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Čtení na pokračování:
Momentky z mých cest
… a mnoho dalšího

Listopad je takový „dušičkový měsíc“. Modlíme
se za zemřelé, vzpomínáme na ně…. Je to také poslední
měsíc církevního kalendáře, pak nám začne advent
a budeme se připravovat na Vánoce, i když možná,
že v obchodech už kolem dušiček začnou vyhrávat
koledy a vánoční výzdoba bude všudypřítomná…
Během roku máme více takových výraznějších dnů,
které jsou mezníky v tom, jak nám čas a život utíkají.
Za chvíli skončí i civilní kalendářní rok a začne nový.
Budeme přemýšlet nad tím, co se nám podařilo, kolik
známých zemřelo, co budeme dělat v novém roce,
aby to bylo lepší, než v tom minulém… V tomto roce,
který pomálu končí, bylo v naší zemi několik velkých
charitativních akcí, na něž jsme možná přispěli, bylo
několik velkých celostátních i celosvětových
modlitebních akcí, ke kterým jsme se připojili
vyzváněním zvonů a modlitbou nebo zapálenou
svíčkou, abychom si vylepšili skóre.
Pán Ježíš nás ale vybízí, abychom se neustále
modlili, bez přestání, abychom volali k Bohu dnem
i nocí, abychom byli jeho svědky pořád…. Nejen
od jedné mimořádné akce k další mimořádné akci…
Snažíme se být lepší, když je něco mimořádného,
ale my máme usilovat o to, aby na nás bylo vidět dobro,
láska a to, že jsme Boží každodenně…. Aby to nebylo
jak v jedné anekdotě, když lidožrouti chytili
křesťanského misionáře a nechali si jej k snědku
až na Vánoce. Když se tomu podivil a zeptal, proč bude
muset tak dlouho čekat na smrt (těšil se, že bude
mučedník a půjde do nebe), dostal odpověď:
„Vy křesťané jste o Vánocích lepší“…. 
Máme být dobří pořád…. Nečekat na nic
mimořádného, velikého. Stejně tak, jako se mají řešit
mále problémy, je třeba vykonávat s láskou i malé
věci, práce i povinnosti, a tak využívat každou malou
chvíli ke konání dobra a k modlitbě. Stejně jako lidé
nezakopávají o vysoké hory, ale o krtince a „rozbíjejí
si hubu“ kvůli tomu, tak též i náš celý život je složen
z malých okamžiků a drobností, které ho tvoří
a rozhodují o naší spáse - o tom, jestli se nám otevře
nebe. Rozhoduje se o tom právě v ten okamžik,
ve kterém čteme tento úvodník, i v další minuty, které
budou následovat...
P. Piotr Grzybek
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slavnost Všech svatých
vzpomínka na všechny věrné zemřelé
31. neděle v mezidobí
památka sv. Karla Boromejského,
biskupa
9. listopad
svátek posvěcení Lateránské baziliky
10. listopad 32. neděle v mezidobí
11. listopad památka sv. Martina Tourského,
biskupa
12. listopad památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
13. listopad památka sv. Anežky České, panny
15. listopad sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve
16. listopad sv. Markéty Skotské
17. listopad 33. neděle v mezidobí
18. listopad posvěcení římských bazilik
svatých apoštolů Petra a Pavla
21. listopad památka zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
22. listopad památka sv. Cecílie,
panny a mučednice
23. listopad sv. Klementa I., papeže a mučedníka
24. listopad slavnost Ježíše Krista Krále
25. listopad sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice
30. listopad svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. listopad
2. listopad
3. listopad
4. listopad

NABÍDKA KŘTU A BIŘMOVÁNÍ
Římskokatolické farnosti Velké Losiny,
Sobotín a Loučná nad Desnou zahajují od měsíce
listopadu přípravu na křest a biřmování dospělých.
Mnozí dospívající a dospělí neměli v dětství
či dospívání možnost přijmout tyto křesťanské
svátosti, které dříve v našem křesťanském národě
byly obvyklé. Dnes mnozí lidé teprve začínají
objevovat duchovní hodnoty a domnívají se, že křest
je jen pro děti. Křest je možno přijmout
i v dospělosti. Svátost biřmování se nazývá také
svátost křesťanské dospělosti a je nutná v případě, že
někdo má být kmotrem u křtu.
Zájemci se mohou přihlásit co nejdříve
na
telefonním čísle velkolosinské farnosti
83 248 333, nebo na e-mailovou adresu
favelkelosiny@ado.cz.
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CÍRKEVNÍ HIERARCHIE III
BISKUP
– (eparcha) kněz, který byl jmenován papežem a třemi pověřenými
biskupy vysvěcen na biskupa jako nástupce apoštolů. Je to třetí a plný stupeň
kněžského svěcení (1. jáhenské, 2. kněžské). Biskup obléká fialovou kleriku.
Při bohoslužbách má na hlavě mitru (ta má dvě špice – symbol Starého
a Nového Zákona) a v levé ruce drží nahoře zatočenou berlu. Zatočení berly
symbolizuje biskupovu podřízenost papeži. Mitra i berla mohou být různě zdobené.
Ve východních církvích (řeckokatolické a pravoslavné) je biskup nazývaný eparchou. Mitra a berla
východních eparchů je odlišná od mitry a berly západních biskupů. Mitra eparchy je podobná císařské koruně
s křížkem. Na vrcholu berly jsou proti sobě dva hadi, uprostřed nich je křížek.
Biskupové se dělí na sídelní a titulární. Oba užívají titul „Jeho Excelence“ (J. E.)
Biskupové píší před svým křestním jménem křížek (+ Jan = biskup Jan), který se vyvinul z malého řeckého
písmene „t“ = TAU. Původně si toto písmeno „t“ dávali před své křestní nebo řádové jméno řeholníci ve východní
části prvotní církve. Byl to symbol toho, že nositel jména je mnich.
Písmeno TAU se také označuje jako „Antonínský kříž“. Podle některých pramenů byl na kříži tohoto tvaru
mučen poustevník sv. Antonín Veliký (Egyptský, † 356). Podle jeho životopisce, sv. Athanáše, měl sv. Antonín
veliký vliv na západní mnišství. V Alexandrii v r. 311 posiloval vězněné křesťany, v r. 320 veřejně vystoupil proti
ariánům, setkal se s císařem Konstantinem a biskupem Athanášem. Ten na počest sv. Antonína Velikého začal
používat před jménem písmeno TAU.

Biskup:
sídelní (diecézní) stojí v čele diecéze (biskupství) a má plnou moc nad svou diecézí. Každých pět let má
povinnost vykonat návštěvu „Ad limina Apostolorum“ (k apoštolským prahům) u papeže, ve které mu podá zprávu
o stavu své diecéze.
koadjutor dostává titul některé zaniklé diecéze. Je to
biskupův nástupce a při uprázdnění biskupského stolce (katedry)
se stává okamžitě diecézním biskupem.
pomocný (auxuliární = světící) pomáhá diecéznímu
biskupovi. Stává se generálním nebo biskupským vikářem.
Nemá nástupnické právo. Dostává titul některé zaniklé diecéze.
titulární (kuriální) biskup, který zastává některý úřad v
římské kurii. Většinou je kardinálem.
Každý biskup má „přidělenou“ diecézi, a to i nesídelní
biskupové, kteří jsou pomocnými biskupy biskupů sídelních.
Z titulu své funkce jsou tedy také biskupy konkrétních diecézí,
ovšem z historických důvodů se jedná o diecéze zaniklé.
Mons. Antonín Basler je tedy biskupem diecéze Vaga
v dnešním Tunisku, Mons. Josef Nuzík biskupem diecéze Castra Galbae, která se nacházela v Alžírsku, a emeritní
pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička titulárním biskupem thunudrumským.
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Zaniklé diecéze jsou také u nás, a proto mohl být pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul jmenován
titulárním biskupem litomyšlským.
emeritní biskup na odpočinku (v důchodu). Biskup, který se z důvodu věku (75 let) nebo jinou překážku,
vzdal řízení své diecéze (v případě sídelního biskupa) a je na odpočinku. Emeritním biskupem je také biskup
pomocný, který ze stejných důvodů nevykonává svůj úřad.

ADMINISTRÁTOR DIECÉZE
– dříve kapitulní vikář. Kněz, dočasný správce diecéze, která nemá sídelního biskupa (úmrtí, rezignace,
přeložení, sesazení). Je volen sborem konzultorů a jeho úřad končí nástupem sídelního biskupa. Používá znak jako
biskup.
sestavil P. Jiří Luňák

OBEC SOBOTÍN VE SPOLUPRÁCI S FARNOSTÍ SOBOTÍN
POŘÁDÁ

v sobotu 7. PROSINCE 2019 v 17.00
V KOSTELE V SOBOTÍNĚ

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
V PROVEDENÍ VOKÁLNÍHO SOUBORU

HALELUJA BAND
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OHLÉDNUTÍ ZA ZÁZRAKEM
10. listopadu 2016 se to stalo, stal se velký zázrak. Už to budou tři roky, co nám Pán Bůh umožnil radovat
se z miminka, které přežilo, žije a prospívá dál. Píšu o našem synovi Míšánkovi, kterého znáte, jako „miminko
s kyslíkem“.
Míšánek oslaví 3. narozeniny a přiznám se, že i já na všechny trable, kterými jsme si prošli, zapomínám
a beru vše jako samozřejmost. A proto chci znovu připomenout, co pro nás Pán Bůh všechno udělal. Jak veliký zázrak
způsobil.
Od 16. týdne jsem neměla plodovou vodu, tudíž z lékařského
hlediska bylo jediné řešení: potrat, tedy zabít vlastní dítě! Jiná varianta
neexistovala.
Jejich slova: bude mít jen hlavičku, má 1% šanci na život, plíce
nebude mít vůbec, hned po porodu umře == přitom toto všechno byly
pouhé dohady a domněnky, nikdo z nich nevěděl, jak to dopadne,
protože se s takovými případy nesetkávají, raději hned všechny, kteří
nesplňují jejich tabulky, posílají na potrat, ať mají klid. Říkám si, jak
je možné, že se to v dnešní moderní, vyspělé zemi děje, jak je možné,
že jim tolik lidí věří a opravdu své dítě zabijí. Jak je možné, že
vystudovaní lékaři, ke kterým bychom měli vzhlížet, že něco ví, umí, v životě dokázali, dokáží zabít dítě???!!! Když
si nejsou 100 % jistí, jak to dopadne, a vše je na základě jejich dohadů?
Protože jsem neměla plodovou vodu, miminko pořádně na ultrazvuku nebylo vidět. I ve 27. týdnu mi byl
znovu nabízený potrat, znovu jsem musela podepsat papír, že své dítě opravdu nechci zabít, že chci, ať si to rozhodne
Bůh, i když jsem si samozřejmě moc přála, aby žilo.
A ono žilo a žije, chodí a je velice živé, radostné, chápavé, vnímavé, je bez plen, začíná čím dál více mluvit
ve větách, i když mu zatím nejvíce rozumíme my s manželem a babičkou. 
Když jsme jezdili do kostela s kočárkem a s kyslíkem, říkala jsem si, zda náš Míša bude někdy chodit, jestli
třeba kolem lavic nebo jestli mi někdy uteče dopředu k oltáři, jak to děti rády dělají.  I když je na to pohlíženo spíše
tak, že dítě v tu chvíli zlobí, já jsem si tu chvíli tajně přála zažít, protože chůze a běhání je veliký dar, i když nám to
většinou přijde jako samozřejmost. A taky jsem se dočkala. Hned, jak Míšánek pochopil, k čemu má nohy a jak se
dají využít, velmi hojně toho využívá.  Chvilinku neposedí a já jsem
za to moc šťastná, protože taky mohl ležet jako placka bez jakéhokoliv
pohybu.
Závěrem bych chtěla dodat, že jsem se moc modlila, hodně
velké množství lidí se modlilo se mnou, pila jsem jen „turzovskou
vodu“ a věřila. A Pán Bůh udělal veliký zázrak a Míšánka nám dal.
Kdyby nebylo Pána Boha a modliteb, Míšánek by tu nebyl. Když se
narodil, věřte, že lékaři za námi chodili a byli více udiveni, překvapeni,
snad i více radostni než my, že to miminko žije, oni tomu opravdu do
poslední chvíle nevěřili. Ten jejich radostný a překvapený výraz v
obličeji, když za námi přicházeli, nikdy nezapomenu.
Nechtěla jsem se opakovat, protože jsme o Míšánkovi
do časopisu psali už 2x, proto jsem nerozepisovala dopodrobna, jak to
s ním vše bylo. Nyní jsem spíše chtěla připomenout velký zázrak, který
se stal a říct, že Míšánkovi se daří velice dobře. Zázraky se tedy dějí
neustále. 
Chvála Pánu Bohu za to.

šťastná maminka Lenka Valentová
Tam&Tam – číslo 11, ročník 10, listopad 2019
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P. ARTUR ANDRZEJ GÓRKA
Otec Artur Górka je od července 2019 novým farářem farnosti
Hanušovice. Vystřídal otce Františka Doláka, který odešel do farnosti
Prušinovice. Ve svém předchozím působišti strávil 25 let. Jeho
zásluhou tam bylo opraveno mnoho far i kostelů a je známý tím, že
umí přiložit ruku k dílu. Srdečně ho vítáme v našem šumperském
děkanátu a přejeme mu zde mnoho požehnaných chvil.
Mohl byste se čtenářům krátce představit?
Myslím, že se představovat ani nemusím. Než jsem sem dojel,
to podstatné o mně farníci stejně už věděli.  Tak jenom doplním…
Jak všichni vědí, pocházím z Polska, z malé farnosti Gnojna.
Známějším městem v okolí je Nysa, kde jsem studoval na střední
zemědělské škole a rovněž zde po jejím ukončení nastoupil do
kněžského semináře. V roce 1991 – po čtyřech letech studia – jsem
na pozvání otce arcibiskupa Vaňáka pátý ročník dostudoval
v Olomouci.
Mám dva sourozence – staršího bratra a mladší sestru, je mi 55 let a mí rodiče ještě žijí a koncem října oslaví 80 let.
Jaké motivy byly zásadní pro vaše rozhodnutí stát se knězem?
Nad vstupem do semináře jsem dlouho přemýšlel. Nebylo to lehké rozhodování. Naši měli statek a já tíhl
k zemědělství, které mě velmi zajímalo.
První moje myšlenka byla vstoupit k salesiánům, protože jsem znal jednoho o rok staršího novice pocházejícího
z naší malé vesničky. Ale nakonec jsem se rozhodl nastoupit do diecézního semináře v Nyse. Bylo to v roce 1987.
V jakých farnostech jste po vašem kněžském svěcení sloužil?
Po ukončení studií v Olomouci jsem nastoupil do farnosti Ostrava – Mariánské Hory a 29. srpna 1992 jsem zde byl
vysvěcen na jáhna. V tomto roce mi bylo dopřáno zdokonalit si český jazyk. 19. 6. 1993 jsem v Olomouci přijal
kněžské svěcení. Musela se zde rovněž podepsat „výpůjčka“ na 5 let – oficiálně jsem totiž kněz opolské diecéze.
Ta se ale nikdy více neprodloužila, i přesto, že jsem stále zde. Papírů beztak máme všichni ažaž.  Po kněžském
svěcení jsem začal jako kaplan sloužit v Novém Jičíně a 19. července 1994 jsem odešel do Pavlovic u Přerova a poté
do Dřevohostic. To už samostatně, jako farář. Zde jsem působil celých 25 let a 10 let k tomu spravoval farnosti
Blažice a Domaželice. A od 23. července 2019 jsem zde, ve farnosti Hanušovice.
Proč jste se rozhodl odejít z Polska a sloužit
věřícím v jiné zemi?
Zemědělská škola, na které jsem studoval, byl
vlastně původně klášter verbistů. Klášter byl však
zkonfiskován a přebudován na školu a verbisté se
museli přestěhovat do jeho malé části. Tak se stalo,
že jsem byl s nimi v častém kontaktu a setkával se
tak s opravdovými misionáři, kteří působili na
misiích v Africe či Jižní Americe. V semináři jsem
byl činný v misijním společenství na podporu
misionářů. Zde jsme se za misionáře modlili
a protože bylo na škole hodně bohoslovců, naše
diecéze nás podporovala v rozhodnutí, abychom
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i my šli na misie. Já jsem přemýšlel o misiích
v Bělorusku. Ale mezitím zavítal do semináře otec
arcibiskup Vaňák a bylo nám umožněno odjet do České
republiky. Tak jsem sem s dalšími šesti z ročníku přijel
a začal bojovat s češtinou.
Jste v České republice rád?
Odpovědí na tuto otázku jsou léta v Česku strávená.
Jsem zde vlastně od roku 1991 a na stěhování zpět
nemyslím…
V šumperském děkanátu máme společně s Vámi
4 kněze Poláky. Jste tomu rád? A znamená to podle
Vás, že náš kraj je už téměř misijním územím?
Čtyři Poláci, to ještě nic není! V přerovském děkanátu jich bylo více. Ale potěšme se, misie jsou všude. Opravdu.
Jaká byla vaše poslední farnost, jak jste tam byl dlouho a co vás tam nejvíce inspirovalo, oslovilo, naplňovalo?
Mojí poslední a doposud jedinou samostatnou farností byly Dřevohostice. Zvykli jsme si na sebe, mnohé se udělalo.
U každého ze 4 kostelů a tří far bylo pěkné společenství – jak farníků, tak i brigádníků. Ale bylo již na čase –
po 25 letech – abych odešel.
S jakými pocity jste přišel do šumperského děkanátu a konkrétně do farnosti Hanušovice, kde jste nyní
farářem? Popř. jaké jsou Vaše první dojmy?
O Hanušovicích jsem předem neměl žádné informace. Známí mi říkali, že jsme tudy kdysi projížděli… Znal jsem o.
Petra, ale o. Františka ne. A jak si zvykáme? Odpovím příkladem. V Arsu, v kostele, kde sloužil Jan Maria Vianney,
často adoroval jeden sedlák. Když se ho světec zeptal, co při adoraci dělá, sedlák odpověděl: „Já se dívám na Něho
a On na mě“. Takže farníci si zvykají na mě a já na ně…a máme co dělat.
Pracujete raději s dětmi či mládeží, nebo spíše rodinami či seniory, nebo to nemáte vyhraněné?
Snažím se dělat, co je potřeba, nějaká specializace typu mladí – senioři, to ne. Jsem kněz ve farnosti.
Jaké jsou vaše zájmy, čím si krátíte volný čas (máte-li nějaký)?
Rád cestuji a rovněž rád podnikám výlety do hor. Jak sám,
tak s nějakou partou – známými, farníky nebo s mládeží. Navštívili
jsme tak už vícekrát hory v Rumunsku, Makedonii či Slovinsku.
Spojili jsme to mnohdy i s návštěvou různých klášterů či jiných
památek.
Máte nějaký recept na smutek či pro období, kdy se člověku
nedaří?
Pro mě je to vycházka do hor, a nejlépe, když si při tom můžu
zazpívat mariánské písně. Ale po „našemu“!!
A nějaké motto na závěr?
Je velké množství krásných myšlenek, které bychom si mohli
doporučit – dovolte jednu od apoštola Pavla: „Dobrý boj jsem
bojoval, běh jsem ukončil a víru jsem uchoval!“ Kéž by to platilo
i o nás.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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ZAKOTVENÍ V REALITĚ, POKORA A NADĚJE...
Tyto ctnosti připomněl spirituál P. Antonín Krasucki, OP sestrám Sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy
při věčných slibech sestry Vladislavy Terezie z Avily Grauové z Postřelmova, které se konaly 29. září v rodišti svaté
Zdislavy v Křižanově. Při slavnostní mši svaté složila sliby na tříleté období také sestra Iva Anežka Hojková
ze Suchdolu nad Lužnicí a všechny sestry obnovily své sliby a závazek, že chtějí sloužit církvi tam, kde je to nejvíce
potřeba, a vnášet Krista radostně do světa. Toto misijní poslání v duchu zakladatelů chtějí sestry prožívat v reálném
životě se všemi starostmi, co život ve světě našim současníkům přináší, být při tom všestranně pokorné, neboť lidé
světa i v církvi nebudou jejich zasvěcení v chudobě, čistotě a poslušnosti často chápat, a vnášet svou modlitbou
a přítomností do lidské společnosti naději, kterou přináší radostná Kristova zvěst.
Slavnosti se zúčastnili kromě Otce spirituála také bývalý zábřežský děkan P. František Eliáš a P. Jiří Putala,
bývalý farář z Postřelmova. Bohoslužbu doprovodila svým krásným zpěvem schola složená z postřelmovských
farníků a přátel. Naše krásné společenství navštívily také další řeholní sestry z postřelmovské farnosti: dominikánka
Guzmána Jana Valentová a Anežka Alena Viktorinová, která 14. září 2019 složila věčné sliby v Kongregaci sester
Svatého kříže. Vzpomínali jsme také na setru Ludmilu Lenku Treutnerovou ze Sudkova, která se za nás modlí
v Klášteře sester bosých karmelitek v italském Janově.
Bohu, který tyto setry povolal k následování
Krista, zesnulému P. Jagošovi, který tyto sestry v jejich
začátcích duchovně vedl, a také všem dobrým lidem z
děkanátu Šumperk a Zábřeh, kteří se modlí za nová
kněžská a řeholní povolání na pravidelných poutích,
patří naše vděčná radost. Tyto sestry jsou důkazem, že
Bůh naše modlitby slyší a vyslyší podle své vůle.
Prosíme Vás všechny o modlitbu, abychom
vytrvaly ve svém povolání. Také my, sestry zdislávky,
se modlíme za vás, zvláště pak za kněze, rodiny, mládež,
pomáháme lidem na okraji společnosti i duševně
nemocným. Pokud byste potřebovali naši pomoc a
podporu, obraťte se na nás na našich webových
stránkách: www. zdislavky.wbs.
s. Lenka Bernadetta Nezbedová
generální představená DBZ

BÝT VDĚČNÁ…
…A jak se vlastně máte celý den?
Ležíte tady naproti svému oknu… posloucháte
rádio… cvičíte si v posteli… přijdou návštěvy
a pečovatelky… den je dlouhý…
„Víte, já tady ležím už pátý rok.
Předtím ty dva to taky nebylo nic moc,
ale ležím, ležím pět let. Manžel zemřel
před rokem. Je to dlouho, nechci už tady
tak dlouho být.
Ale víte, já se budím ráno velmi brzy. Mám spoustu času. Na modlitbu. Modlím se za všechno,
co mi Bůh dal a stále ještě dává. Pořád a pořád je za co děkovat.“

Aneta Svozilová, sociální pracovnice Charity Šumperk
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Do 15. listopadu se zájemci o tříkrálové koledování mohou hlásit:
Michaele Stuchlé, tel: 739 002 792, mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz
Věře Ponížilové, tel: 734 796 139, mail: vera.ponizilova@sumperk.charita.cz
I nadále mohou rodiče přihlašovat své děti, které by chtěly koledovat, koordinátorce,
místním asistentům, popř. kněžím. Ani dětí není nikdy dost.
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky

VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
V letošním roce se vykoledovalo 871 402 Kč. K této vykoledované částce se připočte poměrná část výtěžku z DMS
a finance, které přišly přímo na tříkrálový účet. Z toho se vypočítá následně 58%, které putují na účet Charity.
Celková suma, kterou jsme letos obdrželi, činí 515 668,09 Kč.
Peníze jsme využili tímto způsobem:


Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z.s. Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času
pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost. 20 000 Kč



Podpora ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. Základní myšlenkou sdružení je nabídnout
podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících
s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. 20 000 Kč



Přímá pomoc. Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy
s handicapem či osoby s handicapem. 80 000 Kč



Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení. Podpora a rozvoj aktivit pro spolupráci
s handicapovanými lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. a Společenství vdov, z.s., které podporuje
osamělé ženy, aby nezůstaly samy. 6 000 Kč



Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dlouhodobě největší zájem je o elektrická polohovací
lůžka. 37 000 Kč



Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast
Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska. Péče o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba
vedoucí k vyléčení. 352 668,09 Kč

Z celkového výtěžku TKS zůstává 58 % pro náš region, 15 % využívá na své projekty Arcidiecézní Charita Olomouc,
10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky, 5% krizový
fond, 2% nouzový fond.
Bližší informace najdete na: www.trikralovasbirka.cz
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky

SBÍRKA POTRAVIN
Charita Šumperk se letos, stejně jako každý rok, zapojí do Sbírky potravin.
V sobotu 23. 11. 2019, od 8:00 do 13:00 budeme v Hypernově (Hypermarket Albert), Vřesová 11, Šumperk. Můžete
zde zakoupit potraviny a hygienické potřeby a darovat je potřebným.
S případnými dotazy se obracejte na Věru Ponížilovou, koordinátorku Sbírky potravin:
734 796 139, vera.ponizilova@sumperk.charita.cz
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK V KAFARNAUM
V městě Šumbarku,
v šestém roce panování Václava Všeznalého

Evangelista popisuje Tvůj příběh několika málo větami, přesto si dokážu představit, co vše se za nimi skrývá.
Rozumím bolesti otce, který se obává o život svého nemocného syna, a domýšlím se, co vše muselo předcházet jeho
zázračnému uzdravení.
Zastával jsi významný post u královského dvora, a tak jsi bezpochyby netrpěl hmotnou nouzí. Na boj se
synovou zákeřnou chorobou jsi jistě vynaložil mnoho prostředků. Pozval – a zaplatil – jsi bezpočet lékařů a léčitelů,
hodných i nehodných toho jména. Ve svém zoufalství ses chytal onoho příslovečného stébla naděje a popřával sluchu
nejrůznějším radám. Vše bylo marné; přes veškerou Tvoji snahu se stav dítěte stále zhoršoval. A tehdy do Tvého
domu dorazila zvěst o zázračném divotvůrci, který se právě vrátil do Galileje.
Nejprve jsi byl skeptický; už ses přece tolikrát zklamal. Nakonec ses však začal o osobu nového proroka více
zajímat. Dospěl jsi k těžkému dilematu. Čím více ses utvrzoval v tom, že se nejedná o žádného šarlatána, tím jasnější
bylo, že se s ním nesmíš kompromitovat. Cožpak bys mohl – jako služebník podezíravého Heroda – přispět k
legitimitě jakéhosi přivandrovalce, jehož lůza provolávala králem? Snadno bys mohl přijít nejen o své pracně nabyté
postavení, nýbrž také o hlavu. Viděl jsi přece tyto hlavy padat pro mnohem bezvýznamnější provinění.
Přesto ses nakonec za Ježíšem vypravil. Nic tolik nesrovná životní priority jako strach o život blízké osoby.
Teprve v takových mezních situacích se dokážeme oprostit od trvalého tlaku světa a jeho starostí. Teprve tehdy
vidíme jasně, co je skutečně důležité. Náhle pro Tebe neznamenala nic ani dlouho budovaná kariéra, majetek, prestiž,
moc, ba ani vlastní život. To vše bys rád vyměnil za život svého syna. A tak jsi za ním přišel a rozechvělým hlasem
vyslovil svou žádost.
Prorok Tě zdaleka nepřivítal s otevřenou náručí, naopak vyplísnil Tě za to, žes po něm požadoval znamení
stejně jako ostatní z davu. Nešlo Ti o žádná znamení; chtěl jsi jediné – uzdravení svého syna, a tak jsi jen stále dokola
opakoval svou prosbu. Nakonec Ti vyhověl, ubezpečil Tě, že Tvůj syn bude zdráv a dále se ubíral svou cestou.
Byl jsi zmaten; očekával jsi, že Tě doprovodí do Tvého domu a tam složitými rituály vykoná jeden ze svých
zázraků. Namísto toho jsi získal jen slovní příslib. Pln zoufalé naděje jsi spěchal domů, abys zjistil, že zákeřná nemoc
opravdu ustoupila. Ještě chvíli jsi zápasil sám se sebou a pokoušel se „racionálním“ způsobem vysvětlit
nevysvětlitelné. Konečně jsi tomuto vábivému pokušení odolal a učinil jediné skutečně pravdivé rozhodnutí – uvěřil
jsi v Krista, krále, jehož moc přesahuje domnělé možnosti všech světských vladařů. Tehdy se dovršil Ježíšův zázrak
– uzdravil se nejen Tvůj syn, ale i Ty sám s celou rodinou.
Nevím, jaký byl Tvůj další osud. Pochybuji, že bys po tom všem ještě mohl – a chtěl – vykonávat službu
u Herodova dvora. Možná jsi skončil v chudobě, ve vyhnanství či dokonce na popravišti. Jsem však přesvědčen, že to
v každém případě stálo za to.
Pavel Obluk

Od měsíce září si užívá zaslouženého důchodového odpočinku
dlouholetá pastorační asistentka farností Velké Losiny, Sobotín a Loučná nad
Desnou - paní Dana Ponížilová. Tímto paní Daně srdečně děkujeme za její
dlouholetou a obětavou službu pro naše farnosti a do další etapy jejího života
přejeme hodně pohody a Božího požehnání.
vděční farníci a duchovní správce P. Milan Palkovič
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Farníci z Olšan srdečně zvou na

Poutní mši svatou
ke cti sv. Martina
na Olšanské hory

v neděli 10. listopadu

ve 14:00 hod
HLEDÁME KOLEDNÍKY Z ŠUMPERSKÉ FARNOSTI
I přesto, že se Tříkrálová sbírka uskuteční až počátkem ledna 2020, už nyní je nutné zajistit vše potřebné
k jejímu zdárnému průběhu. Proto jsem byla požádána (i letos) koordinátory TKS Charity Šumperk o spolupráci
a zajištění koledníků i vedoucích skupinek právě v naší šumperské farnosti.
Výsledky v lednu 2019 byly povzbudivé – do 20 pokladniček se vybralo za šumperskou farnost 96 921 Kč,
zatím nejvíc v naší kolednické historii. Do koledování se zapojilo mnoho nových a mnohdy malých koledníků,
aby takto vystřídali ty starší či rozšířili řady „vytrvalých“. Za to jim ještě jednou moc děkujeme. I přesto zbývá ještě
mnoho částí v Šumperku, kam koledníci nemají šanci zavítat. Šumperk má téměř 30 000 obyvatel a není v silách
kolednických skupinek vše obsáhnout. Každý rok se setkáváme s otázkami – a proč jste nešli sem,
a proč jste nebyli u nás. Je pravdou, že někteří lidé opravdu na koledníky čekají a je jim líto, když nepřijdou. (I když
máme na vlastní kůži vyzkoušeno, že ne úplně všichni. )
Proto se obracím s prosbou i na vás ostatní, kteří jste ještě nekoledovali, abyste rozšířili naše řady. Není to
opravdu tak náročné, jak se může zdát. Letos se bude koledovat od 2. do 10. ledna. Jak se stalo tradicí, většina
koledníků se schází na Tříkrálovém požehnání, letos to vychází na sobotu 4. ledna. Po mši svaté (která začíná v 8.30)
skupinky odcházejí koledovat. Doba, kterou koledují, je individuální. Někteří se vrací na farní středisko už kolem
oběda, jiní až za světel večerních pouličních lamp. Na všechny čeká Tříkrálový guláš a další dobroty, pro děti i nějaká
odměna. Kdyby někomu nevyhovovala sobota, je možné koledovat i kdykoliv jindy.
A koho hledáme? Ochotné vedoucí skupinek (musí mít minimálně 15 let), ale i ochotné koledníky. Ti mohou
být jak z řad dětí, tak i dospělých. Chodí skupinky dětí, chodí skupinky dospělých, chodí skupinky smíšené…
Kromě vykoledovaných peněz, které Charita rozděluje potřebným, můžete přinést lidem požehnání do jejich
domovů. Téměř všichni, kteří otevřou dveře svých domovů, si nechají na své vstupní dveře napsat K+M+B a jsou
rádi, když jim zazpíváte. A když k tomu zazní i nějaké hudební nástroje, ano, jsou i takoví, kteří je v dešti mrazu
nosí, mnohdy se neubrání dojetí.
Všichni, kteří by se chtěli zapojit, mi mohou napsat na mail cprsumperk@ado.cz
nebo se domluvit telefonicky na tel. 731402395. Protože se zavčas musí udělat kolednické
průkazky a vyřídit spoustu další náležitostí, je nutné, aby se případní zájemci nahlásili
obratem. V Charitě by rádi měli úplný seznam skupinek už nyní.
Touto cestou prosím i všechny koledníky a vedoucí skupinek z minulých let,
aby mi potvrdili svou účast či neúčast v Tříkrálové sbírce 2020 rovněž obratem. Děkuji.
za Centrum pro rodinu Lenka Špatná
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PROGRAMY PRO DĚTI


Sedmikrásek – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ!
Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý pátek - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba s písničkou,
říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání – P. Kočí: 608 883 111.



Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté. I s nesením obětních darů.
Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů.
Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.



Scholička pro děti a rodiče – bude doprovázet devátou mši svatou jednou za měsíc (po předchozí domluvě).
Zveme další zájemce - pravidelné zkoušky – po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10. 15 – 10.45).
Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.



Mše svatá pro rodiny s dětmi – v pondělí 14. 10. v 10.00 v kapli na farním středisku, Kostelní náměstí 4.



Klubík Neposeda – pro děti od 3 do 6 let, vždy od pondělí do středy v čase od 7:00 do 14:30 hod – důraz na
křesťanské a etické principy, vztah k přírodě, ekologii a propojení s tradičními křesťanskými svátky a
lidovými obyčeji. Kontakt – Mgr. Pavla Čermáková. pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ


Posezení s knihou pro seniory – bude letos probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase 9:30 – 11:00 v Domově
pro seniory, U Sanatoria 25 v Šumperku. Těší se na Vás lektorka setkávání Petra Kočí:
tel. 608 883 111



Adorace pro maminky – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00.



Modlitby matek v Šumperku – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ! Jednou za týden, vždy ve středu
od 10.00 na farním středisku/farním hřišti. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759. Aktuální informace
na fcb - MM Šumperk - md https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/



Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111.



Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku.
Začínáme od 19. září.



V termínech 23. – 24. 11. 2019, 4. – 5. 1. 2020 proběhne na farním středisku kurz Respektovat a být
respektován, který povedou manželé Kopřivovi. Podrobnější informace na cprsumperk@ado.cz nebo na tel.
731 402 395.



Společné tvoření adventních věnců u punče  – 29. 11. Od 19.00 v prostorách Klubíku Neposeda.
Korpusy, svíčky – možno zakoupit na místě, větvičky na zdobení budou k dispozici, ozdoby si každý donese
sám, po předchozí domluvě může zakoupit rovněž na místě. Příspěvek na program – 20 Kč/ osoba. Na
program je potřeba se předem přihlásit u Lenky Špatné na cprsumperk@ado.cz
nebo na tel. 731 402 395.



Společné zdobení perníků na akci farnosti Setkání se svatým Mikulášem se letos nebude konat, prosíme,
přineste v určených termínech perníčky už nazdobené (popř. nenazdobené) na faru.
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JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz
začíná 17. září 2019.
Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková,
kurz začíná 19. září 2019.
Angličtina pro mírně pokročilé 2. skupina – vytvořila se další skupinka nových zájemců, můžete se ještě
přihlásit. Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
Mikuláš pro nejmenší – úterý 3. prosince od 15.30 na farním středisku. Cena mikulášského balíčku - 30 Kč/dítě.
Na program je potřeba se předem přihlásit u Lenky Špatné na cprsumperk@ado.cz nebo na tel. 731 402 395.
Adventní odpoledne pro manžele: 8. 12. 2019 od 16.00, Manželství jako ring, anebo cesta k Bohu? Přednáška,
diskuze a svědectví manželů z hnutí Équipes Notre Dame. Zveme manželské páry z celého děkanátu.
Kurz efektivního rodičovství – plánujeme v termínech 6. 2. / 13.2. / 20.2. / 27.2. / 5.3. / 12.3. / 19.3. / 26. 3. 2020
vždy od 17:00 - 19:30 hod. v sále Obecního úřadu Branná. Cílem tohoto programu je pomoci rodičům získat
dovednosti a rozvinout schopnosti, které jim pomohou zvládat všechny každodenní těžkosti, se kterými se při
výchově svých dětí dnes a denně potýkají.
Kurz povede Mgr. Marcela Anežka Kořenková, erudovaná lektorka, která nabízí tyto kurzy po celé olomoucké
diecézi.

PROSBA UŽIVATELŮM FARNÍHO
STŘEDISKA V ŠUMPERKU
Skončily prázdniny, začal nový školní rok a na farním
středisku to opět žije. Probíhají tam programy už zaběhlé,
ale i nové. Pro nováčky, ale i pro ty ostřílené máme velkou
prosbu. Prosím, uklízejte po sobě. Každý vedoucí skupiny
(a je jich tam dost) či rodič, který přijde se svým dítětem např.
do herničky (nahoře u kuchyňky či dole v kavárně), by měl být
zodpovědný za to, že místnost či věci, které si půjčí ke své
činnosti, budou po skončení programu či hry ve stejném stavu
a na stejném místě jako po jejich příchodu. Tak se nestane,
že se budou povalovat v regálech papíry, pracovní listy
či pomůcky z loňského roku, pastelky budou neostrouhané,
lepidla vyschlá, knížky roztrhané, hračky rozházené, koberec
špinavý. Nebo že se zde objeví věci nové, o kterých se neví,
kdo a proč je donesl, jako např. pytle s oblečením
pro potenciální neidentifikovatelné zájemce. Nebo že se
některé věci dokonce ztratí. Všichni chceme, aby nám bylo na
středisku hezky, a proto se chovejme ohleduplně. A nebojme
se udělat třeba i něco navíc (vyhodit popsané papíry po někom
dalším, ostrouhat dětem pastelky, slepit leporela, dát kostky
do jednoho koše a ne do pěti, zamést v místnosti, utřít stoly,
utřít (nejen umýt) po sobě nádobí aj. Bohužel střediskového
skřítka, který by to udělal za nás, nemáme.
Lenka Špatná
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PŘIJEĎTE DO OLOMOUCE
Návštěva našeho krajského města a sídla naší diecéze je v každém
ročním období opravdový zážitek, protože jen naše hlavní město Praha se
může pochlubit větší památkovou rezervací než má Olomouc.
Nadcházející adventní čas přímo láká k cestě do nedaleké Olomouce
a při její návštěvě doporučuji navštívit velmi zajímavou výstavu
OLOMOUCKÝ ORLOJ/ 500 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Tato výstava je připravena
k půltisíciletému výročí první známé písemné zmínky o olomouckém
orloji a představí umělecké i technické součásti orloje z různých etap jeho
vývoje, ale i celou řadu obrazových, písemných i plánových dokladů
z minulosti této významné památky, která tvoří známou dominantu
olomoucké radnice, bohužel dodnes v duchu socialistického realismu
od bigotního komunisty Karla Svolinského, laureáta Státní ceny,
Národního umělce, nositele Řádu práce, signatáře tzv. Anticharty atd.
a tak dodnes kalendárium ve spodní části orloje znázorňuje dny významné
pro komunistický režim, jako například narozeniny masového vraha J. V.
Stalina, K. Gottwalda a dalších politiků a zvonkohra měla podle původního plánu Internacionálu, ale nakonec byly
zvoleny hanácké lidové písně.
Orloj v Olomouci prošel od svého vzniku mnoha úpravami a změnami a nejstarší dochované části dnešního
astronomického stroje pocházejí z roku 1898, kdy byl orloj vybaven heliocentrickým ciferníkem – jedná se o jeden
z mála heliocentrických orlojů na světě. V roce 1926 byl vyzdoben Jano Köhlerem alegorickým vyobrazením
moravské země, avšak v samém závěru války v květnu 1945 byl orloj nesmyslně a zcela zbytečně poškozen granátem
opilými sovětskými vojáky, ale již v roce 1946 byl opraven a vrácen do původní podoby z roku 1926.
Bohužel po únorovém komunistickém puči v roce 1948 bylo rozhodnuto vedením města, aby rodák
ze Svatého Kopečku K. Svolinský vytvořil v letech 1949 – 1954 novou podobu orloje ve stylu socialistického
realismu, a to ve spolupráci se svojí manželkou, sochařkou Marií Svolinskou a na realizaci se také podílel sochař
Olbram Zoubek. Po listopadové sametové revoluci 1989 vznikla v Olomouci občanská iniciativa, požadující
obnovení původní podoby orloje, bohužel dodnes v oknech orloje po sedm minut defilují figury kopáče, pekaře,
úředníka, volejbalistky a dalších profesí.
Výstava potrvá do 5. ledna 2020 a je otevřena denně mimo pondělí a úterý od 10 do 17 hodin.
Pavel Hýbl

PODHÁJSKA 2020
v termínu 21. 1. – 26. 1. 2020
Farnost Velké Losiny zve zájemce na relaxační pobyt do termálních lázní PODHÁJSKA. Jako obvykle
vyrazíme v lednu, přesněji 21. až 26. ledna 2020.
Každý den bude zajištěna možnost účasti na mši svaté. Plánujeme poutní výjezd do okolí. P. Milan Palkovič
nabídne tradiční ochutnávku mešních vín s doprovodným slovem odborníka.
MgA. Martina Pavlíková program obohatí večerním čtením.
V ceně je započítáno: doprava, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
polopenze, permanentní vstupenka na termální koupaliště.
Cena pobytu je 7 500 Kč. (V ceně není zdravotní pojištění na Slovensko.)
Přihlášky na faře v Zábřeze u paní Lexmanové tel. 731 626 509.

strana 14

Tam&Tam – číslo 11, ročník 10, listopad 2019

PODZIMNÍ BARVY... ŽIVOTA
Také jste si toho všimli? Letošní podzim byl více barevný, než je běžné.
Sleduji barvy listí, vnímám den po dni, jak se stromy na stráni před naším domem jen zvolna, pomaleji
než jindy, proměňují v jednolitou, málo barevnou plochu.
„Hloupost!“ říkám si. Prostě jen mám více času tu krásu vnímat. Letošní podzim je stejný jako ten loňský
a jako ten před deseti lety.
Potom jsem slyšela krátkou reportáž v televizních Událostech o barvách podzimu: Prý každý podzim je
jedinečný. Přijdou-li dříve noční mrazy, listí se barví dohněda a rychle opadává. Zůstává-li dlouho teplo bez mrazů,
stromy se spíše barví dočervena a dožluta. Samozřejmě velký vliv na množství listí na stromech má vítr.
Tak přece jenom. Není to jen moje mylná představa, že ten letošní barevný podzim je delší.
Vím, co si teď říkáte: Hloupá ženská, ta má asi plno času jen tak koukat z okna.
Mám. Starám se o svoji maminku, třikrát denně ji zvedáme k jídlu. Jedno jídlo většinou za hodinu nestíhám.
No a při krmení opravdu je čas pozorovat tu barevnou krásu, která se očím za oknem nabízí.
Řekla jsem si: Půjdu se na ten podzimní les podívat někam kousek dál, někam, kde je větší rozhled.
Až po obědě maminku uložím, stačí nasednout na kolo a hurá nad Šumperk. Jak já miluji ten pohled na naše krásné
hory!
Ale byla jsem překvapena. Nedočkala jsem se úžasně barevného pohledu, ale jen obrysů šedých lesů, které
se spíše snažily skrýt do mlžného oparu. Žádná zvláštní krása. Tenkrát se totiž slunce schovalo za mraky.
Uvědomila jsem si, že když chci obdivovat barevný podzim, musím se dívat zblízka. Neuvidím žádné
zvláštní barvy, když nesvítí slunce přímo na stromy, které pozoruji. Ten den jsem viděla více barev z okna naší
kuchyně než z vyvýšeného místa za městem.
Napadlo mě přirovnání: Podzim a stáří.
U starých lidí působím už mnoho let. Velmi
silná byla pro mě jen několik měsíců trvající práce v
domově důchodců.
Jak rychle ti lidé odcházejí. Jak je pro ně
důležitý osobní kontakt s člověkem. Jak na chvíli
pookřejí, když je pohladíte, vyslechnete, podáte ruku.
Stáří. Když se na stáří díváte zdálky, uvidíte
jen šedé anonymní obrysy, které se utápějí v jakési
mlze zbytku života. V nemoci, bez rodiny a bez Boha
jejich dny často ztratily smysl.
Staří lidé jsou jako ty stromy, Stromy postupně
ztrácejí barvu a když přijdou o listí, je více vidět,
že mnohý z nich byl v průběhu let nějak pokřiven.
Přinesme starým lidem kousek lásky. Nechme
zazářit do lidské beznaděje, do nemoci Boží slunce.
Lidský život je originál. Když nahlédnete zblízka,
místo šedi začnete vnímat mnoho barev.
Jistě není posláním každého z nás navštěvovat
cizí lidi v domově důchodců. Nemáte tam ale někoho blízkého? Nemáte tam někoho, kdo na vás denně čeká? Nemáte
někoho starého ve svém okolí, ve své rodině? Někdy stačí dobré slovo, úsměv místo lhostejnosti.
Když se starým lidem dostane více lásky, budou mít více chuti do života a více optimismu. Jako ty podzimní
stromy, které ještě nepřešly mrazem.
Renata Rusnáková
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ANNA KOLESÁROVÁ

SVĚTEC MÉHO SRDCE

*14. července 1928 Vysoká nad Uhom, Slovensko
† 22. listopadu 1944 Vysoká nad Uhom, Slovensko
Anna Kolesárová je slovenská mučednice čistoty a oběť válečného
zločinu spáchaného vojákem Rudé armády. Šestnáctiletá Anka, která si
raději zvolila smrt, než by se nechala zneuctít, může být velkým vzorem pro
mládež, i když se možná zdá, že její poselství jde proti proudu dnešní doby.
Papež František ji 1. září 2018 blahořečil. Je první blahoslavenou
Slovenkou, která nebyla řeholnicí. Anna je patronkou mladých lidí, obětí
zneužívání a znásilnění, ale i patronkou dobrého počasí, a to nejen venku,
ale i v rodinách. Církev si její svátek připomíná 20. listopadu.

Narodila se 14. července 1928 ve Vysoké nad Uhom
na východním Slovensku (asi 10 km od hranic s Ukrajinou) Jánu
Kolesárovi, zvanému Hruška, a jeho manželce Anně, rozené Kušnírové.
Svátost křtu přijala Anna druhého dne po narození. Navštěvovala Obecní lidovou školu v rodné vesnici. Absolvovala
povinnou osmiletou školní docházku, patřila mezi lepší žáky.
V dubnu 1942 ve věku 51 let zemřela Annina maminka na zápal plic. Anna měla tehdy 13 let a protože žila
pouze se svým otcem a starším bratrem, musela se chopit nelehkého úkolu ženy v domácnosti. Péče o rodinu a
domácnost způsobila, že ve věku 16 let, v době své smrti, byla Anna již silnou a zralou osobností. Vynikala svým
náboženským založením a příkladným mravním životem. Podle svědectví rodáků pravidelně navštěvovala
bohoslužby v kostele a přistupovala ke svátostem. Účastnila se také pobožností a modliteb růžence.
Když se koncem druhé světové války přiblížila fronta, lidé v obci se schovávali ve sklepech. Ve velkém
sklepě pod kuchyní domu Kolesárových našel úkryt nejen Ján Kolesár se svou rodinou, ale i sousedé. V té době si
Anna oblékala černé šaty po matce, takže působila dojmem starší ženy.
Dne 22. listopadu 1944 sovětská armáda dorazila i do vesnice Vysoká nad Uhom. Jeden opilý sovětský voják
při prohlídce domu nahlédl do úkrytu Kolesárových. Ján Kolesár se snažil předejít případným problémům, a tak řekl
své dceři: „Haňka, daj mu niečo zajesť, iste je hladný.“ Anna poslechla svého otce a vyšla nahoru do kuchyně,
aby dala vojákovi něco k jídlu. Po chvíli však rudoarmějec začal Annu obtěžovat. Vyhrožoval jí, že pokud se mu
neoddá, zastřelí ji. Ona kategoricky odmítla a zděšeně se mu vytrhla z rukou.
Utekla zpátky do sklepa, ale voják ji následoval a s namířeným automatem
řekl: „Rozluč se s otcem!“ Poslední slova dívky byla: „Apočko (tatínku),
zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Vzápětí voják svou hrozbu uskutečnil.
Zazněly dva výstřely z jeho zbraně a dívka skonala.
Kvůli válečným poměrům byla zavražděná dívka pochována nejprve
tajně bez kněze druhý den v noci. Veřejný pohřeb se konal
až po několika dnech, 29. listopadu. Pohřební obřady vykonal Anton Lukáč,
generální vikář užhorodského děkanství a farář v Pavlovcích nad Uhom. Ten
zapsal
smrt
Anny
Kolesárové
do
matriky
zemřelých,
kde v poznámkách uvedl: „Hostia sanctae castitatis“ (Oběť svaté čistoty), do
křestní matriky farního úřadu připsal: „Zavražděná vojákem z Ruska kvůli
čistotě.“
Týž duchovní napsal o politováníhodné události také do farní
kroniky na farském úřadě v Pavlovcích nad Uhom. Svědectví podepsalo pět
svědků. Podle zápisu ve farní kronice byla statečná dívka při tomto
odvážném činu posílena eucharistickým Kristem, neboť krátce předtím
učinila svatou zpověď a přistoupila ke svatému příjímání. Její vražda nikdy
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nebyla potrestána. Politické poměry před rokem 1989 neumožnily veřejně se zabývat procesem blahořečení
mučednice.
První snahy o blahořečení Anny Kolesárové začal vyvíjet jezuita Michal Potocký, rodák z Vysoké nad Uhom.
Od r. 1957 oslovoval svědky Annina života a smrti a získal od nich přímá i nepřímá písemná svědectví, která byla
později v procesu blahořečení použita.
Rodný dům pátera Michala Potockého funguje nyní jako pastorační centrum Anny Kolesárové, tzv. Domček.
Od r. 2008 je zde trvale přítomen kněz se svými spolupracovníky, kteří organizují aktivity pro mladé lidi i rodiny.
Lidé se schází při společných modlitbách, brigádách, tvořivých dílnách, sportovních a společenských hrách,
duchovních obnovách.
Od května 1999 se konají čtyřikrát ročně Poutě radosti – setkání mladých lidí okolo 15 let věku. Každá pouť
má své téma, mladí mají možnost vyslechnout přednášky, diskutovat, zúčastnit se mší a adorací. Protože rodiče
mnohých dětí chtěli navštívit místo, které jejich potomky tolik oslovilo, organizují se od června 2004 Poutě rodin.
Pro mládež starší 23 let vznikly Poutě zralosti.
Mnozí byli osloveni příkladem statečné dívky, litovali svých selhání a se znovu nalezenou sebeúctou prosili
o milost čistého srdce. Někteří své předsevzetí vyjádřili písemně do tzv. knihy čistých srdcí, která má název
„Rozhodli jsme se pro čisté srdce“. Napsaná slova svědčí o tom, že mnozí muži a ženy své rozhodnutí považují
za závazek a snaží se žít v duchu myšlenky: „Když víš, co chceš, tak chtěj, co víš!“ Společenství lidí žijících
v Domčeku se denně modlí za všechny, kteří se do knihy zapsali, aby ve svém rozhodnutí vytrvali.
Výrok „Raději smrt než hřích", který lze nalézt na náhrobním kameni Anny Kolesárové, není její přímou
citací. Annu již od doby prvního svatého přijímání velmi inspiroval svatý Dominik Savio a zejména jeho čtvrtá zásada
– „raději zemřít než zhřešit". Tento odkaz vystihuje život Anny Kolesárové, která byla vždy připravena volit třeba i
smrt, než ztratit přátelství s Bohem.
Při exhumaci pozůstatků Anny Kolesárové se kromě jejích kostí a kousků rakve našla i tři spojená zrníčka
z Annina růžence. Udává se spojitost s modlitbou tří Zdrávasů. Zvyk modlit se každý den třikrát za sebou modlitbu
Zdrávas Maria vznikl ve 13. století v Německu. Milovníci této novény tří Zdrávasů byli i někteří světci,
např. sv. Gertruda, Jan Bosko či otec Pio. Během přípravného procesu blahořečení Anny Kolesárové se mladí lidé
začali modlit u jejího hrobu každý den modlitbu tří Zdrávasů za srdce čisté, věrné a moudré. V prvním Zdrávasu
prosí za dar povolání a rozhodování se podle Boží vůle, za schopnost rozlišit, co je a co není správné, za poznání své
cesty v Božím plánu. Druhý Zdrávas obětují za čistotu myšlenek, slov i skutků. Třetí Zdrávas vyjadřuje touhu
po věrnosti Bohu a jeho poselství.
Anna je zobrazována v modrých šatech, které svou barvou mají symbolizovat moudrost, zbožnost
a sjednocení nebeského a pozemského. Na šatech je kvítek – sedmikráska, která vyjadřuje čistotu, mladost,
jednoduchost, krásu a nevinnost. Vlasy má Anna zapletené do věnečku, který podle svědectví lidí ráda a často nosila.
Velkým šiřitelem odkazu Anny Kolesárové je kněz Pavol Hudak, který již více než dvacet let působí
v Annině rodišti. Význam jejího poselství vyjádřil slovy: „Anka nám ukázala, že k ženě patří úcta, že si má vážit
sama sebe. Úctou k ženě se muž učí být mužem.
Svědectví Anky pomáhá chlapcům stávat se
správnými muži a přes cudnost dívky, která zná
hranice a jasně je ukazuje svému okolí, ji chlapec
touží milovat a chránit, protože si jí váží.
Ať Anna Kolesárová pomáhá mladým
křesťanům obstát ve věrnosti evangeliu, i kdyby
to znamenalo jít proti proudu a zaplatit za to
osobně.“
Při jejím blahořečení zazněla také
myšlenka Matky Terezy: „Svatost není luxus
pro někoho. Svatost je nutnost pro každého!“
Anička Rozsívalová
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DESET LET ŽIVÉHO RŮŽENCE V NOVÉM MALÍNĚ

V mnoha farnostech je založeno společenství živého růžence. U nás je to právě deset let, co otec Slávek, náš
tehdejší farář, zakoupil dvacet brožurek a pověřil nás, ať si je ve farnosti rozdáme. Od té doby se živý růženec
společně modlíme. Dnes již si nepředáváme každý měsíc kartičky, posíláme si e-mailem rozpis desátků a ti z nás,
kdo na počítači nepracují, dostávají rozpisy vždy na čtyři měsíce dopředu.
Myslím, že jsme mnohé vyprosili. Modlitba růžence tvoří takové jemné předivo, síť, která je oporou pro vše
ostatní, co se v rodinách i ve farnostech děje. Oporou neviditelnou, jemnou, avšak velmi potřebnou. Vzpomínáme s
láskou i na naše čtyři spolusestry, které během těch deseti let odešly k Pánu. Modlitbu živého růžence určitě vřele
doporučujeme, pokud se ji v některé farnosti ještě nemodlíte, neváhejte, rozdejte si desátky a začněte.
Renata Schubertová

OHLÉDNUTÍ ZA MISIJNÍM JARMARKEM V ŠUMPERKU
Děkuju všem, kdo se zapojili. Těm, kdo
pekli, těm, kdo darovali své produkty, těm, kdo
prodávali i těm, kdo nakoupili. Děkuju
za štrůdly, muffiny, lívan, buchty, bábovky,
placičky, Žďárský koláč, mazance, mošty,
likér, čaje, jablka i zavařeniny. (Teď doufám,
že mně nic nevypadlo.) Děkuji dětem a rodičům
za pohledy, andělíčky i růže z listí. Jsem ráda,
že některé děti dostaly šanci prodávat.
A projevit tak velké prodavačské nadání. 😉
Myslím, že misijní dílo má ve farnosti nadějnou
budoucnost. 😉 Děkuji taky za štědrost
nakupujícím. Myslím, že to bylo příjemné
dopoledne. V neposlední řadě jsem vděčná Pánu Bohu za příjemné počasí
a spojení všech pro dobrou věc.
Celkově jsme na misie vybrali 8 489 Kč. (Pro srovnání loni to bylo necelé 4 700 Kč.) Prý za rok znovu. 😉
Jana Pacalová

MINISTRANTSKÁ VÝPRAVA „PŘEŽITÍ 3“
V pátek 11. 10. jsme se sešli před střediskem a začali jsme mší.
Po sedmé hodině nás Marián odvezl helikoptérou pod Háj. Vyšli jsme
na rozhlednu Háj s čelovkami a tam jsme zneškodnili bombu. Po zneškodnění
bomby jsme šli ke Kostelíčku a tam jsme hledali našeho tajného agenta.
Zachránili jsme ho, protože při pádu z helikoptéry si zranil kotník. Pak jsme si
udělali večeři a šli jsme na hodinu spát. Kolem půl druhé jsme šli pod Háj a tam
nás zase odvezla helikoptéra ke středisku. Tam jsme dospávali zbytek noci a
ráno jsme si dali snídani a skončili.
Děkujeme jménem ministrantů za Mariánův čas a těšíme se určitě
na další výpravu.
Matěj Heiser
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NÁVŠTĚVA SESTER ALŽBĚTÁNEK Z NYSY V SOBOTÍNĚ
5. září přijely do Sobotína sestry alžbětánky (Kongregace sester sv. Alžběty) z polské Nysy, aby se modlily
u hrobu spolusestry S. M. Paschalis, jejíž beatifikační proces je téměř ukončen.
S. M. Paschalis, CSSE
Marie Magdalena Jahn se narodila roku 1916 v Nyse jako první ze čtyř sourozenců v německé rodině. V roce
1937 vstoupila v Nyse do Kongregace sester svaté Alžběty. Jako novicka přijala jméno Paschalis. První sliby skládala
roku 1939. Další tři válečné roky prožila v domech, kde sestry působily, 1942 se vrátila do Nysy, kde jako kuchařka
pečovala o staré a nemocné. Před koncem druhé světové války se představená snažila ochránit sestry před blížící se
frontou (v lednu byla zavražděna spolusestra, služebnice Boží Teodora Witkowska) přesunem na bezpečnější místa.
V březnu 1945 tak S. M. Paschalis se sestrou S. M. Fides odešla do Velkých Losin a poté do Sobotína, kde přebývaly
nejprve v rodině doporučené zdejším knězem (Bruno Esch), později se schovávaly ve škole a pomáhaly v kostele a ve
farnosti. Avšak 11. května, když pečovala o skupinu uprchlíků, byla brutálně napadena sovětským vojákem, který ji
chtěl znásilnit. Podle očitých svědků mj. řekla: „Náležím Kristu, on je mým ženichem, můžete mě zastřelit.“ A voják
ji na místě zastřelil. Pohřbena byla následujícího dne na farním hřbitově v Sobotíně u kostela sv. Vavřince
(mučedníka, † při pronásledování křesťanů roku 258), v blízkosti sakristie.
Polská církev usilovala o beatifikaci řeholníků a řeholnic, kteří během 2. světové války zemřeli mučednickou
smrtí. První skupina 108 mučedníků tak byla prohlášena za blahoslavené v roce 1999 ve Varšavě papežem Janem
Pavlem II. při jeho návštěvě v Polsku. Sestry alžbětánky pak požádaly o zahájení beatifikačního procesu deseti sester,
včetně S. M. Paschalis, v r. 2010.
Sestry se pomodlily u hrobu
S. M. Paschalis, slavily mši svatou,
které předsedal kněz, který je
doprovázel. Ten během podnětné
homilie hovořil mj. o pomíjivosti
jména, které je napsáno do písku,
a
trvalosti
jména
vytesaného
do kamene. Koncelebroval P. Milan
Palkovič.
Následovalo
malé
občerstvení a přátelské setkání na faře
v Sobotíně.
Jana A. Nováková

MODLITEBNÍ MOST K MISIÍM
V našem malínském Spolču pro děti a mládež se téma Misie
a Misionáři probíralo v průběhu celého měsíce října. Završením tohoto
misijního měsíce byl Modlitební most k misiím, který jsme letos budovali
modlitbou růžence v pátek před misijní nedělí. Sešlo se nás tak akorát na to,
abychom každý předříkali jeden zdrávas z pěti desátků misijního růžence.
V každé desítce zdrávasů jsme se modlili za jeden světadíl a vyprošovali
jsme Boží milosti jeho obyvatelům i misionářům, kteří v těchto oblastech
působí. Vydržet se modlit celý růženec byla pro nás děti činnost opravdu
vyčerpávající!
Ale
zvládli
jsme
to.

Tak
doufáme,
že P. Bůh skrze toto naše úsilí opravdu požehná všem potřebným.
děti a mládež z farnosti Nový Malín
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FARNÍ SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ
Milí farní přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na společnou oslavu svátku svatého Martina, která se uskuteční v sobotu
9. listopadu na farním středisku od 15.30.
A protože společná připomínka tohoto známého světce proběhne letos poprvé, možná přemýšlíte, co můžete
očekávat. No ano…. co by to bylo za svátek svatého Martina bez pečené svatomartinské husy a svatomartinského
vína! Jestli „přijede Martin na bílém koni“, tzn. zda začne sněžit, neslibujeme, ale na dělení Martinova, příp. Vašeho
pláště nebo jinou dobročinnost určitě dojde. Proto s sebou nezapomeňte nějaký drobný finanční obnos. Výtěžek
věnujeme Charitě Šumperk, která jej využije na
aktivity spojené s péčí o umírající.
Připravený bude i tvořivý program pro děti
spojený s malým (nebo možná velkým) překvapením,
který vypukne v 16h.
za Pastorační radu farnosti Šumperk
Hana Heiserová

SCHOLA NA BROUMOVSKU
Jsme parta přátel v nejlepších letech a naše přátelství se snažíme utužovat nejen na zkouškách
a soustředěních, ale jednou za rok i společným několikadenním výletem. Letos jsme se rozhodli navštívit oblast
Broumovska. Nejmenovaná členka Scholy (redakce její jméno zná, ale respektuje přání této altistky zůstat mimo
centrum pozornosti veřejnosti) nás seznámila se svým dlouholetým výzkumem, podle kterého bývá počasí okolo
13. října vždy příznivé (až na výjimky 😊). Rozhodli jsme se jí důvěřovat – a vyplatilo se!
V časných ranních
hodinách, v pátek 11. října, jsme
vyrazili směrem na sever. Naším
cílem bylo unikátní skalní město
v Polsku – Hejšovina a Bludné
skály. Brzký odjezd z domova se
ukázal být skvělým nápadem.
Na místo jsme dorazili jako
první a krásné vyhlídky a skalní
útvary, brány a štěrbiny tak bylo
možné obdivovat bez kulisy
hlučného davu ostatních turistů.
Přesto, že některé průchody se
jevily velmi úzké, dalo by se říci
přímo „o prsa“ (u dam) či
„o břicho“ (u pánů), na parkovišti jsme se nakonec všichni opět setkali.
Po krátké zastávce v kostnici v Malé Čermné následoval přejezd do Vambeřic. Místní barokní bazilika Matky
Boží je významným poutním místem, které navštěvovala už babička (z Babičky) Boženy Němcové. Hlavní průčelí
se nyní opravuje, takže vnější krásy nám zůstaly skryty, ale ocenili jsme, že dřevotříska, která zdi baziliky během
rekonstrukce chrání, byla vhodně využita na vylepení plakátů zvoucích na náš koncert. 😊
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Protože obyvatelstvo Vambeřic čítá pouhých 1200 kusů, měli jsme z účasti na koncertě trochu obavy. I jeden
z místních kněží nás opatrně upozorňoval, že se dají předpokládat ne příliš vysoké počty věřících při večerní mši, a
tedy i ne příliš mnoho posluchačů při koncertě, neb je pátek večer…Naše paní dirigentka zareagovala chápajícím
úsměvem a řečnickou otázkou, zda Bůh v bazilice přítomen bude, protože víc není třeba. Onen kněz to viděl zřejmě
zcela stejně – vlídně ujistil, že Bůh (nejen tam) je a bude! Naše překvapení však neznalo mezí, když půl hodiny přede
mší – na modlitbu růžence – kostel doslova praskal ve švech. O to větší údiv následoval cca dvě minuty
před osmnáctou hodinou – po růženci se naplněný kostel vmžiku vyprázdnil a na mši zůstalo asi dvacet lidí, včetně
tří kněží… Poprosili jsme poté o vysvětlení tohoto paradoxu odborníka na slovo vzatého, P. Slawomíra Sulowského.
Jeho odpověď zněla stručně a jasně: „Inu, říjen!“ (měsíc růžence – pozn. redakce).
Po příjemném koncertě jsme se odebrali do nově zrekonstruovaného penzionu, jehož majitelé nás odměnili
skvostnou večeří – pstruhy pečenými v soli. Naprosto blažení jsme si ještě při kytaře a houslích zazpívali, poslechli
si pár vtipů z úst tenoristy-lékaře 😊 a kolem půlnoci spokojeně ulehli.
V podobně pohodovém duchu proběhly i další dny. Výlet Kovářovou roklí kolem Dientzenhoferovy Hvězdy
nadchl všechny, a tak šálek kávy (přinesené svébytným číšníkem tamější restaurace) už jen úsměvně uzavřel tuto
parádní etapu skal a výhledů. Po chutném obědě jsme vytrávili při veselé prohlídce broumovského kláštera a
přilehlých zahrad. Během mše v kostele
sv. Václava (opět z kolekce výše
zmíněného architekta) dohnala naše
varhanice místního pana faráře téměř
k slzám, když rozezvučela několik let
nepoužívané varhany. A na závěr dne ještě
jeden dárek od Pána Boha: místní rodák,
stařičký pán, nás – navzdory velmi pozdní
hodině – provedl hřbitovem a dřevěným
kostelíkem Panny Marie, jenž patří
k nejstarším celodřevěným sakrálním
památkám ve střední Evropě.
Nedělní den byl ve znamení
procházek krásnou podzimní přírodou,
společného zpívání na rozhlednách
na Hoře sv. Anny nebo Všech svatých
a modlitby křížové cesty u městečka
Szczytna. Jednotlivá zastavení kalvárie
tvoří rytiny zasazené do pískovcových
skal, proto bývá označována jako
nejoriginálnější křížová cesta v Kladsku.
Jak pravil Albert Einstein: „Přítel
je člověk, který zná melodii tvého srdce a
který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.“
Je skvělé mít přátele, se kterými se dá
nejen zpívat, ale i putovat, povídat si,
modlit se!
Tento výlet přidávám do truhlice
svých vzácných vzpomínek a těším se
na další!
členka Scholy
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K zamyšlení
Pán „skonal“ (Mt 27,50) na kříži, když mu bylo něco přes třicet let (srov. Lk 3,23). Je důležité, abychom si byli
vědomi toho, že Ježíš byl mladý. Dal svůj život ve věku, který se dnes označuje jako mladá dospělost. V plném
rozkvětu svého mládí zahájil své veřejné působení, a tak „vzešlo světlo“ (Mt 4,16), zejména když vydal svůj život
až do konce. Toto finále nebylo improvizované, protože celé jeho mládí bylo cennou přípravou v každém jednotlivém
okamžiku. Vždyť „co bylo na jeho pozemském životě viditelné, to přivádělo k neviditelnému tajemství“ a „celý
Kristův život je tajemství vykoupení“.
(Christus vivit – „dopis“ papeže Františka mladým lidem, kapitola 2)
Co proběhlo:
V pátek 27. 9. proběhla zahajovací mládežnická mše tohoto školního roku. Zároveň
jsme na ní přivítali našeho nového kaplana pro mládež o. Jiřího Luňáka :).

Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00
v Šumperku.
Nejbližší termín: 29. 11.
Po této mládežnické bude následovat Církevní silvestr, viz níže :).

Co se chystá:
Církevní silvestr
Znovu po roce zveme všechny mladé na Církevní
silvestr, který se uskuteční v pátek 29. 11. 2019,
tentokrát v Šumperku! 😊

Kontakt:
P. Jiří Luňák, jir.lun@gmail.com,
mobil: 732 856 422
Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz,
mobil: 731 253 753
Web: mladez-sumperk.webnode.cz
Skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk
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Přátelé a kamarádi,
to máme letos ale překrásný podzim, že? Plno barev,
spadaného listí a k tomu ještě v listopadu slaví svůj
svátek plno svatých. Vybrali jsme pro naši potřebu Martina a Anežku.
Ať se Vám daří šikulové! 
1. Co možná nevíte o svatém Martinovi:
Svatomartinské období je doba, kdy se pořádají hody a posvícení. Pro tyto
slavnostní chvíle se na venkově krmily husy (Martinské husy). Tento zvyk má svůj
původ ve dvou legendách: Vypráví se, že svatého Martina při kázání rušily husy, proto
za to pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda má původ v době, kdy měl být
zvolen biskupem. Svatý Martin se skrýval před volbou ze skromnosti v husníku,
ale husy ho svým kdákáním prozradily.
Říká se také, že Martin
přijíždí na bílém koni – Martin prý
opravdu na bílém koni jezdil,
ale dnes se tato pranostika používá
v tom významu, že na svátek svatého
Martina napadne první sníh.
Z kynutého buchtového
nebo rohlíkového těsta se peklo
pečivo – rohlíky s povidly a mákem
ohnuté do tvaru podkovy. To proto,
že Martin jezdil na koni. Rohlíky
dostávala čeleď, když odcházela
ze služby nebo je darovaly dívky
svým milým. Také je dostávaly děti,
které tento den chodily po koledě.
Na obrázku najdete spoustu různých
koníků. Najdeš dva stejné?
2. Připomínáme si letos v listopadu 30 let
od chvíle, kdy byla prohlášena za svatou česká
princezna Anežka. Trvalo docela dlouhou
dobu, než se to podařilo, protože žila už
ve 13. století, ale hlavně, že to dopadlo, ne?
My máme v nebi naši českou a jistě skvělou
kamarádku, ke které se můžeme modlit
a prosit ji o přímluvu.
Anežka sice v dospělosti vyměnila
princeznovské šaty za hábit, protože se stala
řádovou sestřičkou a starala se o nemocné,
ale když byla ještě docela malá, můžeme
si představit, že vypadala podobně, jako
princezna na obrázku. Najdeš k ní správný stín?
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NESVATÍ SVATÍ A JINÉ PŘÍBĚHY
Určitě to sami znáte. Když dočtete knížku, přemýšlíte, do jaké další se pustit. Řešíte, zda vybrat nějakou
hutnou, vzdělávací, duchovní či dokonce teologickou, od jejíž četby si slibujete, že vás někam duchovně nebo aspoň
vědomostně posune, nebo prostě jen nějakou oddychovku, u které nemusíte moc přemýšlet a třeba se i zasmějete.
Mám pro vás skvělý kompromis.
S knihou Nesvatí svatí a jiné příběhy, jejímž autorem je pravoslavný ruský biskup Tichon Ševkunov, jsem
se poprvé setkal při návštěvě trapistického kláštera v Novém Dvoře, kde si ji mniši při jídle předčítali. Jelikož jsme
zde s kamarády trávili pouze několik dní, šlo spíš o fragmenty, které jsem pochytil. Jasně, z ruchových mikrofonů
jsem tehdy zaslechl párkrát smích, ale říkal jsem si, že jelikož toho humoru mniši příliš v klášteře neužijí, smějí se
nejspíš všemu, co jen třeba zdánlivě vtip připomíná. Uplynulo tedy
dost vody v Desné, než jsem se odhodlal si knihu opatřit a než jsem se
k její četbě vůbec dokopal (má totiž více než 500 stran ).
Jde o knihu povídek z nedávné minulosti, z doby 80. a 90. let
minulého století, tedy z doby rozpadu a zániku sovětské říše zla
a nástupu demokratizačních změn. Její autor se po vystudování vysoké
školy stal v roce 1982 poslušníkem (tedy novicem) PskovskoPečorského monastýru u hranic z Estonskem. Vypráví o životě
monachů, o starcích, jurodivých, ale i o skutečnostech, které mají
do šablonovitých představ o církevním životě daleko. Setkáme se se
slavnými osobnostmi i s lidmi úplně obyčejnými. Ve středu vyprávění
je víra v Boha a povolání k životu s Ním.
Vše je vyprávěno nesmírně čtivě, kniha obsahuje plno
fotografií, takže si uvědomujete reálnost postav. Nechybí životní
moudrost a hloubka. A pozor, při tom všem, jak jsem již naznačil, je
to zároveň oddychovka, u které se zasmějete (já se smál celkem často
a někdy i docela nahlas), hltáte každé slovo a vyloženě se těšíte
na další kapitolu. Přes 2 miliony výtisků v ruštině a v mnoha dalších
jazycích dělají z knihy opravdový bestseller.
Místo dalších superlativ nabízím krátkou ukázku z kapitoly Protivný otec Natanael (otec Natanael byl
mj. velmi šetrným pokladníkem monastýru):
„A také přísně dohlížel na staleté principy monastýru a dávné mnišské předpisy. Například nesnášel, když
někdo z bratrů jel na dovolenou. … Vzpomínám si, že představený monastýru jednou požehnal k cestě na letní
dovolenou jednomu jeromonachovi. Sice mu požehnal, ale peníze si měl vzít od pokladníka. …
Začalo to tím, že jeromonach, který měl jet na dovolenou, dlouho a marně bušil na dveře kelie otce Natanaela.
Pokladník ihned pochopil, o co půjde, skryl se a neotevřel. Pak se mnich rozhodl zaútočit na otce pokladníka
neodbytností. Sedl si na lavičku opodál a začal čekat. O čtyři hodiny později otec Natanael vyšel na nádvoří a opatrně
se rozhlížel. Tu ho chytil propuštěnec s písemným požehnáním představeného monastýru, aby mu dal peníze na cestu.
Když otec Natanael uviděl papír, ztuhl, jako by byl mrtvý, pak s výkřikem padl na zem, zvedl ruce a nohy
k nebi (přitom se pod jeho klerikou ukázaly roztrhané boty a vybledlé modré spodky) a hlasitě křičel: „Stráže! Pomóc!
Zloději!! Mám jim dát peníze! Na dovolenou chtějí! Jsou unavení z monastýru! Matka Boží je unavila! Zloději!
Stráže! Pomozte!“
Ubohý mnich se zděšeně posadil. Zahraniční turisté na nádvoří ztuhli v úžasu. Pak se jeromonach chytil
za hlavu a překotně běžel do své kelie. A představený monastýru, který stál na balkoně správcovského domu,
se spokojeně díval na celou tu scénu.“
Knihu věnuji do farní knihovny, je také k dostání na internetu.
Aleš Korger
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Drazí,
letošní listopad bude bohatý na vzpomínky. Před 30 lety
jsme znovuzískali svobodu a pro nás je naprosto zřejmé, že v tom
měla prsty i čerstvě svatořečená svatá Anežka. Nevěnovali jsme tomu mnoho místa v tomto časopise, příležitostí
ke vzpomínkám, hodnocení a vzpomínání bude dost. Určitě budeme všichni sledovat průběh národní pouti do Říma,
zprostředkuje nám ji televize. Záměrně jsem ale dal Anežku aspoň na titulní stranu s prosbou o přímluvu. Václav
Havel kdysi napsal: „Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu 1989.
Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“ Všichni vnímáme, že čas jde dál, dějiny
nezačaly ale i neskončily v roce 1989, a pomoc Anežky stále potřebujeme. Začněme od děkování, protože je
za co děkovat, ale také prosme, protože je za co prosit. Určitě na to při farních bohoslužbách ve výročních dnech
nezapomeneme. V našich končinách jsme
nekonali sbírku pro Svatého otce, jak o ni zřejmě
uslyšíte při přenosech z Říma. Pokud se ale každý
z nás pomodlí za papeže jeden desátek svatého
růžence, bude to velký dar, zvlášť proto, že papež
o modlitbu za sebe neustále prosí.
V listopadu budeme také myslet
na Charitu. V neděli 17. bude tradiční sbírka
pro Arcidiecézní charitu Olomouc, kterou
podpoříme její aktivitu na Haiti a jinde. Za charitu
se ale budeme moci také modlit. Už několik dnů
po naší republice putují ostatky sv. Vincence,
hlavního patrona charity. Bohužel informace
přišly natolik pozdě, že jsme je nemohli dát
do minulého čísla. Na některá místa to
ale stihneme ještě teď. Zvlášť zve Velehrad.
Podrobný program akce na Velehradě a jinde
naleznete na našich farních stránkách
www.farnostsumperk.cz v rubrice aktuality.
Zde umisťujeme jen všeobecný plakátek
se základními termíny a místy. Určitě je to
příležitost k modlitbě nejen za charitu,
ale i o milosrdné srdce pro každého z nás.
17.
listopadu
je
zároveň
také
Den chudých, který vyhlásil papež František.
Ve svém poselství nás vyzývá, abychom výzvu,
kterou je chudoba a tíživá situace mnohých, vzali
vážně a něco konkrétního pro ně udělali.
Všechny farnosti a společenství jsou také zvány se zapojit k veřejné připomínce všech lidí pronásledovaných
pro svou víru, a to dne 27. listopadu 2019 prostřednictvím iniciativy „Červená středa“. Symbolem akce je červené
světlo připomínající krev trpících – je možné např. uspořádat společnou modlitbu či průvod s červenými svíčkami
nebo nasvítit kostel nebo jinou budovu či sochu červeným světlem – dle možností a kapacit. Akci pořádá Česká
biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR a v tentýž den se
koná v několika zemích světa. Pamatujme na pronásledované za svou víru přinejmenším v našich modlitbách.
Na konec informace, která bude zajímat hlavně šumperské farníky. Náš bývalý farář otec Vojtěch Kološ
ukončil v těchto dnech své působení na arcibiskupství a stal se farářem v Hněvotíně u Olomouce. Vyprošujme mu
Boží požehnání na novém místě.
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

ELIAS VELLA
MOMENTKY Z MÝCH CEST

SYRSKO-MALABARSKÝ SVATEBNÍ OBŘAD (INDIE)
Tentokrát jsem byl v Indii ve státě Kerala a vzpomínám si, že řeholní bratři byli pozváni na svatbu syna
stavbyvedoucího, který stavěl náš řeholní dům a seminář. Svatba se měla konat v katedrále města Kanjirappally.
Vždycky mě těší, když můžu poznávat různé kultury ve vzdálených zemích. Pamatuji si, že my, kněží, jsme
přišli do katedrály první. Indové se nevyznačují přesností a můžou se opozdit i hodiny, a ať vás ani nenapadne
očekávat, že se za to omluví! Je to součástí jejich kultury, jako je součástí maltské kultury jezdit po hrbolatých
silnicích plných děr.
Za nějakou dobu, bez jakýchkoli ceremonií, vešla do katedrály nevěsta. Jen tak vešla… a sedla si do lavice.
Zdálo se mi to dost divné. Kde je ženich? Byl jsem vyvedený z míry. Rozešli se dřív, než se spojili v manželském
svazku? Netušil jsem, že u nich to je opačně než v naší kultuře. V té jejich vchází obřadně do kostela ženich, ne
nevěsta, a fotograf nejde do domu nevěsty, ale ženicha, aby ho vyfotografoval, jak se dává do gala.
Když se tedy v kostele objevil ženich, my kněží jsme se postavili a slavnostně jsme ho přivedli k oltáři, kde se
k němu přidala nevěsta. Obřad a mše svatá se slavily podle syrsko-malabarského obřadu. Všichni jsme měli oblečené
pestrobarevné ornáty, každý jiný. Museli jsme vypadat jako modelky při módní přehlídce. A navíc… všichni jsme
byli bosí. Zapomeňte, že byste v Indii při slavení mše svaté mohli mít obuté boty nebo sandály! Ani celebranti, ani
věřící nejsou obutí. Vybavuji si, že i nevěsta a ženich byli bosí. Nemám ale v úmyslu popisovat celý svatební obřad.
Nic jsem z něj nepochopil.
Po obřadu jsme šli do velkého sálu, který sloužil k slavnostním příležitostem. Na svatební hostině byly
spousty jídla, což je pochopitelné, protože hosté přicestovali i velmi z daleka. Hostina začala tím, že se rozkrájel dort.
Napadlo mě: co všechno dělají ještě naopak? Ale koneckonců, kdo dělá věci naopak, my nebo oni? Ženich a nevěsta,
mimochodem jmenovali se Anthony a Giddy, si pak vzájemně vložili kus dortu do úst a my se posadili k jídlu.
A tehdy začaly moje nesnáze.
Každý host dostal velký talíř. Jídlo se skládalo z šesti druhů rýže, jak bílé, tak i barevné. Před každým z nás
bylo i šest malých nádobek s různým kořením a chilli. Rozhlížel jsem se kolem sebe, co budou dělat ostatní,
a překvapením jsem zdřevěněl. Dali si do rýže chilli, všechno promíchali rukama… a rukama to jedli. Nevěděl jsem,
co mám dělat. Měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají. „Jezte, otče, nemáte hlad?“ Nemůžu říct, že bych neměl
hlad, ale nevěděl jsem, jak mám jíst. Nakonec jsem sebral odvahu, zavolal jsem číšníka a požádal jsem ho, aby mi
přinesl vidličku. Vypadal zmateně. Co je to vidlička? Číšník odešel a po chvíli čekání se vrátil s talířem, kde byla
lžíce, vidlička, malá lžička a nůž. Mezitím už téměř všichni dojedli, takže nakonec hosté pozorovali mě, jak budu
jíst. Vzal jsem nádobku s chilli a celou jsem ji vysypal na rýži. Evidentně jsem nevěděl, co dělám. Vím pouze to, že
jsem si vybral asi to nejpálivější, co existuje, protože ústa i tvář mi za chvilku začaly hořet. Nechtěl jsem ze sebe dál
dělat atrakci, tak jsem se přinutil to sníst. Netuším, kolik rýže se mi podařilo rozsypat po stole
a na zem, i když jsem používal vidličku, zatímco ostatní si dělali z rýže malé kuličky a kladli si je do úst, přičemž
jim nespadlo ani jedno zrníčko.
Ta svatba pro mě byla nezapomenutelnou zkušeností. Ať Pán žehná manželskému svazku Anthonyho
a Giddy.

JAK JSEM RISKOVAL (UZBEKISTÁN)
Ani ve snu by mě nenapadlo, že někdy navštívím Uzbekistán. Pozvaly mě tam sestry Matky Terezy, abych
promluvil na jejich každoročních regionálních duchovních cvičeních.
Nebylo snadné získat vízum, ale nakonec jsem je dostal. Uzbekistán je země, která kdysi byla jednou
z republik bývalého Sovětského svazu – SSSR. Patřila ke skupině států ovládaných Ruskem, i když nyní je
samostatnou, nezávislou zemí. Je to ale pořád země silně komunistická a navíc většinu obyvatelstva tvoří muslimové.
Když jsem tam přijel, policie mi zadržela pas ze strachu, že bych během pobytu v Uzbekistánu zemi opustil a jel
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bych ještě někam jinam. Kromě toho mě požádali, abych do celního prohlášení uvedl množství peněz, které jsem měl
před vstupem do země, a dokonce jsem je musel před nimi přepočítat. Díky Bohu toho moc k počítání nebylo.
Duchovní cvičení pro řeholní sestry probíhala bez problémů. Koneckonců jsem byl v jejich klášteře a
připadal jsem si chráněný a v bezpečí. V celém Uzbekistánu existoval pouze jeden katolický kostel. Spravovali ho
polští františkáni minorité s biskupem z téhož řádu.
Před zpátečním letem jsem na letišti vnímal velké napětí. Člověk cítí, když je sledován…, když se na vás
každý dívá. A tentokrát jsem byl sám, neměl jsem nikoho, kdo by mě doprovázel. Bohu díky, že jsem se dozvěděl o
přísném zákazu vyvézt víc peněz, než jsem přivezl. Znovu jsem musel do celního prohlášení uvést množství peněz,
které jsem měl u sebe, ale to nebylo všechno. Řekli mi, že mám jít k policistovi a znovu s ním všechny přepočítat,
aby zjistil, zda jsem do celního prohlášení pravdivě napsal, kolik jich mám.
Byl jsem celý napjatý, ale nebál jsem se až do chvíle, kdy začali prohledávat můj kufr, aby zjistili, jestli
nemám nějaké peníze schované. Vše probíhalo hladce, dokud nenašli pouzdro na klíče. V tom okamžiku jsem si
vzpomněl, že v něm mám nějaká eura – asi tak třicet. Běžně je na Maltě mívám s sebou pro případ, že bych potkal
někoho v nouzi. Úplně jsem na ty peníze zapomněl a, samozřejmě, jsem je do celního prohlášení neuvedl. Srdce se
mi skoro zastavilo. Tak teď jsem v bryndě. Budou si myslet, že jsem je chtěl obelhat…, a netušil jsem, jaké to může
mít následky!
Modlil jsem se k Duchu Svatému, aby mě osvítil. Když policista chtěl otevřít pouzdro na klíče, kde jsem měl
eura, začal jsem si s ním povídat. Vykládal jsem mu, jak se mi pobyt v Uzbekistánu líbil…, že jsem nevěděl, jak je
to hezká země…, že se sem určitě rád vrátím… Prostě jsem chtěl odvést jeho pozornost. A opravdu, zatímco otvíral
zmíněné pouzdro, nepřestal se na mě dívat. Otevřel ho a zase zavřel, aniž by si všiml, že v něm něco je. Byl rád, že se
chci vrátit do Uzbekistánu.
Pán mi tehdy přispěchal na pomoc. Koneckonců on sám nám říkal, že máme být prostí jako holubice a opatrní
jako hadi. No, a jestli se někdy vrátím do Uzbekistánu? Kdoví? Vím jen to, že do dnešního dne jsem si zatím let
do této země nerezervoval.

HŘBITOV NA SMETIŠTI (ČÍNA)
Pamatuji si, že byl 2. listopad, den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Nacházel jsem se v Pekingu,
v Číně. Místní kněz mě požádal, abych s ním šel na hřbitov odsloužit mši svatou.
Když už jsme byli skoro na místě, uvědomil jsem si, že hřbitov je vybudovaný na smetišti. Mrtví byli
pochovaní na kraji, v rohu toho smetiště. Logicky jsme museli smetištěm projít. Viděl jsem tam několik potkanů
hledajících potravu. Věřte mi, to místo mě vyděsilo.
Došli jsme na hřbitov. I když nebyl velký, bylo tam hodně hrobů. Mrtví byli nejenom křesťané, ale patřili i
k jiným náboženstvím. Všiml jsem si, že na hrobech bylo jídlo: dorty, nealkoholické nápoje, rýže, celer a červená
řepa. Zeptal jsem se, proč to tam je. Řekli mi, že se všeobecně věří, že v noci mrtví vycházejí ze svých hrobů, aby si
vzali to, co jim tam jejich příbuzní nechali, a ti, pochopitelně, nechávali na hrobech to, co měl mrtvý nejraději. Vlastně
je živí i po jejich smrti a úcta k nim je bezmezná. Následujícího dne skutečně zjistí, že všechno jídlo zmizelo, a jejich
víra v to, že mrtvý v noci vyšel z hrobu, aby si vzal svoje jídlo, se tím ještě více prohlubuje. Samozřejmě, že to jídlo
nesnědl mrtvý, ale obrovští potkani, kteří žili na smetišti a byli příliš tuční, než aby běhali za potravou někam jinam.
Ale všiml jsem si i další zajímavé věci. Viděl jsem víc mužů, jak si zapálili cigaretu nebo doutník, a takto
zapálené je položili na hrob. Znamenalo to, že mrtvý byl kuřák, a tak mu dali také cigaretu nebo doutník. Jde o tradice,
pověry či přesvědčení, které jsou pro nás, lidi ze Západu, nesmyslné, ale pro ně jsou součástí jejich kultury.
Odsloužil jsem mši svatou, pronesl kázání a požehnal hroby. A všichni, jak křesťané, tak i ti, kdo patřili
k jiným náboženstvím, byli šťastní, že jsem požehnal jejich zesnulé… a pravděpodobně i jídlo, které jim přinesli.
Když jsem se vracel a znovu viděl tu spoustu potkanů, kteří tam pobíhali nebo jen tak leželi a vyčkávali,
v duchu jsem jim řekl: „Dobrou chuť.“ Věděl jsem, že večer budou mít díky mrtvým z okolí hostinu nebo švédské
stoly.
pokračování příště
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