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MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

OBSAH
 20 let od vzniku Charity Šumperk

 rozhovor – P. Petr Káňa

 rozhovor – paní Marie Řezáčová

 Pielgrzymka Krakow – Czenstochowa

 pouť v Pekařově

 čtení na pokračování o Janu Pavlu II.

 světec mého srdce – Rafael Arnáiz

… a mnoho dalšího

Zdravím všechny čtenáře Tam&Tamu
po prázdninové přestávce. Snad jsme všichni fyzicky
a duševně obnoveni a těšíme se na nový rok života
a práce v našich farnostech.
Začínáme ho oslavou 20 let existence
oblastní šumperské Charity. Je to především
příležitost k děkování. Obnova charitního díla v naší
zemi po letech nesvobody nebyla lehkým úkolem.
Chyběly zkušenosti, vznikalo nové právní prostředí
pro neziskové organizace, hledali se lidé … Dnes se
za Charitu nemusíme stydět. I když nic na tomto
světě není dokonalé, je dnes Charita významnou
organizací poskytující pomoc na různé způsoby
mnoha lidem. Někdy zapomínáme, že to dělá i naším
jménem … Křesťanský život je život modlitby
a lásky. Charita tu lásku „konkretizuje“ tam, kde my
sami nestačíme, protože nám chybí prostředky,
vzdělání, odbornost či možností. Díky jí za to!
Do našeho děkanátu přibyli dva noví kněží:
P. Otto Sekanina, bludovský farář, a P. Petr Káňa,
šumperský kaplan. Postupně vám je představíme,
v tomto čísle to bude P. Petr, kterému už teď děkuji
za pravidelné příspěvky do rubriky „Co jsme ve škole
nebrali“. Do dalšího čísla pozveme jako hosta
P. Ottu. Oba kněze jménem nás všech srdečně vítám
a přeji jim požehnané působení mezi novými farníky.
Samotný Tam&Tam bude vycházet dál
v nezměněné podobě. Ještě jednou vybízím hlavně
mimošumperské čtenáře k posílání příspěvků,
zejména informací o dění u vás. Kéž všichni víme, co
chystáte, co jste zažili, ať se můžeme inspirovat tím,
co se dozvíme o životě vašich farních společenství.
Termín k posílání příspěvků do dalšího čísla je
uveden vždy na poslední stránce: po tomto datu
nezaručujeme uveřejnění příspěvků.
Těším se na nový rok s vámi a přeji Boží
požehnání ke všemu dobrému, co plánujete.
P. Slawomir
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2. září - 22. neděle v mezidobí
3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve
Narodil se roku 540 v Římě, pocházel z patricijské
rodiny. Po smrti svého otce založil v rodném domě
klášter sv. Ondřeje a na rodinných usedlostech
na Sicílii dalších šest klášterů. Sám se vzdal úřadu
i majetku a stal se benediktinským mnichem. R. 590
byl zvolen papežem. Usiloval o obnovu křesťanského
života a liturgie; poslal 40 věrozvěstů do Anglie a
obracel se s hlásáním evangelia k mladým
germánským národům. Jeho bohatá literární činnost
tvoří přechod od teologie patricistické k počátkům
teologie scholastické. Zemřel r. 12. 3. r. 604.
8. září – svátek Narození Panny Marie
Jeden z nejstarších mariánských svátků. Dosvědčuje
víru křesťanů, že se Panna Maria narodila
bez dědičného hříchu. Poprvé byl tento svátek slaven
v 5. století jako výroční den posvěcení baziliky, která
označovala místo narození Panny Marie.
9. září – 23. neděle v mezidobí
13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
Narodil se kolem r. 349 v syrské Antiochii.
Ve dvaceti letech přijal křest, později se stal knězem.
R. 397 byl zvolen za konstantinopolského patriarchu.
Vybízel křesťany k péči o chudé, volal po sociální
spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob
života ve městě a u císařského dvora. Musel
do vyhnanství; i tam však vyvíjel činnost ve prospěch
křesťanů v Arménii, Persii a Sýrii. Zemřel r. 407
v Turecku. V r. 1908 byl prohlášen za patrona
kazatelů.
14. září - Svátek Povýšení svatého Kříže
Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už
v 5. stol. vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky
dřeva z Kristova kříže.
15. září - památka Panny Marie Bolestné
V tento den vzpomíná církev na sedm bolestí Panny
Marie, která trpěla ve spojení se svým Synem:
1. při předpovědi Simonově, 2. při útěku do Egypta,
3. při hledání ztraceného Ježíše v jeruzalémském
chrámu, 4. při cestě na Golgotu, 5. při ukřižování
Ježíše, 6. při snímání Ježíše z kříže, 7. při ukládání
Ježíše do hrobu.
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16. září – 24. neděle v mezidobí
20. září – památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna,
kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů,
mučedníků
Ondřej Kim Tae-gón byl prvním korejským knězem,
Pavel Chóng Ha-sang horlivým laickým apoštolem;
spolu s mnoha dalšími křesťany byli umučeni při
pronásledování v Koreji v letech 1839, 1846 a 1866.
21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a
evangelisty
Matouš působil v Kafarnau jako výběrčí poplatku;
Ježíš ho povolal mezi své učedníky. Po seslání Ducha
svatého působil nejprve v Palestině mezi Židy, pro
které napsal evangelium v aramejštíně. Dále hlásal
evangelium pravděpodobně v Etiopii, Persii a Pontu
u Černého moře. Východní i západní křesťané ho
uctívají jako mučedníka. Jeho ostatky jsou uloženy
v Salernu v jižní Itálii.
23. září - 25. neděle v mezidobí
27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze
Narodil se r. 1581 v jihozápadní Francii. R. 1600 byl
vysvěcen na kněze, od r. 1607 působil jako farář
venkovské farnosti v lyonské diecézi; zde také začal
zakládat charitativní bratrstva, která se měla věnovat
péči o chudé. V r. 1625 založil misionářskou
kongregaci lazaristů, jejímž posláním bylo
vzdělávání kandidátů kněžství. K zajištění trvalé péče
o chudé a nemocné položil spolu se sv. Luisou
de Marillac základy kongregace vincentek. Zemřel
r. 1660, r. 1737 byl prohlášen za svatého a r. 1885
za patrona křesťanského charitativního díla.

28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka
Podle tradice se narodil kolem r. 907 na Stochově
u Libušína jako nejstarší syn vévody Vratislava.
O jeho křesťanskou výchovu se starala jeho babička
sv. Ludmila. Naučil se slovanskému písmu, osvojil si
i znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho lásku
k eucharistii a k chudým. Když se r. 925 ujal vlády,
snažil se o kulturní i náboženské povznesení země.
Jeho křesťanský způsob vlády i přísnost k šlechtě
vyvolaly opozici v čele s jeho mladším bratrem
Boleslavem, na jehož popud byl 28. 9. 929 zavražděn
ve Staré Boleslavi. Jeho ostatky jsou uloženy
v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. První kostel
mu byl zasvěcen již v r. 972 na Proseku (dnes část
Prahy); na začátku 14. století mu byl zasvěcen i jeden
z oltářů v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
29. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
Michael (Kdo je jako Bůh?). V bibli je označován
jako jeden z prvních knížat, ochránce vyvoleného
národa a vítěz nad démonem. Křesťané v něm vidí
ochránce a také přímluvce za zemřelé před Božím
trůnem.
Gabriel (Muž Boží, nebo také Bůh ukázal svou sílu).
Jméno se objevuje v knize proroka Daniela.
Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele a
Panně Marii narození Krista.
Rafael (Bůh uzdravil). Je zmiňován v knize Tobiáš.
Bývá vzýván jako průvodce cestujících.
30. září - 26. neděle v mezidobí

V SOBOTU 22. ZÁŘÍ ZVEME DO HRABĚŠIC.
Po několikaměsíční přestávce tam budou obnoveny sobotní
bohoslužby s nedělní platností. Kostel a fara, které byly dost
dlouho uzavřeny, opět začnou sloužit věřícím.
Chceme všem poděkovat za finanční pomoc a oslavit, že díky
vám (a evropským fondům), se dobrá věc podařila.
Proto zveme všechny – místní i přespolní – na mši svatou
v 16.00 hod. a radostné setkání po jejím zakončení.
Můžete se těšit na dobrý guláš, něco k pití a příjemné
posezení a povídání…
Zveme opravdu všechny – nejen ty, kteří využívají sobotní mše v Hraběšicích. Přijďte se pomodlit,
okouknout, co se udělalo a popovídat.
P. Slawomir
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P. PETR KÁŇA
V červenci jsme mohli v naší šumperské farnosti přivítat nového kaplana. Je jím čerstvý novokněz, rodák
z Valašska, P. Petr Káňa. Když jsem ho poprvé poprosila o rozhovor do našeho časopisu, s kamennou tváří mi
odpověděl, že rozhovory neposkytuje. Po mém nehraném údivu následoval smích a vstřícná odpověď. Smysl pro
humor mu tedy nechybí, stejně jako laskavost a otevřenost. A jak to při příchodu nového kaplana bývá, položili
jsme i jemu pár otázek.

Mohl byste se na úvod našeho rozhovoru čtenářům našeho Tam Tamu
představit?
Pocházím z Valašska, z vesnice jménem Návojná, která patří do farnosti
Nedašov. Je to blízko městeček Brumov-Bylnice nebo Valašské
Klobouky.
Narodil jsem se v březnu 1985, takže mám 27 let. Vyrůstal jsem ve věřící
rodině spolu se třemi sourozenci (se starší sestrou – ta má už dvě děti – a
dvěma mladšími bratry). Rodiče nás odmalička vychovávali ve víře.
Co jsem vnímal jako důležité, tak hlavně svým vlastním příkladem.
Samozřejmostí byla společná modlitba – např. v poledne Anděl Páně
nebo večer.
Tatínek pracuje jako restaurátor, a proto jsem po skončení základní školy
nastoupil do Luhačovic na Střední odbornou školu, obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva, abych jednou mohl pokračovat v otcově díle.
Vše se však nakonec vyvinulo jinak.
Jistě každého zajímá, jak. Jak se to tak stane, že mladý člověk, který
má se svým životem spoustu plánů, se nakonec rozhodne ke kněžství.
Čím Vás Bůh oslovil?

Zkrotí P. Káňa takto
i šumperskou farnost?

Těch faktorů bylo více a intenzivněji jsem je začal pociťovat na střední škole ve třetím ročníku. Významnou roli
v tom jistě sehrál příklad jednoho kněze, ke kterému jsem často jezdil. Byl to známý mého taťky. Zaujal mě jako
člověk i jako kněz. Dalším bodem byla moje osobní zkušenost na praxi u Bruntálu, který jsem vnímal jako
duchovně zanedbaný kraj. Uvědomil jsem si svou touhu pomáhat lidem, a to zvlášť ke spáse. Nabídnout jim
smysluplné prožívání života. Pocházím z prostředí, kde se většina lidí hlásí ke křesťanství. V deváté třídě nás 90%
chodilo do náboženství a kdo nechodil, byl považován za zvláštního. Když jsem nastoupil na střední do Luhačovic,
bylo to vše naopak. Do kostela nechodil téměř nikdo a kluci považovali za svou jedinou náplň jít na pivo a bezcílně
prožívat svůj život. Cítil jsem, že já to takto nechci, že je tu něco vyššího, co bych jim rád nabídnul. Začal jsem
chodit více na mši a postupně se ve mně zrodila touha jít studovat na kněze.
Jak Vaše rozhodnutí přijali rodiče a okolí?
Rodiče, i když to možná tušili, byli překvapeni. Zvlášť asi taťka, který při své práci počítal s mojí pomocí. Rovněž
dobré reakce byly z mého okolí. Méně příznivých reakcí jsem se dočkal od svých spolužáků. Samozřejmě, že si do
mě sem tam rádi „rýpli“. Bylo ale velmi pěkné, že se ti, kteří byli se mnou na privátě, účastnili mého kněžského
svěcení, na které jsem je pozval. Jeden z nich dokonce po dlouhé době chtěl jít ke zpovědi a k svatému přijímání,
druhý se mě ptal, co by měl udělat, aby se mohl nechat pokřtít, a ten třetí mi řekl, že je dobře, že jsem se rozhodl
stát knězem. Od svého „odboje“ přešli k respektu.
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Takže jste šel studovat Teologickou fakultu v Olomouci hned po střední škole?
Ano, hned. Nejprve jsem byl rok v konviktu, pak následovalo pět let studia. Ve třetím ročníku jsem školu přerušil a
šel na rok „na zkušenou“. Nejprve jsem byl od září do prosince v poutním domě pro německé poutníky
v Jeruzalémě, kde jsem dělal takovou „holku pro všechno“. Ve volném čase jsem se učil anglicky (abych se
domluvil s ostatními – převážně volontéry z mnoha části světa), cestoval jsem, poznával zdejší zvyky. Moc se mi
zde líbilo. Získal jsem mnoho cenných zkušeností a také prožil mnoho vzácných setkání - hlavně s Araby. Jsou to
skvělí, pohostinní lidé, kteří necítí nesnášenlivost. Ta je „pěstována“ na vyšší úrovni - obyčejní lidé v Jeruzalémě muslimové, křesťané či židé spolu žijí
ve vzájemné toleranci a respektu. Na Vánoce jsem
se vrátil domů a další půlrok pracoval na pile
u Valašských Klobouk. Nebyla to žádná malá pila,
ale velká firma. Někdy jsem pracoval i 12 hodin,
absolvoval noční, musel jsem vyjít se
spolupracovníky jiných národností (Ukrajinci,
Romové). Byla to tvrdá práce, ale zároveň i
ohromná zkušenost.
Následující rok jsem pokračoval ve studiu, to jsem
dokončil, přijal jáhenské svěcení (19. června
2011), rok byl coby jáhen v Přerově a tento rok
přijal svěcení kněžské (23. června) a ocitl se
v Šumperku.

s Valachy na jáhenském svěcení

Měl jste někdy pochybnosti, že jste se nerozhodl správně či že svou kněžskou službu nezvládnete?
Pochybnosti samozřejmě byly. Mnohokrát jsem cítil, že člověk sám o sobě na to nemá – jít do pastorace, sloužit
lidem, Bohu. Určitý strach, že to nezvládnu, jsem cítil hlavně před jáhenským svěcením – při něm se slibuje už vše,
co při svěcení kněžském, je to velký závazek. Před kněžským to bylo už v menší míře, ale určitě tam nějaké obavy
byly. Pochybnosti nás však vybízí spolehnout se výhradně na Boha, ne na sebe. Bez něj by se to opravdu nedalo
zvládnout. I Petr, když Ježíš kráčel po vodě, za ním mohl jít jen tehdy, když se díval na Něj a věřil Jemu.
V okamžiku, kdy svou pozornost začal soustředit na sebe, začal se topit.
Který světec Vás nejvíce oslovil a proč?
Světců, kteří jsou mi blízcí, je hodně. Moji křestní a biřmovací patroni jsou sv. Petr a Pavel, tak určitě tito.
V poslední době mě čím dál víc oslovuje osobnost Jana Pavla II. Když jsem nastoupil do konviktu, jeli jsme
společně do Říma. Byly to jeho poslední Velikonoce. Své papežské požehnání uděloval už jen z okna. A rok mého
ukončení semináře byl zároveň rokem jeho prohlášení za blahoslaveného. Upoutala mě na něm především jeho
lidskost a prožívání kněžství.
Jak se těšíte na nás, nové farníky? Máte nějaké plány, nebo spíše dáváte průchod tomu, co okolnosti přinesou?
V mé předchozí farnosti - v Přerově - kde jsem působil jako jáhen, jsem byl velmi spokojený. Všechny mé obavy
byly překonány, Bůh pomáhal. A věřím, že podobné to bude i v Šumperku. Jsem otevřený. Očekávání nemám.
Budu se snažit žít přítomnost a v ní se snažit poznávat a plnit Boží vůli.
Snad ale jedno očekávání přece jenom mám. Slyšel jsem, že pohraničí je známé svojí ryzí vírou, tak také na toto se
těším. Že budu moct poznávat a třeba také sdílet s lidmi svoji víru.
Máte nějakou cílovou skupinu, kterou byste chtěl oslovit nejvíce? (děti, mládež, rodiny, seniory atd.). A zda ano,
proč zrovna tuto?
Mně je, asi i věkem, nejbližší skupina mladých lidí. Ale budu se snažit, tak jak to bylo i v Přerově, být tady
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pro všechny, nakolik to jenom bude možné a nakolik to budu umět. Nějakou
vizi, předem naplánovanou, nemám. Jsem zde poslaný Bohem a ten má své
plány.
Co patří k Vašim zálibám? A měl jste na své zájmy coby jáhen čas?
Především sport, příroda, cestování, četba. A je zajímavé, že na všechno se
našel čas, aniž bych kvůli tomu musel zanedbávat svoje povinnosti ve
farnosti. Doufám, že tomu tak bude i zde.
Co Vám dělá velkou radost, a naopak – co Vás pořádně „naštve“?
Radost mi dělá, když vidím štěstí a radost v životě člověka. Naštvat mě
dokáže nespravedlnost a lež. A to naštvání je také hodně časté, protože mám
cholerickou povahu, takže dokážu vystartovat i kvůli hlouposti. Naštěstí i
rychle vychladnu.

P. Káňa fotbalista

Co byste na závěr našeho rozhovoru chtěl všem čtenářům sdělit?
Těším se, až se víc vzájemně poznáme. Také bych chtěl ujistit, že jsme zde, jestli mohu mluvit i za otce Slawomira,
neustále pro Vás. A nezapomeňte na to nejdůležitější, že také především Bůh je zde pro každého z nás. A na závěr
ať Vás povzbudí slova Nehemiáše: „Netrapte se, radost z Hospodina, ať je Vaše síla.“
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele,
Kostelní nám. 4, Šumperk
5. září 2012 v 19.00
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Svatá Ludmila (oratorium)
Oratorium Svatá Ludmila Antonína Dvořáka na libreto
Jaroslava Vrchlického pojednává o úseku raných českých
dějin, kdy pohanství bylo střídáno křesťanstvím. V první části
přichází na hrad v Mělníku poustevník Ivan, který
přesvědčuje kněžnu Ludmilu a pohanský lid o jediném Bohu.
Ve druhé části Ivana vyhledá kněžna Ludmila, která se chce
nechat pokřtít a zamiluje se do Bořivoje. Ve třetí části probíhá
obřad na Velehradě, kde Ludmila s Bořivojem přijímají křest
od biskupa Metoděje.
Na oratoriu Svatá Ludmila si Dvořák mimořádně zakládal
a práci na něm věnoval maximální úsilí. Jedná se o jedno
ze skladatelových nejrozsáhlejších děl, o čemž svědčí celková
délka a bohatý vokálně instrumentální soubor. Skladatel při
kompozici nejen velmi usilovně pracoval, ale věnoval dílu
i mnoho duševních sil.
V našem poslechovém pořadu Vás provedeme dílem
ve zkrácené podobě.
Vít Rozehnal
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PŘI BOHOSLUŽBĚ V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
VZPOMENEME NA ŠUMPERSKÉHO RODÁKA R. K. SCHOLZE

Po maturitě odešel se svou matkou do Rakouska,
kde brzy vstoupil do augustiniánského kláštera
v Klosterneuburgu u Vídně. Tam vystudoval teologii,
řádové sliby složil v roce 1934 a na kněze byl
vysvěcen v roce 1936. Jeho první působiště bylo
v Heiligenstadtu u Vídně. Byl mimořádně nadaným
člověkem, znal jedenáct řečí, psal básně i prózu,
v roce 1939 se stal docentem pro moderní teologii
a filozofii.

1939 se zapojil
do osvobozenecké
ho hnutí, v roce
1940 byl přímo
v klášteře zatčen
gestapem
a
po čtyřech letech
věznění v patnácti
věznicích
byl
10. května
1944
ve Vídni popraven.
V jednom
z posledních
dopisů
z vězení
svému příteli napsal: „Co jsem dosud prodělal, to byl
očistec, co nyní nastává, se velmi podobá peklu,
bez pomoci milosti Boží bych to nevydržel. Vím
dobře, zač umírám: za všechno, co je velké, dobré a
vznešené a také za hlásání slova Božího. Nenávidí mě
dvojnásob, protože jsem kněz …“

Když po obsazení Rakouska německými nacisty
bylo omezeno vyučování náboženství, zavedl
v klášteře biblické hodiny pro děti a mládež. Měl
velmi blízko k mladým lidem, zajímal se o své žáky
a studenty a svou všestranností a srdečností si
získával přátelství mnoha lidí. Hlubokou zbožností
a pevnou vírou ve vítězství pravdy a spravedlnosti
byl příkladem a posilou pro své spolubratry i
pro široké okolí. Čest a svoboda člověka byla pro něj
nedotknutelná, a proto považoval okupaci Rakouska
za vážné ohrožení politické a osobní svobody. V roce

U příležitosti 100 let od narození Dr. R. K.
Scholze mu bude v sobotu 8. září dopoledne
v 10 hodin za účasti starosty města odhalena
pamětní deska na budově obchodní akademie
v Šumperku a odpoledne v 17.00 hodin se
uskuteční v klášterním kostele mše svatá za tohoto
významného šumperského rodáka. V klášterním
kostele bude instalována i malá výstava
s informacemi o jeho životě a díle. Všichni jste
srdečně zváni. Věřím, že svou účastí vytvoříme
důstojný rámec této liturgické slavnosti.

V letošním roce uplynulo 100 let od narození
Romana Karla Scholze, katolického kněze, řeholníka,
vysokoškolského pedagoga a spisovatele, který byl za
II. světové války uvězněn a popraven nacisty.
Dr. R. K. Scholz se narodil 16. ledna 1912
v Šumperku a v našem městě prožil své dětství a
středoškolská
léta.
Navštěvoval
studentské
bohoslužby v klášterním kostele, v letech 1922 –
1930 studoval na šumperském německém gymnáziu
(v současnosti budova obchodní akademie).

Petr Suchomel

Děkujeme otci Slawomiru Sulowskému za jeho obětavou a nelehkou službu v naší
farnosti v uplynulých osmi měsících.
Zároveň chceme poděkovat i ostatním kněžím, kteří nás v tomto období duchovně
posilovali a obětavě sloužili v Bludově mše svaté.
Přejeme všem hodně sil a trpělivosti do další práce a vyprošujeme hodně lásky
na dalších cestách.
farníci z Bludova
Tam&Tam – Číslo 9, Ročník 3, září 2012
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ZVEME! ZVEME! ZVEME! ZVEME! ZVEME!

ZVEME!

10 (let) za 10 (korun)
sobota 15. září 2012

CO VÁM BRÁNÍ OSLAVIT TO S NÁMI?
Vzpomínkový den k 10. výročí zahájení rekonstrukce Farního střediska v Šumperku.
Už si ani nedovedeme představit život
ve farnosti bez „našeho“ farního střediska. Málokdo si
však vzpomene, že je tomu právě 10 let, co parta
nadšenců začala opravovat budovy, které byly
podmáčené, plesnivé, se ztrouchnivělými stropy,
bez fungujících inženýrských sítí. Kolem na nás
padaly rozpadlé přístavky, dvůr byl jedním velkým
smetištěm
Těch deset let nebylo lehkých. Bojovalo se
s úřady, s nedostatkem financí, s nedostatkem
ochotných rukou, s vlastními chybami. Na druhé
straně nás středisko vychovávalo k obětavosti a
toleranci. Když bylo nejhůře, jakoby zázrakem se
objevovaly otevřené dlaně, štědré kapsy, moudří rádci, vstřícní úředníci.
Postupně se také vytvořilo společenství pracovníků – středu co středu bouralo, kopalo, tahalo elektrické
dráty či odpady, stavělo, obkládalo, malovalo, plánovalo. Toto společenství pokračuje ve zvelebování všeho, co
ještě není hotové – a není toho málo! Odhalení nové fasády v minulém roce nepoložilo třešničku na střediskový
dort. Na to si ještě počkáme! A těm, kteří trochu rozumí řemeslu a mají otevřené oči, je jasné, že sotva se jednou
skončí, bude se muset začít s údržbovými pracemi od začátku.
Desetileté výročí určitě vybízí k bilancování,
k veselému i vážnému ohlednutí, k poděkování
všem, kdo přispěli svým časem, svou silou, svými
prostředky, svými modlitbami. Vybízí i k výhledu
do budoucna a ke vzájemnému povzbuzení, aby dílo,
které nám přináší užitek, dále pokračovalo.
Zveme všechny ke společně prožitému času,
který na chvíli zastavíme zamyšlením, na chvíli
urychlíme zábavou, ale hlavně – vezmeme za svůj,
abychom přispěli nejen účastí, ale i nějakou
korunkou při soutěžích či tombole či ...
Děkujeme nadšenému dárci, který nám
umožnil vše pro vás připravit.
vaše stavební společenství
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10 (let) za 10 (korun)
sobota 15. září 2012

CO VÁM BRÁNÍ OSLAVIT TO S NÁMI?
Začátek:
Program:
10.10 hod.

10.10 hod.

Od komínů po základy (prohlídka farního střediska včetně fotodokumentace a výkladu
o provedených pracích – mimo sklepů)

12.00 hod.

Polední zvonění – 10 minut

12.15 hod.

Žehnání vinného sklepa (o. Piotr Grzybek, o. Vojtěch Kološ, o. Sławomir Sułowski, o. Pawel
Zaczyk)

12.30 hod.

Ochutnávka 10 přívlastkových vín (vstup 10,- Kč)

13.30 hod.

Prohlídka sklepů (s výkladem a dalšími záměry využití)

13.45 hod.

Stavební desetiboj pro dospělé a stavební soutěž pro děti – o 10 hodnotných cen

15.00 hod.

Narážení bečky 10° piva a odříznutí prvních 10 kousků opékaného prasete

16.00 hod.

Vyhodnocení stavebních soutěží s předáním cen a certifikátů

17.00 hod.

Odhalení nového kamenného schodiště Adama a Evy (starosta města Zdeněk Brož)

18.00 hod.

Tombola - 10 zvláštních cen

18.30 hod.

Poděkování sponzorům

20.00 hod.

Přípitek s 10 přáními k 15. výročí působení o. Slawomira v České republice

21.00 hod.

Slavnostní ohňostroj a rozloučení

Během celého dne bude zajištěno občerstvení.
Ceník pochutin:
nealko nápoje
pivo
káva
2 dcl vína
porce grilovaného prasete
porce opékaného masa
porce bramboráku
krajíc chleba s hořčicí a kečupem
vše další
Vstupné na atrakce:

startovné na stavební soutěž (mimo dětí)
lístek do tomboly
vstup na ochutnávku vín
dobrovolný příspěvek na toaletu

10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
10,- Kč

K poslechu a tanci bude hrát reprodukovaná hudba 10 skupin 10 hudebních žánrů.

Tam&Tam – Číslo 9, Ročník 3, září 2012
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SVÁTOSTI
S otcem Pawlem Zaczykem jste se vzdělávali ve víře tak, jak jste to ve škole ani v náboženství asi nebrali. V této
tradici budeme pokračovat i letos. Pokusím se spolu s vámi zaměřit na tu oblast naší víry, která se týká svátostí, a
doufám, že tam také občas objevíme něco, co jsme ve škole nebrali.

Něco na úvod
Na začátku Bible, v knize Genesis, se
dozvídáme o tom, že Bůh stvořil člověka a dal mu za
úkol aby „obdělával a střežil“ zahradu v Edenu –
pověřil ho prací a zodpovědností. Tímto měl člověk
zdokonalovat sebe a tak dojít do nebe – toto je
neměnný Boží plán pro člověka, který nazýváme
prozřetelnost.
Člověk však ve své svobodě odmítl tento
Boží plán (prvotní hřích) a tento skutek poznamenal
celé lidské pokolení (dědičná vina). Dalo by se to
přirovnat k tomu, jako kdyby někdo zdědil rozbitý
dům. Celé náboženství pak je o tom, jak dostat
člověka do nebe. I když život na zemi můžeme
zlepšit, aby nebyl tak těžký, tak nebe na zemi nikdy
neuděláme. To nejpodstatnější tedy opravdu je, jak
dostat člověka do nebe.
Proto Bůh nabízí člověku prostředek k tomu,
aby mohl do nebe dojít, aby mohl být spasen. Takový
zdarma daný dar Boha člověku nazýváme milost. Je
to jako jakýsi „most“ po kterém se můžeme dostat do
nebe.
Svoji největší milost, svůj největší dar dává
Bůh Otec v Ježíši Kristu. Ježíš svojí smrtí jakoby
znovu vybudoval most mezi nebem a zemí, který byl
hříchem rozbořený a na člověku je, jestli tuto milost
přijme, nebo ne. Jestli se vydá touto cestou, po tomto
„mostě“ do nebe.
Pokud se člověk rozhodne tuto milost
přijmout, odpovědět na ni, tak by tu také mělo platit
to, k čemu ve svém listě vyzývá apoštol Jakub, aby se
víra projevovala skutky. A když člověk uvěří
v Krista, je potřeba aby učinil skutek a tím prvním je
křest. Je to jakási „vstupenka“ na „most“. Je tu ale
nebezpečí, že s touto vstupenkou zůstanu sedět doma.
Křest tedy předpokládá další vývoj – že se vydám na
cestu po mostě.
Kristus nám pak skrze církev nabízí
prostředky, které nám na této cestě pomáhají a
jedním z těchto prostředků jsou právě svátosti.
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Svátosti
Slovo
„svátost“
se
používá od 12. století.
V latině se používá
název „sacramentum“,
což
znamená
posvěcující nebo svatou
věc a označuje sedm
Kristem ustanovených
účinných
znamení
milosti:
v Písmu sv. a Tradici je doloženo, že byly
skutečně ustanoveny Kristem,
„účinné znamení“ – znamení, které je vyjádřeno
(voda – smývá; chléb a víno – sytí; olej –
uzdravuje; slovo – vyjadřuje) svátost opravdu
působí – vyjádřené znamení má tedy účinek,
„vnitřní milost“ – tím účinkem pak je, že působí
vnitřní milost (voda – smývá od hříchu; chléb a
víno – Tělo a Krev Krista – sílí ke konání dobra;
olej – léčí rány a nemoci; atd.).
Díky tomu, co bylo uvedeno, nám bude možná
také jasnější ta katechismová definice, že „svátosti
jsou viditelná znamení neviditelné skutečnosti.“
Bůh se stal viditelným v Ježíši Kristu a svátosti
jsou pokračováním tohoto Kristova vtělení. Člověk
má tělo a duši. Jako lidé jsme tělesní a duchovní.
Proto i svátosti vyjadřujeme navenek nějak viditelně
– skrze gesta a slova.
Svátosti nám ukazují, že Bůh je nám skutečně
velmi blízko a že nadále vstupuje do našeho života.
Svátostí je sedm a rozdělujeme je na iniciační,
které uvádějí do plnosti křesťanského života a patří
sem křest, biřmování a eucharistie. Svátosti
uzdravující: svátost smíření a pomazání nemocných.
A svátosti společenství a poslání: manželství a
kněžství.
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Jsou znamením Boží blízkosti
Věřící člověk ví, že Bůh je vždy a všude
tady. Toto vědomí by ale člověk vybavený tělem a
smysly – ne jen duchem a rozumem – rád dostával
stále znova potvrzeno také smyslově, rád by se toho
„dotknul“.
Ani láska mezi dvěma lidmi nevydrží na
základě jednou daného slibu a jednou vyslovených
slov náklonnosti. Musí se projevovat, a to citelně a
viditelně. Také vztah mezi člověkem a Bohem
potřebuje takové „udržovací zásahy“, a to jsou
svátosti.
Bůh využívá lidských věcí a gest, protože jen
tak může lidem ukázat, že je tu. Svátosti jsou
znameními trvalé Boží starosti o člověka.
Bůh samozřejmě není vázán pouze na
svátosti. On uděluje svou milost, působí i mimo ně,
čistě duchovním způsobem. Proto pro něho nebylo
ustanovení svátostí nezbytně nutné. Potřebné však to
bylo pro člověka, který není pouhým duchem, ale
vnímá smysly.

potřebuje víc, než jenom ošacení a stravu, že stále
znovu potřebuje společenství s Bohem a lidmi
(přijímání).
Toto jsou klíčová místa života, kdy si člověk
uvědomuje, že všechno nemůže dělat sám; kdy si
uvědomuje svoji závislost na jiných a potřebu
pomoci.
Jsou to vrcholná období života, která
existovala již před Kristem a existují po Kristu i u
lidí, kteří o křesťanství nic neví, nebo vědět nechtějí.
Vykrystalizovaly ze zkušenosti lidstva, ale Kristus je
zcela vědomě postavil pod zvláštní ochranu a zvláštní
příslib Boha.
Narození, nemoc a smrt, plnoletost, sňatek,
smíření – veřejný život nalézá mnoho slavností a
rituálů, aby byl vyjádřen význam těchto událostí.
Není divu, že církev je nemůže a nechce nechat bez
požehnání Boha. To ovšem neznamená, jak už bylo
řečeno, že by Boží milost byla vázána jen na těchto
sedm svátostí. Ale v přijetí svátostí si smí být člověk
zvláštním způsobem jistý, že Bůh je s ním, je mu
blízko.
Svátosti a život
Všechny svátosti tedy slouží člověku ke
spáse a doprovázejí ho celým životem v různých
situacích a událostech života.

Sedm klíčových míst života
Možná nás někdy napadla otázka, proč máme
zrovna sedm svátostí? Odpověď nám může dát
zamyšlení nad tím, kdy v životě člověka jsou svátosti
slaveny.
Na začátku života (křest), při vstupu do věku
dospělosti, často při opuštění školy a na začátku
výchovy k povolání (biřmování), při uzavření
manželství a založení rodiny (manželství), v nemoci
a nebezpečí smrti (pomazání nemocných), když se
člověk odhodlá zasvětit svůj život Bohu (kněžské
svěcení) a smíření se svými bližními (svátost smíření)
a konečně, když si je člověk vědom, že k životu
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Jsou pokračováním Kristova vtělení. Bůh
skrze ně neustále vstupuje do naší pozemskosti,
zlidšťují se a zvěcňují, aby nám byl Bůh blízko. Zde
se ukazuje základní zákon vykoupení – záchrany a
naplnění lidského života – tak jako Boží Syn kvůli
člověku přijímá viditelnou podobu, tak i
v budoucnosti má být Kristovo jednání ve světě
spojeno s viditelnými znameními. Znameními, které
využívají nám známé a pochopitelné symboly
z oblasti našeho normálního života.
Tolik tedy k uvedení do té oblasti naší víry,
která se týká svátostí. Na závěr ještě slova otce
kardinála Špidlíka:
„Svátosti jsou už nyní jakési oázy vykoupené země
uprostřed pouště odcizenosti od Boha.“
„Církev je ‚svátost světa‘, tj. nástroj, prostředek
posvěcování.“
P. Petr Káňa
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PIELGRZYMKA
KRAKOW - CZENSTOCHOWA 2012
Již potřetí jsem se zúčastnil pěší pouti z Krakowa do Čenstochové. Byla to XXXII. pouť a heslem bylo
tentokrát „Církev náš domov“. S naší českou skupinou, která měla tradičně číslo 9, šlo 41 poutníků. Našimi
průvodci byli P. Jan z Kyjova a náš bývalý kaplan P. Pawel. Byl zde také P. Milan z Velkých Losin a P. Bruno
z Tanzánie.
Po příjezdu do Krakowa jsme se ubytovali v kněžském semináři. Dostali jsme od sestřiček večeři a teplý čaj a
ještě jsme stihli prohlídku historického centra.
Druhý den ráno jsme brzy vstávali, abychom si naložili zavazadla na připravené kamiony označené čísly, které
nám je každý den převážely.
Pouť byla zahájena v 7.00 mší svatou na náměstí před krakowským Wawelem. Hlavním celebrantem byl otec
kardinál Dziwisz. Po skončení mše jsme se vydali na cestu krakowskými ulicemi. Vpředu vlajka se znakem Cyrila
a Metoděje a číslo skupiny 9, uprostřed tlampač a kytara. Celým městem nás vítali lidé na chodnících i v oknech.
Během cesty nám nabízeli občerstvení - minerálku, šťávu, okurky, meloun. Jednou jsme dokonce dostali i něco
k večeři.
Asi po dvou hodinách chůze byla přestávka
na odpočinek, nejčastěji někde u školy nebo i v přírodě.
Byla zde možnost nákupu potravin – chleba, pečiva,
koláčů, jogurtů, ovoce, zeleniny, minerálek, polévky,
kávy a teplých jídel. Vše za lidové ceny. Při delší
přestávce, asi dvouhodinové, byla nějaká zajímavá
přednáška.
Každý den byla mše svatá ráno nebo během dne.
Ráno jsme se modlívali hodinky k Panně Marii, litanie
a hodně jsme zpívali. Odpoledne pak byl růženec
a Korunka k Božímu milosrdenství. Také byla možnost
duchovního pohovoru a svátosti smíření. K večeru jsme
přicházeli na místo našeho ubytování, kde jsme si rozebrali svá zavazadla z kamionů. Spali jsme ve školách
a dvakrát v hasičárně. Bylo zde vše, co poutník potřebuje.
O zdravotní péči se po celou dobu stará Maltézská pomoc. Potřebná je hlavně k ošetřování puchýřů a asfaltové
vyrážky.
Poslední den ráno se všechny skupiny shromáždily u zříceniny hradu Olsztyn na tzv. Hoře odpuštění, kde byla
bohoslužba slova a nakonec vyzvání ke smíření formou podáním ruky nebo objetím.
Kdo je na pouti poprvé, uplete si poslední den věneček a nese jej celou cestu až před hradby na Jasné Hoře a
tam jej položí před sochu Panny Marie.
Při příchodu do Čenstochové zpívají poutníci hlasitě písně a ulicemi se rozléhá nejčastěji „Madona“. Na závěr
putování poklekáme na prostranství před kostelem na zem a setrváme chvíli v tichosti. Potom jdeme do baziliky
před obraz P. Marie Čenstochovské.
V 19 hodin je mše svatá venku pro všechny poutníky, kterou celebruje krakovský kardinál spolu s několika
biskupy a asi stovkou kněží. Nádherná atmosféra.
Pouť skončila a já se těším na příští rok, abych opět mohl Panně Marii Čenstochovské poděkovat, poprosit a
vyprosit si Boží milosti.
Viktor Macek
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Z Viktorova článku jste se dozvěděli všechno důležité. My už přidáme jen něco osobního.  Začneme trochu
zeširoka: loni se nám na pouť jednomu nechtělo a druhá si nebyla jistá, jestli je na ni dost zdravá, ale oba jsme šli.
Co Viktor nezdůraznil, na pouti je skvělá česká parta. Už několik let jezdí stejné jádro a to je základnou pro nově
příchozí. Zdeněk i já jsme součástí toho jádra.  A tak nějak se to semlelo, že jsme spolu po loňské pouti začali
chodit. Během roku jsme společně mnohé prožili a dozráli jsme k rozhodnutí, že chceme spolu vstoupit
do manželství. Ale bylo nám jasné, že to bude chtít předmanželskou cestu. Jasně, do Čenstochové.  Ta nás
v našem rozhodnutí upevnila a jak to všechno bude pokračovat, to se můžete přijít podívat 15. 9. ve 13.00
v Šumperku do kostela. 
Jana Schovajsová a Zdeněk Pacal
Jako poutník začátečník jsem opravdu neměl
žádná očekávání, co mě na týdenní pěší pouti může
potkat. Spíše jsem měl malinko obavy, jestli to má
vůbec nějaký smysl a co mě to zase „proboha“
napadlo. Dnes mohu opravdu upřímně poděkovat
za tento seslaný nápad.
Skupina poutníků převážně z Moravy byla
vytvořena dle Gaussova rozdělení pravděpodobnosti,
tedy byla zastoupena každá generace, od náctiletých
až po sedmdesátníky, střední generace byla
pochopitelně nejpočetnější. Jako velký sportovní
fanoušek jsem přišel i se svou osobní obětí a vzdal
se sledování druhé, té zajímavější poloviny
Olympijských her v Londýně. Celá pouť mi však
silně
připomínala
slavnostní
nastupování
jednotlivých národů při zahájení a konci svátku
sportu a míru. Od startu až do cíle se nesla česká
vlajka, ačkoliv valná část skupiny (dokonce i otec
Bruno z Tanzanie) by asi raději nesla zástavu
Moravy. Nápad asi trefný, i přesto se však někteří lidé neznající známé české barvy ptali vlajkonošů, odkud vlastně
jsme. Dále nesměl chybět prapor s Cyrilo-metodějským motivem a těžký „tlampač“, abychom mohli hlasitěji zpívat
a taky se modlit. Sdílená radost, kdy máváte širokému okolí, které se vám odvděčuje krásným úsměvem, není
opravdu přenositelná slovem. Místy na nás před vlastními domy čekaly i celé rodiny s malými dětmi a nebylo
výjimkou, že nám lidé přichystali také něco k občerstvení – čistou vodu, sladké šťávy, nakrájené melouny, okurky
a hlavně psychickou podporu, ať šťastně doputujeme až do vymodleného poutního místa v Polsku. Nikdy bych
neřekl, že „pouhá“ společná víra v Ježíše Krista může po celou dobu pouti tolik nadnášet.
Každý den pouti byl sice náročný, zejména ranní vstávání, ale vždy, když člověk večer uléhal na karimatku,
měl pocit, že každý takto strávený den měl smysl. Pokud bych měl vypíchnout okamžik z celého putování, který
mě asi nejvíce zasáhl, tak bych rád zmínil poslední den putování. Celé sobotní ráno bylo propršené a déšť
neustával. Proud z Krakowa čítající asi 2 tisíce poutníků dorazil ke zřícenině hradu Olsztyn, kde se měla konat
bohoslužba odpuštění. Ve tvářích většiny poutníků jsem postřehl nepříliš veselou náladu, již způsobovalo právě
ono „nepřející“ počasí. Jak jsem pochopil přímo na pouti, je již dobrým zvykem, že udělování pokoje při této
bohoslužbě je trochu specifické, protože si věřící navzájem odpouštějí a objímají se. Asi jako každý začínající
poutník jsem si v duchu představoval, jak to bude jistě křečovité až násilné. Dnes vím, že to byl jen můj pouhý
předsudek. Jakoby pouhé upřímné odpuštění v našich srdcích zažehlo stále trvající pocit vnitřního klidu
a porozumění. A možná tomu nebudete věřit, ale právě během tohoto úkonu odpouštění nad námi náhle přestalo
pršet a vysvitlo nádherné sluníčko. Možná jsem jen naivně sentimentální, ale ve skrytu duše věřím, že to nebyla
náhoda …
Lukyno, zahořelý poutník
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RAFAEL ARNÁIZ BARÓN

SVĚTEC MÉHO SRDCE

(9. 4. 1911, Burgos, Španělsko – 26. 4. 1938, klášter sv. Isidora, Dueňa, Španělsko)
Svatý Rafael Arnáiz Barón se narodil v roce 1911 ve španělském Burgosu
a zemřel jako oblát v klášteře trapistů sv. Isidora v Dueñas. Pro řeholní život se
rozhodl během studií architektury. V klášteře záhy onemocněl; těžká cukrovka ho
přinutila několikrát se vrátit domů a nakonec jí v sedmadvaceti letech podlehl.
Právě vytrvalost a důvěra v Boha, s nimiž přijímal své utrpení, nakonec vedly
papeže Jana Pavla II. aby mladého muže blahoslavil a Benedikt XVI. v roce 2009
přijal mezi svaté. V církevním kalendáři se připomíná 26. dubna.
Byl známý pro svou pokoru, odevzdanost do Boží vůle, umělecký talent,
citlivost, radost, dobrý smysl pro humor, touhu žít, aby miloval Ježíše, Marii, Kříž
a svůj trapistický klášter. Vybízel k okamžité odpovědi na Pánovo volání, svěřování
se cele do Božích rukou, přijímání utrpení s radostí a hledání blaženosti v Bohu.
Rafael Arnáiz Barón se narodil o Květné neděli 9. dubna 1911 jako první
ze čtyř synů inženýra Rafaela Arnáize a jeho manželky Mercedes Barón, novinářky. Oba rodiče byli hluboce věřící
a k víře vedli i své chlapce. S přibývajícími lety se stále více projevovaly Rafaelovy hlavní přednosti: vnímavost,
intelektuální a umělecké nadání i duchovní dary. Vždy se choval dobrosrdečně a přátelsky, nepatřil mezi mladíky,
kteří jsou sice velmi zbožní, ale neumí vyjít s druhými lidmi. Byl pohledný a miloval krásu, byl otevřený všem
dobrým věcem, které svět nabízí, a neustále plný radosti, zároveň však ohleduplný a pokorný.
Po ukončení střední školy v r. 1929 se Rafael rozhodl odejít do Madridu, aby zde studoval architekturu.
Po úspěšném zakončení prvního ročníku se vydal na cestu po Kastilii. Nejvíce času strávil v Salamance, městě
bohatém na nádherné budovy a památky. Po návratu se zastavil u rodiny svého strýce a během návštěvy vyzdobil
barevnými okny jejich rodinnou kapli. Rozhovory se strýcem a jeho ženou v mladíkovi ještě upevnily to, v čem byl
doma vychován – vědomí křesťanských zásad a odhodlání podle nich žít. Na strýcovo doporučení se rozhodl
navštívit trapistický klášter sv. Isidora v Dueñas, nazývaný La Trapa.
Na podzim roku 1930 tak Rafael podnikl návštěvu kláštera, která měla rozhodující vliv na zbytek jeho
krátkého života. Během následujících let navštívil toto místo ještě několikrát, účastnil se zde i duchovních cvičení,
a po ukončení studií a vojenské služby se rozhodl požádat o přijetí do řádu. O svém rozhodnutí píše: „Lidé – i ti
dobří – mě unavují. Život s nimi mi nic neříká. Celé dny toužím jen po Kristu. Klášter pro mne bude znamenat dvě
věci: především koutek světa, kde budu moci bez ustání chválit Boha dnem i nocí, a také očistec na zemi, kde se
mohu očišťovat, zdokonalovat a usilovat o svatost. Odevzdávám svou vůli i všechna přání a touhy Bohu. On ať
učiní vše ostatní.“
Rafael vstoupil do kláštera sv. Isidora 15. ledna 1934 a přijal řeholní jméno Maria Rafael. Již po čtyřech
měsících však u něj byla diagnostikována těžká forma cukrovky a Rafael byl ke své veliké lítosti přinucen vrátit se
domů. Díky péči rodiny se po několika měsících zotavil, nemoci ale musel přizpůsobit stravování a denně dostával
dvě injekce inzulínu.
Na návrat k plnému životu v přísném řádu proto nebylo ani pomyšlení. Rafael však požádal, aby byl přijat
jako oblát – laický bratr, žijící v klášteře podle zvláštních pravidel schválených opatem. Přestože toto postavení
nebylo jednoduché a připravovalo jej o jistotu a zázemí plynoucí ze složených slibů, Rafael je přijal bezvýhradně a
s vědomím, že nastupuje cestu oběti. Ve svém díle vzpomíná: „Během svého procházení noviciátem, kdy jsem
nevěděl, co dělat, jsem se jednou ráno podíval z okna. Slunce právě vycházelo. V přírodě panoval nesmírný mír.
Vše se začínalo probouzet - země, obloha, ptáci... Vše se pomalu tiše probouzelo na Boží příkaz, vše poslouchalo
jeho božské zákony, ochotně a plynule, zvolna, klidně; světlo i temnota, modrá obloha i tvrdá zem pokrytá ranní
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rosou ... Jak je Bůh dobrý, pomyslel jsem si. Mír přebývá všude kromě lidského srdce. A pomalu, klidně,
prostřednictvím tohoto pomalého, klidného úsvitu naučil Bůh i mne poslouchat."
Ještě dvakrát pak musel ze zdravotních důvodů klášter opustit. I když byl Rafaelův život v klášteře
přerušován nucenými odchody a dohromady nepřesáhl dobu tří let, mladý mnich jej žil naplno. Navzdory nejistotě
a pochybnostem nepodléhal zoufalství a zůstal věrný svému rozhodnutí. Právě ve slabosti a nemoci, v nemožnosti
složit řeholní sliby a v nesnázích, které přinášelo jeho postavení laického bratra, nalézal Boží vůli. Velkou útěchu
nacházel také u Panny Marie. O zkušenostech svého duchovního života stihl během krátké doby, kterou v klášteře
strávil, napsat několik knih, jež byly přeloženy do světových jazyků.
O velikonoční neděli 17. dubna 1938 opat Félix Alfonso vložil na Rafaela trapistický hábit a černý
škapulíř, aby tak splnil přání nemocného, který chtěl zemřít s těmito symboly. Stále se zhoršující nemoci podlehl
v úterý 26. dubna, krátce po svých 27. narozeninách, v pověsti svatosti.
Dne 27. září 1992 papež Jan Pavel II. prohlásil Rafaela Arnáize
za blahoslaveného. Zdůraznil, že žil a zemřel s radostí v srdci a s nesmírnou
láskou k Bohu, a označil jej za vzor pro všechny mladé lidi. V srpnu 2009
navrhli španělští biskupové, aby byl blahoslavený Rafael vyhlášen za jednoho
z patronů Světových dní mládeže v Madridu v r. 2011.
Papež Benedikt XVI. dne 11. října 2009 během bohoslužby
ve vatikánské bazilice sv. Petra slavnostně prohlásil Rafaela Arnáize
za svatého. V homilii během mše svaté mimo jiné zmínil: „Rafael pocházel
ze zámožné rodiny a, jak sám říkal, měl trochu snílkovskou povahu. Jeho sny se
však nerozplynuly před láskou k materiálním dobrům ani jiným cílům, které
nabízí svět. Na nabídku, aby šel za Ježíšem, odpověděl ihned a nekladl si žádné
podmínky, ani meze. Tak se vydal na cestu, která jej od chvíle, kdy si v klášteře
uvědomil, že se neumí modlit, dovedla k vrcholům duchovního života, což
velice prostě a přirozeně popisuje v četných listech. Bratr Rafael svým příkladem a dílem stále ukazuje cestu všem,
kteří nejsou spokojeni s málem, ale míří k plné pravdě, k nevýslovné radosti, aby dosáhli lásky Boží. ‚Život lásky –
tady mám jediný důvod k životu’, píše nový světec. A zdůrazňuje: ‚Z Boží lásky pochází všechno‘. Kéž Pán
laskavě vyslyší jednu z posledních modliteb sv. Rafaela Arnáize, který mu svěřoval celý svůj život v této prosbě:
„Odeber mne mně samému a Ty sám se dej světu“. Ať Pán dá sebe sama, aby znovu oživil vnitřní život dnešních
křesťanů. Ať dá sám sebe, aby jeho bratři z trapistických klášterů a jiných mnišských center nadále byli svítilnou,
která umožňuje objevovat hlubokou touhu po Bohu, kterou On sám vložil do lidského srdce.“

Setkejme se, společně něco zažijme, poznejme se, popovídejme si,
naplánujme … Toto je cíl
POUTI MLADÝCH
NA VŘESOVOU STUDÁNKU
V sobotu 22. 9. 2012 zvu všechny mladé, kteří chtějí dát
dohromady své síly, čas, nápady a ochotu, a tak zahájit společnou
cestu mladých novým školním rokem.
Setkáme se v sobotu 22. 9. v 7.50 na šumperském nádraží a pojedeme na Ramzovou. Odtamtud
poputujeme na Vřesovou Studánku. Po mši svaté a „setkání u studánky“ sejdeme na Červenohorské
sedlo, odkud se vrátíme do Šumperka v 18.35.
Snad se u pomyslné „studánky“ v Šumperku budeme setkávat každý týden … Těším se na to.
P. Petr Káňa
Tam&Tam – Číslo 9, Ročník 3, září 2012
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MYŠLENKY SVATÉHO RAFAELA O DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ
Jak veliký je Bůh! Všechny události řídí tak, aby sloužily k jeho slávě.
Jen Bůh může naplnit duši ... a naplňuje ji zcela.
Pravé štěstí se nachází v Bohu a jen v něm.
Ten, kdo nemá Boha, potřebuje útěchu. Jakou další
útěchu by však mohl potřebovat ten, kdo Boha
miluje?
Mou

duši

naplňuje

pravá

láska

k člověku,

ke slabému a nemocnému bratru. Kdyby lidé
poznali, co to znamená alespoň trochu milovat
Boha, milovali by i své bližní.
Ten, kdo miluje Ježíše, musí milovat také to, co
Jemu je milé.
Jedinou pravdou je Kristus.
Nejen, že nám Bůh na kříži daroval svého Syna,
zanechal nám také Pannu Marii.
Když uctíváme Pannu Marii, učíme se ještě více
milovat Ježíše. Když se utíkáme pod její plášť,
učíme se lépe rozumět Božímu milosrdenství.

jeden z obrazů sv. Rafaela Arnáize

Když prosíme o milosrdenství a odpuštění, prosíme tak jako David … aby Pán zahladil všechny hříchy
naše i celého světa ne pro naše chabé zásluhy, ale pro množství a velikost svého milosrdenství.
Život lásky – to je jediný důvod, proč žít. Z Boží lásky vše vychází.
Anička Rozsívalová

POZVÁNÍ NA KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA
Jednou před několika lety proběhl v Šumperku kurz pro lektory –
čili ty, kteří čtou biblické úryvky při bohoslužbách. Teď proběhne
opakování kurzu. Má dvě části. Do první patří přednáška otce biskupa
Josefa o duchovním rozměru lektorské služby a přednáška biblisty
P. P. Chalupy. Druhá část je praktická: vede ji herečka M. Pavlíková, která
během praktických cvičení učí výslovností a přednesu Božího slova.
Kurz začne v Šumperku přednáškou otce biskupa Josefa Hrdličky v pátek 14.9. v 17.00 hod. na farním
středisku v Šumperku. Podrobnosti o dalších setkáních obdržíte v dalších dnech. Všechny, nejen ty, kteří už čtou
při liturgii, a také ty, kteří by se chtěli do této služby zapojit, srdečně zveme. Neváhejte. Přihlaste se v sakristii nebo
na faře u svých kněží.
P. Slawomir
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CHARITA ŠUMPERK OSLAVÍ
20. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU
Koncem měsíce září, u příležitosti Dne Charity, jenž připadá na 27. září, oslaví Charita Šumperk 20. výročí
založení.
Charita Šumperk byla ustanovena arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem přesně 11. 11. 1992
a poskytuje sociální a zdravotní služby v domácnosti, pronajímá zdravotní a kompenzační pomůcky a poskytuje
základní sociální poradenství. Mezi významné aktivity organizace patří také Tříkrálová sbírka a Postní almužna.
Charita Šumperk zaměstnává celkem 43 osob, z toho 27 stálých zaměstnanců a 16 pracovníků na pracovní
dohody.

Při této příležitosti jsme poprosili o zodpovězení
několika otázek současnou paní ředitelku Ing. Marii
Vychopeňovou.
V září neoslaví jubileum pouze Charita. Je to
zároveň i měsíc, ve kterém jsi do své funkce ředitelky
nastoupila před třemi lety i Ty. Jak bys zhodnotila
toto období? Liší se koncepce a zaměření nabízených
služeb Charity Šumperk od doby před Tvým
nástupem?
Základní linie – poskytovat komplexní zdravotní a
sociální služby – je zachována. Podle nového Zákona
o sociálních službách poskytujeme sociální a
zdravotní služby odděleně, což tak dříve nebylo. Ale
tento zákon nabyl své platnosti už za mého
předchůdce, takže to zas tak velká novinka není. Linie
je tedy nastavená a taková zůstane i nadále.
Samozřejmě je naším největším cílem poskytovat
kvalitní služby. Velký kus práce jsme udělali v oblasti
zpracování dokumentace. Ta se celá zpracovává na
počítači. Modernizace v tomto směru je opravdu
zásadní a usnadňuje a zpřehledňuje celou naši agendu.
Jak bys srovnala svou současnou pozici ředitelky
velké organizace se svou předchozí profesí učitele?
To samozřejmě srovnávat nejde. Obojí má svá
pozitiva. Ve své současné práci oceňuji především
větší flexibilitu pracovní doby. Ve škole byla nutnost
mít dovolenou o prázdninách a ne tehdy, kdy je
potřeba k odpočinku. Nyní oceňuji také to, že při své
práci musím mít znalosti z mnoha oborů, a tak je stále
příležitost k sebevzdělávání. Škola je takový svět sám
pro sebe a já rozhodně nelituji, že jsem momentálně
mimo něj.

Tam&Tam – Číslo 9, Ročník 3, září 2012

Vážení přátelé,
při příležitosti 20. výročí obnovení
činnosti Charity Šumperk srdečně
zdravím všechny, kdo v této Charitě
pracují, ať už profesionálně nebo
dobrovolně, kdo jejich služeb užívají
a všechny, kdo tuto činnost jakýmkoliv
způsobem podporují. Myslím na všechny
ty, kdo přispívají hmotně i modlitbou.
Ohlížíme se s vděčností k Bohu
i ke všem, kdo v uplynulých letech
ve zdejší Charitě pracovali a pracují,
k těm, kdo stáli u zrodu činnosti i k těm,
kdo v ní pokračují.
Přeji
a
vyprošuji
Charitě
Šumperk, aby ve spolupráci s farnostmi
děkanátu, křesťany jiných vyznání,
samosprávou a lidmi dobré vůle v duchu
slov Ježíše Krista: „Co jste udělali pro
jednoho z mých nejmenších bratří
a sester, udělali jste pro mne“
(Mt 25,40), dál pomáhala těm, kdo to
potřebují.
P. Bohumír Vitásek,
prezident Arcidiecézní charity Olomouc
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Jak bys zhodnotila spolupráci
v šumperském děkanátu?

Charity

Šumperk

s

farnostmi

Myslím si, že je dobrá a projevuje se nejcitelněji ve spolupráci
při Tříkrálové sbírce či Postní almužně. Musíme brát samozřejmě v úvahu,
že Šumperk je velké město, kde je poskytovatelů sociálních
a volnočasových aktivit více, takže není prioritou nabízet či suplovat další
aktivity. Jiné je to na malém městě, kde je Charita poskytovatelem
jediným. Jak bylo řečeno výše, naším cílem je poskytovat stávající služby
dobře a kvalitně. Charita a farnost však mají jedno společné. Naše ruce
jsou rukama Božíma, protože Bůh žádné jiné ruce nemá. Myslím si,
že mnozí farníci mají velké sociální cítění – někteří z nich navštěvují nemocné, pletou obvazy pro malomocné,
navštěvují domovy důchodců, dělají programy pro handicapované. Takové aktivity ani nelze institucionalizovat, je
to propojené na jiné úrovni. Slovo „caritas“ znamená milosrdná láska, a může se tedy projevovat i jako charita
s malým ch.
Existují nějaké představy či vize do budoucna?
Naší současnou největší prioritou je přestěhovat se. Současné prostory, které využíváme, nestačí jak kapacitně, tak
nevyhovují svou dispozicí a zázemím. Zatím – přes naši velkou snahu – se to však nedaří a vhodné prostory dosud
nejsou.
Další naší představou je zřídit dvaceti čtyř hodinové odlehčovací služby – přímo v domácím prostředí uživatele.
V současné době tyto služby nabízíme pouze v pracovní době a omezeném čase. Velkou otázkou pro nás také
zůstává, jak postupovat v případě klientů, kteří využívají domy s chráněnými byty, když už nejsou soběstační.
Alternativou zůstávají LDN, nemocnice či velké domovy důchodců - což je pro ně víceméně vždy bolestná změna.
Je velmi přínosné pracovat v takové organizaci, kde jsou zaměstnanci otevření pomáhat potřebným. Je to práce,
která je sice pro ně nesmírně namáhavá, ale má svůj smysl.
Myslím si, že o Charitě je v současné době více slyšet – zásluhou větší propagace a také toho, že máme možnost
o naší činnosti psát i do našeho děkanátního časopisu, za což jsme velice vděční.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

pracovníci Charity Šumperk
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PANÍ MARIE ŘEZÁČOVÁ
V souvislosti s chystanými oslavami konanými u příležitosti dvaceti let od založení šumperské Charity jsme
poprosili její první ředitelku, zakladatelku této organizace, paní Marii Řezáčovou, zda by nezodpověděla několik
otázek. Ochotně nám vyhověla a v příjemném prostředí jejího domova na položené otázky ráda odpověděla.

Byla jste u založení Charity v Šumperku. Jaké byly okolnosti tohoto založení
v roce 1992? Bylo znát, že před „sametovou“ revolucí zde Charita nepůsobila?
Charita v Šumperku neexistovala nikdy, nejen před sametovou revolucí.
A myšlenka na její založení se zrodila hlavně zásluhou P. Petra Hrubiše, který její
založení inicioval. Nejméně dvacetkrát vyzýval k jejímu zřízení přímo lidi
v kostele a stále se nikdo nehlásil. Tehdy jsem právě končila s prací – bylo mi 57.
Už tři roky jsem přesluhovala – měla jsem být už v důchodu. Můj manžel
společně s paní Kristou Novákovou chodili často po nemocných či starších lidech
z kostela. A tak jsem si řekla, že do toho půjdu a oni mi budou pomáhat. Cítila
jsem, že ještě do důchodu nechci a mám plno síly. Založení takové instituce však
nebylo tak úplně jednoduché. Tehdejší vedení města argumentovalo tím, že není
na co navazovat a že stačí Charita v Zábřehu. Mnohokrát jsme při setkání
zdůrazňovali, že Šumperk je městem okresním a že je určitá ostuda Charitu nemít. Nakonec se vše podařilo
a 11. 11. 1992 byla Charita v Šumperku zřízena jako organizace a já se stala její ředitelkou.
Jak byste zhodnotila své působení coby ředitelky v Charitě?
Začátky byly složité. Setkali jsme se na mnoha místech s nepochopením, i mezi věřícími. S organizací či náplní
takové instituce nebyly žádné zkušenosti, bylo hodně znát, že zde Charita nikdy nefungovala. Proto jsme se hodně
inspirovali v zahraničí. Jezdili jsme na různá školení a vzdělávání. Do roku 1993 jich bylo na padesát. Hlavně jsme
se vzdělávali v Praze, Brně či Písku. Zpočátku jsme měli kancelář u nás doma, poté jsme se přestěhovali na
Vančurovu ulici, kde jsme dostali k dispozici prostory o velikosti 24 m2. Musely se zde udělat velké úpravy,
protože místnost byla v dezolátním stavu. S rekonstrukcí nám pomáhali mnozí farníci (např. p. Tomek, p. Šafář,
p. Bittner aj.). Na nájem jsme dostávali od města. Zde jsme s 12 zaměstnanci fungovali tři roky. Poté jsme zásluhou
starosty Petra Krilla získali prostory větší, a to na ulici 8. května. Zde jsme už obývali místnosti tři.
Jaké služby se klientům nabízely a co vše se muselo vybudovat?
Poskytovali jsme zdarma jak ošetřovatelské, tak pečovatelské služby. Nejprve byla naše organizace – coby
experiment Ministerstva zdravotnictví – finančně podporována dotacemi právě z ministerstva. Nesměli jsme však
finance využít na investice. Některé sestry jezdily na kole třeba až do Petrova či Rapotína. Já jezdila svým vlastním
autem. Po zrušení experimentu se uzavřely smlouvy s pojišťovnami na zdravotní výkony a z toho se získaly
finanční prostředky na provoz. Každý rok se psaly projekty na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce
a sociálních věcí, odkud jsme získávali finanční dotace. Zpočátku to bylo dobré, mohli jsme nakoupit auta, ale
postupem času byly stále horší podmínky.
Dal se kombinovat váš pracovní život s osobním? Jistě to muselo být náročné.
Můj manžel - společně s paní Kristou Novákovou – byl rovněž zakládajícím členem Charity, takže problematiku
mé práce dobře znal. Proto mě v mém pracovním nasazení podporoval, podržel, odpouštěl … Je to k nezaplacení,
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když člověk cítí podporu z domu. Bez toho bych nemohla Charitu založit. Navíc byl manžel coby lékař i odborným
garantem - školil personál, svolával sestry aj. Děti v té době byly už z domu a měly své rodiny, tak jsem se své
práci mohla věnovat plně.
Jak dlouho jste v Charitě působila coby ředitelka?
Jako ředitelka jsem pracovala v Charitě do roku 1998, čili šest let. Na mé místo nastoupil ing. Pospíšil. Za jeho
vedení jsem v Charitě pracovala ještě čtyři roky jako sestra. V době mého ochodu z funkce ředitelky pracovalo
v Charitě 20 zaměstnanců a pod Charitu – zásluhou dobré spolupráce s vedoucím Sociálního odboru p. Mikulcem –
patřily i DPS a Hygienická složka. V dalším vývoji oboje přešlo pod Pontis. Pana Pospíšila vystřídal Mgr. Štrpka a
v roce 2009 na jeho místo nastoupila opět žena, současná ředitelka Ing. M. Vychopeňová.
Svou práci jsem milovala, dělala jsem, co jsem nejvíc mohla, i když rozjetí služeb bylo náročné. Nejprve jsme
museli překonávat nevyhovující prostory, poté nabídku sociálních služeb jiných institucí. Ale vše se podařilo.
Spolupracovala jsem i s dalšími Charitami, např. ve Veselí na Moravě, kterou jsme finančně podpořili půjčkou při
zakládání charitní lékárny.
Zpočátku nebylo nic, muselo se vybudovat vše. Byly to pěkné roky, i když mnohdy zamrzela určitá zášť či
nepochopení, hlavně od některých věřících. Chodily i různé anonymy, což asi zabolí nejvíce – že se někdo ani
nepodepíše. Ale svou práci jsem měla ráda a jsem ráda, že Charita funguje v Šumperku až do dnes.
Jak si užíváte důchodového věku? Máte prostor na své zájmy?
Jak bylo řečeno výše, svůj důchodový věk jsem si zpočátku užívala aktivně - a to prací v Charitě. V době, kdy byl
manžel nemocný, jsem se čtyři roky věnovala jemu. V současnosti je mojí společnicí dcera, která je „ležák“,
v dětství totiž prodělala Dětskou mozkovou obrnu. Ráda něco dělám na zahrádce, ale s věkem ubývají síly – mám
problémy s páteří a s chůzí. Mým miláčkem je i jezevčík Ron a pokud mi to oči dovolí, ráda čtu.
Co pro Vás znamená víra a jak Vás provází životem?
Víra pro mě znamená úplně to nejvíc v životě. Neměla jsem tak úplně lehký život, rodinný ani manželský, dcera
byla odmalička nemocná, ale já se nikdy neptala, proč právě já; brala jsem vše jako Boží vůli. Bez víry bych se asi
mnohokrát zachovala jinak, ale vždy zvítězilo svědomí a Bůh. Když mi umíral manžel, říkal mi, že jsme žili život
dobrý a hlavně rozumný, a já si to myslím také. Mé děti i vnoučata mě snad berou jako dobrou matku a babičku.
Život je prostě velký román. A já Bohu děkuji, že ho mohu žít.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

„Ježíš mu odpověděl: ‚Já jsem ta cesta, pravda i život.‘“ (Jan 14,6)
Pokud jsi mladý, nebo se mladým cítíš,
tak Tě zveme na

ADORACI PRO MLÁDEŽ NAŠEHO DĚKANÁTU.

Od září, každý poslední pátek v měsíci v 19:30.
Začínáme 28. 9. 2012 ve farním kostele v Šumperku.
Po společné modlitbě bude vždy následovat malé „agapé“,abychom se také navzájem poznali.
zvou kněží děkanátu
a kaplan pro mládež P. Petr Káňa
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CHARITA ŠUMPERK POSKYTUJE:
Ošetřovatelská služba
Jde o odbornou zdravotní službu poskytovanou přímo
v domácnosti uživatele. Tato služba je indikována
ošetřujícím lékařem a hrazená zdravotní pojišťovnou.
Ošetřovatelské služby poskytují zdravotní sestry
s požadovaným vzděláním a praxí. Za rok 2011 bylo
v péči celkem 484 pacientů.

Pečovatelská služba
Je poskytována školenými pečovatelkami přímo
v domácnosti uživatele. Jedná se většinou úkony
související s osobní hygienou, stravováním, pomocí při
zajištění chodu domácnosti, či doprovod, dohled apod.
V rámci pečovatelské služby je nabízena i podpora
pečujícím rodinným příslušníkům, tzv. respitní péče. Za
rok 2011 celkem bylo ve službě 264 uživatelů.

Osobní asistence
Osobní asistence je určena zdravotně handicapovaným lidem a seniorům. Jejím cílem je
podpora těchto osob směřující ke zlepšení kvality jejich života. Služba je poskytována
v přirozeném prostředí, kde uživatel žije, pracuje, vzdělává se apod. Službu osobní asistence
využilo v roce 2011 celkem 15 uživatelů.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Nedílnou součástí komplexní domácí péče je také zápůjčka zdravotnických pomůcek
(např. invalidní vozíky, polohovací postele, WC židle, antidekubitní podložky, francouzské
hole atd.). Za uplynulý rok byly pomůcky zapůjčeny v 259 případech.

Centrum sociální a humanitární pomoci
Tento projekt zahrnuje jednak sociálně právní poradenství, určené především pro seniory
nebo osoby se zdravotním postižením. Jedná se např. o pomoc s vyřizováním sociálních
dávek, o pomoc se žádostmi o umístění do ústavního zařízení, informace o možnostech
využívání zdravotnických pomůcek apod. (v roce 2011 využilo 58 uživatelů). Dále zahrnuje
krizovou intervenci pro osoby z rizikových sociálních skupin (celkem 12 uživatelů).
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CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele,
Kostelní nám. 4, Šumperk
3. října 2012, 19:00
Pedro de Escobar – Missa in Granada
V říjnovém poslechovém pořadu církevní hudby se zastavíme na
Pyrenejském poloostrově. Portugalský skladatel Pedro de Escobar (1465 –
1535) působil jako skladatel a zpěvák ve službách katolické královny
Isabely Kastilské. Byl prvním renesančním kastilským skladatelem, jehož
hudba přežila až do dnešních dob. Bohužel se však dochovala převážně
v torzech. Hudební historikové mnoho španělských a portugalských
anonymních hudebních děl, která se objevují v archivech po celém světě,
připisují právě Pedru de Escobarovi.
Missa in Granada pro pětihlasý sbor se také zachovala jen
v torzech. Chybějící části jsou doplněny gregoriánským chorálem ve
španělském stylu, který se poněkud odchyluje od pro nás tradičnějšího
„římského“ chorálu.
Vít Rozehnal

KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ
Prázdninové dny snad každému z nás nadělily i kousek času pro knížku – mě zaujaly obzvláště dvě, které si
dovolím nabídnout. První z nich, trilogie HUNGER GAMES, vypráví nadčasový příběh hrdinství a lidskosti v boji
s despotickým režimem i s vlastními slabostmi a pochybnostmi. Kniha je zasazena do postapokalyptické Ameriky.
V aréně smrti se každoročně setkávají v boji o holý život mladí lidé z dvanácti chudých podrobených krajů, jimž
krutě vládne bohatý vítězný Kapitol. Hlavní hrdinka i její přátelé nejsou černobílí hrdinové, ale lidé v nesmírně
krajní situaci, jíž boj o život je, a vzácná je nejen psychologie postav, ale především zrání hrdinů. Autorka Suzanne
Collinsová pracovala s hrdiny v teenagerovském věku, myslím ale, že kniha není určena dětem. Pro svou
psychologickou vrstevnatost bude srozumitelná spíš mladým dospělým a starším ...
Druhý titul, kniha Ljudmily Ulické: DANIEL STEIN, PŘEKLADATEL, odkrývá (na pozadí skutečného příběhu)
velmi složité a téměř neuvěřitelné osudy mnoha postav, které se během 2. světové války i po ní ocitly v pozici
pronásledovaných, režimy poznamenaných, trpících, ale i velmi statečně stojících na straně dobra. Hlavní hrdina,
polský Žid, pracoval za války z donucení na gestapu jako tlumočník a s nasazením
vlastního života zachránil stovky obyvatel místního ghetta. Ještě během války se stal
katolíkem, skrýval se a po r. 1945 (už jako vysvěcený kněz) zamířil do Izraele, aby se
pokusil obnovit židovsko-křesťanskou obec. Kniha je plná spletitých osudů i mnoha
jiných lidí, spisovatelka zvolila formu dopisů či deníkových záznamů, aby tak široké
spektrum postav vůbec mohla pojmout. Nejedná se o úplně snadné čtení, zvláště
orientace v mnoha jménech a střídání časových rovin jsou náročné. Určitě ale stojí za
to prokousat se stránkami a vstřebat tak nejen konkrétní historické a lidské dění, ale
především ocenit typ hlavního hrdiny, který je nejvíce ze všeho „překladatelem“,
„tlumočníkem“ od jednoho srdce k druhému.
A. Havlíčková
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Žďár nad Sázavou, 14. – 19. 8. 2012
Jak jistě mnozí z vás vědí, tak jsme se s naší nejen madridskou partou mladých, kteří se připravují
na biřmování, vydali na již páté celostátní setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou, které probíhalo od 14.8 do 19.8.
Po náročné cestě jsme nakonec dorazili do Žďáru, kde nás už vyhlíželi pořadatelé a vítali nás milými úsměvy.
Po ubytování v tělocvičnách jsme se vydali k hlavnímu podiu, kde bylo zahájení setkání a večerní modlitba nešpor.
Další dny byly plně nabité velice pestrým programem. Vrcholem každého dne byla mše svatá. Během dne bylo
bezpočet přednášek a workshopů, které probíhaly asi na 28 místech po celém Žďáru. Pro mě byla největším
zážitkem sobotní vigilie, která ve mně zanechala velice silný duchovní zážitek. Během ní si biřmovaní obnovili své
biřmovací sliby a pak si vyhledali budoucího biřmovance a modlili se nad ním. Mě si našla nějaká Anežka, která se
nade mnou modlila velice působivě a cítila jsem přítomnost Ducha svatého, která skrze ni vcházela do mě. Krásná
byla také modlitba růžence, do které byla vložena působivá
stínohra. Na setkání byli přítomni biskupové, z nichž se mi
nejvíce líbila promluva kardinála Dominika Duky. Moc jsem
nevěděla, do čeho jdu, byla jsem plna očekávání, co tam na mě
vytáhnou nebo jestli to nebude nuda. Žďár předčil moje
očekávání! Ve Žďáru jsem potkala mnoho známých lidí, se
kterými jsem se dlouhou dobu neviděla, poznala jsem tam také
bezpočet nových super lidí. A celkově to ve mně zanechalo
zážitek, na který jen tak nezapomenu!
Zdislava Nedvědová
Tak jako biřmovanci a dalších několik mladých z děkanátu Šumperk, jsem se vydal na celostátní setkání
mládeže do Žďáru nad Sázavou. Trochu jsem to Žďáru dlužil, protože před deseti lety, coby čerstvý farář
ve Velkých Losinách, Rapotíně, Sobotíně a Loučné nad Desnou a kaplan pro mládež jsem ve Žďáru strávil jenom
jeden den a hned jsem jel pomáhat na povodně do Soběslavi a Bavorova. Přiznám se, že mi velké akce dělaly
vždycky problémy, ale stále víc jim přicházím na chuť. Jelikož sám musím spoustu věcí organizovat, tak akce, kde
se musím podřídit pořadatelům (většina byli dobrovolníci a moc si jich vážím) a víc se ode mne neočekává a já
mohu čerpat ze zkušenosti druhých a z pokladů církve, je pro mne úžasnou relaxací. Potkal jsem tam také spoustu
známých a poznal nové lidi. Výběr akcí byl bohatý a nikdo se nemusel nudit. Poznal jsem také, jak je pro farníky
náročné udržet pozornost při kázání a neusnout. Výčitky svědomí nemám jen z kázání kardinála Duky – to byla
opravdu síla, a kdo ho slyšel na místě nebo prostřednictvím TV Noe, ten mi jistě dá za pravdu. Z nabídek jsem volil
jistoty jako Taizé, či Maxe Kašparů, ale úplně neočekávaná bomba bylo svědectví rodičů Chiáry Luce Badano.
Čekal jsem něco sladkého, ale přiznám se, že celou dobu jsem měl na krajíčku ze syrového svědectví o obyčejné
dívce, která když se v šestnácti letech dozvěděla o tom, že má jednu z nejagresivnějších forem rakoviny, tak
mamince řekla: „Teď na mě prosím tě nemluv.“ A po půl
hodině vnitřního boje jí řekla: „Už můžeš mami.“ A matka
přiznala: „Viděla jsem, že přijala Boží vůli a že všechno, co jí
řeknu je vlastně zbytečné.“
Byl bych rád, kdyby celé setkání nezapadlo jako pěkná
vzpomínka. Mottem setkání byla věta z Písma: „Ovocem
Ducha je láska, radost a pokoj …“ (Gal 5,22). Zvu proto
společně s kaplanem pro mládež P. Petrem a děkanem P.
Slávkem mladé z děkanátu Šumperk na pravidelné adorace,
které budou každý poslední pátek v měsíci v 19.00 hod
v Šumperku.
Rodiče bl. Chiary Luce Badano
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Poradenství – psychologické doprovázení
na cestách života
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou, absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Učebna, 1. patro
UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 777 988 864.
Pro děti a mládež
Tradiční dopolední program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“. Začínáme v říjnu
na farním středisku, čas i den konání budou brzy upřesněny. Sledujte webové stránky
www.cprsumperk.estranky.cz. Zveme nové maminky a jejich děti.
Klub osamělých (nejen) rodičů
Společné poprázdninové posezení - v pátek 7. září v 17.00 v areálu UVAX.
Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma
Diva(delní) klub – určeno pro ty, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet
se a hrát nezávazně divadlo… Každou středu od 9.00 hod v učebně Centra pro rodinu, 1. patro, UVAX.
Začínáme 19. září.

Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou jednou týdně od 16.30 do 18.30 na farním středisku;
(cena za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč). Začínáme v říjnu, den bude včas sdělen.
Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30
na farním středisku; 25 Kč/lekce. Začínáme 19. září.
Angličtina pro začátečníky
Začátek od 18. 9. vždy v úterý ve velkém sále na farním středisku.
1. skupina Začátečníci I 16.15-17.15; New Headway Elementary od 5. lekce
2. skupina Začátečníci II 17.30 - 18.30; New Headway Elementary od 10. lekce
cena za 1. pololetí (září – leden) 1 170,- Kč
Lektorka: Mgr. Petra Janíčková
Němčina pro začátečníky
Začátek od 20. 9. 2012 vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně
Centra pro rodinu, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28.
Cena za pololetí 1 170,- Kč.
Kurz bude otevřen při kapacitě min. 6 studentů.
Lektorka: Mgr. Alice Jurčíková
Připravujeme na říjen:
Kurz Etické otázky všedního dne – 2. část,
12. - 14. října 2012
v učebně centra pro rodinu, UVAX, M. R. Štefánika 28
Bližší informace na tel. 731 402 395
nebo www.cprsumperk.estranky.cz.
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SKAUTKY PŘIBÍRAJÍ
NOVÉ ČLENKY
V prvním
dívčím
oddíle
šumperských skautek zakládáme
novou družinku pro holky ve věku
6 – 8 let. Zájemci se hlaste u Elišky
Suchomelové, Jany Vepřkové,
Kláry Marešové nebo Daniely
Klíčové.
Určitě nebudete litovat 
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C E N T R U M P R O R O D I N N Ý Ž I V O T V O L O M O U C I P Ř I P R AV U J E :
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY
Zveme rodiny s dětmi na Svatý Hostýn
5. – 7. října 2012, obnovu povede P. Adam Rucki
Zahájení: pátek 18.00 (večeře), pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., možnost
svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem.
Neděle – přednáška, mše sv. v bazilice P. Marie, ukončení ve12.00 obědem.
Pro děti: hraní a zábava pro malé a starší děti, katecheze, hlídání miminek
Informace: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Kurz proběhne v říjnu a v listopadu na kurii v Olomouci, Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro)
více na www.rodinnyzivot.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
Centrum pro rodinu nabídlo několik zajímavých
programů i o prázdninách. Hned v jejich slunném počátku se
uskutečnilo příjemné posezení všech, které zlákalo sluníčko a
vzpomínky na duchovní obnovy v klášteře ve Šternberku či jiné
navštívené programy. Setkání provázela počínající prázdninová pohoda a přátelská atmosféra.
Jak v červenci, tak i v srpnu se konaly již tradiční příměstské tábory, které i letos navštívily děti z farnosti,
i odjinud (na první turnus se přihlásilo 16 dětí, na druhý 20). Program v duchu Robinsona Crusoa byl pestrý a místy
opravdu napínavý. Děti si např. vyráběly triko, za které by se nestyděl ani samotný Robinson, stejně jako
za nápaditý deník, ozdobený technikou scrapbookingu. Robinsonáda v cihelně patřila k nejvíce povedeným
a vzpomínaným, stejně jako návštěva sociálního ústavu v Olšanech, kde se děti seznámily jak s chodem celé
organizace, tak s některými klienty. Nejpůsobivějsí bylo setkání s Jakubem Hříbkem, mladým mužem, který i přes
svůj handicap (nemůže sedět ani chodit a má nevyvinuté ruce a nohy) úžasně kreslí svými ústy, a to především
pohádkové postavy. Těmi neoslnil jen nás, ale i
mnohé další instituce, které jeho obrázky

vystavují, prodávají, dělají z nich kalendáře a
jiné. Se svou paní učitelkou, Miladou
Sobkovou z Městského domu dětí v Šumperku,
si pro naše děti vymyslel společné kreslení
kocoura na plotě. I děti musely vzít pastelku do
úst a asi poprvé v životě nakreslit své dílo
neobvyklou technikou.
Neuvěřitelné se stalo skutečností a my se
další den odvážili společně s dalšími asistenty
a rodiči i na velmi „nebezpečný“ a všemi napjatě
očekávaný výlet do Olomouce. Zde kromě výstavy
o japonském umění či prohlídky michalské věže si
děti zařádily v Aquaparku. A my se naštěstí mohli
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Jakub Hříbek kreslí ústy.
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vrátit zpět ve stejném počtu, v jakém jsme vyjeli. Aby se děti vžily do pocitů Robinsona ještě víc, poslaly
následující den v lahvi vzkaz svým rodičům, kteří podle indicií a fáborků netradičně nazdobené lahve hledali a
nakonec našli u tajemného mnicha v podvěží šumperského kostela. Mohli si i pochutnat na ovocném salátu či
jednohubkách, které jim jejich ratolesti vyrobily úplně samy. K dobré náladě přispěl poslední den i výlet do
Loučné (zde nezklamalo úžasné dětské hřiště) a Koutů (Koutecký les má se svými řezbářskými díly
nezapomenutelnou atmosféru). Nesmíme zapomenout ani na interaktivní a velmi povedenou výstavu „Když jsem já
sloužil“ v šumperském muzeu. Na jedničku s hvězdičkou u dětí i vedoucích obstála středisková „kuchyň“ a
kulinářské pochoutky naší kuchařky Vlastičky či upravené stoly a vždy čisté a připravené nádobí od kuchařky
Lidušky. A samozřejmě další mnohá ochotná srdce, ruce, nohy, hlavy aj. všech dalších vedoucích, asistentů,
pomocníků a rodičů, bez kterých by se tábor nemohl uskutečnit a kterým moc děkujeme.
Ve druhé půli srpna se konalo velmi milé setkání snoubeneckých párů a
jejich lektorů. Sice zde nezazněla odborná témata, ale setkání ovládla
letní nálada, opékání a pohoda. Od dubna do června probíhal totiž kurz
přípravy snoubenců na manželství. Byl to kurz pilotní, obsahoval 6 témat
a zúčastnily se ho čtyři partnerské páry. Je pěkné, že se nakonec z těch,
co se připravovali, i z těch, co kurz lektorovali, utvořilo pěkné
společenství, které se právě v létě sešlo na úžasné zahradě u Heiserů.
Jeden z připravovaných párů už prožívá své dny ve stavu manželském,
dva páry svou svatbu prožijí v září.
Závěr léta patřil duchovní čtyřdenní obnově v klášteře klarisek ve Šternberku, které se zúčastnilo osm žen
z našeho děkanátu. Program byl – jak obvykle – propojením společných modliteb se samotnými sestrami
a promluv, které si připravil P. Rafael z kláštera kapucínů.
Lenka Špatná

EXOTICKÁ NÁVŠTĚVA
Asi před čtyřmi lety se velkolosinský farník Richard Jašš rozhodl poznat Tanzanii ze sedla jízdního kola.
Při této návštěvě se dostal i do Kansamby, kde se seznámil s otcem Brunem, jeho farností i farníky. Tato návštěva
ho tak oslovila, že se rozhodl Tanzanii znovu navštívit a dovézt Otci Brunovi dar. Farnosti Otce Milana se složily
a Richard s otcem Milanem a dvěma blízkými lidmi odjeli o dva roky později do Tanzanie znovu s darem, za který
si otec Bruno koupil motorku. V loňském roce byl Otec Bruno vyslán svým biskupem na studia do Benátek
a letošní prázdniny strávil u nás na Šumpersku. Otec Bruno nejdříve budoval odvodnění kostela v Rejcharticích
a pak našel i odvahu a v nedělních kázáních nám ukázal africký pohled na Evropu, Českou republiku i církev.
Nepřijel k nám proto, aby obdivoval naše historické památky, silnice… Přijel za námi, za lidmi, aby nám
poděkoval za to, jaký máme vztah k němu a k jeho službě, aby nám poděkoval, že jsme mu koupili motorku.
Už v prvním kázání nám ukázal africký pohled na smysl života a poslední věci člověka. Přestavte si, že by
všichni okolo vás zemřeli a vám by naráz spadlo veškeré
bohatství světa do klína. Mohli byste jet čímkoli a kamkoli.
Měli byste všechny peníze světa a k čemu by vám to bylo,
když byste si neměli s kým popovídat a ke komu jet.
Všechna kázání O. Bruna nás zasahovala velmi
hluboce, např. když se nás ptal: „Proč nechodíte na poutě?“
(nemyslel tu naši vavřineckou) nebo když nás upozorňoval,
abychom nepřehlíželi jemné pokyny k pomoci vozíčkářům,
opuštěným …
Antonín Ponížil
otec Milan a otec Bruno
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POUŤ K SV. VAVŘINCI
Svatý Vavřinec, první podzimec. Chladné ráno, horký den, vyzdobený kostel, naleštěné lavice zkrášlené
vkusnými kytičkami lnu a obilí, ozdobené karafiátem. Z Diakonie dovezení zájemci o poutní mši svatou, pohoštění
na faře, vzácná návštěva až z daleké Tanzánie (i sbírka na sirotky v jeho farnosti )a na zakončení pobožnost
ke sv. Vavřinci – to vše bude patřit v našich myslích k letošní vavřinecké pouti. Otec Bruno, kněz z Kansamby
v Tanzáni, nám v poutním kázání ukázal, jak napodobit sv. Vavřince. Jak? Ve víře a lásce sloužit druhým. Můžeme
být v této době mučedníky? Když budeme tvrdě a pilně pracovat a sloužit druhým. „Já, kněz,“ prozradil na sebe
Otec Bruno, „jsem musel na sobě tvrdě pracovat, abych sloužil druhým. I jáhni a všichni, všichni musíte na sobě
pracovat. Je nutná pravdivá a věrná služba lidem, pravdivá a věrná služba Bohu. Nabídkou pro mladé lidi v Evropě
je sloužit starým lidem. Kdyby ti staří neměli čas, mohli bychom se narodit? Já vím, že je zavazující i nepříjemné
sloužit druhým, ale to je moment, kdy můžeme být jako sv. Vavřinec, můžeme být novodobými mučedníky. Víra
bez skutků, bez služby je k ničemu. Víra musí být aktualizovaná prací. Tak bychom měli následovat Ježíše Krista
a jako dědictví přijímat Krista v Eucharistii.“
A tak dnes při pouti se můžeme ptát: Co mohu udělat pro druhé?
Dana Ponížilová

ZVONIČKA V RUDOLTICÍCH
Čím déle žiji v naší vesnici, tím více si uvědomuji, jaké cennosti i pamětihodnosti
naše obec se svým okolím skrývá. Vedle známých dřevěných kostelů, z nichž ten
klepáčovský patří k naší obci, jsou to např. obnovené základy kostela v zaniklé obci
Svobodín. Nyní se radujeme z další drobné sakrální stavby – zvoničky v místní části
Rudoltice. Když původní zdevastovaná stavba začala podléhat zkáze, zrodil se v rodině
Juříků nápad zvoničku opět postavit. K jejímu požehnání se nás 14. 8. – v předvečer
svátku Nanebevzetí Panny Marie – sešlo asi 40. Sluncem prozářená louka, květinami
ozdobená zvonička Panně Marii zasvěcená, prostý obětní stůl a těsně kolem něj lavičky
zvaly k zastavení, k radostným chválám, ke zpěvu i k naslouchání. Když O. Milan při mši
sv. v kázání otevřel téma mateřství, možná se mnohá z nás zamyslela nad tím, jak jsme
prožívaly těhotenství a mateřskou dovolenou se svými dětmi, zda jsme jim daly
potřebnou lásku a péči. Zmínil i stýskání jedné maminky, že si jí děti neváží, což nás
vedlo k myšlence, zda některé maminky něco nešidí (např. když brzy přestanou kojit
nebo záhy odejdou od dítěte do práce a vztah dítě – matka tím může být narušen.)
K zamyšlení mě osobně vede otázka, kterou položil O. Milan pateru Brunovi,
knězi z Tanzanie. Na otázku, v čem je největší rozdíl mezi Afrikou a Evropou,
odpověděl: „Nevidím u vás děti. U nás jsou všude. Na ulici i v kostele, všude je mám kolem sebe, i na oltáři.“
Odpověď více než zarážející.
Slavnost byla završena pohoštěním v rybárně, která patří těm, kteří se velkou měrou zasloužili o tento
podvečer.
Dana Ponížilová

POUŤ PEDAGOGŮ A RODIN Z POHLEDU ŠUMPERSKÉHO
O této pouti jste ve druhé polovině prázdnin určitě slyšeli. My také, ale svou účast na ní jsme neplánovali.
Pak se tam ale naskytla možnost služby, a tak jsme jeli. Aspoň z Bystřice na Hostýn jsme vyšli (jako správní
poutníci) pěšky. Líbila se nám mše svatá, mj. i to, že ji společně slavili učitelé a rodiny, což nám přišlo trefné.
Odpoledne jsme se zapojili – jako zástupci šumperského Centra pro rodinu – do aktivit pro děti. Celá pouť byla pro
nás pěknou zkušeností třeba i v tom, že skutečné počasí může být nakonec vhodnější než dobrá předpověď a taky
že Pán Bůh někdy k radosti a užitku třeba i zpozdí vlak … 
Jana Schovajsová a Zdeněk Pacal
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PEKAŘOVSKÁ POUŤ 2012
Slunce se smálo a ne málo – v pátek i v neděli se za velkolosinskou papírnou točilo klikami flašinetů, zněly
písně Edith Piaf ve francouzském originále, v lehkém větříku přistávali čápi na komíně a blyštěly se barevné
kapoty veteránů. Stejně tak se blýskalo před hanušovickou rychtou, kde veselí a statní Slovinci hráli melodie jako
vystřižené z krajinek na jejich kolovrátcích, tekutiny tekly proudem, sluneční paprsky bušily do starobylého bílého
stavení, v trávě nad cestou cvrčely kobylky a orlí houpačka vynášela děti do nebes ...
A v mezidobí, tedy v sobotu 18. 8. 2012, vyrazili všichni na pouť do Pekařova, tam kde končí silnice, ale
jednou za rok je tam nával. Ti praví poutníci vyrazili s požehnáním již ráno od kostela sv. Jana Křtitele z Velkých
Losin vzhůru letními loukami a lesy, aby před jedenáctou došli do Pekařova, kde je v opravené kapli Nanebevzetí
Panny Marie přivítal P. Milan Palkovič.
Posléze byla na pódiu zahájena 9. Pekařovská pouť i 3. Mezinárodní setkání flašinetářů, kterých letos
dorazily dvě desítky – z kolébky flašinetářů Francie, ale též ze Švýcarska, Německa, Čech, Polska, Moravy
i Slovinska. A jejich kolovrátky zpívaly melodie známé i daleké, jak by tušily, že odsud některé z nich pocházejí.
Vždyť tady, na nejvyšším místě Pekařova, stával
statek rodiny Kolbů a v jejich firmě „Franz Kolb &
Söhne Beckengrund“ vznikly během let 1863 až 1938
stovky flašinetů a také několikero vynikajících
varhan.
Na pódiu se vystřídaly taneční soubory a byl
představen kroj Podesní, zatímco pod ním se jedlo
a pilo, na jarmarku stánky přetékaly dobrotami
a řemeslnými výrobky, hrníčky bucláčky se smály na
ovčí sýry a vonělo to tu perníkem. Na horním konci
mezi nádhernými automobilovými veterány klubko
kolovrátkářů a muzikantů (hrálo se i na valchu)
vehementně
podporovalo
hromadný
zpěv
návštěvnictva. Za potokem se děti pohupovaly při
jízdě na koních a plnily úkoly v duchu umění pana Franze Kolba v rámci dětské pouti. Procházející se návštěvníci
ledaskde naslouchali flašinetářům a mince cinkaly do jejich plechovek, bandasek a klobouků. I díky nim se snad
podaří opravit největší z Kolbových flašinetů, který v poškozeném stavu zakoupilo pořádající o.s. Obnova
kulturního dědictví údolí Desné v roce 2010.
V tichu kostelíka bylo možno zhlédnout výstavu i TV záznam o kraji Podesní, o minulých poutích
i o opravě kaple a o pořádajícím občanském sdružení. V blízkosti kaple byly v neustálém obležení malých
muzikantů rachotící hrací strojky, bubny z hrnců a pokliček a kolovrátky z plechového harampádí. To všechno se
ztišilo až v půl páté se začátkem mše svaté, kterou celebroval otec Palkovič společně s otcem Janíčkem. Na konci
mše pak byl vysvěcen nový oltářní obraz od Hany Kalivodové, která se v nedávné době podílela na restaurování
fresek v kapli. Na počest obrazu zapěla Schola od sv. Jana Křtitele mariánský chorál ku větší slávě Královny oděné
sluncem, stojící na měsíci a zároveň v dlaních Všemohoucího, pozdvihována k nebesům.
A pak jen pár koláčků a trošku více tónů z flašinetu na mostě, na pódiu už vyhrávají hoši na kytary a pak
místní skupina Lišajband. Stánky jarmarečníků mizí spolu se slunečním kotoučem a stovkami návštěvníků.
Melodie flašinetů zas na rok ustoupí zurčení vody v potůčku.
Jen z kaple se ještě tmou nese lidová píseň. Ta, co ji všichni zpívají, ale neví, kdo ji složil. Tak jako dneska
si všichni návštěvníci pouti zpívali v sluncem zalité kotlince, ale netušili, kdo jim tu pouť k nohám složil. Tak tedy
všem těm, kteří nezištně pomáhali a vytvořili tak „Slavnou 9. Pekařovskou pouť“ – VELIKÉ DÍKY!
Filoména Černohousová
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Moje pravidelné slovo k vám ze stránek Tam&Tamu chci začít tím, o čem jsem
se už zmínil v úvodníku. Je to výročí působení Charity v Šumperku. Všechna výročí a
oslavy jsou vždy příležitostí k hodnocení, děkování, plánování. Určitě je tomu tak i u
tohoto výročí. Já osobně mám svůj vlastní důvod mít k šumperské Charitě vřelý vztah.
Totiž výběrové řízení na nového ředitele bylo mou první „děkanskou“ záležitostí
v Šumperku. Ještě jsem nenastoupil do farnosti, ještě jste mne neznali, a už jsem se ho
s pověření arcibiskupa zúčastnil. Mohu říci, že s paní ředitelkou Vychopeňovou jsme začínali společně v nových
funkcích: ředitele a faráře či děkana. A musím říci, že po celou tuto dobu to byla výborná spolupráce a dnes mohu
paní ředitelce a celé Charitě opravdu upřímně blahopřát. Tímto blahopřeji i všem jejím předchůdcům, kteří na
všech úspěších mají svůj podíl. Také kdybych soudil podle toho, co slyším od nemocných či jejich rodin, které
navštěvuji, je mou povinností a radostí Charitu pochválit a poděkovat! Chválím a děkuji!
Farnost a charita jsou dvě nezávisle organizace. Avšak jen po právnické stránce. Ve skutečnosti by měly
fungovat v úzké spolupráci. Proto chci poděkovat i všem těm, kteří, ač pracovníky Charity nejsou, přidávají ruku
k dílu. Ať je to Tříkrálová sbírka, postní almužna, veškeré sbírky či akce pořádané charitou – děkuji všem, kdo se
zapojují. Myslím si ale, že v té oblasti máme ještě hodně co dělat. Že je tu spousta možností, kdy my – jako věřící
lidé – bychom se měli aktivně zapojit do charitního díla. Je to před námi. Myslím si, že je to velký úkol na další
období …
Začíná nový školní rok. Už v tomto čísle najdete řadu nabídek, informací, pozvánek. Prosím, využijte je.
Během září se určitě vykrystalizují další. Sledujte webové stránky www.farnostsumperk.cz a poslouchejte farní
ohlášky. Najdete tam informace o vyučování náboženství, ale i jiné užitečné a zajímavé propozice. Nešlo vše
připravit do dne uzavření tohoto čísla Tam&Tamu.
Já ze své strany zvu na setkání ty, kteří by se chtěli připravovat ke křtu. Myslím samozřejmě na dospělé.
Pokud víte, že někdo o tom uvažuje, řekněte mu to! První setkání katechumenů bude v pátek 21. 9. v 19.30 na faře.
Samozřejmě zvu i ty, kdo jste byli pokřtěni v minulých letech. Toužili jste po dalším setkávání, popřípadě
přípravě na biřmování. Přijďte tradičně v pátek večer, 28.9. Naplánujeme svá setkávání na další čas.
V neděli 16. 9. v 19.15 bude setkání těch dospělých, kteří se letos připravovali na biřmování. Přijďte,
naplánujeme završení přípravy.
S příchodem září obnovujeme úterní adorační večery vedené akolyty. Vždy v 19.00 hod. Někteří z vás si
tyto večerní adorace oblíbili – zveme další.
Nakonec děkuji všem, kdo jste o prázdninách, na různých poutích, duchovních setkáních či obnovách
pamatovali na farnost. Pán Bůh zaplať. I celý tento nový rok pastorační práce svěřuji vašim modlitbám. „Když
nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí“.
P. Slawomir

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
ZVE NA PŘEDNÁŠKU:
Jan Janků: Totalita po letech – životní příběh bývalého politického vězně
Farní středisko Šumperk 21. 9. 2012 v 19:00
Rozhovor s panem Janků jste si mohli přečíst v minulém čísle časopisu.
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

Do domu otcova
Téměř 85 let života jsme sledovali a prožívali všechna životní období Karola Wojtyly: dětství, mládí, studia, službu
kněžskou, biskupskou a jeho pontifikát jako papeže Jana Pavla II., především pak obrovské množství práce, kterou
vykonal. Poslední roky už byly spojeny i s jeho nemocemi a utrpením. Už nemohl chodit bez pomoci a hovořil stále
obtížněji. Každý musí přiznat, že se na něm stále více projevovalo utrpení. Jaký byl Karol Wojtyla jako člověk a jako
duchovní bytost v těchto těžkých chvílích?
Především nesl své utrpení jako součást lidské existence. Tak dávno již pochopil, že život je dar, a že čím je člověk
starší, zajímají ho zejména „dvě čáry života“: horizontála, která mu jakoby „sedí v týle“, neboť člověk je smrtelný, a
vertikála, směřující vzhůru, která ho vede k Naději. Bolest ho provázela už od dětství, vždyť brzy ztratil maminku, bratra
i otce. Byl obětí dopravní nehody, když ho srazilo nákladní auto, přežil atentát, kdy se dostal až na samou hranici života
a smrti. Jen jednou za svou existenci Radio Vatikán nuceně pře-rušilo své vysílání, a to v době, kdy jeho radiové vlny
rušily možnost využití všech nezbytných lékařských přístrojů, které vracely po atentátu papeže k životu. Zraněno bylo
nejen tělo sportovce – turisty, lyžaře, vodáka – ale i jeho duše. Sám to vyjádřil pro všechny lidi v apoštolském listu
Salvifici Doloris, když vystihl hluboký smysl utrpení i nemocí nejen svých, ale i všech těch, s nimiž během svých cest
setkával vždy zblízka. Film, fotografie i televize podávají svědectví o tom, když v San Francisku držel v náručí chlapce
s nemocí AIDS, anebo v leprosáriu v Koreji políbil a přitiskl k sobě muže, trpící touto strašnou chorobou, tedy leprou –
malomocenstvím. Navždy tak k světu připomněl hodnotu, jakou má v Božích očích utrpení prožívané s Kristem.
Papežovo viditelné utrpení začalo v roce 1991, kdy se u něj objevil třes prstu levé ruky. Jeho osobní lékař profesor
MUDr. Buzzonetti po příslušných vyšetřeních diagnostikoval Parkinsonovu chorobu. Dál
plynuly měsíce a roky při plnění pastýřské služby. S postupující chorobou papež souhlasil
se zmírněním tempa jen potud, pokud se týkaly omezení jeho cest. Jestli něco neměl rád,
pak jen to, že z místa na místo musel být kvůli horšící se chůzi nyní „transportován“.
I takto projevoval jen netrpělivými gesty.
Třiaosmdesátiletý Svatý otec promluvil ke kardinálům, biskupům a poutníkům na
svatopetrském náměstí ve čtvrtek 16. srpna 2003, při příležitosti 25. výročí svého
pontifikátu. Přítomni byli i naši biskupové v čele s kardinálem Miloslavem Vlkem a
předsedou České biskupské konference arcibiskupem Janem Graubnerem. Mše svatá,
kterou Jan Pavel II. celebroval, začala přesně v 18 hodin 18 minut, tedy ve chvíli, kdy se
před pětadvaceti léty nad Sixtinskou kaplí objevil bílý kouř na znamení jeho zvolení za
papeže. „Jak bych tehdy nemohl být, lidsky řečeno, rozechvěn, když na mých bedrech
spočinula taková tíže – nést milióny věřících?“ řekl během děkovné mše Svatý otec.
Zaplněné náměstí mu odpovědělo bouřlivým potleskem. Kardinál Joseph Ratzinger
poděkoval Janu Pavlu II. slovy: „Oslovoval jste mladé i staré, bohaté i chudé, mocné i
Sílu čerpal ze spojení
ponížené a vždy jste dával v souladu s Kristovým příkladem najevo mimořádnou lásku
s Kristem
k chudým a bezbranným.“ Během mše prohlásil Svatý otec, že přes onemocnění
neuvažuje o opuštění svého úřadu. Zároveň se obrátil na věřící celého světa, aby mu pomohli modlitbami pokračovat
v jeho cestě. Na papeži byla znát už únava, a tak větší část jeho projevu přednesl jeden z kardinálů. V neděli pak oslavy
vyvrcholily blahořečením Matky Terezy, řeholnice, narozené v roce 1910 ve Skopje, v Makedonii, z bohaté albánské
katolické rodiny. Účastnili se prezidenti Makedonie i Albánie. Indii zastupoval ministr spravedlnosti a mnoho sester
Matky Terezy v tradičních modrobílých sárí, v čele s generální představenou sestrou Nirmalou Joshi.
A tak Jan Pavel II. dál pracoval a nesl Kristův kříž a Jeho utrpení, nořil se do Boha v modlitbách a odkázal nám tak
neocenitelné duchovní dědictví. Jeho tělo bylo stále slabší, ale jeho duch zůstal silný a milující až do krajnosti. Takový
byl, i když se jeho podoba měnila a choroba a utrpení ho sráželi až na kolena, i pak, když už se pohyboval jen na
invalidním vozíku. Začal být slabší i fyzicky a stále unavenější, až nakonec nebyl schopen vyslovit jediné slovo. Podoba
v tváři, jakoby kameněl. Na setkání s Pánem už byl připraven. Je to neuvěřitelné, ale tento velký papež se smrti nebál.
Totiž již za pět měsíců po převzetí papežského úřadu – v březnu 1979 – začal psát svou Závěť. „Toužím jít za ním…“
znějí její úvodní slova a jejím obsahem je papežovo zpytování svědomí a účtování se sebou samým, aby byl připraven
stanout před tváří Pána. Závěť aktualizoval až do roku 2000.
Koncem ledna 2005 začalo být Svatému otci hůř. Poslední lednovou neděli při Anděl Páně mluvil již jen s velkou
námahou, velice ochraptěle. Z nachlazení se jeho stav nápadně zhoršil a lékaři diagnostikovali prudký zánět hrtanu
a průdušnice. Nemohl dýchat, a tak byl převezen do nemocnice Gemelli. Jak vzpomíná jeho osobní tajemník Stanislaw
Dziwisz, papež 9. 2. požehnal popel, odsloužil mši svatou a 10. 2. se vrátil do Vatikánu. Opět ovšem nastalo zhoršení.
Ve dne i v noci mu potíže působilo dýchání, bolesti měl zejména při vdechu, sípal a chroptěl. 23. února večer nastala
krize dýchání, Svatý otec měl dojem, že se zadusí. Nepomohl kyslík, ráno byl převezen do nemocnice, kde mu Marian
Jaworski, lvovský arcibiskup latinského ritu, udělil poslední pomazání. Léčba bez chirurgického zákroku nestačila,
hrozilo riziko udušení, a tak k jeho loži přistoupil jeho lékař se slovy: „Vaše Svatosti, provedeme tracheotomii. To je
takový jednoduchý zákrok pro přísun vzduchu do plic.“ Papež z posledních sil sípavě podtrhl: „Jednoduchý? Pro koho?“
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Po probuzení z narkózy se přesvědčil, co to znamená. Na lístek papíru „načrtl“: „Co jste mi to provedli! Ale Totus
Tuus.“
Byly Velikonoce. Poprvé od začátku svého pontifikátu našel Jan Pavel II. křížovou cestu v Koloseu. Seděl ve své
soukromé kapli, kam mu přenesli tele-vizi. Pozorně sledoval všech 14 zastavení. Před posledním pokynul, aby mu do
rukou přinesli kříž a přiblížil ke své tváři tvář Kristovu. Cítil, že nastává jeho čas. Cítil, že ho Pán k sobě volá.
V neděli na Boží hod velikonoční chtěl udělit požehnání Urbi et Orbi (Měs-tu a světu). Strašně pečlivě se
připravoval, opakoval si polohlasně slova. Pro-mluvu na náměstí sv. Petra přednesl kardinál Sodano. Papež, stojící
v okně, v jehož tváři se zračila bezmoc, pohnutí a utrpení, nebyl sto promluvit do mikrofonu a zasípal jen: „Nemám
hlas.“ Poté v hrobovém tichu náměstí požehnal trojím znamením kříže přítomné poutníky. Lidé začali aplaudovat, volali
ho, ale Jan Pavel II. byl pomalu odváděn od okna – mizel uvnitř papežského paláce. Pohnut a vyčerpán cítil tíhu své
bezmoci. Jeho tajemník vzpomíná, že mu šeptal: „Asi by bylo lepší, abych umřel … Buď vůle Tvá … Celý Tvůj“.
Nebyla to rezignace, ale poslechnutí Boží vůle.
Ve středu 30. března se znovu ukázal v okně, požehnal věřícím, ale když mu přisunuli mikrofon, nevyšel z jeho úst
žádný zvuk. Z fotografií je vidět, že na jeho tváři již nebyl výraz bezmoci jako v neděli. Už věděl, byl připraven.
Zelený čtvrtek – 31. března. Tajemník Dziwisz chtěl Svatého otce dopravit na střešní zasklenou terasu papežského
bytu, aby mohl dýchat čistý vzduch. Nejdříve ale celebroval papež mši ve své soukromé kapli. Začali jím třást zimnice.
Musel se vrátit na lůžko. Horečka dosáhla 39,6 °C. Diagnóza zněla: zánět močových cest, septický šok spojený se
srdečními potížemi. Byl nutný okamžitý převoz do nemocnice, ale papež položil lékaři jedinou otázku: „Máte možnost
mě vyléčit?“ Odpověď zazněla tiše a zaobaleně. „Ne, a proto zůstanu zde, a odevzdám se Bohu“, rozhodl se Jan Pavel II.
tři dny před smrtí. Chtěl zemřít doma.
Ležel ve svém pokoji proti obrazu Krista, vedle obrazu Matky Boží Čenstochovské, na stolku fotografie rodičů. Tam
sloužil biskup Dziwisz mši svatou, tam k němu přistoupili všichni sestřičky, lékaři, ošetřovatelé a políbili mu ruku a
rozloučili se. V 19,17 hodin přijal papež svátost přijímání. Profesor Buzzonetti pokleká u jeho lůžka se slovy: „Svatosti,
jsme Vám na blízku srdcem“. A opravdu s oním „srdcem
Šimona z Cyrény“ mu přátelé pomáhali nést jeho kříž až
do konce.
Velký pátek – 1. duben – v šest hodin ráno je u jeho lože
sloužena mše svatá. Papež si přeje čtení z Písma svatého.
Přichází je číst jeho polský přítel P. Tadeusz Styczeň. Poté se
papež modlí. Jeho srdce začíná kolabovat, ale daří se předejít
nejhoršímu. Selhávají ledviny.
Bílá sobota – 2. duben 2005 – den smrti. Stav jakoby se
pomaloučku lepšil. Papež požehnal korunky pro obraz Matky
Boží Čenstochovské do Vatikánských hrobek a další dvě pro
Jasnou Horu. Při plném vědomí se rozloučil s kardinály –
řediteli úřadů, a s Francescem, který léta uklízel jeho byt.
S námahou vyslovil, aby četli z evangelia sv. Jana. P. Styczeň
přečetl devět kapitol a poznačil místo, kam dočetl, než papež
ztratil vědomí. Pak opět procitl. Horečka stoupla na 40°C.
Zprávy o jeho zdravotním stavu mezitím plnily náměstí
Poslední loučení…
před bazilikou i přilehlé ulice desetitisíci věřících.
Svatý otec dříve než se vydal na svou poslední cestu, se pomodlil všechny denní modlitby církve, rozjímání, a
v předstihu nedělní hodinky z breviáře. V 15,20 si papežův pohled vyžádal, aby
se sestra Tobiana naklonila k jeho ústům a slyšela šeptat jeho poslední slova:
„Nechte mě jít. Nechte mě jít do domu Páně“. Okolo sedmé večer Jan Pavel II.
upadl naposled do kómatu. Lékařské přístroje ukazují postupné selhávání
veškerých životních funkcí. Pokoj, v němž Svatý otec ještě žije, osvětluje
nejdříve jen svit hromnice, kterou sám 2. února požehnal při slavnosti Uvedení
Páně do chrámu. Pak byly přineseny a rozsvíceny i další svíce, podle polské
tradice. Papežský palác je setmělý.
Mezitím davy lidí zcela zaplnily náměstí sv. Petra i přilehlé ulice. Volání
„Giovanni Paolo“ „Viva il Papa!“ a modlitby doléhaly až do třetího patra, do
papežova pokoje. Blížila se osmá hodina večer. Biskupové Dziwisz, Jaworski,
Rylko a dva kněží, Tadeusz Styczeň a Mieczyslaw Mokrzycki sloužili mši
předjímající slavnost Božího Milosrdenství. Pokračovali v četbě Janova
evangelia: „Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: ,Pokoj vám!‘“ Dziwisz v okamžiku svatého
přijímání podal papeži viatikum (eucharistie podaná umírajícímu „na cestu“ do
věčnosti), pár kapek Ježíšovi nejsvětější Krve. Ve 21.37 hodin papež přestal
dýchat a jeho velké srdce se zastavilo.
Profesor Buzzonetti, osobní lékař, se nad Svatým otcem sklonil a
Uložení rakve do hrobky
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za okamžik zašeptal: „Vrátil se do domu Otcova“. Někdo zastavil hodiny. My všichni, vzpomíná Dziwisz, jsme začali
zpívat Te Deum, ne Requiem, na poděkování Bohu za dar v osobě papeže Jana Pavla II. – Karola Wojtyly. V celém
papežském paláci se rozzářila světla – a my jsme plakali. Odešel první mezi rovnými – Primus inter pares.
A pak přišel okamžik rozloučení – 8. duben 2005. Přijelo více jak 200 nejvýznamnějších osobností z celého světa,
3 miliony poutníků, jeho lid a mládež, kterou miloval. Nad bazilikou a před ní na náměstí vystavenou rakví se náhle
rozlilo slunce. Právě v tom okamžiku, v závěru rozloučení, kardinál Ratzinger s pohledem upřeným na papežovo okno
v paláci prohlásil, že On tam jistě stojí, vidí nás a žehná nám. Otočil se tam pohledem každý – miliony přítomných očí.
A všichni tam i u televizních obrazovek strnuli v okamžiku, kdy prudký
závan větru zcela zavřel knihu evangelia, ležící na rakvi a dosud otevřenou
v místě, kam papežův polský přítel dočetl Janovo evangelium. Nosiči s rakví,
kteří nezapomenutelného člověka poté nesli ke vchodu do baziliky, v níž
nalezl místo posledního odpočinku, ji otočili k věřícím, aby se jejich
milovaný naposled mohl rozhlédnout a rozloučit se se světem.
Miliony věřily tenkrát a jsou přesvědčeny i dnes, že nás neopustil a
dodnes tuší jeho přímluvy. Jen odešel do domu Otcova - apoštol víry. Pro
celý jeho život, v němž se vždycky zastal člověka a pro způsob šíření
křesťanské víry vlastním příkladem, přály si tenkrát davy, shromážděné
z různých národů na náměstí sv. Petra i v přilehlých ulicích a společně italsky
skandovaly: „Svatý ihned!“ „Santo subito! Santo subito!“
Pohřební ceremoniál
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