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Osobnosti a události 

v čase salvátorské pouti 
Milí přátelé, dostává se vám   

do rukou poutní číslo našeho 

farního občasníku Salvátor. 

Nabízím k četbě následujících 

stránek dvě klíčová slova: 

osobnost a událost. Nejen ději-

ny národů, ale i životní 

dějiny každého z nás 

jsou utvářeny osob-

nostmi a rozvíjí se 

v jednotlivých, větších 

či menších událostech. 

Tak mi dovolte malý 

pohled na osobnosti a 

události letošního far-

ního léta. 

Požehnanou událostí 

se stala pouť do Šaští-

na a na Velehrad. Vy-

právění o víně spojené 

s degustací bylo jistě velmi 

pěkné a rádi na něj vzpomíná-

me, příspěvek Kateřiny Marelo-

vé však poodhaluje hlubší 

stránky poutního dění. Radost-

nou a stmelující akcí byl bezpo-

chyby farní den naší farnosti. 

Při cykloputování po Rakousku 

jsme mohli zažít celé defilé 

osobností od malého Jindřiška 

až po seniora naší výpravy, 

pana Popelku. Prožili jsme čtyři 

dny v pěkném společenství, 

pohybujícím se   v krásné příro-

dě rakouských Alp. Pro mě 

osobně to byla nezapomenutel-

ná událost. Vpravdě „světovou“ 

událostí se stal farní tábor, 

vždyť se nesl v duchu „Cesty 

kolem světa za osmdesát dní“. 

Bylo pro mě velkým potěšením 

sledovat, jak úžasnými a krea-

tivními osobnostmi jsou mladí 

z naší farnosti pod vedením 

Soni Vtípilové. Jejich menší 

kamarádi byli neméně skvělí. 

Bohu díky za vydařený tábor a 

díky těm, kdo tuto akci připra-

vili. 

Už se těšíme na poutní setkání 

s prof. Petrem Piťhou a s Mons. 

Tomášem Holubem. Oba jsou 

osobnostmi současné české 

církve. Věřím, že nás setkání 

s nimi obohatí. Otec Tomáš 

nám odpověděl na několik otá-

zek a dal nám tak nahlédnout 

k základům své osobnosti a 

svého kněžského působení. 

Osobnostmi vzešlými z našeho 

středu jsou bohoslovci Vojta a 

Petr. Pan biskup je posílá na 

další studia do Říma. Jejich 

kamarádi jim před cestou polo-

žili několik otázek. Nahlédněte 

do jejich pocitů před velkým 

životním krokem. My 

všichni se s nimi mů-

žeme rozloučit v pátek 

30. srpna při mši svaté 

a potom na faře. 

Nesmím v této chvíli 

zapomenout na tu 

nejdůležitější osobnost 

těchto i všech ostat-

ních dní. Nesmím 

zapomenout na to, co 

se kolem ní stále děje. 

Putujeme dnes 

k milostnému obrazu Krista – 

Salvátora. Hledíme do tváře 

láskyplné Osobnosti, která je 

hluboce lidská, chápavá a milo-

srdná. Ta tvář je zraněná lid-

ským hříchem, mým hříchem. 

Je to však tvář Salvátora – tedy 

toho, který dává spásu. Do udá-

losti spásy, odpuštění, hluboké-

ho uzdravení a vylití Boží lásky 

nás zve nejen o pouti, ale každý 

den. Přeji sobě i vám, aby On a 

to, co On koná, se víc a víc 

dotýkalo toho nejhlubšího 

v nás. Přeji vám požehnanou 

pouť!                            P. Jiří  
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Vzácným hostem letošní salvátorské 

pouti bude Mons. ThLic. Tomáš Holub 

Th.D. Těšíme se na setkání s ním a pře-

dem jsme ho požádali, aby odpověděl na 

několik otázek. 

Prožíváme stále Rok víry, kde je Váš zdroj 

vztahu s Bohem, co Vaši víru prohlubuje a 
upevňuje? 

Zdrojem mé víry je prožívání osobního 

vztahu s Kristem, a to různými způsoby. 

Především jsou to každoroční exercicie     

v trapistickém klášteře v Novém Dvoře, 

snaha Kristu poctivě předkládat celý svůj 

život ve všech jeho rozměrech v pravidel-

né meditaci a pak také pastorační služba 

při rekolekcích a práci s mládeží. 

Jste velmi vytíženým člověkem, jak zvládá-

te skloubit svůj duchovní život a pracovní 
povinnosti? 

Mám dva principy: pokoušet se 

o intenzivní a výlučné chvíle s Hospodi-

nem blokového charakteru, jako jsou právě 

exercicie. A pak snaha každé ráno mít ho-

dinu na duchovní program – breviář, medi-

tace a končit večer s jednou kapitolou Bib-

le. Musím ale dodat, že to je snaha, která 

bohužel mnohdy není naplněna, ale pokou-

ším se stále se vracet a nedat se. 

Zanedlouho oslavíte dvacáté výročí kněž-
ského svěcení. Jaká jste měl očekávání při 

vstupu do kněžského života? Jak se Vaše 
představy o službě kněze naplnily? 

Hospodin mě velmi překvapil. Představy 

ještě za komunismu byly o službě v nějaké 

malé vesnici a něco tajného mimo oficielní 

rámec. A teď je všechno absolutně jinak... 

a přitom strašně zajímavé, i když náročné. 

 

Vykonáváte svou službu v samém centru 
české a moravské církve. V čem vidíte nej-

větší poslání církve v současné společnosti 

a ve světě? 

Na tom mám již delší dobu jasnou odpo-

věď: být prostředkem pro osobní setkání 

konkrétního člověka s živým Bohem. To je 

cíl všeho, co konáme, nebo aspoň by mělo 

být. 

 

Jako generální vikář naší královéhradecké 

diecéze jste se denně setkával s náročnou 
realitou. Jaká je podle Vašeho názoru nej-

větší bolest současné církve? 

Osobně jako velkou bolest pociťuji právě 

neschopnost otevřít se ve svobodě vykou-

peného křesťana novým cestám žití a hlá-

sání evangelia. 

 

Víte také dobře, co obnáší farní život. Co 

myslíte, že je pro rozvoj farnosti nejdůleži-

tější? 

Nemyslet si, že život farnosti znamená 

pouze přijít na mši v neděli. Být otevřený 

společné cestě za Kristem, cestě, na které 

na sebe čekáme, podporujeme a povzbuzu-

jeme se. Tam, kde je toto vnímání, žije 

farnost. 

Poutní rozhovor 
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Naši bohoslovci 

Vojtěch Novotný a Petr Soukal se           

po prázdninách vydají na studia do Říma. 

Rozloučíme se s nimi při mši svaté v pátek 

30. srpna v 18 hodin v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie. 

Při této příležitosti jsme se zeptali na to, co 

je čeká a jak se na tuto změnu chystají. 
 

Petr: Na co se těšíte a z čeho máte obavy? 

Je určitě na co se těšit… Noví lidé, pro-
středí, možnosti… Třeba více zažít, že Cír-
kev je světová a chválí svého jediného Pá-
na různými jazyky a způsoby po celém svě-
tě. I obavy jsou na místě, tak, jak to je nor-
mální při objevování nových věcí, ale není 
to strach. Spíše je to očekávání nového 
s vědomím, že na to, co přijde, nebudeme 
nikdy sami… 

Petr: Jak jste na tom s italštinou? 

Zaručeně se prvotní šok při kontaktu 
s rodilým, rychle drmolícím Italem dostaví. 
Snažili jsme se poslední půlrok v Praze 
získat co nejvíce patřičnou jazykovou vý-
bavu. Na nějaké bohaté, květnaté souvětí 
to zatím není, ale říci: „Mám hlad, prosím, 
dejte mi najíst,“ bychom snad už dovedli 

Anička: Kde budete v Římě bydlet? Berete 
si s sebou plyšáka na spaní? 

Znásobíme počty bohoslovců v české koleji 
pro seminaristy v Římě, ta se jmenuje Ne-
pomucenum. Minulý rok se zde připravo-
valo ke službě šest bohoslovců. Vzhledem 
k hmotnostnímu limitu v letadle budeme 
muset oželet více než jen plyšáka na spaní 
. 

Pavel: Kde a co budete vlastně studovat? 

Studovat budeme na Papežské lateránské 
univerzitě. Zhruba ty samé předměty jako 
kluci v Praze a Olomouci – abychom za tři 
roky mohli dokončit základní teologické 

vzdělání. To je v Itálii odměněné nepříliš 
sympatickým titulem „S.T.B.“ (Bachelor  
of Sacred Theology). 

Petr: Setkáte se se Svatým otcem Františ-
kem. Jaká máte očekávání? 

Doufáme, že ano. Nebude to každý den, ale 
občas se společně se Svatým otcem bude-
me modlit nešpory nebo modlitbu Anděl 
Páně. Pokud třeba dojde k ještě osobnější-
mu setkání, bude to milá a vzácná příleži-
tost, o které bychom samozřejmě 
v Salvátoru všechny věrné čtenáře nepro-
dleně informovali . 

Pavel: Budete v Římě v době svatořečení 
Jana Pavla II. Těšíte se? 

Tak to tedy ano. Trochu jsme se báli, že 
svatořečení proběhne bez odkladů, a tedy 
také bez nás. Naštěstí to ale vypadá, že vše 
stihneme. Ještě aby ne – nesmíme zapomí-
nat, že Řím je město věčné a proto není 
kam spěchat . 

Pavel: Jak budete trávit volný čas? Berete 
si s sebou hudební nástroje? 

K první polovině otázky lze dodat: uvidí-
me, jestli vůbec nějaký bude . V případě, 
že ano, jistě nezanedbáme památky a his-
torii, které Řím nabízí, dobrou knížku, do-
statečné hudební vyžití a samozřejmě také 
potřebnou dávku pohybu a sportu. Naše 
hudební nástroje jsou již od začátku prázd-
nin kdesi v dalekém Římě – snad . A už 
se asi těší stejně jako my, až je zase pořád-
ně provětráme… 

Petr: Jak často se budete vracet domů? 

V plánu to bude asi třikrát za rok: Vánoce, 
Velikonoce a prázdniny. Alespoň budeme 
mít pořádnou motivaci seknout brzy se 
zkouškami a teď, než odjedeme, dobře pro-
žít společný čas doma i v naší farnosti… 

                               Ptaly se děti Pudilovy.  



Vzpomínka na pouť do Šaštína a na památný Velehrad 

Žalm 28, 6–7: K Tobě, Hospodine, volám 

Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby! 

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj 

doufá. 

Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní 

mu budu vzdávat chválu. 

Maria, ó Matičko, Krista Pána Rodičko, ustavičná 

pomoc Tvá útěchu nám podává. 
 

Jak stárnu, stále víc se učím být trpělivější a 

pokornější, nechci už věci měnit sama, s důvěrou 

žasnu, jak pozoruhodně se naplňuje Boží plán se 

mnou a s mými blízkými, jak silný je prožitek 

Boží přítomnosti, kdy vše do sebe zapadá jako 

řetěz neuvěřitelných náhod... 

Tak tohle je příběh mé prosebné pouti k Panně 

Marii Bolestné do Šaštína. Netušila jsem, že 

ponesu v srdci tak velikou tíhu, kdy můj dospělý 

syn, otec rodiny, ztratí zaměstnání  a kdy už se 

celé dva měsíce budu s rodinou a přáteli modlit, 

aby našel něco vhodného co nejdříve (nejlépe    

k prvnímu červnu), aby se vyhnul čekání na pra-

covním úřadu a ušetřil rodinu trýzně z obrovské 

finanční nejistoty. 

Svou velikou starost a prosbu jsem znovu a zno-

vu předávala našemu Pánu před oltářem v šaštín-

ském chrámu a při modlitbě růžence jsem na 

kolenou prosila o přímluvu Pannu Marii Bolest-

nou, které je kostel zasvěcen. 

Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn; 

pros i tobě bude dáno, budeš jistě potěšen. 

Nebála jsem se, radostně jsem prožila krásný den 

a potom i večer u vínka na Velehradě. Svou tíži-

vou prosbu jsem uzavřela a rozhodla se, že ne-

dělní bohoslužbu zasvětím díkůvzdání a 

prosbám za ostatní. 

Mé plány na klidné nedělní poděkování poněkud 

překazil následek 12 koštů moravského vínečka 

a rozmanitého jídla, které jsem si užila mezi 

milými lidmi a zajímavými a vtipnými příběhy. 

Usínala jsem s hlavou v oblacích a vzbudila se   

s žaludkem na vodě... Měla jsem opravdu sílu 

jen na odevzdané spočinutí v Boží náruči. Vše se 

pozoruhodně uklidnilo, když jsem doprovázela 

malebný průvod Božího těla. Cítila jsem se zno-

vuzrozená, vyrovnaná a plná důvěry. 

Cestou domů nás dostihly první zprávy o povod-

ni v západních Čechách, a tak naše modlitby 

patřily těm, které začal ničit přírodní živel. Ještě 

večer jsem uklidňovala ustaranou snachu a do-

mlouvala se s manželkou mého druhého syna, že 

ráno přijdu pohlídat děti. 

A bylo pondělí 3. června čtvrt na osm ráno a 

věci dostaly pozoruhodný spád: 

„Proč potřebuješ pohlídat děti?“ „Známý mi 

nabídl zaměstnání v Pardubicích a chci zjistit,    

o co jde.“ 

„Prosím, zeptej se, jestli by tam nebylo něco 

vhodného i pro tvého švagra.“ „No nevím, ale 

můžu to zkusit.“ 

Odvedla jsem jednoho vnoučka do školky, a 

když jsem se vrátila a přebírala vnučku, povídá 

snacha: „Já vlastně nechci vůbec ještě do práce 

nastoupit, ale o to moje místo by se možná mohl 

pokusit švagr... Pomůžu mu.“ Hned vzala tele-

fon, můj syn byl shodou okolností jen kousek   

od místa pohovoru, dali si sraz, ona nastoupila 

jako prostředník a ve dvě odpoledne měl můj syn 

nové zaměstnání. 

Od té chvíle mé srdce překypuje obrovskou 

vděčností a nezměrným údivem, jak pozoruhod-

né jsou cesty Páně, jak od Něj přichází pomoc 

třeba z rukou těch nejbližších a jakou moc má 

modlitba a důvěra. 

Stále víc si uvědomuji, že ne pro naše skutky, ale 

z Jeho velikého milosrdenství a na přímluvu 

Panny Marie dostáváme všechny dary...  

Bohu díky.                               Kateřina Marelová 
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