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V  Církvi je úlohou biskupa 
bdít nad tím, aby se křesťan-
ství žilo a  odevzdávalo tak, 
jak to chtěl a uložil jeho za-
kladatel Ježíš Kristus. Učit, ří-
dit a posvěcovat jsou tři úkoly 
biskupa, které se mohou dob-
ře plnit jen za podmínky, že je 
tam současně i osobní snaha 
o svatost života. 

Být biskupem se na první pohled může zdát 
lákavé: být ve středu pozornosti, lidé se na 
vás dívají, poslouchají vás. A dalším lákadlem 
může být snaha být chválen, být považován 
za schopného a vhodného pro svůj svěřený 
úkol, přisuzovat především sobě mnoho po-
žehnaných plodů své práce... 

Biskup víc než jiný člověk je nejednou kro-
mě těchto lákadel vystaven i  rozmanitým 
vnějším útokům, pomluvám, ústrkům a pro-
následování. Musí si velmi dávat pozor, aby 
se v něm nezahnízdil ani stín pýchy, namyšle-
nosti nebo nadřazenosti, ale určitě ani stra-
chu, pesimismu a smutku.

Velmi dobře si vzpomínám na své biskupské 
svěcení před čtrnácti lety, které se pro mě 
stalo velkou a důležitou zkušeností. Mělo se 
uskutečnit v řeckokatolické katedrále sv. Kli-
menta v Praze. Světitelem byl řeckokatolický 
biskup ze Srbska Mons. J. Džudžar a  přišlo 
i několik biskupů ze Slovenska, dva z České 
republiky, jeden z  Maďarska a  jeden z  Pol-
ska. Bylo pro mě nepříjemným překvape-
ním, když najednou vešla do chrámu skupina 

lidí (mladších i starších), vytáhli transparenty 
a  začali o  mně vykřikovat nepravdivá hes-
la, pomluvy a chtěli zabránit mému svěcení. 
Všichni jsme byli velmi překvapení, protože 
toto jsme nečekali. Zaskočilo nás to. Ne-
ztratili jsme ale duchapřítomnost. Řeckoka-
tolická katedrála svatého Klimenta v  Praze 
je úzce propojena s  kostelem svatého Sal-

Zkouška pokory
vátora. Věřící, kteří tam byli, se přesunuli do 
tohoto kostela a moje svěcení pak proběhlo 
v pokoji a bez rušivých momentů. Až později 
jsem pochopil, že to byla pro mne na počát-
ku mé služby velmi vhodná zkouška pokory. 

+Mons. Ladislav Hučko,
biskup-apoštolský exarcha, Praha

PMD SPA je jedinou organizací v katolické církvi, která zaručuje přípravu a formaci kaž-
dému seminaristovi, řeholnímu novicovi a novicce v misijních diecézích, kterých je v ka-
tolické církvi více než tisíc. Dílo sv. Petra, apoštola založila už v roce 1889 mladá fran-
couzská laička Jane Bigardová, která se vzdala veškerého svého dědictví ve prospěch 
misií. Důvod, proč to dělala, vystihují slova sv. Pavla: „Jak mohou uvěřit v toho, o kom 
neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by jej zvěstoval?“ (Řím 10, 14–15). 
Podpořit bohoslovce a řeholníky v misijních zemích lze nejen finančně, ale také modlit-
bou nebo slavením neděle Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční).

Misijní dílo sv. Petra apoštola – PMD SPA

„Jistě, byl jsem na zápa-
se, kde hrál, a dal gól!“ 
… „Byl jsem na recepci, 
kterou pořádal, a  byl 
jsem mu představen.“ 
… „Hm, ano, měl jsem 
tu čest s  ním žít pod 
jednou střechou a pra-
covali jsme spolu roky 
na společném díle.“

Není „znát“ jako „znát“. Můžeme někoho 
upřímně obdivovat nebo toužit se s ním se-
tkat a podat mu ruku, nebo chceme vstou-
pit do jeho života, žít a spolupracovat s ním 
a nechat se jím formovat, připodobnit se mu.

Kdo je pro tebe Ježíš Kristus? Je to ten Po-
divuhodný, o jehož kousku – zmrtvýchvstá-
ní – jsem slyšel, a který obdivuji? Nebo je to 
někdo, komu jsem byl kdysi ve křtu předsta-
ven a žiji uctivou vzpomínkou na dávné se-
tkání? To je málo! Nestačí neříci ne na pozvá-

A znáš ho?
ní stát se učedníkem. Být po Ježíšově boku, 
zahrnutý láskou, po níž toužíš – a  to jsou 
chvíle při slavení oběti mše svaté, kdy stojíš 
u oltáře – to volá po velkorysé odpovědi.

Nepřestaň s Marií říkat své fiat – ať se mi 
stane…, ať vstoupí do mého života a promění 
ho. A z plna hrdla zpívej jásavé Aleluja – chval-
te Hospodina, protože tě pozval stát se Jeho 
nejbližším spolupracovníkem.

Maria, Matko Zmrtvýchvstalého, 
přimlouvej se za nás, Jeho učedníky!
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V  pátek  7.  4.  2017  jmenoval  papež  František  Mons. 
Martina  Davida  pomocným  biskupem  ostravsko-
-opavským.  Datum  biskupského  svěcení  první-
ho  pomocného  biskupa  v  historii  diecéze,  které  se 
uskuteční  v  ostravské  katedrále  Božského  Spasi-
tele,  bude  28.  května  2017.  Nový  ostravsko-opav-
ský  pomocný  biskup  se  stává  i  titulárním  biskupem 
diecéze  Thucca,  která  se  nachází  v  africké  Numibii.

Gratulujeme a vyprošujeme dary Ducha Svatého 
pro biskupskou službu.
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