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Drazí čtenáři, druhá květnová neděle je tradičně
slavená jako Den matek. Letos je to však zároveň
4. neděle velikonoční - svátek Dobrého Pastýře.
Napadlo mne, že je to příznačné. Vůbec to nejde
proti sobě, ba naopak! Dobrý Pastýř je ten, kdo - jak
říká evangelium - dává život za své ovce. Stejně
jako dobrá matka, která umí milovat do krajnosti a
hlavně denně svůj život dává - kapku po kapce svým dětem. Je to matčin hlas, který dítě zná jako
první a jde za ním... bez váhání... a s důvěrou...
A kolikrát každá matka pozvedne své dítě ze země,
s láskou ofoukne potlučenou hlavu či obváže
poraněné koleno...! Kolik je těch matek, které
s bolestí v srdci hledají své - nějakým způsobem
„zatoulané“ – dítě a jako pastýř z Kristova
podobenství by je rády vzaly do náruče a vytáhly
z nejhoršího, kdyby to jen šlo - za každou cenu... !
Můj oblíbený básník, P. Jan Twardowski, píše
v jedné ze svých básní, že ho pokaždé dojímá, když
vidí beránka, který, když saje od matky mléko, vždy
zbožně pokleká... I tento roztomilý postřeh z pastvin
nás přivádí k myšlence na naše maminky a vyzývá
k úctě, která jim právem patří. Nezapomeňme
v těchto dnech myslet na naše maminky (ať už živé
nebo zemřelé) s úctou a láskou a v duchu před nimi
poklekněme.
Tradičně se po 4. velikonoční neděli modlíme
za kněze po vzoru Dobrého Pastýře. Letos přidejme
i modlitbu za matky podle Jeho vzoru, i když to není
obvyklé spojení. A po celý měsíc květen ať nás také
vede a ochraňuje naše nebeská Matka Panna Maria.
Vždyť je to měsíc, kdy zvlášť počítáme s její
přímluvou.
P. Slawomir Sulowski

1. května - sv. Josefa Dělníka
2. května - památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve
Narodil se kolem roku 295 v Alexandrii. Jako
alexandrijský patriarcha statečně a vytrvale hájil víru
v Kristovo božství, jak bylo definováno na
nicejském koncilu. Za své postoje byl několikrát
poslán do vyhnanství. Podporoval rozvoj mnišství.
Zemřel v roce 373.
3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky
Jana Křtitele. Byl jedním z prvních, kdo šli
za Ježíšem. Evangelia a Skutky apoštolů uvádějí
pouze jeho jméno v seznamu apoštolů, další zprávy
o jeho životě nejsou věrohodné.
Jakub, syn Alfeův, je prvním představeným obce
v Jeruzalémě, je autorem jedné z epištol. Josephus
Flavius píše, že byl r. 62 ukamenován na popud
židovského velekněze Annáše II.
Slavení tohoto svátku souvisí s posvěcením římské
baziliky Dvanácti apoštolů.
4. května – 6. neděle velikonoční
6. května - památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka
Jan Sarkandr se narodil r. 1576 ve Skočově
v těšínském Slezsku, v Olomouci a v Praze studoval
filozofii a později teologii v Grazu. V r. 1606
uzavřel manželskou smlouvu, ale už po roce, zřejmě
jako vdovec, přijal nižší svěcení a v r. 1609 byl
v Brně vysvěcen na kněze. Za stavovského povstání
byl obviněn z velezrady, zatčen, v olomouckém
vězení vyslýchán na základě útrpného práva, kdy byl
nucen vyzradit zpovědní tajemství. Zemřel
na následky mučení 17. 3. 1620 v Olomouci, kde je
i pochován.
11. května – 4. neděle velikonoční
14. května - svátek sv. Matěje, apoštola
Byl zvolen za apoštola na místo Jidáše. Podle
Skutků apoštolů byl s Ježíšem od počátku jeho
veřejného působení až po jeho nanebevstoupení.
O jeho dalším životě nemáme žádné věrohodné
zprávy. Jeho ostatky leží v Santa Maria Maggiore
v Římě a v německém Treviru.
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16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka
Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku.
Stal se notářem, později byl vysvěcen na kněze. Byl
farářem u sv. Havla a kanovníkem kapituly u sv. Jiljí
a na Vyšehradě. Arcibiskup Jan z Ještejna
ho jmenoval generálním vikářem. Stál na straně
arcibiskupa proti králi Václavu IV. a hájil svobodu a
nezávislost církve. Pro tento postoj byl podroben
výslechu a mučení za osobní účasti krále. Jeho tělo
bylo vhozeno do Vltavy, potom prozatímně
pohřbeno a později přeneseno k pohřbení
do katedrály.
V roce
1721
byl
prohlášen
za blahoslaveného a 1729 za svatého.
18. května - 5. neděle velikonoční
20. května - památka sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
Narodil se r. 1751 v Tasovicích u Znojma. Vyučil se
pekařem, v Římě vstoupil do kongregace
redemptoristů, kde byl r. 1785 vysvěcen na kněze.
Působil ve Varšavě, kde založil první klášter
redemptoristů severně od Alp. Za napoleonských
válek byl nucen přesídlit do Vídně, kde byl velice
oblíben. Ke konci života dosáhl souhlasu k působení
redemptoristů na rakouském území. Zemřel r. 1820,
r. 1909 byl svatořečen.

25. května - 6. neděle velikonoční
26. květen - památka sv. Filipa Neriho, kněze
Narodil se r. 1515 ve Florencii. R. 1536 založil
v Římě společnost pro pomoc chudým a nemocným,
„Oratorium Boží lásky“. Věnoval se mladým lidem,
i proto je považován za patrona mládeže a humoru.
Zemřel se r. 1595, za svatého byl prohlášen r. 1622.
29. května - slavnost Nanebevstoupení Páně
30. květen - památka sv. Zdislavy
Narodila se kolem roku 1220 v Křižanově
na Moravě a stala se manželkou Havla z Lemberka
v Podještědí. Podporovala stavbu dominikánských
klášterů v Jablonném a v Turnově. Proslula
dobročinnou láskou k chudině a péčí o vlastní děti.
Zemřela na počátku roku 1252 a byla pochována
v klášterním kostele v Jablonném v Podještědí.
Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1907.
31. května - svátek Navštívení Panny Marie
V Čechách se tento svátek slavil poprvé 28. 4. 1387,
zavedl ho arcibiskup Jan z Jenštejna. Na jeho
naléhání rozšířil papež Urban VI. slavení tohoto
svátku pro celou církev. Tímto svátkem vrcholí
měsíc květen, věnovaný v lidové zbožnosti úctě
Panny Marie.

zveme na mši svatou a májovou pobožnost
25. 5. 2014 ve 14:30 na Olšanských horách

Ze šumperské farnosti obdrží
medaili sv. Jana Sarkandra
pan František Bartůněk,
dlouholetý vedoucí
chrámového sboru a pan
Josef Valenta, kostelník.
Přijeďte do Olomouce se
radovat s nimi také vy.
Poděkujte jím svou
přítomností.
Srdečně zveme!
P. Slawomir
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PANÍ DOBROSLAVA KREJČÍ
Na Bílou sobotu přijala křest sestra Dobroslava Krejčí. Není to až tak obvyklé, aby v dospělosti člověk tak zásadně
změnil svůj život. Zeptali jsme se proto paní Dobroslavy Anny, jak se přihodilo, že se z ní stala křesťanka.
Rodina
Jmenuji se Dobroslava Krejčí, bydlím v Šumperku, kde jsem
se i narodila, jsem 38 let vdaná a mám dvě děti. Své dětství
jsem prožila v Raškově. Mí rodiče byli sice pokřtěni a měli
svatbu v kostele, ale psala se padesátá léta, a proto svou víru
dále nepraktikovali. Tatínek byl učitel, a tudíž bylo u nás
vnější projevování víry nepřípustné. Jako rodina jsme do
kostela nechodili. Moji sourozenci jsou sice pokřtěni, narodili
se ještě před rokem 1950, ale já už pokřtěná nejsem, protože
v padesátých letech se situace, jak je známo, změnila. Měla
jsem dvě kamarádky, které do kostela a k svatému přijímání
chodily, já ale nemohla do kostela ani nahlédnout. Raškovský
kostel jsem viděla až v dospělosti. I přesto u nás nevládl žádný
ateismus, rodiče nám neříkali, že Bůh není. Na Vánoce jsme si
četli z Bible o Josefovi, Marii a Ježíškovi. I když jsme svoji
víru neprojevovali navenek, rodiče nás vychovávali podle
křesťanských zásad. Moudra, která nám říkávala babička, jsem
později nalezla v evangeliích.
Víra
Takže kořeny víry jsem v sobě nosila od dětství a rozhodnutí
se pokřtít nevyplynulo najednou po nějakém zásadním přelomu. Kostel navštěvuji už 9 let, letos to byl devátý Zelený
čtvrtek, kdy jsem tam byla poprvé. Vlastně jsem s myšlenkou na křest chtěla oslovit už otce Vojtěcha.
Ale odhodlávala jsem se tak dlouho, až odešel. Z otce Slávka jsem měla respekt. Připadl mi takový přísný ,
a tak jsem svůj křest zase na nějakou dobu odsunula. (Teď už vím, že o. Slávek přísný není.) K tomu, abych svůj
postoj změnila, mě donutily okolnosti kolem mé nemocné maminky. Byla umístěna v domově důchodců se stařeckou
demencí a poslední tři týdny jejího života jí provázely pocity strachu a úzkosti, a tak mi doporučili, abych za ní
přivedla kněze. Po různých peripetiích se za ní nakonec vypravil otec Petr. Nemohla jsem však připustit,
aby za maminkou přišel bez předchozího upozornění, musela jsem ji na to připravit. Proto jsem jela s ním. A ještě
na cestě do domova důchodců byla domluvena moje příprava na křest. To, že jsem se odhodlala o křest požádat,
má „na svědomí“ právě otec Petr. Svým jednáním mě zbavil ostychu a najednou mi připadalo jednoduché o přípravu
požádat. A taky jsem nabyla jistoty, že mě má připravit právě on. Bylo to 6. 12. 2012, na Mikuláše. Maminka v tento
den přijala svátost smíření a svaté přijímání. Zemřela za několik dní, 9. 12. 2012. Za tyto tři dny jejího života se s ní
stala velká proměna. Smířila se světem, se mnou i s Pánem Bohem…. Do její duše se vrátila radost, stále se usmívala
či smála. Považuji to za velký zázrak – zmizely úzkosti, strach, nic jí nerozčílilo, nerozhodilo. Bylo to pro mě znamení
shůry, že vyšší moc opravdu existuje.
Příprava na křest
Od ledna 2013 nastala moje příprava u otce Petra. Scházeli jsme se přibližně jednou za dva týdny, kromě prázdnin.
Trvala rok a čtvrt a v mé víře mě velice posílila. K přípravě jsem chodila sama a jsem za tyto chvíle otci Petrovi
vděčná. Kromě svého teologického vzdělání má něco, co ho činí výjimečným. Vybrala jsem si křestní jméno Anna,
po babičce, kterou jsem měla velmi ráda. A také se tak jmenovala maminka Panny Marie, svatá Anna. Za kmotru mi
šla má kamarádka, Dana Šebelová.
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Můj křest
V den mého křtu jsme měli velikou trému. Jak já, tak moje kmotra,
tak otec Petr . Začalo to svíčkou, kterou mi malý ministrant zapálil,
a mně zhasla. Když jsem si ji zapalovala od něj znovu, zhasla i jemu.
Naštěstí nám svíčky znovu zapálila moje kmotra. Oběma se nám
několikrát stalo, že nám všechno, co jsme si někam položily,
jak naschvál spadlo. Během první části mše svaté jsem byla stále
v napětí. Ale pak to ze mě opadlo. Říkala jsem si, že jsem tady a teď,
že se musím otevřít tomu, co mě čeká. Co mě potěšilo a překvapilo,
bylo, že mi po mši přišli mnozí přát. Že mě vítají mezi nimi. Stejný
pocit jsem měla i v neděli na Vzkříšení, na společné slavnosti
na farním středisku. Dokonce jsem dostala od jednoho farníka láhev
s mojí křestní vodou a krásný kříž.
Pár slov na závěr
Vybrala jsem si katolickou církev, protože její kořeny v sobě nejvíc
cítím, a navíc - je tou nejstarší křesťanskou církví, která čerpá opravdu
ze základů. Vzorem pro mě jsou všichni, kteří žijí svůj život
svými životními postoji, ne chozením do kostela. Nejvíce mě oslovují tradiční modlitby - Otčenáš a Zdrávas Maria.
A jaký to byl zážitek, nechat se pokřtít? Na to ještě nemohu odpovědět. Ještě si to „nesedlo“. Co přijde, přijde, vše
odevzdávám do Božích rukou.
za milé setkání děkuje Lenka Špatná

BOŽÍ MUKA BYLA OBNOVENA KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ LÉTA PÁNĚ 2014 A
ZASVĚCENA SV. JIŘÍ
Boží muka byla postavena asi ve druhé polovině devatenáctého století
na zahradě u čp. 83.
Kolem roku 1960 se rozpadla a zanikla. Občanské sdružení
Bratrušovští pátrači se - na návrh a za finančního zajištění pana Jiřího
Komárka - rozhodlo, že tato Boží muka obnoví. Pan Komárek se také
dohodl se současným majitelem pozemku u čp. 83 panem Josefem
Papšíkem, že obnovená Boží muka budou stát na stejném pozemku (jen
asi dva metry od původního místa), aby nepřekážela vjezdu na vedlejší
pozemek. Vodítkem pro jejich tvar a velikost byla dobová fotografie
z roku 1934, na základě které pan Vlastislav Berka zpracoval projekt a
potřebný materiál. 7. srpna 2013 bylo vytyčeno místo, 9. srpna 2013 byla
stavba zahájena. Po zimní přestávce se již v březnu, na svátek sv. Josefa,
práce obnovily. 9. dubna 2014 jsme mohli prohlásit toto dílo
za dokončené.
Šumperský farář a děkan P. Slawomir Sulowski 23. dubna 2014
Boží muka slavnostně požehnal, a tím byla také jejich patronovi,
sv. Jiřímu, zasvěcena. Slavnostního aktu se zúčastnilo na padesát
občanů, a to nejen z Bratrušova.
Jan Šváb
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Dnes vám, drazí čtenáři, nabízíme namísto knih divadelní představení. Vlastně je to scénické čtení, které připravil
režisér Ondřej Elbel a úspěšně provedl v Praze. Je věnováno Julku Vargovi, který vám není cizí. Mohli jste si o něm
přečíst v Tam&Tamu v říjnu 2012. Zde vám přinášíme fragmenty toho, co o představení napsaly Divadelní noviny.
A srdečně zveme do klášterního kostela. Máme radost, že představení mohou uvidět i Julkovi šumperští rodáci.
Režisér a bývalý umělecký šéf Divadla
Šumpek Ondřej Elbel uvedl biografickou hrou Julek
do povědomí diváka osobnost handicapovaného
šumperského disidenta Julia Augustina Vargy.
Mladíkovi, kterého po očkování postihlo vzácné
onemocnění dermatomyozitidy, tehdejší režim
odmítl pustit do Švýcarska na speciální kliniku
pro lidi postižené tímto onemocněním. Argument
tehdejších soudruhů (který je ve hře několikrát
opakován) byl ten, že: Československo má přece
jedno z nejlepších zdravotnictví ve světě, a navíc
zadarmo!
Samotná hra se snaží přiblížit více
než obdivuhodnou vnitřní sílu člověka, který se
na úkor svého handicapu dokázal vzdělat „až za
obzor“ a najít životní útěchu ve filosofii, hudbě,
náboženství a lidské dobrotě. Ze zdánlivě
bezmocného vozíčkáře se díky jeho zatvrzelosti
a za pomoci přátel a odpůrců režimu stala osoba
klíčová pro šumperské protirežimní hnutí.
Stejně jako hra nepopisuje transformaci
zdravého dítěte v nemocí paralyzovaného mladého
člověka, nezobrazuje ani Vargův postupný
intelektuální vývoj, díky němuž se nakonec stal
nepřítelem státu. Julek je představen už v situaci,
ve které se ho šumperská StB obává a paradoxně je
na něj díky jeho „proklaté“ nemoci krátká.
Elbel vychází z autentických záznamů, přepisů výslechů a svědectví pamětníků. Scénický portrét J. A. Vargy
tvoří tři linie. Otevírá a uzavírá ji již polistopadové zasedání šumperského zastupitelstva, kterému je předložen návrh
na přejmenování šumperského náměstí Míru na náměstí J. A. Vargy. Tyto části vykreslují úřednické pokrytectví
a zanícenou ignoraci těch, kteří ve správnou chvíli převlékli kabát. Hlavní část hry je pak věnovaná Vargově
disidentství. (...)
Děj ale především stojí na schůzkách lidí ze šumperské opozice v bytě Vargy. Do reakce jednotlivých
Julkových přátel na politické a společenské události vrcholící jejich podepisováním Několika vět autor velmi něžně
vetkal jednotlivé symptomy Julkovy choroby a drobné fragmenty z postupného vývoje samotného onemocnění včetně
Vargova vyprávění o cestě do Lurd, kde na něj - místo zázračného vyléčení - čekalo až spirituální smíření s vlastním
osudem.
Celé scénické čtení proložil Ondřej Elbel krátkými autentickými filmovými záznamy J. A. Vargy,
které vrcholí záznamem jeho proslovu v šumperském divadle na podporu Občanského fóra. Formálně jde o nejsilnější
výstup celého scénického čtení. Autentický záznam se totiž půl napůl prolíná se čtením téhož textu představitelem
Julka.
Hra má spád. Biografické informace jsou šikovně vestavěné do dramatických situací. Objeví se i odlehčující
momenty, když například Julek čte stať Tomáše Akvinského o opilosti, nebo když starší fízl lká nad skutečností,
že Několik vět podepsal už i Bartoška.
Hra Příběh Julka Vargy není jen snahou o biografický portrét pozapomenutého hrdiny, ale snaží se postihnout i
lidskou a občanskou nevypočitatelnost v dobách politických změn. (...)
Otto Linhart
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VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2014

Obec
Bludov
Bohdíkov
Bratrušov
Dolní Studénky
Hanušovice
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Ostružná
Rapotín
Raškov
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město pod Sn.
Šumperk
Velké Losiny
CELKEM

Vybraná
částka
4 438,- Kč
900,- Kč
994,- Kč
2 551,- Kč
3 633,- Kč
1 290,- Kč
1 271,- Kč
583,- Kč
792,- Kč
2 290,- Kč
443,- Kč
2 634,- Kč
1 862,- Kč
3 044,- Kč
17 771,- Kč
5 662,- Kč
50 158,- Kč

Vráceno
kasiček
14
3
8
11
8
11
2
4
4
11
2
9
4
11
76
10
188
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Záměry využití výtěžku:









Studijní fond pro děti z ukrajinských dětských
domovů – 10 000 Kč.
Rodiny v nouzi z Jindřichova – 5 000 Kč.
Rodina v nouzi z Velkých Losin – 2 500 Kč.
Rodina v nouzi z Nedašova – 2 500 Kč.
Pomoc Sýrii – 5 000 Kč.
Poskytnutí finančních prostředků na nákup šicího
stroje pro dívku z Guineje – 4 000Kč.
Rotoped pro těžce nemocného mladého muže –
5 000 Kč.
Přímá pomoc rodinám v nouzi – 16 158 Kč.

Pán Bůh zaplať!
Marie Vychopeňová
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ
III. ČÁST
Pondělí 10. 11.
Tento den jsem začal dalším krásným
okamžikem. V bazilice Božího hrobu je možné
„objednat si“ brzy ráno, ještě než začnou do baziliky
proudit davy poutníků, mši svatou.
P. Dietmar, kněz z Německa, kterého jsem tu
poznal a o kterém jsem se zmiňoval už minule, si
také jednu takovou mši „objednal“, a to přímo
v Božím hrobě! A když nám (mně a Janovi) pak
nabídl, že tam můžeme jít s ním, neváhali jsme.

Samotná mše svatá, slavená na místě, kde
ležel Pán Ježíš a kde také došlo k jeho
zmrtvýchvstání, proběhla sice jednoduše, ale moc
pěkně. Modlitby byly latinsky, čtení česky a německy
a umocněná byla místem samotným. Oltář byl
na provizorním pultíku přichystaném nad místem,
kam uložili Ježíšovo tělo a kde je teď jenom prázdná
plocha s obrazem Vzkříšeného a na první pohled
prostými slovy: „Christos anésté“ – „Kristus vstal.“
Prostá slova označující závratnou pravdu.
Malý prostor s obrovským významem. Jakoby tu
zaznívala i slova, která jsme asi už všichni někdy
slyšeli, že velké věci se často skrývají v těch malých.
Odpoledne jsme pak navštívili židovskou
ortodoxní čtvrť „Mea šarim“ (což znamená „tisíc
dveří, nebo tisíc klíčů“).
Procházeli jsme ulicemi, kde se pohybovali
samí ortodoxní Židé. K jejich zvyklostem patří
například také to, že většinou nosí tmavé obleky,
pokrývku hlavy a muži si už od dětství si nechávají
růst „pejzy“. Dá se o nich říct, že jsou to takoví Židé,
kteří se velmi přísně řídí tradicemi a dodržováním
nařízení Mojžíšova Zákona.
To jsem tam také sám poznal. Když jsem si
chtěl udělat jejich fotku, tak se otáčeli, abych jim
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nevyfotil obličej. Prý to souvisí s přikázáním, že si
člověk žádným způsobem nezobrazí Boha (význam
tohoto přikázání je stručně asi takový, že když by si
člověk chtěl zobrazit Boha, tak by ho zobrazil podle
svých představ, a už by to nebyla pravá podoba Boha,
který je neviditelný. Tím zobrazením by tedy Bůh byl
nějak omezený lidskou představou a v důsledku toho
by mu byla jakoby ukradena jeho pravá tvář. Proto i
člověk, který je stvořen k obrazu Boha, pokud by byl
zobrazen, nebo by byla zachycena jeho podoba na
fotce, tak už to není pravý obraz dotyčného člověka,
protože fotka nebo obraz nemůže zachytit to, jaký ten
člověk opravdu je).
I návštěva této čtvrti byla další velmi
zajímavou zkušeností.
Středa 12. 11.
Teď, když tu
byl Jan, trávili
jsme hodně
času také
vzájemnými
rozhovory,
které často
byly také
pěkným
sdílením víry.
Jednou jsme
spolu mluvili
například
o síle a
významu
modlitby.
A protože
tehdy zazněly
některé pěkné myšlenky, rád bych je tu uvedl tak, jak
jsem si je tehdy poznačil.
Jan mluvil o tom, jak se modlíval a modlí
za svoje potřeby a za to, co sám chce, a jak Pán
na tyto jeho modlitby odpovídá. Říkal přitom ale také
to, že to nejsou libovolné věci a zdůrazňoval, že se
modlí za věci, které ho baví, zajímají, ve kterých ví,
že je dobrý a díky kterým pak může být užitečný pro
druhé. Tedy poznává a ví o svých hřivnách a chce je
s Boží pomocí rozvíjet...
Taky se rozpovídal o tom, co v souvislosti
s modlitbou prožil v Anglii (jako brigádník tam
nějaký čas pracoval, aby si vydělal na studia a také na

Tam&Tam – číslo 5, ročník 5, květen 2014

cestu do Svaté země). Měl tam nějaké známé, kteří
po špatné zkušenosti s knězem zanevřeli na kostel a
zaměřili se ve svém životě na nejrůznější alternativní
směry. Jan se před nimi nebál o své víře mluvit, také
se za ně intenzivně modlil a po nějakém čase za ním
přišel onen známý a řekl mu: „Jano, ty jsi sem přijel a
říkal jsi, že si najdeš práci, tu sis našel. Pak jsi říkal,
že si najdeš druhou a přesto, že je to velmi těžké, tak
sis ji našel. Modlil ses za to a všechno, co jsi chtěl, se
ti splnilo. Já bych šel s tebou rád v neděli do kostela.“

A od té doby začal i se ženou chodit znovu do
kostela.
A Jano, když na to teď vzpomínal, říkal, že
kdyby nic jiného, tak kvůli těmto dvěma lidem mělo
cenu jít do Anglie. On, kterého tak baví filosofie a
judaismus, který si chtěl prací vydělat na to, aby se
těmto zálibám mohl věnovat, postavil tuto zkušenost
nade všechno…
P. Petr Káňa

PÁR (SKAUTSKÝCH) STŘÍPKŮ
Byl jsem požádán, abych napsal
pár řádků o skautském koncertu. Je
sobota večer a bílý papír přede mnou
je prázdný. V hlavě je to stejné. Ne, že
by nebylo o čem psát, naopak člověk
je plný prožitků. Mám však dojem,
že čím jsou hlubší, tím jsou i osobnější
a hůře sdělitelné...
V myšlenkách se vracím pod
chrámovou klenbu klášterního kostela.
Bachovým varhanním preludiem byl
zahájen II. skautský koncert. Vážnou
hudbu vystřídali moderátoři, kteří
svým pojetím Ódy na radost
rozpohybovali naše bránice. V rychlém sledu se zde střídají mistři světové hudby Bach, Vivaldi, Brahms, Debussy,
Monti, ale i mistři (zatím) místní – Lukáš, Eva, Kateřina, Aneta, vystupují zde i celé rodinné klany. Střídají se
hudební nástroje, zní nádherný zpěv. Není slabých míst, není malých mistrů... Překvapuje mě i účast, kostel je
zaplněn (ba co víc, vloudila se sem i Uškrcená laborantka, byť v podání Ondry). Aplaus je dlouhý, srdečný,
opakovaný. Mám dojem, že nejsou účinkující vpředu a posluchači vzadu. Jsme tu společně, všichni něčím
neviditelným propojeni. Odcházím, pomalu jdu ulicemi, cítím jak ve mě zní hudba...
Před pár dny byl svátek sv. Jiří, mučedníka a patrona skautů. Dnes ráno byla sloužena skautská mše v kostele
sv. Barbory. Kostelík se rychle plnil lidmi ve skautském kroji i bez něj. Mladší, starší, skauti, neskauti… Potkávám
lidi, kteří stáli po revoluci při obnově skautingu, i ty, kteří jej vedou dnes. Nadšenci, kteří věnují svůj volný čas
druhým, ačkoliv ho sami mají mnohdy málo. Velké věci rostou právě díky nadšení, ochotě, nesobeckosti…
Díky za ně! Začíná mše svatá, má ji bratr Petr, který sliboval v tomto oddíle... Myslím na ty, kteří dříve přiložili
ruku ke skautskému dílu, ale dnes tu nejsou. Na ty známé i neznámé, kteří v tomto díle pokračují, i na ty, kteří
teprve přijdou... Vzpomínám na diskuse, kdy se hovořilo o duchovním rozměru skautingu. Jsem rád, že se o něm
dnes nehovoří, že se prožívá...
Před několika hodinami jsem se vrátil z Bludova. Kdysi na táboře, snad před šesti či sedmi roky, jsem poprvé
viděl vystoupení několika skautů, kteří hráli divadlo pro ostatní kluky, tuším Vizionáře. O rok později, na táboře
v Adolfovicích, následovalo Dobytí severního pólu a pak další a další hry. Dnes hrají v kulturním domě Dlouhý,
Široký a Krátkozraký aneb pohádku, která u dětí propadla. Jedno vím jistě, nepropadla ani u dětí, ani u dospělých.
Je závěr, tleskáme a herci se opakovaně vrací na pódium. Vedle si pár lidiček něco živě sděluje, slyším citace
ze hry… o kousek dál slyším: „Tohle už má profi úroveň.“ Tiše souhlasím… opona se opět shrnuje, smekám svůj
šedivej skalp…
Jiří Novák - Sobol
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DOPISY DO ZÁHROBÍ
Šimon a Kleofáš, učedníci emauzští
v Městě Šumbarku
v devátém roce panování Václava z Hrádečku
Píši vám, učedníci putující do Emauz,
protože jste mi velmi blízcí. Dokonce mám
neodbytný pocit, jako kdybych toho smutného večera
putoval spolu s vámi. Dobře rozumím vašemu
smutku, bezradnosti, strachu a obavám z
budoucnosti. Také já si často připadám osamělý,
opuštěný, ba dokonce zrazený Kristem, který nás
ponechal samotné v tomto nepříznivém světě. My
jsme Mu uvěřili, a teď nám hrozí stejné nebezpečí
jako Jemu. Raději honem pryč, co nejdál od Jeho
nepřátel.

naše představy. Přesto vám bylo v Jeho přítomnosti
dobře, a tak jste ho pozvali do svého domu. Kdybyste
tak neučinili, šel by dále svou cestou, zatímco vy
byste se bázlivě uzamkli za domovními dveřmi a
zůstali ponořeni do vlastního smutku a sebelitování.
Udělali jste – možná bezděčně – to nejlepší, co jste
mohli. Pozvání do domu je nezbytnou podmínkou
pro to, aby Kristova osvobozující moc mohla působit.
Půjde s námi až na samý kraj světa a bude k nám
trpělivě hovořit, akt pozvání však musíme vyslovit
sami a dobrovolně.

Stejně jako vy i já často a rád diskutuji o Jeho
učení a věnuji mnoho času teologickým debatám a
disputacím. Zapomínám přitom, že jsem stále ještě na
cestě a plamenně obhajuji vlastní skromné poznání.
Stejně jako vy nelibě nesu, když někdo zpochybní
můj názor a předkládá vlastní argumenty. Umím se s
ním přít natolik horlivě, že zapomenu odbočit na
cestu ke svému domu. A trvá mi dlouho – mnohem
déle než vám – než pocítím, jak ve mně hoří oslovené
srdce.

Pak se otevřely vaše oči a vy jste poznali
Krista při lámání chleba. To je naše poslední šance –
maximum, kam až nám může Ježíš vyjít vstříc. Ví
dobře, jak jsme slabí a vrtkaví a mnohdy
nepopřejeme sluchu Jeho slovům. Proto přistupuje k
činu a dává se nám prostřednictvím chleba.
Eucharistie je absolutní nabídka, k níž lze zaujmout
pouze jednoznačné stanovisko: přijetí – nebo
odmítnutí.

Nepoznali jste Krista, byť jste spolu s Ním
ušli dlouhý kus cesty a hovořili právě o Něm.
Vypadal úplně jinak, než jste si Ho představovali.
Právě to je pro Něj příznačné: je vždycky jiný než

Vy jste ji přijali, i já tak činím. Tváří v tvář
eucharistickému Kristu zapomínám na všechna jalová
slova a uchyluji se k řeči srdce. Jsem šťastný a
naplněný pohodou, kterou ruší pouze myšlenka
na vás. Nejsem totiž schopen udělat to, co jste s
takovou
samozřejmostí
učinili vy. Ihned po onom
radostném
poznání
jste
znovu vyrazili na namáhavou
cestu, abyste se o svou radost
rozdělili s jeruzalémskými
bratřími. Již jste se nebáli
farizejů ani vojáků. Jen já
zůstávám v pohodlí domova.
Aby mě tolik neobviňoval
váš příklad, čtu rychle dále a
ubezpečuji se, že vaše
námaha
byla
zbytečná.
Vždyť už to přece stejně
všichni věděli! Jenom nevím,
zda takové vysvětlení postačí
i Ježíši.
Pavel Obluk
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EXODUS (11. - 12. 4. 2014)
Na Květnou neděli připadl již XXIX. mezinárodní den mládeže. Náš děkanát si tento svátek mládeže připomněl
děkanátním setkáním nazvaným již tradičně Exodus. Tentokrát jsme víkend prožili i jako postní duchovní obnovu.
I přes to, že v našem okolí bylo několik akcí ve stejný čas, a tudíž jsme se báli, aby se přihlásil dostatek mladých, sešlo
se nás nad naše očekávání, což nás příjemně překvapilo. Motto: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je
království nebeské“ nás po celou dobu setkání provázelo a připomínalo nám, že není zrovna od věci, když se spíše
budeme spoléhat na Boha než jen na sebe. Páteční film The Mission nám působivým způsobem poodhalil tajemství
hříchu a pokání. Mohli jsme vidět, jak se člověk dokáže naplno darovat druhým a odevzdat vše Pánu i za cenu
vlastního života. V sobotu ráno se naše řady rozšířily o nemalou skupinku mladých z Rudy a okolí, kterou doprovodila
Lenka Nezbedová, které tímto děkujeme za její přítomnost mezi námi. Také jsme byli potěšeni návštěvou Mons.
Josefa Nuzíka (generální vikář olomoucké arcidiecéze) a
Jendy Váni z olomouckého centra pro mládež, kteří nás
pozvali na nejrůznější akce (tohoto i příštího roku) pro
mládež,
které
se
uskutečňují
na
ADCŽM
v Rajnochovicích. Společně jsme přivítali milého hosta P.
Michala Jadavana z Ostravska. Připravil si pro nás
přednášku, u které jsme si pak i zaběhali ve formě bomby
a štítu. Po výborném obědě (moc děkujeme paní
Káňové) jsme stavěli iglú z kostek cukru, zahazovali naše
těžké kameny a tím prožili ještě několik společných chvil.
Naše setkání nemohlo vrcholit ničím jiným než mší
svatou, kterou sloužil otec Petr. Už teď se těšíme na další
společné setkání s vámi a se všemi, kteří zatím neměli tu
možnost s námi Exodus prožít.
Zdiška Nedvědová
Na Exody jsme jezdívala už dříve a vždycky byly moc super. Zrovna tak tomu bylo i teď. Akce začala v pátek
mší svatou a pokračovala na středisku v Šumperku večeří a seznamovačkama. Poté jsme se odebrali do střediskové
„spolčomístnosti“ a dívali se na film Misie. Celý den byl ukončen adorací v kapli. V sobotu ráno nás přijel navštívit
generální vikář P. Josef Nuzík. Následovala
přednáška od kněze Michala Jadavana. Ta byla
naprosto parádní. Zaměřil se na téma: Blahoslavení
chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Zahrnul do ní i to, že každý člověk je naprostý
originál, každý je výjimečný a každého člověka Bůh
miluje a volá ho k sobě. Následujícím bodem
programu byla hra, kterou si jistě všichni užili, tak
jako já (cíl hry - postavit iglů ). Po výborném
obědě a sportovní siestě jsme měli klipovou křížovou
cestu. Klipy byly moc pěkné, celá křížová cesta tím
byla ozvláštněna. Něco podobného jsem ještě nikde
nezažila. Jako poslední jsme slavili mši svatou. Pak
už jsme se jenom rozloučili a rozjeli se domů...
Celý Exodus byl opět parádní. Mám spoustu nových zážitků, poznala jsem nové kamarády a duchovně se
připravila na blížící se Velikonoce. Určitě za všechny můžu poděkovat organizátorům za úžasný a pěkně připravený
program. Příště přijedu určitě zas!
Jana Klíčová
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Pro děti
Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa od 9.30 hod.
Program v květnu bude bývat venku či budeme jezdit na výlety. Sledujte webové stránky centra sumperk.dcpr.cz
Scholička zve všechny malé zpěvačky od 5 do 10 let na pravidelné setkávání v neděli od 10:15 do 11:00 na farním
středisku. Náplní bude zpívání písniček, hraní her a také se můžete těšit na výlety. Zájemkyně se můžou hlásit u Pavly
Čermákové.

Pro dospělé
Modlitby matek – 15. a 29. května od 17.00 do 18.00 na farním středisku
Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můžete na tel. 777 988 864.
Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16.30 do 17.30 na farním středisku,
lektorka Ing. Marie Vychopeňová

V rámci Týdne pro rodinu (od 10. do 18. května) nabízíme tyto programy:


10. května od 9.30 do 16.00 – kurz pro rodiče Emoce a my s Mgr. Marií Kaňovskou.
Kurzovné: jednotlivci – 200 Kč, manželský pár - 300 Kč.



15. května v 17.00 – Modlitby
matek – srdečně zveme maminky
z celého děkanátu, aby se připojily
k naší skupince.



16. května v 19.00 na farním
středisku Tvořivá dílna pro ženy,
vstupné 30 Kč. Lektorka Hana
Heiserová.



17. května 9.30 – 11.30 –
Dopoledne s pohádkou; určeno pro
děti od 4 do 8 let; vstupné 20 Kč.
Lektorka Hana Heiserová.

Informujeme
Charita Šumperk a Centrum pro rodinu
jako
poděkováním
Tříkrálovým
koledníkům srdečně zvou na Pohádkový
les, který se uskuteční 7. června.
Příměstské tábory
termíny: 7. - 11. 7. 2014; 28. 7. - 1. 8. 2014.
Program a další podrobnosti budou včas
sděleny.

Od 1. března jsou zprovozněny nové webové
stránky Centra pro rodinu. Najdete je na
adrese: sumperk.dcpr.cz.
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MAMINKY
Druhou květnou neděli oslavíme Den matek. Je to den, kdy vzdáváme poctu našim maminkám. V Československu
se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl
tento svátek zatlačen do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen slaveného vždy 8. března,
ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. K příležitosti tohoto
svátku jsme do našeho Křesla pro hosta usadily samotné maminky z našeho děkanátu, aby se podělily, co pro ně
znamená být matkou. Zároveň jsme zjišťovali, jaká společenství právě pro maminky v našem děkanátu i okolí
můžeme najít.
„Prožila jsem neskutečné 4 roky, které byly naplněny mateřstvím. Je to zvláštní role, která nám – maminkám byla dána do vínku. Nikdy bych si nedokázala představit, že mateřství dokáže být směsicí tolika citu, lásky a něhy.
Člověk se vždy bojí o zdraví svých blízkých, ale jakmile přijdou děti, je to ještě horší, každá teplota, každý kašel
v matce vzbuzuje přemíru strachu. Každé klopýtnutí, každá modřina. Snažíme se utěšit své děti a dát jim to nejlepší.
Tato role je neskutečně těžká. Kolikrát řešíme, jestli nejsme moc přísní, nebo naopak, jestli bychom neměli ‚být
tvrdší‘. Ale my křesťané máme obrovskou výhodu. Každičký den můžeme svěřit Pánu Bohu a darovat mu jej jako
dárek. Ať už děláme cokoliv, on vše vidí a ve všem nás vyslyší. S Bohem je mateřství ještě krásnější. Panna Maria
musela být strašně statečná, když dokázala přijmout Ježíše ukřižovaného, bylo to její dítě. A tak všechny své bolístky
svěřme i jí, ať se za nás přimluví. Děkujme Pánu za ten ohromný dar mateřství a užívejme si jej každými doušky.“(VŠ)
„Mateřství je pro mě dobou odpočinku od vyčerpávajícího pracovního kalupu. Pravda, je to zase jiný kalup...
Doba vnitřního usebrání, doba neustálých změn žebříčku hodnot, doba, kdy přicházím na mnohé své skryté slabé
stránky a nedokonalosti. Asi jediný čas, kdy se mohu naplno věnovat poslání ‚být matkou‘.“ (PJ)
„Je to poslání ženy, naplnění života, štěstí radost, ale také starosti.“ (GB)

Šumperské maminky
Šumperské maminky (mezi něž chodí však i 3 malínské a občas zavítá i jedna rudská ) se mohou scházet
každý týden ve středu od 9.30 do 11.30 na farním středisku ve společenství zvaném Sedmikrásek. Setkání je určeno
pro děti, co nechodí do školky, a jejich maminky. Maminky si mohou popovídat u kávy, zatímco si jejich děti hrají
v malé střediskové herně. K společným prvkům setkávání patří modlitba s písničkou, cvičeníčko s říkankami, kterou
moderuje právě loutka zvaná Sedmikrásek, tvoření a v poslední době společné výlety. Zapsaných je 12 maminek,
které přicházejí s jedním až dvěma dětmi. Sice se málokdy sejdou všechny, což je vyhovující i kvůli kapacitě
místnosti, ale vědí o sobě navzájem. Přibližně polovinu tvoří maminky, které běžně v kostele neuvidíme. Přesto
respektují duchovní část společného programu, rády
pomůžou či navštíví i jiné programy s duchovní či
rodinnou tematikou (přednášky, kurzy, programy pro
děti aj), které pořádají Centrum pro rodinu či farnost.
Další nabídkou, kterou maminky mohou v Šumperku
využít, jsou Modlitby matek, které se konají jednou
za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 do 17.45 na farním
středisku v kapli. Modlitby mají danou strukturu,
podle které se modlí všechny maminky z různých
koutů světa. Jsou prokládány písněmi i konkrétními
modlitbami za děti. Šumperských setkání se účastní 5
– 9 maminek (i babiček). (Lenka Špatná, tel.
731 402 395)
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„Mateřství pro mne znamenalo a znamená: velké těšení a netrpělivost, zázrak života, velkou radost,
každodenní povinnosti, zdolávání různých nástrah výchovy, únavu a nevyspání, komunikaci, něžnosti, boj o trpělivost
se sebou i dětmi, obavy, úzkosti, nadšení, doprovázení, humor, obdivování, povzbuzování, napomínání, snahu být
alespoň trošku vzorem, sebezapření, zdroj neustálých překvapení, stálou výzvu k řešení malých i větších starostí,
stálou možnost učit se je /tedy děti i problémy/ odevzdávat Pánu a hlavně stálý zdroj pevné víry a naděje, že když já
jsem schopna milovat a odpouštět svým dětem, jak úžasná maminka je asi Bůh.“ (HH)
„Mateřství pro mne znamená radostné povolání k šíření Božího Království na zemi. Je to zároveň zodpovědný
a mnohdy nelehký úkol, zároveň však velká milost a požehnání. Ve svých dětech vidím Krista a mohu Mu tak každý
den dát sebe samu a večer děkovat za všechny milosti a požehnání, kterých se mi v dětech dostalo. Mateřství je pro
mne řehole s intenzivní náplní žít pro ty nejmenší z nás. Věřím, že je to cesta do Nebe, kam nás vede vzor všech matek,
Panna Maria.“ (IS)
„Mateřství? To se týká už i mě? Páni, to je rychlost! Před chvílí jsem se narodila já a za pár týdnů (nebo
dnů?) už budu máma také. Ale budu dobrá máma? Budu jí vůbec umět být? Ano, každá máma je dobrá. Nejen dobrá,
ale skvělá, úžasná! Už jen pro to, že se mámou rozhodne být…
A já se na to hrozně těším! S trochou štěstí, dobré vůle a Boží pomocí se budu snažit být tou nejlepší! Alespoň
pro svoje miminko… Ještě jsem ho ani neviděla, nevím, jestli to bude holčička či chlapeček, a přece už ten náš
„zázrak“ nade všechno miluji! Nikdy bych ten pocit nevyměnila! A nikdy toho nebudu litovat! Stojí to za všechnu
bolest, všechny nervy, starosti i „tělesné nedostatky“. Příprava na mateřství a očekávání nového života je prostě
nepřekonatelný a zároveň ten nejobdivuhodnější zážitek. Je to opravdu požehnaný stav.“
Mateřství je pro mě moc pěkné (a právě úplně nové) povolání – vlastně zázrak, který v sobě zahrnuje úžas,
vděčnost, radost a veselí (dnem i nocí), zodpovědnost, každodenní výzvy, prostor pro kreativitu, pocit vlastní
nedostatečnosti i hrdinství, potřebu (pomoci) druhých a nové pochopení pro druhé (rodiče); v neposlední řadě také
umírání sama sobě (po kouscích) – stavení dobra drobka před své. (JP)

Losinské maminky
Maminky ve Velkých Losinách také nezahálejí a scházejí se každý týden v pondělí ve 20.00 v penzionu
Fialka. Zde si společně povídají o svých dětech a rodinách či radostech a starostech rodičovství. Poté se modlí
Korunku k Božímu milosrdenství a růženec. Chodí jich sem kolem deseti a společně se dobře znají, sem tam se také
vydají na nějaké programy určené pro ně, naposledy např. na celodenní program pro ženy Radost být ženou. (Marta
Hradilová, tel. 731 621 224)
„Mateřství pro mě znamená obrovský dar a zázrak v jednom. Je až neuvěřitelné, jak takový malý človíček
dokáže změnit život nejen mně (mámě), ale i dalším členům rodiny (tátovi, babičkám...). Přestala jsem myslet tolik na
sebe a daleko víc mi záleží na Klárce.“ (MŠ)
„Co pro mě znamená mateřství? Čas, příležitost, kdy se vracím sama k sobě, ke své podstatě. Zjišťuji,
kdo jsem a jak to v životě mám a řídím se sama sebou a svými pocity. A jsem dost silná na to, abych si vše ustála.
Dávám dětem vše, co se mi nedostalo, co cítím, že potřebují, a mnohem víc. A tím dopřávám i sobě. Mateřství je
krásné i náročné a je velmi zodpovědné, protože naše děti budou žít dál na této Zemi... A jestli ji zničí úplně nebo ne,
záleží dnes na naší výchově.“ (MZ)
„Mateřství je pro mě velmi těžký a velmi krásný úkol. Těžký proto, že je to velká zodpovědnost - základna
mezilidských vztahů, a přitom se na něj nedá připravit a schopnosti jsou omezené. A krásný proto, že děti jsou
kouskem nebe. Mateřství je pro mě radost a bolest pospolu.“ (HS)
Bludovské maminky
V Bludově je nabídka pro maminky a předškolní děti situována na odpoledne. Tzv. Farníček zve maminky
a děti k společnému setkávání každé pondělí od 16.00 na faře. Farníček děti přivítá pohádkou, nechybí společné
zpívání, říkadla či tvoření. Když je dobré počasí, program se koná na farním dvoře. Za zmínku určitě stojí,
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že Farníček má i své webové stránky – www.farnicek.estranky.cz. Maminky se rovněž jednou do měsíce setkávají
na společném tvoření. To bývá vždy první čtvrtek v měsíci v 18.00 hod rovněž na faře. (Marie Johnová,
tel. 776 580 228)
„Byla jsem hodně mladá, když jsem se poprvé
stala maminkou (no, tak hodně zase ne, bylo mi 22 let) a
brala jsem to jako velký zázrak a naprosté naplnění
mého dosavadního života. Možná to bylo proto, že jsem
nestihla ani začít pracovat, že jsem šla na mateřskou
rovnou ze školy... Proto asi, když jsem se stala
MATKOU, cítila jsem to jako velký dar, který jsem
dostala z hůry. A moc jsem si to užívala. Zvlášť po
prvním porodu, což byl okamžik v mém životě, kdy jsem
se cítila neskutečně šťastná, a nesčetněkrát jsem
děkovala Bohu, že jsem to vůbec přežila a taky za to
malé nádherné zdravé dítě, které mi svěřil...
Nevěděla jsem, jestli to budu umět - být dobrou
matkou - a sama jsem byla překvapená, jak jsem to
všechno zvládala a zvládám pořád. Možná by někdo
mohl namítnout, že to pro mě, jako vystudovanou dětskou sestru bylo jednoduché, ale nebylo tomu tak. Vše pro mě
bylo nové, hlavně ten pocit zodpovědnosti a strachu, který jsem do té doby neznala. A učím se stále, škola života je asi
ta nejlepší učitelka .
Pak přišlo druhé, třetí a čtvrté dítě... Už jsem ledacos poznala a už to pro mě nebyla tak velká změna jako
poprvé, ale ten pocit zodpovědnosti a strachu nezmizel. Ten ve mně zůstal a zůstane stále. Vždycky se o ně budu bát, i
když vím, že je nemám napořád, že až jednou vyrostou, už mě nebudou potřebovat a půjdou si vlastní cestou. A já je
musím nechat jít. I když mi to teď přijde nemyslitelné, protože jsou všechny ještě poměrně malé, vím, že k tomu jednou
dojde. A mně nezbude, než svěřit je Tomu, čí skutečně jsou - Bohu. On nejlíp ví, co je pro ně nejlepší.
Takže co pro mě znamená mateřství? Dar ... zázrak ... radost ... smích ... starost ... slzy ... strach ... a
zodpovědnost.“ (AŠ)
Malínské maminky
Na začátku školního roku jsme si s několika maminkami z farnosti řekly, že se zkusíme setkávat k modlitbě
každé úterý od 17 do 18 hodin. Protože mají některé zájemkyně problémy s účastí kvůli kroužkům dětí (musíme děti
vozit do Šumperka a zpět), setkává se nás průměrně 5. Modlíme se růženec, následuje krátké rozjímání před
Svatostánkem, nějaké ústní modlitby a nakonec večerní chvály. Často čerpáme inspiraci z modliteb Večeřadla, někdy
se program mění podle liturgické doby nebo aktuální situace. Myslím, že si dobře uvědomujeme, že tady je zdroj síly
pro všední život. Když se setkání nemůže uskutečnit, cítíme, že nám chybí. Ve farnosti se také modlíme několik let
živý růženec. Otec Slávek nám tehdy vymyslel dobrý systém s předáváním kartiček, abychom na desátky
nezapomínali a stále byli ‚ve hře‘, jedni tak pomáhají druhým, když třeba na modlitbu pozapomenou. Naše
společenství živého růžence slaví často společně mši svatou a prosíme za všechny naše úmysly, za naše rodiny i celou
farnost. Vždy máme radost, když obětní dary při mši svaté přináší početný průvod našich malínských dětí, v plném
počtu určitě převyšující číslo 30. Deo gratias. (Renáta Schubertová, 774 201 248)
„Mateřství dává mému životu nový, dříve nepoznaný rozměr, je to velké obohacení, ale také velká
zodpovědnost, kterou mi Bůh svěřil. Děti jsou často naším zrcadlem, zrcadlí se v nich naše láska, ale i naše nedostatky
a chyby, život s nimi je sice náročný, ale zároveň plný a moc krásný.“ (AH)
„Co pro mě znamená mateřství? Je to pro mě kopa starostí (co dáme k jídlu, když je v ledničce i spíži
vymeteno, kde vezmu další oblečení, když děti rostou jako z vody, který kroužek máme ve kterou hodinu... atp.).
A k tomu tři kopy radosti (když máme spolu s manželem tři děti). Nikdy bych neměnila! Nikdy. Děti jsou naše velké
domácí štěstí.“ (PK)
„S mými dětmi mi připadá, že všechno, co se mi v životě děje, je opravdovější, až na dřeň všeho - ale nejvíc
radosti; skoro všechno se dá s nimi vidět jinak.“ (MŠ)
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Maminky z Rudy na Moravě
Na rudské maminky jsme si „posvítili“ nejvíce. Scházejí se totiž nejdéle a určitě stojí za zmínku,
že se k Modlitbám matek, které vyžadují při modlitbě určitý řád a mají danou strukturu, scházejí společně
s dětmi . Poprosili jsme jednu z nich, Hanku Kamlarovou, aby nám zodpověděla pár otázek.
Odkdy se scházíte?
Scházíme se asi od roku
2007. Uvažovaly jsme
o tom už i dříve, ale
nějak chyběla odvaha
začít. Až na jednom
víkendu pro maminky
v Rajnochovicích, kam
jsme z naší farnosti
hromadně
vyrazily,
jsme se dohodly, že to
zkusíme.
Kolik vás je a jaká je
struktura setkání
V Rudě
se
schází
každých 14 dní dvě
skupinky:
jedna
skupinka mívá setkání
na faře po úterní mši
svaté, druhá ve čtvrtek dopoledne.
Na čtvrteční skupinku chodí převážně maminky s malými dětmi, scházíme se vždy doma u některé z nás. Bývá nás
obvykle kolem šesti, někdy i deset… takže s dětmi je nás potom třeba i dvacet. Začínáme společnou modlitbou,
zpíváme i čteme úryvek z Písma. Každá z nás postupně vkládá lístek se jmény těch, za které se modlí, do košíčku,
který symbolicky představuje Boží náruč. Nakonec si přečteme krátký příběh „pro pohlazení duše“.
Nechybí ani malé pohoštění, a jelikož si máme co říct, tak se setkání obvykle protáhne na celé (příjemně strávené)
dopoledne.
Co vás na tomto setkávání oslovuje?
Za těch sedm let, co se scházíme při společné modlitbě, jsme už toho společně hodně zažily – chvíle radostné i
bolestné. Je fajn mít někoho, kdo se s vámi raduje, když prožíváte něco hezkého, a s kým se můžete rozdělit o to, co vás
trápí. Při setkání zažíváme Boží blízkost i okamžiky přátelství a důvěry. Často jsou mi ostatní maminky vzorem, když
vidím, jak zvládají různé životní situace nebo jaký mají vztah se svými dětmi.
Další maminka ze stejného společenství napsala: „Vědomí, že se za své děti nemodlím sama, je uklidňující
a povzbuzující. Hřejivý je pocit, když i já svou přímluvou mohu pomáhat.
Patřím ve skupince k nejstarším maminkám. Mé děti už odrůstají, proto si užívám účasti batolátek. Líbí se mi takový
dětský ruch při modlitbě. Nemyslím si, že by působil rušivě. Naopak, vidím, za koho se modlím, a několikrát jsem
v takových chvílích velmi silně cítila Boží přítomnost. Setkávání MM má podle mne pozitivní přínos i pro farnost. Naše
rodiny se vzájemně poznávají, a tak pomalu budujeme jednu velkou farní rodinu.“
Co pro tebe znamená mateřství?
Spoustu radosti, zázraků i starostí, pokoru i obavy, roztomilá překvapení i neuvěřitelné domácí „mini katastrofy“,
hodně něhy i otisky zapatlaných dětských prstíků, radost z „být spolu“ i zkoušku mé trpělivosti. Probděné noci
i nepopsatelný pocit, když si děti společně hrají nebo spokojeně oddychují. Jedinečné chvíle a neopakovatelné zážitky.
Vděk Bohu, že nám svěřil takový poklad. Rozhodně stoprocentně doporučuji.
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Co se ještě v Rudě děje pro manžele a rodiny?
Párkrát se nám povedlo vyrazit společně s několika dalšími rodinami na společnou mini dovolenou, občas se vydaří
společný výlet. (Hana Kamlarová, tel. 773 775 009)
„Mateřství vnímám především jako jeden z největších Božích darů. Je pro mě velkým posláním, úkolem,
který zahrnuje spoustu radostných, citově krásných a někdy i neopakovatelných chvilek. Také s sebou nese i nějaké
starosti a bolesti.
Mateřství pro mě znamená také čas, v němž mi Bůh dává prostor učit se především trpělivosti, bezpodmínečné
lásce a úctě ke všem, i k těm nejmenším. Dává mi naplnění v mém životě.“(ZN)

Maminky a děti v Rapotíně
Pravidelná setkávání dětí předškolního věku (0-6let) začala v listopadu loňského roku po rekonstrukci místnosti
a kuchyňky na rapotínské faře. Scházíme se zde každý pátek kromě prvních pátků v čase 16.00 – 17.30 hod. Děti si
společně chvíli pohrají, pomodlí se, zazpívají si a potom jim skřítek Sedmikrásek vypráví veselé či poučné příběhy,
po kterých následuje krátké tvoření. Schází se nás 2 - 5 maminek se svými dětmi. Rádi mezi sebou přivítáme nové
kamarády, ale raději se dopředu ujistěte na níže uvedeném tel. čísle, že setkání nebylo zrušeno kvůli onemocnění dětí
jako například v březnu . Protože i maminky se potřebují navzájem podpořit ve své nelehké, ale velmi důležité
mateřské roli, vzniklo setkávání maminek. Koná se každý první pátek po večerní mši sv. na faře od 19.30 do 21.30
hodin a je otevřené maminkám různého věku. Schází se nás 4-8 maminek. Společně se modlíme růženec a korunku k
Božímu milosrdenství. Potom si něco pěkného vyrobíme a popovídáme si.“ (Katka Štenclová, tel. 777 614 113)
„MATEŘSTVÍ? Vysněný dar. Něco, co je v ženě /ve mně/ hluboce zakódované a zároveň to není vůbec
samozřejmé, jak jsem zakusila na vlastní kůži. Radost, životní poslání, nedílná součást mého života, i když ne jediná
ani nejdůležitější. Vzájemně se podpíráme, vychováváme, obohacujeme. Vlastně nedokážu vymyslet nic, co by o
mateřství ještě nebylo řečeno, ale cítím to takhle.“ (MK)
Mateřství je pro mne úžasný dar, dobu na MD jsem si vychutnala, škoda, že nemám víc dětí.
Mateřství je krásná práce, kdy žasnu, co vše se dá dětem sdělit, předat, jak jsou vnímavé a všímavé a všemu
otevřené.
Mateřství je chvění se a strachování, úvazek do konce života = i když vyrostou, stejně na ně musím myslet jako
na děti, pro které chci jen to dobré, je to radost a opravdová silná vazba.
Mateřství je spousta hlubokých nádechů v době dospívání, kdy už nemohu situaci řešit s horkou hlavou jako to
dělají naši puberťáci se suverenitou sobě vlastní.
Mateřství jsou otázky, kdy na vlastní oči vidím, jak jsou děti samostatné bytosti a sama sebe se ptám: Zůstalo
v nich něco z toho, co jsem se snažila jim předat? Dalo se výchovou ovlivnit víc? Kolik toho v nich bylo daného neměnného shůry?
Děti mi byly svěřeny darem, za který jsem vděčná, mateřství (podle mě) je nesrovnatelné s ničím jiným.
Mateřství je sladké někdy hořce, mateřství je krásné někdy bolestně.
A co nás čeká v jejich dospělosti? Ať se stane cokoli, vždycky je budu mít ráda. (J)
Zábřežské maminky
V zábřežském Mateřském a rodinném centru Hnízdo fungují dvě skupinky Modliteb matek, vzájemně na sobě
nezávislé. Pondělní modlitební skupinka maminek se schází pravidelně již řadu let v odpoledních hodinách, páteční
společenství Modliteb matek se setkává dopoledne i s dětmi, které ještě nenavštěvují školku.
Cílem modliteb ale není „vynucení si“ zázraku. Jde především o upevnění vlastní víry a jistoty, že Bůh dává
našim dětem vše, co potřebují. Chce, abychom uvěřili, že i když cítíme strach a bezmoc, když se nám zdají naše
problémy beznadějné, u něho není nic nemožné. Někdy se změní těžká situace, jindy se změní náš pohled na ni. (Irena
Švédová, tel. 603 891 571)
vyznání maminek shromáždila Lenka Špatná
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SV. RITA

SVĚTEC MÉHO SRDCE

(* 1377 (1381) ?, Roccaporena, Itálie
† 22. květen 1457, Cascie, Itálie)
Rita z Cascie byla italská vizionářka, manželka, matka a později augustiniánská řeholnice a stigmatička. Již od dětství
toužila po řeholním životě, ale na naléhání rodičů se provdala. Její muž byl člověk
prchlivý, Rita však svou vytrvalou dobrotou překonávala všechny trpkosti a dokázala
s ním žít v harmonii. Přibližně po osmnáctiletém manželství byl její muž zavražděn.
Rita nejenže vrahům odpustila, ale prosila Pána, aby si raději povolal její dva syny,
než aby oni pomstili smrt svého otce a dopustili se tak dalšího násilí. Oba synové
umírají zanedlouho po svém otci. Když Rita zůstala sama, rozhodla se uskutečnit svou
dávnou touhu - stát se řeholnicí. Vstoupila do kláštera svaté Magdaleny v Cascii, kde
žila přibližně 40 let. V posledních patnácti letech života nosila na svém čele stigmata.
Životní zkoušky překonávala velkorysou láskou umocněnou hlubokým smyslem pro
pokání, čímž se stala vzorem všem, kteří nasazují svůj život za usmíření a pokoj mezi
lidmi. Zemřela 22. května 1457 a v tento den si ji také církev připomíná. Blahořečena
byla v roce 1627, v roce 1900 ji papež Lev XIII. svatořečil. Rita je patronkou vdov,
dále obětí zneužívání a týrání, přímluvkyní při těžkých problémech v manželství a životních zkouškách. Zvláště v Itálii
plní úlohu pomocnice v beznadějných záležitostech a je nazývána „santa degli impossibili - svatá nemožných věcí“.
Rita, vlastním jménem Margherita Lotti, prvorozená dcera Antonia a Amáty Lotti, se narodila v Roccaporeně,
asi pět kilometrů od městečka Cascie ve střední Itálii. Rok narození není přesně znám, nejčastěji se uvádí roky 1377 či
1381. Lottiusové byli rolnickou rodinou, obdělávali svůj vlastní pozemek a vedli slušný a klidný způsob života.
Vykonávali i důležitou úlohu zprostředkovatelů míru. Obyčejně byli k tomuto poslání vybráni prostí občané, většinou
starší, ale vážení pro mravnost, čestnost a nezávislost na různých politických stranách. Byli to „mudrci“, na něž se
v případě rozporů a konfliktů obraceli jednotliví obyvatelé či rodiny. Cascie, podobně jako jiná italská města a vesnice
ve 14. století, trpěla kvůli bojům mezi politickými stranami, mezi soupeřícími rodinami, mezi různými sociálními
kategoriemi a třídami. Důsledkem těchto zápasů byly spory, násilí a dokonce i vraždy. Zprostředkovatelé smíru se
snažili přivést obě strany k dohodě dřív, než by spory přerostly do vzájemné pomsty bez konce.
Rodiče Rity byli již starší, chtěli tedy své dceři co nejdříve zabezpečit budoucnost a přesvědčili ji k brzkému
zasnoubení (dle některých pramenů ve věku 12 let, dle jiných ve věku 14 let), po němž za dva roky následovalo
manželství. Ritin manžel Paolo Mancini byl z bohatého patricijského rodu a působil jako voják a velitel posádky
na Collegiacone, v blízkosti Roccaporeny. Byl mladý, pěkný i smělý, nechyběla mu dobrá výchova. Byl však
impulzivní až cholerický, ať již mezi vojáky, v disputacích s protivníky, či doma s mladou ženou. Smířlivá povaha,
kterou Rita zdědila po rodičích, spolu s životem modlitby, skromností a schopností usmířit, jí pomáhaly překonávat
těžší chvíle v manželství. S pokornou a tichou ochotou, s trpělivostí a laskavostí se jí krok za krokem dařilo žít s
manželem v radosti a pokoji. Paolo byl vychován ve víře v Boha a i to přispělo k tomu, že v něm rostla citlivost a
pokora, která mu do té doby chyběla.
Výchova charakteru je uměním, které vyžaduje trpělivost, pokoru, námahu a čas. Tak uběhlo mnoho roků a
mezi Paolem a Ritou zavládla určitá harmonie. K lásce a jednotě manželů se připojila také radost z dětí. Tradice říká,
že to byla dvojčata, chlapci, kteří byli pokřtění jménem Gian Giacomo a Paolo Maria.
Život mladé manželky a matky byl plný drobných věcí všedních dní. Ale právě věrnost tomuto každodennímu
životu byla její modlitbou, posvěcením pro ni i pro její drahé, zasvěcením se Hospodinu.
Jednoho večera, když se Paolo vracel domů, přepadlo ho několik mužů, kteří ho v blízkosti strážní věže
v Collegiacone ubodali k smrti. Úloha vrahů byla o to lehčí, že Paolo s sebou nenosil zbraně. Jak svědectví vyprávějí,
Rita ho přesvědčila, aby se zřekl zbraní ve prospěch lásky k míru.
V čase velkého zármutku nad ztrátou manžela byla Rita nucena myslet na budoucnost své rodiny, která
musela zaujmout postoj k Paolovým vrahům. Ti nebyli odhaleni a odsouzeni, přestože se v městečku objevily hlasy a
podezření, které dávaly přesná jména předpokládaným viníkům. V důsledku toho Paolova rodina stále přechovávala
touhu po pomstě. Příbuzní pobízeli i Ritiny dorůstající syny k zásahu proti vrahům.
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Rita hodně trpěla pro manželovu smrt a pociťovala v sobě hněv i rozhořčení pro spáchanou nespravedlnost,
ale později vrahům odpustila. Nejen to, následujíc příkladu svých rodičů, kteří byli po dlouhé roky zprostředkovateli
smíření, snažila se o přenesení pokoje a odpuštění i na své příbuzné. Nechtěla zejména, aby se mstili její synové
a uvalili tak na sebe těžký hřích vraždy. Oba Ritini synové vskutku zanedlouho poté umírají, pravděpodobně
v důsledku epidemie moru. Rita zůstává sama, pouze s manželovými příbuznými, kteří v sobě stále přechovávají
nevraživost a touhu po pomstě do takové míry, že na Ritu a její snahy o smíření hledí podezřívavě.
Po smrti svých synů se Rita jako téměř čtyřicetiletá žena domnívá, že může ještě dobře využít svůj život
ve službě lásky k bližním. Avšak její žádost o vstup do komunity augustiniánek v Cascii je odmítnuta. Řeholnice
pravděpodobně Ritě nevyhověly, neboť byla vdovou po zavražděném. Kdyby ji byly přijaly, klášter by se mohl stát
předmětem pomsty a mohl být zatažen do sporů. Mnišky považovaly za vhodné čekat, než se utiší nevraživost a obě
strany se usmíří. A skutečně, Rita nakonec dokázala „nemožné" a mezi rodinami zavládl Boží pokoj a smíření.
Následně mohla Rita vstoupit do kláštera svaté Magdaleny.
Sestra Rita byla v městečku Cascie známá nejen proto, že byla protagonistkou dramatického rodinného osudu,
ale i proto, že ještě jako manželka a později vdova projevovala velkou snahu poskytnout pomoc chudým a trpícím.
V těchto charitativních činnostech mohla pokračovat i jako řeholní sestra, a to ještě horlivěji. Regule augustiniánek,
přestože byla přísná, v té době nevyžadovala klauzuru. Proto mohla Rita se svými sestrami navštěvovat domy starých,
nemocných a chudých a přinášet jim jídlo, šatstvo, potřebnou pomoc a útěchu.
Řeholní život Rity se vyznačoval vroucím vztahem lásky k ukřižovanému Ježíši. Byla asketičkou a mystičkou
často rozjímající o Kristově utrpení. Během svého života v klášteře se vytrvale postila a spávala na podlaze. Na Velký
pátek 1443 při meditaci před křížem pocítila, že jeden z trnů Ježíšovy koruny probodl její čelo a způsobil hlubokou
ránu. Bolesti trnové koruny přijala jako pečeť lásky. Už předtím toužila po účasti na Kristově utrpení.
Ritina rána kromě toho, že byla velmi bolestivá, se nehojila.
Proto se zakrátko zanítila a šířil se z ní zápach, který vyvolával
pochopitelné znechucení těm, kteří byli v její blízkosti. A tak musela
Rita spolu s fyzickou bolestí snášet také bolest osamocenosti. Předtím
se s dalšími řeholnicemi věnovala charitativní činnosti, teď její přínos
spočíval pouze v modlitbě a snášení bolestí. Utrpení trvalo dlouhých
patnáct roků, až do její smrti, ale jeho dobročinný účinek pocítili ve
svých strádáních nejprve místní a ještě v dnešních časech ho pociťují
její nespočetní ctitelé po celém světě.
V posledních čtyřech letech svého pozemského života byla Rita
připoutaná na lůžko, vyčerpaná prací a nemocí. Utrpení spolu s
modlitbou bylo privilegovaným způsobem, který jí byl udělen, aby žila
ve společenství s Ježíšem. Začala se dívat na svět pohledem
Ukřižovaného.
Rita umírá v roce 1457. Pověst o její svatosti se záhy rozšířila
po celé Cascii: žena zasažená velikým rodinným neštěstím, která viděla
umírat svého manžela i děti, a přesto byla schopná odpustit vrahům;
která smířila tolik osob; která dřív, než dostala trn, každodenně
vycházela z kláštera, aby šla potěšit a povzbudit zarmoucené, ošetřovat
nemocné a nuzné; stigmatizovaná, mystička; sestra, která rozmlouvala s Bohem. Traduje se, že již několik hodin po
její smrti se ve městě udály početné zázraky a uzdravení. Rita byla uložená do skromné truhly a klášter svaté Máří
Magdaleny se hned po pohřebních obřadech stal cílem nepřetržitého putování věřících. Pro pověst svatosti a divů
dostala titul „svatá v nemožných záležitostech.“ Během let její věhlas stále rostl a Rita byla prohlášená nejprve v r.
1627 za blahoslavenou, dne 24. května 1900 za svatou.
Z období posledních měsíců Ritina života se zachovala legenda, podle které si Rita přála utvrdit své
spolusestry ve věrnosti k Církvi a v lásce k Ježíši. Požádala jednu z nich, aby jí ze zahrady přinesla čerstvé růže a fíky.
Přestože byla třeskutá zima, řeholnice ze zahrady skutečně donesla požadované. Rita pak poděkovala Ježíši a dary
předala udiveným sestrám. Na Ritinu počest každým rokem v noci z 21. na 22. května ve slavnostně rozsvícené
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a vyzdobené Cascii obnovují věřící mírové poselství lásky svaté Rity. Po celé Itálii a hlavně v augustiniánském řádu
se světí tzv. Ritiny růže na památku jejího zázraku.
Podle tradice je Rita přímluvkyní v beznadějných a neřešitelných situacích, v nešťastném manželství
a v životních zkouškách. Zázraky na její přímluvu se dějí dodnes. Při kanonizačním procesu byly uplatněny tři:
vědecky nevysvětlitelná vůně vycházející z Ritiných tělesných ostatků, uzdravení děvčete z ohrožení slepotou a
uzdravení sedmdesátiletého muže na pokraji smrti způsobené gastroentritidou. Dnes znají svatou Ritu po celém světě,
hlavně ji však uctívají v Itálii, v Jižní Americe a na Filipínách.

MODLITBA KE SVATÉ RITĚ
Svatá Rito, pros za mě,
jsem v krizi smutku a únavy,
trpím úzkostí,
trápím se z nedostatku odvahy,
nedůvěřuji Boží dobrotě,
neumím se smířit s cestou kříže,
nenabízím své rodině zdroje Tvé něžnosti,
nežiji lásku spojenou s odpuštěním,
nesmiřuji lidi,
nelétám na křídlech modlitby,
nemám radost.
Svatá Rito, pros za mě,
abych měl dostatek lásky k Bohu a k bližním,
abych měl dostatek víry a důvěřoval Bohu vždy,
abych měl dostatek naděje a viděl daleko až k věčné blaženosti.
Svatá Rito,
ať mi Pán dopřeje milost
žít pod Tvou ochranou
a cítit účinnost Tvé přímluvy.
Amen.
Anička Rozsívalová

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU
Zachmuřené nebe, ze kterého občas vypadlo několik kapek, shlíželo na pár šumperských farníků, kteří
po zimě setřeli prach z kol a vyrazili směrem k hradu Brníčko. Po zahřívacím stoupání nad Kolšovem jsme
přijeli na hrad. Pan Tunkl nebyl zrovna přítomen, ale potomci jeho poddaných, v rámci dne Tunklovo Brníčko,
právě vyprávěli o tom, jak pan „Jiří“ stavěl svůj hradní příbytek a měnil okolní tvář krajiny. Přednášce
předcházela prohlídka objevených středověkých maleb v místním kostele. Úbočím kopců, se svěží zelení
pučících stromů, jsme přijeli k Cikánskému buku. Ani zde jsme nezastihli dávné kočovníky. Buk, který toto
tábořiště kdysi zastiňoval, vypadal, že má ty lepší časy za sebou. Podél Raškovské boudy jsme vystoupali
k nejvyššímu bodu výpravy - Bílému kameni, abychom dlouhým sjezdem do Lesnice dali odpočinout unaveným
nohám. Před Šumperkem jsme doplnili vypocené tekutiny a se slovy ahoj… díky… zas příště, jsme se rozjeli.
Kdo bude mít zájem, muže se zúčastnit cyklovýletu na Štolnavu (Prameny) dne 18. 5. 2014. Odjezd bude
v 13:15 od hotelu Grand. Jedná se o zaniklou obec v malebné krajině nedaleko Rejchartic (jeden
ze šumperských farníků zde opravil malou kapličku, jiný zase obnovuje základy kostelíka sv. Jana a Pavla, které
budou posvěceny dne 22. 6. 2014 v 15:00 hod.).
srdečně zve Jiří Novák
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Drazí, v Šumperku se stalo tradicí, že se na
májových pobožnostech spojujeme v modlitbě za
společné úmysly. Týkají se nejen farnosti, ale i různých oblastí života, a reagují na aktuální důležité události v
církvi a ve světě. Proto jsem se rozhodl je letos nabídnout všem v děkanátě. Sjednoťme se v modlitbě a
modleme se i společně za sebe. Snad nám to pomůže také oživit či lépe prožít letošní májové pobožnosti. Sice
časopis dostanete do rukou až 4. května, avšak intence z prvních májových dnů si můžete přidat kdykoliv. Kéž
nás mariánská úcta vede k větší lásce k našim farnostem a lidem kolem nás. Ave Maria!
P. Slawomir

INTENCE NA KVĚTEN
2014
Na tyto úmysly se chceme
modlit letos při májových
pobožnostech,
při rodinné a soukromé modlitbě.

1. 5. čtvrtek
Prosme dnes na přímluvu sv. Josefa, dělníka, o
požehnání pro pracující, a také za ty, kteří nemohou
najít práci. Prosme také, aby všichni pochopili, že
práce je pro člověka, a ne člověk pro práci, že
nežijeme jen pro peníze a pohodlí, že neděle je svatý
den, kdy se nemá pracovat. Ať pamatujeme, že bez
Božího požehnání marné lidské namáhání.
2. 5. pátek
Prosme o růst zbožnosti všech farníků. Prosme, aby
náš náboženský život nebyl jen zvykem, ale
opravdovou odpovědí víry na Boží lásku. Ať náš vztah
k Bohu není povrchní ale ať se dotýká našeho srdce.
Prosme, abychom uměli být opravdovými svědky víry
a ukazovat Boha lhostejným a nevěřícím. Ať nejsme
věřící jen v kostele.
3. 5. sobota
Prosme, ať jsme shovívaví při posuzování jiných a
přísnější při posuzování sebe. Ať vidíme své chyby a
druhým umíme odpustit. Ať nepomlouváme!
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4. 5. neděle
Prosme o ducha pokání: ať chceme a umíme činit
pokání za sebe i za druhé. Ať pamatujeme na páteční
půst od masa nebo jiné kající skutky. Ať si nemyslíme,
že pokání již dnes není moderní. Ať umíme k modlitbě
připojit oběť, aby byla ještě účinnější.
5. 5. pondělí
Prosme za všechny, kteří pravidelně obětují farnosti
svůj čas i síly. Prosme i za všechny, kteří po celý rok
pro farnost pracují a ujímají se různých služeb. Na
konec i za ty, kteří náš kostel stavěli a po celá staletí
udržovali, opravovali a na něj přispívali.
6. 5. úterý
Ať máme rádi děti, ať jsme vynalézaví v hledání
způsobů, jak účinně dětem předávat živou víru. Ať
všichni pochopí, že nestačí dítě pokřtít. Ať vztah dětí k
Bohu nekončí prvním svatým přijímáním. Za všechny,
kteří jakkoliv pomáhají dětem najít cestu k Bohu, a ať
v nás všech je dětská důvěra k Bohu a jeho Matce
podle slov Písma: „Jestli nebudete jako děti, nevejdete
do Božího království.“
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7. 5. středa
Prosme za katechety. Prosme pro ně o moudrost,
trpělivost a lásku k dětem. Prosme o Boží požehnání
pro jejich úsilí.

požehnáním. Ať vždy vědí, že to nedělají pro lidské
oko, ale ad maiorem Dei gloriam, pro větší čest a slávu
Boží. Prosme, aby nikdy nechyběli naší farnosti ti,
kteří by vykonávali tuto službu s radostí a pokorou.

8. 5. čtvrtek
Prosme dnes za všechny lektory v naší farnosti, za ty,
kteří čtou čtení a přímluvy při mši svaté a vedou
modlitbu růžence. Ať jim Bůh žehná za jejich službu
farnímu společenství. Ať je čtení Božího slova pro ně
ctí a radostí, ať z Božího slova žijí. Ať umí zapálit
druhé a ať je co nejvíce těch, kteří by byli ochotni
takto sloužit Bohu a lidem.

13. 5. úterý
V den svátku Panny Marie Fatimské prosme za mír
ve světě, zvlášť na Ukrajině.

9. 5. pátek
Prosme za nová kněžská a řeholní povolání. Prosme
Pána o odvahu pro všechny, kdo cítí povolání, aby
velkoryse odpověděli na Boží volání. Prosme o dobré a
svaté kněze.
10. 5. sobota
Za kostelníky a ministranty, varhaníky a pěvecké
sbory. Ať všechny, kteří se starají o krásu liturgie, Pán
obdaruje svým požehnáním. Ať jim dá sílu a ochotu
sloužit druhým. Ať sám Pán rozmnoží počet
ministrantů, dává jim nadšení a radost z ministrování.
Chrámové sbory ať zpívají nejen hlasy, ale celým
svým srdcem životem k větší cti a slávě Boží.
11. 5. neděle
Prosme za Charitu. Prosme, aby svou službou
potřebným vydávala opravdové svědectví křesťanské
lásky. Ať se všichni cítíme spoluodpovědní za naše
charitní dílo. Prosme o Boží požehnání pro všechny
pracovníky, dobrovolníky a klienty.
12. 5. pondělí
Za ty, kteří pravidelně uklízejí naše kostely i farní
budovy a za ty, kteří se starají o kaple, kříže a Boží
muka v naších obcích. Ať jim Bůh odplatí svým

14. 5. středa
Prosme o dobré počasí a hojnou úrodu. Ať Bůh dá sílu
a požehnání všem, kteří pracují na poli. Ať dá chléb
všem hladovým. Ať naučí i nás dělit se chlebem a
radostí s těmi, kteří je nemají.
15. 5. čtvrtek
Prosme dnes za Radio Proglas a televizi NOE. Kéž je
působení těchto stanic opravdovou službou evangeliu.
Prosme o požehnání pro všechny, kteří je tvoří.
16. 5. pátek
Za pastorační rady farností. O světlo Ducha Svatého a
nadšení v práci pro farní společenství. O ducha jednoty
a o radost ze služby druhým. O schopnost získávat
spolupracovníky a Boží požehnání pro všechny jejich
záměry a celou činnost.
17. 5. sobota
Prosme za ty, kteří vykonávají službu akolytů podávají svaté přijímání a roznášejí je nemocným. Ať
je tato služba pro ně ctí a radostí, ať jim pomáhá denně
vnímat Boží blízkost, ať ji konají s láskou
18. 5. neděle
Prosme za bohoslovce a jáhny, kteří se v těchto dnech
připravují na přijetí svátosti kněžství (zvlášť za jáhna
Františka, který pochází z našeho děkanátu a bude mít
svou primici letos v červnu v Rapotíně). Prosme pro ně
o velkou víru a důvěru. Ať je Duch Svatý vede
v těchto důležitých dnech jejich života.

Kněžské svěcení Františka Ponížila
sobota 28. 6. 2014 v 9:30
v katedrále sv. Václava v Olomouci.

První mše svatá /primice/
neděle 29. 6. 2014 v 15:00 v kostele v Rapotíně
Bližší informace v červnovém čísle TAMTAMU
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19. 5. pondělí
Prosme za všechny nevěřící, za ty, kteří nepoznali
Boha nebo ho nechtějí znát. Možná, že je od Boha
vzdálila naše nedokonalost a hřích. Odevzdejme je
tedy do Božích rukou, neboť i my jsme za ně
odpovědni. Kéž se s nimi jednou shledáme v nebi a
můžeme navěky chválit Boha.
20. 5. úterý
Prosme za naše rodiny. Kéž v nich vládne láska a
odpuštění. Ať jsou všichni i manželé sobě věrni a své
děti učí dobrým příkladem opravdové věrnosti a lásce.
21. 5. středa
Prosme za všechny nemocné a trpící. Kéž se k nim Pán
skloní a posilní je svou mocí. Ať je jeho kříž pro ně
posilou v utrpení. Prosme o požehnání, sílu a trpělivost
pro všechny, kdo jim pomáhají, kdo je ošetřují a kdo je
léčí.
22. 5. čtvrtek
Prosme, abychom nedělní mši svatou prožívali jako
opravdové setkání s živým Bohem. Ať je pro nás mše
svatá, podle slov koncilu, pramenem a vrcholem
křesťanského života. Ať nikdy není jen povinností a
zátěží. Kéž se každý z nás po celý týden těší na nedělní
setkání s Pánem.
23. 5. pátek
Děkujme dnes za životní vzor v osobách arcibiskupa
Cyrila Stojana, kněží Antonína Šuránka a Ignáce
Stuchlého i Aničky Zelíkové, kteří jsou kandidáty
k svatořečení z naší olomoucké arcidiecéze. Prosme,
abychom je mohli brzy uctívat jako svaté a ať na jejich
přímluvu umíme sami překonávat všechny životní
těžkosti.

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás!

farnost Sobotín zve na pouť

ke sv. Janu Nepomuckému
Klepáčov

24. 5. sobota
Prosme za papeže Františka, který se dnes vydává
na pouť do Svaté země u příležitosti 50. výročí setkání
papeže Pavla VI. s patriarchou Athenagorasem. Kéž
tato jeho cesta přinese ovoce porozumění nejen mezi
křesťany, ale také mír do celého regionu.
25. 5. neděle
Prosme o radost z víry. Ať jsme radostnými křesťany.
Ať jsme lidmi důvěry. Prosme také za všechny, kteří
jsou smutní a zoufalí. Kéž v Bohu najdou
nevyčerpatelný pramen naděje.
26. 5. pondělí
Boží požehnání a ochranu Panny Marie při opravách
farního střediska a také při opravách kostelů, kaplí a
jiných farních budov, které letos proběhnou.
Pamatujme s vděčností na ty, kteří opravám věnují
svůj čas a síly a na všechny dobrodince.
27. 5. úterý
Prosme za ty, kteří letos přijmou svátost biřmování.
Ať je pro ně tento okamžik novým rozhodnutím žít pro
Pána a s pomocí Ducha Svatého posvěcovat svůj život.
Prosme, aby jim Duch Svatý pomohl žít plně svou
víru, hájit ji a být jejími svědky před druhými.
28. 5. středa
Pamatujme dnes v modlitbě na kněze, kteří nám
sloužili, se kterými jsme se setkali, kteří pracovali
v naší farnosti. Prosme o požehnání pro živé a o věčný
život pro zemřelé.
29. 5. čtvrtek
Prosme za děti, které letos přistoupí k prvnímu
svatému přijímání a také za jejich rodiče. Kéž mají
rádi Ježíše a setkávají se s Ním často a s láskou
po celý život.
30. 5. pátek
Prosme, aby se všichni farníci cítili spoluodpovědní
za naši farnost. Prosme, aby nikdo z nás nebyl jen
pozorovatelem a kritikem, ale abychom všichni uměli
žít nejen pro sebe, ale i pro druhé.
31. 5. sobota
Prosme za všechny ctitele Panny Marie, za ty, kteří
přicházeli na májové pobožnosti, za všechny, pro
které Panna Maria je každodenní společnicí na cestě
životem. Kéž nás všechny Boží Matka vede po
Božích cestách a chrání před každým nebezpečím.

18.5. 2014 v 15.00 hod.
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NA POKRAČOVÁNÍ

CONSILIA MARIA LAKOTTA
KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!

Gratia vzala tiše svůj růženec. Cestou na letiště jsem seděla hrdě ve svém bílém dominikánském hábitě
a v závoji novicek vedle sestry Marie Kláry a nechala se obdivovat cestujícími, kteří nakukovali do našeho
taxíku. Jistě se domnívaly, že my, řeholnice, které jsme zahýbaly k letišti, poletíme za moře.
„Ty, Marie Kláro, nebylo by to hrozné, kdybychom měly teď letět do Hongkongu?“
Potřásla hlavou. „Ne, umínila jsem si, že se od nynějška všemu podřídím. Byla jsem taková hloupá,
domýšlivá husa. Ale tvým příkladem, sestro Eileen, jsem přišla k rozumu. Nikdy bych nebyla dostala přes rty,
co tys řekla.“
Byla jsem celá zaražená. „Ale to přece byla pravda!“ řekla jsem udiveně.
„Právě!“ potvrdila Marie Klára, „tys jednala správně dominikánsky, aniž bys o tom věděla. Veritas –
a proto tě nechali v klášteře a mne zdarma k tomu.“
Stiskla jsem jí ruku. „Ty jsi blázínek, Marie Kláro!“ To znamenalo mezi námi něco jako vyznání lásky
a ona se na mne zasmála.
Sestra Alžběta seděla vepředu vedle šoféra a naštěstí neslyšela, co jsme si šeptaly, neboť bylo zakázáno
soukromě hovořit o kapitulních záležitostech. Avšak která novicka je bez chyby? A u nás to byl zvláštní
případ, který musel být poněkud objasněn.
Po chvíli jsme stály na obrovském letišti těsně u sestry Alžběty. Tiskly jsme se k ní, jako bychom byly ještě
nesmělými postulantkami. Kdyby nás tak omylem napěchovaly do útrob jedné z těch bzučících nestvůr! Někdo
z uniformovaného pozemního personálu mluvil se sestrou Alžbětou.
„Sestro, jste z konventu Panny Marie? Volali vás již rozhlasem. Čekáte u nesprávného letadla. Zde bude
uvítání diplomatů. Vaše spolusestry jsou již v hale číslo čtyři naproti.“
Sestra Alžběta se na nás podívala zaraženě. Její dlouhý obličej se ještě více prodloužil: „Děti, jen mě
neprozraďte u generální! Že se mně, staré profesce, může něco takového přihodit! Ovšem, člověk se trochu
odcizí světu, když žije stále jen svými koňmi a kravami. Měly jste mě vidět před dvaceti lety, když jsem zde
přistála přímo z Polska!“ – och – teď se prořekla.
„A s velkým přivítáním vašich příbuzných, protože jste byla hraběnka, pravda, sestro Alžběto?“ řekla jsem
vítězoslavně. Ucpala si uši.
„Buďte hezky zticha. Jsme sotva tři kroky z kláštera a již zapomínáme na všechna řeholní pravidla. Rychle,
ať naše unavené poločíňanky neusnou, než se přihrabeme.“
Zamířily jsme k přijímací hale číslo čtyři a vyhledaly snadno naše černobílé řeholní sestry. Byla jsem trošku
zklamána. Jejich obličeje byly sice osmahlé, ale neměly žlutavé zbarvení a jejich oči zůstaly tak kulaté, jako
jsou oči většiny lidí našeho kontinentu. Domnívala jsem se totiž, že po desetiletém pobytu působí okolí
i na zevnějšek.
Rychle jsem uchopila těžký letecký kufr sestry Anděly.
„Opatrně, maličká! Uvnitř jsou cenné filmy a promítací přístroj. Pan biskup z Hongkongu nám jej daroval,
abychom vám připravily zajímavý večer.“
Sestra Brigita, malá a kulatá, mluvila rychle a s lehce asijským přízvukem se sestrou Alžbětou. Před mnoha
lety spolu vstoupily do kláštera. Naštěstí bylo pro nás mlčení zrušeno. Bylo to tak lidské! K mému údivu
nebyly misionářky ani trochu vyčerpány nebo unaveny. Tvrdily, že let byl pro ně opravdovým zotavením a že
několik hodin i tvrdě spaly. Nakonec to nebylo v misiích tak těžké, jak jsme se domnívaly. Při přednášce se
světelnými obrazy, večer na druhý vánoční svátek, jsem musela svůj názor ovšem opravit.
Prožily jsme podivuhodně krásné vánoční svátky v plném klášterním míru a hlubokém rozjímání. Tam
v Hongkongu nejsou tiché sváteční dny. Jen stále táž vyčerpávající, úmorná práce. Rozechvěle jsme sledovaly
sestry v uprchlických táborech, v nemocničních sálech, v ústavech pro léčení kuřáků opia, v úzkých hlučných
ulicích plných bazarů, kde bída vegetuje na okrajích cest, ve špinavých čtvrtích zaplavených nemocnými
dětmi, ve věznicích a obrovských azylech pro přistěhovalce ze zahraničí. Pozvolna jsem si uvědomovala, proč
nás sestry tak důkladně zkoušely, zjišťovaly a opatrně zvažovaly všechny naše schopnosti, než byla některá
poslána do cizích, přelidněných světadílů. Jen pevné povahy tam obstojí. My mladé jsme zmalomyslněly.
„Ty, Gratie,“ šeptala jsem jí, „jsi teď vyléčená ze své misijní horečky?“
Pohlédla na mne udiveně. „Ne, filmy spíše přilily olej do ohně!“
Nechápala jsem to. A přece, sestry Anděla a Brigita vyzařovaly jakousi zvláštní přitažlivou sílu. Byly stále
obléhány dychtivými sestrami, musely vyprávět a odpovídat, byly tázány na nejmenší podrobnosti. Sestra
Betty se dozvěděla, že sladké malé Asiatky se nepodobají vždycky loutce Käshe-Kruse. Jsou to často děti
navštěvované strašnými nemocemi, nejčastěji křivicí a otoky z hladu. Mají své chyby jako jiné děti – ale jsou
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mnohem trpělivější v bolestech; už od narození, od malička se zdají být určeny pro utrpení. Srdce sestry Betty
se při té zprávě rozplývalo.
„Mají jim dovézt velké nákladní lodě plné rýže, aby se všechny nasytily,“ zvolala. „Napíši domů rodičům,
aby prodali svůj dům a můj podíl aby poslali do Hongkongu na misie.“
Všechny jsme se smály. Zastyděla jsem se. Co já bych mohla dát? Nebyla jsem ani ochotna tam letět.
Zmocnil se mě podivný nepokoj. Nějaký osten, který se nedal vytáhnout, se mi zabodl do svědomí.
Sestry misionářky u nás zůstaly tři měsíce a stále měly co vyprávět. Když odjížděly, doprovázely je
na letiště jiné dvě novicky, sestra Gratie a sestra Betty. Tyto dvě měly z naší skupiny novicek největší lásku
k misiím. Když se vrátily, byla sestra Gratie velmi tichá a do sebe uzavřená. Několik dní se stranila dokonce
i mě. Myslela jsem, že truchlí pro misionářky, k nimž se vřele přimkla. Tesknota není v klášteře žádnou
zvláštností. Jednoho rána v březnu, právě ve výročí svého vstupu do kláštera, jsem potkala sestru Gratii
a při pohledu na ni mě píchlo u srdce. Vycházela z pokoje generální představené s očima červeně uplakanýma.
Copak je na Gratii hodno pokárání? Jak ji může někdo rozplakat? Rozhodla jsem se, že si nedám pokoj, dokud
to nevypátrám. V nutném případě půjdu k matce Dominice a budu za Gratii bojovat, ať se jedná o cokoliv.
Trvalo to však ještě několik dní, než mi svěřila svůj zármutek. Sestra Gratie, naše bývalá Klára Nell, dostala
dopis od své filmové společnosti, která nabízí točit misijní film, v němž by vedlejší role hrály skutečné
řeholnice. Filmová společnost nabízela klášteru značný obnos, když propůjčí osoby a misijní materiál
z Hongkongu. Ale matka Dominika chtěla nejprve získat souhlas biskupského vizitátora. Že by snad odmítla
Gratii jako účinkující a dala přednost jiné?
Gratia ihned osušila své slzy, když jsem žádostivě pátrala: „Doufala jsi, že dostaneš hlavní úlohu?“
Celá zčervenala: „Ne, Eileen, nechci vůbec hrát ve filmu, proto bych neprolila ani slzičku. Trápí mne jen,
že nemohu pracovat v misiích. Lékař se totiž vyjádřil, že bych při své srdeční vadě nesnesla ani podnebí,
ani vyčerpávající práci v misiích. A já vstoupila do tohoto kláštera, abych se stala misionářkou.“
Co se na to dalo odpovědět?
„Snad budeš později zdravější,“ konejšila jsem ji opatrně.
„Jen aby to nebylo horší – představ si, kdyby mne tak pro nemoc propustili z kláštera! Jsem teprve
novickou.“
To mě rozčililo. „To se nesmí stát! Bez tebe bych zde také nezůstala.“
Tu mne náhle chytila za ruku. „Eileen, to nesmíš říkat. Buď jsi zde z lásky k Bohu, anebo jednoho dne
ztroskotáš. Přála bych si, abys mne neměla tak ráda.“
Vzdychla jsem: „Ach, Gratie, myslím, že jsem dosud nepochopila, co je pravá láska k Bohu. Neuvědomila
jsem si dosud, že jen dokonalá láska dá řeholnici sílu, aby vytrvala. Potřebuji příklad, který mne strhuje, proto
musíme zůstat spolu.“
„Ne, Eileen, každá z nás je příkladem. Ne já, ale každá profesní sestra, každá představená. Musíš se
ode mne odloučit, míníš-li to vážně se svým řeholním životem.“
Jak důrazně to řekla! Bolelo mne to, ale cítila jsem, že se dotkla přímo jádra řeholního života. V příštích
dnech jsme už neměly čas na výměnu svých osobních starostí a radostí, neboť jako před rokem nás čekala zase
biskupská vizitace. Tentokrát přijel vizitátor poněkud dříve, aby si pohovořil o otázkách rozvířených filmovou
společností. Nějak jsem se obávala toho shledání. Což jestli mu generální představená o mně všechno poví?
Jak vydržím pohled jeho chladných, pronikavých očí? Bylo by mi skoro lépe, kdybych vězela v kůži sestry
Marie Kláry.
Tentokrát jsme byly se sestrou Betty určeny k velkému čištění a drhnutí a působilo mi potěšení, když jsem
se prací dokonale unavila. Nejlépe, kdyby biskupský vizitátor přišel na chůdách, tak čisté a lesklé byly naše
podlahy. Myslím, že není lepšího uklidňujícího prostředku při duševních krizích, než pracovat až do krajní
únavy. Jinak bych byla zase strávila bezesnou noc, než našel obávaný den.
Z okna své cely jsem viděla přijíždět velkou černou vizitátorovu limuzínu a po schodech svižně vystupovat
malou hubenou postavu. Bylo mi jako dítěti ve svatomikulášský večer.
„Podívej se, Gratie, už je tu!“
Nejevila zvědavost, ale poznala jsem, že je neklidná. Za chvíli si vzala své srdeční kapky, myslím,
že o něco více než jindy.
„Proč jsi rozrušena, Gratie, tobě se nemůže nic přihodit. Vzpomeň na mne, černou ovci!
„Oh, Eileen, u mne se jedná o život či smrt. Kdybych musela z kláštera, myslím, že bych nepřežila.“
„Nepředstavuj si nic takového, Gratie. S monsignorem se dá báječně mluvit, ten dojem jsem tehdy měla.“
Můj hlas nezněl příliš přesvědčivě.
Měly jsme teď jen čtyři nové postulantky. Pátá byla propuštěna hned po prvním zkušebním týdnu,
poněvadž přišla do kláštera jen z mladistvého poblouznění. Výslech tedy pokračoval rychle, přišly jsme brzy
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na řadu. Nemohly jsme se v klidu ani pomodlit růženec. Srdce se mi horečně chvělo o mou milou Gratii,
která již byla uvnitř, a tak jsem ze strachu dokončila bolestný růženec do posledního Ave. Pocítila jsem
hluboce jeho uklidňující účinek; není to jen modlitba, nýbrž i nervy uklidňující lék v naší uštvané době. A je to
dominikánské privilegium chopit se ho v každé životní situaci jako záchranného kruhu. Svírala jsem pevně
každou jednotlivou perlu. Dveře se otevřely. Vyšla bledá, ale klidná – měla ještě tolik síly, že se na mne
usmála. Potom jsem vstoupila.
„Nu tak, sestro Eileen,“ tázal se vizitátor množstvím jemných usměvavých vrásek ve svém asketickém
obličeji, „přiblížila jste se v tomto roce alespoň o něco svému obdivovanému Akvinskému?“
Tento muž měl ale paměť, dělal jako bych poslední audienci u něho vykonala předevčírem. Opatrně jsem
usedla na nejkrajnější hranu židle, stále hotova k útěku. Zdálo se, že tento malý tenký muž nechává ve svém
nitru běžet magnetofonovou pásku rozhovorů, které měl se mnou před rokem, neboť když jsem odpověděla
poněkud nejasně a rozpačitě, pokračoval hned přátelsky: „Mého podnětu k vydávání řádového časopisu jste
neuposlechla. Místo toho, jak mi prozradila generální představená, vám bylo uloženo, abyste vydala knihu,
jejíž rukopis, jak doufám, mi bude brzy doručen, neboť bude možná potřebovat biskupské imprimatur.
Jinak neshledávám na této myšlence žádné závady, naopak, vítám ji.“
Dovedl monsignore tak skrýt své myšlenky, anebo mu generální představená neřekla, jak došlo k tomu
neblahému rozhodnutí? Vskutku, aniž by se dal mýlit mým zaraženým mlčením, pokračoval v dobrém
rozmaru: „Právě od dominikánů musí být Kristus hlásán všemi možnými způsoby a vidíte dobře, že se v řádu
hřivny nezakopávají, ale že se z nich těží. Tak sloužíte i vy svým způsobem misijnímu úkolu svého řádu. Je to
moudré od vašich představených a líbí se mi to.“
Sklopila jsem rychle oči. Ne, matka Dominika nic neprozradila – o oné hodině v kapitulní síni ven nic
neproniklo. Vlna vděčnosti zaplavila mé srdce, ani jsem se neodvážila tomu věřit. Monsignore se opřel
o opěradlo židle, založil paže, jako by chtěl konat malé rozjímání a jako by nepotřeboval mé pochybné
výpovědi.
„Sestro Eileen, před rokem jste se mi přiznala, že myšlenka na misie nehrála podstatnou roli při vašem
vstupu do kláštera. Před vámi byla u mne vaše spolusestra, která skládala celou svou naději v misijní poslání.
Myslím, že jsem se nedotkl tajemství duše. Víte o tom něco?“
Řeč se stočila na Gratii, to jsem si horoucně přála. Hned jsem roztála. „Ano, monsignore, horoucně by si
přála jít do Hongkongu, myslím, že v celém konventu není nadšenější misionářky.“ Usmál se sotva znatelně
tolikeré chvalořeči a bez obtíží uhodl srdečné přátelství.
„To souhlasí – bohužel, moudrost nám nedovoluje poslat sestru Gratii do misií. Její útlá konstituce by
nestačila tamějším požadavkům – a kromě toho nezná ještě svou vlastní duši – ona je stvořena ke kontemplaci
– či jste jiného mínění?“
Užasla jsem. Táže se mne, nezralé. Jakou vybranou pozornost mi tím prokazuje, jakou znalost lidské duše
osvědčuje! Oči mi zazářily.
„Důstojnosti, teprve sestra Gratia mě naučila chápat, co je to meditace. S její pomocí se mi staly hodiny
ranního rozjímání drahocennými dary Božími, bez nichž se již nemohu obejít.“
„To je důležité právě pro osoby, které mají být jednou činnými. Se sestrou Gratií je to tak: zůstane zde
v klášteře. Domů ji nepošleme, to děláme jen v případě nakažlivé nemoci v zájmu zdraví ostatních mladých
sester. To přece víte, že?“
Tváře mi zčervenaly. Byl obdařen šestým smyslem? Právě to nám dělalo starosti, Gratii a mně. V duchu
jsem odsuzovala všechny představené, kteří přišli na myšlenku posílat nemocné sestry domů.
„Ano, monsignore, někdy jsem se tázala sama sebe, jestli by se tomu nedalo předejít, když jsem například ještě
ve světě slyšela o propuštění sestry ze zdravotních důvodů. Jsem šťastna, že sestře Gratii nezpůsobíte tuto
bolest.“
Vizitátor sklonil hlavu. Jeho hubená úzká ruka listovala několik okamžiků v jednotlivých volných papírech,
jako by něco hledal. Pak si něco pro sebe tiše četl.
„Sestro, věřte mi prosím, řádní představení si stokrát rozváží, než se k takovému kroku rozhodnou. Pak ale
nevládne žádná libovůle, nýbrž nutné, biskupem nařízené opatření. Nikdo by nám nebyl vděčný, kdybychom
lehkomyslně ponechali v klášteře těžce nemocné sestry, které by mohly jiné nakazit. Pro ně samé je to konečně
ulehčení, když ve svém utrpení nejsou vázány řeholními pravidly.“
To mi bylo jasné, ale ještě se ve mně něco vzpíralo a řekla jsem: „A nemohlo by, monsignore, takové
propuštění sestru, která tělem i duší lnula ke svému povolání, docela zlomit?“
Chvíli mlčel, pak řekl: „Myslím, že se teprve potom ukáže, jestli se v klášteře něco naučila, totiž
sebezáporu. Kromě toho je vám jistě známo, že sestry, které se vyléčily, mohou být znovu přijaty. A kdyby
profesní sestra onemocněla, je samozřejmé, že ani v nejtěžším případě nemůže být propuštěna. Potom platí
jako v rodině – radost i žal, nemoc i smrt snášejí sestry společně. Jen pokud je sestra v době zkušební a v době
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výuky, může být ztráta zdraví důvodem, aby byla šetrně a s láskou vrácena do civilního života.“
Odsunul stranou papíry, které před ním ležely. „Ale jak jsem řekl, v případě vaší spolusestry jsou okolnosti
šťastnější. Předpokládám však, že by mnohem klidněji snášela svůj osud, že nemůže pracovat v misiích, kdyby
se sestra, která až dosud nerada myslela na odeslání za moře, dobrovolně stala misionářkou místo ní.“
Rychle se zvedl. „To je však věc milosti, kterou si nikdo nemůže vynutit. Těší mě, sestro Eileen, když
vidím, že správně chápete řeholní život.“
Z čeho tak soudil? Zmateně jsem také povstala. Audience skončila. Náhle jsem se otočila: „Monsignore,
prosím snažně o vaše požehnání.“
„Rád!“
A již jsem klečela. Prostým, skromným gestem svolával na mne plnost milostí Ducha svatého. Přelétl mě
úsměv jindy tak pronikavě věcného pohledu jeho šedých očí. Bylo v něm jakési povzbuzení. K čemu?
Polekaná svým vlastním jednáním, spěchala jsem ven. Nevěděla jsem tehdy, jak jsem přišla na myšlenku,
abych ho poprosila o požehnání. K čemu jsem potřebovala sílu, vím až dnes, kdy dokončuji své zápisky.
Teprve večer onoho událostmi přeplněného dne jsme vizitátora zase uviděly. Konal krátkou misijní
pobožnost a řekl nám několik slov. Zdálo se mi, že se v nich obrací na sestru Gratii a na mě. Zevnějškem úplný
protiklad našeho mohutného P. Donata, stál malý, hubený, téměř nepatrný, a přece plný zápalu pro své poslání.
Chtěla bych z jeho řeči zachytit jen slova, která mne rozhodně zasáhla až v nitru – jednalo se o misie:
„Kdybyste se mě, milé sestry v Kristu, tázaly, co je nejdůležitější pro misionáře v Asii nebo jiném světadíle,
nejmenoval bych nejprve účelné vybavení expedice ani měšec deviz, ani rozvojovou výpomoc států, ani
finanční podporu papežského díla pro rozšíření víry. Ačkoliv to všechno může být velmi důležité, to podstatné
a nejdůležitější je a zůstane láska k duším. Jen touto láskou vyzbrojené rozeslal Pán své apoštoly, když jim
kladl na srdce, aby nebrali na svou misijní cestu ani dvě sukně, ani dvojí obuv, ani měšec s penězi. Šli v Jeho
jménu, v Jeho lásce.
Proto vás prosím, ctihodné sestry, abyste se mylně nedomnívaly, že vaše sestry, které pracují v misiích
a konají tam úžasné věci, jsou lepšími nástroji Božími než ty, které musí zůstat zde v konventě.“
Viděla jsem zřetelně, že se v tomto okamžiku podíval na sestru Gratii. Naklonila se vpřed, jak by chtěla
další slova přečíst z jeho rtů. A jeho pohled spočíval pevně na ní, když dokončil: „ A kdyby bylo některé sestře
určeno, aby se zde před oltářem s horoucí láskou ustavičně modlila za misie, aniž by pro ně pohnula rukou,
buďte ujištěny, že ta na konci života prokázala misiím větší pomoc, než kdokoliv z nás tuší. Malá svatá Terezie
nikdy nevstoupila na půdu misijního území, a přece ji Svatý otec prohlásil za patronku všech misií pro její
velikou lásku k duším. Kdyby láska některé naší spolusestry sršela jiskrami tak, že by mohla zapálit svět, byla
by to největší práce pro království Boží: vyzařování Boží lásky nerozlučně spojené s pravdou, která se musí
sdělit, aby učinila duši šťastnou.“
A teď, když jsem vyjeveně zírala před sebe, poněvadž mi srdce začalo hlasitě tlouci, změnil náhle tón řeči
a řekl s nádechem humoru: „Ale ať si žádná z vás má slova o apoštolátu dobrých skutků nevykládá nesprávně
a nenapíše snad svým příbuzným v příštím dopise, že není třeba ukládat si pro misie nějaké hmotné oběti,
neboť hlavní věcí je láska. Ne, moje sestry, připomínám vám, že Pán hladové nasytil několikrát chlebem
hmotným, když jim předtím lámal chléb slova Božího. Svatý apoštol Jakub to říká svým chladným věcným
způsobem, že málo prospěje, když někomu, kdo nemá oděv a pokrm, řekneme pěknými slovy, aby šel, zahřál
se a najedl, ale nepomůžeme mu v jeho hmotné nouzi. Jedno je stejně potřebné jako druhé, jen musíme
souhlasit se svatým Pavlem, že ani největší díla tělesného milosrdenství nic neprospívají bez lásky. Lásce patří
ve všem primát.
A tak vítám opětně případ, kdy sestra nemůže Bohu nabídnout víc než vše přesahující lásku, a v tomto
smyslu vás prosím, abyste nikdy nemluvily vypínavě o čistě kontemplativních řádech, ba ani je ve svých
myšlenkách neposuzovaly.
Ve svém přijímacím pokoji máte, milé sestry, poutavý obraz Marie a Marty. Neoddělujte svévolně tyto
sestry od sebe, náleží k sobě, každá slouží Pánu svým způsobem.
V tomto smyslu vám žehnám požehnáním našeho vrchního biskupského pastýře!“
Sestry klesaly na kolena. Tiše jsem pohlédla na sestru Gratii. Její tvář byla zvlhlá slzami, ale její ústa se
usmívala. Zmocnil se mě nesmírný pocit ulehčení, jako bych teď znala rozřešení všech jejích bolestí. Ale ještě
jsem si je ponechala v srdci pro sebe. Teprve když jsme osaměly v naší malé cele, obrátila jsem se náhle
k sestře Gratii a řekla jsem: „Sestřičko, dnes naposled ruším mlčení, nemusíš pronést ani slovo, aby ses
nemusela v kapitule vyznávat. Gratie, zítra ráno poprosím generální představenou, aby mě dala vzdělávat
pro misie v Hongkongu.“
Moje spolusestra se v posteli zvolna vzpřímila a v měsíčním světle jsem viděla, jak jí zářily oči. Chtěla
něco říci, ale rty se jí jen chvěly. Najednou vstala, přistoupila ke mně a políbila mě na čelo. Pak si sevřela
obličej do obou dlaní.
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„Amen,“ zašeptala šťastně. Nebylo to porušení mlčení, nýbrž modlitba, ta je v klášteře vždy dovolena.
Když jsme později při rekreaci byly pospolu, řekla jsem jí slovo obdivu, že se tak bez odporu smířila se svým
údělem. V jejích velkých očích se opět zatřpytilo ono krásné světlo, které se v nich zrcadlilo, když jsem ji
zastihla v kapli pohrouženou v adoraci.
„Sestřičko,“ řekla bez patosu, „v každém životě jsou hodiny, ve kterých člověk prosí Otce, aby od něj odňal
kalich, když to ale není možné, staň se vůle Jeho.“
Tu jsem poznala, že Gratie dospěla k nejhlubšímu sjednocení s Pánem a zachová si vnitřní mír, což se také
stalo.
…
Poslední odstavce svých zápisků píši tři dny před složením svých prvních slibů. Mnoho času zatím
uplynulo. Dva roky jsem strávila v tvrdém výcviku pro misie. Hned po našem velkém dni, kdy jako profesky
budeme mít na závoji věnec čerstvých růží, vstoupím se sestrami Betty, Dolly a Marií Klárou do letadla
Chicago – Hongkong. S námi poletí filmaři, neboť nyní je všechno velmi pečlivě připraveno, aby byl konečně
jednou natočen poctivý misijní film. Marie Klára v něm bude hrát hlavní roli. Dozvěděla se to teprve včera, ale
přijala zprávu s naprostým klidem. Po dva poslední roky poctivě zápasila, aby svou ctižádost úplně zničila.
Proto
si
tento
dar
zaslouží.
Až do posledka byla ochotna stát se
obyčejnou misijní sestrou, která by
nanejvýš řídila dětský sbor.
A já sama? Zanechám zde svou
knihu, biskup ji prozkoumá a potom ať
tyto zápisky mnoha čtenářům vyprávějí
o mých dobrodružstvích. Můj šéf se
musel spokojit s tím, že do svého
časopisu nedostane z toho ani řádek.
Přišel osobně do konventu Panny Marie,
aby se přesvědčil, že sama, z vnitřního
popudu zůstanu v klášteře. Nemohla
jsem ho ani poznat. Byl zdrcen. Prohrál
na celé čáře. Pak ale učinil velkomyslné
gesto: honorář, který mi slíbil, věnoval
na „smír“ našim misiím. Myslím, že
opouštěl klášter značně rozrušen
a zamyšlen.
A co já? Co bude se mnou?
Nastoupila jsem správnou cestu? Mohu
jen opakovat: jsem šťastna. K mému
leteckému zavazadlu patří malý svazek
s výroky
mého
oblíbeného
dominikánského
světce
Tomáše
Akvinského. Jeden z nich, který mě
uchvátil již při mém nepovolaném
vstupu do konventu, bude stát v mé
knize i v mém životě na čelném místě:
„Největší dobrodiní, které může někdo
člověku prokázat, je to, že ho z bludu
přivede k pravdě.“ Úplná pravda mě pak
přivedla k dokonalé lásce.
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