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Nestyďte se T
za evangelium !

uto výzvu Svatého
otce nám vyřizují
naši slovenští kolegové ministranti, kteří při zářijové návštěvě
Svatého otce na Slovensku při papežské bohoslužbě ministrovali. Zeptali jsme se je na jejich
pocity a zážitky i na další zajímavosti ze zákulisí
bohoslužeb Svatého otce,
které zajímají každého
ministranta.

Na naše otázky odpovídal jáhen Ján Dubina (JD), mikrofonista Štefan Hýrošš (ŠH) a librista Štefan Fábry (ŠF)
– všichni bohoslovci ze semináře v Badíně u Banské Bystrice.
Jaký je to pocit ministrovat
Svatému otci?
JD: Asistovat Svatému otci je
něco úžasného, co se snad ani
nedá popsat. Člověk si to ani neuvědomí, protože vykonává všechny činnosti jako při mši s běžným
knězem nebo biskupem. Až potom,
když si uvědomí, vedle koho stojí
– vedle Kristova zástupce na zemi
– pocítí jakousi bázeň, strach, ale
i velikou radost.
Jaký byl váš úkol při mši
svaté?
ŠH: Rozdělit úlohy ministrantům
je důležité při každé mši svaté. Proto
byly přesně rozdělené úkoly i při této
papežské mši. Já jsem byl mikrofonista – držel jsem mikrofon Svatému
otci během jeho modliteb.
ŠF: Já byl librista – držel jsem
Svatému otci při liturgii knihu, ze
které četl.
JD: Jelikož jsem už přijal první
stupeň svátosti kněžství, vykonával
jsem při mši svaté službu jáhna.

Měl papež osobní ochranku?
ŠF: Ano, měl. V jeho blízkosti se
nacházeli jeho osobní ochránci a podobně byl střežený také celý prostor,
ve kterém se Svatý otec pohyboval.
Museli jste se i vy podrobit
osobní prohlídce?
JD: Přede mší jsme se šli obléct
do farního kostela v Banské Bystrici.
Tam nás ochranka provedla detektorem kovu. Stejný snímač byl i u vstupu do oltářního prostoru. Když jsme
přede mší připravovali obětní dary,
stál nad námi jeden agent ochranky
a všechno kontroloval: hostie, víno,
vodu, všechny misky a kalichy… Na
všechno dával pozor, aby se nic nestalo.
Svezli jste se v papamobilu?
ŠF: Ne, v papamobilu se vždy
vezl jen Svatý otec a místní biskup
s apoštolským nunciem nebo biskupem z doprovodu Svatého otce.
Papamobil je přizpůsobený opancéřovaný Mercedes Benz M 430. Řidič

Slova „Tělo Kristovo“ říkal papež
slovensky. To mě překvapilo a potěšilo.

byl z doprovodu Svatého otce z Vatikánu. Myslím, že se do kabiny vměstnají dva šoféři a do zadního prostoru
papež a dva lidi jako doprovod.
Jak na vás Svatý otec zapůsobil?
ŠH: Pro mě je mužem velké oběti.
Když jsem ho pozoroval, představoval jsem si Pána Ježíše trpícího a zároveň zmrtvýchvstalého. Na okamžik se mi zdálo, že už nemá sil, ale
v tu chvíli udělal povzbuzující gesto.

7

Tarsicius 6 / 2003

Mluvili jste osobně s papežem?
ŠF: Se Svatým otcem jsem sice
osobně nemluvil, ale jako zástupce
kněžského semináře jsem mu odevzdával dar. Při tom jsem mu jen pověděl, ať s láskou přijme dar našeho
semináře a že mu děkujeme za jeho
apoštolskou návštěvu. Byl to úžasný
pocit.
Dostali jste svaté přijímání
od papeže?
JD: Já jsem od něho Svaté přijímání přijal, což byl také veliký
zážitek. Slova „Tělo Kristovo“ říkal
papež slovensky, a to neměl před sebou žádný text! To bylo pro každého,
komu podal svaté přijímání, velikým
překvapením i radostí.
Popište nám svůj nejhlubší
zážitek z celé návštěvy.
ŠH: Pro mě bylo silným zážitkem
setkání s papežem v naší seminární
kapli v Badíně. Když vstoupil do kaple, cítil jsem takovou radost, až mi
běhal mráz po zádech. Atmosféra
tam byla úžasná, nejeden z přítomných měl slzy v očích. Viděl jsem
jeho srdce otevřené pro každého
– jak říkal v Bratislavě na letišti, že
by rád navštívil každou slovenskou
domácnost.
ŠF: Nejhlubším zážitkem byla určitě osobní služba Svatému otci při
liturgii. Byl jsem v jeho bezprostřední blízkosti, a mohl jsem tak velmi
dobře vnímat výraz jeho tváře, jeho
třesoucí se ruce…
JD: Mým největším zážitkem byla
chvíle, kdy jsme Svatého otce odvezli
po mši svaté zpět do sakristie. Tehdy nám naznačili, že můžeme odejít.
Ale mě mrzelo, že jsem Svatému otci
nepodal ani ruku, a tak jsem se zeptal, zda bychom přece jen na chvilku nemohli jít ke Svatému otci. Když
to dovolili, přistoupil jsem k němu,
poklekl před ním, podal mu ruku
a uctil jeho pastýřský prsten. A pak
se stalo to, o čem se mi ani nezdálo.
Svatý otec mi udělil osobní požehnání. Je to ten největší dar, který jsem

Jaké to je
ministrovat
Svatému
otci
vyprávějí
slovenští
bohoslovci

mohl od něj dostat a na který nikdy
nezapomenu.
Jak se stane, že obyčejný
kluk může ministrovat papeži?
JD: Tomu ani já pořádně nerozumím. Není to lehké, dostat takovou
příležitost. Ale děkuji Bohu, že jsem
právě v tomto roce mohl být vysvěcený na jáhna, protože jáhen se
v liturgii vždy dostane nejblíž ať už
ke knězi, biskupovi, nebo dokonce
k papeži.
Co nám všem Svatý otec
vzkazuje?
ŠH: Svatý otec nás přišel povzbudit ve víře a lásce k Pánu Ježíši. Vyzval všechny věřící, aby se nestyděli
za evangelium.
Papamobil je v podstatě upravený
Mercedes Benz M 430, který má
místo zadních sedadel kabinu
z neprůstřelného skla pro papeže.

Co byste nám klukům u oltáře vy ministranti Svatého otce
popřáli?
ŠF: Vám všem, ministranti, bych
popřál hodně lásky ke službě, kterou
vykonáváte, protože přicházíte do
přímého kontaktu s Božími věcmi.
JD: I když jsem už jáhen, přece
jenom jsem donedávna byl dlouhé
roky u oltáře jako ministrant. Proto
vám všem, ministranti, přeju, abyste
nikdy nezapomněli, co jste a co děláte. Být nejblíž Pánu Ježíši a jemu
sloužit je velikou výsadou. To by
chtělo hodně lidí, ale tuto výsadu
máte právě vy.
ŠH: Bratři ministranti, nestyďte
se za evangelium ani za ministrování. Vždyť konáte velikou službu Pánu
Bohu. Přeji vám mnoho pěkných
chvil a zážitků u Pánova oltáře.
A také, aby se vám jednou
splnila vaše touha ministrovat při mši svaté
u Svatého otce.
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Potvrdilo se mi, že je poslem radosti
a pokoje. Na tvářích lidí v jeho blízkosti jsem sledoval radost. Moc se
mi líbilo, že dokázal během jednoho
dne učinit šťastnými tisíce lidí.

