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Řím v Roce milosrdenství (25. – 31. 10. 2016)

Pouť milosrdenství zahajují někteří z řad učitelského sboru spolu s dalšími poutníky v kostele sv. Voršily a s požehnáním na cestu vyrážíme směr letiště. I přes „drobné“ komplikace a zpoždění letadla na
křídlech ČSA přistáváme na letišti v Římě. Naši trpělivost si prověřujeme hledáním zavazadla (dovezeno za 3 dny) jednoho z poutníků,
kterému bylo přislíbeno jeho dohledání. Transportem přes Řím všech
23 poutníků konečně zakotvuje v poutním domě Velehrad, kde nás
místní komunita vítá laskavým přijetím a výbornou italskou večeří.
Nadšenci spolu s naším
průvodcem P. Benediktem vyráží na první „malou“ fakultativní procházku večerním Římem (od Andělského hradu až
po Gianicolo) a v pozdních večerních hodinách usínáme.
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Druhý den začínáme v 6.30 mší sv. v místní kapli domu. Po snídani se svižně přesouváme na náměstí sv. Petra, kde procházíme bezpečnostní kontrolou a někteří z nás se stávají „lehčí“ o kovovou termosku. Čekání na generální audienci se Svatým otcem nám P. Benedikt zpestřuje výkladem historie sv. Petra, státu Vatikán a samotného města Říma. Setkání s papežem Františkem je pro většinu z nás
silný zážitek, když kolem nás projíždí a my nasloucháme jeho poselství. Slyšíme úryvek z Matoušova evangelia o útěku Svaté rodiny do
Egypta a svědectví dvou skutků milosrdenství – ujímat se pocestných
a oblékat ty, kdo nemají co na sebe.
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Dopoledne ještě míříme ke Svatým schodům a procházíme první
Svatou bránou nejznámější baziliky v Lateránu. Pod vidinou oběda navštěvujeme ještě Baptisterium a baziliku Kosmy a Damiána. Cestou kolem Kolosea a Vítězného oblouku, za odborného výkladu našeho průvodce a hustého deště, proplouváme časem starověkého Říma a zakotvujeme v bazilice sv. Ignáce. Po večeři nás čeká test 7 otázek, jehož výstupem je opakování si před spaním 7 pahorků a bazilik města
Říma. Večer nás ještě dvakrát překvapuje malé zemětřesení, které
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však není poslední.
V ranních hodinách našeho dalšího dne začínáme na stanici MHD
chápat, že v tomto Svatém městě vše funguje i bez jízdního řádu.
Opět se cvičíme v trpělivosti čekáním na bus, který má zpoždění pouhých 40 minut. V narvaném autobuse č. 64 dojíždíme k bazilice S. Maria Maggiore (P. Maria Větší), která byla založena dle legendy 5. srpna
r. 356 na místě, kde se zázračně
objevil sníh. Domluvenou mši sv.
v kapli Svatého kříže komplikuje
opět důkladná prohlídka „security“.
Procházíme již druhou bránou milosrdenství a získáváme odpustky
spojené s tímto Svatým rokem. Za vlající sutenou P. Benedikta prolétáme Římem. Navštěvujeme baziliku sv. Praxedu, která je vyzdobena
unikátním cyklem mozaikové a freskové výzdoby a baziliku sv. Sabinu,
kde nás zaujala Schola cantorum, kterou se nechal inspirovat architekt Josip Plečnik při stavbě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze. Na Tiberském ostrově v kostele sv. Bartoloměje uctíváme
ostatky sv. Vojtěcha a večer nás čeká další test P. Benedikta a dobrovolná fakultativní procházka tentokráte už jen pětičlenná.
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V pátek 28. října, na svátek Šimona a Judy, kdy si připomínáme
vznik Československého státu, vyrážíme opět společně dříve než jiné
dny, a to v 6.30 do baziliky sv. Petra. Míříme ke hrobu kardinála Josefa Berana, kde slavíme mši svatou. Liturgické zpěvy se linou nejen
z naší kaple, ale i z vedlejší, kde jsou též další čeští poutníci. Společně s otcem Benediktem procházíme bazilikou sv. Petra a kupodivu potkáváme bývalou žákyni naší školy s rodinou. No, všechny cesty vedou
do Říma. Procházíme zde třetí Svatou bránou, zastavujeme se u hrobu
Jana Pavla II., poklekáme před oltářem sv. Václava a vracíme se na
pozdní snídani na Velehrad. Před polednem, kdy nás již sluníčko přímo
opaluje, jedeme metrem k bazilice sv. Pavla za hradbami, kde je poslední brána milosrdenství.
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U hrobu sv. Pavla se společně modlíme za naši školu, žáky, učitele,
naše rodiny a úmysly, se kterými přijíždíme. V odpoledních hodinách
pak navštěvujeme další baziliky jako je sv. Bernard, sv. Zuzana a P.
Marii Vítězná. Na těchto místech máme domluvené setkání se sestrou
Andělou a společně s ní vyrážíme na výbornou italskou zmrzlinu. Zastavujeme se u římské Fontány di Trevi a stoupáme po Španělských
schodech, které patří mezi největší a nejstarší schodiště svého druhu
v Evropě. Večer vynecháváme testík znalostí, protože jsme pozváni
místní komunitou poutního domu na italsko-český večer „Setkání“
básníků a hudebníků.
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Sobotní den zahajujeme mší svatou v bazilice sv. Kříže, kde se
v kapli relikvií uchovávají nejvýznamnější ostatky spjaté s Kristovým
umučením: fragmenty sv. Kříže, hřeb, 2 trny a část nápisu, který visel
nad křížem. Kardinálem titulářem této baziliky je současný pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Odtud se vydáváme pěšky k bazilice sv. Vavřince
(jáhna), kde nás otec Benedikt provádí a ukazuje hrob tohoto světce. Je
zde i nádherná mozaiková výzdoba, ambony a podlaha. Větší část
poutníků pokračuje k bazilice sv. Šebestiána, která byla původně zasvěcena sv. Petrovi a Pavlovi a dále kráčíme po staré antické cestě Via
Appia Antica a modlíme se růženec. Menší část naší skupiny vyráží
městským vláčkem k moři,
kde se osvěžují mořskou
vodou téměř celou hodinu.
Večer si pochutnáváme na
dobré italské večeři a sdílíme společné zážitky, u
některých
družné.
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velmi

dobro-

Nedělní sváteční den začínáme opět mší sv. na Velehradě. Po snídani, kde nás překvapuje další zemětřesení, tentokráte silnější, se co
nejrychleji „běžíme“ zařadit do fronty, která snad „nemá konce“. Náš
zájem prohlédnout si Vatikánská muzea a galerie je opravdu velký,
protože

překonáváme

čekání

v dlouhé a široké frontě 4 hodiny. Do muzeí se naštěstí dostáváme 5 – 10 minut před uzavřením, takže štěstí se na nás usmívá. Za dlouhé čekání jsme odměněni

krásou

antických

soch,

sbírkami gobelínů, tapisérií a map. Obdivujeme bohatě zdobené kaple,
Rafaelovy síně a nejvíce nás ohromuje Sixtinská kaple, která je jedním z nejznámějších kulturních a uměleckých pokladů Vatikánu. Po celém světě je tato kaple známá nejen díky překrásným freskám Michelangela, ale také jako místo, kde se
koná konkláve a papežská korunovace. Odpolední program využíváme individuálně po malých skupinkách –
prohlídkou města či nákupy. Někteří
se vracejí k branám milosrdenství a
několik učitelů s panem ředitelem navštěvuje Generalát sester voršilek v Římě.
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Tam je sestra
Anděla provádí, ukazuje i přilehlé ovocné zahrady, záhony
s bylinkami, zeleninou a ovocné citrusové keře. Setkání
je jako vždy radostné. Po dobré večeři
píšeme poslední opakovací test a výherce čeká odměna. Celý pobyt uzavíráme
poděkováním P. Benediktovi a sestře
Veronice za organizování a doprovázení
na této pouti. Otci předáváme dar jako vyjádření za krásně prožitou
duchovní pouť a jeho podporu celé skupině. V kruhu si poté sdělujeme
své největší dojmy.
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A co dodat závěrem? S Boží pomocí se vracíme obohaceni o velké
zážitky a dobrodružství. Prožít závěr Roku milosrdenství v Římě zůstává pro každého z nás velkou Boží milostí a vděčností.
zapsaly: Stanislava Šimková a s. Veronika
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