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 PĚT BODŮ 

Projekty, programy, plány, strategie, postupy, metodika – jsou to pojmy, které patří do slovníku moderního 

světa. Chceme-li dosáhnout nějaký cíl, musíme snad jednat profesionálně (další módní slovo). Bez projektu, 

programu, plánu… to už nejde.  

Cíle si v životě stanovujeme různé: blízké, vzdálené. Nebo nám ukládá cíle někdo jiný: v zaměstnání, ve škole, 

doma.  

My, křesťané chceme však dosáhnout Cíle, který přesahuje všechny cíle. Naším cílem je Bůh. Prostředkem 

k dosažení tohoto cíle (spíš Cíle) je víra.  

Postní doba, kterou začneme, je pomocí, jak obnovit svou víru k dosažení Cíle nutnou. „Obraťte se a věřte 

evangeliu“ uslyšíme zanedlouho. Víra je poklad, který budeme zase opatrovat. Protože díky víře můžeme být 

blízko Boha, o němž nás Ježíš přesvědčuje, že je naším láskyplným Otcem. Díky víře se můžeme nechat vést 

Duchem svatým, který nás naplní pokojem, vždyť jsme na správné cestě. Víru tedy budeme znovu obnovovat. 

I kdybychom zmeškali mnoho pozemských cílů, hlavně abychom nepřišli o Nejdůležitější.  

Papež Benedikt XVI. na závěr loňského roku během setkání s pracovníky římské kurie představil pět bodů, co 

dělat, aby rostla v církvi víra. Jeho návrh byl reakci na krizi církve v Evropě, kde se křesťané zdají být unaveni 

vírou. Současně na jiných světadílech víra je postojem živým, nosným, přitažlivým, radostným. Důvodů k radosti 

tam, podíváme-li se třeba na jejich materiální situaci, mají mnohem méně než my. Toto prožívání víry Svatý otec 

zažil i v Madridu na Světových dnech mládeže. Papežův návod na živou víru – tedy živý vztah s Bohem – vypadá 

takto: 

1. zažit to, že církev je všeobecná: celý svět je plný lidí, kteří jsou mými bratry a sestrami – je to radost, 

nejsme na okraji společnosti, jsme velká, pestrá Boží rodina; 

2. činit dobro: zakusit, jak je krásné pomáhat druhému, i kdyby si toho nikdo nevšiml (což není pravda: 

existuje Někdo, kdo má z toho velkou radost); 

3. adorovat Pána, který je s námi v Eucharistii – Bůh skutečně je s námi, máme ho zde tajemným způsobem 

téměř v každém kostele; 

4. přicházet pro Boží odpuštění ke svátosti smíření: působí na nás síla, která nás svádí ke zlu – jakási 

gravitace směrem dolů, potřebujeme pokorně přijmout očištění a Boží sílu, která nás dá do pohybu 

opačným směrem – vzhůru; 

5. mít radost: přece jsem chtěný, jsem milovaný, jak nádherné je tedy být člověkem, jestliže je Bůh ke mně 

tak vlídný. 

Je to návod na živou víru, inspirace k obnově vztahu s naším Bohem. Ten je naším Cílem. Všechno jiné mu 

můžeme klidně podřídit. O moc nepřijdeme. 

P. Michal Krajewski 

 

2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu 

Tento svátek se v Jeruzalémě slavil již v 5. století, 

v Římě v 7. století a v západní Evropě je od 10. století 

znám pod názvem Očišťování Panny Marie. Nynější 

název znovu připomíná, že je to především svátek 

Páně. 

5. února - 5. neděle v mezidobí 

6. února – sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

Do Japonska přinesl křesťanství sv. František 

Xaverský. Po půl století (1597) začalo pronásledování 

křesťanů. Prvním mučedníkem byl japonský jezuita. 

Spolu s ním byli umučeni dva japonští jezuité, 6 

španělských misionářů a 17 japonských laiků. 

 

 

10. února - památka sv. Scholastiky, panny 

Narodila se ve střední Itálii kolem roku 480. 

Následovala svého bratra sv. Benedikta a vstoupila do 

kláštera na úpatí Monte Cassina. Tam také zemřela 

kolem roku 547. 

12. února - 6. neděle v mezidobí 

19. února - 7. neděle v mezidobí 

22. února – popeleční středa 

26. února - 1. neděle postní 
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Drazí čtenáři, na tomto místě našeho časopisu jsme si zvykli číst články P. Pawla Zaczyka věno-

vané vyznání víry. Tentokrát výjimečně rubrika „Co jsme ve škole nebrali“ zůstává prázdná. V době pří-

pravy tohoto čísla totiž nečekaně zemřel tatínek otce Pawla pan Czeslaw Zaczyk.  

Jménem svým, redakční rady a všech čtenářů vyjadřuji otci Pawlowi a jeho blízkým upřímnou 

soustrast. Vás všechny prosím o modlitbu za zemřelého a pozůstalé. Kéž Bůh přijme pana Czeslawa do 

své slávy a otci Pawlowi a jeho rodině pomůže s vírou a nadějí přijmout tento náhlý a nečekaný odchod.  

Otče Pawle, děkujeme za všechno a přejeme, abys v těchto těžkých chvílích cítil Boží blízkost a 

Pán naplnil Tvé srdce svým pokojem.  

 

P. Slawomir a redakční rada 
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FRANTIŠEK PONÍŽIL 
 

 

Dnes chceme „vyzpovídat“ dalšího mladého muže, který zahořel pro duchovní dráhu a rozhodl se stát 

knězem. Nyní studuje čtvrtým rokem Teologickou fakultu v Olomouci, nedávno jsme Vám nabídli rozhovor s jeho 

tatínkem, který byl vysvěcen na jáhna, mnozí kluci ho znají coby „Křiklouna“ ze skautu …  Není řeč o nikom 

jiném než o Františkovi Ponížilovi. 

 

Františku, i přesto, že jsi poměrně mladý (24 let), studuješ už čtvrtým rokem 

Teologickou fakultu v Olomouci se záměrem stát se knězem. Kdy se tato 

myšlenka v Tobě poprvé zrodila? 

Myšlenka na kněžství se ve mně poprvé zrodila jednoho květnového čtvrtka 

roku 2005 (byl jsem ve třeťáku průmyslovky, studoval jsem technické lyceum 

a zajímal se o počítače). Bylo to po čtvrté hodině odpoledne, jel jsem na kole 

ze školy. Napadlo mě, že dění v oblasti informačních technologií mě utíká. 

Že nestačím sledovat vývoj v oblasti. Ve svém nitru jsem slyšel hlas: „Běž 

dělat něco, co má smysl, běž na kněze“ Odpověděl jsem: „Ano, Pane, půjdu“ 

Když jsem takto odpověděl, tak jsem ve svém nitru ucítil pokoj. 

Co na Tvé rozhodnutí říkalo Tvé okolí – spolužáci, děcka ze spolča, rodiče? 

Rodičům jsem toto rozhodnutí sdělil někdy na podzim maturitního ročníku. 

Rodiče moje rozhodnutí podpořili, za což jsem jim vděčný. Všude to tak idylické nebylo. Vím o případu, kdy otec 

jednoho bohoslovce řekl: „Mně žádný ‚černoprdelník‘ nepřejde přes práh domu.“  

Popravdě řečeno, reakce spolča  si nepamatuju. Když jsem to však řekl otci Milanovi, tak mě objal. Také mi 

poradil určitou zdrženlivost se zveřejněním této informace. 

V paměti mi rovněž utkvěly reakce ze školy. Spolužákům jsem to řekl v  den odevzdání přihlášek na vysokou 

školu. Jeden spolužák se mě zeptal: „Franto, tobě se nelíbí holky?“ Odpověděl jsem mu: „To víš, že se mi holky 

líbí.“ Velmi zajímavá reakce přišla od jedné spolužačky: „Tebe do toho někdo nutí?“ Odpověděl jsem: „Ne, nikdo 

mě do toho nenutí.“ Dost těžko to nesla paní učitelka informatiky, u které jsem dělal praktickou maturitu (spočívala 

ve zpracování databáze). Ta mi řekla něco v tomto smyslu: „Kdybych byla váš rodič, tak bych vám to rozmlouvala, 

ale takhle můžu jen nesouhlasit. Mně vadí, když v kostele kážou vodu a pijou víno.“ 

Sice pocházíš z věřící rodiny, ale i přesto si často mladý člověk prožívá svou krizi víry. Postihlo Tě také něco 

takového? 

Krize víry na mě nepřišla náhle. V souvislosti s nástupem na střední školu moje víra začala chladnout, začala se 

pomalu a jistě stávat přítěží, styděl jsem se za ni. Do kostela jsem chodil jen kvůli rodičům. Nechtěl jsem se s nimi 

hádat. Takhle to bylo pro mě jednodušší. V roce 2002 bylo v Rapotíně biřmování. Po biřmování se začalo scházet 

spolčo. Starší sestra mě tam jednou vzala. Cítil jsem se tam dobře, přijali mě mezi sebe. 

V roce 2003 jsme strávili Velikonoce na faře v Losinách. Když jsem se dozvěděl, že na Zelený čtvrtek bude 

celonoční adorace tak jsem prohlásil: „Adorace? To ňák přežijem.“ Jeden starší kluk mě „probodl“ pohledem. 

Nakonec jsem se zapsal od půlnoci do jedné. V té hodině se to ve mně zlomilo. Od té doby vím, proč chodím 

do kostela. Další krize přišly a přijdou, ale já vím, komu jsem uvěřil. (srov. 2 Tim 1,12) 

Můžeš nám stručně popsat, co vše tě během studia na kněze potkalo, formovalo, ovlivnilo? 

Stručně? To půjde těžko. Ale pokusím se. Při pohledu zpět vidím kaleidoskop různých událostí, které byly krásné 

i těžké. 
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Vidím teologický konvikt, první nadšení a první ztrátu iluzí. Krásný rok v Olomouci, díky kterému si více vážím 

okamžiku. Co je dnes, zítra být nemusí.  

Vidím první ročník. Vidím sebe, jak poprvé jdu do kaple na mši svatou. Jdu jako vyplašený prvák poprvé do školy. 

Vidím první konflikty v ročníku, první Vánoce v semináři. Mám za sebou první zkoušku. Vidím vyučující latiny 

a řečtiny, vidím vyučující z katedry filosofie. Vidím sebe a své spolužáky poprvé v klerice. Vidím druhé zkouškové 

období. Stojím v Lukově v kostele, v slzách na pohřbu stařenky. Začínají první bohoslovecké prázdniny. Jsem 

na praxi s mládeží. Otec arcibiskup světí Vlada na kněze. 

Vidím druhý ročník, své první bohoslovecké exercicie. Slyším P. Beneše, jeho výborné přednášky. Zvykám si 

na novou službu kostelníka v kapli sv. Cyrila a Metoděje. Stojím před plným kostelem lidí v Uherském Brodu 

na růžencové pouti, a říkám jim své svědectví o cestě k víře a ke kněžství. Klečím v kapli sv. Cyrila a Metoděje. 

Tma a ticho. Pane, jsem tu správně? Mám se stát knězem? Zvládnu požadavky pastorace? 

Začínám přemýšlet nad významem slov. Přemýšlím nad nedorozuměními, které pramení z rozdílného chápání slov. 

Čtu Nietzscheho knihu Genealogie morálky. Přemýšlím nad tím, proč Nietzsche chtěl dát nad bránu nebes nápis: „I 

mne stvořila věčná zášť“. Jím grilované maso na rozlučce se svými spolužáky, kteří odcházejí studovat do Říma. 

Cítím euforii při přečtení mailu, že moje seminární práce z filosofie je pěkná. Cítím vůni pizzy a vyplavující se 

endorfiny po úspěšně absolvované souhrnné zkoušce z filosofie. Vidím 

svůj index, ve kterém jsou úspěšně zapsány všechny zkoušky. 

Rozmlouvám s ošetřovatelkami ze sobotínské diakonie, kde jsem měl 

prázdninovou praxi. 

Vidím třetí ročník. Začínáme opět exerciciemi na Velehradě. Na fakultě 

začínáme studovat teologické disciplíny. Vidím profesora Pospíšila, 

slyším jeho nezapomenutelné přednášky. Slyším jeho provokativní 

otázku: „Pokud Ježíš nemohl selhat, bylo jeho pokušení reálné?“ 

Poslouchám první přednášku z liturgiky. Skládám kandidaturu do rukou 

biskupa Posáda. Cítím bušení srdce poté, co jsem nahlas řekl, že jsem 

připraven k službě jáhna a kněze. Vidím sebe zeleného jako sedma před 

zkouškou z dogmatiky. Padá ze mě obrovský balvan. První těžká 

zkouška za mnou. Bohu díky za to! Padám pod svojí chybou. Pomalu 

vstávám. Jdu ke zpovědi. Slyším formuli rozhřešení: „Bůh, Otec 

veškerého milosrdenství…“  

V olomoucké katedrále přijímáme lektorát z rukou biskupa Cikrleho. 

Vidím se na pedagogické praxi v hodině náboženství. Celý ročník sedí u 

Honzy na pokoji poté, co jsme byli všichni vyhozeni od zkoušky. Biskup 

Josef světí taťku na jáhna. Jsem na pracovní praxi. Třetí rok formace za mnou. Díky Bohu, že mám hotové všechny 

zkoušky. Ne všichni mají to štěstí. 

Vidím čtvrtý ročník. Sedím v kapli na Stojanově. Poslouchám exerciční promluvy. Třetí bohoslovecké exercicie. 

Sedím na první přednášce z církevního práva, na které jsem se těšil už od prváku. Vidím sebe jako vedoucího 

služby u myčky. Píšu žádost otci arcibiskupovi o udělení služby akolyty. Přijímám tuto službu. Poprvé purifikuji 

posvátné nádoby. Vedu v seminární jídelně modlitbu před a po jídle. Sedím v kanceláři P. Damiána Němce, 

vedoucího katedry církevního práva. Konzultuji téma diplomové práce. Mám téma diplomové práce. Budu 

srovnávat církevní zákony ohledně kněžského svěcení. Studuji právo. Přemýšlím nad rozdíly v principech civilního 

a církevního práva. Dělám první zkoušku z práva. Jedu s bohoslovci hrát hokej proti studentům Arcibiskupského 

gymnázia v Kroměříži. Sedím u počítače a odpovídám na rozhovor do Tam-Tamu. 

Existuje nějaká osobnost, která je Tvým vzorem? 

Takových osobností je více. V první řadě je to moje stařenka, která pro mě byla vždy vzorem víry. Stařenka žila 

evangelium. Dokud mohla, vždy pomáhala, kde bylo potřeba. Dalším vzorem je pro mě je P. Milan, náš duchovní 

správce. Jeho příkladný kněžský život na mě vždy nepřímo působil. Další kněžský vzor je pro mě Mons. Šmejkal, 

kněz a církevní právník, který působí v Římě. Oslovil mě svojí skromností, příkladným kněžským životem a také 

Se sestrou při sázení brambor 
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tím, že si dokázal najít čas (i když ho moc neměl), když jsem potřeboval jít ke zpovědi. Také ve mně prohloubil 

zájem o církevní právo. Díky jemu jsem našel obor, který mě baví. 

Ze svatých je mým vzorem sv. Josef, který dokázal přijmout nelehkou roli Ježíšova otce. A také sv. Augustin, můj 

biřmovací patron. Líbí se mi u něj, že všechno, co dělal, dělal naplno. 

Studoval jsi na Technickém lyceu v Šumperku a Tvá velká vášeň byla výpočetní technika. Drží Tě to pořád? 

Zájem o výpočetní techniku mě drží pořád, ale už ne v takové míře jako v době středoškolských studií. S počítačem 

je to stejné jako s ohněm. Je dobrý sluha, ale zlý pán. Během středoškolských studií jsem si vypěstoval závislost 

na hraní počítačových her. Zákazy rodičů, zabavování CD s hrami nepomáhaly. Dokud rodiče nebyli doma, tak 

jsem hrál. Leckdy i dlouho do noci. Nejhorší na hraní bylo to, že jsem nikoho nepotřeboval. Stačil jsem si sám. 

Dokonce jsem i řekl kamarádovi, který chtěl, abych šel ven, že nemám čas. Tak to trvalo skoro tři roky. Tehdy mě 

to jako problém nepřišlo, vždyť hráli všichni spolužáci. Jednou mě napadlo, že s hraním skončím. A skončil jsem. 

Když se ohlédnu zpět, tak mě mrzí stovky hodin promarněného času. 

A jakým dalším zájmům se věnuješ? 

Mým velkým koníčkem je četba. Z duchovní literatury mě hodně zaujala kniha Stín otce od Jana Dobraczynskeho - 

románový životopis sv. Josefa - či Ježíš Nazaretský od Benedikta XVI. Také rád čtu fantasy, jako relaxační četbu 

mám rád i detektivky od Dicka Francise. 

K mým zájmům patří i skauting. Na střední škole jsem vedl dva roky družinu vlčat. I přesto, že se nyní skautingu 

nemůžu věnovat, tak jsem pořád registrovaný člen II. oddílu Wakan Šumperk. 

Díky vlivu Honzy, kamaráda ze semináře, jsem se začal zajímat o železniční dopravu. Zejména mě fascinuje 

technická stránka elektrických lokomotiv. To je částečně dáno i předchozím studiem na průmyslovce. Fyziky jsme 

měli opravdu hodně. S tímto kamarádem občas chodíme fotit vlaky. Také rád poslouchám hudbu.  

Chtěl bys být v budoucnu knězem spíše ve velkém městě či v zapadlé vesničce? A proč? 

O tom, kde chci sloužit, nepřemýšlím. Kněze do farností rozesílá generální vikář ve spolupráci s otcem 

arcibiskupem. Služba ve městě i na vesnici má svoje výhody i nevýhody. Ve městě není problém zajít na koncert 

nebo na pizzu. Na vesnici je zase větší pravděpodobnost, že člověk snáze naváže bližší vztahy s lidmi. Já půjdu 

tam, kam mě otec arcibiskup pošle. 

Z mnoha svědectví vyplývá, že otevření se člověka k duchovnímu povolání je velké Boží tajemství a především 

nezasloužená milost. Jakou mírou to může ovlivnit samotný člověk? 

Uf, to je těžká otázka. Řekl bych k tomu asi jen to, že je dobré modlit se za své budoucí povolání a být otevřený 

Božímu volání. Ne má, ale Tvá vůle se staň. (srov. Lk 22,42). Za sebe můžu říci, že kdyby mi někdo v půlce 

třeťáku střední řekl, že půjdu do semináře, tak bych se začal smát a pomyslel si něco o jeho duševním zdraví. 

Na závěr nějaké to moudro pro čtenáře 

Všem Vám chci poděkovat za všechny Vaše modlitby za seminář i za bohoslovce. A k té myšlence na závěr… 

V době mé jedné krize mi pomohla slova arcibiskupa Graubnera. Moc děkuji knězi, který mi ji zprostředkoval. 

„Když máme krizi, tak jsme jakoby v tunelu. Největší hloupost, kterou můžeme udělat je okamžitě změnit směr. 

V krizi musíme pokračovat dál v přímém směru a až opustíme tunel, tak se můžeme rozhlédnout a případně změnit 

směr.“ 

I přesto, že je dnešní rozhovor delší než obvykle, myslím, že to vůbec nevadí. Děkujeme Františkovi za jeho 

upřímná a vřelá slova a lásku k Pánu Bohu, kterou touží jako kněz předávat dál.  

 

                                                                                                   Lenka Špatná 
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Římskokatolická farnost Sobotín zve  

NA DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MUŽE s  P. Františkem Petríkem 

 VÍRA A SVÁTOSTI  

pátek 9. 3. – neděle 11. 3. 2012 

Místo konání: fara Sobotín 

ubytování: v pá 9. 3. 2012 od 18 hod., od 18.45 program 

konec v neděli ve 14 hod. 

Cena 400,- Kč 

Program: adorace, rozjímání, mše sv … 

S sebou: Bibli, zápisník, tužku, hudební nástroj, spacák, prostěradlo, přezůvky,  

něco dobrého na zub k odpolední siestě  

 

Kontakt: Dana Ponížilová t.č.731 626 557, e-mail: ponizilova.sobotin@seznam.cz 
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DARY DUCHA SVATÉHO PODLE SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO 

 

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého (Řím 5,5). 7 darů Ducha svatého je 7 provázků lásky, kte-

rými nás Bůh táhne k sobě. Provazy milování jsem je táhl k sobě (Oz 11,4). 7 darů Ducha svatého jsou hlavní 

schopnosti lásky. V nich dochází láska dokonalosti. 

 Dar moudrosti je láska, která vnímá, poznává a vychutnává, jak je Bůh milý a lahodný. (dar založit svůj život 

na vztahu k Bohu; moudrý je muž, který staví svůj dům na skále, srov. Mt 7,24-27)) 

 Dar rozumnosti je láska, která pozorně vnímá krásu pravd víry. Proniká do ní, aby poznávala Boha v něm sa-

motném a potom ho vnímala ve stvoření. (dar pronikat zjevené pravdy víry a rozumět Božímu slovu) 

 Dar rady je láska, díky níž dokážeme pečlivě, pozorně a obratně vybírat prostředky ke svaté službě Bohu. (dar 

rozhodovat se podle Boží vůle) 

 Dar síly je láska, která povzbuzuje a podněcuje srdce k vykonání toho, o 

čem rozhodla rada, že se má udělat. (dar síly jednat podle Boží vůle a 

vydržet ve zkouškách křesťanského života) 

 Dar poznání je láska, která nás vede k pozornému poznání sebe sama a 

ostatních tvorů, abychom mohli vystoupit k dokonalejší zralosti služby, 

kterou jsme Bohu povinni. (dar umění rozumět sám sobě, druhým li-

dem a svému životu, neboť události našeho života dává do souvislosti 

s Božím plánem) 

 Dar zbožnosti je láska, která činí práci lahodnou a vede nás, abychom 

srdečně, přívětivě a se synovskou náklonností konali skutky milé Bohu, 

našemu Otci. (dar synovské důvěry v Boha) 

 Dar bázně Boží je láska, která nám dává schopnost vyhýbat se a unikat 

všemu, co není milé Božímu majestátu. (dar vzdát Bohu čest) 

 

 

 

Dar moudrosti:  poznat, že mě Bůh miluje 

Dar rozumu:  porozumět Božímu slovu v Písmu 

Dar rady:  rozhodnout se správně 

Dar síly:  vytrvat      POSLUŠNOST 

Dar poznání:  objevit Boží slovo (evangelium) v životě 

Dar zbožnosti:  důvěřovat 

Dar bázně Boží: vyhýbat se všemu, co Boha uráží 

 

  

ROK BIŘMOVÁNÍ 
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MODLITBA ZA DARY DUCHA SVATÉHO 

Bože, Duchu svatý, 

Ty sám se v nás modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť my ani 

nevíme, za co se máme modlit. Přicházíme tedy za Tebou a dáváme Ti 

svolení k tomu, aby ses Ty sám v nás modlil tak, jak chceš, a za to, co 

Ty chceš. Dáváme Ti všechno to, co jsme Ti dosud dát nechtěli. Nejen 

to, čemu jsme se bránili vědomě, ale také to, co dosud zůstává v našem 

nevědomí. Dáváme Ti všechno to, co do nás zasel Zlý Duch, aby nás 

odváděl od Tebe. Dáváme Ti to, co dosud vězí v našem těle, v našem 

rozumu i v našem srdci. Přijď se svými dary. Prosíme Tě. 

Prosíme Tě o Tvůj dar moudrosti, abychom rozeznávali ve svém životě 

Boží znamení pro náš život a abychom je správně chápali. Přijď, Duchu 

svatý.  

Prosíme Tě o Tvůj dar rozumu, aby nikdy náš rozum nestál proti naší víře, ale aby vždy sloužil k ještě hlubšímu 

a dokonalejšímu poznání Boha. Přijď, Duchu svatý. 

Prosíme Tě o Tvůj dar rady, abychom měli dostatek podnětů pro naše rozhodování a abychom se vždy rozhodovali 

s ohledem na Boží vůli, ale přesto svobodně a s vědomím, že Bůh žehná všem našim krokům, pokud nás nepřivádí 

do záhuby. Od takových kroků nás chraň. Přijď, Duchu svatý. 

Prosíme Tě o Tvůj dar síly, abychom měli odvahu opustit všechno, co nás odvádí 

od Boha a od plnění Jeho vůle a abychom vytrvali v Lásce Kristově za všech okolností. 

Vždyť nic nás od ní nemůže odloučit. Přijď, Duchu svatý. 

Prosíme Tě o Tvůj dar poznání, abychom dokázali rozeznat mylné představy o sobě, 

o svém životě i o Bohu a abychom poznali Pravdu, která osvobozuje. Přijď, Duchu 

svatý. 

Prosíme Tě o Tvůj dar zbožnosti, abychom stále více poznávali Boha a stále více toužili dorůstat do Jeho lásky. 

Přijď, Duchu svatý. 

Prosíme Tě o Tvůj dar bázně Boží, abychom se v každé životní situaci dokázali v pokoře sklonit před Bohem jako 

před svým Pánem a Bohem. Abychom se před Ním neskláněli ve strachu a otroctví, ale v lásce a svobodě dětí 

Božích. Přijď, Duchu svatý. 

Amen 

 

 

  

Dary Ducha svatého jsou nadpřirozené schopnosti, které stálým působením v naši 

duši nás uschopňují k přijímání Boží vůle a ke spolupráci s milostí.  

(sv. Tomáš Akvinský) 
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NA TŘI KRÁLE, O KROK DÁLE… 
 

 

 
Tak jako každý rok, i letos se konala Tříkrálová sbírka organizovaná Českou charitou. Do ulic vyrazily 

skupinky koledníků, s cílem popřát Tříkrálovými koledami lidem pokojný rok, dát jim požehnání do jejich domovů 

a vybrat nějaké ty korunky na projekty a záměry Charity. 

Z naší farnosti letos vyšlo 15 skupinek. Pěkné bylo, že se nabídlo několik nových vedoucích skupinek a 

osazenstvo dětských králů se výrazně omladilo. Všichni si odnesli spoustu pěkných zážitků a společně 

vykoledovali 96 785,- Kč. Jediné, co nám všem leží delší dobu na srdci, je, že skupinky nejsou schopné pokrýt 

svým koledováním celý Šumperk. K tomu by bylo potřeba jak více vedoucích, tak více dětí. Doufejme, že tak jak 

letos, najdou se noví zájemci i příští rok. Abychom takto mohli dojít alespoň o jeden „krok dále“ k dalším lidem. 

Následující svědectví nechť jsou vám inspirací…  

   Lenka Špatná 

 

 

Za jeden z nejhezčích a nejpovzbudivějších zážitků z letošního koledování považujeme účast vnoučka 

jedné naší kamarádky. Je mu 8 roků a jmenuje se Matěj. Pěkné je na tom hlavně to, že to byl jeho nápad, že by se 

této akce chtěl zúčastnit. Byl ochotný s babičkou ušít i nějaký kostým. Prý o tom mluvil už od léta. Škoda, že 

takových dětí není víc. Mohlo by se vytvořit víc skupinek a vybrat víc peněz. 

Tímto chceme vyzvat případné zájemce, aby se k nám příští rok připojili. 

  Zdenka Hlaváčová a Anička Kallerová 

 

 

 

 

 

Při Tříkrálové sbírce jsem měla možnost 

poznat dobrotu a ochotu mnoha lidí. Z počátku 

jsem pociťovala nejistotu: jak na nás budou lidé 

reagovat? Nevyhodí nás? Ale hned v prvním 

paneláku ze mě spadly obavy a rozesmály mě 

rozjasněné oči a úsměvy na tvářích právě 

vstávajících lidí v pyžamech a županech, které 

vylákal ke dveřím krásný zpěv malých koledníků. 

Nesetkali jsme se s žádným odporem, ale s 

potěšením, nadšením a radostí. Především v ulici, 

kam se tříkráloví koledníci zřídkakdy dostanou. 

Jsem velmi ráda, že jsem mohla alespoň jedno 

dopoledne takto Charitě pomoci a že jsem 

umožnila ostatním lidem, aby též svým darem 

pomohli. 

  Jana Benešová 

 

 

 

 

 

Tříkralový koncert v Rudě 
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Na Tři krále o krok dále … a k lidem blíž. 

Letos jsem se poprvé připojila ke koledníkům. 

S Baltazarem a Melicharem jsme se odhodlaně a 

nevědouce, co nás čeká, vydali do našeho „rajónu“. 

Neměla jsem žádná očekávání. S pravou posvěcenou 

křídou v kapse jsem myslela na ty, ke kterým 

přicházíme, co asi prožívají, čím se trápí… Snad 

alespoň tím požehnáním na dveře domu přineseme 

světlo, pokoj a lásku Krista těmto rodinám. 

Už první náš ranní dům nás povzbudil. Zpívaly 

jsme v kuse snad celé dopoledne, holky si vymýšlely 

své vlastní nové sloky a hudební variace Tříkrálové 

koledy. Nikde na nás nebyli lidé zlí nebo mrzutí, kdo 

nechtěl, neotevřel. Ale 80% dveří se nám otevřelo. 

Nečekala jsem, že budou mít takovou radost z toho, že 

jsme přišli. 

Někde byli nachystaní už předem, aby dětem 

dali něco sladkého. V jednom domě bylo napsáno 

poslední požehnání z roku 2005. Zde měli obzvlášť 

velkou radost, že Tři králové přišli. 

Otevřely se dveře i u nemocných, 

osamělých, také u rodin s dětmi. Dokonce 

jedny děti po naší návštěvě prohlásily, že 

příští rok budou chodit taky. Jednu paní 

jsme prý tak potěšili, že se rozplakala. 

Musím moc pochválit holky – krále, že 

byly tak statečné a div se neuzpívaly. Bylo 

vidět, že i přes zimu měly z celého 

odpoledne taky radost. Jen měly starost, 

kolik v té pokladničce asi je, aby tam bylo 

co nejvíc – třeba milion pro chudé děti. 

To, co jsme zažily, ve mně 

zanechalo stopu radosti, povzbuzení a taky 

otázku, zda bychom se neměli více 

setkávat, více se vidět a druhé opravdu 

vnímat a sdílet se s nimi. 

  Hana Kalivodová 
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2012 

Tříkrálová sbírka 2012 v děkanátu Šumperk skončila rekordním výsledkem. Celkem 179 tříkrálových sku-

pinek vykoledovalo 602 767,- Kč.  

Nejvíce naplněnou pokladničku měla šumperská skupinka Zdenky Hlaváčové, do které štědří dárci vhodili 

celkem 12 738,- Kč. Nejvyšší bankovku obsahovala bloudovská kasička, a to pětitisícovku.  

Výtěžek sbírky podpoří především projekty Charity Šumperk, včetně rozšíření sortimentu rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek a vybavení humanitárního vozidla, Centrum pro rodinu v Šumperku, Poradnu pro ženy a 

dívky, dále občany v hmotné nouzi a humanitární projekty.  

Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům. Poděkovaní patří také všem místním asistentům, kteří 

pomáhají organizovat sbírku v jednotlivých farnostech a obcích.  A také těm, kteří sbírku doprovodili svou mod-

litbou. 

 

Výsledná tabulka 

Název obce 
Vybraná část-

ka v Kč 

Počet  

pokladniček 

Bludov 55.280,- 11 

Bohdíkov 25.082,- 9 

Bohutín 10.086,- 4 

Bratrušov 16.114,- 3 

Bušín 11.240,- 3 

Dolní Studénky 25.833,- 8 

Hanušovice 39.344,- 16 

Hraběšice 3.041,- 1 

Jindřichov 13.429,- 4 

Kopřivná 5.945,- 1 

Loučná nad Desnou 23.383,- 5 

Nový Malín 37.907,- 8 

Olšany 12.987,- 3 

Rapotín 36.641,- 13 

Rejchartice 2.138,- 1 

Ruda nad Moravou 55.290,- 15 

Sobotín 15.162,- 4 

Staré Město 27.053,- 7 

Šumperk 96.785,- 36 

Velké Losiny 61.589,- 13 

Vikýřovice 28.438,- 14 

Celkem 602.767,- 179 

Marie Vychopeňová 
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Poradenství v obtížných situacích  

 Úterý 28. 2. od 9.30 do 18.00 – poradenství v obtížných situacích  

s Bc. Marcelou Řezníčkovou - učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28.  

Objednání termínů na tel. 731 402 395. 

 

Psychologické doprovázení na cestách života - poradenství 

 S Mgr. Pavlínou Vaculkovou (roz. Večeřovou), absolventkou Masarykovy univerzity v oboru 

psychologie (pokračuje v psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze). 

Učebna, 1. patro UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 

777 988 864. 

 

Pro děti a mládež 

 Tradiční program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“, každý čtvrtek od 9.30 

do 11.00 na farním středisku. Srdečně zveme nové maminky a jejich děti. 

 Pro děti od 5 let a jejich rodiče – tradiční hudebně dramatická dílna souvislá s lidovými a 

křesťanskými svátky a tradicemi. Další se uskuteční v sobotu 18. února od 9. 00 do 11.00 na 

farním středisku. Setkání bude opět motivováno jedním známým světcem, kterého mají děti podle 

indicií během programu uhodnout.  

 Srdečně zveme na tradiční Maškarní bál pro děti. Kromě tradičních úkolů, které musí dítě splnit 

na jednotlivých zastaveních, se bude konat rej v maskách a společné představování masek. Na děti 

čeká rovněž zasloužená odměna. Akce se uskuteční 12. února v 15.00 na farním středisku. 

Vstupné 25 Kč/osoba 

 

Klub osamělých (nejen) rodičů  

 Zveme všechny zájemce na přednášku Sestra smrt aneb Jak doprovázet umírající; 24. února v 

19.00 na farním středisku, přednášející Marie Sovadinová (hospicová péče) a Marta Hradilová 

(doprovázení ke smrti). 

 

Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma 

 Diva(delní) klub – pro všechny, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát 

nezávazně divadlo … Každou středu od 10.00 hod v učebně, 1. patro, UVAX.  

 

Pravidelné aktivity 

 Masáže pro každého – s  Ing. Stanislavou Táborskou každé pondělí; od 16.30 do 18.30; (cena 

za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč) 

 Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30 

na farním středisku; 25Kč/lekce 

 

Bližší informace na tel. 731 402 395 nebo www.cprsumperk.estranky.cz. 
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SALESIÁNI – SBD 

V době rekordů, kdy vidíme tolik lidí klusat v nebývalém tempu, táží se nás hroby světců: „Kam chvátáš? 

Nebylo by lépe ubrat plyn a pozorněji se věnovat řízení vlastního života?“ 

z myšlenek kardinála Trochty 

 

 

Uplynulý měsíc leden byl obzvláště štědrý na významná výročí světců jedné z klerické kongregace papežského 

práva – jednodušeji řečeno – salesiánů SDB. 

Jen se podívejte zpětně na „výhled do liturgie“: 24.1. sv. František Saleský, 31.1. sv. Jan Bosko. A k tomu ještě 

přidáme datum 17.1. 1953 – toho dne zemřel P. Ignác Stuchlý. 

 

 

Co spojovalo ty první dva svaté, přestože mezi jejich narozením uplynulo 250 let? 

Snažili se, aby duchovní život byl dosažitelný, srozumitelný a poutavý i pro laiky, zvláště 

pro mladé lidi, aby zbožnost byla příjemná pro každého a v každém čase. Využívali tisk, 

podporovali práci a kulturu, se všemi jednali s laskavou dobrotou a moudrou mírností. 

Sv. František natolik zaujal začínajícího kněze Jana, že ten se rozhodl svou společnost mladých lidí nazvat podle 

něj – oratoř sv. Františka Saleského. Jan Bosko s láskou vybudoval „vysněná“ díla -jeho sny a posléze jejich 

uskutečnění jsou opravdu neuvěřitelné – (přestože jej jeho kolegové chtěli 

zavřít do blázince): výchovné ústavy, školy, oratoře, domovy pro mládež, 

chrámy, misie.  

Veškerý úspěch připisoval své průvodkyni životem - Panně Marii 

Pomocnici. Svou činnost mezi mládeží svěřil sv. Jan Bosko  do pokračování 

třem větvím salesiánské rodiny: 

Společnosti sv. Františka Saleského (datum vzniku 1859); 

Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice; 

Sdružení salesiánských spolupracovníků.  

 

Jako tajemství úspěchu jim předal preventivní systém – výchovu 

založenou nejen na rozumném, ale zvláště na laskavém přístupu 

k jednotlivcům. Systém zakotvený v eucharistii, v neomezené důvěře 

v Pannu Marii, ve věrnosti církvi.  

 

Institut Dcer P.M. Pomocnice (FMA) založil spolu s Marií 

Dominikou Mazzarelovou v Mornese (Itálie) roku 1872, aby se také 

děvčatům dostalo podobné výchovné pomoci, rodinného vedení a péče jako klukům v Turíně. I projekt apoštolátu 

pro dívky se stále uskutečňuje po celém světě. V našich zemích jsou „salesiánky“ např. ve střediscích pro mládež 

Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, kde sestry zajišťují zvláště volnočasové aktivity mladých, vyučují na 

církevních školách, vedou církevní mateřskou školu /Praha Karlín/, církevní domov mládeže…   

 

O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH 
 

Sv. Jan Bosko 
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Do salesiánské rodiny patří např. také Sdružení bývalých žáků a žákyň, Volontárie Dona Boska (institut, 

ve kterém jsou lidé zaměstnaní v různých profesích a skrytým způsobem uskutečňují své povolání v salesiánském 

duchu), Salesiánské hnutí mládeže … – kdybychom počítali ostatní skupiny, dojdeme k číslu 23. 

 

Jakým způsobem se salesiáni „ocitli“ u nás? 

A tak se dostáváme ke třetímu jménu v počátku našeho povídání – P. 

Ignáci Stuchlému. „Staříčkovi“ (tak jej nazvali občané Fryštáku, když se 

setkali s knězem s bílou hlavou) bylo v době, kdy z Itálie přivedl několik 

českých chlapců a založil salesiánské dílo v českých zemích, 58 let. 

V padesáti osmi letech začíná na svátek sv. Václava, LP 1927 budovat 

salesiánská střediska, ústavy, školy – nejprve ve Fryštáku, dále v Ostravě, 

Praze, Brně, Pardubicích…  

Salesiánské ústavy jsou za 2. světové války zabrány nacisty, za pár 

let – v noci ze 13. na 14. 4. 1950 - salesiáni deportováni policií na různá 

místa komunistických sběrných táborů … (Ve vězení při „přepočtu“ strávili 

170 let). Činnost salesiánů se přesunula do soukromých bytů, horských chat 

a chaloupek či do přírody; kněží přijímají tajná svěcení v NDR, v Polsku. 

(O chaloupkách ví své i nynější světící biskup pražský P. Karel Herbst, 

„Kája“.) 

Působí ve farnostech, aniž kdo tuší, že jsou salesiáni kněží či 

koadjutoři. Od roku 1990 otevírají znovu svá střediska a zřizují nová – 

Teplice, České Budějovice, Zlín, 

Prostějov, Jaroměřice…Salesiánská provincie zřídila nakladatelství Portál 

(pedagogická a psychologická literatura), vyšší sociál. pedagogickou a 

teolog. školu JABOK v Praze. Salesiáni spolupracují se sdělovacími 

prostředky Radio Proglas, Telepace, TV Noe. Nezůstávají pozadu ani 

s misiemi – centrem působení je Bulharsko.  

O působení salesiánů v Čechách se dočteme v knize M. R. Křížkové: 

Kniha víry, naděje a lásky. 

A je velmi poučné seznámit se s životopisem velké osobnosti Štěpána 

kardinála Trochty, mučedníka fašismu i komunismu.  

Ke shlédnutí : DVD Don Bosko – bez sentimentu, realisticky 

natočený životopis  Jana Boska. 

 

Kontakty na internetu: www.sdb.cz, www.sadba.org 

Na té druhé adrese najdete nabídku pro své mladé, kde se mohou 

zapojit, kde získat zkušenosti v zahraničí s dobrovolnickou službou, atd. 

Mnoho informací také nabízí časopis Salesiánský magazín. 

 

Na závěr chci připomenout sv. Dominika Savio, který je patronem ministrantů a mládeže. Ve svých 

dvanácti letech se setkává s Donem Boskem, vstupuje na Valdocco ke studiu, ovlivňuje svým laskavým chováním i 

spolužáky, největší darebáky. V patnácti letech vážně onemocní a umírá. V roce 1954 je prohlášen za svatého – i za 

tak krátkou dobu svého života dokázal, že je možné vnímat Boží lásku a rozdávat ji druhým. 

 

Rada od Dona Boska: „To, co tě činí smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč.“ 

 
Lenka Šafaříková  

P. Karel Herbst 

Kardinál Štěpán Trochta 

http://www.sdb.cz/
http://www.sadba.org/
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ROZHOVOR S NEMOCNIČNÍ KAPLANKOU 

PANÍ LENKOUTOPOLANOVOU 

11. února oslavíme Světový den nemocných. K příležitosti tohoto svátku přinášíme rozhovor s paní Topolanovou, 

která má ve své profesi k nemocným velmi blízko.  Zastává funkci nemocničního kaplana Šumperské nemocnice 

a v našem časopise jsme se s ní měli příležitost seznámit přibližně před rokem.  

 

Rok se s rokem sešel, a to je příležitost ke krátké rekapitulaci. Jak byste zhodnotila rok v šumperské nemocnici, 

ve které zastáváte funkci nemocničního kaplana? 

Dobrý den, zdravím upřímně všechny čtenáře Tamtamu. Ano, je to rok, co jsem přijala místo nemocničního 

kaplana a koordinátora dobrovolníků. Tato role je v nemocnici nová, a tak jsme si na sebe museli všichni postupně 

zvyknout. Také bylo potřebné vytvořit podmínky pro práci kaplana uvnitř nemocnice a získat tolik potřebnou 

důvěru zaměstnanců i pacientů. Sloužit nemocným je pro církev běžnou praxí, ale už méně běžné je pracovat jako 

kaplan, být v nemocnici zaměstnán. V naší republice se tato praxe teprve začíná rozšiřovat. 

Vaše práce je jistě náročná, mohla byste proto čtenářům připomenout, co vše 

obnáší? 

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává 

klinickou pastorační péči. Nemocničním kaplanem může být jak kněz (jáhen, 

řeholník či řeholnice), tak laik (muž i žena) s vysokoškolským teologickým 

vzděláním a následným postgraduálním vzděláním. Nemocniční kaplan působí 

na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Jeho činnost 

má tak charakter poslání a služby církve, kdy doprovází nemocné a jim blízké 

v obtížných situacích nemoci, umírání a smrti. Nemocniční kaplan poskytuje klinickou pastorační péči všem 

pacientům, jak členům registrovaných církví a náboženských společností, tak i lidem bez vyznání, kteří o tuto 

službu projeví zájem. Ve vztahu k pacientovi se nemocniční kaplan stává jeho průvodcem v úzkosti, v hledání 

naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, 

umírání a smrti. Přijímá nemocného v jeho současném stavu, a to jak ve stavu 

fyzických obtíží a psychosociálních problémů, tak v jeho emočních těžkostech. 

Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhá nemocnému k přijetí obtíží 

souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s druhými lidmi, 

s Bohem. Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání 

ztělesňuje lidskou blízkost. Nemocniční kaplan nenahrazuje místní představitele 

náboženských komunit a na přání pacienta zajišťuje kontakt s duchovním církve 

nebo náboženské společnosti, jejíž je pacient členem. 

Nemocniční kaplan je zároveň k dispozici i zdravotnickému personálu. 

Zachovává mlčenlivost - podobně jako jiní zdravotničtí profesionálové. Je vázán 

vlastním etickým kodexem a jeho práce podléhá mezinárodním evropským 

standardům. 

Jak už jste zmínila, spolupracujete s různými církvemi. Jaká je konkrétně spolupráce s římskokatolickou církví a 

s naší farností a v čem spočívá? 

Seznámila jsem se s představiteli z různých církevních denominací v našem městě, a pokud si je pacienti přejí, 

volám je. Nabízí mi spolupráci i v oblasti dobrovolnictví. Spolupráce s kněžími je výborná, jsou kdykoli připraveni 

přijít, vyjít vstříc, slouží u nás bohoslužby, navštěvují na přání nemocné. Radost mám i z toho, když přijdou 

do nemocnice mladí - zahrát, zazpívat, zúčastnit se aktivit. To mnohé potěší, někdy i rozpláče. Děkuji vám - 

farníkům - za návštěvu nemocných a přípravu malých pozorností. 
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Jak hodnotí samotní pacienti poměrně pestrou duchovní nabídku – přijímání svátostí, návštěvy nemocných, mše 

svaté k různým příležitostem přímo v nemocničním prostředí aj.? 

Na oddělení, na kterém jsem začínala, si personál i pacienti na mou přítomnost zvykli. Zpočátku netuší, co mohou 

ode mne očekávat, a jsou v rozpacích. První rozhovory to však změní a duchovní podpora, naslouchání či 

povzbuzení jsou na místě. Lidé se o své víře baví neradi, je to v tomto „prostředí“ jaksi neobvyklé. Příležitost i zde 

realizovat náboženské potřeby mnohé překvapuje a vítají to. Mnohé lidi dlouhodobě nemoc vytrhla z účasti na 

svátostném životě a sami často nemají odvahu o službu kněze domů požádat. V tomto případě jim říkám, že 

doposud chodili za Kristem do kostela oni, tak teď mohou dát příležitost Kristu, aby On přišel za nimi. Mnozí 

pacienti přijímají Krista v eucharistii, svátosti smíření či ve svátosti pomazání nemocných. Příležitostně zde 

slavíme mši svatou a účastní se jí i lidé na lůžku. Na každém oddělení jsou pacienti o duchovní službě informováni 

a sami si mohou vybrat mou přítomnost či přítomnost kněze.   

A na závěr nechejme promluvit čísla statistiky. Během posledního roku 

se v nemocnici udělilo svátost pomazání nemocných 117 lidem, což je 

o 71 více než rok před tím. Během roku se v nemocnici sloužily také dvě 

mše svaté. Za poslední rok přijalo svátost eucharistie - při návštěvách 

nemocných jak doma, tak v nemocnici a také v domově důchodců, za což 

patří velké díky i našim akolytům, mnoho desítek starších a nemocných 

věřících. To všechno není samozřejmost.  Musel se najít někdo, kdo tuto 

službu zprostředkoval, někdo, kdo ji přišel vykonat, jiný, kdo vše 

promyslel a zorganizoval. Nemocní by pro nás neměli být jen ti, co jsou 

bezmocní, nicotní a nezajímaví, ale ti, kteří ve své bolesti, kříži 

a osamocení nesou obraz Krista. Tím, že se k nim přiblížíme, přiblížíme 

se takto i k samotnému Bohu. 

 

Koho by zajímala tematika doprovázení a péče o nemocné (doma i v nemocnici), je srdečně zván na přednášku 

organizovanou Centrem pro rodinu. Uslyšíte na ní jak o hospicové péči (přednáší M. Sovadinová, zdravotní 

sestra), tak a o doprovázení ke smrti v domácím prostředí (o vlastní zkušenosti promluví M. Hradilová, zdravotní 

sestra). Akce se koná v pátek 24. února v 19.00 na farním středisku. Jste srdečně zváni. 

  

V Šumperku chceme využít příležitosti Dne nemocných a zveme na mši sv. spojenou s udělováním 

svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Tato mše sv. se bude konat v sobotu 11. února 

v 8.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, 

povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli. Pro všechny, kteří se nemají jak 

dopravit do kostela, nabízíme organizovaný odvoz. Prosíme, abyste jména těchto osob nahlásili 

v sakristii s jejich adresou a telefonickým kontaktem. Prosíme současně, aby se v sakristii nahlásili i ti, 

kdo jsou ochotni posloužit jim svým automobilem. Po mši svaté pak připravujeme pro všechny 

nemocné i s jejich doprovodem přátelské posezení na farním středisku, kde pro ně bude připraven 

zábavný program, při kterém si společně popovídáme a zazpíváme.  

 

DDRRAAZZÍÍ  SSTTAARRŠŠÍÍ  AA  NNEEMMOOCCNNÍÍ  BBRRAATTŘŘII  AA  SSEESSTTRRYY,,  ZZVVEEMMEE  VVÁÁSS  KK  PPRROOŽŽIITTÍÍ  

KKRRÁÁSSNNÝÝCCHH  CCHHVVIILL  PPŘŘII  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SS  BBOOHHEEMM  VV  KKOOSSTTEELLEE  AA  PPOOTTÉÉ  

VVEE  SSPPOOLLEEČČEENNSSTTVVÍÍ  FFAARRNNÍÍKKŮŮ..  PPŘŘEESS  VVEEŠŠKKEERRÉÉ  PPOOTTÍÍŽŽEE  NNEEVVÁÁHHEEJJTTEE  AA  

PPOOPPRROOSSTTEE  SSVVÉÉ  BBLLÍÍZZKKÉÉ,,  AABBYY  VVÁÁSS  DDOOVVEEZZLLII  NNEEBBOO  NNAAHHLLÁÁSSIILLII  VVEE  

FFAARRNNOOSSTTII..  RRÁÁDDII  VVÁÁMM  PPOOMMŮŮŽŽEEMMEE  SS  DDOOPPRRAAVVOOUU..  TTĚĚŠŠÍÍMMEE  SSEE  NNAA  VVÁÁSS.. 
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Drazí čtenáři Tam&Tamu, moc zdravím v plesovém období. Trvá radostný čas 

karnevalu, ale my tímto číslem už vyhlížíme do postní doby, která začne za pár týdnů. 

Před námi jsou také jarní prázdniny. Proto bych tentokrát rád věnoval můj článek po-

zvánkám.  

První pozvání patří dětem a mládeži. Naše diecézní středisko v Rajnochovicích organizuje pro ně 

každoročně prázdninové pobyty, které mají velmi hodnotný program a opravdu dobrou pověst. Pobyt pro menší 

děti od 9 – 15 let má název „Sněženky“. Pro starší je tu nabídka pětidenního pobytu s názvem „Oáza“ v termínu  

04. – 10. 3. 2012. Oba nabízí nejen zábavu a hry ve společenství věřících vrstevníků, ale také věku přiměřený 

duchovní program. Myslím si, že stále málo využíváme nabídky diecézního centra mládeže a že je to krásná 

příležitost dopřát dětem něco radostného a zároveň hodnotného na jarní prázdniny. Cena pobytu pro děti  

je 650,- Kč, pro mladé 850,- Kč. Pokud se přihlásíte, můžete počítat i s podporou farnosti. Totéž platí i o další 

nabídce, tentokrát jen pro kluky. VIR je název víkendové postní duchovní obnovy v olomouckém semináři 

ve dnech 24. – 26. 2. Povede ji P. Jan Linhart, kterého známe z pobytu bohoslovců v Šumperku a který je zárukou 

přátelské atmosféry a hodnotné náplně těchto dnů. Jsem přesvědčený, že je to jedna z příležitostí pro rodiče, jak 

udělat něco pro duchovní život a víru svých děti. Proč bychom ji neměli využít…  

A co dospěli? Ti sice nemají jarní prázdniny, ale mnozí, třeba důchodci, by si mohli vyhradit pár dnů 

v postní době pro Pána Boha. Nechat na chvíli běžné starosti a záležitosti a ponořit se do hlubin ticha, modlitby 

a rozjímání … Můžu vás ujistit: nebudete litovat ani vám nepochybí čas pro obyčejné věci. Poutní dům „Stojanov“ 

na Velehradě nabízí postní exercicie vedené P. S. Peroutkou SJ ve dnech 22. - 26.2. Podrobné informace 

na www.stojanov.cz. Svatý Hostýn nabízí postní exercicie pro všechny - doprovází P. Richard Greisiger SJ. 

Podrobnosti najdete na stránkách www.hostyn.cz. Celou řadu duchovních pobytů v postní době nabízí i exerciční 

dům jezuitů v Českém Těšíně. Vše najdete na adrese www.exercicie.cz. Kdo by si nevěděl rady s internetem, 

ať přijde za mnou, vše ukážu a vysvětlím.  

Zvláštní nabídkou je postní rekolekce pro kostelníky, kterou povede osobně sám otec arcibiskup Jan. 

Proběhne dokonce ve dvou termínech: 13. – 15. 3. a 16. – 18. 3. v exercičním domě na Velehradě. Otci 

arcibiskupovi velmi záleží na tom, aby ti, kdo pracuji blízko oltáře jako kostelníci, pracovali také na sobě a na svém 

duchovním růstu. Proto se rozhodl osobně se vám věnovat. Tak, kostelníci, vzhůru … nenechte svůj duchovní život 

ležet ladem a využijte tuto nabídku, která je speciálně pro vás! 

Už dnes také zvu všechny věřící děkanátu na postní duchovní obnovu u nás v Šumperku. Proběhne 

ve dnech 16. – 18. 3. 2012 a povede ji Mons. Vojtěch Šíma, který byl po mnoho let rektorem kněžského semináře 

v Olomouci a dnes je spirituálem kněží v Olomoucké arcidiecézi. Je to kněz s velkými životními i duchovními 

zkušenostmi, člověk velkého srdce a moudrosti, pro mne osobně velká autorita, a jsem nesmírně vděčný, že k nám 

přijede. Podrobný program této duchovní obnovy bude v březnovém čísle, ale už dnes si tyto víkendové dny 

rezervujte pro duchovní oblast a neplánujte nic jiného …  

 Na některé věci člověk musí myslet dopředu, jen zřídka se totiž pro ně rozhodne na poslední chvíli. Pokud 

už dnes na to nepomyslíme, bude pozdě a postní doba nám uteče tak rychle a nepozorovaně, že se nebudeme stačit 

divit…  

Proto neotálejme a mějme odvahu využit možností, kterých jsme dosud nevyužili a jsou tu připravené pro 

nás a pro naše děti. Všechno je jednou poprvé! Snad zjistíme, že díky tomu se nám otevřely nové možnosti a náš 

život, nejen duchovní, dostal nový impulz a sílu. Toto vám ze srdce přeji.  

 

P. Slawomir 

http://www.stojanov.cz/
http://www.hostyn.cz/
http://www.exercicie.cz/
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POUŤ DO FRANCIE 

Milí přátelé, zveme Vás na pouť do Francie po stopách sv. Bernardetty a sv. Jana Vianneye. 

PAŘÍŽ, LURDY, NEVERS, LA SALETTE, ARS  

Termín: 20. 05. 2012 - 29. 05. 2012 

Cena: 9 000,- Kč 
Rozšířeny mariánský okruh o město Orleans a Ars! 

 

 
 

Program: 

1. den - nástupní místa a časy: Šumperk - Mototechna: 12.00 hod., Olomouc: 13.30 hod. od zastávky MHD naproti pošty 

u vlakového nádraží, Přerov: 14.15 hod. z autobusového nádraží. Další směr jízdy: Brno, Praha, Plzeň a Rozvadov. Noční 

přejezd přes Německo pouze s hygienickými a bezpečnostními zastávkami. 

2. den - ranní příjezd do Paříže, celodenní prohlídka, Eiffelova věž, ulice Rue du Bac - zázračná medailka, katedrála Notre 

Dame, Montmartre - Sacre Coeur. Nocleh na okraji Paříže ve Formuli 1 (3lůžkové pokoje). 

3. den - snídaně v hotelu. Cesta do Orleans - sv. Johanka z Arku, Nevers - hrob sv. Bernardety, mše svatá, prohlídka města. 

Nocleh Formule 1.  

4. den - snídaně. Celodenní jízda do Lurd jen s bezpečnostními a hygienickými zastávkami. K večeru příjezd do Lurd, ubyto-

vání, večeře, nocleh.  

5. den - snídaně. Duchovní program - mše svatá, ve městě navštívíme mlýn Boly, kde se sv. Bernadeta narodila, bývalé vězení 

Cachot, kde rodina Soubirou krátce bydlela v době zjevení, společná pobožnost křížové cesty, v charitní prodejně si nakoupí-

me náboženské předměty a suvenýry. Možnost koupelí. Večeře nocleh. Účast na večerním světelném průvodu s modlitbou 

růžence. 

6. den - snídaně. Duchovní program - mariánské baziliky P. Marie Růžencové a Neposkvrněného Početí, návštěva jeskyně 

Zjevení s pramenem zázračné vody, mše svatá, promítání o poutním místě. Eucharistický průvod s nemocnými, návštěva mu-

zea zázračně uzdravených, večerní světelný průvod. Večeře, nocleh. 

7. den - po snídani jízda do La Salette - odpoledne duchovní program, prohlídka baziliky, mše svatá, místo zjevení, výstup na 

horu Gargas. Nocleh v poutním domě. 

8. den - turistické snídaně (připraví CK). Duchovní program na La Salettě , odp. odjezd do Arsu, ubytování ve Formuli 1. 

9. den - turistická snídaně v Arsu a celodenní duchovní program v místech života sv. faráře arského. Noční návrat do ČR jen 

s bezpečnostními a hygienickými zastávkami. 

10. den - příjezd do Prahy kolem 15. hod, přes Brno do Přerova (kolem 19. hodiny), pak Olomouc a Šumperk.  

Stravování: 3x polopenze v Lurdech, 3x snídaně  

Ubytování: 3x hotel Lurdy, 3x Formule 1, 1x Poutní dům La Salette  

Denně mše svatá. 

Cena zahrnuje:  
dopravu luxusním autokarem s klimatizací, WC, videem, 3x nocleh v Lurdech s polopenzí v hotelu, 3x nocleh ve Formuli 1 

ve 3lůžk. pokojích, 1x v poutním domě na La Salettě ve 2-3 lůžkových pokojích. Jídlo dle programu. Pojištění léčebných výloh 

pro cestu a pobyt v zahraničí + storno (zrušení zájezdu ze zdravotních důvodů), průvodce, pojištění úpadku CK. Doprovod 

kněze.  

Cena nezahrnuje:  

kapesné a vstupy asi 50 €. Možnost dvoulůžkového pokoje ve Formulích za příplatek 150 Kč/os/noc - napište do přihlášky, 

nutno dopředu zajistit! 

Zájezd pořádá: P. Wociech Zapiór, P. Pawel Zaczyk a CK Miklas Tour, Prostějov, 

Kontakt, bližší informace a přihlášky: P. Pawel Zaczyk – kaplan ŘKF Šumperk,  

tel. 736139264, mail: pawelzaczyk@onet.eu 

Můžete se přihlásit u P. Pawla Zaczyka na faře (případně na farním středisku) v Šumperku nejpozději do 01.03.2012.  

Záloha 5 000 Kč musí být zaplacená do 01.03.2012, zbytek peněz 4 000 Kč do 08.04.2012. 
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Rostislav Dočkal 

SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 

 

Za křesťanskou duší 

 Druhý nejdéle „sloužící“ pontifik vykonal během svého úřadu (1978-2004) 

celkem 104 zahraničních cest, při nichž navštívil 129 států světa a absolvoval více 

jak milion kilometrů. Cílem bylo jeho úsilí o mír mezi znepřátelenými stranami, 

dalším pak snaha o smíření mezi křesťanský-mi církvemi. Pronesl řadu vstřícných 

prohlášení a omluv. U paty kříže v Colombery-les-Deux-Eglises v Lotrinsku 

čteme: „Jediný spor, který má cenu, je spor o člověka.“ To pojal Jan Pavel II – 

totiž osvobození člověka – jako svůj třetí cíl během svých poutních a apoštolských 

cest. Pracoval na úloze stát se univerzálním pastýřem. 

 Novináři mu často předhazovali: „Tolik cest, takové zbytečné výlohy!“ Ani je 

nenapadlo tohle vyčítat politikům, i kdyby se sešli na jižním pólu, aby si se 

širokými úsměvy nic neřekli a mohutným potřásáním pravicemi zakryli zjevnou 

neupřímnost. Těm v komentářích nic nevyčítali, papeži ano. Nenapadl je ani onen 

příběh apoštola, který vyčítal Maří Magdaleně, že hodně utratila za vonné masti, 

kterými ošetřila Kristovy nohy. Ti novináři se jmenovali různě – onen 

„starostlivý“ apoštol se jmenoval Jidáš. V 

rámci našich střípků nelze ani jen 

chronologicky sledovat papežovy cesty, ale je 

možno z nich vybrat krátce to nejzajímavější, 

co mnohým zůstalo skryto.  

 Například z asijských cest, kde tvoří 

katolíci 2,6% celkové populace Asie, jejíž obyvatelé jsou silně vázáni na své 

tradiční náboženství. Z křesťanských konfesí zde žijí např. luteráni, baptisté, 

anglikáni, metodisté, pravoslavní a katolíci. V Oceánii tvoří katolíci 27% 

obyvatel. Svatého otce potkáváme v Pákistánu, na Filipínách, v Guamu, 

v Japonsku i na Aljašce. Proč? Východní Asie (mimo Filipíny) patřila 

k velikým problémům církve v celé dvoutisícileté historii. Například Japonsko 

i přes obrovský nárůst obyvatel po válce mělo stále stejné procento katolíků. 

Řada lidí si ovšem představovala, že papežova cesta, to je nasednout do letadla 

Luigi Pirandello společnosti Alitalia, ale to byl omyl. Papež se před každou 

cestou připravoval, teď také. Denně chodil na intenzivní kursy japonštiny 

a rodného jazyku Filipínců tagalog. Dopředu připravoval poselství, které 

zasílal den před příletem do té které země. A program cest? Byl vždy 

nemilosrdný, běžel 16 hodin denně bez přestávky.  

 Na Filipínách vládl v roce 1981 prezident, generál a diktátor Ferdinand Marcos. Už osmkrát byl „demokraticky“ 

zvolen prezidentem, za pomoci armády a své ženy Imeldy. Oba předvedli Svatému otci Potěmkinovu vesnici. 

Diktátor těsně před jeho příletem zrušil po devíti létech stanné 

právo. Proběhlo grandiózní přivítání na letišti, pětkrát čestná stráž, 

svištící stíhačky nad hlavami, nekonečné salvy výstřelů, přehlídka 

dětí v polovojenských uniformách, prezidentský palác přeměněný 

ve filipínskou vesnici, všichni pozvaní v domorodých krojích. 

Papež to vše ustál svou trpělivostí, úsměvem, galantností. Když měl 

té „šarády“ dost, otočil se a odešel se přivítat s místními církevními 

hodnostáři a diplomaty. Imelda Marcosová mezi tím tvrdila 

do televizních kamer, že papeže pozvali sami. Ustoupila až tehdy, 

když ji manilský kardinál s těžko uvěřitelným příjmením Jaime Sin 

(angl. Hřích), etnický Číňan, pohrozil, že nechá ihned, ještě 

za papežovy přítomnosti přečíst ve všech kostelích země pastýřský 

list s tím, že Marcosovi opět lžou. Papež totiž vždy přilétal a byl 

hostem biskupské konference. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

Angola, Huambo 5. 6. 1992 

Rakousko, Mauthausen 24. 6. 

1988 

Keňa 1995 
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 Na recepci pak papež ostře napadl státy, v nichž se věci řeší 

stanným právem, které sice zde právě bylo zrušeno, 

ale nezměněno bylo chování státu vůči lidem. Řekl doslova: 

„Stát existuje proto, aby sloužil lidem a jejich právům. Jestliže 

stát práva porušuje, neslouží společnému dobru.“ Na Filipínách 

Jan Pavel II., blahořečil laického misionáře Lorenza Ruize, 

umučeného v japonském Nagasaki v 17. století. V Manile 

se sešlo přes milion Filipínců, biskupové z Austrálie, 

Bangladéše, Hongkongu, Indie, Indonésie, Japonska, Jižní 

Koreje, Macaa, Srí Lanky a Tchajwanu. Když při proslovu 

přešel papež z angličtiny do jazyka tagalog a v něm řekl 

mučedníkova slova před soudem: „I kdyby toto tělo mělo tisíc 

životů, všechny bych nechal zabít, než mě přinutíte obrátit se 

ke Kristu zády“, tekl Marcosovým po zádech studený pot.  

 Po zastávce na ostrově Guam přivítal papeže v Japonsku 

císař Hirohito jako v historii prvního představitele jiného vyznání. 25. února v Hirošimě pronesl Jan Pavel II. 

projev v osmi světových jazycích. Ukončil ho modlitbou v japonštině a poprosil Stvořitele, aby vlil do srdcí všech 

lidí moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost přátelství. 

 Při zpáteční cestě přes severní pól přistálo letadlo na Aljašce. I přes mrazivé počasí se sešlo v Delaney Park 

Strip pod širým nebem na mši největší shromáždění této řídce osídlené země – 50 tisíc. Někteří přijeli až tisíc 

kilometrů na saních se svými psy husky, a tak Jan Pavel II. byl také originální. Zpáteční cestu k letadlu absolvoval 

se psím spřežením s devíti husky. Arcibiskup T. Hurley papeži řekl, že žádný papež se už od Říma dál nedostane, 

„ledaže by si vybral cestu raketou na Měsíc, což jak mnozí věří, bude i pokušením pro 

Vaši Svatost.“ Svatý otec se čtverácky usmál, a protože letoun cestou přes Aljašku 

překročil tzv. datovou mez, získal tím jeden kalendářní den navíc, obrátil se ke svému 

vyčerpanému doprovodu a novinářům s dotazem: „Nyní se musíme rozhodnout, co 

uděláme s tím dnem, který jsme získali navíc.“ Vesele si vykročil k letadlu a ostatní 

zkoprnělí za ním. On sám dobře věděl, že neméně práce má na svém domovském 

kontinentě – v Evropě.  

 Svatý otec byl vůbec prvním papežem, který navštívil Skandinávii. Nejdelší cesta 

po Evropě měřila 12 tisíc kilometrů a zavedla ho do Norska, na Island, do Finska, 

Dánska, a Švédska. Právě v těchto zemích, protože zde žije málo katolíků, byl 

námětem cest v červnu 1989 ekumenismus. Papež kázal za polárním kruhem v Norsku 

v Tromso, přijali ho král Olaf V., stejně jako v Kodani královna Markéta II. Nejvíce 

lidí, 10 000, se shromáždilo v Uppsale, zato v Dánsku mu při mši neumožnili 

promluvit v katedrále v Roskilde. A přece z cesty zůstaly plody ekumenické. 5. října 

1991 došlo v basilice sv. Petra v Římě k první ekumenické bohoslužbě s luterány při 

příležitosti 600. výročí svatořečení sv. Brigity Švédské, kterou uctívali i katolíci. První 

nešpory vedli Jan Pavel II., arcibiskup Werkström, luteránský švédský primas, a 

arcibiskup Jan Wikström, finský luteránský primas. Přítomni vedle biskupů Helsinek a 

Stockholmu byli i král Karel Gustav a královna Silvie ze Švédska dokonce během 

bohoslužby četla z Bible. Přímluvy byla ve skandinávských jazycích, papež měl 

kázání a oba primasové své projevy. 

 Země Luthera – Německo – bylo tvrdým oříškem. Svoji první pastorační cestu zde Svatý otec vykonal již  

15.-19. listopadu 1980. Tehdejší situaci v Západním Německu 

charakterizovalo to, že málo německých katolíků návštěvovalo 

pravidelně bohoslužby. Stát vybíral církevní daň a církev zde měla 

slušné finanční zdroje. Navíc finanční organizace Adveniant 

a Meserior ovlivňovaly programy biskupů v tzv. třetím světě. Mnozí 

očekávali od papežovy cesty chlad a katastrofu. Nekonala se. 

Nakonec se Němci, pokud se přímo akcí nezúčastnili, „přilepili“ 

na televizní obrazovky a byli hypnotizováni osobností papeže, který 

na úvod řekl, že svou poutí vyjadřuje úctu k velkému německému 

národu. Potěšil je zmínkou o 450. výročí augspurského vyznání 

a zmínil nauky o zásadách luteránské reformace. Papežova etika 

a obrana manželství, jeho vyjádření, že neexistuje láska či 

manželství na zkoušku, stejně jako život a smrt na zkoušku, jelikož 

člověk nemůže ani milovat, ani žít na zkoušku na omezenou dobu, je S Nelsonem Mandelou v JAR roku 1995 

Indie, Kalkata – 3. 2. 1986 

Brazílie kmen Bororo 

v oblasti Mato Grosso 1991 



Strana 22                 Tam&Tam – Číslo 2, Ročník 3, Únor 2012 

 

 

uspokojila. Byl jejich. 6 000 profesorů a studentů v Kolíně nad Rýnem požádal, aby pochopili, že církev 

I. a II. vatikánského koncilu, Tridentského koncilu i oněch prvních je stále táž církev. V očích Němců se Jan Pavel 

II. proměnil v člověka čisté víry, stal se univerzálním pastýřem uprostřed bolavých vzpomínek na historii.  

 Před cestou do Anglie papeže mnozí zrazovali. „Angličané jsou studení, odměření, čiší z nich odstup.“ Byly 

i názory opačné. Například André Frossard se domníval, že Angličané nejsou všichni stejní. Jedni tíhnou 

k protestantismu, druzí ke katolicismu. Papež nedbal těch moudrých rad. Odjel tam a byl nadšeně přijat. Až tak, že 

si člověk myslel, že v Anglii žijí sami Italové. V nečekaně vřelé atmosféře kráčel zvolna mezi zástupy, žehnal 

obvyklým gestem, až se zdálo, že „klid Angličana“ zachoval jen on sám.  

 Také africký kontinent nedal Svatému otci spát. Obyvatelstvo Afriky čítalo v té době 550 milionů, z nich bylo 

90 milionů katolíků, což je asi 14% obyvatel. Devadesát procent z nich žije v Zaire, Angole, Burundi, v Gabunu 

a Rovníkové Guineji. V Africe působí přes 900 misií s 200 tisíci misionáři, z toho je asi 150 tisíc žen, 48 tisíc kněží 

a řeholníků zahraničních či domorodých. Ze 400 tisíc katechetů je asi polovina Afričanů. Na své páté cestě do 

Afriky, desetidenní, navštívil Svatý otec Madagaskar, svatořečil „Matku 

madagaskarského křesťanství“ Viktorii Rasoamanarivovou (1848-1894), 

v Zambii se účastnil stoletého výročí evangelizace země. Evangelizoval 

na Réunionu, v Malawi, Senegalu, Angole a v keňském Nairobi se sešel 

s preláty. 

 O papeži se na americkém kontinentě hovořilo vždy a všude v tom smyslu, 

že se jeho osobě dostává lepšího přijetí, než jeho poselství, kterým oslovuje 

přímo ve snaze o nápravu. Ono tomu tak ovšem bylo i v případě Ježíšově, i je-

ho osoba byla lépe přijímána než jeho slova. V Severní Americe ze zhruba 260 

milionů obyvatel bylo 90 milionů katolíků, v Jižní a Střední Americe ze 400 

milionů je katolíků 370 milionů. Svatý otec navštívil v roce 1983 Argentinu po 

oné válce o Falklandy (Malvíny) s Angličany. Už před válkou měla Argentina 

vojenskou vládu, mučení bylo běžné a 

také 14 tisíc nezvěstných. Biskup, který 

protestoval proti vládě, zemřel při autonehodě, při níž se sešlo až mnoho 

náhod. Biskupská konference protestovala. A do toho přiletěl 6. dubna do 

Buenos Aires papež. Ihned se setkal s presidentem Raulem Alfonsínem a 

členy vlády a hovořil s nimi o nutnosti respektovat legitimní svobody 

jednotlivců, rodin a spolků. Zopakoval to v městě Bahia Blanca a třech 

dalších a hovořil o výslechu a umučení Krista jako symbolu, který u nich 

nabyl nové reality a výmluvnosti. 

 Sedmatřicátá pastýřská poutní cesta v roce 1988 zavedla Svatého otce do 

Paraguaye. Vládl tam prezident, generál a diktátor Alfredo Stroessner, a to již 

od roku 1954, od vojenského puče. Celou zemi měl pod kontrolou tento již 

osminásobný prezident za pomoci armády a vládnoucí strany Colorado. 

Součástí papežovy návštěvy bylo i setkání s opoziční skupinou. Prezident to 

papeži zakázal. „Je-li 

zpráva z Asunciónu 

pravdivá“, řekl papež pro 

Radio Vaticana, „pak do 

Paraquaye nepůjdeme.“ 

Světová média se toho chytila, tato událost neměla obdoby. 

Ihned se k papežskému mluvčímu dostavil vyslanec Papalar 

s tvrzením, že předseda biskupské konference je oportunista, 

a to je příčina prezidentova zásahu. Mluvčí mu doporučil, aby 

si věc vyřešili a zdůraznil „demokratickou cestou“. Za čtyři 

hodiny Papalar telefonoval, že se vše urovnalo a poděkoval mu 

za radu. „Tak přece jen nechají papeže jet do Paraquaye“, 

rozesmál se Jan Pavel II. Nato hned po příletu využil 

příležitosti a vyzval k morální očistě země. „Svoboda, 

spravedlnost a spoluvláda a účast na ní jsou předpoklady 

k vytvoření skutečné demokracie.“ Prezident ale odpověděl 

ještě za papežovy návštěvy – pozatýkal politické oponenty a 

zvýšil útlak církve a bojovníků za lidská práva. Ale slova, jež 

pronesl Jan Pavel II., nebyla zapomenuta. Za 9 měsíců byl 

diktátor, prezident a generál v jedné osobě svržen vojenským 

Při vizitaci ve Velké Británi  

- s přítelem Msgr Johnem 

P. Wodarskim roku 1987 

Další z papežových cest 

Rok 1998 - 5 dní na Kubě 



 Tam&Tam – Číslo 2, Ročník 3, Únor 2012  Strana 23  

 

pučem. 

 K nejdůležitějším cestám patřila papežova návštěva Kuby. Jak těžké klání přinesla již příprava, je vidět z tzv. 

papežových kubánských bodů. Castrův režim začínal být pod tlakem, když „odešel ruský pokladník“. V roce 1988 

přiletěl na Kubu newyorský kardinál John O’Connor. V havanské katedrále se mu dostalo obrovského aplausu a 

byl „bombardován papírovými kuličkami“ se jmény politických 

vězňů. Nechal je sesbírat a ve čtyřhodinovém jednání, podle 

Castrova zvyku vždy od ½ 12 do ½ 4 ráno o nich jednal, neboť to 

byla první z podmínek Jana Pavla II. k možnému příletu na Kubu. 

Castro se rozzuřil a zakázal vyložit tiskařský stroj za půl milionu 

dolarů, který pro potřeby církve zakoupilo Německo. V roce 1992 

Castro vyhlásil, že Kuba není ateistický stát, ale sekulární (světský). 

Kubánský katolicismus tak nebyl zahnán pod zem, jako v některých 

zemích. Na to papež jmenoval havanského biskupa kardinálem a 

úsměvně mu diktátor 26. listopadu 1994 povolil nosit červený 

kardinálský klobouk. Předseda papežské rady pro spravedlnost a 

mír, kardinál Roger Etchegaray, začal jednat s kubánským vůdcem 

o papežově návštěvě. Následovalo pozvání od kubánských biskupů 

pro papeže. Poté byl 19. listopadu 1994 přijat na soukromé audienci 

v Římě Janem Pavlem II. Fidel Castro. Pozval papeže k návštěvě 

Kuby a ten mu úsměvně poděkoval za „povolení přijmout pozvání 

kubánských biskupů“. Zůstávalo vyřešit další papežovy podmínky – 

jaký bude osud 900 zbývajících politických vězňů v Castrových 

věznicích a požadavek Svatého otce, aby se Vánoce na Kubě slavily 

poprvé od revoluce veřejně. Castro odpověděl, že je to obtížné 

uprostřed sklizně cukrové třtiny. Přítomný papežův mluvčí Navarro 

na to řekl, že by mu papež rád veřejně poděkoval hned, jak vystoupí 

na letišti z letadla. Castro tedy ustoupil se lovy: „Mohlo by se to tak udělat jen letos.“ Vyřešila se i podmínka volna 

z práce o Vánocích i udělení víz pro kněze a řeholnice – do několika dnů obdržela 57 příslušných víz asi polovina 

těch, kteří hodlali na Kubě evangelizovat. Šéfka kubánské vlády pro náboženské záležitosti tvrdila, že nemají 

dostatek dopravních prostředků pro případnou papežovu návštěvu, ale nepřijala nabídku katolických nadací 

Adveniat a Meserior se slovy: „Tak chudí zase nejsme.“ 

 Konečně 21. ledna 1998 se koná na havanském letišti uvítací ceremoniál. Při přivítání Castro řekl, že Kubánci 

jsou oběťmi dějin. Papež zase sdělil ostrovnímu lidu, že se oni musí stát architekty vlastního osudu, tedy i dějin, 

a odešel k papamobilu. Na chvíli se zdálo, že Fidel si chce k němu přisednout, ale vedle papeže již seděl kubánský 

primas. V Santa Clara napadl papež monopol státu na vzdělání a řekl, že rodiče rozhodují o tom, jak mají být děti 

vzdělávány eticky, obsahem i nábožensky. Mluvil volně, lehce citoval básníka José Martího: „Kubo, dbej o své 

rodiny, aby tvé srdce zůstalo čisté.“ 23. ledna nejdříve hovořil ke dvěma stům tisícům mladých, večer pak 

na havanské univerzitě. Následující ráno se objevil v Santiagu na papežově mši Fidelův bratr Raul. Papež zde 

požehnal sošku Panny Marie od Božího milosrdenství z El Cobre a řekl, že církev obranou náboženské svobody 

brání svobodu každého jedince. Dav reagoval skandováním: Libertad! Libertad! a  Viva! Viva!  Krásně se to 

odráželo od pohoří Sierra Maestra zpět k papežskému oltáři.  

 V Havaně končila kubánská cesta Jana Pavla II. Mše svatá 

na náměstí Revoluce (dříve José Martího) za účasti Fidela a Raula a 

celého stranického a státního aparátu. Milion Kubánců, zbytek u 

televize. Homilie byla přerušována skandováním Libertad! Libertad! 

Svatý otec ve svém posledním vystoupení na Kubě kritizoval 

ekonomické embargo USA vůči Kubě, protože jím trpí ti, co nic 

nezavinili. Je to nespravedlivé, netrpí představitelé vlády, ale všichni 

lidé. „Kuba“, řekl papež, „má křesťanskou duši. Nastal čas vydat se 

po nových cestách,“ Pozorovatelé tvrdili, Fidel Castro vypadal 

zamyšleně a budil dojem člověka, který by rád šel ke zpovědi 

k jedinému muži na světě. Možná přemýšlel, že přece jen mohl dát 

jednomu svému spisu jiný název než: „Dějiny mne zprostí viny.“ Proti 

sobě stáli dva muži, z nichž jeden začínal cítit, že správnou volbu učinil 

ten druhý. Pět dní na Kubě ukázalo, že Jan Pavel II. měl větší sílu, než 

kdysi papež Řehoř VII. roku 1077 v Canosse vůči císaři Jindřichu IV. – ten měl klatbu. Sílu Jana Pavla II. 

představovala pravda o člověku v evangeliu: Člověk a Bůh, Bůh a člověk patří k sobě. 

pokračování příště 

S Fidelem Castrem na Kubě - leden 1998 

Litva, Hora křížů 7. 9. 1993 
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