter
sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil:
„Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš,
no pôjdeš za mnou neskôr.” (Jn 13,33.36) Od
Poslednej večere Ježiš ide v ústrety krížu a
vzkrieseniu – ponára sa do veľkonočného
tajomstva. Peter ho ešte nemôže nasledovať.
Teraz, po zmŕtvychvstaní, nadišla chvíľa, ono
„neskôr“. Starajúc sa o Kristovo stádo, aj
Peter sa ponára do veľkonočného tajomstva,
smeruje ku krížu a vzkrieseniu. Ježiš mu to
hovorí slovami: „Veru, veru, hovorím ti: Keď si
bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade
si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa
opáše a povedie, kam nechceš.“ (Jn 21,18)
Svätý Otec v prvom období svojho pontifikátu, ešte mladý a plný sily, pod vedením
Krista, išiel až na kraj sveta. Neskôr však keď

stále viac a viac mal účasť na Kristovom utrpení, stále väčšmi chápal pravdivosť slov: „Iný
ťa opáše...“ A práve v tejto jednote s trpiacim
Pánom neúnavne a s obnovenou silou hlásal
evanjelium, tajomstvo lásky, ktorá miluje až
do krajnosti. (por. Jn 13,1)
Ján Pavol II. nám pretlmočil a odovzdal
veľkonočné tajomstvo ako tajomstvo Božieho
milosrdenstva. Vo svojej poslednej knihe
napísal: „Hranicou, ktorá bola určená zlu, je
v konečnej platnosti Božie milosrdenstvo“.
Uvažujúc nad atentátom hovorí: „Kristus, ktorý trpel za nás všetkých, dodal utrpeniu nový
zmysel, nový rozmer, zaviedol nový poriadok,
poriadok lásky... Je to utrpenie, ktoré spaľuje
a odstraňuje zlo plameňom lásky a aj z hriechu umožňuje vykvitnúť viacerým podobám
dobra“. Oduševnený touto víziou, Svätý Otec
trpel a miloval v jednote s Kristom, a preto
posolstvo jeho utrpenia a jeho mlčania bolo
také výrečné a plodné.

maním, počas ktorého sa spieval žalm Z hlbín
volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas.

Snímka: AP

Potom hlavný celebrant pristúpil k rakve
a prítomní sa po latinsky pomodlili Litánie
o všetkých svätých, vrátane tých, ktorých kanonizoval zosnulý Svätý Otec. Litánie uzavrel
krátkou modlitbou nad rakvou rímsky vikár
Camillo Ruini.
Panychída

Snímka: AP

Božie milosrdenstvo: Svätý Otec objavil
najkrajší odblesk Božieho milosrdenstva
v Bohorodičke. On, ktorý v útlom veku stratil
matku, o to viac miloval Božiu Matku. Slová
Ukrižovaného Krista: Hľa tvoja matka, považoval za adresované jemu. A urobil, čo vykonal
aj milovaný učeník: „A od tej hodiny si ju
učeník vzal k sebe – prijal ju za svoju“ – Totus
tuus. (por. Jn 19,27) A od Ježišovej matky sa
naučil podobať sa Kristovi.
Všetkým nám ostane nezabudnuteľnou
spomienkou, ako v poslednú veľkonočnú
nedeľu svojho života, Svätý Otec, poznačený
utrpením, sa ešte raz ukázal v okne apoštolského paláca, aby poslednýkrát udelil
požehnanie Urbi et orbi. Môžeme si byť istí, že
náš milovaný Svätý Otec je dnes v okne domu
nebeského Otca, vidí nás a žehná nám. Áno,
Svätý Otče, udeľ nám požehnanie. My zverujeme tvoju drahú dušu Božej Matke, Tvojej
Matke, ktorá ťa každý deň viedla a teraz ťa
vovedie do večnej slávy jej Syna, Ježiša Krista,
nášho Pána. Amen“.

K rakve s telom zosnulého pápeža pristúpili
hodnostári katolíckych cirkví z Blízkeho východu. Išlo zväčša o patriarchov, či vrchných
arcibiskupov. Tí spolu s kňazom a diakonom
slávili v gréckom jazyku panychídu tak, ako
je obyčajom v paschálnom období, teda so
spevom Christos anesti (Kristus slávne vstal
zmŕtvych / Christos voskrese). V modlitbách a
prosbách vyprosovali u Boha odpustenie hriechov a prijatie Svätého Otca medzi svätými
a spravodlivými.
Záverečné obrady

Jednota a slzy
Na dojemný pohrebný obrad reagovali s
pohnutím aj mnohí štátnici. Španielsky kráľ
Juan Carlos II. mal počas pohrebu v očiach
slzy a plakať bolo možné vidieť niekoľko ráz
aj pápežovho tajomníka Dziwisza, ktorý stál
po boku Jána Pavla II. dlhé roky.

Snímka: AP

V tichu Ratzinger počas spevu chóru
modliac sa pokropil truhlu svätenou vodou
a incenzoval kadidlom. Na záver v podaní
všetkých prítomných zaznel v latinčine In
paradisum deducant te Angeli (Nech ťa anjeli
zavedú do raja).
Krátko po 12:30 SELČ skončila na vatikánskom námestí svätého Petra omša za zosnulého pápeža Jána Pavla II. Za veľkého potlesku
desiatok tisíc prítomných ľudí, odniesli 12
muži rakvu s pápežovými pozostatkami do
baziliky, ktoré neskôr pochovali do krypty.

Záver liturgie
Po kréde– vyznaní viery spievanom prítomnými zazneli modlitby veriacich vo francúzštine, swahilčine, filipínčine, poľštine, nemčine
a portugalčine. Vzápätí zbor zaspieval žalm
Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja,
útočište moje, osloboditeľ môj.
Po obetovaní nasledovala modlitba Otče
náš v latinčine. Po tom, ako kardinál Ratzinger
vyzval prítomných, aby si podaním rúk dali
znak pokoja, zaznelo v latinčine Baránok boží
(Agnus Dei). Omša pokračovala svätým prijí-

Kardinál– kamerlengo Eduardo Martínez
Somalo predriekal modlitbu, kým drevenú
rakvu s pápežovým telom preložili do zinkovej truhly, ktorú hermeticky uzavreli a vložili
do dubovej rakvy. Zinkovú rakvu, rovnako
aj dubovú zapečatili pečaťami. Jána Pavla
II. pochovali na čestnom mieste v blízkosti
hrobu prvého pápeža, apoštola Petra, kde do
svojho blahorečenia spočíval pápež Ján XXIII.
Rakvu s jeho telesnými pozostatkami uložili
na základe jeho želania do zeme a dali na
ňu bielu mramorovú dosku. Stalo sa tak v súlade s poslednou vôľou Jána Pavla II., ktorý
si želal odpočívať v zemi, nie v sarkofágu.
Záverečným spevom bol po latinsky spievaný
gregoriánsky chorál Salve Regina.

Snímka: AP

Pred hlavnou bránou Baziliky sv. Petra sa
nosiči otočili a všetkým zúčastneným ponúkli
posledný pohľad na rakvu Jána Pavla II. Pochod sprevádzal zvuk vatikánskych zvonov.
Po omši za spevu Magnificat (Velebí moja
duša Pána) zniesli truhlu cez Bránu sv. Marty
do krypty pod Bazilikou sv. Petra. Počas pohrebných obradov boli prítomní len najvyšší
cirkevní hodnostári a pápežovi priatelia.

Turbany, jarmulky, čierne závoje, mantilly
či iné pokrývky hlavy spolu s kardinálskymi
čiapkami vytvorili vo Vatikáne mimoriadne
zvláštny obraz dokazujúci, že pohreb Jána
Pavla II. sa stal udalosťou, ktorá spojila
predstaviteľov politického a cirkevného života
z celého sveta bez rozdielu vierovyznania.
Napríklad prezidenti Izraela a Sýrie Moše
Kacav a Bašar Asad si podali ruky na dnešnom pohrebe pápeža Jána Pavla II. v Ríme.
Ide pravdepodobne o prvý prípad, keď si
podali ruky najvyšší predstavitelia Izraela a
Sýrie, krajín, ktoré sú oficiálne vo vojnovom
stave. Moše Kacav, ktorý sa narodil v Iráne,
sa na pohrebe dokonca rozprával vo svojom
rodnom jazyku farsí s iránskym prezidentom
Muhammadom Chatámím.
Pápežov pohreb v televízii sledovali milióny divákov. Aj v tých krajinách, ktoré nie sú
katolícke. V Afrike cirkev robila všetko preto,
aby pohreb videli aj tí, čo nemajú televízor.
Premietali ho na verejných priestranstvách.
Pohreb sa aj napriek prítomnosti takmer
troch miliónov pútnikov v talianskej metropole
uskutočnil bez incidentov. Zatiaľ čo priamo
na Námestí sv. Petra ich bolo asi 300.000,
ostaní sledovali pohreb na 27 veľkoplošných
obrazovkách rozmiestnených na námestiach
a uliciach v blízkosti Vatikánu. Ľudia sem
prichádzali už od skorých ranných hodín, aby
si zabezpečili dobré miesto. Mnohí pútnici
nocovali na uliciach v spacích vakoch, autách,
stanoch či na brehu rieky Tiber.
Spracoval Juraj Gradoš
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Testament Jána Pavla II.
Svätá stolica vo štvrtok 7. apríla zverejnila Testament Jána Pavla II.
v poľskom a talianskom jazyku, ktorý začal písať len niekoľko mesiacov po zvolení na Petrov stolec a postupne ho dopĺňal. Prinášame
vám ho v plnom znení v slovenskom preklade.

J

án Pavol II. spísal svoj testament na niekoľkokrát. Po prvý raz to bolo 6. marca
1979. Tento úsek začína slovami:

prosím o ich rozdelenie podľa toho, ako to
bude vhodné.
Osobné poznámky nech sú spálené. Prosím, aby na to dozrel don Stanislav, ktorému
ďakujem za spoluprácu, pomoc a pochopenie
počas rokov. Poďakovanie všetkým ostatným
nechávam v srdci pred samotným Bohom,
pretože je ťažké vyjadriť ich.
Pokiaľ ide o pohreb, opakujem rovnaké
nariadenia, ktoré dal Pavol VI. Tu Ján Pavol II.
v marci 1992 pripojil poznámku: pochovaný
v zemi, nie v sarkofágu. Lebo u Pána je veľké
milosrdenstvo a hojné vykúpenie. „Apud
Dominum misericordia et copiosa apud Eum
redemptio.“

Snímka: AP

„Totus Tuus ego sum. V mene Najsvätejšej
trojice. Amen. „Bdejte teda, lebo neviete,
v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24, 42) – tieto
slová mi pripomínajú posledné zavolanie,
ktoré príde vo chvíli, keď to bude chcieť Pán.
„Túžim ho nasledovať a želám si, aby
všetko to, čo tvorí môj pozemský život ma
pripravilo na túto chvíľu. Neviem kedy príde,
ale ako všetko, tak aj túto chvíľu vkladám do
rúk Matky môjho Majstra: Totus Tuus.
V týchto materských rukách nechávam
všetko a všetkých, s ktorými ma spojil môj
život a moje povolanie. V týchto rukách nechávam predovšetkým Cirkev a tiež môj národ
a celé ľudstvo.
Ďakujem všetkým a všetkých prosím
o odpustenie. Prosím aj o modlitbu, aby Božie
milosrdenstvo sa ukázalo väčšie ako moja
slabosť a nehodnosť.

Snímka: AP

Počas duchovných cvičení som si prečítal testament Svätého Otca Pavla VI. Tento
dokument ma povzbudil, aby som napísal
nasledujúci testament:
Nezanechávam po sebe žiadne vlastníctvo,
ktoré by bolo potrebné vysporiadať. Pokiaľ ide
o veci každodennej potreby, ktoré mi slúžili,
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Snímka: AP

5. marca 1990 Ján Pavol II. dodal: Po smrti
prosím o sväté omše a modlitby.
Ďalšia strana je bez dátumu:
Vyjadrujem svoju najhlbšiu dôveru, že
napriek všetkej mojej slabosti, mi Pán udelí
všetku potrebnú milosť, aby som podľa jeho
vôle dokázal čeliť akejkoľvek úlohe, skúške a
utrpeniu, ktoré bude žiadať od svojho služobníka počas jeho života. Dúfam tiež, že nikdy
nedovolí, aby cez niektorý z mojich postojov:
slov, skutkov či zanedbania dobrého, som sa
spreneveril mojim povinnostiam na tomto
svätom Petrovom stolci.
Ďalší zápis testamentu nesie dátum 24.
februára až 1. marca 1980.
Aj počas týchto duchovných cvičení som
meditoval nad pravdou Kristovho kňazstva
v pohľade na prechod, ktorý pre každého
z nás je momentom vlastnej smrti. Pre rozlúčku s týmto svetom a narodením pre ten druhý,
budúci svet, je pre nás významným znamením
zmŕtvychvstanie Krista.
Prečítal som si opäť zápis môjho testamentu z posledného roka, ktorý som vykonal
počas duchovných cvičení – porovnal som ho
s testamentom môjho veľkého predchodcu
pápeža Pavla VI., so vznešeným svedectvom

o smrti kresťana a pápeža – a pripomenul som
si vo svedomí otázky, o ktorých sa zmieňuje
zápis zo 6. marca 1979, ktorý som pripravil.
(Viac– menej provizórnym spôsobom)
Dnes chcem pripojiť k tomu iba to, že
každý si musí uvedomovať že zomrie a musí
byť pripravený predstúpiť pred Pána a sudcu,
ale zároveň aj Vykupiteľa a Otca. Teda aj ja
si to neustále uvedomujem a zverujem tento
rozhodujúci moment Matke Krista a Cirkvi
– Matke mojej nádeje.
Doba, v ktorej žijeme je nevýslovne ťažká
a znepokojujúca. Ťažkou a napätou sa stala
aj cesta Cirkvi, typická pre tieto časy – tak pre
veriacich, ako aj pre pastierov. V niektorých
krajinách sa Cirkev nachádza v období takého
prenasledovania, ktoré nie je o nič menšie, ako
v prvých storočiach.
Ba dokonca ho prevyšuje stupňom nemilosrdnosti a nenávisti. Sanguis martyrum
– semen christianorum, Krv mučeníkov je
semenom kresťanov. A okrem toho – mnoho
osôb sa nevinne stráca aj v tejto krajine, kde
žijeme...
Chcem ešte raz úplne sa zveriť Pánovej
milosti. On sám rozhodne kedy a ako mám
ukončiť môj pozemský život a pastoračnú
službu. V živote aj vo smrti som Totus Tuus.
Už teraz, keď prijímam smrť, dúfam, že
Kristus mi dá milosť k poslednému prechodu,
k mojej Veľkej noci. Dúfam tiež, že ju dostanem aj pre najdôležitejší dôvod, ktorému sa
snažím slúžiť: spáse ľudí, záchrane ľudskej
rodiny, v ktorej sú všetky národy a ľudstvo.
Osobitným spôsobom sa obraciam na moju
pozemskú vlasť. Prosím, aby milosť bola užitočná pre všetkých ľudí, ktorých mi osobitným
spôsobom Pán zveril, pre vec Cirkvi, na slávu
samotného Boha.
Neželám si pridať nič k tomu, čo som
napísal pred rokom – chcem iba vyjadriť pripravenosť a zároveň dôveru, ktoré mi obnovili
tieto duchovné cvičenia.

Snímka: AP

O rok neskôr 5. marca 1982, Ján Pavol II.
do testamentu napísal:
Totus Tuus ego sum.
Počas tohoročných duchovných cvičení
som viackrát čítal text testamentu zo 6. marca
1979. Napriek tomu, že doteraz ho považujem
za provizórny, ho nechávam vo forme, v akej
sa nachádza.

Nateraz nič nemením a ani nič nepridávam, pokiaľ ide o dispozície, ktoré obsahuje.
Atentát na môj život 13. mája 1981, istým
spôsobom potvrdil presnosť slov napísaných
počas duchovných cvičení v roku 1980.
Oveľa viac cítim, že sa nachádzam úplne
v Božích rukách a neustále zostávam k dispozícii svojmu Pánovi, zverujem sa jemu v jeho
Nepoškvrnenej Matke (Totus Tuus).

ti dostalo sa mi žiť v ťažkom storočí, ktoré sa
už poberá do minulosti, a teraz, v roku, keď
sa môj život blíži k osemdesiatke, je potrebné
sa pýtať, či už neprišiel čas zopakovať s biblickým Simeonom slová „Teraz Pane prepustíš
svojho služobníka“.
13. máj 1981, deň atentátu na pápeža
počas generálnej audiencie na Námestí svätého Petra, ma Božia prozreteľnosť zázračným
spôsobom zachránila od smrti. Ten, ktorý je
jediným Pánom života a smrti mi predĺžil tento
život, môžem povedať, že mi ho nanovo daroval. Od tej chvíle mu teda ešte viac patrí.
Dúfam, že mi pomôže spoznať dokedy musím zostať v tejto službe, do ktorej ma povolal
16. októbra 1978. Prosím ho, aby ma povolal
vtedy, kedy to on bude chcieť. V živote i v smrti
patríme Pánovi, lebo sme jeho. (por. Rim 14,8)
Dúfam tiež, že pokiaľ mi bude zverená Petrova
služba v Cirkvi, Božie milosrdenstvo mi dá
nevyhnutné sily, aby som to zvládol.

Snímka: AP

V spojení s poslednou vetou môjho testamentu zo 6. marca 1979 o mieste pohrebu a
posledného odpočinku nech rozhodne kardinálske kolégium a rodáci. Chcem objasniť,
koho tu mám na mysli: metropolitu Krakova,
alebo Stálu radu poľského episkopátu. Kardinálske kolégium prosím, aby ich prípadnej
prosbe podľa možností vyhoveli.
Ján Pavol II. ďalší zápis do testamentu
vykonal 1. marca 1985, kde uviedol:
Ešte raz – pokiaľ ide o výraz „kardinálske
kolégium a rodáci“, kardinálske kolégium, nie
je povinné v tejto otázke pýtať sa „rodákov“;
môže to ale urobiť, keď to z nejakého dôvodu
uzná za vhodné.
Keď 16. októbra 1978 kardináli v konkláve
zvolili Jána Pavla II, prímas Poľska Štefan
Wyszyński mi povedal: „Úloha nového pápeža
bude priviesť Cirkev do 3. tisícročia.“ Neviem
už, či túto vetu opakujem doslovne, ale zmysel
toho, čo mi povedal, je ten. To povedal človek,
ktorý vošiel do dejín ak prímas tisícročia. Bol
to veľký prímas. Bol som svedkom jeho misie,
jeho úplného odovzdania sa Božej vôli a jeho
zápasov.
„Keď príde víťazstvo, bude to víťazstvo
skrze Pannu Máriu.“ boli to slová jeho predchodcu, kardinála Augusta Hlonda, ktoré
prímas tisícročia zvykol opakovať.
Tak som akýmsi spôsobom bol pripravovaný na úlohu, ktorá od 16. októbra 1978 stála
predo mnou. Teraz, keď píšem tieto slová je
Jubilejný rok 2000 už v behu. V noci 24. decembra 1999 bola otvorená symbolická svätá
brána Baziliky svätého Petra, potom na Nový
rok aj v Lateráne a v Bazilike Panny Márie
Snežnej, a 19. januára v Bazilike svätého
Pavla za hradbami. Táto posledná udalosť pre
jej ekumenický charakter mi zostala v pamäti
mimoriadne zapísaná.
Ako nám plynie Jubilejný rok 2000, deň
za dňom sa za nami zatvára aj 20. storočie a
približuje 21. Podľa plánov Božej Prozreteľnos-

Snímka: AP

Ako každý rok počas duchovných cvičení
som čítal môj testament zo 6. marca 1979. Aj
naďalej sa držím toho, čo som tam napísal.
To, čo vtedy a aj počas ďalších duchovných
cvičení bolo pridané, je odrazom ťažkej a
napätej celkovej situácie, ktorá poznačila 80.
roky. Od jesene 1989 sa táto situácia zmenila.
Posledné desaťročie minulého storočia bolo
oslobodené od predchádzajúcich napätí, to
však neznamená, že neprinieslo nové problémy a ťažkosti.
Osobitná vďaka patrí Božej Prozreteľnosti
za to, že obdobie tzv. „studenej vojny“ sa
skončilo bez násilného atómového konfliktu,
ktorého nebezpečenstvo viselo nad svetom.
Keď stojíme na prahu tretieho tisícročia chcem
ešte raz uprostred Cirkvi vyjadriť vďačnosť Duchu Svätému za dar II. vatikánskeho koncilu,
ktorému som spolu s celou Cirkvou, a najmä
s celým episkopátom, veľkým dlžníkom.
Som presvedčený, že ešte mnohé generácie
budú môcť čerpať z bohatstva tohto koncilu
20. storočia, ktoré sme dostali. Ako biskup,
ktorý sa zúčastnil koncilu od jeho prvého do
posledného dňa, chcem toto veľké dedičstvo
zveriť všetkým tým, ktorí žijú a budú sa usilovať ho naplniť.
Pokiaľ ide o mňa, ďakujem Večnému Pastierovi, ktorý mi umožnil slúžiť tejto veľkej veci
počas rokov môjho pontifikátu.
Uprostred Cirkvi od prvých rokov biskupskej služby som mohol zažiť bratské spolo-

čenstvo medzi biskupmi. Ako kňaz Krakovskej arcidiecézy som zažil, čo to znamená
bratské spoločenstvo medzi kňazmi. Bol to
práve koncil, ktorý otvoril nový rozmer tejto
skúsenosti.

Snímka: AP

Koľko ľudí by som tu mal spomenúť!
Pravdepodobne Pán Boh už väčšinu povolal
k sebe. Nech si na nich pri čítaní tohto testamentu spomenú všetci tí, čo sú ešte na tejto
zemi, kdekoľvek sa nachádzajú.
Počas vyše 20 rokov, odkedy vykonávam
Petrovu službu v Cirkvi, som zažil dobrú a
plodnú spoluprácu s toľkými kardinálmi,
arcibiskupmi, biskupmi, mnohými kňazmi,
početnými zasvätenými osobami, bratmi a
sestrami, a napokon s nespočetnými laikmi,
tak v prostredí kúrie, vikariátu Rímskej diecézy, ako aj mimo týchto prostredí.
Ako tu neobjať s vďačnosťou všetky
episkopáty sveta, s ktorými som sa stretol
počas návštev ad limina apostolorum! Ako
nepripomenúť toľkých kresťanov nekatolíkov!
Tiež rímskeho rabína a toľkých zástupcov nekresťanských náboženstiev! Tiež aj mnohých
predstaviteľov sveta kultúry, vedy, politiky, či
masmédií!

Snímka: AP

S blížiacim sa koncom môjho pozemského
života sa v spomienkach vraciam na jeho
začiatok, k mojim rodičom, bratovi a sestre,
ktorú som nepoznal, lebo zomrela pred mojim
narodením. Myslím na faru vo Wadoviciach,
kde som bol pokrstený, na mesto mojej mladosti, na mojich rovesníkov, spolužiakov zo
základnej školy, gymnázia, univerzity, až do
čias okupácie, keď som robil ako robotník.
Potom tiež na faru v Negowiciach, i na tú
krakovskú svätého Floriána, na pastoráciu
medzi intelektuálmi, na celé toto prostredie,
na všetky miesta v Krakove a v Ríme, na ľudí,
ktorých mi Pán osobitne zveril.
Všetkým chcem povedať len jednu vec:
Nech vám to Pán Boh vynahradí. „Do tvojich
rúk Pane, porúčam svojho ducha.“
17. marca roku Pána 2000.
TK KBS
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Slovenská svätá omša v Ríme
v predvečer pohrebu pápeža
Jána Pavla II.
Zostať verní odkazu Jána Pavla II. znamená zostať a nehanbiť sa za
Evanjelium. Uviedol to kardinál Jozef Tomko počas príhovoru v Slovenskom ústave Sv. Cyrila a Metoda v Ríme vo štvrtok podvečer. Na
sv. omši obetovanej za pápeža sa zúčastnila celá oficiálna štátna delegácia SR na čele s prezidentom Ivanom Gašparovičom, predsedom
parlamentu Pavlom Hrušovským a veľvyslankyňou SR pri Svätej
Stolici Dagmar Babčanovou.

S

polu s kardinálom koncelebrovali 10
biskupi a kňazi, ktorí prišli do Ríma na
pohrebné obrady.
Homília Mons. Jozefa kardinála Tomka

Vážený pán prezident Slovenskej Republiky, vážený pán predseda Slovenskej národnej
rady, vážený pán minister zahraničných vecí,
vážený pán podpredseda Slovenskej národnej
rady, vážená pani veľvyslankyňa pri Svätej
Stolici a vážený pán veľvyslanec pri Talianskej
republike, vážení členovia vládnej delegácie,
ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe,
drahí bratia a sestry, milí krajania všetci!
V sobotu druhého apríla celým svetom
bleskove preletela správa, že večer o 21.
hodine 37. minúte zomrel Ján Pavol II. Na
preplnenom námesti nespočetný zástup
práve dokončil modlitby spevom starého
mariánskeho hymnu „Salve Regina“ – „Raduj
sa, nebies Kráľovna“. Talianska televízia dala
túto správu iba dve– tri minúty po smrti. Asi
o pätnásť minút nato som už bol pri lôžku
pápeža, ktorý ešte ležal s rukami voľne položenými vedľa tela a s tvárou, ktorá vyžarovala
pokoj, ba po smrti bola ešte belšia ako za
života. Neveľa osôb, ktoré boli pri zomieraní,
už opúšťali so slzami v očiach spálňu, aby
uvolnili miesto pre prípravu tela na prenesenie najprv do súkromnej kaplnky a potom do
veľkej Klementovej sály. Dovolili mi nakrátko
ostať v modlitbe a myšlienkach pred velikánom našich dejín, ktorý tu ležal ako každý
iný človek, s vyrovnaným výrazom na tvári.
Dookola panovalo posvätné ticho a slávnostná
atmosféra veľkých momentov.
Mojou mysľou prebehlo ako v rýchlom
filme niekoľko osobných aj nadosobných
myšlienok. Prirodzený náraz smútku, ktorý
som zažil len deň pred smrťou, keď som mohol
vidieť trpiaceho Sv. Otca počas jeho krátkeho
spánku, sa už očakávaním predvídaného
konca trochu stlmil. Bol som schopný vnímať
historickú veľkosť človeka i chvíľ, ktoré sme
prežívali. Cítil som sa ako pri smrti vlastného
otca.
Pritom však sa ma zmocnil pokoj, ktorý
vyžaroval z tej mrtvej tváre. Moja modlitba sa
skončila tak, že som s veľkou úctou pobozkal
ruku. Ešte som akoby pocítil jeho ruky, keď
mi 15. septembra 1979 ich vložením udelil
biskupské svätenie. Tak sa vytvoril medzi
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natoľko získať srdcia mládeže celého sveta,
ako mohol práve svojím utrpením odkryť
celému ľudstvu nový pohľad na tajomstvo
bolesti, ako mohol bez hlasu osloviť zástupy
viac ako predošlou výrečnosťou.
O Jánovi Pavlovi II. vyšli už mnohé knihy
ba aj filmy, ktoré sa snažia aspoň čiastočne
zachytiť hlavné črty jeho gigantickej a mnohorakej osobnosti. My sa musíme pochopiteľne sústrediť na jeho vzťah k Slovensku, ale
zároveň si uvedomiť, čo sme mu podlžní a čo
nám zanecháva ako posolstvo a dedičstvo,
ktoré nám treba vážne a do hlbky zachytiť,
analyzovať a uplatniť.
Za čo teda má Slovensko ďakovať
Jánovi Pánovi II. ?

nami osobný vzťah, ktorý prevyšuje ľudské,
aj príbuzenské vzťahy. Tým bozkom na jeho
sinavú ruku som chcel zároveň vyjadriť všetku
vďaku, ktorú mu celé Slovensko ako aj Slováci
v zahraničí dlhujú za jeho mimoriadnu lásku
k nám.
Keď som v týchto dňoch pozoroval neprehľadné zástupy, ktoré sa pod mojimi
oknami vo dne i v noci trpezlivo pohybovali,
aby v bazilike sv. Petra vzdali úctu a prejavili
lásku k mŕtvemu pápežovi, uvedomil som
si, že Ján Pavol II. bol naozaj akoby otcom
nielen mládeže, ktorá ho nesmierne miluje,
nielen miliardy a sto miliónov katolíkov, ale
aj mnohých iných kresťanov, ba aj židov, mohamedánov, hinduistov, síkov, ľudí z rôznych

Jednoducho za túto lásku k malému Slovensku. On sa ňou netajíl. Pri tretej návšteve
už na letisku v Bratislave jeho prvé slová
boli: „Ďakujem Pánovi, že mi doprial už po
tretí ráz vstúpiť na milovanú slovenskú zem.
Prichádzam ako pútnik evanjelia, prinášajúc
všetkým pozdrav pokoja a nádeje.“ Tú zem
po prvý raz pobozkal 22. apríla 1990 na
mokrom trávniku vajnorského letiska, keď
vystúpil z vrtulníka, potom znovu už ako
zem Slovenskej republiky roku 1995. S tou
istou láskou, s akou sa pozeral na Slovensko
z tatranských štítov; s akou sledoval ako
krakovský arcibiskup náboženský útlak a
vysviacal našich tajne študujúcich kňazov. S
láskou, ktorú nám za neslobody prejavil, keď

rás, národov, mladých i starých, najmä chudobných a trpiacich, ale i bohatých, mocných
tohto sveta i jednoduchých ľudí. Prejavy úcty,
obdivu, chvály a preto aj úprimného smútku
pršia zo všetkých strán. Televízie celého sveta
sú na každom kroku a mnohé venujú dlhé hodiny mŕtvemu velikánovi. Vonkajšie pohľady
z čisto civilného a nenáboženského postoja sa
prehĺbujú a znovu si kladú otázku, ako mohol
chorý starec a teraz už dokonca mŕtvy pápež

navštívil najprv ako kardinál spolu s veľkým
poľským primasom Wyszynským a neskôr
ako pápež Ústav sv.Cyrila a Metoda v Ríme;
s akou už roku 1979 chcel osobne vysvätiť za
biskupa Slováka; s akou menoval, lenčo to
mohol slobodne urobiť, sídelných i svätiacich
biskupov ba aj druhého slovenského kardinála. Nezabúdame ani na jeho druhú návštevu,
na zasvätenie Slovenska Sedembolestnej
Patrónke v Šaštíne, na stretnutie s mládežou

Snímka: Jozef Kováčik

v Nitre, na svätorečenie košických mučeníkov,
na gréckokatolícke vešpery v Prešove, na
mariánsku horu v Levoči, ktorú plne obsadili

Snímka: AP

pútnici a potom na krátky odpočinok v Tatrách. A nezabúdame ani na blahorečenie
biskupa Pavla Gojdiča a Otca Dominika Trčku
v Ríme.
Ale vráťme sa ešte k poslednej ceste,
v septembri 2003, ktorou Ján Pavol II. chcel
doplniť návštevu v diecézach, ktoré predtým
nenavštívil, a to trnavskú katedrálu, kde si
v podvečer prvého dňa, 11.septembra, uctil
ako „najvzácnejší hosť v histórii Trnavy“ obraz
Matky Božej, potom v piatok Banskú Bystricu,
v sobotu Rožňavu a v nedeľu na sviatok Povýšenia sv. Kríža Bratislavu, kde vyhlásil za
blahoslavených prvú slovenskú ženu sestru
Zdenku Cecíliu Schelingovú a biskupa Vasiľa
Hopka.
Tieto a mnohé iné prejavy vzácnej pozornosti Sv. Otca svedčia o jeho láske k Slovensku,
o láske, ktorá sa prejavila nielen slovami, ale
aj obetavým mlčaním, prípadne aj bolestným
úsmevom a dobrotivým pohľadom na jasajúce
zástupy. Takého sme ho videli najmä keď
v Petržalke sedel pod výrazným krížom, ktorý
sa týčil za oltárom. Jeho návšteva bola ako
Boží úsmev, ako lúč svetla cez chmáry dosť
nepokojných časov.

nezamestnanosti a o rizikách spojených s únikom inteligencie do zahraničia.
V bratislavskej Petržalke Svätý Otec vyzdvihol na oltár dvoch svedkov neochvejnej viery
a vernosti Evanjeliu. Potvrdil tak, že dejiny
tejto zeme sa vo veľkej miere javia ako dejiny
vernosti Kristovi a jeho Cirkvi. Ide o priame
pokračovanie cyrilometodskej tradície a jej
prínosu v našich dejinách. A to práve v čase,
keď sa znova začínajú objavovať hlasy, ktoré
by chceli zatlačiť vieru do zakristie a vylúčiť ju
z každého spoločenského diania, ba dokonca
vymazať ju z našej histórie. Vylúčiť Krista
z našich dejín by však znamenalo poprieť
naše dejiny.
Lenže dejiny tvoríme aj my. Podľa toho, ako
žijeme, ako myslíme a ako konáme, určujeme
beh dejín. Sme za ne teda zodpovední. A práve preto nám Svätý Otec pri poslednej návšteve pripomenul, aby sme v našich životoch dali
priestor Bohu. Iba v tomto vnútorne živom
dialógu, ktorým je osobná modlitba, môžeme
pochopiť, kto je človek, kým je ľudstvo, kto

Ak chceme pochopiť, čo Ján Pavol II. pre svet
znamenal a odkiaľ čerpal nádej a odvahu meniť svet a životy toľkých ľudí, nevystačíme iba
s bežnými kritériami hodnotenia. Osobnosť
pápeža, ktorého už teraz médiá označujú za
Jána Pavla Veľkého, by bez jeho osobného
vzťahu k Bohu zostala iba nezodpovedaným
otáznikom. Ale my vieme, že všetko jeho konanie pramenilo z hĺbokej osobnej modlitby a
oddanosti Bohu. On bol skutočným mystikom,
čo však neznamená byť odtrhnutým od starostí a radostí každodenného života. Dôkazom
toho sú svedectvá ľudí, ktorí po stretnutiach
a rozhovoroch s ním hovorili o tajomnej sile,
ktorá z neho vychádzala. Tá práve pramenila
z Božej milosti, ktorou bol naplnený.
Dnes vidíme zástupy ľudí, ktorí neváhajú
mnoho hodín stáť trpezlivo v rade, vo dne,
v noci, len aby ho ešte na okamih zazreli a
mohli mu niečo osobné zveriť. Bol to Pápež
Ján Pavol II., ktorý precestoval takmer celý
svet. Dnes celý svet prichádza za ním. Som
veľmi rád, že medzi toľkými predstaviteľmi

som ja, zkade pochádzam, kam smerujem a
aké je moje miesto v dejinách. Z tohto pohľadu
bude pre nás každý človek mimoriadne dôležitý. Naša spoločnosť nemôže byť postavená
iba na kritériách výkonu a prospechu, nemôže
zanedbávať tých slabších. Práve utrpenie a
jeho hrdinské prežívanie v osobe Jána Pavla
II. je živým svedectvom toho, že v Božich
očiach má každý človek nekonečnú hodnotu.
Aj starý, chorý a nevládny je pre spoločnosť
hodnotou, s ktorou treba počítať. To však
môžeme pochopiť iba s pohľadom viery. Iba
z perspektívy večného života môžeme prijať,
že utrpenie, ktoré sme síce nehľadali, ale ono
prišlo, môže mať spásonosnú hodnotu. K tomu je však potrebné spoznávať evanjelium a
snažiť sa o jeho prežívanie.
A práve preto nám v Petržalke zanechal
Petrov nástupca tento silný odkaz: nikdy sa
nehanbi za evanjelium! Kiež by tieto jeho slová nezostali iba v archívoch a knihách, ktoré
nám budú jeho návštevu a osobu pripomínať.

štátov sveta je na najvyššej úrovni zastúpené
aj Slovensko. Tu v Ríme je mnoho pútnikov
zo Slovenska, ale aj tí, ktorí sa nemohli prísť
osobne rozlúčiť, sú spojení v modlitbe. Viem
o tom prostredníctvom televíznych staníc i
nebývalého záujmu novinárov. Niečo také
Slovensko ba ani svet ešte vo svojich dejinách
nezažili.
Jedným zo symbolických aktov po pápežovej smrti je aj rozlomenie jeho pečate. Jeho
pozemská púť sa skončila. Avšak jeho pečať
duchovného posolstva a osobného príkladu
zostane v nás všetkých hlboko vtlačená. Je to
však zároveň výzva nezostať iba svedkami, ale
byť pripravení a odhodlaní byť i jeho nasledovníkmi. Možno až v týchto dňoch začíname
chápať kým bol Ján Pavol II. a aké bolo jeho
miesto v dejinách ľudstva. A tak budeme
spoločne ďakovať, modliť sa a vyprosovať si
to, čo nám tak veľmi kládol na srdce: nikdy
sa nehanbite za evanjelium.
TK KBS

Odkaz Jána Pavla II. a naša odpoveď
Po prílete na poslednú návštevu Slovenska
sa hneď na letisku ukázal ako otec, ktorý
rozumie človeku žijúcemu na Slovensku.
Potvrdil, že pozná a vie, čo práve najviac
potrebujeme. Nie náhodou nám zaželal, aby
nám všetkým Boh dal dar pokoja, prosperity
a úprimnej jednoty v bratskom duchu a vo
vzájomnom porozumení. Bolo to želanie, ktoré
mohlo vliať nádej a odvahu v ťažkostiach.
Kto však vtedy dokázal pochopiť jeho hlboký
zmysel pre náš každodenný život? Jednota a
vzájomné porozumenie vylučujú nevraživosť,
osočovanie a nenávisť. Ján Pavol II. to nie
len vedel, ale to predovšetkým žil. Dokázal
to aj počas svojej návštevy na Slovensku, že
je otvorený pre dialóg a hľadanie spoločného
dobra s každým.
Pojem slobody, ktorý často vyzdvihoval,
nemožno pochopiť bez výziev k zodpovednosti. Dnes je nevyhnutné učiť sa slobode.
Zodpovedná sloboda, ktorú nám natoľko
kládol na srdce najmä v Banskej Bystrici, nie
je svojvôľa ani sebecké uplatnenie vlastných
hospodárskych, politických, sociálnych a
osobných záujmov na úkor alebo dokonca
s potlačením iných. Preto počas svojej návštevy Slovenska hovoril o potrebe vytvárať nové
pracovné príležitosti pre mladých, o vysokej

Snímka: Jozef Kováčik
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Ján Pavol II.
bude naďalej s nami
Z

dravotný stav Svätého Otca vo Veľkonočnom týždni bol v pozornosti agentúr celého sveta. Mnohé televízne a rozhlasové stanice
menili svoju štruktúru vysielania a pravidelne
informovali o stave Svätého Otca a uvádzali
dokumenty z jeho života, z apoštolských ciest
a z jeho stretnutí s mládežou. Keď Vatikán
oznámil, že pápež odmietol ísť na Kliniku Gemelli a že chce zomrieť vo svojej izbe a medzi
svojimi, do Vatikánu začali prichádzať osobitní
televízni i rozhlasoví spravodajcovia, ktorí
v živých vstupoch informovali o zdravotnom
stave Svätého Otca a o všetkom, čo sa dialo
na Námestí sv. Petra. Do Vatikánu sa začali
schádzať aj početní pútnici z celého sveta
a Rimania, ktorí sa modlili na Námestí sv.
Petra nielen cez deň, ale aj v noci za Svätého
Otca a chceli byť takto v jeho blízkosti, keď
ho Pán života a smrti povolá z tohto sveta.
Takto prebdeli pri Svätom Otcovi štvrtok, noc
zo štvrtka na piatok, piatok, noc z piatka na
sobotu, sobotu i noc zo soboty na nedeľu - noc
prechodu Svätého Otca do večnosti.
„Náš milovaný Svätý Otec Ján Pavol II. sa
vrátil do domu nebeského Otca“, oznámil v sobotu večer 2. apríla 2005 arcibiskup Leonardo
Sandri. Svätý Otec zomrel o 21.37 hod. Správa
v tú istú minútu ako blesk obletela celý svet a
zahalila našu modrú planétu do smútku. Ľudia
plakali, navštevovali chrámy, kde sa modlili za
Svätého Otca a iste mnohí aj k nemu. Všetci
cítili, že odišiel muž našej doby číslo jedna,
že odišiel otec všetkých a najvyššia morálna a
duchovná autorita súčasného ľudstva. Vatikán
začal s prípravou pohrebu a oznámil, že v
bohoslužobnom priestore pri pohrebe pripraví
delegácii z každého štátu 5 miest pre vládnych
predstaviteľov. Do Vatikánu sa začali schádzať
všetci kardináli Katolíckej cirkvi, ktorí najprv
rozhodli, že sa pohrebné obrady budú konať
v piatok 8. apríla 2005 na námestí pred Bazilikou svätého Petra v Ríme.
Talianska vláda urobila všetky potrebné
kroky k zvládnutiu miliónov pútnikov, ktorí
sa schádzali už v posledných dňoch ťažkej
choroby Jána Pavla II. Rozšírila ubytovacie priestory, znásobila verejnú dopravu,
obmedzila pohyb osobných áut vo Večnom
meste. A treba iba podčiarknuť, vynikajúcu
organizáciu, ktorou Taliani zvládli obrovský,
podľa talianskej polície až 4 miliónový, dav
pútnikov.
Vládnym špeciálom cestoval pán prezident
Ivan Gašparovič s manželkou, pán predseda
parlamentu Pavol Hrušovský s manželkou,
minister zahraničných vecí pán Eduard
Kukan, podpredseda vlády SR Pál Csáky a
z politických klubov po jednom zástupcovi.
Miesto v lietadle dostali aj desiati biskupi
Slovenska a ešte niekoľko osôb.
Po prílete vo štvrtok popoludní sme sa
v prezidentskej kolóne dostali autami až
do Vatikánu a mohli sme hneď vstúpiť do
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Baziliky sv. Petra, kde sme sa pomodlili pri
Svätom Otcovi. Otcovia biskupi boli ubytovaní
v pápežskom slovenskom Ústave sv. Cyrila a
Metoda a vladyka Milan Chautur, kancelár Ľubomír Petrík a ja sme boli ubytovaní v Rusiku.
V piatok ráno sme sa všetci stretli pri hoteli
River Chateau, kde bola ubytovaná vládna
delegácia. Odtiaľ sme sa v kolóne, ktorú
sprevádzali policajti, presunuli do Vatikánu.
Tam sme už zaujali miesta medzi biskupmi.
My dvaja východní biskupi (Chautur a Babjak)
sme boli Mons. Mallvestitim pozvaní dopredu,
do druhého radu, hneď za východných arcibiskupov, kde sme dostali čestné miesta.

Snímka: Ľubomír Petrík

A aké sú moje bezprostredné dojmy z pohrebu Sv. Otca Jána Pavla II.?
Osobne som pohrebné obrady na Námestí
sv. Petra ani nevnímal ako pohreb, ale ako
veľkolepú slávnosť, ako najväčšiu a najlepšie
pripravenú apoštolskú cestu Svätého Otca,
keď už nešiel do sveta, ale ľudia z celého
sveta prišli k nemu do Vatikánu. Tu všetkých
oslovil príkladom svojho nádherného života
s Bohom, ale aj príkladom nádherného odchodu k nemu, do večnosti. Svätý Otec „vytvoril“
úžasnú atmosféru lásky, jednoty a spolupatričnosti všetkých zúčastnených ľudí. Vieme, že
Svätý Otec vykonal počas svojho pontifikátu
104 zahraničných ciest a 146 pastoračných
ciest po Taliansku. Jeho pohreb bol jeho poslednou apoštolskou cestou, najmohutnejšou
a myslím si, že aj najúčinnejšou.
Napadla mi myšlienka, že deň jeho pohrebu sa zapíše ako medzník, keď sa dejiny sveta
začali uberať krajšou cestou, cestou lásky,
porozumenia a konania dobra. Svätý Otec bol
stelesnenou dobrotou, a preto mu prišlo vzdať
úctu 200 oficiálnych delegácií štátov, mnohí
predstavitelia nekatolíckych cirkví, židia,
musulmani, druzovia a iní. Pre mňa bolo veľmi
dojímavé, keď ako prvý prijal sv. prijímanie

z rúk kardinála Jozepha Ratzingera brat
Roger Schutz z Taize, ktorého priviezli jeho
spolubratia na vozíčku. Je evanjelikom, ktorý
však už dlhé roky adoruje pred Eucharistiou a
ktorý dostal dišpenz sýtiť svoj duchovný život
Najsvätejšou Eucharistiou.
Veľký dojem na všetkých účastníkov urobili
„Gréci“, východní biskupi, ktorí zaspievali
panychídu pri rakve Svätého Otca. Vo východnom obrade sa v celom veľkonočnom období
spieva radostný spev Christos voskrese. Slová
tejto piesne vyjadrujú Kristovo definitívne
víťazstvo: „Kristus slávne vstal zmŕtvych,
smrťou smrť premohol a zosnulým v hroboch
život daroval“. Celá panychída sa spievala na
pohrebe po grécky.
Taliani majstrovsky zvládli vyše trojmiliónový nával pútnikov. Veľké panoramatické
obrazovky boli na mnohých rímskych námestiach, napr. pred ďalšími troma veľkými
bazilikami, na Circo Massimo a na iných
miestach. Tam zdržali veľké masy pútnikov,
lebo tých všetkých nemohlo pojať Námestie
sv. Petra a Via Conciliazione. Na samotnom
námestí a na Via Conciliazione bolo podľa
odhadov spolu približne 1 milión ľudí. Ostatní
pútnici sa zhromaždili v okolitých uliciach a
na iných rímskych námestiach, kde prostredníctvom televízie mohli pokojne sledovať celý
priebeh sv. omše i pohrebných obradov. Rím
bol pekne vyzdobený nádhernými plagátmi
Svätého Otca s rôznymi nápismi, napr.: A Dio
– Zbohom, Grazie Santo Padre – Vďaka, Svätý
Otče a iné.
Mňa osobne a myslím si, že aj všetkých
ostatných veľmi silno oslovila jednoduchá
drevená rakva s telesnými ostatkami Svätého
Otca Jána Pavla II., a potom mnohé štátne
vlajky, medzi ktorými som registroval aj tri
slovenské. Zúčastnený dav si žiadal, aby
Svätý Otec bol vyhlásený za svätého čím skôr,
najlepšie hneď. Vyjadrovali to transparenty
s nápismi „Santo subitto“.
Kardinál Jozeph Ratzinger, ktorý predsedal zádušnej sv. omši, predniesol aj homíliu,
v ktorej vychádzal zo slov zmŕtvychvstalého
Pána Petrovi: „Nasleduj ma“. Povedal, že
tieto slová „sú kľúčom k pochopeniu nášho
zosnulého a milovaného pápeža Jána Pavla
II.“ Ďalej povedal, že „Svätý Otec nám pretlmočil a odovzdal veľkonočné tajomstvo ako
tajomstvo Božieho milosrdenstva“. A záver
bol veľmi dojemný: „Všetkým nám ostane nezabudnuteľnou spomienkou, ako v poslednú
veľkonočnú nedeľu svojho života, Svätý Otec,
poznačený utrpením, sa ešte raz ukázal v okne
apoštolského paláca, aby poslednýkrát udelil
požehnanie Urbi et orbi. Môžeme si byť istí, že
náš milovaný Svätý Otec je dnes v okne domu
nebeského Otca, vidí nás a žehná nám.“
Hlboký zážitok z Vatikánu si odniesol každý
človek. Verím, že odkaz Svätého Otca, ktorý
nám dal svojím životom i svojím umieraním
bude pre nás výzvou k veľkej vďačnosti Bohu
za neho a tiež výzvou, aby sme žili naplno pre
Boha, ako žil Jána Pavol II.
Mons. Ján Babjak,
prešovský eparcha

Ján Pavol II.
v spomienkach
A

k si premietnem spätne čas osobných
stretnutí s Jánom Pavlom II., tak najsilnejšie si uvedomujem jeho schopnosť
vnímať ľudí aj na diaľku. Jeho bystrý pohľad
sa vedel na okamih zastaviť na jednotlivcoch,

sa takto majú obliekať gréckokatolícki biskupi.
Keď som mu odpovedal, že pri rešpektovaní
východných tradícií je to tak, premeral ma
pohľadom a hneď sme sa venovali aktuálnym problémom novovzniknutého exarchátu

Snímky: AP

Snímka: Ľubomír Petrík

ku ktorým sa akoby osobne prihováral očami.
Takže mnohí mali ten dojem, že Svätý Otec
vníma práve ich. Tak sa rodil ten spontánny
dialóg potlesku a skandovania na jednej
strane a žehnania, mávania a priateľských
gest na strane druhej.
Potom, keď už som sa s ním osobne stretol
v Ríme alebo pri návšteve Slovenska, resp.
pri rozličných iných návštevách, boli to už
len niekoľké slová či vety, ktoré dávali tušiť,
že Sv. Otec presne vie s kým hovorí. Mal veľmi dobrú pamäť na ľudí, takže aj na celkom
iných kontinentoch vedel zareagovať: „Košice
...biskup Chautur.“ Pri podaní ruky v Bratislave mi s úsmevom povedal: „Taký mladý a
už biskup...?“ Žartovne som mu odpovedal:
„Ja za to nemôžem, to vy ste ma menovali.“
Zastavil sa na chvíľu, akoby sa vrátil do spomienok a zamyslene povedal: „I ja som tak
skoro začínal ako mladý biskup.“ Keď som
sa neskôr s ním stretol na Svätopeterskom
námestí pri audiencii a mal som už bradu,
zďaleka si to všimol a pri osobnom požehnaní
zareagoval slovami: „Tak si si nechal bradu?“
V náväznosti na bratislavský rozhovor som mu
pripomenul: „Povedali ste mi, Svätý Otče, že
som mladý na biskupa, tak som s tým musel
niečo urobiť.“ Na to sa veľmi úprimne rozosmial a dotkol sa brady, na čo so záujmom hneď
zareagovali fotoaparáty.
Pri návšteve „ad limina“, keď pápež osobne
hovorí s každým biskupom o jeho problémoch,
prekvapil som ho čisto východným štýlom
biskupského oblečenia v riase a s mníšskym
klobúkom na hlave. Prekvapene sa spýtal, či

v Košiciach. Z jeho otcovského záujmu bolo
cítiť veľkú starosť o Cirkev a túžbu napomôcť
tomu, aby rástla pre dobro všetkých.

„Veď ešte žijem, žijem!“ Istotne tieto radostné
slová hovorí už z inokadiaľ – veď stále žijem a
to bez konca, večne, lebo tí, čo žijú v Kristovi,
nezomierajú, smrť nad nimi nemá moc. Ale
mládež na námestí pred Bazilikou sv. Petra
v Ríme tieto slová nepočula, a tak sa radostné
skandovanie postupne menilo v smutno tiahle volanie – Pápá. Znelo to, akoby mŕtveho
chceli zavolať späť k oltáru, aby znova začuli
jeho hlas a cítili jeho lásku k mladým. Dnes
sa to dá už len tak, že jeho povzbudivé slová
„prevtelíme“ do našich skutkov a do nášho
života. Potom budeme cítiť v sebe aj túto

Snímka: Ľubomír Petrík

Teraz, keď som bol spolu s ostatnými biskupmi v čase pohrebných obradov na Svätopeterskom námestí a vnímal som atmosféru
množstva modliacich sa ľudí, navonok bolo
všetko ako pri bohoslužbách s Jánom Pavlom
II. Námestím sa ozýval potlesk, mladí prevolávali: „Vivat papa“- „Nech žije pápež“. A ja
som v duchu počul jeho úsmevnú reakciu, ak
predtým skandovanie nemalo konca kraja:

radosť, ktorú sme pri stretnutiach s ním vždy
cítili – radosť z toho, že Kristus žije v nás a
s ním sa neumiera. Po tomto svedectve života
dnes smädí celý svet a my v duchu odkazu
Jána Pavla II. môžeme byť pokračovateľmi
jeho myšlienok.
Mons. Milan Chautur
košický apoštolský exarcha
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Vôňa kadidla naplnila
Námestie sv. Petra
J

e piatok, 8. apríla 2005, sedem hodín
ráno. V jednom rímskom chráme sa
rozlieha tichá hra na organe, ktorá v to ráno
vytvára uchvacujúcu atmosféru. Kľačím spolu
s vladykom Jánom a vladykom Milanom pred
bohostánkom a v tichosti sa modlíme za dušu
zomrelého Svätého Otca Jána Pavla II. Pred
vstupom do chrámu sa môj pohľad zastavil
na texte plagátu s fotografiou Svätého Otca:
Tvoja diecéza ti ďakuje, Svätý Otec. Včera, vo
štvrtok popoludní, som takto ďakoval aj ja stojac niekoľko metrov od mŕtveho tela Svätého
Otca v Bazilike sv. Petra. Ďakoval som Bohu
za všetko, čo pre môj život a pre našu Cirkev
ponúkol práve cez pontifikát pápeža Jána
Pavla II. Zároveň som prosil za Gréckokatolícku cirkev, aby ju Pán aj naďalej viedol po
ceste vernosti. Porúčal som dušu zomrelého
Svätého Otca Božiemu milosrdenstvu.
V tejto bazilike som sa s ním mohol niekoľkokrát stretnúť... Aj teraz stretnutie s ním
umocnilo moju príslušnosť k Cirkvi Kristovej...
Modlitba pri mŕtvom tele pápeža na mňa
veľmi mocne zapôsobila.
Ráno, keď sme šli taxíkom, taxikár nám
síce povedal, že to bol veľký pápež, ale hneď
dodal, že ho nemal rád, lebo nebol liberálny.
Aj to je pohľad... Ale ja som ho mal rád práve
preto, že v tomto svete, ktorý stráca pevnú
pôdu pod nohami, verne chránil poklad viery,
ktorý Ježiš Kristus zveril apoštolom. Že tento
poklad Svätý Otec nezriedil náukami, predstavami a chúťkami tohto sveta. V knihe Portrét
Jána Pavla II. píše André Frossard aj o tom,
ako nadhodil Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi
II. otázku, že sa o ňom hovorí ako o konzervatívcovi... A Svätý Otec mu odpovedal: „Nie,
neurážam sa. Pápež tu nie je preto, aby menil,
ale aby uchovával („konzervoval“), čo prijal.
U sv. Jána Kristus hovorí: Hovorím iba to, čo
ma poslal povedať môj Otec. Som hlboko
presvedčený, že sa tieto slová vzťahujú aj na
apoštolov“. Frossard pokračuje: „Opýtal som
sa ho, ktorý výrok evanjelia by vybral, keby
nám mohol odkázať iba jediný. Domnieval
som sa, že bude musieť chvíľu premýšľať. V
tom som sa mýlil. Odpovedal bez zaváhania:
«Pravda vás vyslobodí.»“ (s. 52).
Na Námestí sv. Petra som mal miesto tak,
že som videl na rakvu s telom Svätého Otca a
na veľkoplošnú obrazovku, ktorá bola niekoľko
metrov pred nami. Veľmi intenzívne som teda
slávil túto Eucharistiu spojenú s pohrebom.
V srdci si uchovávam jeden veľmi milý a živý
zážitok... Zakaždým, keď k oltáru priniesli
kadidlo, jeho príjemná vôňa naplnila Námestie sv. Petra. Bolo to veľmi zvláštne, veď
Svätopeterské námestie je otvorený priestor...
Akoby tá vôňa kadidla chcela pripomenúť
vôňu dobroty, milosrdenstva a Božej lásky,
ktorú Svätý Otec tak neúnavne ohlasoval
po celom svete. Ale aj jeho dobrotu a lásku,
ktorá oslovovala toľkých ľudí. V tej chvíli mi
napadla súvislosť s Nedeľou myronosičiek,
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ktorá liturgicky nasledovala. „Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária
Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a
išli ho pomazať“ (Mk 16,1). Nebolo to však
potrebné, lebo Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.
Jeho paschálne tajomstvo naplnilo vôňou celý
svet. Táto vôňa Ježiša Krista sa šíri po celé
generácie a vo všetkých národoch ohlasovaním radostnej zvesti. Aj Svätý Otec Ján Pavol
II. ohlasoval túto kerygmu, že Ježiš zomrel a
vstal z mŕtvych a my sme mohli pocítiť vôňu
tohto jeho mocného ohlasovania... Ďakujem
Bohu, že som svoj život mohol doteraz prežívať
práve počas tohto veľkého pontifikátu.
V prvej encyklike Redemptor hominis Ján
Pavol II. napísal, že cestou Cirkvi je človek,
ktorý je vykúpený Ježišom Kristom. Cirkev

pežom gréckokatolíkov. Ako veľmi nás nosil
vo svojom srdci.
A keď na konci obradov otočili rakvu so
Svätým Otcom k námestiu a naklonili ju, radosť a nadšenie, že nám Boh doprial takého
veľkého pápeža, kulminovali.
V predvečer pohrebu sme sa zastavili
v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde sme
spolu s inými ľuďmi zotrvali v tichej modlitbe
pred vystavenou Najsvätejšou Eucharistiou.
Vonku pred bazilikou bola nainštalovaná
veľkoplošná obrazovka, na ktorej ľudia práve
sledovali mládežnícky program. V bazilike
som si uvedomil jednu súvislosť. Pán povolal
Svätého Otca v Roku Eucharistie. Nie raz
sme videli, ako sa vedel sústrediť pri slávení
Eucharistie. Tí, ktorí s ním slávili svätú liturgiu
v jeho súkromnej kaplnke, hovoria, že nebolo
možné prehliadnuť to, že Svätý Otec bol mužom Eucharistie. Spomeňme si na jednu z jeho
posledných encyklík Ecclesia de Eucharistia,
v ktorej sa vyznal zo svojej úcty a obdivu k eucharistickému tajomstvu, z ktorého po celé

Snímka: Ľubomír Petrík

aj v pontifikáte tohto veľkého pápeža mala
záujem o človeka, o jeho radosti i starosti...
Svätý Otec miloval človeka, ktorého stvoril
Boh na svoj obraz. Ktosi zrátal, že najčastejšie
sa v jeho príhovoroch a dokumentoch objavovalo slovné spojenie ľudská dôstojnosť. Zaiste
aj preto ho s otvorenou náručou prijímali aj
v krajinách s katolíckou menšinou, dokonca
v krajinách, v ktorých sú menšinou kresťania...
Lebo videli, že miluje človeka bez rozdielu.
Veľmi ma oslovila homília kardinála
Jozepha Ratzingera, ktorá bola desaťkrát
prerušená mohutným potleskom. On, bývalý
prefekt Kongregácie pre náuku viery, teológ
a intelektuál, svoju homíliu predniesol v apoštolskej jednoduchosti evanjelia, ohlásil skutočnú radostnú zvesť. Aj jeho homília prispela
k tomu, že tento pohreb sa stal jednou veľkou
a radostnou udalosťou, ktorú pred naším zrakom urobil Boh, aby posilnil našu vieru.
Verím, že aj na vás pri televíznych obrazovkách veľmi silno zapôsobila panychída
v byzantskom obrade, ktorá sa začala a
skončila tropárom Christos voskrese! v gréčtine. Spievalo ju Pápežské grécke kolégium.
V tej chvíli som bol dojatý... Veď Svätý Otec
bol pápežom nielen Rímskokatolíckej cirkvi,
ale aj východných katolíckych cirkví. Aj pá-

veky Cirkev žije. Okrem iného v nej napísal:
„Eucharistia spája nebo so zemou“ (čl. 8).
Rok Eucharistie, ktorý vyhlásil Svätý Otec Ján
Pavol II, ukončí už nový pápež. Vidím v tom
jeden nádherný obraz... Eucharistia je tou
živou skutočnosťou, ktorá vytvára kontinuitu
medzi Ježišom Kristom, apoštolmi, cez celé
generácie až po súčasnosť. Aj teraz v Roku
Eucharistie viditeľne prepojí jeden pontifikát
s druhým. Spája národy a keď ju raz budeme
môcť sláviť v spoločenstve s inými kresťanskými cirkvami, bude tým najvýrečnejším
znakom jednoty Kristových učeníkov... Svätý
Otec Ján Pavol II. urobil na tejto ceste veľký
krok dopredu.
Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma.
V týchto dňoch to bola naozaj pravda. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vždy verne
kráčala po týchto cestách vedúcich do Ríma
k hrobom apoštolských kniežat. Nech nám
aj blízkosť pontifikátu slovanského pápeža,
ktorého sme v piatok 8. apríla 2005 pochovali,
vždy ukazuje jasný smer tam, kam kráčali už
aj svätí Cyril a Metod, do Ríma k nástupcovi
sv. Petra.
Ľubomír Petrík
kancelár prešovskej eparchie

Milióny ľudí v rôznych častiach sveta
sa zišli na liturgiách za zosnulého pápeža
M

ilióny ľudí v kostoloch a na námestiach
v rôznych častiach sveta od Filipín
po Poľsko dnes sledovali poslednú rozlúčku
s pápežom Jánom Pavlom II.

150.000 žien prevažne katolíckeho vierovyznania z Filipín, pracujúcich ako pomocníčky
v tamojších rodinách.
Pohreb vo Vatikáne ignorovali čínske štátne
médiá, štátom kontrolovaná katolícka cirkev
však v sobotu organizuje omšu za zosnulého
pápeža. Oficiálna tlačová agentúra Sinchua
v anglickej verzii svojej internetovej stránky
uviedla stručnú správu o pohrebe, v čínskej
verzii sa však o tejto udalosti nezmienila.
Nemecko

Pobrežie Slonoviny / Snímka: AP

najsledovanejšia súkromná televízia ART
v reakcii na stovky telefonických žiadostí
svojich divákov prerušila riadne vysielanie
a odvysielala naživo pohrebnú ceremóniu vo
Vatikáne. Mimoriadna omša bola naplánovaná v Katedrále sv. Lucie v Kolombe.
Austrália
Asi 14.000 ľudí zaplnilo kriketové ihrisko
v austrálskom Adelaide na bohoslužbe za
pápeža, ktorý v minulom roku kritizoval

Stiahnutím štátnych zástav na pol žrde na
vládnych budovách si pamiatku pápeža Jána
Pavla II. pripomenulo Nemecko. Väčšina z naj-

Rumunsko
Stovky veriacich sa zišli v katolíckych
kostoloch v prevažne pravoslávnom Rumunsku, ktoré si pápeža uctilo vyhlásením dňa
štátneho smútku. Viac ako 100 ľudí prišlo do
katedrály sv. Jozefa v Bukurešti. Bohoslužby
sa konali aj v sedmohradských mestách Blaj
a Kluž. Pred katedrálou v Kluži vyvesili obrovskú podobizeň pápeža so slovami „Nebojte sa
Boha, ktorý sa stal človekom“.
Nórsko
Na znak pocty pápežovi stiahli z nariadenia korunného princa Haakona na pol žrde
zástavu na kráľovskom paláci v nórskom Osle.
Zástavu opäť vytiahnu po skončení pohrebnej
ceremónie vo Vatikáne. Nórsko je prevažne
luteránske, na rôznych miestach na jeho
území však v priebehu týždňa slúžili omše za
zosnulého Jána Pavla II.

Austrália / Snímka: AP

Nemecko / Snímka: AP

vyšších politických predstaviteľov krajiny bola
na pápežovom pohrebe vo Vatikáne. Takmer
polovica obyvateľov Nemecka je registrovaná
ako katolíci, zvyšok tvoria prevažne protestanti alebo ateisti.

Filipíny

Nicaragua / Snímka: AP

Japonsko

Kanada / Snímka: AP

Čína
Stovky ľudí sledovali pohreb na obrovskej
obrazovke v katolíckej katedrále v Hongkongu. Pohreb vysielali naživo pre miestnu
250.000– ovú katolícku komunitu. Katolíckeho
vyznania je aj úradujúci hongkonský líder
Donald Cang. Na území Hongkongu žije aj asi

Austrália / Snímka: AP

Austráliu za jej sekulárne trendy a uviedol,
že účasť na nedeľňajších bohoslužbách by
nemala ustupovať do úzadia „pred takými
vecami ako sú zábava a šport“.

V Tokiu tibetský duchovný líder dalajláma
vyzval ľudí, aby pokračovali v pápežovej misii
šírenia mieru. „Predovšetkým sme stratili významnú ľudskú bytosť, lídra veľkého náboženstva, ale aj jednu veľmi dobrú ľudskú bytosť,“
vyhlásil. Približne 1500 Japoncov prišlo na
omšu v Katedrále sv. Panny Márie.

Rozlúčiť sa s pápežom chcú aj obyvatelia
najväčšej ázijskej katolíckej krajiny. Tisícky
Filipíncov z celého súostrovia smerovali do
parku vo filipínskej metropole Manila, aby sa
modlili za pápeža. Jeho pohreb môžu sledovať
na štyroch veľkých obrazovkách na mieste,
kde Ján Pavol II. slúžil omšu počas návštevy
Filipín pred desiatimi rokmi.

Srí Lanka
V prevažne buddhistickej Srí Lanke, ktorú
Ján Pavol II. navštívil v roku 1995, tamojšia
Filipíny / Snímka: AP

Brazília / Snímka: AP

Portoriko / Snímka: AP

Manilský arcibiskup Gaudencio Rosales
označil zhromaždenie za oslavu života Jána
Pavla II,. ktorému sa dostalo búrlivého prijatia
počas jeho dvoch návštev Filipín v období,
keď krajina prechádzala ťažkým obdobím. Pri
poslednej návšteve v roku 1995 prišli na omšu
štyri milióny veriacich, čo predstavuje najväčšiu účasť na bohoslužbe počas pápežových
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Z cyklu
Úvahy o smrti

ciest. Hoci mal Ján Pavol II. pôvodne v pláne
zavítať na Filipíny aj pred dvoma rokmi, jeho
zdravotný stav mu to napokon neumožnil.
Filipínska prezidentka Gloria Macapagalová– Arroyová, ktorá sa osobne zúčastňuje
na pohrebe v Ríme, vyhlásila štátny smútok.
Manila je oblepená plagátmi a fotografiami
pápeža a vlajky sú stiahnuté na pol žrde.
Poľsko

Mexiko / Snímka: AP

Asi 300.000 ľudí sa v piatok zišlo v Krakove,
aby spoločne na veľkoplošných obrazovkách
sledovali pohreb pápeža Jána Pavla II. Mnohí
z nich strávili celú noc pri vatrách po omši,

gigantických obrazovkách sledovali pohrebú
ceremóniu prebiehajúcu na vatikánskom
Námestí sv. Petra.

Peru / Snímka: AP
Poľsko / Snímka: AP

na ktorej sa zúčastnilo okolo milióna ľudí.
V Krakove pápež študoval a neskôr slúžil ako
biskup a arcibiskup. Na nočnej bohoslužbe
na rozľahlej lúke, kde pápež slúžil niekoľko
omší počas svojich návštev v rodnom Poľsku,
sa zišlo asi milión ľudí, ktorí toto priestranstvo
premenili na more zapálených sviečok.

Bosna a Hercegovina
Na 30 minút sa rozozvučali smútočné
zvony v katolíckych kostoloch v Bosne a
Hercegovine. V celej krajine boli na pol žrde
stiahnuté štátne zástavy. Sarajevský filharmonický orchester na pápežovu počesť vo večerných hodinách zahrá v Národnom divadle v
Sarajeve Mozartovo Requiem.

Poľsko / Snímka: AP

V hlavnom meste Varšava sa na tri minúty
rozozvučali sirény po tom, ako sa začala
pohrebná ceremónia vo Vatikáne. Približne
25.000 ľudí zaplnilo Pilsudkého námestie,
kde Ján Pavol II. celebroval omšu počas svojej
prvej návštevy v Poľsku vo funkcii pápeža.
Ďalších 2000 ľudí sa zišlo v Starom meste pred
Kostolom sv. Anny, kde sledovali pohreb na
veľkoplošných televíznych obrazovkách.
V pápežovom rodisku Wadowice zaplnilo
námestie pred Bazilikou Panny Márie, kde bol
Ján Pavol II. pokrstený, asi 15.000 obyvateľov
mesta aj priľahlých oblastí, aby sledovali
pohreb na veľkej obrazovke.

Nigéria / Snímka: AP
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Zrelosť,
to je zostupovanie do skrytého jadra,
vrstvy obrazotvornosti opadávajú
akoby lístie obsiahnuté v kmeni,
tíchnu také bunky,
cez ktoré citlivosť ešte bdie,
a telom svojím vlastným splnom
dosahuje brehy jesene –
zrelosť, to je prenikanie hĺbkou,
duša je väčšmi zmierená s telom,
väčšmi sa protiví smrti,
znepokojená o zmŕtvychvstanie.
Zrelosť na ťažké stretnutia.
Zrelosť je taktiež bázeň.
Konečný cieľ dorábania
je obsiahnutý už v jeho počiatku –
počiatkom múdrosti je bázeň,
ale spočíva
už na iných vrstvách tej istej pôdy,
vtedy nebýva potrebou ujsť,
je priestorom, ktorým sa meria veľkosť.
Vnikáme do tohto priestoru,
vzďaľujeme sa od onoho počiatku,
a tak sa pomaly vraciame:
zrelosť je totiž v láske,
ktorá bázeň mení.

Francúzsko
Asi 7000 veriacich prišlo na bohoslužbu
do parížskeho Chrámu Matky Božej. Bránu
katedrály po začatí omše vo Vatikáne zatvorili,

Mexiko
Pápežov pohreb sledovali aj milióny obyvateľov Mexika, ktoré si pápež mimoriadne
obľúbil a ktorému pomohol ukončiť desaťročia
pretrvávajúci antagonizmus medzi cirkvou a
antiklerikálnym štátom.
Davy tisícov ľudí, držiacich sviečky a fotografie Jána Pavla II., sa zišli pri Bazilike Panny
Márie z Guadalupe, najsvätejšom mieste v
Mexiku, aby si vypočuli mimoriadnu bohoslužbu venovanú zosnulému pápežovi a na

Myšlienky
o zrnení

Francúzsko / Snímka: AP

pretože už bola preplnená, stovky ľudí však
zostali aj napriek dažďu sledovať pohreb
vonku na veľkoplošných obrazovkách. Dve
veľké televízne obrazovky boli nainštalované
aj vnútri baziliky na Montmartri, v ktorej sa
zišlo asi 500 veriacich.

Keď sa ocitneme pri brehoch jesene,
bázeň a láska vybuchnú ako túžba,
čo má navzájom opačné znamenie,
bázeň je túžba po návrate k tomu,
čo už bolo jestvovaním,
ale ešte nie súc ním, tiahne ju to za ním –
láska zas túžba odísť k tomu,
v kom jestvovanie nachádza
celú svoju budúcnosť.
V nás, pozerajúcich k brehom jesene,
pre odohrávajúci sa zápas platí také delenie,
ktoré každý človek v sebe hostí,
pokým telo v ňom naďalej tvorí minulosť
jeho vlastnej budúcnosti;
vzťahuje sa to na každého,
kto vlastnú minulosť nevie
spojiť so svojím telom ...

Spracoval Juraj Gradoš

Ján Pavol II.

Ako vznikla kniha
„Svedok nádeje“?
G

eorge Weigel poznal svätého otca už
dlhšie. Pri jeho návšteve Ríma na jar
1995 dostal od neho pozvanie na večeru. „Pri
pečenom kurčati a dobrej fľaške vína mi zrazu
svätý otec povedal: Pamätáš sa na to, že sme
hovorili o možnosti napísať môj životopis.
Bol by som rád, keby si sa tej úlohy zmocnil
ty...“– spomína Weigel. Myšlienka však vyšla
z inej hlavy. Bol to hovorca Vatikánu Navarro– Valls, ktorý o potrebe tejto knihy presvedčil
Jána Pavla II.
A tak sa v Septembri 1996 v Castel Gandolfo uskutočnilo ich prvé prípravné stretnutie.
„Svätý otec sa ma pri predošlých stretnutiach
vždy veľa vypytoval a začal tak i toto stretnutie. Nakoniec som mu musel povedať– svätý
otče, teraz som tu ja, kto bude klásť otázky...“
Niekoľko stretnutí, hodiny nahrávania, korešpondencia... To všetko však Weiglovi nestačilo.
Chcel vedieť a vidieť viac. A tak pozoruje
pápeža pri jeho každodennom živote. Vidí ho
v hlbokej modlitbe v kaplnke, kde má pred
sebou množstvo prosieb o modlitbu z celého
sveta, vidí ho pracovať, stretávať ľudí. Vidí
ho ako pápeža, vidí ho ako kňaza, vidí ho
ako jednoduchého človeka bez reverendy a
kolárika. Vidí ho smiať sa i plakať.
Tým najdôležitejším momentom je však
povolenie svätého otca na prístup do súkromného archívu. Tu sú uložené svedectvá
a listy od svojich priateľov z mladosti i z obdobia, keď slúžil ako biskup. Tu sú uložené i
listy mocným sveta. Vietnamskému vodcovi
Dungovi, list plný podpory pre Gorbačova,
ale i doteraz len dohadovaný list adresovaný
Brežnevovi, ktorý má dátum 16. Decembra
1980. Bolo to obdobie, keď bola reálna hrozba
toho, že Poľsko skončí tak, ako v roku 1968
Československo. Svätý otec tu žiada, aby
Brežnev urobil všetko, čo je v jeho silách.
Odvolával sa pritom na dokument z Helsínk.
Napriek diplomatickému štýlu je to list napísaný s rozhodnosťou a razantnosťou. V knihe
je uvedený doslovne. Svätý otec sa tu nebál
použiť prirovnanie prípadnej invázie s tou
nacistickou v roku 1939... Tento jeho postoj
viedol nakoniec k pokusu o jeho elimináciu
rukou najatého vraha? Na túto odpoveď si
však budeme musieť na výslovné želanie
samotného pápeža ešte počkať.
Jeho osobnosť je mimoriadne výrazná i pri
organizovaní návštevy na Kube. Tu sa stal jeho
pravou rukou hlavne hovorca a diplomat v jednej osobe– Navarro– Valls. Pokusy o návštevu
a rozhovory napredovali už niekoľko rokov. Tri
mesiace pred plánovanou návštevou sa však
nedosiahlo takmer žiadnych pokrokov. Bolo to
v októbri 1997. Práve v tom mesiaci navštívil
Valls Kubu. Bol vyzvaný, aby Castra oslovoval
„veliteľ“, no on odmietol s odôvodnením, že
prišiel na návštevu prezidenta republiky. Bol
to jasný signál toho, že Vatikán nemieni hrať
s ideologickou kartou. Keď ho o 19.45 Castro
prijal, okamžite mu položil otázku: „Ako sa má

pápež? Rozprávajte mi o ňom.“ Navarro– Valls
okamžite odpovedal: „Pán prezident, závidím
vám!“ „Prečo?“– znela Castrova prekvapená
otázka. „Pretože sa za vás pápež modlí každý
deň. Modlí sa za vás, aby muž vášho formátu
mohol objaviť cestu k Pánovi...“ A Castro zostal
pohrúžený do ticha. Keď sa začalo hovoriť
o samotnej ceste pápeža, Valls dal jasne na
javo, že nie je možné viac ustupovať. „Pán
prezident, svätý otec príde na Kubu 21.
Januára. Už o tom nebudeme hovoriť ako
o možnosti, ale ako o fakte. Je v záujme Kuby,
aby návšteva vyznela ako veľký úspech. Kuba
musí prekvapiť svet!“ Castro bol tak pritlačený
k múru a musel naraz pripustiť všetko to, o čo
sa diplomati snažili celé roky: Vyhlásiť Viano-

ce 1997 ako štátny sviatok /to sa nestalo od
revolúcie/, šesťhodinové voľno všetkým robotníkom v deň pápežovej návštevy, poskytnutie
víz novinárom a emigrantom, vysielanie štátnej televízie z návštevy... Na koniec návštevy
Castro povedal: „Kubánska revolúcia nebola
nikdy antiklerikálna. Nenájdete tu ani kvapku
krvi niektorého z kňazov...“ A Valls dodáva:
„Bola to osobnosť Castra, ktorý sa zrazu javil
úplne iný“.
Toto sú teda predpoklady ku tomu, aby tento nový a autentický životopis pápeža bol iný,
ako tie predošlé. Pápež vykreslený ako pastier.
Ako ten, ktorý dá hlas tomu, kto ho nemá. Nie
manager, politik, psychológ, ale v prvom rade
pastier. Ako sa on sám nazval v roku 1995 pri
návšteve OSN: „Svedok nádeje.“ Alebo ako
o ňom povedal jeho priateľ André Frossard:
„Toto je pápež, ktorý neprichádza z Poľska,
ale z Galilei. Je ako Peter!“
TK KBS

Ján Pavol II.
a Nedeľa Božieho milosrdenstva
Vízie sr. Faustíny Kowalskej poznačili zbožnosť Karola Wojtylu

M

nohí veriaci hodnotia ako mimoriadne
znamenie, že pápež Ján Pavol II. zomrel na vigíliu Nedele Božieho milosrdenstva,
ktorú sám zaviedol vo Svätom roku 2000.
Nedeľa Božieho milosrdenstva je úzko spojená
s poľskou rehoľníčkou sr. Faustínou Kowal-

skou. Ján Pavol II. ju vyhlásil za svätú 30.
apríla 2000. Súčasne nariadil, aby Katolícka
cirkev slávila každý rok nedeľu po Veľkej noci
ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. Božie
milosrdenstvo stojí v centre vízií mystičky
Faustíny Kowalskej.
Faustína Kowalska sa narodila r. 1905
v Poľsku ako dcéra chudobnej roľníckej
mnohodetnej rodiny. Ako 20– ročná vstúpila

do kláštora v Krakove– Lagiewnikoch. Jej
duchovný život bol mimoriadne bohatý na
vízie a mystické dary. Zomrela 5. októbra
1938 vo veku 33 rokov v povesti svätosti na
tuberkulózu. Pri jej svätorečení Ján Pavol II.
povedal, že Božia prozretelnosť určila, že život
„tejto pokornej dcéry Poľska“
bol úplne spätý s dejinami 20.
storočia.
„V čase medzi dvomi svetovými vojnami jej Kristus
odovzdal svoje posolstvo milosrdenstva. Všetci, čo si na to
spomínajú a čo boli svedkami
udalostí prvej polovice 20.
storočia, ktoré priniesli nesmierne utrpenie miliónom
ľudí, najlepšie vedia, ako veľmi
potrebné bolo toto posolstvo
Božieho milosrdenstva,“ povedal Ján Pavol II.
17. augusta 2002 posvätil
pápež v krakovskom pôsobisku
sr. Faustíny v Lagiewnikoch
novú svätyňu Božieho milosrdenstva. Vtedy vyjadril nádej,
že nová svätyňa sa stane „svetovým centrom úcty k Božiemu
milosrdenstvu“. Milostivý obraz Krista namaľovaný podľa
inštrukcií sestry Faustíny sa
skutočne uctieva na celom
Snímka: Ľubomír Petrík svete, predovšetkým v Taliansku a inde v Európe, v Latinskej Amerike, ale
aj v Afrike.
Ján Pavol II. bol s touto formou zbožnosti
spojený od mladosti. Jeho prvá encyklika „Dives in Misericordia“ (1980) bola tiež venovaná
téme Božieho milosrdenstva.
TK KBS
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Sv. liturgia za zosnulého
pápeža v Bratislave
S

vätú omšu za zosnulého pápeža Jána
Pavla II., celebroval 3. apríla tohto roku
dopoludnia v preplnenej Konkatedrále sv.
Martina v Bratislave arcibiskup Mons. Ján Sokol, bratislavsko – trnavský diecézny biskup,
spolu s ním koncelebroval apoštolský nuncius
v SR Mons. Henryk J. Nowacki, bratislavsko
– trnavský pomocný biskup, Mons. Stanislav
Zvolenský, dekan Bratislavy Mons. Ján Formánek, ako aj mnoho kňazov.

dnes napĺňajú srdcia všetkých, veľmi ťažko
by sme hľadali slová, ktoré by vyjadrili to,
čím sú naplnené.
Stojíme pred veľkým tajomstvom Božieho
milosrdenstva, stojíme pred Bohom, ktorému
všetko žije.
Svätý Otec Ján Pavol II. v jubilejnom roku
dvetisíc, pri kanonizácii blahoslavenej sestry
Faustiny Kowalskej vyhlásil, že druhá veľkonočná nedeľa sa v celej Cirkvi bude nazývať

Na záver sa prihovoril arcibiskup Mons. Ján
Sokol, ktorý vyzdvihol mimoriadnu pozornosť
a lásku Svätého Otca Jána Pavla II. k Slovensku, ktorý počas svojich troch návštev našej
vlasti navštívil všetky slovenské diecézy.

Nedeľou Božieho milosrdenstva. O dva roky
neskôr, v auguste roku dvetisíc dva pri svojej
návšteve Krakova v chráme v Lagievnikach
zveril celý svet Božiemu milosrdenstvu. Učinil
tak preto, lebo túžil, aby posolstvo Božieho
milosrdenstva obsiahlo celý svet, aby sa všetci
ľudia dozvedeli a presvedčili, že Boh je Otec,
„Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy“ (2
Kor 1, 3). Svätý Otec vtedy povedal: Očami
duše túžime zahľadieť sa do očí milosrdného
Ježiša, aby sme v hĺbke jeho pohľadu našli
odraz vlastného života a svetlo milosti, ktorú
nám tak štedro doprial, a ktorú Boh uchováva
pre nás na celý náš život až po posledný deň“.
(17. 8. 2002)
Svätý Otec bol presvedčený o tom, že
dnešný človek, ktorý zakusuje neistotu a
obavy tvárou v tvár mnohorakým podobám
zla, ale predovšetkým vo chvíľach utrpenia,
potrebuje nádej, ktorá pramení z Božieho
milosrdenstva. Pápež povedal, že aj on sám
pre svoju každodennú službu Cirkvi a pre svoje
utrpenie potrebuje milostivú ruku dobrého
nebeského Otca.
Moji drahí, účastníci dnešnej smútočnej
nedeľnej liturgie, vo všetkých chrámoch sveta sa v tento deň zhromažďujú veriaci, ktorí
sa modlia za zosnulého Svätého Otca. Na
námestí svätého Petra v Ríme sú dnes zhro-

Snímka: Jozef Kováčik

Homília apoštolského nuncia
Excelencia, vážený pán prezident Slovenskej republiky, Excelencia, pán arcibiskup
– metropolita bratislavsko– trnavskej arcidiecézy, Excelencia, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Excelencia,
pán predseda vlády Slovenskej republiky,
Excelencie, členovia diplomatického zboru,
Ctihodní bratia v biskupskej a kňazskej
službe, Ctihodné rehoľné sestry, Drahí bratia
a sestry,
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána
Ježiša Krista, ktorý nás svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych
znovu zrodil pre živú nádej.“ (1 Pt 1 ,3)
Po dvadsiatich šiestich rokoch a šiestich
mesiacoch služby Cirkvi a svetu odišiel včera
večer k Pánovi pápež Ján Pavol II., viditeľná
hlava Katolíckej cirkvi, aby sa postavil pred
neviditeľnou Hlavou Cirkvi, pred naším Pánom Ježišom Kristom, aby mu vydal počet zo
svojho správcovstva v jeho vinici.
Keby sme chceli vyjadriť svoje city, ktoré
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maždené desaťtisíce veriacich pohrúžených
do modlitby. My činíme to isté tu, v tomto
starobylom katedrálnom chráme svätého
Martina v Bratislave. Týmto spôsobom prejavujeme Svätému Otcovi svoju veľkú lásku a
vďačnosť, ale v istom zmysle mu splácame aj
dlh za všetko, čo pre nás a pre celé Slovensko
urobil. Určite všetci máme ešte v živej pamäti
nielen tú poslednú návštevu Svätého Otca na
Slovensku spred dvoch rokov, ale pamätáme si
tie predošlé. Ešte jasne počujeme jeho slová,
jeho otcovské láskavé rady a jeho pastierske
požehnanie, ktorým objímal bez výnimky
všetkých ľudí. Predovšetkým detí, chorých a
starších. Dnes už nemôže pozdvihnúť svoje
ruky, aby nimi požehnával, nemôže vyrieknuť
ani slová požehnania, dnes nás požehnáva z
neba a vyprosuje nám Božie milosrdenstvo.
Svoju chorobu a svoje trápenie obetoval za
celú Cirkev, za celý svet a za každého človeka
tejto planéty. Inak to ani nemohol urobiť, lebo
pre neho každý človek je Božím dieťaťom, za
ktorého Kristus zaplatil svojou krvou a umučením na kríži.
Pontifikát Jána Pavla II. bol od samého
začiatku poznačený utrpením. Ten hrozný
atentát na jeho život v roku 1981 nepopierateľne značne oslabil jeho telesné sily. Po ňom,
ako následky, prichádzali rozličné choroby a
zdravotné problémy.
Dvadsiateho deviateho mája v 1994, po
odchode z kliniky Gemelli, po modlitbe Anjel
Pána povedal slová, ktoré zacitujem doslovne:
„Prostredníctvom Márie chcem dnes vyjadriť
svoju vďačnosť za dar utrpenia, ktoré je v tomto prípade spojené s mesiacom zasväteným
práve jej, s májom. Ďakujem za tento dar.
Pochopil som, že tento dar je veľmi potrebný.
Pápež sa musel ocitnúť v klinike Gemelli, bolo
potrebné, aby ho ľudia počas štyroch nedieľ
videli v okne tejto kliniky. Bolo potrebné, aby
trpel aj tohto roku, podobne, ako trpel pred
trinástimi rokmi.
Počas svojho pobytu v nemocnici som znova premýšľal a rozjímal o vtedajších udalostiach. A znova som nachádzal vedľa seba veľkú
a vzácnu osobnosť kardinála Wyszinskeho,
poľského primasa (včera to bolo presne trinásť
rokov od jeho smrti), on mi na začiatku môjho
pontifikátu povedal: „Keď ťa Boh povolal,
to značí, že ty máš uviesť Cirkev do tretieho
tisícročia.“ Cirkev v Poľsku on sám voviedol
do druhého tisícročia kresťanstva.
Vtedy som pochopil, že Kristovu Cirkev do
tretieho tisícročia mám voviesť svojou modlitbou a mnohorakou činnosťou, ale neskôr som
pochopil, že to nestačí, že Cirkev do tretieho
tisícročia treba voviesť prostredníctvom utrpenia, prostredníctvom atentátu spred trinástich rokov, a dnes aj prostredníctvom tejto
novej obety. Prečo práve teraz, prečo práve
v tomto roku, v Roku rodiny? Práve preto,
že rodina je ohrozená, že na rodinu mnohí
útočia. Aj proti pápežovi treba zaútočiť, aj on
musí trpieť, aby každá rodina a celý svet uzreli,
že jestvuje evanjelium, možno povedať „vyššie“ evanjelium utrpenia, a toto evanjelium
treba hlásať keď chceme pripraviť budúcnosť,
keď chceme pripraviť tretie tisícročie rodín,
každej rodiny a všetkých rodín sveta.

Pochopil som, že bolo potrebné, aby som
získal aj tento argument proti mocným tohto
sveta. Znova sa mám s nimi stretávať a rozprávať. Aké argumenty použijem? Ostáva
mi argument utrpenia. Chcem im povedať:
Pochopte to, pochopte, prečo bol pápež znova
v nemocnici, prečo trpel. Popremýšľajte znova
a pochopte.“
Áno, je prepotrebné znova premyslieť
tieto slová Svätého Otca, slová, ktoré priam
žiaria úprimnosťou, slová, ktoré sa stali akoby
programom tohto pontifikátu. Z jeho pontifikátom je utrpenie nerozlučne späté, lebo tak
to chcel Boh. V týchto slovách je obsiahnuté
tajomstvo pápežovej služby Cirkvi a svetu, je
obsiahnuté to Totus tuus – Celý tvoj, Ježišu,
celý tvoj, Mária, celý tvoj pre Cirkev, celý pre
každú rodinu, pre každého z nás.
Svätý Otec svojím utrpením položil pečať
na všetko to, čo hlásal a čo konal. Preto je
pápež tou veľkou autoritou, preto jeho slová
majú takú úžasnú odozvu a nadľudskú vnútornú silu. Sú to slová a skutky, za ktorými stojí
osobné svedectvo, svedectvo najmocnejšie,
svedectvo spečatené utrpením. Veď Ježiš
povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto
položí svoj život za svojich priateľov. (Jn 15,13)
A či utrpenie nie je dávaním života minútu
za minutou, hodinu za hodinou? Svätý Otec
obetoval svoj život za Cirkev, za biskupov, za
kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, za všetkých
veriacich, za celú Kristovu Cirkev. Svoj život,
plný utrpenia, obetoval za bratov iných náboženstiev a iných cirkevných spoločenstiev.
Azda, ako nikdy predtým, Svätý Otec bol
počas celej svojej služby zjednotený s Kristom
vo veľkom tajomstve utrpenia. Bola to jeho
krížová cesta. A na krížovej ceste Krista bolo
mlčanie, veľké a sväté mlčanie, ktoré má najväčšiu cenu, cenu spásy. Kričali len zástupy,
ktoré túžili po senzáciách a chceli ukojiť svoju
zvedavosť. Ježiš, naplnený láskou k človekovi
a túžbou splniť vôľu svojho Otca mlčal.
Ešte v posledných chvíľach svojho pozemského života Svätý Otec Ján Pavol II. napísal
svojim spolupracovníkom: „Som plný radosti,
radujte sa aj vy. Modlime sa s radosťou. Všetko
vkladám do rúk Božej Matky.“ Naozaj, tieto
slová sú jeho duchovným testamentom.
Svätý Otče, ďakujeme ti za tvoju lásku,
ďakujeme ti za tvoj príklad vernosti aj v utrpení, ďakujeme ti za tvoje slová, za to, že si
bol medzi nami a s nami.
Ďakujeme mu za tieto vzrušujúce a hlboké
slová. Ďakujeme dnes Bohu za tohto pápeža,
ktorý otvoril dvere našich sŕdc Kristovi, ktorý
nás naučil nebáť sa, ale s radosťou a s nádejou
kráčať po cestách života.
Nezabúdajme na slová, ktoré Ján Pavol II.
vyriekol v deň začatia svojej služby: „Nebojte
sa otvoriť dvere Kristovi.“
Odišiel Boží služobník pred trón nebeského
Otca, ktorému všetko žije a umiera, odišiel,
aby vzdal hold Najvyššiemu.
Všetci sa v tejto chvíli cítime osirotení, lebo
smrť premohla viditeľnú hlavu Cirkvi. Osireli
sme. Ale smrť nikdy nepremôže neviditeľnú
hlavu Cirkvi. Kristus ďalej žije a uisťuje nás:
Nenechám vás sirotami.“ Amen
Podľa TK KBS spracoval Juraj Gradoš

Ján Pavol II.
živý v srdciach mladých
V

predvečer pohrebu zosnulého Svätého
Otca Jána Pavla II. sa mládež Košického
apoštolského exarchátu stretla v jednotlivých
protopresbyterských chrámoch, aby spojila
svoje modlitby a rozjímala nad odkazom Jána
Pavla II. mládeži. V košickej katedrále slávil
sv. liturgiu o. Marko Rozkoš, ktorý v kázni pri-

poklone sa striedali citáty z posolstiev Svätého
Otca mladým umocnené svedectvom jednej
z celebrít kanadskej speváčky Celine Dion,
ktorá podobne ako milióny ľudí na celom
svete vzdáva hold zosnulému pápežovi a
pred celým svetom priznáva, že aj jej veľmi
zmenil život. Ako 16 - ročná prvýkrát vystupovala pred Svätým Otcom a keď dospievala
skladbu a v rámci šou vypustili stovky holubíc,
zostala dojatá. A keď si jedna z nich sadla na
pápežovo plece a odmietla odletieť, prežívala
veľké dojatie: „To bola chvíľa, keď sa pre mňa
zastavil čas. ... Ako by som sa dotkla neba“,
vyznáva. Zídené spoločenstvo sa pomodlilo
posvätný ruženec a stretnutie zavŕšila koncelebrovaná sv. liturgia za Jána Pavla II.

Snímka: AP

pomenul svoju vlastnú skúsenosť z návštevy
Ľublina v Poľsku, kde sa 20 000 mladých (aj
nekatolíkov) stretlo na modlitbách za pápeža.
Po skončení sv. liturgie viedol poklonu pred
Eucharistiou. Zmysluplné ticho pri poklone
striedali myšlienky Jána Pavla II. z jeho knihy
Prekročiť prah nádeje dopĺňané vhodnými
piesňami mládeže. Dobrý pápež Ján Pavol
II. bol v katedrále pred veriacimi prítomný
prostredníctvom techniky, ale ešte viac bol prítomný v tajomnej komunikácii svätých s nami

Snímka: AP

V trebišovskom Chráme Zosnutia Bohorodičky sa taktiež stretli mladí z mesta i okolia
pri poklone pred Eucharistiou, po ktorej nasledovalo pásmo mladých. O. Dušan Seman
viedol panychídu s kňazskými modlitbami za
zosnulého Jána Pavla II. Množstvo veriacich
vytvorilo atmosféru vzájomnej jednoty a lásky,
ktorá podporila modlitbu úst vysielanú k Bohu
za spásu duše milovaného pápeža.

Snímka: AP

pozemšťanmi. Po eucharistickom požehnaní
bol ešte parastas. Celé stretnutie bolo prežívané s pocitom lásky a vďaky za veľkého muža
našich čias - Jána Pavla II., ktorý je zapísaný
v srdciach veriacich, najmä mládeže.

Snímka: AP

Snímka: AP

Aj Chrám Premenenia Pána v Spišskej
Novej Vsi zjednotil asi 250 ľudí z viacerých
spišských farností, ktorí prišli so svojimi kňazmi obetovať modlitbu a spomienku za Svätého Otca. Stretnutie sa začalo panychídou,
ktorú viedol o. Jaroslav Štefanko. Na paneli
v chráme svietili slová „Láska je vysvetlením
všetkého“ (Turín 13.4.1980). Pri eucharistickej

V michalovskom protopresbyterskom
chráme sa na stretnutí zúčastnilo asi 150
mladých okrem ďalších veriacich. Každý zo
zúčastnených intenzívne duchovne prežíval
modlitbové stretnutie, ktoré viedol o. František
Puci spolu s mladými. Na stretnutí sa zúčastnilo aj dvanásť kňazov protopresbyterátu.
Michal Hospodár/GKAE
Snímky: Rím 03.-08.04.2005
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Ekumenický sviečkový sprievod Prešovom

V

predvečer pohrebu Sv. Otca
Jána Pavla II., 7. apríla 2005
o 19. hodine sa v Prešove začal
Modlitbový sviečkový sprievod,
ktorý organizovala Gréckokatolícka farnosť blaženého biskupa
Pavla Petra Gojdiča v spolupráci

Snímka: Mária Žarnayová

s Gréckokatolíckym biskupstvom
a Gréckokatolíckym kňazským
seminárom. Cieľom tohto sprievodu bolo zjednotiť všetkých
ľudí dobrej vôle v modlitbe za
zosnulého pápeža. Začal sa pri
Pamätníku obetiam Caraffovho

krvavého súdu, kde sa modlil Sv.
Otec pri svojej druhej návšteve
Prešova 2. júla 1995. Význam
tejto udalosti pripomenul evanjelický pán biskup I. Mišina,
ktorý potom s rímskokatolíckym
dekanom J. Rendešom položil na
tomto mieste veniec. Sprievod sa

presunul do Katedrály sv. Jána
Krstiteľa, kde sa Svätý Otec pred
desiatimi rokmi modlil pri hroboch
biskupov Pavla Gojdiča a Vasiľa
Hopka, ktorých neskôr sám blahorečil. Veriacim sa na tomto mieste
prihovoril o. protopresbyter G.
Székely. K sprievodu sa postupne
pripájalo stále viac ľudí, takže ich
počet narástol postupne na dve až
tri tisíc. Spev bohoslovcov a svetlo
zažatých sviec vylákali mnohých
zvedavcov aj do okien či na balkóny. Sprievod vyvrcholil modlitbou
panychídy za Sv. Otca na Kalvárii.
To však ešte nebol koniec. Mnohí
veriaci sa spolu s bohoslovcami
presunuli do Katedrály sv. Jána
Krstiteľa, kde pokračovalo celonočné modlitbové bdenie. Prítomnosť predstaviteľov viacerých
cirkví na tomto sprievode svedčí
o tom, že Svätý Otec aj po svojej
smrti pozýva kresťanov rôznych
cirkví k spoločnému svedectvu
viery pred týmto svetom v duchu
motta tohto sprievodu: „Nech tak
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby
oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach“ (Mt 5, 16).
Marcel Mojzeš
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