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Autentický souhrn deníkových zázna-
mů P. Františka Lízny o jeho první ces-
tě do Santiaga de Compostela v roce 
2004 je možné opět sehnat v online 
knihkupectvích. Brněnské nakladatel-
ství Cesta, které vydalo všechny Líznovy 
poutnické deníky, připravilo krátce po 
jeho úmrtí dotisk knihy, která byla už 
léta beznadějně vyprodaná.

Vychází tak legendární popis putová-
ní, které známý český jezuita ve svých 
62 letech zahájil v dubnu 2004 na Svaté 
Hoře u Příbrami a završil v srpnu téhož 
roku u hrobu sv. Jakuba v Compostele. 
Do deníku si zaznamenával jednotlivé 
denní etapy, náklady na nocleh a stra-
vu, dary, které dostal nebo rozdal. 

Teologicko-filozofickými rozbory neza-
tížený text vypovídá nejen o pouti, ale 
hlavně o jeho vidění světa. V knize ne-
chybí situace, v nichž se tento kněz při 
zápasu sama se sebou dostává do situ-
ace těch, o které se většinu svého života 
staral a na které formou „modlitebního 
losování“ nezapomíná ani při této cestě. 

P. František Lízna SJ (1941–2021) pochá-
zel z komunisty pronásledované rodiny, 

sám byl z politických důvodů pětkrát 
vězněn a vojenskou službu vykonával 
u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl 
přijat do noviciátu jezuitského řádu 
a v roce 1974 byl vysvěcen na kněze. 
Veřejná kněžská činnost mu byla zaká-

Cesta vydala dotisk poutního deníku P. Lízny

Graubner: Zbožnost je užitečná ke všemu
Svědectví o zápase těla i ducha s ne-
mocí Covid-19 popsal olomoucký ar-
cibiskup Jan Graubner v nové knížce 
s názvem „Zbožnost je užitečná ke 
všemu,“ kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství. Knižní novinka tak bude 
zřejmě prvním knižně vydaným svědec-
tvím katolického biskupa o zkušenosti 
s životu nebezpečnou koronavirovou 
nákazou.

Olomoucký arcibiskup podává v kníž-
ce svědectví o tom, co prožíval na těle 
i na duchu během svého zápasu s ne-
mocí Covid-19. Kdy nejvíce pocítil svá 
omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi 
dotýkal Bůh? 

To jej přivádí k úvahám o základech 
duchovního života. Život s Bohem není 
strnulý – je to spíše pohyb od jednoho 
úkolu k dalšímu, zcela jinému. V tomto 
pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu 
úzce souvisejí duchovní život a naše 
zdraví, modlitba a naše stresy, hledání 

Boží vůle a naše zralost nebo čisté svě-
domí a naše motivace jednat dobře. 

zána ihned po jeho primiční mši svaté 
a zákaz platil až do roku 1990.

Od roku 2004 podnikl několik pěších 
poutí, z nichž některé popsal ve svých 
denících. S putováním však začal již 
v době komunistické totality, kdy přešel 
celé Československo od nejzápadnější-
ho cípu u německých hranic až k nejvý-
hodnějšímu na východním Slovensku. 

Na tuto cestu navázal, když se ve svých 
66 letech vydal z hory Kremenec na 
svou nejnáročnější pouť na Krym do 
města Chersones. Cestu absolvoval 
s diagnostikovanou rakovinou prosta-
ty, která byla v neoperovatelném sta-
diu. Po návratu z místa, kde sv. Cyril  
a Metoděj našli ostatky sv. Klemen-
ta, rakovina z těla nemocného kněze 
ustoupila.

P. František Lízna SJ zemřel ve čtvrtek 
4. března 2021 ve věku 79 let v Olo-
moucké fakultní nemocnici. Podlehl 
komplikacím nemoci Covid-19. Pohřben 
byl ve svých poutnických botách v pá-
tek 12. března 2021 v kryptě brněnské-
ho jezuitského kostela.

Pavel Siuda

„Nejsme na světě sami, žijeme ve vzta-
zích. Máme odpovědnost za své man-
želství, svou rodinu, své město, svou 
firmu i svou zemi. Zbožnost je opravdu 
užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme 
těžké osobní krize, ona je oporou a pev-
ným základem našeho života i tmelem 
našich vztahů,“ píše arcibiskup Jan 
Graubner, který prodělal nemoc Co-
vid-19 v prosinci loňského roku. Kvůli 
vážném průběhu nemoci musel být 
hospitalizován v Olomoucké fakultní 
nemocnici. Propuštěn do domácí léčby 
byl těsně před Vánocemi 2020.

Knížka je výrazem vděčnosti arcibiskupa 
Jana Graubnera za podporu, jíž se mu od 
lidí dostávalo v době, kdy byl upoután 
na nemocniční lůžko. I proto najdeme 
v jejím závěru několik modliteb.
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