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Drazí přátelé,
přichází prázdniny a
s nimi
dvojčíslo
Tam&Tamu. Příště se
k vám časopis dostane až v září. O prázdninách
doporučuji vzít do rukou předchozí čísla a důkladně
přelistovat. Jsem si jist, že najdete mnohé, co jste
nestihli přečíst či opominuli. Nedávno jsem listoval
v archivních exemplářích a byly to zajímavé chvíle.
Časopis vychází už pět let a je to jakoby děkanátní
kronika, ani se nechce věřit, kolik se toho za těch pět
let událo… kolik rozmanitých lidí se nám
představilo… co všechno jsme společně prožili…
Bohu díky za to! Taková četba je dobrým lékem
na naši krátkou paměť.
A život jde dál. V těchto dnech z našeho
děkanátu odchází na nové působiště do Rajnochovic
otec Petr Káňa, šumperský kaplan. Mnozí ho poznali
zvláště v souvislosti s mládeží a také skrze jeho
pravidelné články v Tam&Tamu. Děkujeme mu za tři
roky jeho práce u nás a přejeme hodně sil a Božího
požehnání na novém. Snad na nás nezapomene, bude
vzpomínat v dobrém a občas se k nám vrátí, aspoň
na chvíli… Pamatujme na něj v modlitbě!
Skoro celý končící školní rok byl ve znamení
prožívání Eucharistického kongresu a naší úcty
k Eucharistii. I v tomto čísle se v dalším článku
věnuji mši svaté. Po prázdninách bude pokračování.
Již dnes zvu na podzimní národní setkání v Brně.
Určitě si rezervujte sobotu 17. 10. Zapisovat se
budete moci ve svých farnostech a hned v dalším
zářijovém čísle dostanete podrobnější informace
o programu brněnských slavností.
Předtím však máme prázdniny, dovolené, čas
odpočinku. Snad se každému z nás podaří trochu
„vypnout“ a nabrat sil. Až budeme na cestách,
všímejme si kostelů, třebaže kolem nich jen
projedeme autem, třeba jen v dáli… Vždy je to
příležitost, aby naše myšlenky zaběhly před
svatostánek, vždy je to příležitost k duchovnímu
pozdravu našeho Pána. A v chrámech, které
navštívíme, se nechovejme jako turisté. Poklekněme
k modlitbě. Kéž by turisté viděli v kostelích více
modlících se lidí! Někdy se zdá, že modlící se člověk
je v katedrálách světa vzácnějším exponátem než
gotická Madonna… Pokusme se to trochu napravit.
Na konec děkuji všem, kdo jste se po celý
školní rok aktivně účastnili života našich farností.
Díky za všechno. Přeji krásné prázdninové dny.
Ze srdce žehnám všem, zvláště dětem. Kéž
po prázdninách s novými silami začneme nový rok
práce a modlitby.
P. Slawomir
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svátek sv. Tomáše, apoštola
sv. Prokopa, opata
slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy, hlavních
patronů Moravy,
sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
sv. Augustina Žao Ronga, kněze a jeho
druhů, mučedníků
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. neděle v mezidobí
sv. Jindřicha
bl. Hroznaty, mučedníka
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele
církve
Panny Marie Karelské
bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
sobotní památka Panny Marie
16. neděle v mezidobí
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele
církve
památka sv. Marie Magdaleny
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky
Evropy
sv. Šarbela Maghlüfa, kněze
svátek sv. Jakuba, apoštola
17. neděle v mezidobí
památka sv. Gorazda a druhů
památka sv. Marty
sv. Petra Chryzologa, papeže, učitele církve
památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
památka sv. Alfonse Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve
18. neděle v mezidobí
památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
posvěcení římské baziliky Panny Marie
svátek Proměnění Páně
sv. Sixta II., papeže a druhů mučedníků
památka sv. Dominika, kněze
19. neděle v mezidobí
sv. Vavřince, mučedníka
památka sv. Kláry, panny
sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta, kněze,
mučedníků
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20. neděle v mezidobí
sv. Jana Eudese, kněze
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
památka sv. Pia X, papeže
památka Panny Marie Královny
21. neděle v mezidobí
sv. Bartoloměje apoštola
sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a
Kristiána mučedníků
památka sv. Moniky
památka sv. Augustina, biskupa a učitele
církve
památka umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí
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P. PETR KÁŇA
Dnešní host není pro většinu z nás obyčejný host. Je to host blízký a milý, příjemný našemu srdci…Je to někdo, kdo
nepoukazuje pouze sám na sebe, ale někam dál a výš. Někdo, kdo svou návštěvou obohatil jak malé, tak i ty velké.
Host do domu – Bůh do domu…
I ten nejmilejší host musí však jednou odejít. O přicházení a
odcházení jsme si povídali s kaplanem šumperské farnosti a
kaplanem pro mládež šumperského děkanátu v jedné osobě, s naším
otcem Petrem Káňou
Kdybys měl srovnat své pocity, když jsi do naší farnosti přišel,
s těmi, co máš nyní, jaké by to byly?
Když jsem do farnosti Šumperk před třemi lety přišel jako kaplan,
měli jsme spolu rovněž rozhovor. Tehdy jsem mimo jiné řekl:
„Očekávání nemám. Budu se snažit žít přítomnost a v ní se snažit
poznávat a plnit Boží vůli. Snad ale jedno očekávání přece jenom
mám. Slyšel jsem, že pohraničí je známé svojí ryzí vírou, tak také
na toto se těším. Že budu moct poznávat a třeba také sdílet s lidmi
svoji víru.“ V podobném duchu bych odpověděl i nyní. Chtěl jsem
být dobrým Božím „kanálem“ – aby lidé skrze moji službu mohli
přijít blíž k Pánu. Jestli se mi to povedlo, musí posoudit oni….
A mile mě překvapilo, že mé jediné očekávání se k mé radosti
naplnilo – vnímal jsem, že lidé v tomto kraji se snaží svoji víru
opravdu žít a byl jsem rád, že jsem s nimi mohl víru sdílet, hovořit s nimi o Bohu a také od nich mnohdy čerpat...
Byla to tady pro mě úžasná škola. Příležitost poznat, jak to ve farnosti funguje, seznámit se se zdejšími lidmi –
dětmi, mládeží, dospělými i seniory. Mnoho jsem se mohl naučit od otce Slávka, ale i zdejších farníků. Byl jsem tu
rád, jsem velmi vděčný za všechny okamžiky zde prožité.
Upřímně nám řekni:Chce se Ti odejít?
Upřímně? Nechce . Cítím se tady jako doma. Nevadil by mi další rok kaplanství, nemám ambice stát se hned
farářem . Ba naopak, dovedu si představit, že by se tady mnohé věci, které se třeba i začaly, mohly dál rozvíjet,
prohlubovat, pokračovat.
A můžeš být konkrétnější?
Například v Hanušovicích. Měl jsem zde jednou za tři týdny dětskou mši svatou a doufám , že jsem tady navázal
s dětmi a mládeží pěkný kontakt. Na tom by se dalo stavět dál, rozvíjet nově vzniklé společenství. Stejně jako
v Rapotíně. Ozvali se mi bývalí biřmovanci, že by se někteří z nich chtěli společně scházet, že jim to chybí. Rádi
by se sdíleli ve víře a několik setkání už jsme měli. I v Šumperku by se dalo navázat s nově pokřtěnými dospělými
na jejich společná setkávání před jejich křtem. Měl jsem v plánu i více „proniknout“ mezi středeční brigádníky…
Dozvěděl jsem se rovněž, že se tady skupinka mužů schází k florbalu… Také se vytvořila skupinka pár dospělých,
kteří by se rádi připravovali v Šumperku ke křtu… Dalo by se více pracovat s mladými rodinami, založit Modlitby
otců… Výzev, které by mohly začít, nebo ve kterých by se dalo pokračovat, je mnoho.
Za co jsi opravdu rád?
Pokud lidé opravdu prožívali, že i skrze moji službu mohli být blíž Bohu, že jsem je mohl k Němu doprovázet, tak
za to jsem vděčný, na tom mi nejvíce záleželo a záleží. Jestli to tak alespoň trochu bylo, musí ale posoudit oni
sami.

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 6, červenec/srpen 2015

Strana 3

K takovému doprovázení jsi ale nevyužíval jen osobní rozhovory. Jaké další programy či akce, které se děly,
k tomu všemu mohly sloužit?
Například po celé tři roky se udrželo náboženství pro středoškoláky, které jsem mohl vést s katechetkou Evou
Rozsívalovou. Za spolupráci s ní jsem velmi vděčný, i za mladé, kteří – i když jich mnohdy nebylo moc –
vydrželi . Bylo velmi pěkné, že jak v Šumperku, tak v Rapotíně se vytvořila společenství biřmovanců, kteří
vydrželi roční přípravu a přijali svátost biřmování. Od loňského roku opět probíhala příprava na křest dospělých,
kterou prošly čtyři katechumenky, a na Bílou sobotu přijaly křest. Také jsem byl rád, že se podařilo zorganizovat
adventní poutě do Číhoště, místa působiště P. Toufara. Třeba se z nich vytvoří pěkná tradice. Co se týká dětí a
mládeže, organizovali jsme spolu s animátory víkendy pro mladé (Exodus) a pro děti a mladé na 2. stupni ZŠ
(Camino). S mladými jsme organizovali i spoustu dalších akcí – výlety do hor (např. přechody Jeseníků), pěší pouti
(Velehrad, Králíky), velikonoční programy (Křížová cesta městem, Pašije). I skrze toto všechno jsem mohl sdílet
víru a doprovázet mladé i dospělé.
Na každého jednou za čas uhodí krize. Stalo se to i Tobě?
Opravdu velká krize, díky Bohu, ne. Myslím, že k tomu přispěla už zmíněná podpora a opora v otci Slávkovi, pak
zkušenosti, které jsem mohl nasbírat během přípravy na kněžství a které nebyly jen z prostředí semináře. Rovněž
mám svého duchovního rádce a několik dobrých přátel mezi kněžími, se kterými se pravidelně scházíme, jak ke
společné modlitbě, tak sdílení našich radostí a starostí. Asi na mě nějaká krize ještě čeká.
A co pohledný kněz a děvčata?
Mohu říct, že děvčata jsou tady moc milá i hezká a rád jsem se s nimi setkával. Se všemi, s kterými jsem mohl být
v užším kontaktu, máme pěkné a čisté přátelství. Poznal jsem tu mnoho dobrých „sester, dcer, matek i babiček“.
Jsem za to velmi vděčný.
Změnilo se nějak tvé prožívání víry?
Víra je samozřejmě jiná. Stále si více uvědomuji, jak Bůh působí skrze naše životy. Bůh je dobrý, v to mám
důvěru. Jestli si mě mohl použít a byl jsem mu dobrým nástrojem, tak je to dobře. Nemusím se bát, jen se mu lépe
odevzdat.
Jak probíhá každodenní náplň dne kaplana? (Mám na mysli to, co je dané a pravidelné.)
Den kaplana je rozdělený na čas věnovaný modlitbě, jako jsou osobní modlitba, slavení mše svaté, zpovídání,
příprava na mši a kázání, a na čas věnovaný lidem, jako jsou náboženství, přípravy na svátosti, setkání s lidmi
(rozhovory, návštěvy nemocných, občas nemocnice). V mém případě do něj patří někdy i organizace akcí
pro mladé a být k dispozici faráři, kdyby něco potřeboval. Také se v něm najde čas na relaxaci a odpočinek.
Máš v tom každodenním zápřahu čas i na své zájmy?
Mám rád sport. Asi každý o mně ví, že jsem milovník fotbalu. Rád ho hraji a baví mě… (z toho ale nevyplývá,
že ho hraji dobře ). Jednu dobu jsem hrával, když vyšel čas po mši v Rapotíně, fotbal s místními lékaři. Byl jsem
za tu možnost moc rád a chci ještě i tímto
moc poděkovat, že mě vzali mezi sebe.
Také mám rád cestování. Nejen
v zahraničí, ale i po okolí, po horách,
v přírodě. Když mám čas, rovněž si něco
přečtu, ale to není zas tak často. Byl jsem
rád, že mnoho z mých zájmů se dalo
propojit s pastorací. I v přírodě je čas na
rozhovory, po přečtení knihy k její
reflexi, po puštění filmu k debatě
o něm… Také jsem často využíval ke své
relaxaci či zájmům „kněžskou neděli“ –
úterý.
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Je něco, co se ti v naší farnosti
nepodařilo?
Myslel jsem si, že se podaří
pravidelné setkávání šumperských mladých. Vytvořit takové stálé spolčo. Ale je to těžké,
protože právě oni jsou aktivní i
v jiných oblastech (Motýli,
skauti, schola), kde se společně
setkávají, a tak jim možná
chybí motivace se scházet ještě
někde jinde. Samozřejmě jsem
rád za to, že jsme se setkávali i
nepravidelně - při mnoha různých příležitostech.
Je možné, že se mi nepodařilo
více věcí. Mohl jsem v osobním setkání někoho odradit či oddálit od Boha. Jestli tomu tak bylo, tak mě to moc
mrzí a chtěl bych poprosit za odpuštění, také jestli jsem někoho svým jednáním pohoršil, ponížil či zklamal. Ale při
všem, co jsem dělal, jsem se chtěl řídit příkladem apoštola Pavla, abych se „pro všechny stal vším, abych stůj co
stůj získal aspoň některé.“
A už víš, kam půjdeš?
Ano, vím. Do Rajnochovic. Pro přesné vysvětlení – budu kaplanem ve farnosti Rajnochovice, která má pod sebou
ještě farnost Podhradní Lhotu. A budu bydlet na faře v Rajnochovicích, která je zároveň diecézním centrem
pro mládež. Farářem je zde P. Jiří Pospíšil. Je to můj dobrý kamarád (doufám, že zůstane i nadále ). Má vazbu
i na náš děkanát, jeho maminka pochází z Dolních Studének. Nastupuji 16. července. Bude tam trochu jiná služba,
než v „obyčejné“ farnosti, jiná forma pastorace, určitě přijdou i nové zkušenosti…
Myslíš si, že je dobře, že se kaplani tak často mění?
Na to nejde jen tak jednoduše odpovědět. Myslím si, že pokud to mezi kaplanem a lidmi ve farnosti funguje, není
třeba měnit ho po krátké době. Zvlášť pokud se jedná o kaplana pro mládež . V tom případě je lepší, když může
být ve farnosti delší čas, než jeden rok. Na druhou stranu, kaplan je ve farnosti především proto, aby sbíral
zkušenosti a učil se, a je proto dobře, když vystřídá více míst a může tak nasbírat víc zkušeností. Změna kaplana,
zvlášť v případech, kdy to funguje, je také velkou příležitostí - jak pro něj, tak pro farnost – uvědomit si, že víra a
služba nesmí stát na knězi nebo lidech, ale na Bohu. Hlavní je Bůh, ne kněz.
Co se týká mě osobně, kdybych si mohl vybrat, jestli zůstanu, nebo odejdu, rád bych zůstal. A kdybych si mohl
vybrat místo, kam bych chtěl, tak Rajnochovice by to nebyly . Jdu tam ale s důvěrou, že mě tam posílá Pán a On
ví proč. Podobně jsem to měl po jáhenském a kněžském svěcení. Když jsem šel jako jáhen do Přerova, sám bych si
to místo nevybral, a když jsem měl nastoupit do Šumperka, říkal jsem si také, že sám bych si tuto farnost nevybral.
A přesto – jak jsem byl rád v Přerově i v Šumperku!!! A za to bych chtěl moc poděkovat…Bylo to tu skvělé… Tato
zkušenost mi také dodává klid, když mám teď nastoupit do Rajnochovic.
Jako kaplan jsi bydlel na farním středisku? Jak se ti přebývání zde líbilo?
Byl jsem moc spokojený. V semináři jsem si často říkal, že bych byl moc rád, kdybych měl jednou na faře kapli,
vlastní pokojík a samostatný záchod . A jak v Přerově, tak v Šumperku tomu tak bylo a bude to i
v Rajnochovicích, kde navíc teď na jaře, bez ohledu na to, že tam přijdu já – nikdo to navíc v té době ještě nevěděl
- upravili pokoj kaplana tak, že má vlastní toaletu, která do té doby byla společná. Pán Bůh má smysl pro humor .
Na středisku to bylo fajn. Byl jsem tu v kontaktu s lidmi – s dětmi, dospělými, babičkami , s různými
společenstvími. Rád jsem poslouchal zkoušky Avonotaje, židovské písně mám velmi rád, i scholu, když
nacvičovala své písně. Neměnil bych.
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Co bys vzkázal farníkům?
Že jim všem moc děkuju za společně prožité tři roky, za přijetí, za příklad prožívání víry, za jejich otevřenost a
vřelost, s jakou mě přijali. Jak už jsem řekl, cítil jsem se tu jako doma, jako v blízké rodině. Přál bych si, aby si
všichni odnesli, že Bůh je má rád.
Co bys vzkázal otci Slávkovi?
Jsem rád, že jsem byl právě v šumperské farnosti a u otce Slávka. Děkuji moc za přátelství, otcovství, kolegialitu,
podporu a volnost, kterou jsem měl při své práci, i za spoustu věcí, které jsem mohl s jeho pomocí a podporou
dělat. Chtěl bych také poděkovat ostatním kněžím v děkanátu za příklad jejich obětavé služby a přátelství.
A co bys vzkázal mladým mužům, kteří uvažují v koutku duše o kněžství?
Aby se nebáli a zkusili to. (To jim radí ten, který se sám bojí ). Jestli se jim zdá, že Boží volání zaslechli, aby šli.
Až se vydají, poznají, zda ta cesta je správná, či ne. I ze semináře se dá odejít, ale aby to poznali, musí udělat první
krok.
A nějaké povzbuzení na závěr?
Jako v rozhovoru před třemi lety, když jsem zde nastupoval, rád bych zopakoval úryvek z Písma od proroka
Nehemjáše, který mám velmi rád: „Netrapte se! Radost z Hospodina, ať je vaší silou.“ (Neh. 8,10)
A chtěl bych nám všem popřát, aby Bůh byl opravdu naší radostí a silou, abychom to zakoušeli ve svých životech a
nenechali si to nikým a ničím vzít.
za rozhovor a za tři roky strávené v naší farnosti děkuje Lenka Špatná

Cítím, že bych měl v tuto chvíli, či spíše na tomto místě, přidat pár
slov od sebe. Děkuji otci Petrovi za milá slova mým směrem, velmi mě
potěšila. Přesto bych se rád spíše omluvil za všechny ty okamžiky, kdy jsem
napínal strunu jeho trpělivosti a obdivuhodné poslušnosti a kdy si musel
kvůli mně v duchu mnohokrát opakovat svou nesmrtelnou hlášku:„Moje
nervy!“ ☺.
Chci poděkovat za tři léta kněžské spolupráce v naší farnosti. Našel
jsem v něm obětavého, spolehlivého a schopného spolupracovníka, který mě
mnohokrát zahanboval svou horlivostí. A nejen to, našel jsem v něm přítele.
Vážím si společně prožitého času a věřím, že přáteli zůstaneme i na dálku.
Děkuji za mnohé iniciativy, otevřenost a radostnou službu. Děkuji za chvíle
společné modlitby, práce i odpočinku. Děkuji za mnohé vážné rozhovory
i za momenty, kdy jsme se pořádně nasmáli. Prostě děkuji.
Za sebe i za všechny farníky mu přeji požehnané působení na novém
místě, opravdovou radost v srdci, Boží blízkost na každý den a vnitřní sílu
k překonávání všech krizí, které mohou přijít…
PETŘE, DÍK Y!

Také bych rád přivítal P. Víléma Pavlíčka, který v blízké době nastoupí jako
kaplan do Šumperka. Těšíme se na novokněžské požehnání a na jeho novokněžský elán.
V Šumperku už nějakou chvíli byl, když před pěti léty spolu s tehdejšími „konvikťáky“
organizoval akci Na jedné lodi. Tím radostněji ho vítáme mezi námi a přejeme, aby se zde
cítil dobře. V zářijovém čísle časopisu se postaráme o rozhovor s ním.

P. Slawomir Sulowski
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12. PEKAŘOVSKÁ POUŤ

14. - 16. 8. 2015 (pátek – neděle)

údolí Desné o.s. a Římskokatolická farnost Velké Losiny

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví

mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách

HLAVNÍ PROGRAM:
sobota 15.8. Pekařov – penzion, kaple
požehnání poutníků v kostele

přivítání poutníků a flašinetářů v kapli a průvod k Penzionu Pekařov

7:30

slavnostní zahájení pouti a VI. Mezinárodního setkání flašinetářů

odchod poutníků z V. Losin do Pekařova
11:00

představení a hudební vystoupení flašinetářů (CZ, SK, D, PL, F, CH, SLO)

8:15

11:30

8:30

11:35 – 16:00

folklórní soubor SENIOŘI Šumperk - taneční a hudební vystoupení

amatérské divadlo z Podesní – divadelní představení se zpěvy a veselím

poutní požehnání u kapličky Panny Marie Lurdské

předvedení historických krojů Podesní
13:30 – 14:15

12:15 – 12:30

14:30 – 15:00

mše svatá v kapli spojená se zavěšením a požehnáním původního kříže

divadelní společnost TYJÁTR (I. Gontko – Slovensko) - loutková hra pro děti

13:00 – 14:00

15:30 – 16:15

k poslechu i k tanci hraje kapela Lišajband

s poutí

rodinné kramářské písně za doprovodu flašinetářů před kaplí a rozloučení

16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 0:00

produkce „potulných“ flašinetářů na různých místech Pekařova

pouliční jarmareční divadlo, výstava fotografií

dětská pouť, projížďka na koních, prodejní stánky a ukázky lidových řemesel,

sobota 15.8. Pekařov – penzion, kaple

DOPROVODNÝ PROGRAM:
10.00 - 16.00
12:00 - 16:00

Ruční papírna V.Losiny

vystoupení flašinetářů

neděle 16.8. Ruční papírna V.Losiny

vystoupení flašinetářů

pátek 14.8.

DALŠÍ PROGRAM:
16:00-19:00
10:00-15:00

Akce se koná za každého počasí, změna programu vyhrazena, aktuální informace na www.vresovka.cz.

Vstupné dobrovolné.

Parkování v Pekařově pro jedno osobní vozidlo 40 Kč, monitorováno Policií ČR.
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JAK JÍT S DĚTMI NA MŠI?
S těmito otázkami se často jako kněží setkáváme. Nedávno jsme na jednom
formačním kněžském setkání dostali text, ve kterém je několik praktických rad a
inspirací pro rodiče, kteří hledají odpověď na tuto otázku. Rady napsali manželé
Stacey a Josh Noem na základě svých vlastních zkušeností. Kéž by těchto pár
podnětů pomohlo i vám, milí rodiče!

Jak jít s dětmi na mši (Stacey a Josh Noem)
Stává se nám, že nás po mši svaté někteří farníci chválí, jak máme vychované děti. Obvykle jim
odpovídáme: „Děkujeme, pracujeme na tom.“ nebo „Děkujeme. Některé dny se nám daří.“ Ty „dobré“ dny jsou
výsledkem mnoha roků čtení článků a brožur o tom, jak jít s dětmi na mši. Tu je výtah z nich všech.
Přede mší
- Dejte si záležet na tom, aby děti byly najezené, když jdou na mši. Děti se nemusí postit a půst by jim ani nepomohl k lepšímu chování během mše. My osobně si myslíme, že není vhodné brát si s sebou do lavice jídlo. Výjimkou je dětská láhev, která nám už vícekrát pomohla v klidu si poslechnout kázání.
- I nejmenší děti oblékejte do šatů, určených pro výjimečné události. A ať je nosí jenom do kostela, nebo při výjimečných příležitostech. Oblečení nemusí být drahé. Stačí i pěkné boty. Takovéto oblečení pomáhá dětem uvědomit
si, že mše není běžnou činností.
- Zkontrolujte si tašku, aby v ní byly všechny potřebné věci. Je možná hračka nebo knížka, kterou dítě vidí pouze
během nedělní mše. Tyto hračky by měly být tiché a z jemného (měkkého – gumového) materiálu, aby nerušily
ostatní, když si s nimi dítě hraje, nebo když mu spadnou.
- Vyměňte dítěti plenku těsně před odchodem na mši.
Pro batolata, nebo starší děti
- Mohli byste si přečíst čtení v autě, cestou do kostela. Tento úkol by mohlo dostat jedno ze starších dětí. Každý si
tak poslechne čtení, i kdyby během mše musel z kostela vyjít ven.
- Předtím, než vejdete do kostela, připomeňte dětem jejich úkol. My jim říkáme, že jejich úkolem je být tiše, zpívat,
nebo se modlit. A také nevyrušovat ostatní, když se modlí.
V kostele
- Seďte vepředu. Ano, jak je to ve vašem kostele možné, sedněte si do první lavice. Může vás to děsit a možná několikrát nebudete vědět, jak dítě udržet v tichosti, ale pro děti je velký rozdíl, jestli i vidí, co se děje. Časem jim to
pomůže porozumět tomu, co je na mši důležité
bez toho, že by je vyrušovalo to množství lavic
a lidí mezi nimi a oltářem.
- Rozhodli jsme se mít během mše děti
v náručí. Až do tří let jsme nedovolili našim
dětem dotknout se nohama dlažby v kostele.
Pomáhá to ve více věcech. Děti mají lepší
výhled, můžeme jim vysvětlovat, o čem se
během mše mluví a co se tam děje, a máme
lepší kontrolu nad chováním dítěte. Když se
dítě začne „mrvit“ obyčejně pomůže jen
vyměnit osobu, která je drží. Případně si
můžeme hrát tichou hru – ukaž na ... svíčku,
kněze, oltář, a podobně.
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- Během druhého roku života dovolíme dětem
chvíli stát během mše, nebo tiše vedle nás sedět.
Když dosáhnou tří let, je to milník, kdy jsou dost
velké na to, aby mohly stát, sedět, nebo klečet
úplně samy (když nevidí skrze lavice před nimi,
necháme je místo klečení stát).
- Když dítě není úplně potichu, neztrácejte nervy.
Většina lidí, kromě těch, kteří stojí přímo vedle
vás, si toho ani nevšimne. A když si toho všimnou, důvěřujte jim trochu a uznejte, že jsou dospělí a dokážou se soustředit i tehdy, když je něco
trochu vyruší.
- Když dítě pláče nebo nedokáže být tiše, nejlepší je pokojně s ním vyjít ven, dokud se neutiší. Poté je důležité vrátit se, aby si dítě nespojilo špatné chování s možností odejít ze mše. Z naší zkušenosti víme, že i když vyjdeme ven
vícekrát a potom se opět vrátíme zpět, farníci ocení naši snahu a ti, kteří jsou rodiči, nám dokonale porozumí.
Po mši
- Nešetřete chválou, jestli se děti dobře chovaly.
- Jestli by bylo dobré, aby se v něčem zlepšily, v krátkosti jim vysvětlete, co by mohly příště udělat jinak a proč.
Řekněte jim, že jim pomůžete a připomeňte jim to před další mší.
- Odpovězte na otázky, na něž se dítě v souvislosti se mší ptá, a pomozte porozumět významu liturgie v našich
životech.
- Starším dětem vysvětlete čtení a kázání.
Když bereme děti na mši s sebou, vycházejme z principu, že je chceme naučit, jak se chovat v kostele a nevyrušovat ostatní. Některé dny jsou lepší než jiné, ale dar modlitby stojí za každou námahu.
Jako rodiče a vůdcové církve v naší rodině jsme zodpovědní za formování našich dětí v naší katolické víře.
Není důležitější zážitek, než mše, takže je potřebné pomoci dětem porozumět liturgii a účastnit se jí. Samozřejmě,
v rámci možností a věku. Někdy se nám zdálo, že jediné, čeho jsme na mši dosáhli, bylo nacvičování stání a chození s nespokojeným dítětem. Ale děti rychle rostou a jejich očekávání se mění. Budeme mít mnoho možností prožít
modlitbu na mši, když budou naše děti teenagery nebo když dospějí. Teď je naším nejdůležitějším úkolem postarat
se o to, aby děti pochopily, co se na mši děje. Zjistili jsme, že Bůh vždycky najde způsob, jak k nám mluví, i během
těžkých dní s batoletem, kterému rostou zoubky.
SHRNUTÍ
- důsledná příprava: najezené, vyčůrané, „vyhrané“, v „v pohodě“
- „výjimečné“ oblečení (mše nemá být pro dítě „běžnou“ aktivitou)
- popovídat si, co se bude dít a jak se budeme chovat (úkolem je být tiše, zpívat nebo se modlit, děkovat za
maminku, tatínka; nerušit ostatní)
- přečíst si den předem nebo cestou v autě čtení
- při mši: sedět vepředu, aby viděly; občas tiše popisovat, co se děje
- malé děti držet v náručí, nebo na kolenou
- když dítě pláče nebo velmi ruší – vyjít ven a zase se vrátit (aby si nespojilo špatné chování s možností
uniknout z kostela), někde bývá zvukotěsný prostor pro malé děti
- pro předškoláky a starší: katecheze místo kázání
- hračky, nebo knížky určeny jenom pro mši – tiché a z jemného (gumového) materiálu, s biblickou tematikou, dětský misálek apod.
- po mši ocenit, jestliže se chovaly správně, příp. co příště jinak
Pro rodiče je mše sv. často oběť, - „pedagogický výkon“
P. Petr Káňa

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 6, červenec/srpen 2015

Strana 9

DOPISY DO ZÁHROBÍ

Giovanni Melchiorre Bosco,
Otec a učitel mládeže
V městě Šumbarku,
na sklonku vlády Václava Vrtošivého

Done Bosco,
ačkoli zpravidla píši výhradně osobám, s nimiž se potkáváme v Novém zákoně, ve Tvém případě chci
udělat výjimku. Mám pro ni hned tři významné důvody. Jsi patronem farnosti, do níž patřím, od Tvého narození
brzy uplynou rovná dvě staletí (poznámka redakce – Don Bosko se narodil 15. 8. 1815) a právě v těchto dnech
k nám zavítala pouť s Tvými ostatky. Nechci se setkat s bronzovou sochou, která je ukrývá; ne proto, že bych
nechtěl uctít Tvou památku, nýbrž proto, že mi takový způsob není vlastní. Chci Tě však přivítat osobním dopisem,
který je mému srdci podstatně bližší.
Chci Ti vyjádřit svůj obdiv a vděk za vše, co a jak jsi za svého pozemského putování činil. Obdivuji Tvou
vytrvalost, s níž jsi čelil nepřízni světa i vlastních představených, houževnatost, jíž jsi přes veškerá protivenství
dosáhl vytčených cílů, a osobní statečnost na samé hranici sebeobětování. Obdivuji Tvou moudrost a trpělivost,
která Ti umožnila najít cestu i k těm nejvíce okoralým chlapeckým srdcím. Obdivuji Tvou jasnou vizi, kterou jsi
byl schopen sledovat na všech křivolakých stezkách světa.
Obdivuji Tvou vynalézavost, s níž ses uměl přiblížit svým tak rozmanitým svěřencům. Svou misi jsi
nezačínal kázáním a napomínáním, nýbrž obratnými kejklířskými kousky a fotbalovým zápasem. O Bohu jsi mluvil
teprve, až sis získal důvěru, přirozenou autoritu a obdiv svých chlapců. Až jsi naplnil jejich základní potřeby a
poskytl jim jídlo a přístřeší. Naučil ses žonglovat, aby mohl chlapce snáze zaujmout. Fotbal bych ještě zvládl, ale
žonglovat nikdy nesvedu. Možná právě proto mi Bůh svěřil „pouhé“ čtyři chlapce.
Děkuji Ti za dílo, které jsi založil. Za všechny salesiány, kteří vyhledávali chlapce bezradně stojící či
bloudící v příslibech (a záludnostech) světa a nabízeli jim jako alternativu autentický zájem a společenství. Kteří
rezignovali na vlastní seberealizaci a vlastní děti, aby se mohli s plným nasazením věnovat dětem všem. Sám jsem
toto dobrodiní vděčně okusil v časech, kdy jsem byl jediným věřícím chlapcem nejen ve třídě, nýbrž na celé škole.
Vážím si Tě z celého srdce a ze stejných důvodů, jako chlapci z Tvé oratoře. Za to, že jsi s nimi sdílel tvrdý
chleba i lože, společný čas, nemoci, bolesti, těžkosti i
radosti a nadějná očekávání. Že jsi skutečně byl s nimi a
pro ně. Přes veškerou pedagogickou erudici jsi povždy
zůstal spíše otcem než učitelem. Tvé činy předcházely –
a většinou i nahrazovaly – Tvá slova.
Nezajímá mě příliš to, čím Tvou osobu opředla
fantazie ostatních. Nezajímají mě Tvé sny (byly určeny
Tobě), nejrůznější paranormální jevy, údajná bilokace a
koneckonců ani Tvé mrtvé kosti. Nic z toho nepotřebuji
pro uznání Tvé svatosti. Jsem dostatečně fascinován
Tvým skutečným životem a již pouhý prostý výčet
Tvých životopisných dat ve mně vyvolává úžas.
Svěřuji do Tvé ochrany duše našich chlapců,
ostatně to je jediná „odměna“, kterou sis výslovně přál.
P.S. Těším se, až si jednou na nebeském hřišti
společně zahrajeme ten fotbal.
Pavel Obluk
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CENTRUM PRO RODINU O PRÁZDNINÁCH


Výlety pro celou rodinu (bližší informace na www.sumperk.dcpr.cz nebo tel 731 402 395)

Výlety budeme realizovat dle zájmu a počasí. Aktuální informace najdete na www.sumperk.dcpr.cz
nebo tel 731 402 395; psát můžete na mail cprsumperk@ado.cz. Než na program dorazíte, informujte
se předem.




pátek 3. 7. - pěší výlet Šumperk - konec Bludovské ulice - Bludoveček – Bludovská Svatá Trojice –
Bludov (6 km) trasa je vhodná pro kočárky a malé děti.

Prázdniny s Ferdou Mravencem: od úterý 7. 7 do 10. 7. 2015. Určeno pro předškolní děti (3 - 6 let) a

děti 1. a 2. třídy;


O prázdninách se nenudím aneb Cesta kolem světa za 80 dní s Willym Fogem - od pondělí 24. 8. do pátku
30. 8. 2015. Určeno pro školní děti



29. srpna 2015 – pouť rodin a pedagogů na svatý Hostýn – 10:15 poutní mše, bohatý doprovodný program,
který zajišťují centra pro rodinu olomoucké diecéze.

POUŤ KE SV. VAVŘINCI V KOSTELE V RUDĚ NAD MORAVOU
se koná 9. srpna. Mše svatá začíná v 9 hod., slavnostní požehnání ve 14 hod., po něm
pouť pokračuje zahradní slavností ve farním areálu.
Srdečně zve P. Michal Krajewski
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CHARITA PODĚKOVALA
TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM

Tradiční charitní pouť se uskutečnila koncem května na poděkování nejen tříkrálovým koledníkům, ale i
příznivcům charitního díla.
Místem pro pouť je Kostelíček a cestou k němu prošly děti pohádkovým lesem, který připravilo Centrum
pro rodinu v Šumperku. Při plnění úkolů se děti setkaly s postavami ze známé pohádky Lotrando a Zubejda. O
poutavý program na místě se postaralo Divadélko S RADOSTÍ. Pozvání k živým hrám, zpívaní a tanečkům
nepřijaly jen děti, ale i mnozí dospělí.
Společně jsme prožili odpoledne plné zábavy a zajímavých setkání, které bylo završeno poutní mší svatou.
Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk

KÁZÁNÍ Z DOMU SV. MARTY

11.11.2014

Křesťanská služba je součástí víry a nesmí se stát mocenskou strukturou
Stále je třeba bojovat proti pokušením, která nás
odvádějí od služby bližnímu – povzbuzoval papež
František v dnešním kázání při ranní eucharistii v kapli
Domu sv. Marty. Papež zdůraznil, že máme sloužit a nic
za to nežádat a upozornil, že stejně tak nesmíme
proměňovat služebný postoj v mocenskou strukturu.
Ježíš mluví o moci víry, ale hned vysvětluje, že
musí být zasazena do rámce služby. Papež František vyšel
z dnešního evangelia (Lk 17,7-10) o služebnících
neužitečných a zamýšlel se nad tím, čím je služba pro
křesťana. „Ježíš – řekl papež – vypráví podobenství o
služebníkovi, který po celodenní práci přijde domů a namísto odpočinku má svému pánovi dál sloužit.“
„Někdo z nás by tomuto služebníkovi možná radil zajít na odbory a trochu se poradit, co s takovýmto
pánem. Ježíš však říká, že služba je totální, protože On sám vyznačil tuto cestu služby. On je služebník. On se
prezentuje jako služebník, který přišel sloužit a nikoli nechat si sloužit. Říká to jasně. Pán takto umožňuje
apoštolům vnímat cestu těch, kdo dostali víru, onu víru, která činí zázraky. Ano, tato víra dělá zázraky na cestě
služby.“
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„Křesťan, který ve křtu obdržel dar víry - pokračoval papež – a nenese tento dar cestou služby, stává se
křesťanem bez síly a bez plodnosti. A nakonec je křesťanem sám pro sebe, slouží sám sobě. Jeho život je smutný a
spousta Pánových divů tak přijde nazmar.“ Papež pak poukázal na jedinost služby, když připomněl Pánova slova
o tom, že nelze sloužit dvěma pánům, Bohu a mamonu, a dodal, že lenost nás odcizuje služebnému postoji a činí
srdce vlažným, takže zpohodlníme.
„Lenost nás vzdaluje od služby a svádí k pohodlnosti, egoismu. Mnozí takoví křesťané jsou hodní, chodí na
mši, ale služba jenom potud... Ale říkám-li služba, myslím všechno: službu Bohu v adoraci, v modlitbě, ve chválách;
službu bližnímu, mám-li ji prokázat; službu až do konce, protože Ježíš je v tom neoblomný: »Tak i vy, až uděláte
všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat« (Lk
17,10). Služba je gratis, nic se za ni nežádá.“
„Další možnost odcizení se služebnému postoji, řekl dále papež, spočívá v jakémsi zmocňování se situace,
což se stalo učedníkům a samotným apoštolům, kteří bránili lidem přicházet k Ježíši ne proto, aby nebyl obtěžován,
ale proto, že jim to vyhovovalo. Učedníci – pokračoval František – se zmocňovali Pánova času, chápali se Pánovy
moci, chtěli Pána pro svoji skupinku. Zmocňovali se tak služebného postoje a transformovali jej v mocenskou
strukturu. Ukazuje se to v diskusi Jana s Jakubem o tom, kdo je největší, což jejich matka řešila tím, že šla za
Pánem a prosila Jej, aby se její synové stali jeden premiérem a druhý ministrem ekonomiky, tedy aby jim byla dána
moc. Děje se tak i dnes, když se křesťané stávají pány: pány víry, pány království, pány spásy. Je to pokušení všech
křesťanů - shrnoval papež – Pán však mluví o pokorné službě, službě v naději – v tom spočívá radost křesťanské
služby.“
„V životě musíme bojovat proti pokušením, která nás odvádějí od služebného postoje. Lenost vede k
pohodlnosti, polovičaté službě a ke zmocňování se situace, takže se ze služebníka stává pán. To vede k pýše a
domýšlivosti, ke špatnému zacházení s lidmi, k pocitu důležitosti: »jsem křesťan, mám spásu« a podobně. Kéž nám
Pán daruje dvě velké milosti: pokoru ve službě, abychom nakonec mohli říci »jsme služebníci neužiteční, ale
sloužíme až do konce«, a pak naději v očekávání zjevení Páně, až k nám přijde.“
Končil papež František ranní kázání.

KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ
ACH, TEN SOKRATES
Potrat. Ano, nebo ne? Proč ano a proč ne? Gynekolog, filosof – etik,
psycholog a... Sokrates, který se ptá. Ve vzájemných rozhovorech hledají
odpověď na tuto tolik diskutovanou otázku. Kde je pravda? A proč?
Pokud vás to zajímá, doporučuji vám útlou knihu Petera Kreefta s
názvem „Ach, ten Sokrates...“. Čtivým, zábavným a humorným způsobem
nabízí odpověď...
„Co by se stalo, kdyby se Sokrates ocitl v moderních Aténách? Peter
Kreeft nabízí dialog o umělých potratech se třemi úctyhodnými oponenty –
lékařem, filosofem a psychologem. Sokratovská logika kombinovaná
s humorem se vrhá přímo do srdce racionálního pohledu na potraty a je
výzvou pro obvyklou rétoriku a vášně současné debaty.“
P. Petr Káňa
Farní knihovna nebude během prázdnin otevřená v obvyklých hodinách.
Pokud byste si chtěli něco vypůjčit, přijďte a poproste o to kněze. Opět
v běžném provozu bude v neděli 6.9.
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FIAKR, MONITOR, SENATOR,
UBALDESKA, BASILIŠEK

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Když čtete v názvu článku Fiakr nebo Monitor, asi si říkáte, že jsme se zbláznili nebo že vtipkujeme.
Ale není tomu tak. Jen jsme pro dobu letní do naší rubriky Světec mého srdce zařadili několik světců neobvyklých
jmen.

FIAKR
(* r. 610?, Irsko – † r. 670, Meaux, Francie)
Svatý Fiakr byl mnich a poustevník. Je patronem
taxikářů, zahradníků, květinářů, kovářů, bednářů, výrobců
punčoch, baličů a notářů. K jeho atributům patří hůl, lopata,
rýč, věnec z růží. V katolickém kalendáři bývá připomínán
30. srpna.
Fiakr se narodil v Irsku. Hledal samotu a chtěl
uniknout světským věcem (dle legendy, která ale není příliš
spolehlivá, pocházel z královského rodu; byl prý synem
skotského krále). Touha po životě v ústraní jej přivedla až do Francie.
Svatý Faron - benediktinský biskup ve městě Meaux, které leží asi 45 km od Paříže - mu přidělil pozemek,
na němž začal Fiakr pěstovat bylinky a zeleninu a na kterém si také vybudoval poustevnu a útulek pro poutníky.
K orbě nepoužíval pluh, ale prý pouze svoji hůl. Podle legendy na pozemku, kde býval les, vyrostla kvetoucí
zahrada. Jedni si myslí, že holí nazýval rýč, druzí se kloní k tomu, že si pomohl zázrakem (s holí při orbě bývá také
zachycován na zobrazeních).
Měl dar uzdravování, zmiňovány jsou pohlavní choroby, ale zejména problémy s hemoroidy. „Fíky svatého
Fiakra“, jak se hemoroidům vzletně říkalo, si do Irska přišel léčit i kardinál Richelieu (ten, který historii navzdory
už navždy zůstane díky Třem mušketýrům intrikánským padouchem).
Fiakr byl velmi dbalý čistoty srdce a prý až úzkostlivý ve vztahu k ženám, kterých se stranil, aby se chránil
před možností prohřešku. Časem se kolem Fiakra vytvořila skupina žáků, následujících jeho styl života. Svatý
Fiakr se svými druhy vytvořil malý klášter, kde přijímal poutníky, pečoval o chudé a uzdravoval nemocné – někdy
bylinkami, jindy modlitbou a vkládáním rukou. Pověst o něm se záhy roznesla i do vzdálenějších oblastí,
přicházelo stále více lidí, a tak bylo třeba klášter rozšířit.
Fiakr zemřel kolem roku 670 a byl pochován na hřbitově v Meaux. Později, když se na jeho hrobě začala
dít zázračná uzdravení, byly jeho ostatky přeneseny do meauxské katedrály. Po smrti svatého Fiakra přijal jeho
klášter jméno svého zakladatele a úcta k němu se rozšířila po celé Francii. Fiakr se stal jedním z nejpopulárnějších
světců středověké Francie, hrdinou četných legend a vyprávění; tato úcta a obliba
přetrvává až dodnes.
Svým způsobem dal svatý Fiakr dokonce jméno i jednomu druhu
dopravních prostředků. Fiakr je předchůdce taxíků, jednalo se o povoz tažený párem
koní (pár koní je důležitý, dvouspřežným nájemním povozům se říkalo fiakry,
kdežto jednospřežné se jmenovaly drožky). V roce 1640 začal jakýsi pan Sauvage
v Paříži podnikat v oboru přepravy lidí nájemnými kočáry. První stanoviště těchto
kočárů bylo v ulici St. Martin, před domem zvaným Hôtel de St. Fiacre, protože
na domovním štítu byl svatý Fiakr zobrazen. Pařížanům se místo vžilo natolik, že
nájemným kočárům začali říkat fiakry. Z francouzštiny slovo převzaly další
jazyky. Fiakristé si pak přivlastnili i patrona. A po nich taxikáři.
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MONITOR
(† r. 490)
Svatý Monitor byl 12. biskupem ve francouzském městě Orléans. Podporoval rozvoj klášterů a řeholního
života ve své diecézi. Liturgická památka připadá na 10. listopad.

SENATOR
(* Settala, Itálie –† 29. května 475, Miláno, Itálie)
Svatý Senator byl milánským aricibiskupem a papežským
nunciem na ekumenickém koncilu v Chalkedonu. Liturgická památka
připadá na 28. květen.
Senator se narodil v Settale, asi 15 km východně od Milána.
Primárním zdrojem popisujícím život Senatora jsou spisy pocházející
ze 6. soletí., napsané biskupem Ennodiem, který popisuje Senatora jako
muže obdařeného výmluvností a vtipem.
V létě r. 450 se Senator, ještě jako kněz, zúčastnil delegace
k papeži Lvu Velikému do Konstantinopole. Předal papeži dopisy,
v kterých milánská církev odsoudila učení představeného cařihradského
kláštera - Eutycha.
Eutyches v té době začal šířit blud monofyzitismus. Učil,
že Kristus měl pouze Božskou přirozenost, která tu lidskou zcela pohltila, takže jeho tělo bylo lidsky jen zdánlivé.
V roce 451 se uskutečnil čtvrtý ekumenický koncil, Chalkedonský koncil, který zasedal v Chalkedonu
v Bithýnii v Malé Asii. Jako závazný jej pro svou nauku považují katolická církev a pravoslaví. Koncil odsoudil
Eutychův monofyzitismus a vyhlásil Chalkedonské vyznání víry, které vyznává plné lidství a plné božství Ježíše
Krista, druhé osoby Nejsvětější Trojice. Koncil odmítají orientální církve. Na tomto koncilu byl Senator přítomen
již jako papežský legát.
Senator se stal arcibiskupem v Miláně v roce 472. Založil baziliku, kterou zasvětil mučednici Eufemii a
která nyní nese i jeho jméno. Zajímavé je, že i koncil v Chalkedonu probíhal v chrámu sv. Eufemie. Senator zemřel
dne 29. května 475 a byl pohřben v bazilice, kterou sám založil.

UBALDESKA
(* 1136, Calcinaia, Itálie – † 28. května 1205, Pisa, Itálie)
Svatá Ubaldeska byla italská řeholnice, členka Maltézského řádu. Její svátek slaví katolická církev
28. května. Je uctívána jako patronka města Pisy, Maltézského řádu i souostroví Malta.
Ubaldeska Taccini byla jedinou dcerou nemajetných rolníků. Ve věku 14 let se jí zjevil anděl, který ji
vybízel, aby se ucházela o vstup do řádu sester johanitek. Johanité patřili mezi největší a nejmocnější křesťanské
řády středověku. Vznikli v Jeruzalémě při tamějším, dnes již zaniklém, špitálu. Hlavním posláním řeholnic byla
péče o nemocné.
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Ubaldeska vzhledem k chudobným poměrům, ve kterých žila,
pokládala vstup do řádu za nesplnitelný sen. Po opakovaných vnuknutích
přesto navštívila matku představenou. Ukázalo se, že i ona měla vidění,
ve kterých dostala za úkol Ubaldesku přijmout. Ve věku patnácti let tedy
dívka vstoupila do řádu a po dobu téměř 55 let pracovala v klášterní
nemocnici v Pise. Byla známa svou laskavostí, zbožností a asketickým
životem. Ubaldesce je kromě jiných připisován zázrak, kdy na přání jisté
pacientky v nemocnici požehnala znamením kříže její nádobu s vodou. Voda
z kostelní studny se vzápětí proměnila ve víno. Ubaldeska zemřela ve věku
69 let, na slavnost Nejsvětější Trojice. Papež Sixtus V. přislíbil plnomocné
odpustky těm, kdo navštíví chrám v hlavním městě Malty v den úmrtí svaté
Ubaldesky, dne 28. května.

BASILIŠEK
(† r. 308?, Komana, Turecko)
Svatý Basilišek byl katolický biskup a mučedník. V katolickém
kalendáři bývá připomínán 22. května.
Basilišek byl synovcem svatého Theodora, mučedníka,
přezdívaného Rekrut (nový voják). Za Maximiánova pronásledování
křesťanů (v letech 305 - 311) byl spolu se svými dvěma bratry zajat.
Bratři byli ukřižováni, Basilišek měl čekat na příjezd guvernéra Agrippy.
Když se ve vězení připravoval na blížící se utrpení, zjevil se mu ve snu
Ježíš, předpověděl Basiliškovi mučednickou smrt a slíbil mu věčný život.
Basilišek požádal stráže o dovolení odejít do rodné vesnice rozloučit se
s rodinou. Strážní Basiliškovi umožnili opustit na tři dny celu, protože si
biskupa velmi vážili a důvěřovali mu. Basilišek se naposledy setkal se
svými příbuznými a vyzval je, aby pevně stáli ve víře.
Mezitím se však Agrippa dozvěděl, že Basilišek odešel ke své rodině. Velmi se rozzuřil a dal uvěznit
strážné do doby, než Basilišek bude znovu dopaden. Za biskupem poslal svého zástupce, známého svou krutostí.
Basilišek byl již mezitím na zpáteční cestě. Vojáci okamžitě začali s jeho mučením. Obuli mu měděné boty
s hřebíky uvnitř, ruce s hlavou mu dali do klády a vedli ho zpět. V horkém poledni se zastavili na krátké
občerstvení a Basiliška přivázali k suchému stromu. Slunce nemilosrdně pálilo a světec se modlil k Bohu.
Najednou uslyšel hlas: „Neboj se, já jsem s Tebou!“ Země se zatřásla a na Basiliška se vylil z dutiny stromu proud
vody. Vojáci polekáni zemětřesením rozvázali biskupovi pouta a chtěli ho propustit. K Basiliškovi přicházeli
nemocní z vesnice a on je uzdravoval.
Nakonec však světce dovedli do města Komana, kde jej Agrippa nutil obětovat modlám. Basilišek
odpověděl: „Já nabízím jen Bohu svou oběť chvály a díků.“ Jelikož zůstal ve víře pevný, byl sťat mečem. Očitým
svědkem Basiliškova utrpení byl římský voják, pozdější sv. Eusignius.
Světcovo tělo pak mělo být hozeno do řeky, ale křesťané je v noci tajně pohřbili na poli. Na tomto místě
byla později postavena bazilika. Uvádí se, že svatý Basilišek se zjevil sv. Janu Zlatoústému v noci před jeho smrtí
(14. září 407 v Komaně) a řekl mu: „Zítra budeme spolu.“
Anička Rozsívalová
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POUTĚ V PODESNÍ
HORNÍ BOHDÍKOV

SOBOTÍN

českoněmecká pouť k sv. Anně

pouť k sv. Vavřinci

sobota 25. 7. 2015
mše sv. v 9. 30 hod.

neděle 9. 8. 2015
mše sv. v 11.15 hod.
po mši sv. pohoštění na faře

VŘESOVÁ STUDÁNKA
Římskokatolická farnost Loučná nad Desnou a
Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová
studánka Vás zvou na pouť k Panně Marii
Bolestné na Vřesovou studánku.
Při mši svaté v sobotu 29. 8. 2015 ve 14.30
a v sobotu 12. 9. 2015 ve 14.30 se budeme na tomto
poutním místě společně přimlouvat za obnovu kaple i
poutní chaty. Spojme prosím už nyní svoje síly
v modlitbě za překonání všech překážek,
aby Vřesová studánka byla opět duchovním centrem
Jeseníků, místem smíření, útočištěm pro hledající a
strádající; místem, kde Božím dětem Panna Maria
nabízí
svou
mateřskou
náruč.
Výsledný
pravděpodobný pohled můžete vidět na vizualizaci,
kterou na základě podkladů spolku vytvořil Ing.
Ondřej Nováček
P. Milan Palkovič
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NOC KOSTELŮ 2015 V RAPOTÍNĚ
Kvůli představení na Noci kostelů se naše pestrobarevné divadelní farní společenství letos vydalo
i na třídenní pouť za svatým Prokopem, o němž budeme hrát (je totiž rok zasvěceného života, tak proto!). Doufali
jsme, že na místech, kudy kráčela jeho svatá noha, nacvičíme legendu dokonale. Ohromil nás klášter na Sázavě,
ovanulo rozkvetlé Prokopského údolí, setkali jsme se s opravdovým mnichem kapucínem u Lorety a ztišili se
u Prokopova hrobu na Hradčanech, ale divadla jsme nenacvičili ani zbla!
Ale i přesto jsme se s tím,
po Prokopově vzoru, poprali a ve chvíli,
kdy rapotínský pan starosta Pavel Žerníček
zahajoval v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Noc kostelů, už jsme se řadili u vchodu.
Z následné (povzbuzující) řeči pana děkana
Slawomira Sulovského jsme toho též moc
nezachytili, neb včelky byly rozpustilé a matka
Prokopova dorazila se zubrem v poslední
vteřině. S cyrilometodějskou písní jsme vyrazili
k oltáři, kde stál románský klášter jako
tapetovaný! „Bez naděje, víry, bez lásky a síly
žili kdysi naši předkové ...“
Od té chvíle jsme poznávali teorii
relativity na vlastní kůži: jak pomalu se táhly vteřiny, když proti sobě stál opat Prokop a mniši Sázavského kláštera
a nikdo nevěděl, kdo a co má teď říkat, či když rozzuřený zubr musel ubrat na rychlosti, protože zjistil, že přes
masku skoro nevidí. A jak rychlé to pro změnu bylo, když poustevník bojoval s čertem – řetěz proti kříži, či než se
kanovníci překulili v mnichy a už nestihli býti lovčími knížete Oldřicha, neb když jelen s jedním sobím parohem
prchal schovat se za Prokopova záda… Ale vše snad alespoň přibližně proběhlo, jak praví legenda:
Svatý Prokop dnem i nocí všěm pomáháše Boží mocí:
bratří zákonu učieše, a sám najprvé činieše:
hosti míle přijímáše, pracným k zdraví pomáháše a smutné utěšieváše.
Po hlaholu zvonů o šesté odpolední sloužil otec děkan mši svatou, zatímco šli dětští herci na faru na párek a
kolem fary na schovku. Pak se v kostele odehrála přednáška cestovatele Karla Kocůrka o Podesní doprovázená
snímky z našeho údolí, na závěr všem zněly v uších tóny Vivaldiho Čtyř ročních období doprovázené tímtéž
v lyrických jesenických obrazech.
Až do deseti pak návštěvníci střídavě šplhali na věž, k hodinovému stroji či na kůr, kde si hrábli do kláves
varhan. Znělo to pak jak disharmonická ozvěna té veliké bouře, která se nad námi přehnala, ale tady uvnitř chrámu
jsme zaslechli jen tlumené hřmění. Všichni si mohli také prohlédnout obřadní roucha a zalistovat stoletou farní
kronikou. Posléze už si za varhany sedl Honza Rameš a ty se hned rozezpívaly nádherně, zatímco my tiše třídili
hromadu kostýmů a konečně byl zkrocen i zubr (jedenáctka) zakousnutý klobásou.
Na závěrečnou přijel otec Petr Káňa, který poděkoval v krátké eucharistii, přičemž ke službě u oltáře se
sešli mnozí odrostlí harcovníci ministranti. Zbývalo jen dojíst drobky z plechů a srdečné povídání v našlápnuté
sakristii se protahovalo dál a dál do noci. Do té vlaze voňavé Noci kostelů, kterou se domů rozcházeli přátelé,
a z omytého nebe se na ně usmíval nejen šišatý měsíc.
„S nadějí a vírou, s láskou ba i sílou, dřímají i v nás Prokopové.
Orat zemi s čertem, zlobu odbýt žertem, ušlému stlát lůžko mechové.
V lesích pokoj hledat, s pokorou jít spát, zas a zas se zvedat, tvou cestou se brát.
Svatý Prokope, dals nám naději, díky tobě všichni vědí: Stojí za to za pravdu se prát!
S nadějí a vírou, s láskou ba i sílou, dřímají i v nás Prokopové…“
v Rapotíně 4. června 2015
Filoména Brigita
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DOTEK KRÁSY,
aneb

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 2015
„Proč zvoní v pátek odpoledne zvony na kostele ?“ zeptal se 29. května o půl páté možná leckdo z vás.
To zvony zvaly do kostela všechny lidi dobré vůle, aby se nadýchali atmosféry panující na tomto místě. Kostel je
dominantou obce, je to krásná stavba, která již dvě století let svědčí o obětavosti a umění našich předků. Tento den
však nešlo jen o obdiv ke krásné architektuře, nešlo jen o krásný pohled na nové zvony a o výhled na krásy okolní
krajiny z kostelní věže, která byla díky obětavosti místních skautů otevřena, ale všichni návštěvníci se mohli
dotknout krás různého druhu, které byly pro vnímavá srdce připraveny v bohatém program, jež se nesl v duchu
hesel: Děti do kostela patří, Chvála za radost ze života, Ježíš v liturgickém roce a Chci Pane chválit tě.
Hned při vstupu do kostela jsme mohli obdivovat krásné obrazy pana ředitele školy Zdeňka Klimeše.
Mnozí by nevěřili, jak se umí krásně dívat na svět, na krásu zákoutí naší obce, často skrytou povrchnímu a
lhostejnému pohledu kolemjdoucích. Jeho obrazy jsou plné jasných barev, jako by chtěly otevřít naše oči, aby
neviděly jen šedivou a nudnou současnost. Linie jeho kreseb nejsou strohé, ale měkké, jeho obrazy jsou moderní,
ale přesto srozumitelné... Děkujeme za tento dotek krásy, Pane malíři!
Druhý dotek krásy připravily naše děti. Před krásnými kulisami zahrály pohádku o Vzniku Kostelíčka nad
Hrabenovem, napsanou podle místní pověsti. Včely na tom místě vytvořily z vosku monstranci kolem hostie,
kterou tam vytrousili zloději, když vykradli rudský kostel. Dětský sbor Ovečky k tomu ještě zazpíval a zahrál
několik krásných písní.
Třetí dotek krásy patřil hudbě a zpěvu. Téměř padesát muzikantů ze Základní umělecké školy v Šumperku
přijelo předvést nastudování Dětské symfonie Josefa Haydna a Hudbu k ohňostroji G. F. Händla. Ohňostroj
potlesku sklidil orchestr plným právem. Na závěr se k orchestru přidal chrámový sbor a odlehčil náladu večera
písní z filmu Sestra v akci, neboť i humor do kostela patří!
Další dotek krásy byl veden ve vážnějším duchu. Chrámový sbor začal krásným pozváním: „Otvírejte
brány Kristu, nebojte se je otevřít, nebojte se otevřít dokořán srdce svá s Boží lásce,“ tedy slovy všem známého
Jana Pavla II. Pak pokračoval skladbami vánočními, postními a velikonočními, nechyběla vzpomínka na patrona
našeho kostela svatého Vavřince a Paní Zdislavu, svatořečenou na svatém Kopečku právě před dvaceti lety.
Chrámový sbor dozpíval přáním: „Zář tváře tvé, Kriste, ať svítí v tmách!“ Tmách války na Ukrajině, v tmách
nemocných, opuštěných a zapomenutých...
Naše mládež svými písněmi připravila další dotek krásy: „Pán potřebuje můj život, mladé srdce plné
nadšení, samotu duše i kapky potu.“ Dotknuti krásou mládí, jejich elánem a nadšením jsme se za tmavé noci
vraceli domů: rozářeni světlem vzájemné lásky, obětavosti a porozumění. Lidé, kteří ten den kostelem prošli
(a bylo jich na tři sta), se dotkli Krásy... Mohou o ní přemýšlet... a možná i o tom, že v kostele jsou vítáni všichni
s otevřenou náručí....
Lenka Nezbedová

MÁJOVÝ DĚKOVNÝ VARHANNÍ KONCERT
Poslední květnovou neděli, 31. května v podvečer, uspořádala farnost Dolní
Studénky „Májový děkovný varhanní koncert“ k ukončení první etapy oprav varhan.
V kostele sv. Linharta máme staré barokní varhany, které nenajdete nikde v širokém
okolí. Potřebovaly nutně opravu, kterou prováděl cca 2 měsíce varhanář Petr Strakoš.
Koncert měl být poděkováním všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na opravě
varhan, ať finančně či jinou pomocí. Pozvání přijal i pan starosta obce a další občané,
kteří jinak do kostela nepřijdou, ale všichni byli spokojeni a děkovali za krásný kulturní
zážitek, který mohli s námi prožít. Všechny nás mile překvapila velká účast na koncertě.
Během koncertu zaznělo 15 skladeb: známých i méně známých - např. Pochod židů z opery Nabuco,
skladba k Nejsvětější Trojici, píseň Ave Maria atd. Na varhany hrál pan Josef Hroch a Daniela Klíčová, která
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doprovodila Tomáše Žůrka s klarinetem ve skladbě „Gabriel's oboe“ z filmu Misie. Poslední den měsíce máje
připomnělo několik skladeb oslavujících Pannu Marii. Zpívali mladí umělci: Eliška Hrochová – soprán, Marie
Švubová – alt, Šimon Minář – tenor a Josef Hroch – bas. Bylo povznášející slyšet ty krásné hlasy mladých
zpěváků, které doprovázely nově opravené starobylé varhany, jež po opravě zněly opravdu krásně.
Na závěr koncertu poděkoval pan farář Otto Sekanina všem, kteří se zasloužili o opravu varhan
i o uspořádání tohoto koncertu. Velký dík patří všem účinkujícím, kteří nám připravili krásné prožití posledního
májového podvečera. Děkujeme za dobrovolné příspěvky, které použijeme na další etapu oprav. Všem
dobrodincům vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie!
za farnost Dolní Studénky Marie Jílková

DOLOMITY 2015
Rok uplynul jako voda…
a na šumperském nádraží se 13. června v 6 hodin ráno opět schází malá skupinka seniorek i těch mladších.
Tentokrát je tu však i jeden muž - náš duchovní doprovod – o. Slávek.
Kam si jedou, obtěžkáni batohy a kufry? Tak jako téměř před rokem do jižních Tyrol, údolí Gsies,
do st. Martin – krásné vesničky ve výšce 1310 m, obklopené až 2000 m vysokými horami, lesy a s malebnými
horskými domky. Prostředí nádherné pro toho, kdo hledá klid ke ztišení po každodenním rytmu světského
pracovního života, i pro ty, kdo touží velebit Boha za krásy vysokohorské přírody. O to, že můžeme opět obdivovat
nádheru Dolomit, se zasloužilo společenství vdov a vdovců, které působí v Olomoucké arcidiecézi. Dopravili jsme
se vlakem do Otrokovic a tam na nás čekal autobus s částí účastníků našeho zájezdu, zbývající jsme pobrali cestou.
Večer jsme dorazili k poutnímu domu Velehrad. Po ubytování nás pozval o. Slávek na mši sv. v domácí kapli.
Pak už jsme unaveni padli do postele.
V neděli ráno nás upozornil o. Hráček, duchovní správce pastoračního centra Velehrad, na oslavy
u příležitosti slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v místním kostele. Zážitek to byl opravdu velký. Viděli jsme
krásné procesí vycházející od kostela se sochami svatých a obrovskými korouhvemi nesenými místními věřícími
v půvabných tyrolských krojích. Slavnostní průvod obešel část vesničky a vrátil se zpět do kostela, kde byla
sloužena slavnostní bohoslužba. Po skončení duchovní části oslav se v blízké prostorné „stodole“ konaly oslavy
světské, s hudbou, tancem a občerstvením. Koncert obrovské šedesátičlenné dechovky byl opravdu nevšedním
zážitkem.
Předpověď počasí se splnila a odpoledne se dalo do deště. Bouřky byly hlášeny i na pondělní odpoledne.
Nicméně jsme se vydali v pondělí po snídani autobusem do oblasti pragserských Dolomit k jezeru Wildsee
(1500 m.n.m.). Zde se každý mohl rozhodnout, buď pro méně náročnou cestu okolo jezera s nádhernými výhledy
na horské velikány, nebo pro náročnější výstup až do výšky 2114 m. Ty, kteří se rozhodli pro náročnější výstup,
však odpoledne opět zastihla předpovězená bouřka, nicméně prý ten krásný rozhled stál za to.
Úterý bylo ve znamení kultury, navštívili jsme augustiniánský klášter v Neustift, město Brixen a Bruneck.
V Brixenu je nádherný dóm Nanebevzetí Panny Marie a sv. Kassiana, má titul „katedrála“ a „bazilika minor“.
Blízko dómu je Hofburg – bývalé sídlo biskupů,
kteří v tomto hradě pobývali až do r. 1973, kdy bylo
biskupské sídlo přeloženo do Bolzana. Dnes je
v hradě diecézní muzeum a diecézní archiv.
V přízemí se nachází velké muzeum jesliček
zhotovených ze všech možných materiálů, do
nejmenších detailů, od baroka až do 20. století.
V prvním poschodí můžete navštívit diecézní
muzeum, které ukazuje reprezentativní průřez
sakrálním uměním jižního Tyrolska. Jsou zde
uloženy nejcennější exponáty dómského pokladu,
např. středověká liturgická roucha, liturgické
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předměty a obrazy od raného středověku až do doby baroka. V 2. poschodí od období baroka až
do 20. století. Vřele doporučuji zhlédnout tuto krásu, pokud pojedete do Brixenu.
Středa byla opět turistická, obešli jsme okružní cestou známé Tre Cime, neboli Tři zuby. Odpoledne se
začalo počasí zlepšovat a my jsme se ještě cestou zastavili u jezera Misurina a lesního hřbitova padlých v 1.
světové válce u městečka Bruneck.
Ve čtvrtek jsme měli mírnější tempo. Autobus nás vyvezl do výšky 1991 m a tady jsme udělali za pěkného
počasí okruh s nádherným výhledem na panorama hor. Cestu zpět jsme se zastavili v sýrárně v Toblachu a
v blízkém poutním gotickém kostelíku z r. 1475 v Aufkirchenu.
Pobyt se nám pomalu chýlí ke konci. Je pátek a jedeme autobusem směr Cortina d´Ampezzo na Passo
Falzarego. Odtud se vyhoupneme lanovkou za pár minut na nižší vrchol hory Lagazuoi, (má dva vrcholy), do výšky
2778 m. Odtud vede ještě krátká cesta až k vrcholovému kříži. Horský masiv Lagazuii je provrtán štolami jako
ementál. Probíhaly zde nesmyslné boje mezi Italy a Rakušany, za 1. světové války. My se však kocháme
úchvatnými výhledy do velké dálky.
Páteční večer končí společným posezením všech účastníků zájezdu. Děkujeme všem, kteří se o jeho zdárný
průběh nejvíce zasloužili a těšíme se na „pozájezdové“ setkání, na které jsme účastníky pozvali do Šumperka.
Waltraud Pourová

Hrabenovský Kostelíček, kolem něho černý les....
zpívají si dodnes s chutí mnozí z vás, i když Kostelíček Božího Těla patřil a patří od svého vzniku
ve 13. století do farnosti Bludov.
Věřící z celého šumperského děkanátu se sešli v sobotu 6. června se svými kněžími u kapličky v
Hrabenově, aby se ve slavnostním eucharistickém průvodu vydali na toto poutní místo, které stojí na rozhraní
několika farností. Šumperský pan děkan Slawomir Sulowski pozval všechny lidi dobré vůle, aby vzdali poctu
Kristu v nejsvětější Svátosti Oltářní, stejně jako to udělali naši předkové, když v ten samý den před sedmdesáti lety
putovali z Rudy, aby poděkovali za skončení Druhé světové války.
Moravští muzikanti Stanislava Bartoška,
družičky, pan děkan s monstrancí pod slavnostním
baldachýnem, kněží, ministranti a množství lidí z
celého okolí se za zvuku písní a modliteb vydali na
cestu, která má být obrazem našeho putování
životem, putování Božího lidu za Kristem do
nebeského domova. Chválili jsme Boha za dar
života, za dar víry, za krásnou přírodu a všechny
lidi dobré vůle. Kněží vynesli eucharistii až na Háj,
odkud žehnali celému kraji a prosili za mír ve
světě, v naší společnosti a v našich rodinách.
O další program se postaraly děti z Rudy.
Zahráli s velkou chutí Pohádku o vzniku
Kostelíčka. PhDr. Stanislav Balík k tomu přidal poutavou a zajímavou přednášku o pohnutých dějinách tohoto
poutního místa. Následovala mše svatá, při níž zazněla povzbudivá slova P. Adama Ruckého, bývalého spirituála
kněžského semináře v Olomouci: „Ten, kdo přijímá Krista v eucharistii, má být Kristem pro druhé lidi a má být
dobrý jako chléb. Jedině láska může proměnit náš svět, naši obec, naše rodiny a vztahy, naši společnost.!“
Nechybělo ani dobré občerstvení, o které se postaraly obětavé šumperské ženy. Byl to krásný den
vzájemné lidské i křesťanské pospolitosti.
Les už nebyl černý, ale krásně zelený, vše vonělo, čistá vodička z pramene byla studená, ptáci zpívali....inu,
je u nás doma krásně.... Čechy

krásné, Čechy mé...
Lenka Nezbedová
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PRAVDA S(HOŘÍ) – MOŽNÁ…
Je devět hodin večer, pátek 19. 6. 2015.
Na nádvoří losinského zámku scéna a tajuplné
ticho. Honem běžím ještě do auta pro deku (po
horkém letním večeru ani památky) a usedám na
židli plná očekávání. Na podiu kněz v klerice
bere do ruky starodávnou knihu, listuje v ní a
zastavuje se v 17. století. Na scénu přibíhají
mladí z vesnice té doby a začíná se odvíjet děj,
kdy syn statkáře si chce vzít děvče - sirotka,
vychovaného „bábou“ kořenářkou. Vnímám
drama dvou spřízněných duší. Střídání klasické
scény se stínovým divadlem, hudba a nasazení
herců ho jen umocňuje. Děj graduje smrtí statkáře, po níž je děvče označeno za vražedkyni a čarodějnici. Rázem se
prostřednictvím inkviziční vyhlášky ocitáme v době čarodějnických procesů. Inkvizitor, který nám jasně z arkád
zámku vysvětluje, co inkviziční vyhláška znamená, se za chvíli jak houser se svým dlouhým krkem tyčí nad
nebohou obětí. Ve chvíli je rozhodnuto. Krutými mučícími metodami je děvče přinuceno vypovědět, že ukradená
hostie měla sloužit k čarodějnickým hrátkám. Ta hostie, kterou na radu své pěstounky kořenářky dává pod polštář
svého budoucího tchána, aby se uzdravil a ona se mohla stát ženou jeho syna, svého vyvoleného.
Noční prohlídka původních prostor zámku, kde na nás z portrétu shlédla samotná „inkviziční“ hraběnka
Angele Sybille Galle, vědomí inkvizičního sálu nad našimi hlavami (sice veřejnosti nepřístupného, ale
autentického), osvětleni svitem loučí: to vše jen umocnilo dojem z tohoto představení.
Dana Ponížilová
P.S. Poděkování patří šumperským studentům ze spolku Zapálení. Bylo to super, jen tak dál! 

Pátek 14. 8. 20.00 hod. koncert kapely SIOUX Karla Kocůrka
v KKC Rapotín
Sobota 15. 8. v 17.00 hod. koncert duchovní hudby v kostele,
vystoupí mladí umělci z Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně.
Neděle 16. 8. v 9.00 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ,
po mši svaté u kostela hudba Bludověnka
a vystoupení skupiny rytířů z Bludova.
Ve 14.30 hod. adorace za obec a farnost a svátostné požehnání
v kostele.
Odpoledne od 15.00 hod. program na farní zahradě: hudba, občerstvení, hry a soutěže pro děti
Srdečně zveme.
P. Slawomir a pastorační rada farnosti Rapotín
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Římskokatolická farnost Nový Malín
Vás zve na

pouť do Nového Malína
k oslavě svátku Narození Panny Marie

6. září 2015 v 9:00 mše svatá
Krasavice a sympaťáci,
tak jste se přece dočkali! Prázdniny jsou tu a s nimi i
zbrusu nové rébusy pro vás. Obojí si náležitě užijte
Adresa na zasílání odpovědí se nemění: tamtamsoutez@seznam.cz. Odpovědi posílejte do uzávěrky dalšího čísla.
Připište i vaše jméno, věk a adresu, ať víme komu a kam doručit odměnu.
Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let)
Pro mladší děti nabízíme jedno prázdninové obrázkové čtení a k němu rozplétací úkol. Zvládnete to?
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Kategorie II. – starší děti (od 10 let)
K prázdninám neodmyslitelně patří cestování a poznávání nových krás. Úžasným příkladem
spojení obou těchto činností je pouť. Nechte se inspirovat některým z poutních míst z naší
osmisměrky, nebo přímo tajenkou (zbylá písmenka) .
DUB – CVILÍN – HOSTÝN - CHOLINA – KOPEČEK – KRÁLÍKY – KŘTINY – RUDA – SKOKY –
SLOUP - TÁBOR VELEHRAD – ZAŠOVÁ
TAJENKA:……………………………………………

Římskokatolická farnost Bludov
Vás zve na

Pouť ke sv. Rozálii
ochránkyni proti nakažlivým nemocem

do kostelíčka Božího Těla
6. září 2015
10:30 mše svatá
14:30 svátostné požehnání
(Mše sv. u kostelíčka o prázdninách bude 1.8. v 15:00)
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Drazí bratři a sestry, už několik měsíců se na
stránkách tohoto časopisu zabývám našim vztahem k
Eucharistii a prožíváním mše svaté. Bylo to hlavně kvůli
Eucharistickému kongresu. V tomto předprázdninovém
slově bych chtěl reagovat na poznámky, které ke mně
dorážejí, a také nabídnout své vlastní postřehy týkající se mše svaté.
Během pár měsíců tohoto roku jsem obdržel či nalezl v kostele několikrát vzkazů, ve kterých se v různých
obměnách opakovaly tři námitky:
1.
Proč neúměrně natahuji mši svatou („kdo to má vydržet?“)
2.
Proč děláme kázání pro děti, proč to dospělí musí poslouchat, má se to dělat po mši svaté?
3.
Proč neuděláme něco s dětmi, aby v kostele nerušily?
Pokusím se stručně na tyto otázky odpovědět.
Po obdržení prvního lístečku, jsem začal délku svých bohoslužeb sledovat. V sakristii nad dveřmi máme
digitální hodiny, které se řídí přesně signálem z Frankfurtu, proto začínáme vždycky včas. Sledoval jsem i návrat
do sakristie. Až na tři sváteční výjimky netrvala mše svatá o deváté déle než hodinu a deset minut, většinou kolem
hodiny. Osobně si nemyslím, že by to bylo moc. Buď přicházím do kostela, abych mši svatou prožil, a to vyžaduje
nejen mou angažovanost, ale i zklidnění a čas, nebo přicházím do kostela, abych sledoval hodinky. Chápu, že jsou
situace, kdy člověk nějak spěchá nebo je z nějakých důvodů nervózní, je to pak ale otázka jeho osobního
rozpoložení či situace. Pro celé shromáždění má být ovšem mše svatá klidně prožívaným setkáním s Pánem a spěch
je tu na škodu. Do mše svaté patří i chvíle ticha, díkůčinění po svatém přijímání, prostor pro rozjímání. Jsem si jist,
že pokud toto pochopíme, pokud se do mše svaté zapojíme celým srdcem, nebude nám dlouhá. Vždyť už pominula
doba, kdy se kázalo tří čtvrtě hodiny, hrálo a zpívalo nekonečně dlouhé skladby, mnohdy i s orchestrem, a přece
lidé do kostela chodili. Samozřejmě někdy musíme počítat s delší bohoslužbou: ať je to pouť či Boží Tělo, první
svaté přijímání nebo mše spojená se křtem, liturgie velkých svátků apod. Hlavně se musíme vnitřně naladit a vědět,
že prioritou je intenzivní zapojení každého z nás. Jsem přesvědčen, že mše svaté v Šumperku nejsou ani extrémně
dlouhé, ani uspěchané. A o to jde.
S první otázkou souvisí i druhá: proč jsou promluvy pro děti. Protože děti jsou stejnými účastníky
bohoslužby jako dospělí. A pokud chceme, aby v kostele byly i v budoucnu, musí se tam cítit přijímané a chtěné.
Samozřejmě, přítomnost dětí na mši svaté má svá pravidla a omezení. Píše o tom více ve svém článku otec Petr.
Opět si myslím, že slovo pro děti není u nás nějak dlouhé a vytěsňovat je na čas po bohoslužbě je špatné. Po mši
nastává zmatek a každé dítě je už myšlenkami u hraček či u pohádky. I v tomto případě jde hlavně o náš přístup.
Buď mi na dětech záleží, a pak snesu i čas věnovaný jim, i kdybych se měl v té době třeba modlit růženec, nebo
myslím jen na sebe a v duchu se stále jen zlobím. Šumperk má tu výhodu, že pokud mi děti extrémně vadí, mám na
výběr další dvě mše svaté, na kterých dětská promluva není. V ostatních farnostech tu možnost většinou nemají.
Buďme trpěliví a přejme dětem a jejich rodičům. Nemyslím si, že by se děti z té krátké promluvy moc naučily.
Možná něco málo. Důležitý je ale jejich pocit, že mají při bohoslužbě svůj prostor, že se s nimi počítá a nepovažují
se za něco nadbytečného, nežádoucího a otravného. A možná si z dětské promluvy odnesou nějakou myšlenku i
dospělí… Chce to jen trochu pokory. Všichni jsme Boží děti.
Třetí otázka plynule navazuje na předchozí… Ať chceme nebo nechceme, pokud děti v kostele budou,
budou i rušit. Jen málo je dětí extrémně hodných, které vydrží sedět jak začarované. A musíme s tím počítat.
Samozřejmě to neznamená, že musíme tolerovat všechno. Musíme je vést k tomu, že kostel není na hraní, proto
nepovažuji za dobré různé „dětské koutky“ či izolované místnosti plné hraček. Pak ale musíme počítat s tím, že děti
nejsou panenky, ale živé bytosti, které občas uslyšíme či uvidíme. Problémem jsou někdy ti rodiče, kteří - ať je to
třeba, nebo netřeba - pořád se zabývají dítětem, aniž by mu pomohli se soustředit na dění u oltáře. Naopak
rozptylují zbytečným pobíháním, dokonce lezením po kolenou a povídáním, a soustřeďují na sebe pozornost celého
kostela. Pokud je dítě ještě velmi malé a je třeba ho chovat či vozit v kočárku, dělejme to tak, abychom co nejmíň
rušili. Někdy je třeba prostě vzít dítě a odejít a zkusit to zase příště. Na straně ostatních účastníků bohoslužby ale
musí být velká míra shovívavosti a pochopení. Vždyť i pro samotné rodiče je to mnohdy velmi stresující situace a
mnohdy (kromě stresu z chování dítěte) mají i mindráky z nás. Na obou stranách – jak na straně rodičů, tak i
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na straně zbytku věřících – je nutná velká citlivost a ohleduplnost. Pak ovšem děti porostou jako pevná součást
společenství věřících. Ony musí postupně nasávat atmosféru a obsah bohoslužby, týden po týdnu, měsíc
za měsícem, nejde jim to nalít lžičkou do ucha až v šesti letech… Proto tam musí být od mala a my je musíme
v kostele přijímat. Jsem rád, že otec Petr připravil zvláštní článek na toto téma, věřím, že mnohým rodičům velmi
pomůže. Nám ostatním zas umožní pochopit, jak těžký úkol to pro rodiče mnohdy je.
Na konec bych vás chtěl upozornit na něco jiného a
doufám, že to pochopíte. Jedná se o oblečení, ve kterém
přicházíme do kostela. Zvláště teď, kdy začíná léto a, jak
doufám, zažijeme ještě pár opravdu teplých dnů… Jeden
z kamarádů kněží, který má „ostřejší jazyk“ a nebojí se ho
používat, mi nedávno říkal, že jednu návštěvnicí kostela měl sto
chutí požádat, aby si kromě pásku oblékla i sukní, že si ji asi
zapomněla, že sám pás nestačí… Já tak ostrý jazyk nemám,
avšak na toto výstižné, i když ironické vyjádření, si mnohdy
vzpomenu. Tady si ale dovolím citovat svůj vlastní text
z Tam&Tamu z roku 2013: „Prostředí kostela vyžaduje úctu, která se vyjadřuje vhodným oblečením. Dříve to bylo
samozřejmostí, dnes už asi není. Přijít do kostela, navíc v neděli, v oblečení vhodném tak na pláž nebo do lesa by si
dříve nikdo nedovolil. Chodilo se ve vyleštěných botech a ani sandály nepřicházely v úvahu... Dnes se nám ty
hranice jaksi posunuji a přestáváme vnímat, že kostel je místo zvláštní, které vyžaduje důstojný oděv. Nepatří tam
„mini“, tílka, šortky, plážové nazouváky a ani výstřihy či obnažená záda a ramena. Když jsem byl letos v Itálii,
do kostelů nebyli vůbec vpouštění skoupě oblečení turisté. Je to tam jasně dané. Platilo, že musí mít aspoň krátké
rukávy a kalhoty či sukní aspoň po kolena. Popřípadě si museli u vchodu vypůjčit kalhoty či šátky na ramena, a
teprve potom mohli dovnitř. A je to správné. Zatímco u nás si z toho nic neděláme, nám to přestalo vadit. Bojím se,
že mnozí z nás by v Itálii neobstáli. Dvojnásobně to platí pro ty, kteří v kostele konají nějakou službu. Když mám
vystoupit před celé shromáždění a číst Boží slovo, musím být vhodně oblečen. V jiném prostředí, například na
koncertě, bych si nedovolil vystoupit před publikum v kraťasech a tílku... A na mši svaté ano?“ Prosím, pamatujme
na to a buďme navzájem vůči sobě ohleduplní i v této záležitosti. Udržujme si jistou noblesu v oblečení.
Pamatujme také na vypínání mobilních telefonů. Samozřejmě každý může někdy zapomenout. Snažme se
ale na to pamatovat a vypínat je ještě před vchodem do kostela. Některé
přístroje totiž i při vypínání vydávají různé podivné zvuky a ruší ostatní.
Na dalších stránkách najdete rozpis nedělních a svátečních
bohoslužeb o prázdninách v celém děkanátu. Kvůli dovoleným a také poutím
je mše svatá někdy časově posunutá či dokonce přenesená na sobotu.
Sledujte proto, prosíme, uvedenou tabulku, ať nejste zklamaní či nemusíte
zbytečně čekat.
Na konec srdečně zvu na adorační den v Šumperku, který se koná
tradičně o svátku sv. Benedikta 11. července. Podrobnější informace najdete
v upoutávce na poslední straně.
přeji všem krásné prázdniny. P. Slawomir

P. Petr Dolák zve na poutní slavnosti:
Nové Losiny, sobota 4. 7. - 9:00 hod.
Pusté Žibřidovice, sv. Marie Magdaléna, sobota18. 7.- 9:00 hod.
Podlesi, sv. M, Magdaléna, neděle19. 7. - 10:00 hod.
Potučník, sv. Anna, neděle 26. 7. - 14:00 hod.
Malá Morava, Nanebevzetí Panny Marie, neděle 16. 8. - 10:15 hod
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NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU
ČERVENEC – SRPEN 2015
5.7.
Cyril a
Metoděj

12.7.

19.7.

26.7.

2.8.

9.8.

15.8.
Nanebevzetí
P. Marie

16.8.

23.8.

Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30

10.30
7.30
7.30
7.30
10.30

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30

8.00
---18.00
10.00
-----

10.30
-----10.00
10.00

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30

Dolní
Studénky

7.30

sobota
11.7.

Hanušovice

10.15

30.8.

7.30

7.30

7.30

7.30

----

7.30

7.30

7.30

10.15
sobota
17.00
11.15

10.15
sobota
17.00
11.15

10.15
sobota
17.00
11.15

10.15
sobota
17.00
11.15
sobota
16.00

10.15

10.15

17.00

----

11.15

11.15

10.15
sobota
17.00
11.15

10.15
sobota
17.00
11.15

----

----

----

----

Hraběšice

----

Kopřivná

----

18.00
10.15
sobota
17.00
11.15

Kunčice

----

----

----

----

----

9.45

9.45

9.45

9.45

9.45

9.45

----

9.45

9.45

9.45

11.15
8.00
9.00

11.15
8.00
9.00

11.15
8.00
9.00

11.15
8.00
9.00

11.15
8.00
9.00

10.15
8.00
----

11.15
8.00
8.00

11.15
8.00
9.00

11.15
8.00
9.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

11.15
8.00
9.00
sobota
18.00
Petříkov

18.00

----

sobota
18.00

sobota
18.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

11.00

9.00

9.00

9.00

18.15 (po koncertě)

9.00

----

----

----

----

----

----

9.00
sobota
16.00

9.00

----

9.00
sobota
16.00

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

----

----

10.30

10.30

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

8.00

9.00

9.00

9.00

11.15
9.30
7, 9,
18

11.15
9.30
7, 9,
18

11.15
10.00
7, 9,
18

11.15
9.30
7, 9,
18

11.15
9.30

---7.30

11.15
7.30

7, 9, 18

8.30

7, 9, 18

11.15
9.30
7, 9,
18

11.15
9.30
7, 9,
18

----

sobota
15.00

----

sobota
15.00

----

15.00

----

8.15

8.15

8.15

8.15

8.15

7.30

8.15

8.15

8.15

----

14.00

14.00

14.00

----

14.00

14.00

14.00

14.00

----

----

----

----

14.30

----

----

----

----

Loučná nad
Desnou
Malá Morava
Nové Losiny
Nový Malín
Ostružná
Pusté
Žibřidovice
Rapotín
Rejchartice

Sobotín
Staré Město

sobota
17.30
9.00
Olšany
hřiště
11.15
9.30

Šumperk

7, 9, 18

Raškov
Ruda nad
Moravou

Šumperk
Domov
důchodců
Velké Losiny
Vojtíškov
Žárová

sobota
15.00
8.15
Svatá
Trojice
14.00
14.30
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PAVEL JAJTNER
ZAJISTÉ, EXCELENCE!

NA POKRAČOVÁNÍ
31.
Nikdo to nesmí vidět

V Maroku je možné najít také antické památky. Snad nejznámější jsou vykopávky římského města Volubilis,
poblíž města Meknés. Pod majestátním, dosud ještě hustě zaledněným hřebenem Džabal Zarhun, na jehož úbočích,
na jehož úbočích jsou překrásné, prastaré a rozsáhlé olivovníkové sady, protože horský hřeben zachycuje tak
potřebné srážky. V této půvabné krajině jsou zbytky antického města, které v 19. století začali zkoumat Francouzi a
po celá desetiletí tam prováděli archeologický výzkum. Nejcennější nálezy soch, mramorových i bronzových,
šperků a mincí jsou uloženy v archeologickém muzeu v Rabatu.
Volubilis má vítězný oblouk císaře Caracally, fórum, někdy nazývané kapitol, baziliku, která nese tento
název jako vládní budova, nikoli jako křesťanský chrám, zbytky hlavní třídy se sloupořadím, a jeho největší
specialitou jsou velmi dobře zachovalé barevné podlahové mozaiky. Areál o velikosti asi pěti hektarů je oplocen a
hlídán, prohlídku je možno uskutečnit za mírné vstupné 20 dirhamů, což představuje asi 60 Kč.
Volubilis bylo pravděpodobně založeno Kartagiňany ve třetím století před Kristem jako centrum obilnářské
oblasti v místě, kde byly prameny životodárné vody. Dodnes se pyšní zbytky zahrady a potůčkem, který je ovšem
většinu roku vyschlý.
Město, jedno z nejdůležitějších v africké provincii Numidie, kde byly nalezeny mince legendárního
punského krále Juby II. (25 př. Kr. – 23 po Kr.), bylo romanizováno kolem roku 40 a všestranně prosperovalo až do
čtvrtého století po Kristu. Nemělo ani hradby, tak bezpečni se jeho obyvatelé cítili. V době největšího rozkvětu
mělo na 10 000 obyvatel.
Nezaniklo ani po zániku římské říše. Křesťanství a s ním Latina se tu udržely až do příchodu Arabů v 7.
Století, a ještě dalších 1000 let poté bylo obydleno. Teprve v 17. Století se stalo zdrojem stavebního materiálu pro
mocenského sultána Mulaje Ismaila, který byl tak mocný, že se ucházel o dceru francouzského krále Ludvíka XIII.
Mulaj Ismail vybudoval nedaleko odtud své sídelní město Meknés.
Vzhledem k marockým vzdálenostem je 150 km z Rabatu vlastně nedaleko. Volubilis bývá proto vděčným
cílem turistů, zvlášť vhodným pro jednodenní výlety návštěvníků hlavního města. Čas od času jsme tam vzali
některého z našich přátel, kteří nás přijeli do Rabatu navštívit.
Z Rabatu do Meknés vede dálnice podivuhodnou krajinou mezi kopci, kde jsou vysázeny olivovníky a
mandlovníky v příkopech po vrstevnicích, aby stromy zachytily co nejvíc vzácné srážkové vody. V Meknés jsme
zpravidla zabloudili. Nezbytnou součástí výletu byl piknik v příjemném stínu pod starým olivovníkem. Odpočinek
po pikniku je blažený.
Někteří návštěvníci archeologických vykopávek jsou nenechaví „sběratelé“. Nedá jim to, aby si neodnesli
nějaký úlomek římské cihly nebo mramoru, zkrátka suvenýr. Ve Volubilis k tomu mají ideální příležitost. Batůžek
na zádech nosí skoro každý. Bez nezbytné láhve s vodou neradno v africkém slunci chodit. Hlídačů je tam jen
několik, u vstupu a tu a tam v areálu vykopávek. Ti se většinou někde ve stínu ukrývají před nemilosrdným
africkým sluncem.
Když jsme takto při jedné z prohlídek Volubilis z areálu vykopávek vycházeli, dcerka našich známých si
nesla kus kamene. Bezděčně. Rozhodně to nebyl žádný cenný úlomek a ona rozhodně nepatřila k „sběratelům“.
Došli jsme k východu z areálu. Stál tam hlídač. Obřadně k ní přistoupil a zdvořile, slušnou francouzštinou ji
požádal, aby mu kámen dala, potěžkal jej, prohlédl a pak zahodil do nedalekého křoví.
„Když si něco neseš, musíš to schovat, třeba do kabelky nebo do batůžku, aby to nebylo vidět!“ radil ji.
„Takhle ti to musím vzít. Kdyby mě viděl můj šéf, přišel bych o zaměstnání!“ dodal na omluvu.
Nesmí to být vidět!
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Lahve s pivem, které si kupují maročtí mládenci tak často a tak rádi, také nesmí být vidět. Proto je důmyslně
ukrývají do rukávů a pod sako nebo do černých igelitových pytlíků. V novinách čtu: Otec potrestal chlapce za to,
že se nechal chytit s ukradenými hodinkami. Nechal se chytit! Špatné není to, že kradl, ale že se nechal chytit.
Řídi-li se heslem „nesmí to být vidět“ laskaví hlídači antických památek v Maroku nebo maročtí mládenci,
kteří chtějí poznat chuť zakázaného, je to přece jen jiné, než řídí-li se jím tak mnozí představitelé národů a států.
Bohužel, velmi pilně i ti naši. Někteří říkají: „I v kopané můžete zahrát rukou, jenom na to nikdo nesmí přijít.“
Můžeme se pak divit tomu, v čem žijeme?

32.
Long Live the Queen!
Britský velvyslanec v Maroku Anthony Layden je skvělý diplomat i člověk. Hodně jsem se od něho naučil a
dozvěděl. Jako arabista působil před Marokem v Libanonu a nyní (2005) je v Libyi. Jak je tam spokojen, nevím.
Ale takový už je úděl diplomata. Teď už také vím, proč Libanon, kdysi „Švýcarsko Blízkého východu“, nebude už
nikdy tou prosperující a pokojnou zemí. Ale to není předmětem tohoto vyprávění.
Poprvé jsme se setkali v létě 1999 v katedrále v Rabatu. Anthony i jeho krásná manželka Josefína jsou
katolíci. To je mezi Brity spíše výjimka. Ale Laydenovi jsou původem Irové, kteří několik generací žili ve Skotsku.
Tak se z tohoto prvního setkání, které – jak jsem přesvědčen – nebylo náhodné, vyvinulo upřímné přátelství
založené na názorové blízkosti.
Láska Britů k tanci je dobře známá. To mohla být jedna z příčin, proč Josefína uspořádala na Silvestra 1999
ples tisíciletí – Millennium Ball. Byl to geniální nápad. Příští Silvestr konce tisíciletí bude totiž až za tisíc let.
Britská rezidence, kdysi před nezávislostí Maroka britský konzulát, jedna z nejhezčích vil v Rabatu – a to je
co říci, protože ve Ville Nouvelle jsou krásné vily, především svou polohou – se toho večera naplnila vznešenými
hosty. A já byl mezi nimi. Kapela hrála evergreeny, číšníci roznášeli sekt a chlazené nápoje a bylo to ušlechtilé a
nezapomenutelné. Škoda jen, že už dávno před tímto pozváním k Britům jsem přijal jiné pozvání a Nový rok 2000
jsem přivítal pod africkými hvězdami nikoli u nich, ale ve španělském klubu. Ale i ty dvě hodiny na plese tisíciletí
byly nezapomenutelné.
A co teprve britské recepce u příležitosti královniných narozenin? Z Gibraltaru pravidelně přijížděli vojáci
skotského pluku v sukních a s dudami, kteří zvyšovali lesk slavnosti. Bylo fascinující pozorovat je, jak pochodují
v sukýnkách, bubnují a dují do dud z plných plic.
Anthony byl patřičně hrdý na svou salónní, klasickou arabštinu. Slavnostní projev v arabštině, ve skotském
kroji – v sukýnce a s nahými koleny – si nikdy nenechal ujít a přítomní hosté znalí tohoto jazyka to patřičně
oceňovali. Maročané totiž klasické arabštině díky egyptským seriálům rozumějí, ale málokdo ji umí používat tak
dobře jako franštinu. O to byl pak Anthony vždy slavnější.
Narozeniny britské panovnice se, jak známo, slaví vždy v červenci, kvůli počasí na ostrovech. Červenec
v Maroku, to je něco jiného než červenec v Británii. Člověk v Africe v tom čase dychtivě hledá stín, protože žár je
nesnesitelný a trochu se ochladí až po západu slunce.
Byl již takový podvečer. Všichni jsme hledali stín. Krásná Josefína v roli hostitelky dohlížela, aby slavnost
probíhala podle všech pravidel a na úrovni, která odpovídá reprezentaci supervelmoci, jíž Spojené království stále
zůstává.
Na recepcích nebývá mnoho příležitostí k dlouhým rozhovorům, brání tomu velké množství hostí. Důležité
je vidět a být viděn. Ale stalo se, že se Josefína při procházení mezi hosty zastavila i u skupinky ve stínu vysokých
bambusů, kde jsem stál. Připojil jsem se k těm, kdo jí blahopřáli:
„Skvělá slavnost. A báječné počasí, Madame Josephine.“
„To mě těší. Ale víte co? Už loni, při plese tisíciletí, jsem se vás chtěla zeptat: Jak jste se dostal do
diplomacie?“
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„Byl jsem po revoluci zvolen do parlamentu. A uměl jsem jazyky. Když zanikla federace, dostal jsem
nabídku.“
„Nikdy jste nesnil o tom, že budete diplomatem?“
„To opravdu ne! Nikdy. Jsem inženýrem elektrotechniky. Vystudoval jsem obor, který mi režim dovolil
studovat.“
„Ach tak. Měli jsme nějaké představy o komunismu, ale vidím, že skutečnost byla ještě těžší.“
„Bylo to opravdu jiné než u vás na ostrovech. V roce 1968 jsem se jako student dostal do Německa. Tam
jsem potkal stejně starého mládence, Angličana, studoval na univerzitě v Cambridge. Jmenoval se Michael. Hrál na
kytaru a já také. Spřátelili jsme se. Když přišla zpráva, že do Československa vtrhly ruské tanky, plakali jsme
spolu. Všichni mě přemlouvali, abych zůstal. I Michael. Všichni byli připraveni pomoci. Ale já měl bratra a sestru
na univerzitě a obával jsem se, že kdybych zůstal, režim by je mohl vyhodit ze studií. Tak jsem se vrátil. Když jsme
se loučili, daroval mi Mike na památku velký sešit hudby: The American Folk Songs. S věnováním. Mám ho
dodnes. Od té doby, je to 32 let, jsme se neviděli. Tehdy jsem se ho zeptal: 'Čím chceš být, až vystuduješ, Miku?'
'Diplomatem. Můj otec byl diplomat, můj dědeček byl diplomat a otec mého dědečka byl také diplomat.'
Tak to chodí u vás v Británii. Ale my jsme první generace. Po velkých převratech se zpravidla začíná na
zelené louce.“
Josefína se zadívala kamsi do dálky. „Oh yes, I see.“
Přichází číšník a podává nám protáhlé „píšťaly“ se sektem.
„Na novou generaci české diplomacie!“
„Long live the Queen.“
„But now, Ambassador, excuse me, please! I have too many guests tonight. (Mám tu dnes tolik hostů …)“
„Oh yes, I see.“

33.
Novosvětská a řízky
Za posledních dvanáct let jsem strávil ve své domovině sotva rok. Není divu, že se někdy jednomu opravdu
stýská. Proti stesku mi ale pomáhají dobré knihy a klasická hudba.
Skoro každá z mých desek má v sobě ukrytý příběh. K některým deskám se váže vzpomínka na první
poslech. Některé skladby zase poslouchám a vzpomínám při tom, jak jsem je třeba v Komorním orchestru Jana
Václava Stamice v Havlíčkově Brodě v osmdesátých letech – před dvěma desetiletími – hrával. Takto mě zvlášť
dojímá úchvatně Adagio z prvního koncertu pro housle g-moll Mase Brucha, který jsme kdysi hráli s vynikající,
tenkrát teprve třináctiletou houslistkou Petrou Petrželovou, z jejíchž houslí opravdu, jak se říká, teklo mléko.
Okouzluje mě zas a znova Romance z Malé noční hudby, kterou jsme pravidelně hrávali na četných vánočních
koncertech. Nebo Schubertova Nedokončená, kterou jsem hrál jako mladičký kontrabasista ve žďárském
symfonickém orchestru na konci let šedesátých.
K některým deskám patří vzpomínka na jejich koupi nebo na jiný způsob, jak jsem je do své sbírky získal.
Kdykoli a kdekoli, i na místech velmi vzdálených od domova sahám do přihrádky s deskami, nejen pro krásu a
útěšnou sílu hudby, ale i pro jejich příběhy.
Vozím takto s sebou po světě i jednu skvělou nahrávku Dvořákovy Novosvětské. Vždyť Dvořákova hudba
mluví česky. Bytostně. Soukromě říkám Antonínu Dvořákovi Toníček. Příběh o tom, jak jsem tuto nahrávku právě
před deseti lety dostal darem od banky BAWAG, je však třeba vyprávět od začátku.
V Rakousku mají politické strany vliv v hospodářské sféře přesně rozdělený. Není tajemstvím, že některé
banky ovládají lidovci, jiné socialisté. Politici, kteří skončí s politikou, usedají do správních rad těchto institucí a
jsou tak doživotně zajištěni. Vstup do politiky v Rakousku tedy neznamená velké existenční riziko. Spíše naopak.
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Zlatý sál Společnosti přátel hudby ve Vídni. Koncert k výročí založení banky BAWAG. Tu drží socialisté.
Proto je nejčestnějším hostem dnešního večera spolkový kancléř Viktor Klima. Má moravské předky, usvědčuje ho
jméno.
Oslavy jsou velkolepé – banka má na kulturu peníze. Ne sice na první orchestr světa, za který se pokládají
Vídeňští filharmonici, kteří dosud ve svých řadách nemají jedinou ženu a občas si vykoledují bojkot nejen
amerických feministek, ale na velmi dobrý orchestr a ještě lepšího dirigenta. Hraje tedy Česká filharmonie. A to je
snad důvod, proč jsem dostal pozvání. Diriguje skvělý Jiří Bělohlávek. Proč vybrali právě Novosvětskou? Snad
proto, že český živel zastoupený prostými lidmi stál u zrodu Vídně jako moderního velkoměsta? Nebo prostě jen
proto, že je to jedna z nejhranějších skladeb světové hudby? Tak či tak, pozvaných je hodně, mezi nimi i mnoho
těch, kdo se o klasickou hudbu vůbec nezajímají. Po koncertě nám rozdávají kompaktní disk s unikátní nahrávkou
Toníčkovy Novosvětské od společnosti Deutsche Gramophon – to bude ona nezapomenutelná památka.
Zní odhodlaná první věta Novosvětské. Po ní kratičká pauza a … potlesk. To snad ne. I méně zasvěcené
publikum ví, že mezi větami jednotlivých skladeb klasické hudby jsou sice malé přestávky, ale zásadně se netleská.
Druhá věta Novosvětské je světoznámé a přelíbezné Largo. To je muzika, při které by se dalo i umřít – a ani by to
nebolelo. Uprostřed Larga zavoní z předsálí do Zlatého sálu pravé vídeňské řízky, wienerschnitzel. Cateringová
společnost tam připravuje velkorysý bufet. A to je definitivní konec kultury. Po Largu se zase tleská. Pan dirigent
Bělohlávek se ani neotočí. Dává dosti zřetelně najevo svou nelibost.
Teď už tleská celá rakouská vláda v čele s kancléřem Viktorem Klimou. Vůně řízků sílí. Není to tedy jen
neznalost koncertních pravidel. Publikum se těší na řízečky, bude však ještě třetí věta. A pak ještě bojovná a
překrásná čtvrtá. Ale řízky, wienerschnitzel, vyhrály už teď. Hudba už nikoho nezajímá. Co si asi myslí pan
dirigent? Rád bych se ho někdy zeptal. Už jsem ho od té doby několikrát na nejrůznějších letištích Evropy potkal,
ale dosud jsem si netroufl ho oslovit. Ale určitě to byl i pro něho nezapomenutelný koncert.
Vedle mě sedí jeden konzervativní kolega z diplomatického sboru. Naklání se ke své sousedce a dosti hlasitě
jí říká: „Na co si to ti socialisté hrají? Copak jsou mezi nimi nějací znalci či milovníci klasické hudby? Takovým
neotesancům by svědčila spíš kutálka, pochod Radeckého, schweinehaxe s kysaným zelím a křenem a budějovické
pivo u Karla Kollarika v Prátru. “
Dozněly poslední tóny této skvělé Dvořákovy symfonie, jedné z nejkrásnějších skladeb všech dob. Dobrý
výkon orchestru a skvělý výkon dirigenta – vždyť kdo může hrát Toníčka lépe než Češi, jejichž řečí je symfonie
napsaná? Potlesk je přesto vlažný. K vůni wienerschnitzel se v průběhu dalších vět symfonie přidaly další lákavé
vůně kořeněných salátů, uzených mas a lososů. Nelze se zdržovat potleskem. To musí pochopit i zatvrzelí znalci a
milovníci klasiky, kteří s potleskem nehodlají přestat a zdržují.
Publikum se vyhrne do předsálí a bitva u prostřených stolů a barů s nápoji začíná. Tohle je ta správná
symfonie! Cinkot sklenic a vůně řízků, pravých wienerschnitzel.
Myslím na skromného českého muzikanta od Pána Boha, řeznického učedníka Antonína Dvořáka
z Nelahozevsi, který tak miloval holuby a lokomotivy a který dobyl Ameriku a svět. Proto věřím, že by mu ani tato
lidská symfonie s wienerschnitzel nebyla cizí.
Pouštím si hudbu v daleké Africe. Zase jednou se dávám okouzlovat Toníčkovým přelíbezným Largem.
S krásnými pocity přicházejí i vzpomínky. Vzpomínka na Novosvětskou s vůní wienerschnitzel nepatří k těm
nepříjemným.
pokračování příště

P. Piotr Grzybek zve na poutní slavnosti:
Staré Město, sv. Anna,
pátek 24. 7. v 17.00 hod.
sobota 25. 7. v 10.00 a v 16.00 hod.
neděle 26. 7. v 10.00 hod.
Branná, Nanebevzetí Panny Marie,
sobota 15. 8. v 10.00 hod.
neděle 16. 8. v 9.00 hod. žehnání pramene, 10.00 hod. mše svatá
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V pátek 26. 6. 2015 oslavil P. Jan Glogar
60. výročí kněžského svěcení.
Je to úctyhodné jubileum. Přejeme otci
Janovi vše dobré od Pána. Kéž mu dobrý
Bůh dá hodně sil a potřebné zdraví.
Svěřujeme
ochraně

ho

v

modlitbách

Neposkvrněné

Panny

mateřské
Marie

a vyprošujeme stálou hojnost Boží milosti.
Ať

ho

naplňuje

radost

ze

všeho,

co za dlouhou dobu kněžské služby Bůh
udělal jeho prostřednictvím. Kéž cítí Boží
blízkost také lidskou přízeň a přátelství.
Otče Jene, díky za vše a ať tě naplňuje Boží
pokoj!
Toto ti přejí kněží šumperského děkanátu,
rapotínští farníci a všichni přátelé.
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