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PAPEŽ JAN PAVEL II. ZEM�EL 

Papež Jan Pavel II. zem�el 2. dubna 2005 ve 21:37, po 26 letech, 5 m�sících a 17 dnech 
svého pontifikátu. 

 

Karol Wojtyła se narodil 18. kv�tna 1920 ve Wadovicích u Krakova (Polsko). B�hem         
2. sv�tové války za�al „v podzemí“ studovat teologii. Na kn�ze byl vysv�cen 1. listopadu 
1946  v Krakov�, promován byl v �ím� a Krakov�. Od roku 1953 p�ednášel morální teologii           
v Krakov�. V roce 1955 se habilitoval v polském Lublinu. 28. zá�í 1958 se Karol Wojtyła stal 
nejmladším �lenem Polské biskupské konference jako krakovský sv�tící biskup. 
Arcibiskupem v Krakov� byl jmenován 13. ledna 1964. O 3 roky pozd�ji ho papež Pavel VI. 
jmenoval kardinálem. Po smrti papeže Jana Pavla I. byl 16. �íjna 1978 zvolen za 265. 
nástupce apoštola Petra práv� kardinál Wojtyła, který p�ijal jméno Jan Pavel II. (slavnostní 
inaugurace prob�hla 22. �íjna 1978). Byl prvním papežem neitalské národnosti od roku 1523. 
25. ledna 1979 podnikl papež Jan Pavel II. svou první zahrani�ní cestu – do Dominikánské 
republiky, Mexika a na Bahamy. Práv� množství zahrani�ních cest se stalo jedním                  
z typických rys� jeho pontifikátu. 4. b�ezna 1979 uve�ejnil první encykliku s názvem 
„Redemptor Hominis“ (Vykupitel �lov�ka). Následovalo dalších 13 encyklik. V �ervnu 1979 
navštívil Jan Pavel II. rodné Polsko poprvé jako papež. Svou podporou odborového hnutí 
„Solidarita“, založeného v roce 1980, výrazn� ovlivnil politický zvrat v totalitním 
komunistickém stát�, který byl velmi d�ležitý pro další vývoj ve st�ední a východní Evrop�.  
V listopadu 1980 podnikl papež svou první pastora�ní cestu do N�mecka, další v letech 1987 
a 1996. P�i své poslední návšt�v�, po op�tovném sjednocení N�mecka, symbolicky prošel 
Braniborskou bránou. 13. kv�tna 1981 byl Jan Pavel II. t�žce zran�n p�i atentátu na 
Svatopetrském nám�stí. 5. ledna 1983 bylo zve�ejn�no nové církevní právo, platné od 
listopadu toho roku. 11. prosince 1983 navštívil Jan Pavel II. jako první papež protestantský 
kostel. T�i roky poté byl jako první papež v novodobých d�jinách církve hostem v židovském 
svatostánku – �ímské synagoze. 27. zá�í 1986 se zú�astnil v Assisi jím iniciované spole�né 
modlitby sv�tových náboženství za mír. 1. prosince 1989 navštívil papeže ve Vatikánu 
Michail Gorba�ov. 2. listopadu 1992 papež rehabilitoval Galileo Galilea, astronoma 
odsouzeného inkvizicí v roce 1632. Na prahu Velkého jubilea roku 2000 za�adil �eského 
kn�ze Mistra Jan Husa (upálen v Kostnici 1415) mezi reformátory církve. 

 

B�hem svého pontifikátu absolvoval papež Jan Pavel II. 1,16 milionu kilometr� p�i 104 
cestách mimo Itálii, což se rovná 29 cestám okolo sv�ta. Z celkem 194 stát� sv�ta jich 
navštívil 129. K tomu p�istupuje ješt� více než 140 pastora�ních cest po Itálii a p�es 300 
návšt�v farností v jeho �ímské diecézi. Nelze vy�íslit po�et lidí, kte�í ho slyšeli živ� na 
cestách p�i jeho více než 2.400 promluvách. Nejv�tší bohoslužby ve filipínské Manile v roce 
1995 se podle n�kterých odhad� zú�astnily �ty�i miliony lidí a p�i cestách do Polska 
mobilizoval b�hem jednoho týdne až deset milion� svých krajan�. V seznamu papežových 
cest regionáln� vede Evropa s 58 cestami, následována Amerikou s po�tem 26 cest. Jasné 
preference vykazuje listina nejvíce navšt�vovaných zemí. Do Polska cestoval 8krát, do USA  
a Francie 7krát, do Mexika a Špan�lska 5krát. 4krát navštívil Brazílii a Portugalsko. 
N�mecko, Rakousko, �eská republika, Slovensko, Kanada, Guatemala �i Ke�a uvítaly papeže 
3krát. V uplynulých letech papež jednozna�n� preferoval návšt�vy na „Východ“. Z 18 
zahrani�ních cest jich bylo 11 do bývalých stát� ovládaných komunisty – od Slovinska až po 
Kazachstán. Kolem Jubilejního roku 2000 se papež soust�edil na p�vodní oblast k�es�anství 
na Blízkém východ� a navštívil Egypt, Sýrii, Jordánsko a Izrael. Navzdory své neúnavné 
cestovatelské aktivit� nemohl navštívit n�které zem�, k nimž pat�í Rusko, �ína, v�tšina zemí 
jihovýchodní Asie a n�kolik islámských stát�. 
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Historický význam m�l politický vliv jeho první cesty do rodného Polska v roce 1979. 
Miliony lidí proudily na místa, kde mohly slyšet papeže, který se modlil za „obnovu“ zem�. 
N�kolik m�síc� poté vzniklo masové hnutí „Solidarita“, které nakonec v dlouholetém boji 
od�alo moc komunist�m, a tím zahájilo zánik komunistických režim� ve st�edovýchodní 
Evrop�. Podobná politická zem�t�esení vyvolal papež pozd�ji v Chile, Paraguay, na Haiti a na 
Filipínách. „Polo�as rozpadu“ tamních diktatur se po návšt�v� papeže dramaticky snížil, 
protože opozi�ní hnutí byla slovy papeže povzbuzena a masová shromážd�ní s ním p�sobila 
�asto jako iniciace pro nové spole�enské procesy. Rovn�ž op�tovné vzplanutí hnutí za 
ob�anská práva na Kub�, které je nyní Fidelem Castrem brutáln� potla�ováno, se datuje od 
papežovy návšt�vy v lednu 1998. 

 

Hlavním cílem pastora�ních cest hlavy katolické církve však zpravidla nebyly politické 
zm�ny. Ve st�edu zájmu bylo p�edevším náboženské posílení k�es�an� v p�íslušné zemi. 
Spole�enské zhodnocení zakoušela místní církev také intenzivním zpravodajstvím                         
o papežových cestách. Ekumenická setkání se zástupci jiných vyznání a dialog s p�edstaviteli 
nek�es�anských náboženských spole�enství hrály rovn�ž d�ležitou roli. V uplynulých letech 
z�eteln� poklesla pr�m�rná doba trvání cest v d�sledku papežových nemocí a pokro�ilého 
v�ku. Pr�m�rná délka cest byla od roku 2000 �ty�i dny. Rovn�ž po�et ve�ejných vystoupení 
b�hem zahrani�ních cest se výrazn� snížil. Jestliže m�l d�íve papež denn� pr�m�rn� p�t 
promluv nebo kázání, v posledních letech již v�tšinou jen jedno nebo dv�. Stále si však hlava 
katolické církve zachovávala mimo�ádnou p�itažlivost pro velké množství lidí, a to p�edevším 
mladých. 

 

Kolegium kardinál�, které musí 15. až 20. den po úmrtí nebo odstoupení papeže zahájit volbu 
jeho nástupce, má nyní celkem 183 �len� (bez kardinála jmenovaného in pectore), z nichž 117 je 
oprávn�no zú�astnit se konkláve, protože ješt� nedosáhli 80 let. Jediným �echem, který má 
právo volit nového papeže, je pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. 

podle zprávy Tiskového st�ediska �BK 
(z ACAP 4/2005) 

 
 

PROHLÁŠENÍ KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA  
K ÚMRTÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. 

Zem�el p�edevším velký �lov�k, velký k�es�an, velký tím, že m�l živou víru a osobní vztah 
k zmrtvýchvstalému Kristu, který je skute�n� p�ítomen ve své církvi. Jan Pavel II. byl velkým 
�lov�kem, plným Ducha svatého, z jehož moci jednal. Projevem tohoto vztahu byla láska k 
chudým, trpícím a pronásledovaným, k mládeži a ke všem lidem. Za všech okolností byl 
v�rný Kristu a jeho evangeliu. Dovedl rozpoznávat v Duchu svatém znamení �as� a vt�lovat 
správn� evangelium do naší doby. Byl otev�ený v��i všem k�es�an�m i v��i sv�tu, který 
miloval. Jednal vždy pod mate�ským vedením Panny Marie.  

 

B�h stojí za svou církví, kterou miluje a dovede v lásce p�ipustit i takové v�ci, které jsou 
bolestné. Stojí za svým papežem, i jeho miluje a chce mu dát dobro ješt� v�tší. Tato chvíle 
prožívaná ve ví�e a lásce není tragická. B�h prohlubuje naši víru a u�í nás nad�ji. S tím 
p�ijímáme tuto chvíli. Naše srdce je plné vd��nosti, že B�h dal dnešní církvi tak velikého 
papeže, a plni nad�je se díváme do budoucnosti. 

 

Papež umírá v týdnu, kdy je liturgie plná Krista zmrtvýchvstalého, plná velikono�ního 
aleluja. Tuto souvislost pokládám za velmi významnou, ano, i radostnou. Modleme se spolu s 
Pannou Marií za papeže a za církev. 

kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas �eský 
(z ACAP 4/2005) 


