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Chcete obnovit Církev? Pak musíme padnout na kolena!
Nejnaléhavějším úkolem je znovuobnovit smysl adorace!
Ztráta smyslu klanění se Bohu je zdrojem všech požárů a krizí,
které otřásají světem i Církví.
(Robert kardinál Sarah)

© Foto Jiří Koleček

Kněz zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Rozhovor s P. Mgr. Jiřím Poláškem, který letos oslavil již 25 let v kněžské službě
a je zodpovědný za Mariánské kněžské hnutí v ČR
Narodil se 5. prosince 1965 v Tečovicích u Zlína. V letech 1981–1985 vystudoval umění (design) na uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Poté absolvoval v Plzni dvouletou základní vojenskou službu, pak pracoval rok a půl jako písmomalíř
a návrhář designu ve Zlíně. V roce 1988 nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích a po revoluci se v roce 1990 přesunul
do Olomouce. V roce 1993 přijal jáhenské svěcení a 18. června 1994 byl vysvěcen na kněze. Jako jáhen a novokněz působil ve
farnosti Vyškov. V letech 1995–2002 byl farářem ve Svitavách, poté do roku 2011 v Rožnově pod Radhoštěm a od roku 2011 je
farářem na mariánském poutním místě Zašová u Valašského Meziříčí. Od září 1996 je „responsabile“ (odpovědným) Mariánského kněžského hnutí v ČR.
Čtvrtstoletí ve službě Boží – co tě jako
první napadne při této zmínce?
Vděčnost Bohu. A také, že to ještě
není mnoho… na setkání jubilantů s otcem arcibiskupem Graubnerem byli letos kněží, kteří slavili 50 let kněžství,
a dokonce jeden 60 let! To jsem opravdu obdivoval.
Jak moc se liší nepopsaný list na počátku
tvé kněžské služby od reality oněch 25 let?
Samozřejmě že je to rozdíl. Na počátku jsou krásné ideály, představy, jak by to
mělo fungovat… Skrze realitu 25 let člověk v kněžské službě dozrává. Konkrétně
to například znamená, že se stává chápavějším, trpělivějším k těm, kteří navštěvují kostel nebo zazvoní na faru. Každý
se jistě raději setká s radostným knězem
než se zasmušilým a přísným farním byrokratem.
Je to sice tradiční otázka, ale člověk je
tvor zvědavý: Jaká byla tvá cesta ke kněžství?
Vím, že se za mě babičky ve vesnici
modlily. A pak zhruba v mých 16 letech
se ozvalo vnuknutí či hlas Boží, když se
četl v kostele dopis biskupa Josefa Vrany o kněžských povoláních. Pro mě to bylo silné a jasné volání ke kněžství. A pak
znovu se ozvalo během dvouleté vojenské
služby v Plzni. Poté jsem začal pracovat
v civilním povolání a tak trochu s tím zápasil. Nechtělo se mi. Ale pak jsem si dal
ultimátum a řekl si, že do určitého data se
musím rozhodnout. Když jsem řekl ano,
nastal veliký pokoj v srdci.

hnutí u nás. Jak se projevuje síla zasvěcení Neposkvrněné v tvém životě?
S Mariánským kněžským hnutím
jsem se setkal už v kněžském semináři, kdy P. Milán Kouba nás bohoslovce
zval k modlitbě večeřadla. Pak už jako
kněz jsem se účastnil večeřadel. V roce
1996 za mnou přišel pan Josef Vlček, že
umřel Dr. Macoun (zodpovědný za MKH
v ČR do roku 1996) a že bych měl vedení
MKH převzít já. Takže od té doby jsem
měl možnost setkávat se s Donem Gobbim na pravidelných exerciciích MKH
v Itálii a zažít několikrát tohoto temperamentního mariánského italského kněze
i na večeřadlech u nás, a dokonce v mé
farnosti v Rožnově, kde jsem před časem
působil. Panna Maria skrze tohoto vyvoleného kněze vyzývá: „Zasvěťte se mému
Neposkvrněnému Srdci.“ Když člověk odpoví na tuto výzvu, udělá to s upřímností
a otevřeným srdcem a přijímá poselství,
pocítí pomoc Panny Marie v konkrétních

situacích života. Jako by ho Matka chránila. Zažil jsem to mnohokrát. Ta výzva
k svěření se Panně Marii je v Modré knize vícekrát.(1)
Svět i katolická církev procházejí v současnosti mnoha závažnými zkouškami. Jak
si uchovat pevnou a pravou víru, jak obstát
a bezpečně jít cestou spásy?
Odpověď je v předešlé otázce: pokud
se lidstvo zasvětí Panně Marii, zažije obnovu. Pokud ne, zkoušek začne přibývat,
protože to, co se děje v reálném světě, je
důsledkem a odrazem toho, co se odehrává ve světě duchovním. V posledním
oběžníku MKH a MCM (viz www.mkh.cz)
o tom také píše generální představený
MKH, P. Laurent Larroque(2), zde vyzývá
k životu v odevzdanosti a v důvěře v pomoc Panny Marie. Jistota naděje spočívá
také ve slovech Panny Marie ve Fatimě:
„Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“
(Fatimské poselství ze dne 13. 7. 1917)

Mnohým čtenářům Světla asi není tajemstvím, že jsi velkým ctitelem Panny Marie a responsabile Mariánského kněžského
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Mnozí lidé se na katolickou církev dívají
skrz prsty. Žel, příčinou jsou mj. pohoršující hříchy některých členů mystického těla Kristova. Jak to konkrétně ovlivňuje tvoji
kněžskou službu? Asi musíš nějak reagovat!
Pohoršení bylo vždy, ale právě nyní je
vlivem médií zveličováno a bije to do očí.
Nemá cenu něco zastírat. Pravda nás činí svobodnými. Já reaguji tím, že učím
lásce k Církvi, vyzývám k povinné úctě
k papeži. Jistý kněz vyzval jednoho hlučného kritika Církve kvůli pohoršení: „Tady máte sklenici vody a třikrát obejděte
kostel. A nic nevylijte!“ Stalo se. Pak mu
řekl: „Výborně. Když jste se soustředil
na sklenici vody, nic jste nerozlil. Je třeba se soustředit na podstatu Církve, jíž
je Ježíš Kristus, a nehledět na to, co se
kde o Církvi povídá.“
Další věcí je odčiňovat tyto hříchy. Existují různé formy oběti. Například v naší farnosti je to formou večeřadel, modlitby růžence, adoracemi (i nočními) a také třeba
modlitebním maratonem Modlitební stráž.
Co bys doporučil těm, kdo se připravují
na kněžství? Jistě aby přípravu nepodcenili.
A na co by se měli především zaměřit? Co
je podle tebe podstatné pro zachování věrnosti ve službě Boží?
Jak už jsem řekl výše, zasvětit své kněžství Panně Marii a nechat se jí formovat.
Víme, že svatý papež Jan Pavel II. to také učinil zasvěcením se podle sv. Ludvíka M. Grigniona. Dále by se neměla
podceňovat síla modlitby růžence, večeřadel a také by se mělo více přednášet
o modlitbě za uzdravení a o charisma-
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tech. Řečtinu a hebrejštinu možná kněží zapomenou, ale s těmito věcmi se jistě v budoucnu setkají.
Ještě jedna, možná provokativní otázka: Jistě sis vědom kněžských výzev, které
se obecně otevírají v dalších letech života
Církve i před tebou. Jaké to jsou?
Osobně nemám nijaké ambice. A co
se týká dalších výzev? To je, že chci být
dobrým knězem a dobrým pastýřem svých
oveček. Velkou výzvou je evangelizace,
ke které vyzývá současný papež a také letos v naší arcidiecézi náš otec arcibiskup
Jan (letošní měsíc říjen je měsícem evangelizace).
Všem je zřejmé, že kněží pro svoji nelehkou službu potřebují jako nezbytnou posilu modlitby věřících. Avšak co ještě mohou
kromě toho věřící pro kněze udělat, aby to
pro ně bylo opravdu užitečné a naopak nebylo kontraproduktivní?
Kněží jsou dnes přetíženi administrativou. Papírů spíš přibývá, než ubývá, a také
starost o církevní majetky, pole a lesy je
náročná: na jednom konci skončíte a můžete začít znovu. A tak jistě každý kněz
přivítá větší zapojení farníků, převzetí zodpovědnosti, konkrétní pomoc. Přitom veškerá zodpovědnost padá na hlavu duchovního správce, takže musí být u všeho. Já
osobně děkuji všem svým farníkům, kteří se ochotně angažují ve farnosti a přiloží
ruku k dílu. A kdo nemůže přijít, tak přihodí korunu do kasičky nebo se pomodlí!

Slovo kněze pro čtenáře Světla...
Vzpomínám si, že jako bohoslovec jsem
měl možnost alespoň částečně se zúčastnit
duchovního cvičení, které vedl po revoluci
Don Stefano Gobbi v olomouckém kněžském semináři začátkem září roku 1991.
Ve svých promluvách vyzdvihoval význam
mariánského večeřadla, které má tři prvky: svornost, bratrství a jednotu. Ve večeřadlech se uskutečňuje Kristovo nové přikázání: „Milujte se navzájem, jako jsem já
miloval vás.“ (Jan 15,12) Modlitba ve večeřadle je velice silná, účinná a mocná. A je
to proto, že jako apoštolové v jeruzalémském večeřadle se modlíme spolu s Marií! Je třeba mnoho modliteb, aby přišel
Duch Svatý. Často máme Matku prosit:
„Přijď! Buď tady s námi. Pros s námi za
nás. Ty nás utvářej, ty k nám promlouvej.
Promlouvej k našim srdcím.“ Tato slova italského vizionáře byla už tehdy pro
mne výzvou a povzbuzením a začal jsem
se o večeřadla více zajímat. A nelituji toho! Poznal jsem, že právě tyto vlastnosti mariánských večeřadel jsou realitou.

Přeji vám v redakci Matice cyrilometodějské i čtenářům Světla, ať všechno, co
děláte, je ke slávě Boží a Mariina Neposkvrněného Srdce.
Děkuji za rozhovor a přeji tobě i všem
tvým spolubratřím kněžím, ať už jsou na
jakémkoliv hierarchickém stupni Církve,
aby vytrvali ve věrnosti Ježíši a jeho neměnnému učení. A ať vám všem Panna Maria,
Matka kněží, pomáhá obstát i v těžkých
chvílích kněžské služby.
Za týdeník Světlo Daniel Dehner
Poznámky:
(1)

Modrá kniha „Kněžím, přemilým synům Panny
Marie“ je kniha poselství Panny Marie italskému knězi Stefanu Gobbimu z let 1972–1997.
(2)
Do 27. 6. 2019 vedl 6 let celosvětové hnutí
MKH.
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Knihkupectví a zásilková služba

DUCHOVNÍ AUTOBIOGRAFIE

jmenného celovečerního filmu (v kinech od 8. 2. 2018) s Viktorií Stříbrnou, Veronikou Žilkovou, Bolkem Polívkou a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Martin Leschinger – FLÉTNA
Váz., přebal, 130x180 mm, 144 stran, 225 Kč

VIDĚT BOHA, JAKÝ JE
Archimandrita Sofronij (Sacharov) •
Z ruštiny přeložil Antonín Čížek • Odborná
redakce Václav Ventura • Odpovědný
redaktor Michal Řoutil • Doslov Marina
Luptáková, Michal Řoutil
Život v Duchu, zkušenost jiného bytí. Praxe kajícné a kontemplativní modlitby, jež uvolňuje lidského ducha z jařma zemské tíže, ze
všech determinant našeho neproměněného světa, a uvádí jej do
pravé svobody v Kristu, „do svazku lásky“. Právě takovou perspektivu lidského vzestupu předkládá „duchovní autobiografie“
archimandrity Sofronije (Sacharova). Jedná se o poselství člověka, jenž prožil většinu tragického 20. století (1896–1993), a neztratil víru. Naopak – uchoval „tradici Otců“ v podobě, která je
zároveň blahoslavenstvím i výzvou pro každého z nás.
Pavel Mervart • Brož., 135x200 mm, 286 stran, 299 Kč

TATÍNKU, MÁME TĚ RÁDI
Eduard Martin • Odpovědný redaktor Zdeněk Rampas
Tatínkům, kteří bydlí v srdcích těch, kdo je milují. Toto je knížka o štěstí… O štěstí mít tatínka. Dobrý tatínek rozsvěcuje dítěti
cestu a jeho dítě se učí po ní jít a nebloudit.
Tato knížka vypráví o umění být tatínkem.
Děkuje tatínkům... Říká: Tatínkové, máme
vás moc rádi…

Baset ve spolupráci
s nakladatelstvím Nová vlna
Brož., 120x162 mm, 304 stran, 179 Kč

NEVŠEDNÍ BELETRIE

ZPĚVNÍK DUCHOVNÍCH PÍSNÍ

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Jana Kristina Studničková • Ediční
poznámka Otakáro Maria Schmidt •
Fotografie Josef Řezníček
Poetické vyprávění malé dívky, která
stejně jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství. Jejími průvodci zemí zázraků – světem bez hranic mezi sny a realitou – se stávají různé legendární postavy,
jako třeba Malý princ. V osobité parafrázi slavného díla Lewise
Carrolla ožívají slavnosti, které důvěrně známe, aniž tušíme, jak
důležitou roli v našich životech hrají. Literární předloha stejno-

SALVE REGINA • POUTNICKÝ
KANCIONÁL
Vybral a sestavil PhDr. František Malý •
Obrazová část – dřevoryty Michaela Floriana
Tento zpěvník vychází vstříc potřebám českých a moravských poutníků, kteří navštěvují
posvátná poutní místa doma i v zahraničí. Navazuje na tradici českých a moravských poutnických písní (za
poslední tři století) a znovu je oživuje. Vyšlo ve spolupráci s nakladatelstvím Sypták.
Hudební nakladatelství Salve Regina • Druhé vydání
Váz., 115x156 mm, 510 stran, 295 Kč

Po dobu letních prázdnin bude v naší prodejně v Olomouci na Dolním náměstí v sobotu zavřeno.
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Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o.
Dolní nám. 24
771 11 Olomouc 1

TZ

982707–0262/2011

SVĚTLO – týdeník Matice cyrilometodějské, spolku. Vydává Matice cyrilometodějská, spolek, Dolní nám. 24, Olomouc – IČO 00533866. Tiskne nakladatelství Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc. Redakce: Šéfredaktor Mgr. Daniel Dehner, redaktor Mag. Theol. Tomáš Kiml. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Církevní
schválení se uděluje časopisům jako potvrzení, že v nich nejsou bludy v oblasti víry a mravů. Neznamená to však, že udělovatel schválení se ztotožňuje s názory jednotlivých článků. Adresa
redakce a administrace: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1; telefon a fax 585 222 803 (e–mail: svetlo@maticecm.cz; http://svetlo.maticecm.cz; objednávky
týdeníku: e–mail: periodika@maticecm.cz, tel.: 585 220 626; objednávky knih: e–mail: objednavky@maticecm.cz, tel.: 587 405 431, www.maticecm.cz, inzerce: redakce@maticecm.cz).
Registrační značka MK ČR E 7225. Administrace pro Slovenskou republiku: CD Photo s.r.o., Chrenovská 21/14, 949 01 Nitra, telefon 00421 903 263 525; podávanie novinových zásielok
povolené SP, š. p. ZsRP Bratislava, č. j. 3335–OPČ zo dňa 21. 5. 1996. Prohlášení redakce: U článků o tzv. soukromých zjeveních, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (jako
Litmanová, Medžugorje aj.), se podřizujeme konečnému úsudku církve. Nevyžádané nezveřejněné příspěvky nevracíme.

