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2. prosinec - 1. neděle adventní
Začíná nový rok 2013. Řada lidí se ptá, co jim tento
rok přinese. Je jisté, že přinese věci příjemné
a nepříjemné a nic nám celkem nepomůže, když
budeme dopředu vědět, kolik bude kterých.
Důležitější je otázka, co přineseme my. Co přineseme
do tohoto roku, do vlastního života, do života svého
okolí, do života světa.
Mnoho lidí se na to ptá i mimo oblast víry.
Chtějí přinést víc a víc snahy, úsilí, lidských hodnot.
Snažit se a pracovat je opravdu nutné, i pro křesťana.
Ale křesťan není odkázán jen a jen na to, co
vyprodukuje. Křesťan je, pokud opravdu věří,
člověkem, který je naplňován Bohem, který je
naplňován jeho Duchem. A to je to nejpodstatnější,
co vnášíme do světa, to je to, čím je naše snaha
teprve opravdu účinná, zhodnocená. Nepřehlédněme
to, byla by škoda, kdybychom byli jen "lidmi
výkonu", lidmi, kteří vše sázejí jen a jen na to, že
budou pracovat více a více. Plným Boha může být
jen ten, kdo Mu opravdu věří, a jen ten, kdo je plný
Boha, vnáší do světa – ať už dělá cokoliv – věci
opravdu Boží, a tedy dobré a věčné. A v tom nás,
křesťany, sotva kdo může zastoupit.
Svatý otec Benedikt XVI. píše ve svém listě
k Roku víry: „Brána k víře, jež uvádí do života
ve společenství s Bohem a umožňuje vstup do jeho
církve, je pro nás vždy otevřena. Překročit její práh
lze tehdy, jestliže se hlásá Boží slovo a srdce se nechá
přetvářet proměňující milostí. Vstoupit do této brány
znamená vydat se na cestu, která trvá po celý život“.
Prožívejme tento nový čas, nový úsek cesty
našeho života, ve světle víry. Stále málo se díváme na
všechno očima víry … Nechme se přetvářet
proměňující Boží milostí a šiřme kolem sebe Boží
pohled na všechno. Pak bude rok 2013 časem
požehnání pro nás a naše okolí. Pak bude velkým
krokem k Bohu, ke kterému putujeme. Toto přeji
sobě i vám.
P. Slawomir Sulowski
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3. prosinec – památka sv. Františka Xaverského,
kněze
Narodil se r. 1506 ve Španělsku, na studiích v Paříži
poznal Ignáce s Loyoly a stal se jedním z jeho
prvních druhů. V r. 1537 byl vysvěcen na kněze
a od r. 1541 hlásal evangelium v Indii, na Ceylonu,
na Molukách a v Japonsku. Zemřel 3. 12. 1552
cestou do Číny na ostrově Sancianu. V r. 1622 byl
prohlášen za svatého a r. 1927 za patrona misií.
1. ledna - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2. ledna - památka sv. Bazila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve
Bazil se narodil v Caesareji r. 330. Byl vzdělaný,
vynikl ve ctnostech. Žil poustevnickým životem,
sestavil klášterní pravidla, velkou a malou řeholi,
která se stala základem pro mnišský život na
Východě. Po církevních synodách, kterých se
zúčastnil v Konstantinopoli, mu bylo uděleno
kněžské svěcení a r. 370 byl jmenován biskupem
rodného města. Přál si, aby mnišské komunity byly
v kontaktu s okolním prostředím a podílely se na jeho
náboženském, kulturním i sociálním povznesení.
Jeho pravidly řeholního života se dodnes řídí většina
východních mnichů.
Řehoř z Naziánzu se narodil stejně jako Bazil r. 330.
Mnoho cestoval, aby nabyl vzdělání. Svého přítele
Bazila následoval do samoty, ale byl určen za kněze a
biskupa. Vynikal učeností a výmluvností. R. 381 byl
zvolen cařihradským patriarchou. Na námitky, že je
již biskupem sasimským, se z nového úřadu stáhl
do ústraní, po kterém vždy toužil.
6. ledna - slavnost Zjevení Páně
V tento den si připomínáme mudrce z Východu, kteří
se přišli poklonit narozenému Ježíši.
13. ledna - svátek Křtu Páně
začíná liturgické mezidobí
18. ledna - památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů
Společná úcta k Panně Marii jako Bohorodičce
zůstala trvalým poutem mezi západními a
východními křesťany i po jejich rozdělení. Proto také
úsilí o obnovení jejich jednoty bylo často svěřováno
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právě jí. Slavení této památky bylo pro naše diecéze
povoleno 10. 9. 1966.
20. ledna - 2. neděle v mezidobí
21. ledna - památka sv. Anežky Římské, panny a
mučednice
Tato mladičká římská panna a mučednice položila
život pro víru v Krista ve 2. pol. 3. stol. nebo možná
začátkem 4. stol. Úcta k ní se brzy rozšířila po celém
křesťanském Západě.
24. ledna - památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
Narodil se r. 1567 na zámku v Sales v Savojsku jako
potomek venkovského šlechtického rodu. R. 1593 byl
vysvěcen na kněze, horlivě šířil a bránil katolickou
víru v kalvínské oblasti jižně od Ženevského jezera.
Spolu se sv. Janou Františkou de Chantal založil
r. 1610 kongregaci sester Navštívení Panny Marie.
Zemřel r. 1622 v Lyonu a 24. 1. 1623 byly jeho
ostatky přeneseny do Annency, kde za svého života
působil jako biskup. V r. 1665 byl prohlášen
za svatého a později za patrona novinářů
a katolických spisovatelů.
25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Apoštol Pavel, pův. Šavel z Tarsu, nejprve jako
pravověrný žid pronásledoval křesťany. Jeho život se
však změnil po prožitku na jeho cestě do Damašku.
26. ledna - památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Timotej byl synem řeckého otce a židovské matky.
Pocházel z Lystry v Malé Asii. Sv. Pavel ho získal
pro křesťanskou víru při své první misionářské cestě.
Stal se Pavlovým spolupracovníkem a také ho
doprovázel na některých jeho cestách. Zemřel
v Efesu.

Titus se narodil v pohanské rodině v Antiochii
v Sýrii. Doprovázel Pavla a Barnabáše na apoštolský
sněm do Jeruzaléma, působil v Korintu, na Krétě a
v Dalmácii. Po Pavlově smrti se vrátil na Krétu, kde
také zemřel.
27. ledna - 3. neděle v mezidobí
28. ledna - památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Narodil se kolem r. 1225 u Neapole v rodině hrabat
z Akvina. Studoval na Monte Cassinu a v Neapoli,
kde v 18 letech vstoupil k dominikánům. Studie
dokončil v Paříži a v Kolíně nad Rýnem pod vedením
sv. Alberta Velikého. Působil jako profesor teologie a
filozofie
v Římě,
v Paříži
a
v Neapoli.
Je nejvýznamnějším představitelem scholastické
filozofie a teologie. Zemřel r. 1274 ve střední Itálii
cestou na II. lyonský koncil. V r. 1323 byl prohlášen
za svatého, r. 1567 za učitele církve a r. 1880
za patrona katolických škol.
31. ledna - památka sv. Jana Boska, kněze
Narodil se r. 1815 u Turína v rodině chudých rolníků.
Když se stal knězem (r. 1841), věnoval se opuštěným
dětem z rozvrácených rodin a dělnické mládeži
v Turíně. Jeho výchovný systém byl založen na
předcházení chybám a životním omylům mladých
lidí, vyhýbal se nátlaku a hrozbám. Založil Oratoř
sv. Františka Saleského, kde se konaly večerní
přednášky; její součástí byl učňovský domov, střední
škola, odborné kurzy; organizoval i prázdninové
tábory. Aby toto jeho dílo mohlo pokračovat, založil
řeholní společenství salesiánů a stal se
spoluzakladatelem kongregace sester Panny Marie
Pomocnice. Zemřel 31. 1. 1888, za svatého byl
prohlášen v r. 1934.

Velké poděkování všem podporovatelům a příznivcům našich křesťanských
médií Radia Proglas a Televize NOE. V průběhu roku 2012 jsem na Radio
Proglas odeslala Vaše příspěvky v částce 36 500,- a na TV NOE 15 500,- korun.
Ve veřejné sbírce Nadačního fondu Radia Proglas, která probíhala od října 2012,
se prodaly plaketky po 50,- Kč v celkové částce 3750,- Kč. Prosím, zachovejte
jim i nadále svoji přízeň. Bez naší podpory by se tato křesťanská media
neudržela. Děkuji a přeji všem požehnaný rok 2013.
Helena Švubová
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PAN PROF. DR. VIKTOR DOSTAL
Dnes bychom vám chtěli představit našeho hosta trochu netradičním způsobem. Jeho životní příběh
nezprostředkujeme formou osobního rozhovoru, ale prostřednictvím svědectví těch, kteří ho znají nebo vědí o jeho
životě trochu více.
Jedná se o šumperského rodáka a mecenáše, univerzitního profesora Viktora Dostala z Vídně, kterého jsme
měli tu čest přivítat při jeho nedávné návštěvě šumperské farnosti.

Pan Prof. Dr. Viktor Dostal do Šumperka přijel se svou ženou, které nikdo neřekne jinak než Sissi, nikoliv
náhodou. Dalekou cestu z Vídně k nám vážil z důvodu, že ze štědré „dlaně“ svého nadačního fondu věnoval
finanční dar v hodnotě 7 500 euro. Konkrétně 2 500 euro na podporu koncertní činnosti Scholy od sv. Jana Křtitele
a 5 000 euro na činnost šumperské farnosti a podporu práce s mládeží. K podpisu smlouvy, která tento dar
zpečetila, došlo za přítomnosti pozvaných hostů, mezi kterými nechyběli jak zástupci šumperské farnosti:
P. Slawomir Sulowski a P. Petr Káňa, tak představitelé města: pan starosta Mgr. Zdeněk Brož a oba
místostarostové - Ing. Petr Suchomel a Ing. Marek Zapletal – nadace Prof. Dostala totiž poskytuje finance
prostřednictvím Města Šumperka. Setkání proběhlo v srdečné atmosféře, kterou podtrhlo několik písní zazpívaných
členy Scholy od sv. Jana Křtitele.
Toto štědré gesto není u pana profesora Dostala nijak ojedinělé. Různé osobnosti či organizace našeho
města podporuje každoročně, a to od počátku devadesátých let. Hned po „převratu“ se začal zajímat o podporu
budoucích mediků, organizoval a podporoval studentské a lékařské stáže v zahraničí, a dokonce stál u zrodu
šumperské alergologie. Do roku 1989 se nacházelo oddělení alergologie a imunologie v šumperské nemocnici.
V roce 1994 se ordinace alergologie přemístila do bývalých jeslí na ulici Boženy Němcové. Díky panu Dostalovi se
pořídila značná část vybavení a objekt se mohl alespoň zčásti adaptovat. V současnosti alergologii najdeme
v rekonstruovaných prostorách vily „Gréta“ na Palackého ulici v Šumperku. I naše farní středisko podpořil pan
profesor už vícekrát. Díky jeho darovaným financím byly zakoupeny nové dveře, zaplatila se sanitární technika atd.
Pan profesor Dostal byl prvním předsedou Společnosti česko-německého porozumění Šumperk - Jeseníky.
2. března 1994 mu bylo uděleno čestné občanství města Šumperka. Zastupitelstvo města tak ocenilo profesorovu
pomoc právě při zřizování imunologického a hematologického oddělení šumperské nemocnice a při propagaci
města Šumperk.
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Jak bylo řečeno, pan Viktor Dostal je šumperským rodákem. Narodil se 4. února 1924. V Šumperku
vystudoval gymnázium. Za druhé světové války - jako všichni mladí muži obsazeného pohraničí - musel i on odejít
plnit svou brannou povinnost do Německa. Byl přidělen k dělostřelectvu, ale skončil ve vojenské nemocnici
s tyfem, a proto byl dlouhodobě hospitalizován. V Německu pak zůstal i po válce. Vystudoval medicínu
v Marburku, promoval zde v roce 1951 se specializací na virologii, zejména na vývoj očkovacích látek. Zde rovněž
získal doktorát. V roce 1952 se oženil s Elizabeth Sheibe, absolventkou stejného oboru, a stal se otcem tří dětí. Jako
odborník v oblasti imunologie pracoval poté na mnoha renomovaných pracovištích, byl např. hlavním asistentem
v Institutu pro mikrobiologii a hygienu ve Freiburgu. V roce 1960 byl jmenován šéfem Institutu virové diagnózy
v Bernu, kde on a jeho tým vyvinuli novou vakcínu proti pravým neštovicím. Od roku 1965 do roku 1970 pracoval
jako konzultant Ústavu hygieny
při univerzitě ve Štýrském
Hradci a napsal habilitační práci
z oblasti
hygieny
a mikrobiologie.
Na
počátku
sedmdesátých let se přestěhoval
do Vídně, podruhé se oženil a i
zde pokračoval ve své vědecké
práci. V letech 1970 - 1980 byl
vedoucím laboratoře při ústavu
vídeňské univerzity, kde se
věnoval problematice nádorové
virologie. V roce 1980 byl
jmenován docentem. Získal
mnoho různých ocenění z
různých univerzit. Od r. 2008 je
čestným členem Společnosti
alergologie
a
klinické

imunologie v České lékařské
společnosti J. E. Purkyně.
I přesto, že je panu profesoru Dostalovi už skoro 90 let a má různá zdravotní omezení, je to pán velice
vitální.
K jeho velikým životním koníčkům patří fotografování a filmování, rovněž má rád cestování. Donedávna
rád absolvoval závody vícestěžňových plachetnic na 1 000 mil. Jeho stále svěží a energická žena Sissi ho ve všem
podporuje a pečuje o něj. Byla to právě ona, která seděla za volantem, když manželé na konci listopadu navštívili
Šumperk.
Do naší vlasti se pan profesor velice rád vrací; jednak z lásky k rodnému kraji, jednak udržuje těsné vztahy
s mnoha přáteli. Dříve jsme ho v našem městě mohli vídat častěji, nyní, když je starší, cestuje samozřejmě méně.
Pan Viktor Dostal je nevšední člověk – jak v rovině pracovní, tak osobní. Ve svém životě toho hodně
dokázal, přesto je to člověk skromný i neobyčejně štědrý zároveň. Mírou, jakou to jde, podporuje náš region, aby
ještě více vzkvétal a byl „vzdělanější“. Za to mu ze srdce děkujeme!
Lenka Špatná
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POUŤ DO ČÍHOŠTĚ

Na závěr adventní doby zorganizoval otec Petr Káňa zájezd
na pouť do Číhoště. Skupinka asi 25 farníků se vydala autobusem do
malé vesničky na Českomoravské vysočině, která je známá z událostí
50. let. Po asi tříhodinové jízdě autobusem jsme dorazili na místo.
Byli jsme přivítáni tamním knězem P. Josefem Pospíšilem,
který nás po krátkém občerstvení na faře blíže seznámil s událostmi,
jež se staly více než před 60 lety. Při mši svaté, kterou sloužil tehdejší
kněz v Číhošti P. Josef Toufar dne 11. 12. 1949, došlo k pohybu křížku
na svatostánku. Sám P. Toufar o pohybu křížku nevěděl, dozvěděl se to
až druhý den od svých devatenácti farníků, kteří pohyb křížku viděli.
Tehdejší prezident Gottwald a StB nasměrovali vyšetřování proti
J. Toufarovi s tím, že on nějak mechanicky křížkem z kazatelny
pohyboval a jedná se o podvod. I když se pohybem křížku intenzivně
zabývala StB a různé technické skupiny, nikdy se jim nepodařilo
nainscenovat scénu tak, aby se křížek dal manipulovat z kazatelny
jakýmkoliv pákovým mechanizmem. P. Toufar celou událost zaplatil
životem. Dne 25. 2 1950 byl svými vyšetřovateli umučen.
Po informacích P. Pospíšila jsme se přesunuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, tam následovala
modlitba růžence, adorace a mše svatá, kterou sloužil s P. Pospíšilem také náš pan kaplan. Pouť zanechala ve všech
přítomných velký zážitek. Zvláště
když před nedávnem vyšla kniha
od Miloše Doležala: Jak bychom
dnes zemřít měli. Jedná se o drama
života, kněžství a mučednické
smrti
číhošťského
faráře
P. J. Toufara. Tuto vynikající
knihu je také možno zakoupit
v naší farní prodejně.
Po mši sv. jsme se
rozloučili
s
P.
Pospíšilem
a autobusem odjeli do Šumperka,
kam
jsme
dorazili
kolem
19. hodiny. Za organizaci poutě
patří poděkování P. P. Káňovi.
Škoda jen, že tuto příležitost
nevyužilo více farníků. V autobuse
bylo ještě dosti volných míst.
František Kašík
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
V minulém čísle jsme se zaměřili na to, jak nás může svátost biřmování povzbudit, posílit nebo uzdravit (a od čeho).
V tomto pokračování se na svátost biřmování zaměříme víc z praktického pohledu. Jak k této svátosti (a přípravě
na ni) přistupovat; co a proč je při jejím slavení potřeba a na závěr uvádíme několik osobních zkušeností.

Svátost biřmování tvoří spolu se křtem
svatým a Eucharistií celek tzv. svátostí uvedení
do křesťanského života.
Každý pokřtěný člověk by měl být
biřmovaný, protože přijetí této svátosti je potřebné
k posílení a naplnění křestní milosti. Je to potvrzení
křtu.
Křesťan, který k této svátosti přistupuje, má
vědět, proč to dělá, co přijetí této svátosti obnáší a
k čemu zavazuje. Jednoduše řečeno, biřmovaný
člověk se stává „rytířem Božím“ pro dnešní
XXI. století. Rytíři to byli vždycky čestní lidé. Jejich
úkolem bylo mluvit pravdu, žít pravdu, bránit pravdu
a pro pravdu třeba i zemřít. A jestliže se rytíř této
rytířské cti zpronevěřil, mohl být poslán
do vyhnanství!
Když si uvědomíme, že u biřmovance jde
o pravdu živého Boha, pak je zde vlastně řečen
program celého života i se všemi důsledky. Už se
tedy jistě nedivíme, proč je to svátost křesťanské
dospělosti a že je potřebné, aby člověk také něco
věděl. Aby Boží pravdy znal a hlavně dokázal
křesťansky žít. Ano, člověk, který k přijetí této
svátosti přistupuje, by to nikdy neměl dělat proto,
že to chce babička nebo rodiče, nebo že dostane
pěkný dárek. Skutečným „rytířem Božím“ se nemůže
stát vypočítavec nebo ten, kdo hledá životní cestu
ve smyslu snazšího odporu (vyhovím přání rodičů,
ještě něco dostanu, a pak si budu stejně dělat,
co chci).

Biřmovaný člověk je mazán svatým
olejem. Toto pomazání je znamením – symbolem
zasvěcení, tedy znamením, že je zasvěcen Bohu.
Proto je biřmovanec mazán na čele, aby se
nečervenal, když bude mezi svými kamarády
a kamarádkami vyznávat Krista a jeho kříž. Přitom
dostává biřmovanec do duše pečeť Ducha svatého.
Pečeť je symbolem osoby, její autority. Znamená to,
že naprosto patříme Kristu, že jsme a máme být
vždycky v jeho službách, a současně je tato pečeť
Ducha sv. příslibem Boží ochrany. Je dána člověku
jednou provždy, a proto je možno tuto svátost
přijmout jen jednou v životě.
Také je zvykem, že biřmovanec přijímá další
– nové jméno, které si sám vybere. Má to být světec,
o kterém něco ví a volí si ho proto, že chce nějakou
z jeho ctností svým životem následovat. Přijetí
nového (dalšího) jména je současně znamením nové
identity člověka, nového, dokonalejšího nasměrování
a způsobu života. Tuto skutečnost vidíme také
u mnoha klasických řádů právě s tímto významem.
Patron je ochráncem a přímluvcem u Boha.
Je jasné, že s tím vším musí člověk chtít
vědomě a dobrovolně spolupracovat – protože Bůh
nikoho nenutí; pak nás tato svátost ještě hlouběji
zakořeňuje do Božího synovství a pevněji nás spojuje
s Kristem. Rozmnožuje v nás dary Ducha svatého –
moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, pravé
zbožnosti a bázně Boží (pozor, bázeň Boží
neznamená strach z Boha!). Biřmování se netýká jen
biřmovance samotného, ale ještě další osoby, kterou
je kmotr.
Kmotr je garantem a pomocníkem, který má
biřmovanci pomáhat a sám mu jít příkladem. Kmotr
musí být samozřejmě biřmován, kromě toho by měl
sám dobře křesťansky žít, a pokud je ženatý, musí
mít manželství církevně v pořádku. Není možné, aby
kmotr byl v nějakém církevním trestu, či svým
životem a zaměřením mimo církev.
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Co prožívají biřmovaní?
Zvykli jsme si říkat: „Byl jsem u biřmování“.
Dnes ale cítím, že je lepší říkat: „Přijal jsem svátost
biřmování“. Možná mnoho katolíků patří k těm, kteří
říkají:„byl jsem“ nebo „už to mám“: to znamená pan farář oznámil přípravu, pak přijel biskup, velká
sláva, dárek, ale jinak se nic nezměnilo. Cítím ale po
čase, že jsem něco přijal a vlastně ani moc nevyužil.
Říkám si, zda nebylo lepší jít k této svátosti později –
až budu mít trochu rozum. Před několika roky jsem
spíše u biřmování byl, dnes vnímám to, že ji musím
sám vnitřně přijmout. Myslím, že to není ztracené.
Snažím se nezapomenout každé ráno prosit o Ducha
svatého, aby byl se mnou a ukazoval mi to, co mám
dělat. (biřmovanec Slávek)
Co prožívají rodiče a ti, kteří biřmovance
připravují?
Jednou mi po slavnosti biřmování řekla
jakási maminka: „Pěkně jste to pane faráři těm našim
mladým říkal, ale neměl jste tak příliš mluvit o té
křesťanské dospělosti, jestli mi teď náš Jura řekne:
,Tak mami, už žádné poroučení. Já už jsem zralý
křesťan a do ničeho se nenechám nutit.‘ – Co já mu
na to řeknu?“ Řekl jsem jí: „Jen se nebojte, on ten
váš syn není tak hloupý. A kdyby s tím nenucením
přece jen začal, tak mu klidně povězte: ,Milý Juro,
kdybychom tě my, rodiče, nebyli do ničeho nutili, tak
bys ještě dnes chodil s plínkami v kalhotech. Jak ty
ses bránil a křičel, když jsme tě sázeli na nočník! A
kdybychom tě nebyli nutili do učení, ani bys dodnes
nevěděl, kolik je 5 krát 5. Jak jsi byl líný něco se
naučit! Ale máš pravdu, už nejsi malý, je čas, aby ses
nutil do všeho dobrého a prospěšného sám.‘“ (Marie,
maminka biřmovance a P. Ladislav)
Co řekl mladým lidem, tedy i biřmovancům české
republiky, papež Jan Pavel II?
(Setkání papeže Jana Pavla II s mládeží na Velkém
náměstí v Hradci Králové se uskutečnilo v rámci jeho
třetí návštěvy v České republice. Asi 50 000 mladých
lidí se 26. dubna 1997 shromáždilo již v ranních
hodinách před katedrálou Svatého Ducha. Prožívali
nezapomenutelné setkání s papežem.)
… „Sešli Ducha svého, Hospodine a
obnovíš tvář země.“ Od prvního křesťanského
společenství shromážděného ve večeřadle jsme přijali
tuto prosbu, převzatou z žalmu. Dnes, na prahu
třetího tisíciletí, ji spolu s vámi rád opakuji, mladí
přátelé. Žijete v situaci, která se v jistém smyslu

podobá situaci prvních křesťanů. I když okolní svět
evangelium neznal, oni neztráceli odvahu. Po přijetí
Ducha svatého, semknuti bratrskou láskou kolem
apoštolů, dokázali být novým kvasem, kterého
tehdejší římská společnost měla tolik zapotřebí.
Spojeni touto láskou dokázali překonat všechny
překážky.

Buďte i vy jako oni! Buďte církví, která
předá dnešnímu světu radostné poselství evangelia.
Sv. Vojtěch byl vášnivým služebníkem církve. Buďte
jimi i vy! Církev vás potřebuje! Po čtyřicetileté snaze
ji umlčet ona u vás prožívá obdivuhodný vzestup, i
když má své těžkosti. Počítá s energií vašeho mládí,
s vaší inteligencí a nadšením. Důvěřujte církvi, tak
jak ona důvěřuje vám!
„Sešli Ducha svého Hospodine a obnovíš tvář
země.“ Církev, která o letnicích obdržela Ducha
svatého, jej nese k lidem každé doby. Nese ho také
k vám prostřednictvím svých svátostí, které
připomínají nejdůležitější etapy vašeho života: Byli
jste pokřtěni vodou a Duchem a mnozí z vás už
přijali biřmování, svátost, v níž Duch svatý zavazuje
a uschopňuje být Kristovými svědky.
Proste Ducha svatého, aby se svojí
přítomností projevil ve vašem životě. Mně
samotnému byl zážitek působení Ducha svatého
předán zvláštním způsobem mým otcem, když jsem
byl zhruba ve vašich letech. Když jsem měl těžkosti,
doporučoval mi, abych se modlil k Duchu svatému a
tato rada mně ukazovala cestu, po které dodnes
kráčím. Říkám vám to, protože jste mladí, jako jsem
tehdy byl i já. A mluvím na základě mnohaleté
zkušenosti, prožité i v těžkých dobách.“ … (Papež
Jan Pavel II. při mši svaté na náměstí v Hradci
Králové)
P. Petr Káňa
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

JERZY POPIELUSZKO
(JIŘÍ POPĚLUŠKO)

(14. září 1947, Okopy u Suchowoly – 19. října 1984, poblíž Varšavy, Polsko)
Blahoslavený Jiří Popiełuszko byl polský kněz, výrazná postava hnutí Solidarita
a mučedník, kterého ve věku 37 let zavraždili příslušníci komunistické tajné
policie. V roce 1997 katolická církev začala proces Popiełuszkovy beatifikace. Dne
19. prosince 2009 jej papež Benedikt XVI. prohlásil za mučedníka a 6. června
2010 ve Varšavě za blahoslaveného. Jeho památku v Polsku slaví 19. října. Náš
arcibiskup Dominik Duka o něm řekl: „Kněze Jiřího Popiełuszka chápu jako
symbol kněží 20. století, kteří bránili víru a lidskou důstojnost v čase diktatur
totalitních systémů, nacistických či komunistických.“
Narodil se 14. 9. 1947 ve východním Polsku do zemědělské rodiny. O dva dny
později dostal při křtu jméno Alfons. Po maturitě se stal studentem Metropolitního
semináře sv. Jana Křtitele ve Varšavě. V letech 1966 až 1968 absolvoval povinnou
základní vojenskou službu. Jako bohoslovec a voják projevoval Alfons velkou odvahu při obraně svých názorů,
přestože následovaly různé formy diskriminace a trestů. Po vojně ho postihlo závažné onemocnění, pro které musel
být v dubnu 1970 operován a následkem komplikací byl blízko smrti. Zázračně přežil, ale trpěl zdravotními
problémy až do konce života. V květnu 1971 si v semináři změnil křestní jméno Alfons na Jerzy (česky Jiří).
Kněžské svěcení přijal 28. 5. 1972 od kardinála Stefana Wyszyńského. Na zadní stranu primičních obrázků si
nechal vytisknout větu: „Bůh mě posílá hlásat svaté evangelium a léčit rány ubohých srdcí.“
Svou kněžskou službu vykonával nedaleko Varšavy. Miloval lidi. Měl o ně skutečně zájem, o jejich
potřeby, problémy, radosti. A měl velký dar s nimi jednat.
V lednu 1979 kvůli zdravotním problémům při mši sv. u oltáře omdlel. Několik týdnů pak strávil v
nemocnici a k dřívějším povinnostem ve farnosti se již nemohl vrátit. Byl proto jmenován kaplanem středního
zdravotnického personálu ve Varšavě a přesunut do akademického kostela svaté Anny, kde vedl diskusní setkání
pro studenty medicíny. Pobyl zde jen rok, což však stačilo k tomu, aby za ním „jeho” studenti jezdili i pak, do jeho
pozdější farnosti. Ze zdravotníků, kteří navštěvovali jeho modlitební společenství, zajistil dobrovolné zdravotnické
služby (zvláště sester) při papežově pouti do Polska v roce 1979.
V květnu 1980 začal otec Jiří Popieluszko sloužit ve farním kostele sv. Stanislava Kostky ve Varšavě, kde
vedl společenství pro středně zdravotnický personál. Od srpna pak působil také mezi dělníky z ocelárny. Konal
s nimi pravidelná setkání. Mnozí se začali zpovídat poprvé od svého dětství, dospělí se nechávali pokřtít. Působilo
na ně nezvyklé charisma mladého kněze, který si všechny získával krásou svého lidství. Otec Jiří založil
pro dělníky různých oborů i jistý druh vzdělávání, které se týkalo základních pojmů polské literatury, historie,
církve, společenských věd, práva, ekonomie i techniky vyjednávání.
Už od počátku byl samozřejmě v zorném úhlu SB (Służba Bezpieczeństwa) – polské obdoby naší StB.
Přesto navštěvoval politické vězně, organizoval sbírky pro jejich rodiny, inicioval pomoc léčiv ze západu,
podporoval stávkující svou účastí na zasedáních. Materiální dobra rozdával tak, že jednou někomu daroval i své
boty. Od února 1982 začal sloužit první mše sv. za vlast. Brzy nebylo při mších v kostele sv. Stanislava Kostky
k hnutí. Lidé se sem sjížděli ze všech stran, aby slyšeli, jak káže o hodnotě lidského života, o svobodě, která musí
být spojená s dobrotou, pravdou a láskou, o potřebě společného zaangažování se v této věci a v neposlední řadě
o lidských právech. „Povinností křesťana je stát za pravdou, i kdyby to mělo hodně stát – vyřčená pravda je totiž
drahá. Jenom plevy jsou zadarmo, za pšeničné zrno pravdy je třeba platit. Básník Novalis řekl, že ,člověk se opírá
o pravdu. Když ji zradí, zradí tím i sebe‘. Lež člověka ponižuje a vždy byla znamením otroků, znamením lidí
malých. Svatý Otec loni v únoru řekl: ,Nejsi otrok, nesmíš být otrok! Jsi syn!‘ Život se nedá oklamat, tak jako se
nedá oklamat půda – zaseješ-li plevy, sklidíš plevy.” Nebo: „Těžko se dá mluvit o svobodě tam, kde je slovo Bůh
úředně vyloučeno ze života národa.”
Státní moc se marně snažila jej dehonestovat. Byl sledován, odposloucháván, zastrašován. Jeho byt byl
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vykraden a rovněž mu někdo do něj vhodil výbušninu. Dva dny jej drželi ve vazbě. Oficiální média na něj házela
špínu, za niž by se nemusel stydět žádný bulvární škvár. V roce 1984 byl od ledna do července třináctkrát
vyslýchán. Dalšímu procesu unikl díky amnestii ke 40. výročí vzniku PLR.
Navzdory bídnému zdraví však neumdléval. S Lechem Wałęsou zorganizoval první dělnickou pouť
do Čenstochové, které trvají dodnes. „Jestli tam pojedeš i příště, zemřeš,” četl v jednom anonymu. Jel. Kardinál
Glemp na prosby dělníků chtěl vyslat o. Jiřího na studia do Říma, aby jej ochránil. Ten však odmítl, nechtěl opustit
lidi, pro něž byl vzorem. Cítil by to jak zradu. V jednom kázání řekl: „Křesťanovi nemůže stačit, že jenom odsoudí
zlo, lež, zbabělost, násilí, útisk a nenávist, nýbrž musí být také autentickým svědkem, nositelem a hlasatelem
spravedlnosti, dobra, pravdy, svobody a lásky.“
Na 13. října 1984 byl na něj nachystán plán simulované autonehody na cestě z Gdaňsku do Varšavy. Pokus
připravit otce Jiřího Popieluszka o život tím, že na jeho auto spustili lavinu kamení, ale nevyšel.
O šest dní později pak se svým šoférem Waldemarem Chostowským odjel do Bydhoště, aby zde odsloužil
mši sv. a vedl rozjímání růžence. Poslední slova tohoto rozjímání byla: „Modleme se, abychom byli svobodni
od strachu, zastrašování, ale hlavně od touhy po pomstě a násilí.” Na zpáteční cestě jej zastavili příslušníci
komunistické tajné policie v uniformách dopravních policistů. Řidiče přinutili k odevzdání klíčku od auta
a k nastoupení do jejich Fiata 125. Do kufru tohoto vozu umístili spoutaného Jiřího Popieluszka. Řidič Chrostowski
potom za jízdy vyskočil, čímž si zřejmě zachránil život. Díky němu se veřejnost o únosu dozvěděla.
Poslední hodiny Jiřího Popieluszka byly později na základě výslechů a pitvy popisovány takto: Únosci
s ním zastavili na okraji Toruń u lesa poblíž hotelu Kosmos, kde ho bili tak silně, že omdlel. V bezvědomí ho hodili
zpět do kufru a jeli s ním ve směru na Włocławek. Poté, co se kněz
začal v kufru ozývat, zastavili na vedlejší silnici a zřejmě pro svou
oběť nešetřili ranami. Důkladněji otci Jiřímu svázali ruce i nohy.
Roubíkem mu ztížili dýchání a kolem hlavy dvakrát omotali pásku.
Na další zastávce upravili smyčku kolem krku kněze a za jeho zády
přivázali lano k pokrčeným nohám, k nimž přivázali pytel kamení
(asi 11 kg). S narovnáváním nohou se smyčka utahovala. Nakonec
tělo mučedníka vhodili do vody, aniž se přesvědčili, zda je ještě živý
nebo mrtvý.
Ve večerních zprávách se 20. října objevila informace, že
otec Jiří Popieluszko byl unesen. V kostelech se věřící modlili deset
dnů za jeho záchranu, až do zveřejnění zprávy, že jeho mrtvé tělo
bylo objeveno v nádrži na řece Visle. Tělo bylo nalezeno 30. října
1984 v tak zuboženém stavu, že ho rodina poznala pouze podle
zvláštních znamení. Po převezení do kostela sv. Stanislava Kostky ve
Varšavě se dne 3. 11. 1984 konal pohřeb, na němž se shromáždilo
několik set tisíc Poláků. Bohoslužbě předsedal kardinál Józef Glemp,
s ním ji slavilo šest biskupů a přes tisíc kněží.
Případ umučení známého a oblíbeného kněze nebylo možné utajit. Zřejmě obava z masových nepokojů
přiměla vedení ministerstva a šéfa polských komunistů Wojciecha Jaruzelského k soudnímu procesu s udávanými
vrahy, který začal 27. 12. a skončil veřejným odsuzujícím verdiktem 2. 2. 1985 u Krajského soudu v Toruni. Ten,
kdo dal k vraždě příkaz, však odhalen nebyl. Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že šlo o tehdejšího náměstka ministra
vnitra. Všichni odsouzení byli nakonec z vězení propuštěni před vypršením trestu.
P. Jiří Popiełuszko byl blahořečený 6. 6. 2010 ve Varšavě nejen za účasti více než 150 tisíc věřících, ale
dokonce i jeho matky, bratra a sester.
Jako pocta tomuto mimořádnému knězi vznikl v r. 2009 v Polsku historický a životopisný film Popiełuszko
- Wolność jest w nas. (Svoboda je v nás).
Svědectví otce Jiřího je pozvánkou neustupovat průměrnosti a nepřizpůsobovat se dobovým módám,
nedůvěřovat umělým rájům, nýbrž hledat autentické hodnoty, na nichž lze postavit život. Víra v Krista je schopna
produkovat takovouto sílu odporu tváří v tvář úkladům, utrpením a dokonce i pronásledováním a nasměrovat nás
k obzoru života plně realizovaného.
Anička Rozsívalová
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FEJETON NOVOROČNÍ
aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků
Je teplá srpnová noc. Oheň na skautském táboře pomalu dohasíná. Tábor se ponořil do ticha. Zůstávám
sama se svým kamarádem z mládí. „Prosím tě, mohla bys mé dva syny připravit k prvnímu svatému přijímání?“
ozve se nesměle Jardův hlas. „Velmi ráda,“ dopovídám stejně tiše. „Chlapci chodí ministrovat a ty jako kostelník
jsi v kostele jako doma, i když máš manželku nevěřící. Nebude tedy žádný problém a pan farář bude jenom rád. Kdy
se do toho dáme?“
Moje katechetické nadšení v devadesátých letech ještě nezná hranic a překážek. Ale Jarda mlčí. Za chvíli
mi dochází proč. Tiše a s prosbou o světlo Ducha svatého se Jardy zeptám přímo: „A proč vlastně ty nechodíš ke
svátostem?“ Tuším proč. „Pane, otevři tuto starou ránu, modlím se v duchu a mlčím stejně jako on. A pak mi Jarda
vypráví. O hříchu svého mládí, o tom, jak toho lituje, jak se stydí a jak nedokáže ten hřích ve zpovědnici vyznat.
Naříká nad svou zbabělostí. „Nemohu ti pomoci, nejsem kněz“, odpovídám. „Ale chystám se jít do Králík na pouť.
Budu tam prosit Pannu Marii, Útočiště hříšníků, aby ti vyprosila odvahu a sílu jít do zpovědnice a hřích Ježíši
před knězem vyznat.“
Už moje babička věděla, jak je chlapům těžké přiznat svá selhání. Když při tvrdé dřině a devíti dětech měli
občas s dědečkem tichou domácnost, sbalila mu do ranečku kus chleba a špek. Pro dědečka to bylo znamení, že se
má vypravit do Králík ke zpovědi a že už je dobře a vše odpuštěno.
„Panna Maria pomáhala dědečkovi, pomůže i Jardovi“,
myslím si, když stoupám alejí ke klášteru. Pak jdu
ke zpovědi, setkávám se Ježíšem při mši svaté, modlím
se v ambitech křížovou cestu, na kolenou a s modlitbou
vylezu na Svaté schody a znovu klečím u milostného
obrazu v kostele. „Kolik tisíců lidí zde klečelo během
těch tří set let přede mnou, kolik mých předků zde
nalézalo sílu k životu,“ myslím si mezi modlitbami
za Jardovu sílu k vyznání hříchů. Je 15. září, Panny
Marie Bolestné. Skládám k jejím nohám bolesti své i cizí
s důvěrou, že naleznu na její přímluvu útěchu a pomoc.
I tříhodinová cesta domů přes Hrubý les je nesena
modlitbou za chlapa, který se bojí jít ke zpovědi. Jarda
ani netuší, jak je mi na té cestě z Hory Matky Boží lesním tichem dobře.
V pondělí spěchám na faru za prací. Pan farář mě vítá a vede do kuchyně. „Posaď se,“ vybízí tiše. „Něco se
stalo“, bleskne mi hlavou. Prozrazuje to jeho měkce znějící hlas a neobvyklé chování. „Jarda je mrtvý. Jel v sobotu
na kole a narazil o strom. Vrtulníkem ho převáželi do Olomouce. Volal jsem kamarádovi knězi, zastihl ho
s pomazáním nemocných ještě živého.“ Nezmohla jsem se na slovo. Stalo se to 15. září na Bolestnou Pannu Marii,
právě v sobotu, kdy jsem za Jardu obětovala pouť do Králík! Panna Maria mu vyprosila milost odpuštění hříchů i
bez vyznání hříchů, kterého se tolik bál! Zázrak, vyslyšení upřímné prosby, milost šťastné smrti pro věrného
ministranta a kostelníka!
S Pannou Marií začínáme nový rok. Ať je Panna Maria na Hoře Matky Boží v Králíkách vzývána jako
Útočiště hříšníků i v tomto roce. Ať vyprosí obrácení mně, mým blízkým, nám všem. Tento příběh se skutečně stal,
není vymyšlený. A proč jsem si na něj vzpomněla?
Kostel, klášter i Poutní dům na Hoře Matky Boží u Králík jsou krásně opravené, září novotou do širého
kraje, do Čech i na Moravu. Panna Maria tam chce být i dnes Útočištěm hříšníků.
I těch, kteří si pletou její Horu s něčím jiným … Pomáhá tam hříšníkům zdarma už tři sta let a bude dělat i
nadále, pokud o to budeme ještě stát a nebude nám osud tohoto poutního místa lhostejný.
Lenka Bernadetta Nezbedová, Dílo blažené Zdislavy
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života
Psycholožka Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková nabízí poradenství a psychoterapii i v novém roce. Procházíte
obtížným životním obdobím, vztahy s ostatními nejsou uspokojivé, máte problémy v partnerském vztahu, stojíte
před životním rozhodnutím, postrádáte smysl života či stojíte o osobní růst? Pak je poradenství určeno právě
pro Vás. Objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy a probíhají v učebně
Centra pro rodinu v UVAXU.
Sedmikrásek
Program pro předškolní děti a jejich maminky. Každou středu od 9.30 do 11.30 na farním středisku. Kromě
tradičních prvků (modlitba, cvičení, zpívání) nabízíme doprovodný program. Začínáme v novém roce 9. ledna.
9. 1. – Tříkrálové tvoření
15. 1. – Zimní říkadla a písničky
22. 1. – Výroba karnevalových masek
29. 1. – Výroba ozdob na karneval
Modlitby matek
Modlitební setkávání jednou za 14 dní ve čtvrtek v 17.00 v kapli na farním středisku. Začínáme 9. ledna.
Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou každé pondělí od 16.30 do 18.30 na farním středisku;
(cena za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč).
Cvičení s rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30
na farním středisku; 25 Kč/lekce.
Angličtina pro začátečníky
Začátek od 18. 9. vždy na farním středisku.
1. skupina Začátečníci I. + III. 16.15-17.15
2. skupina Začátečníci II. 17.30 - 18.30
Němčina pro začátečníky
Začátek od 20. 9. 2012 vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX ,
M. R. Štefánika 28.
Cena za pololetí 1 170,- Kč. Lektorka: Mgr. Alice Jurčíková
Kurzy
Kurz pro snoubenecké a partnerské páry - příprava na manželství
Od ledna opět nabízíme přípravu určenou zejména párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi
přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně
prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství
a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry. Případní zájemci ať kontaktují kněze či vedoucí
Centra pro rodinu (731 402 395). Podrobnosti na webových stránkách www.cprsumperk.estranky.cz¨
Kurz „Etické otázky všedního dne“ – 2. část, 18. - 19. ledna v učebně UVAX. Jen pro přihlášené v říjnu.
Připravujeme v únoru:
Maškarní bál pro děti – 3. února 2012 na farním středisku od 15.00 hod.
Postní zamyšlení – pátek 22. února 2012 od 16.00 do 18.00 na farním středisku
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ
CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com)

... VŠEMOHOUCÍHO ...
Dostáváme se k výpovědi o Bohu, že je
„všemohoucí“ – to je slovo velice ošidné.
Nejjednodušeji, nejvýstižněji, také nejrychleji řečeno
to znamená, že „všechno může“ – ale pro naše
chápání to není tak jednoduché. Často si pod tím
člověk představuje, že Bůh může to, co já bych chtěl
a nemohu. To jsou ty pohádkové věci jako:
„Stolečku, prostři se!“ Ano, my bychom to jistě
chtěli, bylo by to pro nás výhodné, a tak máme také
sklon si představovat Boží všemohoucnost: že by
Bůh měl udělat to, co my pokládáme za správné
a žádoucí, ale co sami nedokážeme.
Tohle ovšem není správné. A má to ještě
jeden velice nepříjemný důsledek: nezřídka se stává,
že lidé pod vlivem této zkreslené představy o Bohu
samého Boha odsuzují. Mám na mysli výroky typu:
„Jak může být Bůh, když jsou války? Jak se na to

může dívat! Jak to,
že to dopustí?! Je-li
Bůh
všemohoucí,
má něco udělat ...“
Jakmile si Boha začneme malovat podle
svých měřítek, tak jsme vedle. Jakmile si myslíme, že
Bůh je ten, který by měl udělat to, co my považujeme
za správné, nikdy mu neporozumíme. Jestliže si Boží
všemohoucnost představíme jenom jako rozšíření
lidských možností, jako to, co bychom dělali my,
kdybychom všechno mohli - tak to právě není ono.
Ovšem Bůh je opravdu ten, kdo všechno
může, jde teď jenom o to, co je to „všechno“. Na to
nám odpovídá Písmo - a to velmi bohatě a z mnoha
stran. Já jsem vybral jenom dvě odpovědi. Ta první je
ze Starého zákona, z Izaiášovy výpovědi.

Iz 43, 1 - 3a; 43, 13
U téhle poslední věty musím začít.
Budu jednat – a kdo toto mé jednání
odvrátí?! Tak tohle je všemohoucí Bůh. On bude
jednat, jak On bude chtít – a ne, jak my mu to
předepíšeme. Jestliže On se rozhodne jednat, pak
nikdo z nás lidí ani nikdo ve vesmíru mu v jeho
konání nezabrání. To je všemohoucnost. Ne, že nám
Bůh bude dělat to, co bychom chtěli, aby bylo, ale
ono to nejde! – Ale že Bůh bude dělat to, co uzná za
správné a že ho v tom nikdo nemůže omezit, nikdo
mu to nemůže ohraničovat, překvapit. To jistě
chápete, je pro náš život důležité, protože my
vždycky žijeme v situaci, kdy Boží věc se zdá být
ohrožena v nás i mimo nás. A On je ten, který bude-li
jednat, nikdo mu v tom nezabrání.
Když to konkrétně aplikujeme na Izrael (a
pak i na naši osobu), pak Bůh je od počátku, nikomu
nevděčí za svou existenci. A jestliže si vyvolil Izrael,
kdo by ho mohl vytrhnout z jeho ruky?! „Ó, Izraeli,“
říká, „můj jsi ty!“ - Bůh se rozhodl si Izrael vybrat, a
proto Izrael Bohu patří, ať už je dobrý nebo zlý. A
protože si jej Bůh vybral a protože Bůh je Spasitel,
protože Bůh chce Izrael zachránit, proto: „Půjdeš-li
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přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky,
nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí“ (Iz 43, 2).
Ne proto, aby to Izrael nebolelo, ale protože
se Bůh rozhodl Izrael někam dovést. A proto,
chceme-li my přemýšlet o Boží všemohoucnosti, pak
v prvé řadě musíme počítat s tím, že Bůh má svůj
plán se světem, svou představu s námi i se vším
okolo nás - a že je tedy rozhodnut tento svůj plán
dovést do konce. Že mu to nikdo nemůže překazit.
Bůh je nad tímto světem, ale my si ho
představujeme jako režiséra světového dění. Ono to
je pravda, ale jen do jisté míry. V mnoha lidech je
zakořeněna ustálená představa, že tady ten svět je
taková hra, do které může Bůh zasáhnout.
Asi tak jako když si děti hrají a pak přijde
někdo starší, řekne: „Tak dost! „a pak to všechno
zpohlavkuje, nebo ty co se perou, od sebe odtrhne,
nebo každého pošle na jinou stranu - a už je klid.
Takhle si řada lidí představuje, že by to s námi měl
Pán Bůh udělat.
Jenomže ono to nejde – protože Bůh nám
ve své všemohoucnosti postavil hranice. Připomenu
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velice známá slova z Geneze: „Bůh stvořil člověka,
aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem
Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1, 27).
Tahle část Geneze je jedna z nejdůležitějších
výpovědí o člověku, že „člověk je stvořen k Božímu
obrazu“. Podívejte se, Bůh je svrchovaný, suverénní
a svobodný. Jestliže je člověk stvořen k Božímu
obrazu, pak se v něm tohle musí zrcadlit. A to všichni
víme z vlastní zkušenosti, že je v nás určitá svoboda.
Nejsme absolutně svobodní, protože jsme do jisté
míry určeni dědičnými vlohami a dispozicemi, tím,
v čem jsme byli vychováni, okolním prostředím,
v němž žijeme ... Tím jsme přece jen do jisté míry
určováni, ale přece ještě zbývá značný díl pro naši
svobodu. Každý z nás se teď může rozhodnout: buď
tu zůstat nebo odejít, nebo bouchnout do lavice.

Můžeme se rozhodnout! Máme třeba určité
důvody, proč to neuděláme. V někom může být ta
svoboda soustavnou výchovou tak umenšena, že by si
třeba nikdy netroufnul do té lavice bouchnout. Ale
svobodu v rozhodování všichni zásadně máme.
Všichni a v mnoha věcech. A to je ta hranice, kterou
Bůh vymezil své svobodě a všemohoucnosti. Jestliže
Bůh člověka udělal svobodného, tak také on bude
tuto svobodu respektovat - právě proto, že je tvůrce a
proto, že je bytost svrchovaná. Jestliže Bůh něco
udělal, nebude si protiřečit. Jestliže udělal člověka
svobodného, pak ho nemůže svobody zbavovat. Tím
si Bůh (mohu-li to tak říci) udělal pro sebe velice
tvrdý a těžký oříšek, protože tím dal člověku také
zároveň i možnost tuto svobodu zneužívat a sám se
na to musí dívat.
Měl-li ale člověk být Božím protějškem,
musil být svobodný. Podívejte se: lavice, na které
sedíte, vám nemůže absolutně nic zlého udělat,
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v žádném případě. Kdybychom byli jacíkoliv, tak nás
nenakopne. Ta udělá jenom tu funkci, pro níž byla
určena: sedíte na ní a ona vás nese. Nemůže vám
sama od sebe nic zlého udělat, ale také vám nemůže
udělat nic dobrého.
Představte si, že jste někde obklopeni jenom
věcmi, velmi dokonalými, věcmi velice bezpečnými;
jste ve velmi dobře zařízeném bytě, všechno tam
funguje. Ty věci vám neublíží, jsou naprosto
v pořádku; bude vám tam něco chybět? Nu, za chvíli
vám tam bude chybět živý člověk, živý protějšek.
Věci vám mohou být milé, můžeme si na ně
zvyknout, můžeme je mít i svým způsobem rádi, ale
věci nemohou v žádném případě milovat nás. Na to
potřebujeme člověka, protože jen druhý člověk nás
může milovat, ale může nám také pořádně ublížit – to
jedno s druhým!
Kdyby Bůh chtěl takového člověka, který by
nebyl schopen jednat zle, pak by musel stvořit
automat na dobro. Automat seřízený na konání dobra
- ale nikdy by to nebyla živá bytost. Jakmile chtěl
Bůh protějšek, který by ho miloval, pak musel také
připustit, že třeba jej bude také nenávidět. Jakmile je
člověk schopen milovat Boha, pak je schopen
i milovat lidi. Ale pak je schopen také je nenávidět.
A tak tedy shrnuto: Jestliže chtěl Bůh
svobodnou bytost, která by byla schopna ho milovat,
dal nám tím také možnost tuto svobodu zneužít a
dělat zlo. A tady je také první vysvětlení, proč je zlo
na světě a proč se na ně Bůh může dívat; protože
kdyby Bůh chtěl toto zlo zlikvidovat, musel by
zlikvidovat nás jako svobodné bytosti. Buď tím, že
by nás zcela zahladil (pak bychom ani nemohli dělat
zlo, ani milovat), nebo tím, že by z nás udělal
automaty na dobro (ale pak bychom také nebyli
schopni milovat, dělali bychom jenom to, na co jsme
naprogramováni – a to také není láska). V lásce právě
vnímáme tohle svobodné rozhodnutí. Žijete mezi
stovkou lidí a jeden nebo jedna z nich se rozhodne
vás milovat. A to je to, co člověka dělá šťastným,
když se ten druhý rozhodne. Když někdo druhý
někoho donutí, aby na vás byl hodný, není to nic. Je
to sice dobré, ale to člověku nestačí.
My jsme však postaveni před fakt, že lidstvo,
tak jak žije, svou svobodu spíše zneužívá. Je tím Boží
dobrota zmařena?
Teď uděláme velký skok, protože o tom
budeme mluvit v dalších pokračováních. Bůh udělal
svou všemohoucnost v obou směrech: udělal člověka
svobodného a chce pro něj dobro. Proto udělal tu
nepochopitelnou věc: dal svého Syna, který za nás
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zemřel - uskutečnil vykoupení. Ponechal člověku
svobodu a dal možnost, aby přes všechno selhání
dovedl svou svobodu k naplnění, k Bohu. Jak to Bůh
udělal, o tom budeme ještě mluvit. Teď se jen
zadívejme na ten závěr.
Bůh totiž věci tady na zemi nechává běžet
tímto způsobem, s využitím naší svobody. A tedy
dokud bude tento svět existovat, bude v něm zcela
určitě existovat i zlo, protože člověk bude mít
možnost se rozhodnout špatně, bude této možnosti
využívat. A všechny tyto chyby přinesou bolesti.
Bůh nikde neříká, že toto zlikviduje. Bůh
nikde neříká, že nám zařídí ráj na zemi. Jestliže nám
slibuje něco, co bude bez chyb, co nebude ohroženo
špatným užitím svobody, pak až potom, po Kristově
druhém příchodu. Je to snad nejlépe vystiženo ve 21.
kapitole Janova Zjevení.

Zj 21, 1 - 4
Kdyby nám tohle Bůh sliboval po určité
lhůtě, kdyby řekl: „Ještě tisíc let to musíte vydržet,
a pak to přijde,“ bylo by to nedůvěryhodné
a vypadalo by to jako laciná útěcha. Ale tohle
všechno je plod Kristova vykoupení, a to je důležité.
Že přijde nové nebe a nová země, že to všechno bude
zabydleno lidmi, vykoupenými a proměněnými, to je
možné jen proto, že Kristus uskutečnil celý akt spásy.
A proto to není fantazie. Můžeme si nechat
proběhnout hlavou evangelium o utrpení, smrti
a vzkříšení Kristově – a na tom to stojí.

Toto je tedy první bod, jak můžeme začít
chápat Boží všemohoucnost. Ono je toho ještě víc:
vidíme-li Boha jako Stvořitele, jako původce všeho,
to je také projev jeho všemoci. Speciální kapitolou, k
níž se ještě vrátíme, je odpuštění, další projev Boží
všemohoucnosti.
Ale nejhlubší, nejobsažnější a přitom přesto
nejhůře chápaným vysvětlením Boží všemohoucnosti
je Kristus. Ukazuje nám to počátek Janova evangelia.

J 1, 1 - 5
Bůh se vyjádřil svým slovem - Kristem. Toto
sebevyjádření Boha vešlo do světa. „To světlo svítí ve
tmě a tma ho nepohltila.“ Tento Boží život není zlem
uhašen. Jestliže je Kristus sebevyjádřením Boha, pak
je také sebevyjádřením všemoci. To se tedy budeme
snažit pochopit, že odpuštění a Ježíš Kristus jsou
vysvětlením Boží všemohoucnosti.
Dokud neporozumíme Kristu, nemůžeme
porozumět všemohoucnosti Boží (tahle věta je moc
důležitá). Dnes, po Kristu, nemůžeme porozumět
Božím vlastnostem a tedy ani všemohoucnosti,
nedíváme-li se na Krista. Na něm to musíme
pochopit. On nám vysvětluje nejplněji, co je to
všemohoucí Bůh.
pokračování příště
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Milí čtenář, dostali jsme dopis, který reaguje na články P. Slawomira v rubrice „Co se do ohlášek nevešlo“
a s velkou radostí ho přetiskujeme.

… A JEŠTĚ JEDNOU O „SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ“ A O BOŽÍM VEDENÍ …
Jsem jedna ze čtenářek vašeho časopisu TAM&TAM z farnosti Zábřeh. Časopis dostávám, když mi ho
doveze syn se snachou.
V naší farnosti vychází týdenní informační časopisek Farní informace, který se snaží hlavně
o informovanost farníků a veřejnosti o dění ve farnosti.
Váš časopis mě zaujal hlavně tím, že do něho vždy přispívá Váš pan děkan p. Slawomir Sulowski. Je vidět,
že se zajímá o všechno dění a hlavně o „mladé“, kteří budou tvořit novou, zdravou základnu farního společenství.
Měla jsem tu možnost ho osobně poznat jako kmotra (duben 2012) a později jako tchýně své budoucí
snachy (1. 9. 2012).
Náš věřící syn se před 8 lety seznámil s nevěřící dívkou, kterou měl velmi rád a ze srdce si přál, aby se stala
křesťankou. Cesta k této metě trvala 7 let, kdy spolu intenzivně chodili. Já a můj manžel žijeme už 34 let v krásném
manželství od r. 1978, kdy jsme si slíbili“ věrnost, úctu a lásku“ v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřehu. Synova
dívka velmi bedlivě pozorovala náš vztah, rozhovory o víře, Bohu a smyslu života. Začala se zajímat o písmo svaté
a pravidla křesťanského manželství. V roce 2010 dostala od nás Bibli a od té doby se spolu se synem začala
připravovat na možnost její cesty ke křtu. V prosinci 2010 se zasnoubili.
Jejich cesta vedla i přes společné bydlení, tzv. „na zkoušku“ (aby prý poznali kladné a záporné stránky
svých povah). Když nás žádali o povolení ke společnému bydlení, nebyli jsme zrovna nadšeni a měli jsme výhrady,
ale muž po úvaze (dnešní rychlé svatby a rozvody!) synovi dal 1 rok! Ten rok byl pro ně opravdu velkou zkouškou,
neboť se střetli mnohokrát ve vyjasňování si mnoha důležitých věcí pro manželství a dokázali se dohodnout,
omluvit se, uznat svůj omyl.
Má budoucí snacha si se mnou velmi rozuměla (a myslím si, že teď ještě víc), všechny problémy jsme
probraly a řešily společně. Mnoho postřehů a rad jsem se jí snažila předat, neboť můj syn má stejnou povahu jako
můj manžel.
Když uplynul rok, přijeli oba a oznámili nám, že má budoucí snacha nastupuje do přípravy na křest. Velmi
nás to povzbudilo a měli jsme radost, že k této svátosti sama dozrála a všemožně jsme ji v přípravě pomáhali. Když
se termín křtu přiblížil, přišla mě požádat o kmotrovství. Děkovala jsem našemu Pánu za všechno, co pro ni učinil!
V den Velké noci přijala křest a první přijímání. Syn ji chtěl dát dar – pro mě byl ze všech darů největší –
po 15 letech šel ke svátosti smíření, aby s ní mohl přijmout tělo Páně. Jaké bylo její i naše překvapení se nedá
popsat! Oba dva byli zároveň obdarováni!
Když začali navštěvovat přípravu na manželství (u manželských párů Sovadinových a Heiserových, kterým
ze srdce děkuji!) oba se dohodli, že až do svatby budou žít „v čistotě těla“. Někdy jsme si s mužem říkali, že to asi
nesplní, ale oni si vše uhájili a o to víc se na společný život těšili!
1. 9. 2012 měli krásnou svatbu v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku a požehnal jim P. Slawomir, který je
celý čas přípravou provázel. Překonali dost překážek a ještě jich budou muset na společné cestě životem mnoho
překonat, ale chtějí žít křesťanským způsobem života a Pán jim určitě bude pomáhat, když ho budou společně
hledat a prosit!
Musím ze srdce otci Slawomirovi poděkovat za vedení těchto dvou mladých lidiček, kteří se našli díky
našemu Pánu, který jejich cesty spojil, za jeho lidský, přátelský, ale i otcovský přístup a přeji všem „mladým“, aby
nacházeli takové kněze jako je on. Takový kněz bude mít vždycky kolem sebe novou generaci mladých farních
rodin! Díky Bohu za Tebe, Otče!!
Myslím, že se moje nová dcera Lucie a syn Petr na něho budou vždy vzpomínat a modlit se za něj!
máma Veronika
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Drazí čtenáři,
byl jsem tentokrát pevně rozhodnut moje povídání o
všem, co se do ohlášek nevešlo, úplně vynechat. Řekl jsem si:
„Je to vždycky tak dlouhé, že aspoň na Nový rok nebudu
otravovat …“
Jenže jsem letos dostal od Ježíška jednu nádhernou knížečku, výbor citátů a úryvků z díla Karla Čapka.
(Velký dík Ježíškovi!) Dnes jsem se dostal k čtení a našel jsem něco, co se náramně hodí do tohoto čísla TamTamu.
Proto dovolte, abych svátečně – jako přání na rok 2013 – citoval myšlenky z hlavy velkého spisovatele. Snad osloví
i vás, jako mne …
Kdybych se na Nový rok ráno probudil jako Pán Bůh, - nebo ne, to by nešlo, neboť Bůh nikdy nespí; tedy
kdybych se na Nový rok probudil jako svatý Petr, řekl bych si: „Copak bych měl letos udělat pro ty čerchmantské
Čechoslováky? Oni jsou to sic kacíři a někdy, hrom do nich!, holota nevděčná; ale něco z nich může být.
Já myslím, že mají trochu drsné povětří; snad proto jsou tak zlostní a zarytí. V létě mají horko a bouřlivo,
že na sebe podrážděně vrčí; a v zimě jim mrzne tak, že každý myslí jen na sebe a k těm druhým je jako rampouch.
To dělá to klima. A proto se jim nic nelíbí; zima je jim příliš studená a léto příliš horké; je-li něco černé, je jim to
příliš černé, a je-li něco bílé, je jim to příliš bílé; jakživo jim nic není recht. To si tak zvykli z toho svého počasí.
Ale počkejte, darebníci, já vám ukážu; nadělím vám počasíčko jako někde u moře; dám vám vlídné zimy, se
sněhem, to se rozumí, takový snížek je dobrota; a lahodná léta se sluncem i vlažičkou - to by v tom byl čert, abych
vás nepředělal. Kdybyste vy sami byli na sebe vlídnější, bylo by vaše počasí mírnější; ale když nechcete začít vy,
začnu já.
Pomáhej vám Pán Bůh v novém roce!“
... 1928
Karel Čapek
Jak je dobré, že Pán je vždy o krok před námi! Buďme vnímaví k Jeho vnuknutí a nikdy lhostejní k Jeho
popichování … Toto přeji i sobě i vám pro celý nový rok.
P. Slawomir

CONSILIA MARIA LAKOTTA
KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!

NA POKRAČOVÁNÍ

Dveře se otevřely, ale neobjevila se v nich Marta s obloženou mísou, nýbrž řeholnice, která svým objemem
vyplnila téměř celé dveře. Velké hnědé oči mne rychle zvážily a shledaly jistě příliš lehkou. Dobrotivé nebe,
mužský hlas náležel jí, neboť se již také představovala nejhlubším hlasem: „Matka Dominika z konventu Panny
Marie. Co vás k nám vede, slečno Davis? Myslím, že naše vrátná vám špatně rozuměla.“
„Ne,“ zajíkla jsem se, „chtěla bych se opravdu stát řeholnicí, ale,“ pokrčila jsem rameny „zřejmě jsem to
uchopila za nepravý konec.“
Generální představená se usmála. „Nevěděla jste, že se má napřed poslat písemná přihláška?“
„O kolika formulářích?“ tázala jsem se podrážděně.
„Jen se stručným životopisem a s udáním důvodu, proč chcete vstoupit právě k nám,“ řekla mocná řeholnice
shovívavě. Sedla si proti mně a stará židle zavzdychala a zasténala.
Cítila jsem, jak rudnu v obličeji. Toto mi zrovna ještě scházelo. „Je mi strašně líto. Neměla jsem tušení a
myslela jsem, že se sem prostě přicestuje.“
„Hm, nemluvila jste nikdy o zamýšleném kroku se svým zpovědníkem a nepožádala ho o radu?“
Sklopila jsem oči. Neměla jsem ještě nikdy stálého zpovědníka jako jiné zbožné duše. Mně to bylo jedno,
kdo za zpovědní mřížkou seděl a pozvedl ruku k absoluci. Vše ostatní jsem považovala za zbožné blouznění.
Kdyby generální majorka – pardon, generální představená jen tušila, jak vypadal šéf, který mě pohnul.
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„A jak dlouho cítíte již přání stát se řeholnicí?“ otázal se hluboký hlas tónem psychiatra, který vyšetřuje, jak
dlouho pacient trpí chorobnými představami.
„Od – odnedávna, přepadlo mě to zcela nečekaně,“ řekla jsem poprvé zcela pravdivě.
„Tak, tak, a proč právě dominikánkou?“ přemýšlela jsem usilovně. Ještě nikdy jsem se nepomodlila ke
svatému Dominikovi ani střelnou modlitbu, nevěděla jsem o něm nic víc než jeho jméno, svatého Františka jsem
znala mnohem lépe.
„Velmi se mi líbí bílý oděv dominikánek,“ zamumlala jsem a upírala jsem zrak v hořícím obličeji na tmavý
hábit generální představené. Jen pod čepečkem bylo něco bílého, jinak byla černá jako noc.
„Bílý šat nosíme jen v neděli a ve svátek, je to kvůli prádlu,“ pravila ctihodná matka a pokyvovala povážlivě
hlavou. „Avšak bílý úbor je stěží jen postačitelný důvod k volbě duchovního stavu.“
Upírala jsem sklesle zrak na tmavou stolní desku, kterou hrubý ubrus dostatečně nekryl, poněvadž zdobení
stolu ubrusem nebylo patrně běžné v době jeho výroby.
„Znáte alespoň heslo našeho řádu?“
Potřásla jsem záporně hlavou
„Je velmi krátké a výstižné, zní: Veritas – Pravda.“ Povstala, jako by o mně věděla již dost. I já jsem
povstala. Ale u dveří v ní zvítězil dobromyslný muž a řekla nejhlubším hlasem: „Zůstaňte, obstarám vám něco
k jídlu. Odložte si plášť, ano, tam na věšák. Nejbližší vlak do Chicaga odjíždí dnes večer teprve po dvacáté hodině.“
Zmizela a já jsem se vyprostila ze svého mokrého pláště. Topení hřálo jen velmi slabě. Postřehla jsem, že je
představená zatáhla, když šla kolem. Velmi blahosklonné, neposlat mne hladovou domů. Zmocnil se mne vztek.
Jaké to pošetilé řeči o domnělém nedostatku dorostu všech řádů. Nezdá se, že ty zde o tom něco vědí, jinak by
popadly bez dlouhého vyptávání každou dívku, která se vším všudy ochotně k nim přiběhne rovnou ze zkaženého
světa.
Zasmušila jsem se a postavila k vysokému oknu, na němž byly jen malé vybledlé záclonky neurčité základní
barvy, a pohlížela na pustá pole. Nejbližší domy byly na obzoru Golden Hills, již z pouhého milosrdenství by mě
sestry měly ponechat v klášteře.
Netrvalo ani dvě minuty a vstoupila opět sestra Alžběta, vrátná. Zpozorovala jsem s uspokojením, že má
bílou zástěru a řádné boty. Předtím přišla asi právě z kravína. Přinášela podnos zakrytý čistým ubrouskem. Bouchla
s ním na stůl, který zřejmě všechno snesl, a na moje místo prostřela ubrousek. Uprostřed slavnostně umístila mísu
s polévkou, přede mne postavila tlustý porcelánový talíř a dřevěnou misku naplněnou sněhobílým chlebem a
červeně zářící šunkou, máslo žluté jako kdoule a talířek se dvěma obrovskými červenými jablky. Byly to lukulské
hody, bohatší než připravila Marta, která pohostila Pána a sklidila za to pokárání.
„Jen si berte a kdyby to snad nestačilo, přihlaste se.“
Zasmála jsem se. „Sestro, to by stačilo pro celou četu vojáků.“
„Oh, počkejte jen, slečno Davis, až se vás zmocní pořádný postulantský hlad, u nás to bývá tak za tři týdny.
Pak budete hodně nesvá, až uvidíte na talířku před sebou odměřené porcičky, ale můžete si u mě, Matky
postulantek, stěžovat.“
„Ne, toho se u mne nedočkáte.“ Naběračka vjela do husté mléčné polévky, v níž plavaly švestky, zcela nové
jídlo pro mne. Vtahovala jsem vůni. Sestra Alžběta se smála.
„Jo, sestra kuchařka je Němka. Již přes půl roku jíme dokonce kyselé zelí s kolínky. Jen pivo nesměla zavést,
bohužel.“
„Sestro Alžběto, k tomu nikdy nedojde, abych se stala vaší postulantkou a učila se jíst kyselé zelí. Vymáznu
odtud obratem pošty.“ Dlouhá sestra pustila kliku, zavyčítala si, že tak dlouho se mnou privátně hovořila, ale
podlehla ženské zvědavosti: „Proč? Copak říkáte?“
„Generální představená si pospíšila vyhledat mi nejbližší zpětný vlak.“
Sestra Alžběta zavřela oči nejméně na pět minut, pak jí zazářil obličej. „Vzpomínám si přesně, že to se mnou
udělala zrovna tak, a je to už dobrých patnáct let. Ale naše ctihodná matka se nemění. Buďte klidná, jste určitě
přijata.“
S úsměvem odešla. Nevěřila jsem už ničemu. Dala jsem se vést svým zdravým hladem a cpala do sebe vše
dosažitelné jako nevychované dítě. Připadalo mi, že budu ještě dnes poslána až na konec světa. Právě jsem odložila
lžíci, když se zase objevila generální představená.
„Správně,“ pokývla spokojeně hlavou, „ale zásvit povolání máte, pořádnou chuť k jídlu. Nemůžeme
potřebovat řeholnice, které podají do mdlob při pohledu na silnější jídlo. Ale teď konečně s klidem k věci, slečno
Davis. Máte rodiče? Jakpak se staví k vašemu rozhodnutí?“
Skládala jsem svůj ubrousek a odpovídala rozvláčně: „Moji rodiče mi nikdy nekladli překážky – ani při volbě
povolání, ani jinak. Kdybych náhle byla prohlásila, že se provdám za Rockefellerova syna, dali by mi také souhlas.“
Velké hnědé oči za brýlemi hleděly vážně. „Jistě jste k nám přišla tedy s požehnáním svých rodičů?“ pátrala
dále.
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„Moji rodiče dostali, jak doufám, dnes ráno dopis, v němž jim sděluji svoje rozhodnutí. To stačí. Je mi přece
už 21 let.“
Generální představená se naklonila dopředu. „Jak? Vy jste jim to oznámila jen písemně?“
„Ano, neměla jsem čas, abych k nim zajela. Bydlíme na venkově a v Chicagu mám jen zařízený pokojík.
Jsem totiž zaměstnána.“
„Ach tak – tak je to, hmm. Záležitost je stále komplikovanější.“ Mně se to nezdálo. Vyhlížela jsem jistě
velmi bojovně, neboť ctihodná matka mi náhle připomněla, že označení „generální“ před slovem představená je
velmi přiléhavé, míníme-li nejvyšší autoritu v klášteře. Svým nejhlubším mužským hlasem mi řekla: „Musím mít
ústní i písemný souhlas vašich rodičů, jinak vás nemohu přijmout. Nic platno, musíte tedy přece zpět.“
Byla bych uvěřila, že představení budou dělat takové potíže osobě, která chce vstoupit do kláštera? Počínala
si, jako by mne byli unesli chuligáni a zavlekli do jejího klášterního hradu, div že nezalarmovala policii.
„Moji rodiče mají telefon!“ bleskla mi spásná myšlenka, „dám vám číslo a v deseti minutách obdržíte ústní
ujištění, že mi ponechávají naprosto svobodnou volbu.“
Zavrtěla hlavou. „Nechceme zneužít překvapení rodičů, abychom z nich vynutili neuvážené svolení. Když
Bůh žádá duši pro sebe, jedná velmi šetrně a opatrně, slečno Davis. Vaši rodiče vám dali život, mají tedy přednostní
právo, aby byli alespoň v klidu vyslechnuti. Pravila jste, že bydlíte na venkově?“
„Ano, značně daleko“ dodala jsem hbitě, ač spojení s Chicagem bylo výborné.
„Hm, podívám se do jízdního řádu, máte-li ještě dnes večer spojení“ řekla generální představená a opět
povstala. Vzdala jsem se veškeré naděje. Zítra ráno budu zase u svého šéfa, který mě prohlásí za úplně neschopnou.
Vždyť jsem dosud ani neviděla pověstnou bránu s nápisem „Klauzura – vstup zakázán,“ natož abych pohlédla za ni.
„Matko generální představená,“ křičela jsem s odvahou zoufalce a zdá se mi, že jsem ji poprvé vážně
polekala, „nemůžete mě tak jednoduše poslat zpět. Kdybych to udělala, upadla bych do tenat svého šéfa, který mě
sice jednou pustil, ale vícekrát by to už neudělal.“
To byla dokonce pravda. Šéf by se mi vysmál. A už nikdy by mi neučinil neslýchanou nabídku, že po
zdárném provedení úkolu postoupím na samostatnou redaktorku.
„Váš šéf?“ tázala se generální představená a zjišťovala teprve nyní, jakého jsem povolání, což jí dosud bylo
vedlejší věcí.
„Jsem re – zaměstnankyní redakce,“ koktala jsem. Tak, tak, že jsem ještě zadržela to osudné slovo
„reportérka“.
„Aha – a vy jste měla pravděpodobně dlouhou služební smlouvu,“ tázala se s náhlým porozuměním.
Přikývla jsem a kámen mi spadl ze srdce. Ctihodná matka přemýšlela. Měla asi špatné zkušenosti se
zaměstnavateli Kláry Nell.
„Kolik let má váš šéf?“otázala se znenadání. Teď jsem byla zase překvapená já.
„No, snad asi padesát, domnívám se.“
„Je ženatý?“
„Ne – vlastně ano, rozvedený.“
„Oh – „
Nevím, jsou-li generální představené obdařeny bujnou fantazií, ale v každém případě mají životní zkušenosti
a kombinují si leccos tak, jak to bývá většinou jen ve filmech. Měla jsme dojem, že si o něm vytvořila celou
historku a dělala jsem vše, abych ji v tom utvrdila. „Náš šéf je velice despotický,“ řekla jsem velmi pravdivě. „Jsem
šťastna, že jsem mu na chvíli upláchla.“
Zdálo se, že její otcovský, ale též mateřský cit ji pohnul, aby mě v každém případě vzala pod svá ochranná
křídla. Šla k oknu. „Prší, opravdu, jako by se nebe s vámi spiklo. Dobře. Zůstaňte zatím tuto noc zde, potom
uvidíme.“
Při odchodu ze světnice div že neklopýtla o můj kufr. „Co jste si to s sebou přinesla? Snad ne postulantskou
výbavu?“ Hleděla jsem na ni s otevřenými ústy.
„Jakže? Výbavu?“
„Nu, ano, výbavu, kterou nevěsty Páně přinášejí do kláštera, leč by byly chudé. Pak přirozeně přijdou, jak
jsou, neboť chudoba není překážkou přijetí.“
V mém kufru byly dva společenské úbory, tři spodničky, čtyři páry obuvi model Charleston, říza zdobená
imitací drahokamů, příruční taška z krokodýlí kůže, kufříček s kosmetickými potřebami a jemné nylonové prádlo.
„Já – já myslím, že něco z toho budu potřebovat,“ zakoktala jsem. „ Jsou tam nějaké jednoduché černé šaty?“
„Ne, neměli jsme v rodině poslední dobou žádný pohřeb.“
Generální představená se odvrátila. „Pošlu vám novicmistrovou, aby vám připravila pohostinský pokoj.“
pokračování příště
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DATUM

SLOVO

KDE

ČAS

13.1.2013

Ne

Mgr. Hana Ducho,
Českobratrská církev
evangelická

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
VIKÝŘOVICE
Šumperská 272, Vikýřovice

18.00

14.1.2013

Po

Mgr. Slawomir Sulowski,
Římskokatolická církev

CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ
K.H.Máchy 10, Šumperk

18.00

15.1.2013

Út

Mgr. Pavel Cepek,
Starokatolická církev

CÍRKEV ČS HUSITSKÁ
Gen. Krátkého 14, Šumperk

18.00

16.1.2013

St

Pavel Mrázek, M. Div.,
Bratrská jednota baptistů
Šumperk

CÍRKEV STAROKATOLICKÁ
Husitská 14, Šumperk

18.00

17.1.2013

Čt

Mgr. Ivan Stanko,
Bratrská jednota baptistů
Vikýřovice

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Revoluční 8, Šumperk

18.00

18.1.2013

Pá

Mgr. Jan Sladovník,
Církev československá
husitská

CÍRKEV ADVENTISTŮ
SEDMÉHO DNE
Jánošíkova 3, Šumperk

18.00

19.1.2013

So

Mgr. Patrik Tabák,
Pravoslavná církev

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
Kostelní nám. 2, Šumperk

18.00

20.1.2013

Ne

Kpt. Jana Coufalová,
Armáda spásy

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
ŠUMPERK
M. R. Štefánika 10, Šumperk

18.00
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