
Létající poutník Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II.  během svého pontifikátu uskutečnil 104 zahraničních
papežských cest, což bylo více, než kolik podnikli všichni jeho předchůdci
dohromady. Jeho cesty v součtu měřili víc jak 1 167 000 km. Navštívil také
místa, které předtím žádný papež nenavštívil. Ovládal více než 10 jazyků a
stále se učil další.

Létající poutník v Československu

Československo navštívil Jan Pavel II. poprvé dne 21. dubna 1990. Jednalo
se o pastorační návštěvu, a vlastně první cestu papeže do našich zemí od
příchodu křesťanství.  Po příletu do Prahy, políbil  papež zem a pozdravil
věřící slovy: „Věřící z Čech, Moravy a Slovenska mají v Římě pastýře, který
rozumí jejich řeči.  Rozumí  i  jejich mlčení.  V době,  kdy byla církev této
země umlčena, považoval jsem za součást svého poslání být jejími ústy.
Nyní je mým hlavním posláním vůči místní církvi to, co Ježíš svěřil Petrovi -
posilovat  své  bratry.“ Prezident  Václav  Havel  pozval  Jana  Pavla  II.  do
Československa v ještě v den svého zvolení  (29. prosince 1989).  To, že
papež  přistál  v  Ruzyni  čtyři  měsíce  od  pozvání,  byla  bezprecedentní
záležitost,  papežské cesty se plánovaly na dva roky dopředu.  Jenže Jan
Pavel II. měl smysl pro symboliku a dobře si uvědomoval význam návštěvy
střední Evropy, donedávna připoutané k Moskvě. Šlo mu o podporu změn,
k nimž docházelo. Československo se chystalo na první svobodné volby a
mělo první zkušenosti s nacionalismem – den před papežovým příletem se
název státu změnil na Českou a Slovenskou Federativní Republiku.  První
den odsloužil mši svatou na zcela zaplněné Letenské pláni, kde se sešlo asi
půl milionu lidí. „Milovaní bratři a sestry, splnilo se to, po čem jste toužili.
A na co jsem se těšil i já. Alespoň na chvíli můžeme být zde pohromadě a
společně slavit eucharistii,“  pronesl Jan Pavel II.  na Letné. Na Pražském
hradě se setkal s představiteli církví, politiky a umělci. Druhý den sloužil
mši  svatou na Velehradě, kam se sjelo asi  350 tisíc  poutníků  – Čechů,
Slováků, Poláků, Rakušanů a věřících z dalších zemí. Na Velehradě také
řekl:  „Milovaní  synové  a  dcery  Moravy,  žijte  i  vy  touto  vírou  v  Ježíše,
abyste  i  vy  zvítězili  s  ním!“  Poté  přeletěl  do  Bratislavy,  kde  sloužil
bohoslužbu na letišti Vajnory asi pro milión věřících.

Létající poutník v samostatné České republice

Samostatnou Českou republiku navštívil Jan Pavel II. ještě v letech 1995 a
1997. V roce 1995 navštívil Prahu a Olomouc. Na letištní ploše v Olomouci
svatořečil Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandera. I přes nepřízeň počasí
poutníci  společně prožívali  hluboký duchovní  zážitek.  Když Jan  Pavel  II.
vstoupil na tribunu, kolem sto tisíc párů rukou spustilo mohutný potlesk.
Na tomto místě papež poprosil jménem všech katolíků za odpuštění křivd
spáchaných  na  nekatolících  v  pohnutých  dějinách  českého  národa,  a
katolická církev také odpouští  všechno zlé,  co „vytrpěly  zase její  děti.“
Poté navštívil poutní místo Svatý Kopeček na setkání s mládeží Olomoucké



a Pražské arcidiecéze. Třetí pastorační návštěva se konala při příležitosti
výročí tisíce let od smrti svatého Vojtěcha. Vyzval k dialogu státu s církví o
způsobu restituce zkonfiskovaného majetku.  Kromě Prahy zajel  také do
Hradce Králové, kde se na mši svaté setkal s katolickou mládeží.

Létající poutník v samostatné Slovenské republice

Samostatné Slovensko  navštívil  také  dvakrát.  Při  první  návštěvě v roce
1995 navštívil  významné slovenské mariánské poutní  místa jako Šaštín,
Nitra i Levoča. Pouti na Mariánské hoře v Levoči se zúčastnilo více než 650
000  poutníků.  Absolvoval  dále  bohatý  program,  při  kterém  navštívil
Bratislavu,  Košice,  Prešov,  Poprad,  Vysoké  Tatry,  či  Spišskou  Kapitulu.
Během návštěvy Prešova se modlil  Akafist (děkovno-oslavná bohoslužba,
při  které  se  celý  čas  stojí)  k  přesvaté  Bohorodičce.  V  proslovu  ocenil
hrdinské  mučednictví  slovenské  řeckokatolické  církve  a  vyzval
řeckokatolíky, aby zůstali věrni své liturgii a duchovnosti:  "Buďte vděční
Bohu za bohatství, kterým vás obdaroval, a zůstaňte věrní darům, kterými
vás zahrnul. … To sám Pán obdarovává svou církev bohatstvím forem a
jednotlivých tradic.  Proto kdekoliv  žijí  katolíci  byzantského obřadu mezi
věřícími jiného obřadu, je povinností všech usilovat o to, aby se ani jedno z
těchto  "ples"  neumenšovalo  nebo  dokonce  zmizelo.  …  Těm,  kteří  z
různých  důvodů  ztratili  smysl  pro  toto  dědictví,  pomůže  na  cestě  k
znovuobjevení  víry,  aby ji  dobře znali,  aby ji  mohli  milovat a snažili  se
podle ní každý den žít.“  V Košicích kanonizoval tři košické mučedníky -
Marka  Križina,  Štefana  Pongráce  a  Melichara  Grodeckého,  kteří  také
zahynuli  rukama  protestantů  v  17.  století.  Kanonizovaný  Melichar
Grodecký  pocházel  z Těšína  a  je  patronem  ostravsko-opavské  diecéze.
Navzdory obrovskému fyzickému utrpení navštívil papež Slovensko ještě
v roce 2003. Vrcholem této návštěvy bylo blahořečení Zdenky Schelingové
a  biskupa  Vasiľa  Hopky.  Řeckokatolický  biskup  z Prešova  Vasiľ  Hopko,
mučedník  komunistického režimu,  v roce  1969 posvětil  základní  kámen
stavby našeho kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu.

Létající poutník ve světe 

Papež Jan Pavel II navštívil 129 zemí. S velkým úsilím se snažil o to, aby
Kristovu  láskyplnou  péči  jeho  prostřednictvím pocítily  všechny církve  a
všichni lidé. Doprovázel ho věrný sekretář z rodného Polska P. Stanisław
Dziwisz, který později svědčil o jeho mimořádném úsilí o jednotu.

Stal se prvým papežem, který ve své funkci navštívil Spojené království, a
setkal s královnou Alžbětou II., nejvyšší představitelkou anglikánské církve.
Během svých  cest  mnohokrát  ukázal  svoji  oddanost  Panně  Marii,  když
navštívil  mnohé  jí  zasvěcené  chrámy  jako  Knock  v  Irsku,  Fatima  v
Portugalsku,  Guadalupe  v  Mexiku  a  Lurdy  ve  Francii. Navštívil  také
Rumunsko, kde se setkal s místními představiteli ortodoxní církve, a stal
se tak prvním papežem, který navštívil stát s obyvatelstvem převážně se
hlásícím k ortodoxní církvím. Stal se prvním katolickým papežem, který



navštívil  Egypt  a  setkal  se  s  koptským  papežem.  Uskutečnil  cestu  po
stopách svatého Pavla  po Středozemí.  Cestoval  z  Řecka  do  Sýrie  a  na
ostrov Malta. Během této cesty byl prvním římskokatolickým papežem po
tisíci  letech,  který  navštívil  Řecko,  a  vůbec  prvním,  který  vstoupil  do
islámské  mešity  v  Damašku.  Navštívil  mešitu  Umajjovců,  o  které  se
předpokládá, že je v ní pochovaný i Jan Křtitel. 

Při setkání s lidmi byl velmi bezprostřední, plný laskavosti, ať šlo o malé
děti a mládež, nebo o lidi, od nichž se mnozí odvracejí. Při návštěvě domu
umírajících v Kalkatě se nerozpakoval obejmout jednotlivé trpící muže, z
nichž tři byli malomocní. 

Devětkrát navštívil rodné Polsko. Osmkrát navštívil Francii (včetně jedné
návštěvy  ostrova  Réunion).  Sedmkrát  navštívil  Spojené  státy  Americké
(včetně  dvou  návštěv  v Aljašce).  Pětkrát  navštívil  Mexiko  a  Španělsko.
Čtyřikrát  navštívil  Brazílii,  Portugalsko  a  Švýcarsko.  Třikrát  navštívil
Rakousko,  Kanadu,  Pobřeží  slonoviny,  Chorvatsko,  Dominikánskou
republiku, Německo, Guatemalu, Keňu, Maltu. 

Dvakrát navštívil Argentinu, Austrálii, Belgii, Benin, Bosnu a Hercegovinu,
Burkina  Faso,  Kamerun,  Demokratickou  republiku  Kongo,  Salvador,
Maďarsko,  Indii,  Nikaraguu,  Nigérii,  Papua-Novou  Guinei,  Peru,  Filipíny,
Slovinsko, Jižní Koreu, Uruguay a Venezuelu.

Jedenkrát  navštívil  Albánii,  Angolu,  Arménii,  Ázerbájdžán,  Bahamy,
Bangladéš, Belize, Bolívii, Botswanu, Bulharsko, Burundi, Kapverdy, Čadu,
Chile, Kolumbii, Kongo, Kostariku, Kubu, Curaçao, Dánsko, Východní Timor,
Ekvádor,  Egypt,  Rovníkovou  Guinei,  Estonsko,  Fidži,  Finsko,  Gabon,
Gambii,  Georgii,  Ghanu,  Řecko,  Guamu,  Guineu,  Guineu-Bissau,  Haiti,
Honduras,  Island,  Indonésii,  Irsko,  Izrael,  Jamajku,  Japonsko,  Jordánsko,
Kazachstán,  Lotyšsko,  Libanon,  Lesotho,  Lichtenštejnsko,  Litvu,
Lucembursko,  Madagaskar,  Malawi,  Mali,  Mauricius,  Maroko,  Mosambik,
Nizozemsko,  Nový Zéland,  Norsko,  Pákistán,  Panamu,  Paraguay,  Puerto
Rico,  Rumunsko,  Rwandu,  Svatou Lucii,  San Marino,  Senegal,  Seychely,
Singapur,  Šalamounovy  ostrovy,  Srí  Lanku,  Súdán,  Svazijsko,  Švédsko,
Sýrii,  Tanzanii,  Thajsko,  Togo  Trinidad  a  Tobago,  Tunisko,  Turecko,
Ugandu, Ukrajinu, Velkou Británii, Zambii a Zimbabwe.

Přijímal  také lidi  z celého světa.  Při  středečních generálních audiencích,
kterých se uskutečnilo 1160, se setkal s více než 17,6 miliony poutníků.
Kromě  toho  jako  nejvyšší  představitel  katolické  církve  na  zemi  udělil
audienci  246  premiérům  a  738  hlavám  států.  Dokázal  být  velkým
příkladem sebeobětování  a  zhodnocení  vlastního  utrpení.  Přes  všechna
utrpení zůstával stále velmi aktivní a blízký mládeži, kterou vyzýval slovy,
které jsou aktuální i dnes:  "Objevujte své křesťanské kořeny, poznávejte
historii  církve,  prohlubujte  svou znalost duchovního dědictví,  které vám
bylo předáno, následujte kroky svědků a učitelů, kteří šli před vámi! Pouze



tím, že zůstanete věrni Božím přikázáním, smlouvě, kterou Kristus zpečetil
svou krví prolitou na kříži, se stanete apoštoly a svědky nového tisíciletí."

Zdroje: 
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