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Bude hůř?
Začátek nového roku
značná
část
lidí
prožívá s velkým rachotem. Petardy, ohňostroje,
střílení. Zvířata to ne vždycky zvládají. Každým
rokem slyšíme o domácích mazlíčcích, kteří to
nevydrželi a v panice utekli, pak se někde toulají a
nemohou najít cestu zpátky domů. Takto lidé dávají
najevo radost, že začíná nový rok. Je to radost, že asi
budoucnost bude lepší. Takže ne kverulantské: bude
hůř, ale nadějeplné: bude líp. Aspoň já si to tak
vykládám, pokud to má mít nějakou logiku.
Projevy radosti mohou být různé. Někomu
vyhovuje to, jinému něco jiného. Necítím se
oprávněn ani kritizovat, ani podporovat. To, co ale
pozoruji, je pravda, že se člověk chce radovat.
Radost je veskrze křesťanský postoj, pramenící
z evangelia. Evangelium je, jak víme, radostná zvěst.
Začali jsme nový rok, o kterém víme, že nás
v něm neopustí Pán. Bude nás doprovázet, pověří
nás novými úkoly, dá nám zodpovědnost, má k nám
důvěru a nedovolí, abychom museli zápasit v životě
sami. Ježíš, jehož narození jsme slavili, bude
neustále s námi.
Tento rok je rokem zasvěceného života.
Díváme se zvlášť na naše bratry a setry, kteří žijí
nějakou formu řeholního života. Přemýšlíme i
o komunitách, které žijí
v kontemplativních
společenstvích - v klauzuře, uzavřený život. Nevím,
jak tomu je teď, ale dříve (a možná i dnes v mnoha
kontemplativních klášterech) byla mříž, která
oddělovala řeholnice od světa, který opustily.
Z perspektivy návštěvníků kláštera to vypadalo,
že se sestry dobrovolně připravily o svobodu
a nechaly se uzavřít, aby žily za mřížemi. Takové
dobrovolné vězení – docela skličující představa.
Z hlediska sester to ale vypadalo jinak: Kdo opravdu
žije za mřížemi?
Začínáme nový rok jako Boží děti, kterým
Bůh dal dar svobody. Jenom Ježíš je nám zárukou,
že si tuto svobodu uchováme. Bez něho se
dostáváme do vězení spěchu, nervozity, nelásky,
nespokojenosti, smutku a hříchu. Řeholní
společenství jsou pro nás znamením, že existuje jiný
svět nebo spíš jiný pohled na to všechno,
co prožíváme. A to je důvod k radosti. Máme Pána,
který nám pomáhá objevit to, co je podstatné. Máme
Pána, který k nám promlouvá v tichu, tam, kde se
„nic neděje“. Máme Pána, u kterého čas běží jinak.
Můžeme se s ním denně scházet v tichu modlitby.
Jsem přesvědčen, že je to jediný způsob, abychom
nepřišli o svobodu, o radost a vždy přes všechny
zmatky nacházeli cestu domů.
P. Michał Krajewski
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1. ledna

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

2. ledna

památka sv. Bazila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve

4. ledna

2. neděle po Narození Páně

6. ledna

slavnost Zjevení Páně

7. ledna

sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

11. ledna

svátek Křtu Páně

13. leden

sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

17. leden

památka sv. Antonína, opata

18. – 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů
18. leden

2. neděle v mezidobí

20. leden

sv. Fabiána, papeže a mučedníka,
sv. Šebestiána, mučedníka

21. leden

památka sv. Anežky Římské, panny a
mučednice

22. leden

sv. Vincence, jáhna a mučedníka

24. leden

památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

25. leden

3. neděle v mezidobí

26. leden

památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

27. leden

sv. Anděly Mericiové, panny

28. leden

památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

31. leden

památka sv. Jana Boska, kněze

Dne 11. února je svátek Panny Marie
Lurdské. Je to zároveň Světový den nemocných.
Chceme využít této příležitosti a stejně jako loni
pozvat na mši sv. spojenou s udělováním svátosti
nemocných všechny starší a nemocné farníky.
Tentokrát se bude se tato mše sv. konat
v sobotu 7. února v 8.30 hod. v kostele
v Šumperku a v neděli 8. února v 9.00 hod. v
kostele v Rapotíně. Prosíme, abyste o tom
informovali všechny nemocné, povzbudili je a v
případě potřeby je doprovodili nebo přivezli.
Po mši svaté pak připravíme pro všechny
nemocné i pro jejich doprovod přátelské
posezení.
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RODINA ENGELHARDTOVA
Evu Engelhardt (rozenou Tomkovou) si pamatuji jako
malou holčičku ze šumperské scholy na konci 80. let.
Děvčata ve schole tehdy vedla má budoucí žena, jezdili
jsme s nimi na víkendové i prázdninové pobyty, a jak
Eva rostla a odešla studovat (a my v té době měli
už vlastní děti), zmizela mi trošku z očí. Před několika
lety jsme se potkali v Šumperku na farní pouti a Eva
velmi zajímavě a otevřeně povídala o vnitřním
prožívání i o praktickém řešení mnoha situací
spojených s faktem, že její manžel je evangelík
a pochází z Německa.
Téma jednoty a rozdělení křesťanů, které si vždy
v lednu připomínáme, se v takovém manželství
a rodičovství musí řešit velmi často, a proto jsem je
požádal o rozhovor pro náš časopis. Setkání s Evou
a Oliverem, jehož čeština je výborná, přineslo radost ze setkání s lidmi, kteří se nebojí hledat a jít nevyšlapanými
cestami, protože směřují za společným Světlem. Věřím, že jejich postřehy a zkušenosti budou inspirující a
obohacující i pro vás, čtenáře Tam&Tamu.
Povězte nám, prosím, jak se potkají dva lidé z různého prostředí – česká katolička a německý evangelík?
Eva: Seznámili jsme se na středisku mládeže v Šumperku na jaře roku 2000. Oliver tehdy spolupořádal akci
pro mládež, tzv. mezinárodní ekumenické putování. Plánovaná akce spočívala v tom, že se měli setkat lidé
z různých zemí a různých konfesí a společně putovat ze Šumperka přes Polsko do německého městečka Nossen
v Sasku. Já jsem se příprav účastnila ještě s několika lidmi ze šumperské farnosti a byla jsem tam spíš náhodou.
Nápad se mi zalíbil a v létě jsem se účastnila prvního týdne putování. Přitom jsem se poprvé seznámila s jinými
mladými lidmi ze šumperských sborů a jiných církví.
Měli jste v té době už nějakou zkušenost s jinými křesťanskými církvemi, nebo to bylo první setkání?
Eva: Kromě toho, že jsme dříve
Eva Engelhardt (roz. Tomková) pochází ze šumperské katolické
ubytovávali
evangelické
zpěváky
rodiny. Vystudovala hudební výchovu a německý jazyk
z Holandska, to pro mě byla první
na pedagogické fakultě v Olomouci a po studiích odešla do Jeny a
zkušenost. Pocítila jsem úžasné spojení
Výmaru, kde učila češtinu na tamní univerzitě. Po třech letech
mezi křesťany bez rozdílu konfese
v Německu nastoupila v Koordinačním centru česko-německých
a jazyka. Nečekala jsem, že mě toto
výměn mládeže v Plzni, kde měla na starosti školní výměny.
V česko-německém kontextu se pohybuje dosud a pracuje s více
setkání tak ovlivní. S několika lidmi,
organizacemi na různých projektech. Bydlí v Praze
které jsem na tomto putování poznala,
a s manželem Oliverem má dvě dcery, Ester (4) a Johannu (1).
se setkávám dosud.
Oliver Engelhardt vyrůstal v evangelickém prostředí – rodné
Oliver: Z domácího prostředí jsem
městečko v Horních Francích v Bavorsku bylo většinově
neměl tolik zkušeností, ale být synem
evangelické a tatínek byl farářem evangelické luterské církve.
faráře je svým způsobem studiem
Po roční dobrovolné službě v Polsku studoval slavistiku, především
bohemistiku. Účastnil se a organizoval aktivity německo-polské
základů teologie. Během jednoho roku
a/nebo německo-české výměny. V roce 2003 se přestěhoval
na polské vesnici jsem se velmi
do Prahy, kde dále pěstoval své lingvistické zájmy, např.
intenzivně potýkal s katolicismem.
doktorským studiem sociolingvistiky. Zároveň pracoval
Po domluvě (nebo spíš po mnoha
v Ústředí Českobratrské církve evangelické v oddělení
zajímavých diskusích s místním
pro ekumenické a zahraniční vztahy. Aktuálně pracuje pro Českoknězem) jsem si pak našel způsob,
německý fond budoucnosti.
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jak se mohu účastnit katolických mší. V Praze jsem se postupně velmi intenzivně seznámil s Českobratrskou církví
evangelickou, která je mojí luterské tradici nejblíž, ale zahrnuje v sobě více tradic: starou českou, tedy husitskou
a bratrskou, dále luterskou a ve významné míře reformovanou (kalvínskou). Tím je vlastně sama v sobě dost
ekumenická. A díky své práci jsem se seznámil i s dalšími českými církvemi.
Bylo vaše setkání láskou na první pohled? Ozvalo se někde hluboko ve vás, že je to ten pravý?
Oliver: To ne. Po zmíněném prvním setkání jsme se při několika málo příležitostech potkali. Ale až po třech letech
jsme se dali dohromady. Tehdy jsme se oba pracovně dostali do městečka, kde jsme nikoho neznali. Byli jsme tedy
kolegové a poměry v práci jsme se trápili. V situaci takového vnějšího tlaku jsme v sobě navzájem našli oporu,
útěchu a potěšení. Když nám toto období skončilo, řekli jsme si, že se na sebe nebudeme vázat a hledali jsme práci
každý pro sebe. Tak se Eva dostala do Plzně a já do Prahy. Nevěděli jsme, zda vztah vydrží i v momentě, když se
dál svobodně rozvineme, jestli nebyl jen reakcí na určité místo a čas.
Když jste začali uvažovat nad svatbou a společným životem, byla pro vás příslušnost toho druhého k jiné církvi
problémem? A jak to vnímaly vaše rodiny?
Eva: Po třech letech vztahu na dálku jsme se rozhodli, že by bylo hezké se vídat častěji a vztah posunout dále.
V Plzni jsem se sešla s jedním knězem, kterému jsem se svěřila, že zamýšlím sňatek s evangelíkem. Ten mě
od tohoto rozhodnutí odrazoval a dokonce mi radil, abych se s ním rozešla. Byla jsem smutná a nejistá,
ale neodradilo mě to. Modlila jsem se a pak odešla za Oliverem do Prahy, kde jsme se po roce vzali. V té době jsme
byli oba aktivní zpěváci ve Schole kostela Nejsvětějšího Salvátora a díky tomu, že Oliver pracoval v Ústředí
Českobratrské církve evangelické, jsem se já seznámila s lidmi z tohoto prostředí a několik z nich se stalo i mými
přáteli. Oba jsme si té jiné církve vážili a zajímali se o ni. V mé rodině to nebylo vnímáno jako problém,
v katolickém okruhu přátel docházelo spíše k vtipným narážkám. Nezažila jsem už nikoho, kdo by mě od vztahu
odrazoval. Brala jsem to jako výzvu o své víře přemýšlet a nebrat ji pouze jako tradici.
Oliver: Já jsem katolicismus a jeho různé podoby už natolik znal, že to určitě pro mne nebyl problém. Ani v mé
rodině to nikdo nebral jako problém. Myslím, že důležitější než samotná příslušnost je otázka, jaký vztah člověk
má ke své církvi a v tom jsme si docela podobní: vyrůstali jsme v určité tradici, které si vážíme, jsme aktivní
ve svých církvích. Takže pro nás mají víra a církev velký význam. Nedá se říct, že jednomu z nás na církevní
příslušnosti nezáleží – pak by to bylo jiné.
Každá církev předpokládá, že její člen bude mít svatbu podle církevní tradice a zvláště pak katolická církev klade
na nekatolíky určité (pro někoho tvrdé) nároky. Jak jste se na svatbu připravovali a jak jste zvládli nároky
na „pravověrnost“ obřadu z pohledu obou církví?
Oliver: To se asi takto nedá říct. Jednoznačná evangelická svatební tradice neexistuje a evangelická církev v tom
ohledu od svých členů nic neočekává. Jde spíš o to, že rozhodnutí s celoživotním dosahem je natolik důležitý krok,
že ho chci jít s Božím požehnáním. V katolickém pojetí je manželství svátost, a proto tu jsou jisté nároky. K nim
patří, že obřad musí vést
katolický kněz v katolickém
kostele. Římskokatolická církev
očekává, že děti ze smíšeného
manželství budou vychovávány
katolicky a už před svatbou se
musí oba partneři k tomu
písemně zavázat. U naší svatby
jsme dodatečně museli zvládat
otázku rozdílných jazyků. Měli
jsme německého katolického
kněze a českého evangelického
faráře, kteří nás oba také řadou
rozhovorů připravovali. Navíc
jsme chodili na hromadnou
přípravu
do
katolického
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Salvátora, kde podrobně vysvětlovali záludnosti kanonického práva a místy se to poslouchalo spíš jako návod
k rozvodu. Bylo to ale užitečné zvlášť pro církevní administrativu, kterou v našem případě vyřizoval místní
katolický kněz, který to bral velmi důkladně, což pak také vyžadovalo řadu rozhovorů. Měli jsme krásnou
ekumenickou česko-německou bohoslužbu, ve které v roli pastora také vystupoval můj tatínek a hudební doprovod
připravili někteří naši kamarádi. Velmi rád na tento začátek našeho manželství vzpomínám.
Eva: Během rozhovorů s katolickým knězem jsme mluvili o tom, jak budeme po svatbě naši víru žít prakticky.
Tedy kam budeme chodit do kostela a kde potom necháme pokřtít naše děti. On nám radil, abychom chodili
společně, a to tam, kde se budeme cítit dobře. Tehdy jsme vůbec nevěděli, kde budeme žít.
Tento rozhovor se zrodil z jednoho našeho setkání, kdy jsi, Evi, mluvila o vašem rozhodování, kde pokřtíte děti.
Jak to tehdy bylo? Někteří nekatoličtí křesťané malé děti nechtějí křtít, protože rozhodnutí o křtu chtějí nechat
na jejich budoucím dospělém rozhodnutí. Zvažovali jste i takovou možnost?
Eva: V tom, že chceme děti pokřtít jako malé děti, jsme měli jasno hned. Naši (zatím) nejdelší diskusi jsme vedli
o tom, kde děti necháme pokřtít. Nakonec jsme si každý napsali seznam toho, co se nám na církvi toho druhého líbí
a vzájemně jsme zjistili, že je toho hodně. Na naší svatbě zazněla jako jakási hymna píseň „Jeden Pán, jedna víra“,
ve které se zpívá „jeden křest pojí nás“. Svatba se konala v katolickém kostele, proto jsem navrhla, ať se tedy křest
koná v evangelickém kostele. Obě dcery jsou tedy pokřtěné v evangelickém kostele a mají katolické kmotry
(naopak by to nešlo).
Co vás jednotlivě oslovovalo a oslovuje na církvi toho druhého a co vás oslovuje na vaší „domovské“ církvi?
Eva: Na začátku mi na evangelické bohoslužbě vadila jakási strohost, pro mě chaotičnost v průběhu bohoslužby,
často tam byl do poslední chvíle hluk (prý to může být i jinak). Chyběla mi liturgie, interaktivita, možnost se
podívat na kříž, obraz, jakási posvátná atmosféra. Ne vždy se bohoslužba koná v kostele, někde mají pouze
modlitebnu nebo sborovou místnost. Také písně byly jiné a vždy se zpívaly všechny sloky. Slovo Boží i kázání
však bylo sdělováno tak, že jsem nemohla neposlouchat. Slovo je pro evangelíky důležité, a proto i kázání byla
aktuální a apelovala na každého z nás. Českobratrská církev evangelická je malá a přehledná. Za 10 let, kdy církev
znám, jsem také poznala propojenost rodin, všichni jsou nějak příbuzní. Dokonce s hlavou církve, synodním
seniorem, jsem hrávala volejbal. Líbí se mi, že si každý sbor volí svého faráře, stojí si za ním a i on se musí snažit,
aby ho sbor chtěl dál.
Bydlíme pět minut pěšky od jednoho z nejaktivnějších pražských evangelických sborů. Je pak těžké
vycházet jen z této zkušenosti a zobecnit to na celou církev. Bohoslužby neprobíhají v celé církvi jednotně, proto je
více rozdílů mezi jednotlivými sbory. Na našem střešovickém sboru se mi libí angažovanost lidí, využití jejich
nadání, pomoc bližnímu, která je bezelstná a opravdová. Sbor má dva faráře: muže a také ženu. Na začátku mi
přišlo zvláštní, že může být farářem i žena. Nyní znám více žen, farářek. Jsou velice empatické, vzdělané, a přitom
skromné. Bohoslužby jsou často
sice hlučné, ale hodně živé a také
setkání
po
bohoslužbě
je
mezigenerační. Teď jsem vychválila
náš evangelický sbor a každý si teď
asi pomyslí, že jsem konvertovala.
Není tomu tak.
Mým domovským kostelem
je sv. Markéta kláštera Břevnov.
Cesta do tohoto společenství trvala
déle, ale jsem ráda, že zažíváme
živé společenství – hlavně mezi
rodinami. Svátosti, mešní liturgie,
písně jsou pro mě nadále důležité.
Dalším katolickým společenstvím,
kde se cítím hodně dobře, je sdružení Ackermann Gemeinde. Jedná se
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společenství bývalých sudetoněmeckých katolíků a jejich českých příznivců. S tímto sdružením jezdíváme
na česko-německý hudební týden do kláštera Rohr v Bavorsku.
Oliver: K tomu, co mne v katolické církvi oslovuje, bych zmínil tři věci. První je svátost smíření. V evangelické
tradici neexistuje osobní liturgická zpověď. Dle potřeby je možné vyhledat osobní duchovní rozhovory, ale zpověď
bývá zpravidla hromadná. Přitom považuji za strašně důležité, aby se člověk nad svými hříchy nejen tiše zamyslel,
ale aby je zformuloval. Silná stránka katolicismu je také liturgická obřadnost. A za třetí myslím, že výhodou
katolické církve je její světovost. Všechno má samozřejmě svou kladnou a zápornou stranu. Na jedné straně má
hlas římskokatolické církve díky její velikosti určitou váhu, zatímco stanoviska synodní rady Českobratrské církve
evangelické velká média opomíjejí. Ve svých strukturách může katolická církev velké úkoly organizačně dobře
zvládat – setkání Taizé v Praze je toho dobrým příkladem. Na druhé straně je tady demokratický deficit. Na jedné
straně miluji promyšlenou mši, kde všechno má hlavu a patu, ale na straně druhé je nebezpečí, že liturgie sklouzne
do „tradičního divadla“ bez myšlenek. Když se tedy trochu orientuji, také více rozlišuji a vím o živých farnostech
nebo dobrých kazatelích. U mne je tady navíc zajímavost, že pocházím z tradiční lidové evangelické církve
(Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern), zatímco teď je mojí domovskou církví Českobratrská, která svou
písmáckou tradicí, svým odjakživa menšinovým postavením a přísně demokratickou strukturou, moji evangelickou
identitu zvýraznila a posilnila.
Jste oba aktivní ve svých církvích a ve svých farnostech/sborech. Nerozděluje vás to? Nejste oba ve svých
církvích černými ovcemi?
Eva: V Břevnovském klášteře chodím na společenství maminek s dětmi. Stejně jako v Šumperku se jmenuje
„Sedmikrásek“. Starší dcera tu chodí do náboženství a malé scholy, tzv. scholinky. Od letošního školního roku
jsem se začala hudebně zapojovat a občas vypomáhám v jejím vedení. Maminky a vlastně i celé rodiny jsou tu
hodně aktivní a během roku se koná hodně mně blízkých akcí. Na nedávné setkání se sv. Mikulášem jsem pozvala
i evangelické maminky s dětmi a ony přišly.
Oliver je od letošního jara zvolen do tzv. staršovstva, takže je aktivní ve střešovickém evangelickém sboru
a také tam zpívá ve sboru. Rozhodně nemáme pocit, že bychom byli černými ovcemi.
Vaše holčičky jsou ještě malé a křest je pouze první krok. Jak vidíte jejich výchovu a aktivní život
v církvi/církvích, až budou větší a jejich bezprostřední zapojení bude možné?
Eva: Ano, zatím je to jednoduché. Naše pravidlo je takové, že chodíme na bohoslužby společně a snažíme se oba
kostely střídat. Starší dcera chodí na katolické náboženství a je jasné, že se brzy začne více ptát. S oběma budeme
hodně mluvit, snažit se jejich otázky zodpovědět. Děti vychováváme v křesťanském duchu, a to je pro nás zásadní.
Modlíme se společné modlitby ke společnému Bohu, zpíváme písně od evangelických farářů, které jsou v Hosaně,
čteme z jedné Bible. Mám pocit, že to zásadní máme stejné, jen způsob, jak vyjadřujeme svou víru, je jiný. Nejspíš
se děti budou muset rozhodnout pro jednu církev. Jejich rozhodnutí budeme tolerovat a podporovat je. Jedna naše
společná kamarádka před čtrnácti dny skládala věčné sliby a vstupovala do kláštera sester benediktinek na Bílé
Hoře. Ona sama byla 35 let aktivní evangelička, pak konvertovala a nyní je řádová sestra. Myslím si tedy, že je
důležité dát dětem příklad aktivního života v církvi a děti se pak snad pro život v církvi rozhodnou.
Oliver: … a nebo paní, která pochází také ze smíšené evangelicko-katolické rodiny, má – snad díky tomu – velký
smysl pro ekumenu a byla pár let evangelickou farářkou v Šumperku.
Máte za sebou několik let ekumenického manželství. Jak zpětně hodnotíte své rozhodnutí jít touto - ne úplně
standardní - cestou?
Oliver: Samozřejmě velmi pozitivně. Manželství je intenzivní a intimní vztah a nedokážu si představit, že bych své
náboženství z tohoto vztahu vytěsnil. A my máme naštěstí – a Bohu dík – společnou víru. Skutečně nás mnohem
víc spojuje, než rozděluje. Otázky, do kterého kostela půjdeme, jsou pak každodenností podobně jako otázky,
co budeme dnes jíst. Řekl bych, že rozdílné konfese v rozhodnutí pro manželství hrály jen vedlejší roli.
Ekumenické manželství nám vlastně trochu pomáhá poznat, co je v křesťanství podstatné: křest, večeře Páně,
za podstatné považuji i vašich dalších pět svátostí, které nemáme společné, dále společenství věřících, naslouchání
evangeliu a jednání podle něj. Naše domácí ekumena je vlastně poklad, to jsem si během tohoto rozhovoru znovu
uvědomil, a tak za něj srdečně děkujeme.
za rozhovor děkuje Tomáš Havlíček
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4. PŘIKÁZÁNÍ
CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS
DLOUHO ŽIV BYL A DOBŘE TI BYLO NA ZEMI
Tímto přikázáním vstupujeme do druhé části Desatera, ve které nám Bůh ukazuje, jak prožívat naše
vzájemné vztahy. Když se teď trochu zamyslíme nad tímto přikázáním, uvidíme, jaké důsledky může mít pro náš
život a zejména pro naše vztahy.
Proč vůbec rodiče ctít? Katechismus nás učí,
že třeba už jenom proto, že nám dali život. Že jsme se
mohli narodit. (Youcat čl. 371)
Bůh nás vede k tomu, abychom bez ohledu
na to, jací naši rodiče jsou, je měli v úctě –
respektovali je. Pokud se o nás rodiče dobře starali,
tak sami vnímáme, že je to vůči nim i spravedlivé.
Jsou ale případy, kdy to může být velmi
těžké, zvlášť pro lidi, kteří své rodiče nepoznali,
protože se jich rodiče zřekli, odložili je, nechtěli je,
nebo kteří mají zlé zkušenosti se svými rodiči. Tady
bych připomenul to, co jsme si říkali už minule,
že když je pro mě těžké nebo nemožné mluvit
s druhým člověkem, vždy mohu o druhém člověku
mluvit s Bohem. Vždy mohu své neznámé rodiče
nebo ty, kteří mi ublížili, nést v modlitbě před Boha.
Je důležité přijmout realitu o svém životě a
nepotlačovat tyto věci, protože nás pak mohou
ovlivňovat v našem životě. Učit se přijmout sebe
sama – pro Boha náš život nikdy není omyl, nebo
náhoda!
Úcta k rodičům má totiž své důsledky.
Když naše děti uvidí, že my ctíme naše rodiče, budou
i oni mít úctu k nám.
Také je dobré připomenout, že toto přikázání
se nevztahuje jen na rodiče, ale na všechny, kteří nás
v životě vedli a pomáhali nám: naši příbuzní,
vychovatelé,
učitelé,
zaměstnavatelé
nebo
představení. (Youcat čl. 367)

Toto přikázání ale není jen o tom, abychom
my ctili rodiče, ale i rodiče mají být úcty hodní. Když
vyžadují úctu od svých dětí, je třeba, aby se podle
toho ke svým dětem chovali. Žili tak, aby je děti
mohly ctít. Jakým způsobem? Inspiraci můžeme najít
opět třeba v katechismu, kde se píše: „Bůh svěřil
rodičům děti, aby jim byli stálým a dobrým
příkladem, aby je milovali, vážili si jich a udělali
všechno pro jejich tělesný a duševní rozvoj.“ (Youcat
čl. 372)

Nad tímto by se dal napsat další samostatný
článek. Já bych chtěl jenom zdůraznit několik věcí i
v souvislosti s tím, co někdy slyšíme kolem sebe.
Rodiče by měli být příkladem. Vyžadovat
od dětí to, co se sami snaží dělat. Umět také před
dětmi přiznat vlastní chybu. To není projev slabosti,
ale děti se tak mohou učit, že každý děláme občas
chyby, ale že je důležité nesmířit se s tím a zkoušet
znova bojovat o dobro i přes vlastní slabosti.
Měli by děti milovat. Láska k dětem
neznamená, že dětem všechno dáme a budeme se
řídit jenom podle nich. Na známém příkladu
s rozpálenou plotnou si uvědomujeme, že je někdy
potřeba zákazu, aby si dítě neublížilo. Láska k dětem
se projevuje i v tom, že jim někdy nedáme to,
co chtějí, že musí na některé věci počkat, nemohou je
mít hned, jak si usmyslí.
Myslím, že s tím souvisí i otázka trestů.
Když jsem byl malý a něco jsem provedl, rodiče mi
odpustili, a to mi vždy i řekli, ale také jsem věděl, že
vždy bude následovat nějaký trest. Tím mě vedli
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k tomu, že zlo, které udělám, má i své špatné
důsledky a je důležité ukázat, že toho lituju a chci ho
alespoň nějak odčinit. Trest tak nebyl něčím, čím by
mi chtěli ublížit, ale čím mi ukazovali, že jim na mně
záleží, protože nechtěli, abych si v životě zlem
škodil. A když už se ho někdy dopustím, tak že je
vždy potřeba se snažit ho napravit.
Vážili si jich. Uměli někdy i zohlednit přání
svých dětí. Pamatuju si, když jsem byl malý, tak nám
jedno sobotní ráno při společné snídani táta rozdal
lístky, na které jsme si mohli se sourozenci napsat, co
bychom ten den chtěli, aby pro nás rodiče udělali.
Každý jsme něco napsali a rodiče se nám během dne
snažili naše přání splnit (když to bylo nějaké
nesplnitelné přání, tak to trochu upravili ).
Samozřejmě to tak nejde dělat pořád, ale já si ten den
prožil, že rodič tu je pro mě, že se mě ptá a respektuje
moje přání.
Snažili se o jejich tělesný a duševní rozvoj.
Dát dětem nejenom hmotné zajištění, ale také je vést
k Tomu, který rozvíjí náš duchovní život (třeba skrze
pravidelnou nedělní účast na mši svaté). Dospělý
člověk by měl vědět, že víra je velkým darem
a pomocí a jestli má své děti rád a záleží mu na nich,
tak by je k tomu měl vést. A kde jinde víru předávat
a růst v ní než v kostele. Také si můžeme
připomenout slova otce Kuffy, který říká, že když
zvýšíme autoritu Boha, Bůh zvýší autoritu nám
(viz článek o 2. přikázání).

bylo na zemi.“
Je mnoho případů, že se člověku nechce žít,
protože nemá nikoho a zůstal sám. Mnoho starých
lidí v domovech důchodců, v nemocnicích na LDN si
přeje odejít, protože už nemají nikoho, děti na ně
zapomněly, přijdou jenom pro důchod...
Naproti tomu je zde mnoho případů lidí, kteří

jsou i ve stáří šťastní, protože ví, že mají kolem sebe
přátele, lidi, kteří je mají v úctě, váží si jich, jsou
pro ně důležití, kteří mají také někoho, koho mohou
mít rádi. Vzpomínám si v této souvislosti na známou
knihu Babička od Boženy Němcové. Jak krásně a
důstojně prožila závěr svého života babička Boženy
Němcové, doma u svých dětí a vnuků, v kruhu
rodiny. Věřím, že to není jen příběh z knihy, o kterém
můžeme číst a povzdechnout, jak to bylo pěkné nebo
jak by to bylo pěkné, ale že je to i možnost pro nás,
když vezmeme vážně i toto čtvrté přikázání Desatera.
P. Petr Káňa

Určitě
se
tyto
principy dají vztáhnout
i na duchovní rodiny.
Na vztahy mezi knězem
a farníky (duchovní otec
a duchovní děti).
Tímto přikázáním
nás Bůh vede k tomu,
abychom dokázali vidět
člověka vedle sebe. Zvlášť
naše nejbližší a naše
povinnosti vůči nim. To, co
se naučíme v rodině, si pak
přinášíme i do svého života,
svých vztahů.
Toto je také jediné
přikázání, u něhož je
uveden i příslib: „Abys
dlouho živ byl a dobře ti
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ

Jako na zavolanou na začátek Roku zasvěceného života dostal jsem
od jednoho kamaráda CD s nahrávkou knihy, o které jsem hodně slyšel,
ale nikdy dřív se mi nedostala do rukou. Jedná se o knihu Thomase Mertona
Sedmistupňová hora.
Vzal jsem si cédéčko do auta a začal poslouchat. Na autě to
neskončilo... poslouchal jsem je pak v každé volné chvíli, ve vlaku a doma,
kdy jen to šlo. Zpočátku to vypadalo dost obyčejně: hodně
autobiografických údajů, zážitky z dětství... Čím dál, tím víc ale rostl můj
obdiv k autorovi, který v knize popisuje své úžasně vytrvalé i když velice
dobrodružné hledání Boha a zároveň se nebojí přiznat ke slabosti a ubohosti
svého života. Vidí však svět pronikavým pohledem hledače, a tento pohled
ho přivede k pokladu. Nejen ke křtu v dospělosti, ale k tak hlubokému
duchovnímu životu, který vyústí v povolání ke kontemplativnímu životu
v trapistickém klášteře. Stane se z něho mnich, který ale umí mluvit o své
klikaté cestě životem tak neskutečně upřímně a s takovou sdílností, že kniha
snad nikoho nenechá chladným. Druhá část knihy je méně autobiografická, ale za to plná nesmírně zajímavých a
hlubokých úvah o duchovních skutečnostech, které jsou přínosem pro každého z nás. Kniha byla pro mne velkou
pomocí a impulsem: nezůstat na místě, hledat, objevovat, pátrat po Božích věcech, které jsou mnohdy skryté
v obyčejnosti života. Přiznejme si: kdo z nás takový impulz nepotřebuje? Zůstávat na místě je prohra! Když to
platí o věcech obyčejných, co teprve ve světě ducha! Proto vám tu knihu či cédéčko ze srdce doporučuji.
Předávám do farní knihovny jeden kus knihy a několik kotoučů s nahrávkou z dílny rádia Proglas. Nepochybuji,
že i když jste knihu kdysi dávno v Proglase poslouchali, rádi se k ní vrátíte. Přeji krásné chvíle s Thomasem
Mertonem. Snad nám pomohou prožívat Rok zasvěceného života s úžasem a ochotou i svůj život více zakotvit v
Bohu.
P. Slawomir

POZVÁNKA DO KINA – CO JSME KOMU UDĚLALI?
Titulek filmu je zároveň stále se opakující otázkou
v hlavách manželů, jejichž dcery se postupně vdávají za muže
jiných národností a vyznání. Když to vypadá, že alespoň čtvrtá z
nich si v kostele vezme katolíka, ukáže se, že ani tato svatba se
neobejde bez bolestného překročení předsudků…
Francouzská komedie zpracovává téma multikulturní,
národnostní a náboženské reality světa, v němž žijeme. Vtipně
upozorňuje, že vstřícné kroky nelze vždy očekávat jen od „těch
druhých“, ale dělat je musí každý z nás... Máte-li chuť se zasmát
a zamyslet (jde vlastně o nabídku 2 v 1 ), šumperské kino
komedii promítá v úterý 20. ledna v 17.30 hod.
A. Havlíčková
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BOHOSLOVCI NA MISIÍCH
Když jsme četli od Jamese Manjackala knihu o křesťanském manželství Obnovený ráj (můžeme půjčit),
zaujalo nás, že se tam v praktických krocích ke svatému manželství zmiňuje mj. o tom, že se máme modlit
za duchovní povolání ze své rodiny a pokud jej nemáme, že máme podpořit nějakého bohoslovce, třeba
i na misiích - že tak máme podíl na jeho povolání a získáváme požehnání i pro svoji rodinu; nás tato myšlenka
nadchla, tak jsme si přes Papežská misijní díla adoptovali bohoslovce v Keni a jsme moc rádi, že máme takto
podíl na šíření Božího království. Na misiích je totiž situace úplně jiná než u nás; povolání je tam hodně,
ale nejsou peníze, aby mladí muži mohli studovat, tak musí semináře mnohé z nich odmítat, což je určitě škoda.
Můžete přispět jakoukoli částkou, ale náklady na 1 bohoslovce jsou 15 000 Kč na rok. Pokud se zavážete platit
na bohoslovce celou dobu jeho studia (5 let), můžete si s ním i dopisovat (v angličině) a o to to může být
zajímavější.
V rámci projektu podporujícího bohoslovce na misiích jsme dostali DVD s malým dokumentem o životě
bohoslovců v Zambii – můžete si ho půjčit ve farní knihovně; je to velice poutavě natočené! …ale pak se
nedivte, že se neubráníte podpoře tohoto projektu. (Samozřejmě i modlitba se počítá.)
Více na http://www.missio.cz/projekty/podpora-z-cr/bohoslovci/darcovsky-program-pro-bohoslovce/
Nechci, aby tento článek vyzněl, že se chlubíme tím, co děláme; třeba ale někdo o této možnosti neví
a zaujme ho natolik, že si taky jednoho bohoslovce „pořídí“ – a to by bylo super!
Pacalovi
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Děťátka pacholátka,
Ježíšek už leží v jesličkách a kromě pastýřů
a dalších se k němu v lednu chystají i tři králové. Co o nich
všechno víme? Vyzkoušejte své znalosti v následujících
úkolech.
Řešení pište a posílejte (formou kopie, fotografie,…) na adresu redakce nebo na email:
tamtamsoutez@seznam.cz nejpozději do 25. ledna. 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)
Dokážeš z nabídky vybrat správně chybějící části a přiřadit je na správná místa?

1

2

3

4

5

6

7

8

Kategorie II. – starší děti (od 10 let)
Příběh o třech králích jistě každý z vás slyšel už mnohokrát. Uměli byste najít všechny chyby v následujícím
příběhu?
Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltadorovi. Podle legendy to byli králové z Východu,
v Bibli jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě
toho hodně věděli o hvězdách.
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle hvězd, že na západ od jejich království se má brzy
narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší
drahocennosti své doby – zlato, sekyru a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne pražilo
horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční obloze.
Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem
Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a spatřili jeho nádherné domy a paláce.
Domnívali se, že právě v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál.
Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Paroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a jakmile
zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet o tom, jak se ho co nejlépe uctít. Mudrci mezitím
putovali dál za hvězdou. Vedla je k městu Betlému.
Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila
nad místem, kde Petr s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a
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Baltador byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, protože
věřili, že bude velikým králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.
Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém
králi, který se právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Parodovi však zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž
zjevil pošťák a dal jim pokyn, aby se do své země vrátili jinou cestou.
Eva Heiserová

Herodes Veliký, král judský

DOPISY DO ZÁHROBÍ
Herode,
dlouho jsem váhal, než jsem Ti odeslal tento
list. Jak jistě sám víš, nemá Tvé jméno v našem kraji
dobrý zvuk. Již pouhé jeho vyslovení nahání hrůzu a
svádí k proklínání. Obzvláště v tento vánoční čas
představuje jediný stín narušující poklidnou
betlémskou idylu.
Nechci se Tě tázat na důvody Tvého
tehdejšího rozhodnutí, znám totiž předem odpověď.
Na otázku, čím se ony nešťastné betlémské
děti provinily, bys bezpochyby odpověděl: „Ničím.
Měly pouze smůlu, že se ocitly v nevhodný čas na
nevhodném místě.“ A právem bys mne nařkl
z pokrytectví. Z naprosto stejných důvodů jsou totiž
do dnešních časů likvidovány děti i v mém národě.
Změnily se pouze metody, když hrubý meč vystřídal
chirurgický skalpel, a čas „zákroku“.
O to vyšší je naše produktivita – nad oněmi
dvěma desítkami Tvých obětí by se dnes zručný
potratář pouze shovívavě usmíval.
Neptám se Tě ani, zda jsi svého rozhodnutí
litoval. Necítil jsi lítost, když jsi nechal popravit své
vlastní děti, které rovněž představovaly potenciální
překážku Tvým mocenským záměrům. Ani tehdy,
když v katových rukou skončili další příbuzní včetně

V městě Šumbarku,
v sedmém roce panování Václava z Hrádečku
zákonitých manželek. Teprve ve chvíli, kdy jsi
z donucení musel odsoudit jedinou osobu, kterou jsi
skutečně miloval – svou ženu Mariannu z královského
rodu Hasmonejců - , dotkla se Tvého tvrdého srdce
bolest.
To dokazuje, že jsi nejednal z nějaké zvrácené
krutosti nebo náhlého rozmaru, nýbrž v důsledku
promyšlených rozhodnutí směřujících k upevnění
vlastního postavení a tím i celého judského království.
Za Tvého panování skutečně doznal židovský národ
nebývalého rozkvětu. Znal jsi dobře sílu římského
impéria a právem ses obával naivních plánů
vlasteneckých buřičů. Proto ses bál očekávaného
Mesiáše a snažil se za každou cenu zabránit jeho
příchodu. To se Ti nepodařilo, a tak jsi zbytek svých
dnů dožil v nejistotě a obavách.
Neděsí mne tedy Tvoje krutost – v kontextu
celých lidských dějin jsi stejně nepředstavoval až
takovou výjimku – nýbrž poznání, že jsi to všechno
myslel dobře. A stejně jako většina vládců ses i Ty
domníval, že k prosazení dobrého účelu můžeš –
neřkuli musíš – používat jakékoliv prostředky. A tak
se modlím, abych si dokázal připomenout Tvůj příběh
vždy, když mě bude mé okolí nebo vlastní pýcha
přesvědčovat o tomtéž.
Pavel Obluk

Milí farníci 
V rámci soutěže Eustory (www.eustory.cz) jsme se rozhodly zpracovat obdivuhodný příběh Julka Vargy.
Rády bychom využily Vašich osobních svědectví. Uvítáme popis jakékoli osobní vzpomínky, zážitku, společné
chvíle atd. Kontaktujte nás buď osobně, nebo nám napište na elis.sucho@seznam.cz nebo
anez.rozsi@gmail.com. Moc děkujeme a prosíme, ozvěte se nejpozději do konce ledna.
Anežka Rozsívalová, Eliška Suchomelová
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek
od 17.00 na farním středisku. V lednu budou 15. a 29. ledna
Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – vždy v pondělí dopoledne; v případě zájmu
zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program.
Večery v Čítárně (M. R. Štefánika 26) – v pátek 30. 1. 2015 tentokrát s předčítáním v podání Pavly Čermákové
a hudebním vystoupením nově vzniklého vokálního kvartetu ve složení František Soukup, Eva Maturová,
Vojtěch Schlemmer, Anna Dubská. Zároveň proběhne vernisáž vystavovaných fotografií přírody paní
Veselé a paní Benešové.
Posezení pro seniory – předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně.
Koloběh vánočních dárků. – Máte doma dárek, který jste nechtěli či se vám nehodí? Chcete se zapojit
do koloběhu dárků? Máte rádi překvapení? Potom svůj dárek během ledna (tel 731 402 395) přineste
k nám do Čítárny (M. R. Štefánika 26) a můžete si za něj odnést jakoukoliv knihu zdarma. Navíc Vás
zveme na sobotu 31. 1. v 15.00 na povánoční nadílku, kde si za svůj přinesený dárek můžete vybrat jiný.

PROGRAMY PRO DĚTI
Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – středa – 9:30 – 11:30 na farním středisku. (modlitba s písničkou,
říkadla, tanečky, hudební chvilka, tvoření)
Tříkrálové koledování pro děti z naší farnosti – v sobotu 10. 1. 2015 od 9.30. Po koledování srdečně zveme
všechny koledníky na guláš na farní středisko. Prosíme děti, aby se zapojily jako koledníci do skupinek.
Požehnání tříkrálových koledníků bude v pátek 9. Ledna v 18.00 při mši svaté. V případě zájmu nás
kontaktujte na cprsumperk @ado.cz nebo na tel. 731 402 395.
Čítárna – M. R. Štefánika 26 - programy pro rodiče na RD jejich děti od 0 do 6 let děti motivované knihou,
lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9.00
úterý 6. ledna – My tři králové jdeme k vám
úterý 13. ledna – Za princeznami do pohádek
úterý 20. ledna – Hrajeme maňáskové divadlo
úterý 27. ledna – Pohádky a říkadla o zimě
Připravujeme:
Maškarní bál pro děti – neděle 15. února od 15.00 na farním středisku
Duchovní postní obnova pro maminky na RD a ty, co mají dopoledne čas. Téma: „Žena v Bibli jako inspirace
a zdroj pro dnešní ženu“ (2. část). 27. února od 9.00 na farním středisku.

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU
Pomalu stoupám na Bukový vrch. Větřík rozhoupává větvičky okolních stromů, jako by je hladil. Klid
okolní krajiny prostupuje celým nitrem. Pobrukuji si melodii ze včerejší půlnoční. Jsem rád, že Vánoce pro mě
neznamenají jen dny volna nebo rodinné pohody. Jsem vděčný za duchovní rozměr Vánoc… za radost z Jeho
narození… Poslední metry a jsem na kopci. Vzrostlé stromy neumožňují velký rozhled. Koukám směrem
k hřebenovce, ale je nízká oblačnost. Po sněhu ani památka, teploty spíše březnové. V polovině ledna bychom
měli vyrazit s Přáteli aktivního pohybu protáhnout svá těla. Bude zima, nebo bude pokračovat toto nezvyklé
počasí? Volit cestu pěšky, běžky nebo ještě jinak. Je těžké dnes rozhodnout. Jsem rád, že mám jednu jistotu –
vždycky je pěkně – jen vyrazit…
Dne 17. 1. 2015 bychom odjeli v 9:15 z nádraží ČD na Ramzovou. Z Ramzové můžeme dojít přes Jelení
boudu na Vozku a z Vozky sejít dolů do Kout. Návrat okolo 17:00 hod. Výpravu bychom uskutečnili
na sněžnicích (kdo nemá svoje sněžnice nebo si nemůže půjčit od kamarádů, je možné si je zapůjčit
v půjčovnách se zimním vybavením).
Srdečně zve Jiří Novák
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POUŤ FARNÍKŮ DO ČÍHOŠTĚ
Rok utekl jako voda a v sobotu před čtvrtou nedělí adventní jsme již potřetí odjeli na pouť do Číhoště,
posledního působiště P. Josefa Toufara. Po deštivých dnech v Šumperku nás u Mohelnice přivítalo sluníčko
a to nás provázelo po celé Českomoravské vysočině až do Číhoště. Tentokrát byl autobus téměř plný, a tak
jsme po příjezdu do Číhoště zcela zaplnili tamější kostel, který je perfektně opraven. Nejprve jsme se pomodlili
růženec, pak následovala mše svatá, kterou sloužil otec Petr, a po mši svaté byla krátká adorace. Po adoraci
jsme se shromáždili na faře, kde následovalo pohoštění, o které se postarala jako vždy paní Liduška –
ke spokojenosti všech účastníků poutě.
V letošním roce byla v horním patře fary otevřena výstava o životě P. Josefa Toufara. Kolem jeho osoby
se toho v poslední době mnoho děje. V místě jeho studií, v Polné na Jihlavsku, mu byla kardinálem Dukou
odhalena pamětní deska. Poslanecká sněmovna navrhla udělit P. Josefu Toufarovi vysoké státní vyznamenání
za statečnost, které mu in memoriam udělil prezident republiky na státní svátek 28. října 2014. Před nedávnem
byly o svátku sv. Anežky vyzdviženy Toufarovy ostatky z hromadného hrobu v pražských Ďáblicích. Usilovně
také pokračuje příprava pro beatifikační proces v Královehradecké diecézi.
P. Josef Toufar se narodil 14. června 1902. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1940 v Hradci Králové.
Nejprve působil jako kaplan v Zahrádce u Ledče nad Sázavou, ze které musel na nátlak komunistů odejít
do Číhoště. 11. prosince 1949 se při jeho kázání v číhošťském kostele pohnul oltářní křížek. 28. ledna 1950 je
P. Toufar státní bezpečností unesen do věznice ve Valdicích. Na následky mučení 25. února 1950 umírá a
pod falešným jménem byl pohřben
v hromadném hrobě v PrazeĎáblicích. Naše pouť pokračovala
odjezdem do již zmíněné Zahrádky.
Tato obec, která čítala asi 1 800
obyvatel, byla v 70. letech minulého
století celá zatopená vodou přehradou Želivka – a na nejvyšším
místě nad přehradou zůstal zachován
pouze kostel sv. Víta ze 13. století,
kde působil, jak již bylo výše
uvedeno, P. Josef Toufar. Tam naše
pouť skončila. Všem se velmi líbila
a poděkování zasluhuje otec Petr
Káňa, který už potřetí pouť
perfektně zorganizoval.
František Kašík

VÝLET DO PRAHY
V předvánočním čase – 10. prosince – jsme se rozjeli do krásně vyzdobené a osvětlené Prahy.
Do Zábřeha nás bezpečně dovezli auty šikovní a hodní šoféři, dále jsme pokračovali Regio Jetem.
Naše první zastávka byla na krásné výstavě ve Valdštejnském paláci. Expozice s názvem: Otevři zahradu
rajskou – benediktini v srdci Evropy 800 – 1300 byla pro nás velkým zážitkem. Mohli jsme zblízka uvidět
mnoho cenných předmětů z benediktinských klášterů střední Evropy. Úchvatně krásné prastaré kříže,
relikviáře, sochy, kodexy, reliéfy či kalichy a k tomu zajímavé popisy vzniku a života středověkých klášterů
nás zdržely skoro tři hodiny.
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Potom jsme se
přesunuli
na Hradčany, rovnou
do arcibiskupského
paláce, kde nás čekala komentovaná prohlídka s průvodcem.
Je to zvláštní a krásný zážitek, když si
člověk
uvědomí,
kolik vzácných osobností tímto místem
prošlo a zde žilo!
K tomu ty nádherné
interiéry včetně arcibiskupské
kaple…
Na závěr nás čekal
oběd přímo v paláci –
sice ne ve slavnostní
dvoraně s panem kardinálem, ale jen v jídelně pro zaměstnance – přesto velmi chutný a v příjemné náladě.
Po obědě jsme se vydali do Svatovítské katedrály, kde v chórové kapli pan děkan sloužil mši svatou.
Obětovali jsme ji za naši farnost, naše rodiny a mládež. Velmi komorní atmosféra nás velmi dojala, byl to
zvláštní zážitek adventního ticha a modlitby
na tak vzácném místě.
Pak jsme šli dolů. Cíl – Staroměstské
náměstí s adventními trhy. Moc jsme toho
sice nenakoupili, ale obdivovali jsme
pěknou výzdobu, poslouchali krásný zpěv
koled v podání dětského sboru z pódia,
kochali se vánoční náladou…
Poslední bod programu byl velmi
netypický… Nasedli jsme na metro a jeli
do moderního kina na vskutku krásné
chvíle odpočinku při sledování pohádky.
„Tři bratři“ z dílny otce a syna
Svěrákových nám dokonale vyčistili hlavu
a pomohli se skvělé zasmát a zapomenout
na unavené nohy. Najednou se parta
seniorek proměnila v roztomilou skupinku
malých dětí… Naštěstí jsme v tom kině
byli skoro sami… Ani nám nevadilo, že
nám kvůli zdlouhavým reklamám před
filmem ujel vlak. Co na tom, však pojede
další!
A tak jsme RegioJet zaměnili
za České dráhy a v dobré náladě se vrátili
domů. Velké poděkování patří panu
děkanovi, který celou cestu naplánoval.
za středeční společenství seniorek Marie Valentová
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BRIGITA ŠVÉDSKÁ

SVĚTEC MÉHO SRDCE

(* 1303, Finsta u Uppsaly, Švédsko
† 23. července 1373, Řím, Itálie)
Birgitta Birgersdotter, později známá jako svatá
Brigita Švédská, byla významná středověká katolická
mystička, manželka, matka, později řeholnice. Když po dvaceti
osmi letech manželství ovdověla, vstoupila do kláštera a
založila řeholní společenství – Kongregaci sester
Nejsvětějšího Spasitele (brigitky). Mezi světci druhého
tisíciletí je jediná, která je matkou dalšího světce – svaté
Kateřiny Švédské. Jedná se o vůbec nejuctívanější švédskou
světici. Již 7. října 1391 byla papežem Bonifácem IX.
prohlášena za svatou. Její svátek se podle liturgického
kalendáře slaví 23. července. V ikonografii bývá Brigita
zobrazována jako abatyše s bílým závojem, knihou, perem,
kloboukem, svící nebo poutnickou holí. Je patronkou Evropy,
Švédska, vdov, poutníků a umírajících; je vzývána jako
přímluvkyně za dobrou smrt.

Narodila se v červnu 1303 na zámku Finsta u Uppsaly, severně od Stockholmu. Rodiče pocházeli
ze vznešených rodů; otec - guvernér Birger Persson - byl z rodu Folkungarů jako švédští králové, matka
Ingeborga byla příbuzensky spjata s královskou větví gothskou. Rodiče učili Brigitu lásce k Bohu podobně jako
její mladší sestru a bratra. Již v sedmi letech začala mít Brigita mystická vidění. Nejprve viděla Pannu Marii, pak
ukřižovaného Krista či očistec; a tato mystická zkušenost se u ní stále rozšiřovala. Asi v jedenácti letech se během
vidění zeptala Pána Ježíše na kříži: ‚Pane, kdo s tebou takto nakládal?‘. Uslyšela odpověď, která ji hluboce
zasáhla: ‚Ti, kdo na mne zapomínají a pohrdají mou láskou!‘ Krátce nato Brigitě zemřela matka a výchovou
dívky byla pověřena její teta a kmotra Kateřina.
Po dosažení čtrnácti let byla Brigita provdána za šlechtice Ulfa Gudmarssona, kterému porodila osm dětí
- Martu, Kateřinu (pozdější svatá Kateřina Švédská), Karla, Birgera, Bengta, Gudmara, Ingeborgu a Cecílii.
V 32 letech, po nástupu svého příbuzného Magna Erikssona na švédský trůn, byla povolána do Stockholmu jako
dvorní dáma jeho mladé manželky, kterou po tři roky učila a vychovávala. V té době s výchovou jejích synů
pomáhal student Niels Hermansson, pozdější biskup a světec. Brigita na královském dvoře poznala také obtíže
politiky a roztříštěnost Evropy. Pobyt její rodiny ve Stockholmu skončil bolestnou ztrátou syna Gudmara,
který zemřel asi v deseti letech.
Při snaze o stálé prohlubování duchovního života vstoupila Brigita s manželem do třetího řádu
sv. Františka. K 25. výročí manželství vykonali v letech 1341 – 1343 pouť do Santiaga de Compostela a rozhodli
se žít zdrženlivě. Po návratu do Švédska Ulf vstoupil do cisterciáckého kláštera v Alvastře, v kterém již byl jejich
syn Bengt, a r. 1344 zde umírá.
Brigita se po manželově smrti upnula cele na náboženský život. Dva roky žila asketickým způsobem
života poblíž kláštera Alvastra, vyprošovala potřebné milosti církvi, věnovala se charitativním skutkům, založila
hospic.
Král Magnus Eriksson věnoval Brigitě královský dvorec Vadstena (asi 25 km od kláštera Alvastra) a
Brigita se rozhodla udělat z něj klášter pro řád Nejsvětějšího Spasitele (sv. Salvátora), který založila. Brigitské
řeholní společenství se zakládalo na řeholi sv. Augustina, k níž Brigita přidala uctívání hořkého umučení
Spasitele. V době svého rozšíření měl tento řád v Evropě na 80 klášterů, jež šířily v celém svém okolí nejen víru,
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nýbrž i kulturu a civilizaci. Většina těchto klášterů zanikla v době reformace a dnes existuje jen několik ženských
brigitských klášterů např. v Holandsku, Mexiku či Venezuele.
Brigita byla pevně přesvědčena, že její charisma – mystické vize, které měla od dětství – jsou určeny
k růstu církve. Na základě svých zjevení se Brigita od r. 1346 začala obracet na věřící, včetně náboženských
a politických představitelů, aby žili svůj křesťanský život důsledně. Činila to však vždycky v postoji úcty a úplné
věrnosti učitelskému úřadu církve, zejména nástupci apoštola Petra. Osobně byla i na dvoře krále a psala výzvy
k ukončení letité války vladaři francouzskému a anglickému. Poslala list papeži do Avignonu s přáním,
aby se vrátil do Říma.
Záznamy o Brigitiných vizích se staly velmi populárními během pozdního středověku. Brigita o nich
referovala svým zpovědníkům-důvěrníkům, kteří je přeložili ze švédštiny do latiny a uspořádali vydáním osmi
knih, nazvaných Revelationes (Zjevení). Více než svými Zjeveními se však Brigita stala slavnou díky Patnácti
modlitbám o utrpení Páně, které jí byly od XV. století připisovány.
Brigita po dlouhou dobu ve svých modlitbách prosila o to, aby jí bylo sděleno, kolik Ježíš Kristus utrpěl
ran během svých pašijí. Vzhledem k její trpělivosti se jí jednoho dne prý Ježíš zjevil a řekl, že obdržel 5475 ran
a jestli je chce nějakým způsobem uctít, ať se po dobu jednoho roku modlí každý den patnáctkrát Otčenáš,
Zdrávas a 15 dalších modliteb, které ji On sám naučí. Po skončení roku tak uctí všechny rány (15 × 365 = 5475).
Později se objevily určité pochybnosti, zda autorkou oněch 15 modliteb je skutečně Brigita. Ať už je
jejich původ jakýkoliv, během středověku se rozšířily a staly se dokonce součástí tzv. hodinek (pravidelně
opakovaných modliteb). Modlitby byly přeloženy do mnoha jazyků. Samotný obsah modliteb se týká sedmi
posledních Kristových slov. Během středověku začaly modlitby mezi lidem kolovat s přídavkem různých
nadpřirozených příslibů pro ty, kteří se budou celou pobožnost po jeden rok modlit. Přísliby obsahovaly
např. takové věci jako vysvobození z očistce pro patnáct členů rodiny dotyčného či utvrzení patnácti členů rodiny
v milosti.
Otázka zjevení svaté Brigity byla později znovu projednávána např. na basilejském sněmu v r. 1448. Byla
sestavena celá komise teologů, kteří měli zkoumat jednotlivé věty z Brigitiných spisů. Brigita byla očištěna
ode všech obžalob a četba jejích spisů byla
doporučena, i když byly odsouzeny jisté
výstřelky
některých
Brigitiných
ctitelů,
stavějících její spisy na roveň evangeliu. Papež
Benedikt XIV. na otázku, jak máme smýšlet
o soukromých zjeveních např. sv. Hildegardy,
Kateřiny a Brigity, odpovídá: „Řečeným
zjevením, i když jsou schválené, nemusíme
a nesmíme přikládat souhlas katolické víry, nýbrž
pouze lidské víry podle pravidel opatrnosti, podle
nichž řečená zjevení jsou pravděpodobná
a zaslouží si uctivého přijetí.“
Brigita v r. 1349 opustila definitivně
Švédsko a vydala se na pouť do Říma. Většinou
šla bosa. Papež Benedikt XVI., ještě coby
kardinál Ratzinger, o ní napsal, že putovala
ve šlépějích Boha, který vstoupil do našich stop.
Ten rok bylo možné získat plnomocné odpustky
spojené s milostivým létem, které vyhlásil papež
Klement VI. Brigita však putovala i proto,
aby splnila úkol, který si uložila, totiž
pozdvihnout morální cítění tehdejší doby;
zároveň chtěla žádat papeže o potvrzení svého
nového řádu.

Tam&Tam – číslo 1, ročník 6, leden 2015

Strana 17

Její řeholi potvrdil až papež Urban V., když se r. 1367 vrátil z Avignonu do Říma. Brigita zatím konala
poutě a pokračovala ve svém poslání. Na jaře r. 1372 se vydala i se svou dcerou Kateřinou na roční putování do
Svaté země. V Jeruzalémě se u ní začalo projevovat onemocnění žaludku a po návratu do Říma dne 23. 7. 1373
zemřela. Dočasně byla pohřbena v kostele San Lorenzo v Panisperna a 13. 11. 1373 za doprovodu dětí Kateřiny
a Birgera přepravena do kláštera ve švédské Vadsteně.
Pro mimořádný život i množství zázraků byla papežem Bonifácem IX. dne 7. 10. 1391 prohlášena
za svatou. V r. 1999 papež Jan Pavel II. prohlásil Brigitu za patronku Evropy a zdůvodnil to slovy: „Svým
hlubokým procítěním tajemství Krista a církve se zapojila v mimořádně kritickém okamžiku dějin církve
do budování jejího společenství. Z Brigity vyzařuje prorocká síla. S otevřeností hovoří ke knížatům a papežům.
V zájmu mravní obrody křesťanstva a duchovenstva nešetří přísnými napomenutími.“ Novou patronku Evropy
vyzdvihl jako tu, která chápala církev jako společenství věřících, místo, kde přebývá Duch Svatý.

KATEŘINA ŠVÉDSKÁ
(* 1331 – † 24. března 1381, Vadstena, Švédsko)
Svatá Kateřina Švédská je dcerou svaté Brigity. Jako
mladá byla provdána za vznešeného muže jménem Edgar
(Eghard) von Kyren. Roku 1350 – ve Svatém roce – se připojila
ke své matce na pouti do Říma. Tam ji také zastihla zpráva
o manželově náhlé smrti. Mladičká vdova zůstává s matkou
a putuje s ní do Svaté země. Po smrti sv. Brigity v Římě 23.
července 1373 doprovodila Kateřina její ostatky do Švédska a
vstoupila do kláštera, který její matka sama založila. Zde byla
také roku 1380 zvolena představenou. V úřadu však nesetrvala
dlouho. Následujícího roku se znovu vydala do Říma, aby se zde
účastnila zahájení kanonizačního procesu své matky Brigity.
Krátce po návratu těžce onemocněla a v padesáti letech
zemřela. Její svátek se podle liturgického kalendáře slaví
24. března. V ikonografii bývá Kateřina zobrazována
v řeholním oděvu brigitek, s jelenem, knihou a lilií. Je vzývána
jako ochránkyně proti potratu, předčasnému porodu, proti
povodni.

MODLITBA SV. BRIGITY
Pane, přijď již a rozjasni mou noc. Pověz mé duši, že se jí nestane nic, jen to, co ty
dopustíš – a že nic, co dopustíš Ty, není beznadějné.
Ježíši, Synu Boží, který jsi stál mlčky před těmi, kdo tě soudili, zadrž můj jazyk,
dokud neuvážím, co a jak mluvit.
Ukaž mi cestu a dej mi ochotu po ní jít. Opovážlivé je váhat a nebezpečné jít dál.
Splň tedy mou touhu a ukaž mi cestu.
Přicházím k tobě, jako raněný k lékaři. Pane, dej mému srdci klid!
Anička Rozsívalová
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Zdravím všechny v novém roce.
A hned na začátku bych rád poděkoval za ten
minulý. Děkuji celé redakční radě, všem, kteří
ochotně a trpělivě do časopisu píší a
přispívají, hlavně pak Tomášovi (a také jeho rodině ☺) za všechny ty hodiny u konce každého měsíce strávené
skládáním Tam&Tamu v počítači a opravováním našich chyb... Je to práce únavná a náročná na čas, za kterou
moc a moc děkuji.
Při této příležitostí děkuji také všem, kdo se v děkanátu jakkoliv zapojujete do života farností. Je to
pěkně velká řada lidí, kteří pravidelně věnují svůj čas a síly pro krásu kostelů a život farních společenství.
Nelze je tu jednotlivě vyjmenovat, ale děkuji opravdu všem. Pán Bůh zaplať.
I když se bráním zveřejňování různé
korespondence, která přichází na faru, tentokrát
výjimečně otiskuji dva krátké dopisy, které jsem dostal
minulý měsíc. Jednak proto, že vyšly z pera starších lidí,
kteří si zveřejnění moc přáli, jednak proto, že jsou prostě
povzbuzující. Je dobře, že umíme děkovat a hlavně je
dobře, že je stále za co děkovat. Že toho dobra, za které
jsme vděčni, je stále dost. Až nebude za co děkovat,
teprve tehdy nastanou zlé časy!
Tak tady jsou ony dopisy:

Není to krásné? Kéž všechno dobré, co se
podaří, je k větší cti a chvále Boží!
A všechny starší či nemocné farníky už dnes
zveme na tradiční setkání u příležitosti památky Panny
Marie Lourdské. V sobotu 7. února v 8.30 bude tradiční
mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných a
také už tradiční posezení na farním středisku. Určitě
budou mnozí potřebovat naši pomoc, aby se mohli
na toto setkání dostat. Pamatujme na ně a nabídněme
pomoc!
Jak nám to otec
Michal připomenul v
úvodníku, prožíváme
letos
Rok
zasvěceného života.
Je to příležitost nejen
poznat a ocenit tento
způsob
prožívání
života
v
plném
zasvěcení a darování
se Bohu. Pro některé
to je určitě výzva k
hledání, zda i já
nejsem k nějakému
druhu řehole povolán,
pro všechny výzva k pochopení, že všichni jsme nějak zasvěcení a „žít duchovním životem“ není jen povolání
pro některé, ale pro každého pokřtěného. Jak jsem psal před měsícem, chceme letos pozvat na setkání s farníky
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některé nám známé či blízké osoby žijící v řeholním společenství. Tento měsíc začneme setkáním se sestrou
Dianou Kopřivovou, kterou známe ze šumperského kostela. I když patří ke kontemplativnímu mnišskému
společenství sester, v poslední době je hodně doma v Šumperku kvůli péči o nemocné rodiče. Tak toho
využijeme a v pátek 30. ledna po večerní mši svaté nám sestra Diana řekne o svém životě, svém povolání,
životě jejího řeholního společenství a bude tam prostor i pro naše dotazy. Vše bude probíhat v kostele, jste
srdečně zváni. A pokud byste se chtěli na toto setkání naladit, doporučuji navštívit webové stránky sester
dominikánek a zhlédnout krásný desetiminutový film, který tam snadno najdete. (www.moniales.praha.op.cz).
Někteří farníci se ptali, odkud pochází obrázek, který jste dostali letos jako naše vánoční přání
ode mne a otce Petra. Je to ovoce návštěvy pražské výstavy o benediktinech, o které vám víc napsala paní
Marie Valentová. Jelikož se (k mému překvapení) na zmíněné výstavě smělo fotit, hned jsem toho využil a
některé středověké iluminace skončily v útrobách mého fotoaparátu. Časem jich možná uvidíte víc, třeba i
v časopise.
Na konec mne čeká jedna krásná děkanská povinnost, ale samozřejmě nedělám to z povinnosti – je to
pro mne radost a čest. V těchto dnech slaví své 50. narozeniny P. Milan Palkovič, farář z Velkých Losin.
Je v našem děkanátu už dlouho, od roku 2001. Za tu dobu se zapsal do srdce mnoha lidí a dílo všelijakých
oprav kostelů či organizací poutí lze jen a jen obdivovat. Přeji mu za sebe a za všechny hodně sil a Božího
požehnání ve všem, co dělá. Ať ho jeho obětavost a radost z kněžství nikdy neopouští a zdárně dovede k cíli,
ke svatosti! Pamatujme na otce Milana v modlitbě. To je dar, který je nejcennější a který můžeme darovat
všichni. Otče Milane, díky!
S pozdravem a přáním všeho dobrého v roce 2015
P. Slawomir Sulowski

NA POKRAČOVÁNÍ

PAVEL JAJTNER
ZAJISTÉ, EXCELENCE!

13.
Kníže české poezie
Čas: rok 1977, země: Československo, stav společnosti: hluboká totalita. Vtip o tom, že čtyřmi největšími
nepřáteli reálného socialismu jsou jaro, léto podzim a zima, už dávno není vtipem, ale realitou. Jednou z absurdit
té doby je, že se kvůli energetické krizi nesmí ráno svítit. Místní mají nařízeno chodit do práce od osmi hodin
ráno, ale já jsem jedním z mnoha dojíždějících, kteří jsou závislí na jízdním řádu, a s molochem ČSD, neboli
Československých státních drah, ani Ústřední výbor nehne. Tož si při režimem nařízených ranních černých
hodinkách zcela legitimně – od šesti ráno až do rozednění – povídáme.
Režim stejně jen předstírá, že nás platí. Ale my takto nemusíme ani předstírat, že pracujeme. Při těchto
černých hodinkách se velmi prohloubilo mé přátelství s Petrem.
Zatímco mé filozofické a zejména náboženské znalosti – pro nedostatek literatury – uvízly v těch časech
na úrovni základní školy, on byl dál. Protože měl knihy. Měl úžasnou knihovnu, kterou neúnavně budoval.
Ze svých knížek dělal duchovní studijní kompendia, aby těm z nás, kteří jsme o to stáli, pomohl rozšířit si obzory
a aby nás povzbudil. Protože dělal ve Žďáru nad Sázavou také farní vývěsky, neunikl pozornosti státní
bezpečnosti, která ho stíhala za politicko-náboženskou propagandu a kazatelskou činnost. To ho však neodradilo.
Spíš naopak. Kopírovací stroje byly tenkrát v začátcích a přísně střežené, také cyklostyl byl hlídaný. Přesto se mu
dařilo sešity vydávat. Nejjednodušší bylo pořizovat průklepy na psacím stroji.
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„Tady ti zase něco nesu, Pavle. Přečti a dej dál …“
Petrova kompendia encyklopedických hesel jako láska, milost, transcedence, věčnost, vertikála, zjevený
Bůh … mám dodnes uschovaná.
A také úryvky z katolických básníků, kteří nesměli publikovat. Na prvním místě to byl Jan Zahradníček,
ale také Bohuslav Reynek, náš téměř rodák ze západního okraje mé milované Vysočiny.
Dodnes jsem schopen vybavit si slova Zahradníčkovy básně Svatý Václav z Petrova samizdatu, byť to byl
dvanáctý průklep na zažloutlém papíře, téměř nečitelný. To není báseň, to je modlitba. Proto ani dnes neztratila
nic ze své naléhavosti. V roce, kdy uplyne sto let od básníkova narození, stojí za to si alespoň několik úryvků
připomenout. Poslyšte, jaký obraz situace národa zotročeného režimem – až ke ztrátě osobní důstojnosti – ukazuje
kníže české poezie, Jan Zahradníček:
I největší piják nakonec otupí,
bez chuti hrdlem stéká doušek –
Tvůj lid však přebral z poháru potupy
a palčivý líh všech trýzní a zkoušek
mu útroby drásá, pohled kalí.
Ten piják vlastního ponížení,
nad nímž i andělé zaplakali,
nakonec neví, co k ústům zdvih.
Takového zoufalství však není, které by věřícího mohlo zbavit naděje spočívající v Ježíšově zjevení a
vykoupení:
Ale já pravím – nikdy dosti
nebude lásky a nebude ztřeštěnosti
našich rukou a nohou a srdcí a čel,
bychom v svých poblouzněních
rovnat se mohli více
bláznovství Krista Pána,
když on – nebeský ženich
s ministranta rolničkou šaškovskou,
s blikavou lucerničkou pospíchá zrána
podél plotů tou cestou zablácenou
za duší uřícenou
zápasem posledním.
A tak smíme doufat i my, ponížení, zapomenutí a zavržení:
A se mnou i naši, rodní moji
doufají, trnou, zítřků se bojí,
anebo jim všechno tak v pořádku zdá se,
anebo v dřímotě netečné
vše odvrhli zase.
Takové bylo mé první setkání s Janem Zahradníčkem.
A jaké bylo to druhé? Život píše z útržků událostí v nových souvislostech a v novém čase nové příběhy.
Říká se, „osud tomu chtěl“, ale já věřím, že nic není náhoda:
Po pádu komunismu jsem se stal v roce 1993 prvním českým velvyslancem ve Vídni. Ze všech sil jsem se
snažil splatit dluh perzekvovaným a téměř zapomenutým tvůrcům katolické poezie. V roce 1996 jsem uspořádal
večer české křesťanské poezie nazvaný „Neprávem zapomenutí“ a pozval jsem na něj snad posledního
z pronásledované generace našich katolických básníků, Zdeňka Rotrekla. Přijel, aby symbolicky zastupoval
umučeného Jana Zahradníčka, pronásledovaného Bohuslava Reynka, vyhnaného Jana Čepa, zapomenutého
Jakuba Demla a mnohé další.
Ač o patnáct let mladší, Rotrekl Zahradníčka velmi dobře znal. Jinak to ani nemohlo být, katolíci měli už
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před válkou jen tolik svobody, kolik si jí dokázali vydobýt. Stejně jako Zahradníček strávil i Rotrekl později
dlouhá léta v nejtěžších komunistických žalářích. Oba podali autentické svědectví o tom, jakou sílu lze čerpat
z víry. Večer poezie i beseda s publikem byly nezapomenutelné. Hodilo se, že Zdeněk Rotrekl, dříve narozený
Brňan, výtečně ovládá druhý zemský jazyk.
Když beseda skončila, následovalo pro několik privilegovaných a stejně smýšlejících, k nimž jsem směl
patřit, soukromé posezení v úzkém kruhu dlouho do noci. Dalo mi vhled do života plného hledání a utrpení, ale
také křesťanské naděje. Lesk v očích, chvějící se hlas a slova básní, vlastních i Zahradníčkových. Jako bych se
tehdy setkal s ním samotným, s knížetem české poezie. A bylo to mé druhé setkání, stejně tajemné, stejně
úchvatné a stejně nezapomenutelné.
Nechtěl jsem, aby ten večer skončil. Ale všechno na tomto světě jednou skončí.
Co zůstává, je žár ohně, který nám tehdy planul v srdci.

14.
Správní lidé na správných místech
Marcel Tremeau představoval mezi francouzskými diplomaty vzácnou výjimku: uměl bezvadně česky.
Studoval český jazyk koncem padesátých let na Sorbonně. Kromě učebních textů, jejichž autory byli Francouzi,
měl Marcel na památku schované učebnice češtiny pro Francouze vydané v tehdejším Československu. Byl
na tuto raritu pyšný a ukazoval mi je.
Jako učební texty sloužily dojemné článečky o tom, jak francouzské děti trpí tuberkulózou, zatímco
československé socialistické děti jsou díky vyspělému státnímu zdravotnictví zdrávy a vesely. Z dnešního
pohledu až neuvěřitelné, kam až všude patologická komunistická ideologie pronikala.
S Marcelem jsme se spřátelili i proto, že byl také katolík, k našemu prvnímu setkání došlo v kterémsi
vídeňském kostele. Snad to bylo u augustiniánů, v komplexu Vídeňského hradu, kde každou neděli v 11 hodin
hráli, a jak pevně doufám, dodnes hrají skvělou kostelní hudbu. On se mnou mluvil česky, já s ním, kvůli
procvičení, francouzsky.
Marcel zastupoval Francii u vídeňské pobočky Organizace spojených národů, OSN, která měla a snad
doposud má některé agendy: například agendu rozvojové pomoci chudým zemím, agendu boje proti drogám,
a konečně mezinárodní komisi pro atomovou energii. Bohužel, OSN je příliš veliký moloch, než aby mohlo
efektivně fungovat. Mizí tam neznámo kam miliardy dolarů. To se ale jen tak říká, ono je vlastně známo kam:
do kapes její zkorumpované byrokracie. OSN je skutečně typickou organizací, kde neomylně fungují
Parkinsonovy zákony („Každá organizace, která má více než 100 úředníků, si přidělá sama tolik práce, že je
schopna fungovat bez jakékoli komunikace s vnějším světem – až na přítok peněz na její chod.“) a Petersův
princip („Každý úředník v byrokratické organizaci jednou ve svém kariérním postupu dosáhne stupně své
inkompetence.“).
Nejfrekventovanějším místem v obrovském komplexu budov OSN na levém břehu Dunaje ve Vídni byla
a věřím, že doposud je, bezcelní prodejna v suterénu. Pochopitelně. Aby ji zaměstnanci nechodili navštěvovat
v pracovní době, otevírala až po jejím skončení. Vrátný, který tam zvedal závoru, měl v roce 1995 plat 100 000
Kč.
OSN je stále zadluženější, není divu, vždyť například jen vojenská mise Minurso na Západní Sahaře,
kde proti sobě stojí od roku 1978 marocká armáda a Polisario a o které už svět téměř nic neví, doposud stála 200
miliard dolarů.
Nejmenovaný egyptský ředitel jistého odboru pro rozvojovou pomoc se po skončení kariéry stal zástupcem
firmy John Deer, traktory. Dělal pro ně samozřejmě už před tím. Konflikt zájmů? Směšné.
Vždy jsem zastával stanovisko, že mezinárodní pomoc má být adresná: Dávat peníze do anonymního a
zcela neprůhledného pytle, z něhož je bere a přerozděluje zkorumpovaný úředník, nikomu, ani České republice,
nic nepřinese, naopak, bude to znamenat jen ztráty. Postavíme-li naopak cukrovar v Etiopii jako Češi, všichni to
budou vědět a budou nás za to ctít.
Ale jede se dál. I když to povážlivě skřípe: Američané už odmítají platit.
Blížil se konec Marcelovy mise u OSN. Marcel se mi svěřil, že jeho velkým přáním a snem by byla Praha.
Praha skutečně vytouženým městem mnoha zahraničních diplomatů. Kromě dobré polohy (kamkoli v Evropě je
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odtud blízko), přijatelného klimatu a nevyčerpatelného kulturního bohatství také proto, že se tam ve srovnání
s jinými slavnými světovými velkoměsty stále žije velmi levně. A to už je tu nyní mnohem dráž, než bylo před
deseti lety.
A pak to přišlo, Marcel byl zasmušilý: „Odcházím.“
„A kam?“
„Poslali mě do Sofie. Asi si v Paříži někdo myslí, že Bulharsko a Česko, bulharština a čeština, není až tak
veliký rozdíl.“
„Jak je to možné? Máš přece všechny předpoklady. Nebo snad ještě někdo na francouzském ministerstvu
zahraničních věcí mluví tak skvěle česky jako ty?“
„To asi ne. Ale jeden zásadní předpoklad mi chybí.“
„Nerozumím. Jaký?“
„Nemám ty správné známé na důležitých místech.“
„Tak i u vás, Marceli? A já si myslel, že klientelismus takových rozměrů je výhradně a postkomunistické
polistopadové specifikum.“
„Jak vidíš, není.“
Co k tomu dodat? Svět je malý a lidé jsou všude stejní.

15.
Jeden úsměv ženy
Paní Magda Vášáryová byla první velvyslankyní svobodného Československa v Rakousku, od počátku
roku 1990. Okouzlující žena, vzdělaná a inteligentní, znalá řady cizích jazyků, byla ve Vídni přijata s nadšením.
Naše stále ještě nová svoboda měla příchuť jedinečnosti. Místo nudných patronů, kteří lžou v zájmu a za peníze
svých vlád, přišli do nové diplomacie postkomunistických zemí lidé s neobyčejnými životními zkušenostmi a
kouzlem osobnosti. Magda v této společnosti zářila jako hvězda první velikosti.
Ale Československo na Silvestra 1992 zaniklo. Až mnohem později jsem se dozvěděl, jak silně prezident
Havel naléhal, aby se Magda rozhodla pro české občanství a v diplomatické misi pokračovala. Magda zůstala
Slovenkou. Byl to charakterní postoj a vážím si jí za to. Ne každý by se takto zachoval.
Stalo se, že prezident Havel někdy v počátcích mé diplomatické mise v roce 1993 svolal na Pražský hrad
setkání několika význačných osobností, znalých rakouských reálií: nechyběli tam Karel Schwarzenberg a Magda.
Rozhovor to byl nezapomenutelný. Žádná agenda, duch jen tak vanul. Ta revoluční léta už se nevrátí …
Co říkali Havel a Schwarzenberg, bylo zajisté důležité a moudré, ale navždy mi utkvěla památná Magdina slova:
„Ja, keď som niečo nevedela, ja som sa usmievala.“
Odmlčela se, jako by se zasnila. A po malé chviličce působivé dramatické pauzy (kolikrát asi ověřené
na jevišti) pokračovala:
„A oni si mysleli, že mám dajaké tajemstvo. Viete, urobila som cennú zkúsenosť: jeden úsmev ženy bol
a vždy bude viac, ako dve hodiny diplomatických rečí.“
Nebylo pro mě snadné nastoupit ve Vídni po ní. Měl jsem všechny předpoklady být oním nudným
patronem. Především proto, že jsem nebyl žena … Já jsem si nemohl dovolit se usmívat, pokud jsem něco
nevěděl … Nevěřili by mi, že mám nějaké tajemství. Musel jsem se snažit zapůsobit jinak: nejlépe
kompetentností. To se snadno řekne, ale jak může být člověk kompetentní v oboru, který dosud znal jen
z literatury? Pro začátek jsem se rozhodl zůstat sám sebou, nic nepředstírat. Když nevím, říci prostě: „Nevím, ale
zjistím.“ Čas ukázal, že tak to bylo správné.
Bylo také zřejmé, že jedna otázka na první tiskové konferenci po mém nástupu ve Vídni padne: jak se cítím
po nezapomenutelné Magdě. Proto jsem se také před odjezdem do Vídně na první tiskovou konferenci poctivě
připravil. Neboť štěstí, jak známo, přeje připraveným. Není obtížné vžít se do mentality novinářů. Většinou vás
chtějí dostat do kouta a ukázat v tom nejnepříznivějším světle. Pak už stačí zkusit si položit takové otázky, které
by do podobné situace mohly vést.
A opravdu, novináři mě nešetřili:
„Jak se jako vyučený elektrikář cítíte v roli diplomata?“
„Nemýlím-li se, byl Benjamin Franklin, první americký vyslanec u francouzského královského dvora,
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vyučený tiskař. Nechci se s velikým Franklinem srovnávat, ale jedna analogie tu přece je: jako Američané v roce
1776 začali budovat svou svobodu, začínáme ji v tomto čase budovat na zelené louce i my.“
Zašumění v sále. Nevím, zda bych dokázal takhle odpovědět, kdybych předtím nepřemýšlel o tom, jaké
otázky mi mohou být položeny. S touhle se dalo počítat.
Na některých tvářích jsem uviděl první úsměvy. Mrazivé klima bylo prolomeno, ale ještě z daleka to
nebylo vítězství.
„Jaké to je, nastoupit po tak nezapomenutelné ženě, jakou je paní Vášáryová?“
„Víte, ono je těžké porovnávat růži a parní válec …“
Teď už to nebyl šum v sále, nýbrž hlasitý smích. Další otázky už si nepamatuji. Asi proto, že byly věcné.
Ustál jsem to: Tentokrát mě do kouta nedostali.
pokračování příště
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