
V neděli 29. 7. jsme odletěli na ministrant-
skou pouť do Říma. V pondělí jsme prochá-
zeli Řím a všude nás oslovovali zahraniční mi-
nistranti, že chtějí vyměnit náš národní šátek 
(velké výpravy měly všechny stejné barvy, 
ale českých červenomodrých bylo poskrov-
nu). 

V úterý byla naplánovaná audience se Sva-
tým otcem: část byla společenská, modero-
vaná a část liturgická. papež všechny přivítal, 
odpověděl na otázky pěti ministrantů z růz-
ných zemí (třeba jak přenášet pozdravení po-
koje z bohoslužby domů mezi své sourozen-
ce), pomodlili jsme se a dal nám požehnání.

Ve středu bylo setkání ministrantů podle 
jazykových skupin. moc pěkné bylo sezna-
mování: každý z ministrantů ukazoval na prs-
tech, kolik roků už ministruje, a stejně staří 
„odborníci“ vytvořili společně kruh.

Stihli jsme ještě prohlédnout si Kalixto-
vy katakomby, kde je pohřbený náš pat-
ron sv. Tarsicius, a v pátek jsme se vrátili 
domů. Bylo velké horko, přesto jsme neli-
tovali, protože to byl krásný zážitek, hlav-
ně když jsme viděli množství ministrantů, 
které se tam sešlo.

co se nám líbilo
Otec Marek: Já jsem měl, stejně jako 
ostatní, mnoho dojmů, ale paradoxně ten, 
který mě nejvíce zasáhl, se netýkal Říma: 
když skupinka amerických ministrantů (kte-
rá předváděla liturgické tance) odcházela od 
papežského oltáře, podíval jsem se na malé 
pomocníky vietnamské národnosti, jak „za 

rohem“ klidně kráčejí se sepjatýma rukama! 
(Sám totiž ministrantům kladu na srdce třeba 
při odchodu z pohřbu, aby dbali na důstoj-
ný návrat ze hřbitova, i když se na ně nikdo 
nedívá.)
Martin: pro mě byl intenzivní zážitek, že 
jsem si mohl podat ruku se Svatým otcem 
Františkem. nesl jsem totiž českou vlajku, 
papež se u mě zastavil a mohli jsme si ang-
licky promluvit.
Šimon: na mě obrovsky zapůsobily monu-
mentální římské stavby. Kolonádu s bazilikou 
sv. petra už jsem znal z fotografií a videí, ale 

jakmile jsem se ocitl na náměstí, bylo to něco 
překvapivého.
Filip: Hodně mě oslovily památky a ze vše-
ho nejvíc Koloseum, které jsem si vyfotil 
i večer krásně nasvícené. Jeden den jsme jeli 
k moři, což bylo hodně příjemné vzhledem 
k vedru, které panovalo po celou dobu po-
bytu. 

co komu nejvíc chutnalo
Filip: místní pizza byla moc dobrá a  jiná, 
než ji znám z Česka, a  také pravé tiramisu 
bylo něco vynikajícího. 
Martin: moje oblíbená byla pizza marghe-
rita v italských barvách z červeno-bílo-zele-
ných surovin.
Šimon: Chutnala mně nejvíc tradiční řím-
ská pinsa v netradiční kombinaci s hranolka-
mi a párkem (takže člověk jí zároveň pizzu, 
hranolky i hot-dog). 
Otec Marek: Všude po Římě mně nejvíc 
přišla vhod v horkém létě obyčejná chladivá 
voda z pouličních pítek.

co jsme si dovezli
Filip: sprejovaný obrázek Kolosea od míst-
ního umělce pro mou sestru
Martin: fotorgafii s papežem
Šimon: růženec pro babičku a další suve-
nýry 
Otec Marek: bílé solideo, které jsem vy-
měnil s papežem, a vystavil ho ve farním mu-
zeu v kostele ve Velkých pavlovicích

nejstarším automobilem ve Vatikánu byla Itala 20/30, kterou věno-
val papeži v roce 1909 arcibiskup z new Yorku, ale protože pius X. 
neměl důvěru v hlučný vynález, spoléhal nadále na koňské spřežení.

až papež pius XI. se začal přepravovat vozem Bianchi Tipo 15. prv-
ním automobilem, který si papež zakoupil, byla německá limuzína 
460 nürburg.

papežský automobil – papamobil – jak ho známe, pochází z  dob 
pavla VI. Od jubilejního roku 1975 začal papež používat variabilní vůz 
Toyota Land Cruiser namísto klasických sedanů. Svatý Otec Jan pa-
vel II. měl vozidlo na podvozku Fiat panda až do roku 1981, kdy se 
ukázala nedostatečná bezpečnost. Během veřejné audience 13. květ-
na 1981 v 17:17 turecký atentátník mehmet ali agca postřelil z pisto-
le šedesátiletého papeže a dvě americké ženy. Vzápětí po atentátu 
se pro bezpečné cestování začal užívat mercedes-Benz 230 G s pro-
sklenou nástavbou, kterou papeži věnovala německá automobilka.

papež František po svém zvolení v roce 2013 vyslovil přání používat 
běžné vozy a ukázal na právě projíždějící modrý Ford Focus (rok vý-
roby 2006) se značkou SCV 00919 patřící Vatikánským službám. Ten-
to vůz začal používat pro přejezdy ve Vatikánu i na cestách po Římě. 
K pozdravení poutníků užívá jako papamobil mercedes-Benz G500, 
ale při zahraničních cestách mu často slouží vozy místní produkce.

proč má papamobil vždycky bílou barvu?
V roce 1566 se dominikán antonio michele Ghislieri stal papežem 

piem V., ale z pokory si ponechal bílý mnišský šat znázorňující čistotu 
duše. Od té doby je bílá barvou papežů. Kombinuje se s kardinálským 
purpurem jako symbolem krve prolité Kristem, anebo se žlutou (po 
obsazení papežského státu napoleonem v roce 1808 nahradila bílo-
-žlutá tradiční římskou purpurovo-zlatou kombinace pro odlišení od 
římských vojáků pod francouzským velením).

Jakou má papež spZ?
registrační značka pro papeže je SCV 1. Tímto číslem je označeno 

několik vozů, které papež používá na cestách. Všechny dopravní pro-
středky patřící Vatikánu jsou značeny SCV (latinské Status Civitatis 
Vaticanæ znamená Stát město Vatikán). Soukromé vozy jsou označe-
ny jen CV (město Vatikán).

proč má papež na registrační značce červená písmena?
Vozy papeže (s číslem 1) a kardinálů (s čísly 10-100) jsou v červené 

barvě, tedy v kardinálském odstínu.

Ministranti u papeže

Na přání papeže Františka se světová pouť ministrantů v Římě uskutečni-
la již po třech letech místo v obvyklém pětiletém cyklu.

Letošního 12. mezinárodního setkání služebníků oltáře se účastnilo přes 
60 tisíc ministrantů z celého světa (převážně ministrantek z Německa), také 
8 hochů z České republiky. Otec Marek Slatinský s sebou vzal 3 minist-
ranty z Velkých Pavlovic a Otec Petr Hošek 5 ministrantů z Újezdu u Brna.

Kulatou pokrývku hlavy tvořenou 7 sešitými díly nosí 
židé na znamení, že jsou v Božích rukou (sedm je číslo Boží 
dokonalosti). V křesťanství se používá 8 dílů (protože os-
mého dne dovršil Bůh své dílo vzkříšením Ježíše Krista 
z mrtvých).

Čepička se nazývá solideo podle latinského „soli Deo 
tollitur„, což znamená: jedině před Bohem se odkládá 
(nebo pileolus jako malý kloubouček či zucchetto podle 
toho, že připomíná dýni).

Smyslem bylo zakrýt před chladem tonsuru vystříhanou 
ve vlasech. po II. vatikánském koncilu došlo ke zrušení po-
střižin jako přijímání do duchovního stavu, takže vymizelo 
běžné užívání solidea (obvyklé zůstalo jen pro biskupy). 

Kněží se rozeznají podle černé barvy, biskupové podle 
fuchsiového odstínu (nunciové mívají měňavý lesk), kar-
dinálové podle nachového a papež podle bílého solidea.

různí papežové měnili poutníkům své solideo na památ-
ku na návštěvu Říma. Toto solideo měl na hlavě papež 
František 31. 7. 2018 při mezinárodní ministrantské pouti.

PaPežSké SoliDeo

ČÍM JeZDÍ PaPež
mají vatikánské registrační značky samolepku z stk?

na zadní značce se používá jen olověná pečeť s vatikánským zna-
kem (protože se značky razí mimo Vatikán, doplňuje se pečeť při 
registraci). a jelikož správu cca 1200 vozů má na starosti jedině rVV 
(registr vozidel Vatikánu), není třeba další kontroly: tento úřad při 
vyřazení starého vozu přesune registrační značku na nový.

Jaká používá Vatikán značení?
Vatikánské automobily jsou označovány v pětičíselné podobě (SCV 

01111) a taktéž vozy vatikánských občanů (CV 04444). Traktory vati-
kánských zahrad a jiná technická vozidla mají čtyři číslice (SVC 0199) 
a  stejně tak soukromé motorky vatikánských zaměstnanců (CV 
0399).

kdo může získat vatikánskou registrační značku?
Vedle papeže a kardinálů užívají vatikánskou registraci stráže švý-

carské gardy, duchovní v diplomatické službě a občanští zaměstanci 
Vatikánu.

kdo vozí papeže?
papež František se nechává vozit 64letým Římanem, který ho popr-

vé vezl z letiště na konkláve. při zahraničních cestách vozí papeže míst-
ní řidič zvyklý na ovládání pancéřových vozů. Třeba při návštěvě Jor-
dánska v roce 2014 vezl papeže na místo Ježíšova křtu král abduláh II. 

Svatý Otec Jan Pavel II. komentoval svůj zápas 
o život takto:
„Modlím se za bratra, který mě zasáhl a  jemuž jsem upřímně odpustil. 

Spojuji se s Kristem, knězem a obětí, a obětuji své utrpení za Církev a svět…
Ali Agca byl v šoku, nikoliv, že mě zasáhl, ale že se mu nepodařilo mě zabít, 

protože se pokládal za neomylného. Rozčilovalo ho, když musel připustit, že 
Někdo nebo Něco poslalo zásah do prázdna…
Jako muslim ignoroval, že právě v ten den byl svátek Panny Marie z Fatimy.“
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