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Byl to opravdu nezapomenutelný 
zážitek, když jsem ve svých rukou 
v jubilejním roce sv. Vojtěcha 1997 
nesl lebku tohoto svatého v  Pol-
né, v jedné z farností diecéze, kde 
mohli věřící uctít ostatky prvního 
biskupa české krve, rodáka z naší 
královéhradecké diecéze z  Libice 
nad Cidlinou.

Člověku v takové chvíli proběhne hla-
vou mnoho myšlenek. Nejsilnější byla asi 
ta, když jsem si uvědomil, že to je relikvie 
muže, který stál u počátku našich národních 
dějin jako mučedník. Zároveň mi proběhlo 
hlavou i to, že jsem skrze tuto malou udá-
lost spojen s celým křesťanským světem 
a se společenstvím svatých v nebi.

Dnes nám už liturgický kalendář připo-
míná ke slavení postavu svatého papeže 
Jana Pavla II. Vybavuje se mi několik setká-
ní s tímto mužem ze sousedního Polska, 
kterému Bůh svěřil, aby 28 let stál v čele 
Kristovy Církve jako papež. Byl velkou po-
stavou 20. století. Kardinál Wyszinski mu 
na začátku jeho pontifikátu řekl: „Převe-
deš jako hlava Církve lidstvo do 21. sto-
letí.“ Stalo se tak. Jan Pavel II. byl krátce 
po své smrti prohlášen za svatého a už na 
jeho pohřbu zaznívalo volání lidu po rych-
lém svatořečení – „subito santo“. Bylo mi 
dopřáno si s tímto světcem naší moder-
ní a postmoderní doby několikrát podat 

ruku. Byl to vždy zážitek, který se vtiskne 
do paměti i srdce a zůstává stále živý a pří-
tomný. Dokonce jsem měl možnost s ním 
při návštěvě „Ad limina“ mluvit a zblízka se 
zadívat do jeho pozorných a vnímavých očí. 
Zářila z nich otcovská dobrota a síla světce 
našich dnů.

Vyslovit, dát a přijmout jméno patřilo odjakživa do moci otce rodiny (Pater fami-
lias). Otec, který dává dítěti jméno, tím vyjadřuje nejen pravo-moc nad dítětem, ale 
tím samým ho přijímá za člena rodiny a dává mu místo - úkol v rodině.

Staří latiníci říkali nomen-omen (jméno-znamení) a vyjadřovali tím smysl a velikost 
jména. Dát jméno, pojmenovat, rovná se svrchovanost nad okolním světem1, člo-
věkem2. Jméno můžeme obdržet3, získat4, ale třeba i vybojovat5. Znát jméno je pak 
klíčem, znamená znát člověka, mít k němu přístup6.

Může však člověk vyslovit jméno Boží? Není to rouhání, snaha být pánem nad Bo-
hem? Jistě, může se stát i pokusem ovládnutí světa, zaříkáváním (ve jménu Božím) 
nebo magií, které Hospodin zakazuje (druhé přikázání) a trestá7. 

Vyslovit ale nejsladší jméno Ježíš, jméno, které dává dítěti Josef (čímž ho přijímá 
za svého syna), jméno, které nedává člověk, ale které zjevuje Bůh8, znamená vyznání 
víry a modlitbu. Vždyť Ježíš: (Ješu) nebo עּוׁשֵי(Ješua), zkráceno ze staršího ֻׁשֹוהְי ַע   
(Jehošua) znamená: Bůh zachraňuje.

Nejsvětější jméno Ježíš, budiž naší spásou!

Blízko světcům
Je to zvláštní privilegium nás, kteří jsme 

mohli s tímto papežem hovořit a přijí-
mat z jeho rukou požehnání a zároveň se 
k němu nyní obracet jako ke světci, který se 
za nás může přimlouvat u Boha.

Svatý Otče Jane Pavle II. – oroduj za nás! 
+ Mons. Josef Kajnek,

titulátní biskup z Aquae in dacia 
a světící biskup královéhradecký
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poznámky:
1 Gen 2, 19.
2 např. Gen 35, 18; Dan 1, 7; Zj 2, 17.
3 Abram – Abrahám (Gen 17, 5).
4 Šimon – Petr (Mt 16, 18).
5 Jákob – Izrael (Gen 32, 29).
6 Gen 32, 28.
7 Ex 20, 7.
8 Mt 1, 21; Lk 1, 31.N
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Pokud jsi byl pozorný, 
určitě ti neuniklo, že 
jsme v  předchozích 
dvou číslech Tarsicia 
vyhlásili velkou sou-
těž o let vrtulníkem. 
Ještě stále se můžeš 
zapojit. První šif-
ru je třeba rozluštit 
a  úkol zaslat na náš 
mail: redakce@tarsi-
cius.cz do 15. ledna. 
Podrobná pravidla 
a  podmínky soutě-
že najdeš na našem 
webu www.tarsicius.
cz. Neváhej, soutěž 
a můžeš vyhrát!

               Poletíš 
         VrTuLNíkeM 
       právě ty?
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v lednu 2016
2. 1. Vánoční příběh ve světle reflektorů

O Vánocích 2014 se na různých místech Moravy hrála dvě představení s vánoční 
tematikou, ve kterých hráli výraznou roli školou povinní. Betlémská hvězda od 
Matěje Kopeckého na scéně Mahenova divadla v Brně a muzikál Jesus Christ 
Supermlád v podání kočovného souboru Spojené farnosti. O obou bude řeč.

5. 1. Ohlédnutí za Barvínky 2015

Barvínek v roce 2015 nabídl spoustu reportáží, rozhovorů, návštěv a písniček. 
Připomeneme si alespoň něco málo, co se vejde do hodinového sestřihu.

12. 1. Na návštěvě v opeře

Ivana Veberová je operní sólistkou v Tylově divadle v Plzni. Za roli Mařenky 
v Prodané nevěstě získala dokonce Cenu Thálie. Pořad bude o její cestě k opeře 
i o sboru u pražských dominikánek a o zpívání pro lidi i pro Boha.

19. 1. Telefonické Riskování

Telefonické Riskování na vás čeká i v novém roce. Zavolejte, poraďte, pomozte!

23. 1. Senát a senátoři

Možná jste slyšeli o tom, že se náš parlament dělí na Poslaneckou sněmovnu a Se-
nát. Co je to Senát a kdo je to senátor? To nám poví senátor Stanislav Juránek.

26. 1. Lednový magazín Barvínku

V  lednovém magazínu  si  představíme nové dětské  album Beáty Hlavenkové, 
zjistíme, jak se vyrábějí hostie v Bílé Vodě, a podíváme se do Laserového centra 
Akademie věd v Dolních Břežanech.

2. 2. Dětská hudba a dětské filmy v roce 2015

Oblíbené bilancování úrody na poli hudebních alb pro děti a filmů pro děti 2015 
včetně vyhlášení výsledků prvního ročníku ankety Dětský film roku.

Barvínek naladíte na Proglasu v úterý v 16 hodin 
nebo v sobotu v 9.30. Zveme vás i na stránky 
barvinek.proglas.cz. 
Těší se na vás 
Katka a Luděk.

Barvínek
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Ilustrace: wikipedia.org


