
20     21

Život a přijetí utrpení této mladé Italky by 
nás měly vyprovokovat k  tomu, že budeme 
obhajovat život jako Boží dar, že budeme 
schopni argumentovat pro život ve všech jeho 
podobách; hodnota snášení utrpení blahosla-
vené Benedetty je zároveň poselstvím celému 
světu, poselstvím o hodnotě kříže.

Nazdar kluci,
chtěli byste se setkat s pape-
žem? Kdo by nechtěl, že? I já 
jsem si vždycky přál setkat 
se s nástupcem apoštola Pet-
ra, s Kristovým náměstkem na 
zemi. V blízkosti papeže jsem byl 
vícekrát, ale jen jednou jsem se 
s ním osobně setkal. A stalo se 
to na začátku října tohoto roku.

Ale hezky popořádku. Prvně jsem byl 
„v  blízkosti“ papeže totiž na Letné v  roce 
1990, kdy Jan Pavel II. poprvé zavítal do naší 
svobodné země. Ale jako šestiletý hoch si vy-
bavuji pouze to, že tam bylo obrovské množ-
ství lidí. Podruhé jsem byl od papeže ve svých 
třinácti letech na několik metrů, a sice v roce 
1997 v Hradci Králové. Snažil jsem se protlačit 
k železným zábranám, které oddělovaly kori-
dor, kterým papež projížděl. Byl jsem 
šťastný, že jsem na vlastní oči papeže 
zahlédl, když projížděl ve svém papa-
mobilu. Od roku 2000 jsem se účast-
nil různých Světových dní mládeže za 
účasti papežů Jana Pavla II., Benedik-
ta XVI. i Františka.

Klerik proti policistům

Několikrát jsem byl i na středeční 
generální audienci při svých návště-
vách a poutích do Říma. Asi bych to 
na sebe neměl říkat, ale jednou mě 
na Svatopetrském náměstí musela 
zastavovat italská policie, protože 
jsem se snažil dostat do blízkosti 
papeže Františka právě po generál-
ní audienci, kdy jsem se tlačil proti proudům 
odcházejících účastníků audience. Tehdy jsem 
tam přeskočil i přes pár zábran. Ale pst. To už 
jsem byl i bohoslovec.

Dočkal jsem se až letos, kdy jsme jako le-
tošní novokněží byli představenými české ko-
leje Nepomucena pozváni do Říma na osobní 
pouť. Nepomucenum je místo, kde studu-
je část bohoslovců, kteří odcházejí z  Prahy 
a Olomouce buď jen na roční studijní pobyt, 
nebo na tříleté dokončení svých teologických 
studií. Starají se tam o ně tři kněží a čtyři ře-

holní sestry. A starají se moc dobře. Mimo bo-
hoslovce zde studují již vysvěcení kněží z naší 
republiky, ale také z různých zemí, převážně 
z Afriky, protože pouze českými studenty by 
se kapacita této koleje nevyužila.

Všechny zácpy vedou do Říma

A tak jsme odcestovali v pondělí 30. září do 
Věčného města. Já jsem tedy skoro neodces-
toval, protože Praha byla takřka neprůjezdná 
a skoro jsem nestihl dojet včas na letiště. Svě-
řil jsem to ale svému andělu strážnému a na-
konec se vše zvládlo. Této pouti se nás zúčast-
nilo devět. V Římě jsme během týdne navští-
vili všechny čtyři hlavní baziliky, potom spous-
tu dalších zajímavých kostelů spjatých s naší 
zemí, nejčastěji jsme ale snad byli u zmrzlinářů 
a v kavárnách, protože italská zmrzlina a káva 
jsou přece vyhlášené. Kde si u  nás člověk 
může vybírat ze 150 druhů zmrzliny? Předsta-
vení Nepomucena se nám maximálně věnova-

li a zajistili několik překvapení. Třeba návštěvu 
Vatikánských zahrad, kde jsme se dostali i do 
blízkosti kláštera Mater Ecclesiae, kde nyní by-
dlí emeritní papež Benedikt XVI.

Papežské vymoženosti

Věděli jste, že Vatikán má svůj heliport, že-
lezniční stanici, benzinovou pumpu, vysílač, 
poštu, lékárnu, banku, obchodní dům?

Díky VIP lístkům na generální audienci jsme 
měli naději, že se přes zábranu se Svatým ot-
cem pozdravíme, ale přestože jsme na Sva-

Být poctěn 
křížem
V poslední době se u nás vedou vášnivé 
debaty ohledně eutanazie. Je argumento-
váno možnostmi volby trpícího, ulehčením 
od bolesti a utrpení apod. Takový člověk, 
jako byla blahoslavená Benedetta Bianchi 
Porro (1936–1964), by podle současné men-
tality zastánců eutanazie vůbec neměl žít.

si nestěžovala, nikdy se utrpení nepoddávala, 
ale prožívala je klidně, ba odvážně. Benedetta 
se cítila poctěna, že je připoutána ke Kristu, 
byť na vozíčku. Určitě si mohla klást otázku, 
proč to po ní Pán chce, proč musí tolik trpět.

Odpověď je těžká, stojíme před Božím ta-
jemstvím. Její nemoc zprvu nikdo nechápal 
a  nedokázal ji pojmenovat. Bůh ale tomuto 
utrpení dodává hodnotu – jde o mystérium 
kříže. Co svět odvrhnul, Bůh doceňuje. Be-
nedettin duch a  její víra nezlomně odolávají. 
Jak řekla: „Jednoho dne už neuslyším druhé 
lidi, ale nikdy nepřestanu slyšet hlas své duše.“ 
Během své nemoci se dvakrát vydala do Lurd, 
aby, jak napsa-
la, „načerpala 
od své nebeské 
Matky“. Je té-
měř slepá, ale 
navzdory tomu 
utěšuje dív-
ku na vozíčku, 
která pláče nad 
svým stavem, 
a modlí se za ni. 
Krátce na to se 
tato nemocná 
dívka postaví 
na nohy a  Be-

Benedetta se narodila 8. srpna 1936 v Dova-
dole blízko severoitalského města Forli.

V 15 letech se s rodinou přestěhovala do Sir-
mione na břehu Lago di Garda. Už v dětství, 
kdy si psala svůj deník, lze z jejích poznámek 
vypozorovat mimořádnou duchovní vníma-
vost a citlivost. Po vystudování střední školy 
se zapsala na medicínu, protože vždycky snila 
o tom, že bude druhým pomáhat, že se pro 
ně bude moci obětovat. V té době se však u ní 
již začaly projevovat zárodky jejích pozdějších 
nemocí. Postupně začala ztrácet sluch a na po-
čátku studia medicíny si sama diagnostikovala 
neléčitelnou neurofibromatózu, nervové one-
mocnění, při němž je tělo nemocného pokry-
to mnoha nádory. Od této chvíle strávila na 
lůžku deset let až do své smrti. A jak tato léta 
vypadala? O mimořádném životě této mladé 
medičky svědčí dopisy, které adresovala svým 
přátelům, jimž pravděpodobně darovala víc, 
než od nich obdržela. Mladá dívka postupně 
ohluchla, ochrnula a nakonec i oslepla. Nikdy 

nedetta je šťastná, že byla nablízku zázračné-
mu vyléčení, aniž by uzdravené jakkoli závi-
děla. Toto je čirá, nezištná, absolutní láska.“ 1

Několik měsíců před smrtí dostala vidění, 
v  němž spatřila prázdný hrob zalitý světlem 
a  v  něm rozkvetlou bílou růži. Ta skutečně 
rozkvetla na zahradě jejich rodinného domu 
v Sirmione v den její smrti. Bylo to v zimě 23. 
ledna 1964.

Citace: 1) https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2019-
09/blahoslavena-benedetta-bianchi-porro-zijici-kriz.html
Zdroje: https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2019-
09/blahoslavena-benedetta-bianchi-porro-zijici-kriz.html
http://www.benedettabianchiporro.it/Ita_eng.htm

Petr 
Janšta

topetrské náměstí vyrazili s velkým časovým 
předstihem, pořadatelé nás usadili dopro-
střed vyhrazeného sektoru a  sen o  setkání 
s papežem se rozplynul. Okolo nás se usadi-
la skupina poutníků z Číny, kteří nás prosili, 
abychom se modlili za jejich zemi. Před námi 
zase seděli řeckokatoličtí bohoslovci, kousek 
vedle čekalo množství novomanželů, kterým 
papež každou středu žehná. V 9:30 papež vjel 
na náměstí na papamobilu, projížděl nejprve 
celé náměstí a zdravil a žehnal věřícím i shro-
mážděným turistům. Poté jsme vyslechli jeho 
promluvu a  nezbytné překlady do několika 
světových jazyků, pomodlili jsme se Otče náš, 
papež pak všem požehnal a posvětil různé do-
nesené předměty a byl konec. Nebo ne?

Žehnání apoštolovi

Pořadatelé nás totiž vyzvali, ať si vezmeme 
všechny své věci a  následujeme je. Vyvedli 
nás na schodiště před pódiem a sdělili nám, 

že papež obejde jednotlivé skupinky 
a pozdraví se s námi. Tak přece. Jaká 
radost naplnila naše srdce. Rychle na-
cvičit společné novokněžské požeh-
nání, někteří kluci vytáhli primiční ob-
rázky a celí nedočkaví jsme očekávali 
příchod papeže. Svatý otec se vždy 
se skupinou srdečně pozdravil, vyfotil 
a podaroval růženci.

Když přišel k nám, byli jsme mu před-
staveni jako skupinka novokněží z Čes-
ka. Papež nám vyrazil dech, když nám 
gratuloval k novému kardinálovi. Koho 
myslí? – honilo se nám hlavou. Papež 
doplnil, že přece nový kardinál Micha-
el Czerny má kořeny ve vaší zemi. Pak 
přišla již chvíle, kdy jsme nad papeže 

Františka vztáhli své ruce, požehnali mu, on 
nám pak řekl čtyři věci, na které nemáme 
nikdy zapomenout – na modlitbu a  vztah 
k Bohu, na vztah ke svému biskupovi, na vzta-
hy mezi sebou navzájem a na svěřený Boží lid. 
Stát na půl metru od papeže, pozorovat jeho 
dobrosrdečné rysy tváře, byť s unaveným stí-
nem, jeho otcovskou vřelost…, děkuji Bohu 
za tento životní zážitek. A podle slov před-
stavených se tato pouť novokněží bude každý 
rok opakovat. Tak kdo bude další?
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