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„CHYSTÁME SE – TĚŠÍME SE...“
Postní doba nám ještě neskončila, ale
uţ se chystáme na Velikonoce. Jeden se těší na
pomlázku, druhý na velikonoční liturgii na Bílou sobotu, další na to, ţe skončí půst, ještě
další na svátky jara...
Tento rok moţná budeme mít pěkné
Velikonoce (budou dosti pozdě, tak je velice
pravděpodobné, ţe bude pěkné jarní počasí).
Moţná i proto se na ně těšíme. Na co se těším
já? Vlastně asi tak po trošce na všechno. Na to,
ţe skončí půst, i na jarní sluníčko, které je znamením, ţe skončila zima... Na velikonoční bohosluţbu s radostnými zpěvy a sváteční snídani.
Na to všechno se moc těším. Doufám, ţe kaţdý
z Vás, kteří tyto řádky čtete, se taky na něco
z toho těšíte.
Málo mě ale těší to, ţe se častěji mluví
o Velikonocích jako o „svátcích jara“ neţ o
svátcích Jeţíšova vítězství nad smrtí. Ano, je
sice pravda, ţe kolem nás je většina těch, kdo
s křesťanstvím nemají nic společného, ale i
nám, věřícím, se někdy jaksi lépe a příjemněji
přemýšlí o Velikonocích jako o „svátcích jara“.
Proč?
Moţná, ţe bychom se měli váţně zamyslet nad tím, co Jeţíšovo vzkříšení pro nás
vlastně znamená? Proč přišel na tento svět, ţil
mezi námi a pak se nechal zabít? Co vlastně tak
velikého udělal? Znamená to něco pro mne?
No, a moţná jsme teď právě u toho,
proč se někdy těšíme na to, ţe uţ je konec postní doby, a máme radost z jara - je teplo, čeká
nás práce na zahrádce... Vyrojíme se z bytů a
domů jako včeličky a budeme si uţívat slunného počasí a tepla. A nikdo nám nebude připomínat (moţná ţe ani naše svědomí ne), ţe Jeţíš
umřel za MOJE hříchy (čili nejsem tak dokonalý a super, jak bych si to přál), a vzal na sebe
trest z LÁSKY KE MNĚ (moţná bych Mu
mohl být vděčný a oplatit mu to láskou k Němu
a bliţním). Neradi někomu něco dluţíme - ani
lásku. Chceme všechno udělat sami, být
soběstační ve všem a nic nikomu nedluţit. Proto
moţná neradi chodíme na kříţovou cestu a posloucháme, jak Jeţíš trpěl, a neradi myslíme na
to, ţe jsme vlastně slabí a hříšní. Ale moţná
právě proto by nebylo na škodu si tu svou slabost přiznat, pak zakusíme dotek Boţí lásky –
to, ţe i přes tu naši slabost Bůh nás (MĚ) MÁ
RÁD. Vţdyť nás za ty naše poklesky neztrestal
a ani se na to nechystá. Ba naopak, on sám se
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nechal potrestat, aby nás toho ušetřil. Kdyţ si to uvědomíme, pak budeme více proţívat Velikonoce jako svátky
vítězství Boţí lásky nad smrtí, která je ovocem a důsledkem hříchů, nad ďáblem, který nás ke hříchu svádí, a nad
naší slabostí a nevěrností této Boţí lásce. A to pak opravdu
bude Veliká Noc v našem srdci, kterou rozjasní světlo
Kristova vzkříšení.
A to je i moje velikonoční přání pro všechny čtenáře
Tam&Tamu.
P.S. Moţná by to za to stálo, kdyţ ten půst ještě neskončil,
udělat si čas na kříţovou cestu nebo čtení a rozjímání o
umučení Páně z Písma Svatého... a o tom, jak se k tomu
má můj ţivot... :-)
P. Piotr Grzybek

3. duben - 4. neděle postní
10. duben - 5. neděle postní
16. duben - výroční den narození papeţe Benedikta XVI.
(1927)
17. duben - Květná neděle
Šestá neděle postní má v římském misále název "KVĚTNÁ NEDĚLE UTRPENÍ
PÁNĚ". Tímto názvem je
naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne daný dvěma
částmi, které dohromady tvoří
jedno velikonoční tajemství:
vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě
témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je
základem křesťanského ţivota: Pán nikdy není jen trpící
nebo jen oslavený. Je trpící, ukřiţovaný, ale zároveň ten,
který vstal z mrtvých.

SVATÝ TÝDEN
Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si
v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých
lidských dějin - Jeţíšovo utrpení, smrt a Zmrtvýchvstání.
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ROK KŘTU
KŘEST DĚTÍ
„Křest v dětském věku zdůrazňuje jeden znak křtu zřetelněji, neţ to činí křest v dospělém věku, totiţ ţe nás
Bůh miloval a obdaroval jako první a také to, ţe křest není odměnou ani za pevnou víru, ani za přípravu na křest.
Malé dítě se ještě nemůţe na křest připravit. Tím, ţe je přinášíme ke křtu, přiznáváme, ba dokonce veřejně dáváme
najevo, ţe Boţí milost je při nás uţ od samého začátku našeho ţivota. Boţí milost není odměnou za naše výkony,
nýbrţ nezaslouţeným darem, který nás posiluje a vede v ţivotě od samého počátku.“
Otto Hermann Pesch
„To, co se děje ve křtu dítěte pouze zřetelněji zjevuje, co se neustále děje k naší spáse: Bůh nás předchází,
jeho milost nás obklopuje ještě neţ ji voláme, On nás navštěvuje dříve, neţ můţeme zaklepat na Jeho dveře, On uţ
nás nalezl, abychom jej mohli hledat. Tak jedná Bůh s tímto dítětem, aby mohl být - aţ se jednou dítě probudí k
duchovnímu sebeuvědomění a lásce - nebem, klenoucím se nad novým dnem ţivota.“
„Toto dítě tedy, bude-li pokřtěno, bude patřit k církvi, jediné, apoštolské, katolické, římské církvi. Není
třeba se ptát, chce-li k ní patřit. Nikdo se člověka rovněţ neptal, chce-li být člověkem a vstoupit do tohoto temného
bytí. To nejvyšší je člověku vţdy dáváno a ukládáno tak, ţe se musí rozhodnout, jak se k danému a uloţenému
postavit. A protoţe Bůh všechny povolal do své církve, protoţe ona je archou spásy a společenstvím blaţených
vykoupených, protoţe se kaţdému člověku stává nevyhnutelnou otázkou (i tam, kde o církvi člověk výslovně nic
neví), pro toto vše není nespravedlivé a násilné, kdyţ Bohem poslaná, nikoliv sama o sobě udílející pravomoc,
vstupuje jiţ do svítání lidského ţivota formou nároku, vyjádřeného lidskými slovy, nároku, který Bůh vznese v
kaţdém případě a na kaţdého. Svobodné ano k tomu, co uţ se stalo, se tím člověku v ţádném případě neupírá, stejně tak jako ano k vlastnímu lidskému bytí, které mu bylo bez ptaní darováno, a přesto jím musí být přijato k jeho
vlastní spáse; jinak zakusí věčný protest ke svému zatracení. Člověk se ve křtu stává údem církve.
Potom pochopí, co je míněno, pravíme-li: ve křtu vstupuje Boţí nekonečnost omilostňujícím a naplňujícím
způsobem do tajemství člověka, který nastupuje cestu do dálek svého vlastního bytí.“
Karl Rahner

MODLITBA KMOTRA / KMOTRY
Nebeský Otče, děkuji ti, ţes mě povolal, abych doprovázel jedno z tvých dětí na cestě následování
tvého Syna. Děkuji ti za dary, kterými naplňuješ jeho i moje srdce, a prosím tě, abych byl(a) pro něj nástrojem Tvé lásky.
Učiň Boţe, aby můj svěřenec (moje svěřenkyně) stále lépe poznával(a) tvého Syna, aby se mu stále
více podobal(a) a aby působením Ducha Svatého provţdy zůstával(a) sjednocen(a) s církví. Ať roste
v moudrosti a svatosti.
Amen.
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POSTNÍ DOBA

V minulém čísle nám pomáhaly v rozjímání moderní mozaiky z papeţské kaple Redemptoris Mater ve
Vatikánu. Ukazovaly nám tajemství křtu a zvěstování Páně.
V tomto čísle se zastavíme u vskutku postního tématu: hřích, návrat, obrácení. Průvodcem nám bude
nádherný obraz Rembrandta ze sbírek Petrohradské Ermitáţe: „Návrat ztraceného syna“. Kéţ nám pomůţe
intenzivně proţívat druhou část postní doby.
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NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA
MLADŠÍ SYN:
Podoba syna vracejícího se je značně odlišná od té, kdyţ odcházel: vlasy – holá hlava, roztrhaný oděv, rozbité boty. Ale jedna věc, jedno pouto s domovem, s otcem, mu zůstala: meč, symbol synovství. Syn nakonec ve
světě došel k poznání, ţe nikomu se nedá věřit. Uvědomuje si, jak je ztracen, ţe nikoho nezajímá jeho osud. Svět se
o něj zajímal, jen dokud jej mohl vyuţívat, dokud z něj mohl tahat jeho peníze. Tehdy si syn uvědomuje, ţe jej svět
přestal vnímat jako lidskou osobu. Uţ mu nikdo nechce dát ani jídlo, které bylo běţně předkládáno prasatům.
Tehdy si syn uvědomuje, ţe cesta, kterou si dobrovolně zvolil, je cestou smrti, vlastní záhuby. Zachraňuje jej to, ţe
objeví vlastní nejhlubší JÁ, neboť opravdu jediné, co mu ještě zůstává, je to, ţe je synem svého otce. Slova „otče,
nezaslouţím si, abych se nazýval tvým synem“ vyjadřují vědomí ztráty důstojnosti synovství, ale to jej zároveň
přivádí k tomu, ţe kdysi takovou důstojnost měl.
Odchod z cizí země je počátkem návratu. Syn se bojí předstoupit před otce, a tak si chystá promluvu. Ale
otec nepoţaduje vysvětlení, dělá první krok na cestě sblíţení, jde sám k synovi. Synův obličej je podobný obličeji
novorozence, dítěte, které sotva opustilo matčino lůno. Syn se jako dítě znovu vrací jakoby do matčina lůna - to je
pravá cesta domů.
Na počátku Jeţíšova podobenství stojí neslýchaná událost. Synova ţádost „otče, dej mi díl, který mi náleţí“
a jeho odchod jsou v tehdejším kontextu naprosto uráţlivým činem. Jde o odmítnutí domova, o rozchod
s dosavadním ţivotem, veškerou tradicí (odešel do daleké země). Tato země je zde výrazem zneváţení všeho, co je
doma povaţováno za svaté. V opuštění domova můţeme vidět popření duchovní skutečnosti, ţe celý patřím Bohu, ţe mě Bůh chrání a svírá ve svém objetí. Opuštěním domova se vzdaluji od hlasu „ty jsi můj milovaný syn,
v tobě jsem našel zalíbení,“ hlasu mluvícího ke všem Boţím dětem. Jde o paradox svobodného Boţího tvora, který
odchází z místa pro něj příhodného. Člověk ve své slabosti často podléhá hlasům „světa“, které jej potvrzují v jeho
dokonalosti, velikosti. Kdyţ jsme ale dostaneme do závěsu za světem, jen roste naše závislost na něm. Honba za
světem tak je výrazem našeho mínění, ţe nepotřebujeme Boţí lásku a ţe si můţeme ţít na vlastní pěst, být nezávislí. Toto synovo NE otcovské lásce je podobné Adamově prvotní vzpouře: zavrţením Boha, v jehoţ lásce byl stvořen a jehoţ láskou byl ţiven, vyhnal z ráje
sám sebe, od stromu ţivota do „vzdálené země“.
Bůh nikdy nepřestane milovat své syny. Ale svou lásku jim nemůţe nutit. Musí
nechat svého syna odejít, i kdyţ zná dopředu bolest, jakou to způsobí jemu i synovi.

STARŠÍ SYN:
Stejně jako mladší syn, musí i starší syn projít vnitřní konverzí, on není nedůleţitou postavou. Rembrandt mu uvolňuje celou polovinu obrazu. Tento syn dominuje
pravé části a prostor mezi ním a ostatními je prostorem napětí, sporu a také řešení.
Starší syn je zvnějšku velmi podobný otci – stejný obličej, vousy, plášť, jeho obličej je
také stejně osvícen. Ale je mezi nimi zároveň velký rozdíl, neboť syn stojí upjatě,
vzpřímeně, zatímco otec se sklání nad synem, který před ním klečí. Podobenství bychom tak mohli přejmenovat na „podobenství o ztracených synech“, neboť se neztratil
jen mladší, ale i ten, který zůstal doma. Ten se v nitru velmi vzdálil otci, i kdyţ vykonával své povinnosti a pracoval, stále více se stával nešťastným a nesvobodným. Ztracenost staršího bratra lze nalézt mnohem obtíţněji, neboť vystupoval celý ţivot jakoţto
ten, kdo jedná správně. Plnil povinnosti, dbal na zákony a pilně pracoval, byl obdivován, chválen; lidé si jej váţili a povaţovali ho za vzorného syna.
Jeho chyby se odhalují teprve v konfrontaci s mladším bratrem. Tehdy vyjde na
povrch jeho temná síla a zjevuje se jeho sobeckost, pýcha, neláska. Najednou můţeme
srovnat zlo, provinění, jehoţ se oba bratři dopustili: je horší chtíč nebo zášť? Mezi
„svatými“, spravedlivými, ctnostnými se často nalézá mnoho hněvu, záště. Zášť nahlodává člověka, odebírá mu veškeré pozitivní vnímání světa, veškerou radost z ţivota,
který redukuje na plnění povinností. Proto starší bratr, kdyţ přichází domů a slyší hudbu, zpěv, smích, není schopen se s ostatními radovat, ale uzavírá se ještě více do sebe.
Toto jeho odmítnutí vejít do radosti ostatních, je zobrazeno tím, ţe nevkročí do kruhu
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světla. Stojí nohama ve tmě, i kdyţ je jeho obličej osvětlen = pozván k radosti.
Podobenství nám nedává odpověď na otázku, zda nakonec syn vstoupil
do „světla“, zda se dovedl usmířit se svým otcem, s bratrem, a radovat se pak
s ostatními. Postava staršího bratra má být zároveň zobrazením farizejů, zákoníků, těch spravedlivých Jeţíšovy doby. Právě jim adresuje toto podobenství, oni
se v něm mají poznat.
Otec však nemá rád mladšího syna více neţ staršího. Prokazuje mu stejnou úctu - také k němu vychází ven, stejně jako k mladšímu. Otec přijímá kaţdého syna v jeho jedinečnosti. Ve světle Boha poznávám všechny jako své bratry, jako ty kdo patří Bohu, stejně jako já. Ale mimo dům Boţí se stávají všichni
rivaly, kaţdý se utápí ve své ţárlivosti, podezírání, zášti.

OTEC:
Otcovu postavu – výraz jeho tváře, jeho postoj, barvy oblečení, poklidné gesto jeho rukou, spočívajících na ramenou syna – můţeme vnímat jako
obraz Boţí lásky k lidstvu.
Jeho rysy lze rozčlenit do dvou skupin: na lidské vlastnosti (poloslepý
stařec, jeho zlatem prošívané roucho, tmavě červený plášť, jeho ztuhlé, ochablé
ruce) a boţské vlastnosti (nekonečný soucit, bezpodmínečná láska, věčné odpuštění). Otec vyjadřuje své otcovství tím, ţe ponechává svobodu svým dětem.
Odchodem syna jakoby ztrácí své tělesné otcovství. Zbývá mu jen jediná autorita – autorita soucitu, pocházející z toho, ţe dokáţe strpět všechny hříchy
svých dětí. Jeho čisté srdce je naplněno hříchy svých dětí. To je pravý obraz
věčného Otce, který od počátku stvoření čeká, ţe se jeho děti navrátí, aby konečně mohly jeho paţe spočinout na jejich ramenou.
Nyní teprve, v tomto světle, vyniká pravý střed celého obrazu – otcovy
ruce. Kaţdá ruka je jiná – levice je silná, svalnatá, roztaţená po velké části
synových zad – kromě otcovské něhy je v ní také pevnost, sevřenost, jistota,
ochrana; pravice však je jemná, měkká a něţná, spočívající lehce na synově
rameni, je to mateřská ruka, která nabízí soucit, něhu.
Dalším znakem otcovského přijetí, ochrany je plášť. Zabírá velkou část obrazu jako místo, kde je syn vítán,
kde je pro něj připraven prostor k ţivotu, otcovská ochrana.
Zároveň se ale otec neuzavírá ani staršímu synovi – neobrací se k němu zády, ukazuje mu, ţe také on můţe
pokleknout a nechat se obejmout, vrátit se pod ochranu otce. Volba je pouze na synovi. Otec staršího syna nenapomíná za jeho chování, za odmítání vstupu na hostinu. Bůh není tím, kdo srovnává jednotlivé lidi navzájem, ale ke
kaţdému má zcela individuální přístup.
Hostina, kterou otec nechává připravit pro přicházejícího syna: vykrmené tele, nadbytek jídla, hudba, tanec,
oslava, kterou je slyšet široko daleko. Boţí radost není nějaká formální, váţná, se smutnými obličeji. Bohu nejde
jen o odpuštění, usmíření a uzdravení, pouze o naše poníţené pokání, ale chce se radovat. To je pravý smysl Boţího království.

KOMU SE V TOMTO PODOBENSTVÍ PODOBÁME MY?
Někdo se spíše pozná v synu mladším, jiný spíše v tom starším. Příběh však v sobě skrývá velké pozvání.
Nemáme zůstávat jen jakoby v pozici těch malých, špatných synů, kteří stále jen prosí o odpuštění. Ve víře máme
dojít do role Otce a vztáhnout taky ruce a ţehnat, přijímat ostatní s milosrdenstvím, s odpuštěním. To je nejvyšším
cílem duchovního ţivota.
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TRPĚL POD PONTIEM PILÁTEM,
UKŘIŢOVÁN UMŘEL
I POHŘBEN JEST
Utrpení je tajemstvím Boha. Proč Bůh, který
sám je Láska, dopouští utrpení a bolesti? Proč se Bůh
rozhodl právě cestou kříţe, poníţení a smrti vykonat
dílo vykoupení člověka? Proč takto?
Víme, ţe Bůh je všemohoucí a ţe kdyby
chtěl, mohl by to udělat jinak. Je však jedna hranice,
kterou Bůh překonat nemůţe. Tou hranicí je svoboda
stvoření. Bůh nemůţe přinutit člověka ani anděla
k lásce, k dobru ani je přitáhnout k sobě. Bůh můţe
jen ukázat cestu, naznačit svou přítomnost, můţe nám
ukázat důsledky našeho špatného jednání, poráţku
naší nevíry a naši domýšlivost a aroganci vůči
druhému člověku, vůči
jakékoli dobré věci. Jestli
ale naše nitro zůstane
uzavřené, Bůh se můţe
dvojit a trojit a nebude to
k ničemu. Jednou z jeho
„zbraní“ je utrpení. Moţná nám to připadá zvláštní, ale utrpení je „vysokou školou“ lásky Pána
Boha. Ne kaţdý to pochopí; Bůh se tímto způsobem pokouší donutit
nás k zastavení, abychom
si poloţili otázku, oč jde
v tomto ţivotě, oč jde v ţivotě, který není jen krásný
a plný radosti, ale je také naplněný smrtí, hladem,
přírodními katastrofami, válkami, lidským sobectvím
a agresí, samotou, závistí…
Jeden známý profesor teologie argumentoval,
ţe většina zla (prý aţ 98 procent), která se děje
ve světě, je zaviněná lidským jednáním. Naše zlé
skutky, naše „nevěřící“ srdce v důsledku produkuje
ohromné mnoţství zla. V roce 2007 v celé Evropě
bylo provedeno 2,9 milionu potratů. V některých
státech je uţ více potratů neţ porodů!! Kaţdých 11
vteřin je zabito jedno dítě! Kolem 5 milionů dětí umírá ročně z nedostatku čisté vody a z hladu. Zároveň
ve stejné době Spojené státy vydávají ročně 470 miliard dolarů na armádu. Samozřejmě, můţeme říci, ţe
se s tím nedá nic dělat, ţe je to „politika“. Ale tento
postoj sobectví a necitlivosti vůči druhým začíná
přece u konkrétního lidského rozhodnutí. Boj lásky a
egoismu stále trvá. Všechno začíná v našem srdci.
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Jsem schopen udělat něco pro druhého, jsem schopen
se obětovat pro něco, co je důleţité, i kdyţ není to
lehké? Jsem schopen přijmout věrnost, dobro druhého a lásku jako první hodnoty mého ţivota? Ano,
jinak bude u mě rozhodovat potřeba mít se skvěle
právě v tuto chvíli, uspokojit své choutky, ţít v pohodlí, jít jednodušší cestou. Přestanu někoho milovat,
tak se s ním rozvedu. Budu se bát, ţe nedokončím
školu a kluk mě nechá, tak zabiji naše dítě…
Není pravdou, ţe můţeme ve svém ţivotě za
všechno zlo. Je spousta věcí, které se nedají ovlivnit.
Jsou věci, které nás tlačí ke zdi, jsou situace, kdy si
řekneme: „Není jiné východisko!“ Ale právě v situaci
těţkosti, pokoření, utrpení se prověřuje naše víra.
Není to pravá „víra“, kdyţ jdeme jen pohodlnou cestou a všechno se dobře daří. Víra se ukazuje ve chvíli
zkoušky, kdy se děje něco, co vzbouří náš svět. Je
tam, kam můţeme jít
opravdu jen „s vírou“,
protoţe jdeme temným
tunelem a potřebujeme
Jeho přítomnost a pomoc.
Pohodlí a jistota ničí naši
víru, ničí nás jako lidi. Je
dobré,
jestliţe
není
všechno v našich rukou,
jestliţe máme strach, co
bude s našimi dětmi,
jestliţe nevíme, jakou
diagnózu nám lékař stanoví. Je to právě strach,
bolesti, nemoci, naše
nedokonalosti, utrpení - přijaté a odevzdané s vírou
Pánu - co nás vede k dospělosti v lásce, přibliţuje nás
to k Bohu, učí nás vděčnosti…
I proto asi sám Jeţíš vzal na sebe utrpení světa, aby ukázal, ţe Boţí láska není jen pěkné slovo,
skvělá idea filozofů, myšlenka v romantickém filmu.
Láska je jediná pravá skutečnost, protoţe všechno
ostatní nás vede na scestí, na cesty, které nás vedou
k propasti. Chtějme v utrpení, nedostatku, ve všem,
co nám chybí, najít sebe a přiznat si pravdu, ţe si
sami nevystačíme a ţe potřebujeme pomoci, potřebujeme Boha. Moţná i proto nám Bůh posílá utrpení,
abychom si všimli, ţe nejsme středem světa. Přijaté
utrpení nás učí lásce a přibliţuje nás k Bohu. A Bůh
stejně přijal kříţ a utrpení, protoţe se chce přiblíţit
k nám.
P. Paweł Zaczyk
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P. VLADIMÍR JAHN
V dnešním rozhovoru Vám představujeme P. Vladimíra Jahna, který spravuje nedalekou postřelmovskou farnost. I přesto, ţe se narodil v Šumperku a proţil zde své dětství a
dospívání, svou současnou kněţskou sluţbu vykonává - po delším působení v Hranicích právě tady, kousek od svého rodiště. Jak se mu v postřelmovské farnosti daří, jak je zde
spokojený a na čem mu záleţí, to vše se dočtete v následujícím příspěvku.
V úvodu přijměte pozdrav ode všech šumperských farníků, kteří vás velmi dobře znají
coby někdejšího pravidelného účastníka mší a věrného ministranta. Kolik je tomu uţ
let, co jste se stal knězem a opustil Šumperk? A jak byste tohle období zhodnotil?
Děkuji za pozdrav. Ale skoro uţ pochybuji, ţe mě všichni šumperští farníci dobře
znají. Letos to je 20 let od mého kněţského svěcení a primiční mše svaté (14. 9. 1991). Uţ
před několika lety, kdyţ jsem slouţil mši sv. v Šumperku, při své návštěvě rodičů, mě překvapilo, jak se sloţení lidí v kostele proměňuje. Teď jsem pátým rokem v Postřelmově, takţe u rodičů nepotřebuji
přespávat a ani v Šumperku slouţit mši svatou, domů to mám 10 minut autem. Mám i trochu strach, kdybych teď stál
před účastníky bohosluţby, jestli by věděli, o koho vlastně jde.. Přátelé a známí z kostela uţ 20 let ţijí své ţivoty a moţná by bylo třeba s nimi obnovit (aktualizovat) vztahy. I já jsem se asi změnil a moţná uţ by nepotkali toho Vladimíra
Jahna, jak ho znali dřív...
Uţ pár let působíte jako farář v nedalekém Postřelmově. Jak se Vám zde líbí a jak byste tuto farnost srovnal
s Vaší předchozí farností v Hranicích, jde-li to?
Kdyţ mi generální vikář oznámil, ţe mám jít do Postřelmova, byl to příjemný šok. Ovšem v tu chvíli jsem si také uvědomil, jak jsem na Hranicku zapustil kořeny, ţe se mám loučit s přáteli, které jsem zde získal, s dobrodinci,
s lidmi, kterých jsem si váţil, s lidmi, se kterými jsem proţil 16 let ţivota. Snad se na mě jejich současný pan farář nezlobí, kdyţ tam občas někoho navštívím… Někteří kněţí proţili vícekrát přeloţení a mají v tom lepší praxi, já jsem však
zjistil, ţe začínat někde znovu není vůbec snadné. Na minulém působišti jsme s farníky začínali po revoluci vše nové
společně. XX Od průvodu Boţího Těla přes dušičkové poboţnosti. Jezdili jsme spolu na poutě, zaběhnuté bylo náboţenství, biřmování atd. V Postřelmově byly ty samé věci, ale jinak. Vše zde mělo svůj styl, který bylo třeba objevit, přijmout
ho a případně vnést něco vlastního. Opravdu to nebylo snadné, ne všechno jsem zvládl hned na poprvé a navíc jsem se
setkal s velice zlým přístupem jedné rodiny. S Boţí pomocí snad uţ vše klape, s farníky, snad mohu říci, se máme rádi a
za to nedobré Bohu děkuji, protoţe jsem si uvědomil, ţe mě Pán učí milovat nepřátele, jak jsem o tom kázával, ale
v praxi nezakusil.
Nakonec, opravdu je rozdíl mezi lidmi tam a tady – tam jsou snad duchovně prostší a pokornější, zde jsou intelektuálnější a sebevědomější, tam byl uctivější přístup ke knězi, zde lidé více vnímají myšlenky. Tam církevní, farní ţivot nebyl
tak oddělený od obecního jako zde, např. akcí s dětmi, se scholou, s ministranty se účastnily i děti, které do kostela nechodily, ostatní je přivedli, zde je farnost víc pro sebe, izolovaná od veřejného ţivota. Zde jsou věřící více protříbení,
tam je to ještě čeká.
TamTam je sice časopis děkanátu Šumperk, a vy spádově patříte pod děkanství zábřeţské. Ale protoţe je Postřelmov coby kamenem dohodil, moţná nejeden z našich čtenářů do Postřelmova uţ někdy zavítal či zavítá. Kam
byste je pozval či jaký program byste jim doporučil?
Zábřeh, centrum našeho děkanátu v čele s P. F. Eliášem, by se moţná v aktivitách šumperské farnosti vyrovnal...U nás v Postřelmově je to spíše takové standardní a klidné. Já jsem se setkal s mariánským kněţským hnutím a
hnutím charismatické obnovy, a proto máme pravidelně první sobotu v měsíci od 8.00 hodin mariánské poboţnosti a
nepravidelně měsíční modlitby k Duchu svatému se mší ke cti Ducha svatého. Tímto vás také zvu. Od 11. 7. jedeme na
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pouť do Medţugorje a k moři, kam můţete jet rovněţ s námi. Můţete přijít také
na pouť. Patronem naší farnosti je sv. Matouš a pouť se bude konat 25.9. Bohosluţby budou v 8.00 a v 11.00 a odpoledne bude svátostné poţehnání.
Jaké to je, být ve farnosti, která je tak blízká Vašemu rodišti? Vnímáte to
nějak specificky, či tak, jak kdybyste byl kdekoliv jinde?
Jezdil jsem přes Postřelmov roky a vnímal jsem ho jako kaţdou jinou
vesnici. Aţ kdyţ jsem zde přišel jako kněz, zjistil jsem, ţe má svou atmosféru,
své lidi, svůj ţivot. To poznávám aţ nyní, kdyţ jsem jeho obyvatelem.
Co Vám udělalo v poslední době radost?
Třeba v sobotu 26.3. Pochod pro ţivot v Praze, kterého jsem se zúčastnil
uţ po několikáté. Nebo nedělní mše svatá minulý týden, kdy jsme četli o setkání
Pána Jeţíše se samařskou ţenou. Skrze text evangelia jsme mohli být účastni
radosti té ţeny, která přiběhla do vesnice a volala: „Snad je to Mesiáš!“ Můţeme
být také účastni radosti Pána Jeţíše, který je přijímán touto ţenou i obyvateli samařské vesnice. Taktéţ mi udělá radost
rodinné posezení s blízkými nebo pěkná hudba, klasická i rytmická. Je toho mnoho, čím nás dobrý Bůh zahrnuje.
Proţíváme postní dobu a brzy budou Velikonoce. Jakou myšlenku k rozjímání byste nám nabídl právě pro toto
období? A jakou byste se s našimi čtenáři na závěr rozhovoru rozloučil myšlenkou?
Ţijeme v těţké době, neútočí na nás sice nepřítel v podobě komunismu, ale nepřítel záludnější, a to je zesvětštění, ztráta víry a lásky k Bohu - aniţ bychom si to uvědomovali. Lidé jsou unavení, bez duchovního nadšení, nemodlí se
a jen jsou nešťastní, chlapi utíkají před stresem, strachem a prázdnotou k alkoholu... Rodiny se rozpadají. A to není jen
problém těch druhých, těch nevěřících, zmiňuji to právě proto, ţe je to problém věřících. Přeji vám všem, abyste byli
šťastní, ale bez Boha to nepůjde. Přeji vám, abyste nalezli radost z Boha. Přeji vám, abyste si dokázali vytvořit svůj čas
pro Boha, přeji rodinám, aby se dokázaly sejít k modlitbě (zvláště růţence, jak nás k tomu Panna Maria vybízí roky
v Medţugorje). Přeji vám, abyste proţili krásnou slavnost Zeleného čtvrtku a pak odešli s Pánem Jeţíšem do ústraní a
tam ho těšili, jak nás o to prosí. Přeji vám, abyste na Velký pátek padli před kříţem a s bolestí nad svými hříchy a radostí
nad jeho obětí děkovali a děkovali. Přeji vám pokoj u Boţího hrobu na Bílou sobotu a tam uzdravení duše z nepokojů
dnešního ţivota. Přeji vám neutuchající čistou radost ze Vzkříšeného Pána o slavnosti Vzkříšení. Přeji vám lidovou radost na „šmekustra“ v pondělí. Přeji vám stálé Boţí poţehnání i zdraví, které je velikým darem Boţím.
Váš bývalý i současný farník a bratr v Kristu P. Vladimír Jahn
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Poutní centrum Biskupství královéhradeckého zve k účasti na beatifikaci Jana Pavla II.
v neděli Boţího milosrdenství 1. 5. 2011. v Římě
• Letecká pouť: termín 30. 4. – 3. 5. 2011, cena 15.400 Kč
• Autobusová pouť: termín 29. 4. – 3. 5. 2011, cena 5.550 Kč
• Vlaková pouť: 30. 4. – 2. 5. 2011, cena 6.100 Kč
Podrobné informace: http://www.diecezehk.cz/
Biskupství královéhradecké, Poutní centrum
adresa - čp. 195, 569 11 Koclířov u Svitav
telefon - 461 543 164
mobil - 731 646 800, 731 598 752
email - recepce@cm-fatima.cz
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

BLAHOSLAVENÁ
MATKA TEREZA Z KALKATY

„Musíme si stále uvědomovat naši jednotu
s Kristem, jak on si uvědomoval svou jednotu s Otcem.
Naše práce je apoštolská natolik, nakolik Kristu dovolíme, aby působil v nás a skrze nás svou mocí, svou
touhou a svou láskou“ Matka Tereza
Matka Tereza je synonymem pro bezvýhradnou
sluţbu druhým. Známá odpověď novináři, který namítal, ţe by takovou práci jako ona nedělal ani za milion,
je prostá, a přesto šokující. S klidem a pokorou mu řekne do očí: „Já taky ne." Ví, ţe pomoc druhému se nedá
vyjádřit mnoţstvím peněz, ale mnoţstvím lásky...
Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru za rok 1979, se narodila 27. srpna 1910 v jugoslávské Skopji.
Zemřela po celoţivotní neúnavné sluţbě druhým 5. září 1997. Pracovala nejdříve jako učitelka a od r. 1949 se začala starat o ty nejchudší, umírající, hladové, bezdomovce a nemocné. Nebylo to zpočátku tak jednoduché, jak by se
na první pohled zdálo, protoţe kromě skepse těch, o které se chtěla starat, se dočkala nedůvěry i od mnoha svých
představených. I přesto v roce 1950 uvedla v ţivot Kongregaci Misionářek lásky, která má dnes uţ na 3 500 spolupracovníků v 96 národech světa. Členky této komunity nedbají na svoje pohodlí, ale celou svoji bytost nabízejí
Bohu právě v těch nejuboţejších a nejpotřebnějších, kteří ţijí na pokraji hmotné i sociální bídy. Kongregace Misionářek lásky však nevznikají jen v rozvojových zemích „Třetího světa“, ale i v industriálních společnostech světa
západního - v Hamburku, Londýně, Římě či Stockholmu. I tam je třeba tišit hlad současného člověka. Není to však
hlad materiální, ale duchovní - hlad po lásce, po přijetí, po nalezení sebe sama i místa ve společnosti.
„Stále víc jsem přesvědčena o tom, ţe nejhorší strádání, které můţe člověk zaţít, pochází z toho, ţe se cítí opuštěný“- to jsou slova samotné Matky Terezy, která není třeba komentovat. Proto také Matka Tereza zaloţila Společenství bratří Boţského Slova, jehoţ krédem, i krédem samotné Matky Terezy, se staly tyto výzvy: „ Poznej Slovo. Miluj Slovo. Ţij Slovo. Hlásej Slovo.“
Všeobecné bratrství Slova je laické sdruţení křesťanských věřících otevřené všem, muţům i ţenám, bez
rozdílu třídy, víry nebo kultury. Účelem je posvěcení a spása jeho členů skrze malé skutky lásky těm, jeţ jsou nejchudší mezi duchovně chudými, kteří ţízní po Bohu a za jejichţ utrpením se skrývá Pán. Duchem tohoto společenství je úplné odevzdání se Bohu, láskyplná vzájemná důvěra a svatá radost pro kaţdého.
Některé myšlenky z úvodu stanov Všeobecného bratrství Slova:
„ Silou a mírností tě volá k sobě Pán nebe a země, kořen tvé lidské existence. Odváţně ničí překáţky tvého já, poznamenaného prvotním hříchem, abys jej nalezl tam, kde On tě očekává od věků, uvnitř tebe samého, v hloubi tvého srdce.
Pronikni do tohoto tajemství s odvahou. Vţdyť při setkání s Ním se setkáš sám se sebou a poznáš v Něm svou identitu,
schovávanou za nejrůznějšími klamnými představami. Budeš mít schopnost Jej objevit ukrytého v tvých sestrách a bratřích pod maskou utrpení.“
„Abychom byli bratry a sestrami Boţského Slova, musíme se nejdřív stát bratry a sestrami ticha. Bůh hovoří v tichu
našeho nitra, a abychom mu mohli naslouchat, musíme si osvojit jeho jazyk a přebývat usebráni v jeskyni svého srdce.
Jeţíš přítomný v Eucharistii je ve své tichosti chválou Otce, a přivádí nás k usebrání, k dialogu s námi samotnými, s Ním
a s druhými.“
„Plodem ticha je modlitba. Plodem modlitby ţivá víra. Plodem ţivé víry je láska. Plodem lásky je sluţba“
Mnoho zajímavých myšlenek z pera a především ze srdce této obdivuhodné ţeny si můţete přečíst v knize Matka Tereza: Myšlenky na kaţdý den.
Lenka Špatná
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FARNÍ KOSTEL V RAŠKOVĚ
První
zmínky
o
kostele
v Raškově pocházejí ze 14. století.
Na jeho místě si postavili v druhé
polovině 16. století modlitebnu
evangelíci. Na popud majitele
rudského panství Jana Adama
z Lichtensteina byla v roce 1711
zahájena stavba nynějšího kostela
sv. Jana Křtitele. Kostel byl slavnostně vysvěcen v roce 1725, ale
stavba byla dokončena aţ v roce
1733. V roce 1784 byla při novém
kostele obnovena katolická duchovní správa. V roce 1802 byla
ke kostelu přistavena sakristie. V
kostele se nacházejí vzácné varhany z roku 1875, které jako své
první dílo postavila slavná dílna
rodu Kolbů z Pekařova. Kostel je
vyzdoben krásnými freskami zobrazující ţivot sv. Jana Křtitele,
patrona kostela.
Díky péči Obecního úřadu v Bohdíkově a místních farníků se podařilo na kostele opravit střechu a
zhotovit fasádu obvodových zdí. Věţ na svůj nový kabát teprve čeká. Raškovský kostel je vzácnou kulturní
památkou. Kéţ zůstane zachován i budoucím generacím!

B O H O S L U Ţ B Y
neděle 10.30 hod.

ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ VYHLÁŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŢ
V r. 2013 oslavíme nejen 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje, ale také 950 lét od obnovení moravského biskupství v Olomouci r. 1063. K tomuto výročí připravujeme vydání dalšího dílu dějin moravské církve,
který zůstal v rukopise prof. Zlámala. Druhá publikace by měla být spíše reprezentativní o dnešní diecézi, jejích
dějinách i současném ţivotě. Nosnou část knihy budou tvořit fotografie vybrané v soutěţi, kterou tímto vyhlašujeme. Soutěţit můţe kaţdý, kdo odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 v papírové formě na sekretariát otce
arcibiskupa (Wurmova 9, 771 01 Olomouc) do 31. 12. 2011, nebo emailem na kancler@arcibol.cz ve formátu jpg a
dá zpětný kontakt (uvede autora, popíše fotografované místo). Vítězné fotografie budou pouţity v knize. Hodnotí
se umělecké a tematické zpracování. Okruhy témat: 1. Historie diecéze -památky, osobnosti, události. 2. Posvěcená
krajina -sochy, kříţe, kapličky, kostely, místa spojená s ţivotem a působením světců či kandidátů blahořečení. 3.
Současný ţivot církve - liturgie, pastorace dětí, mládeţe, rodin, seniorů a nemocných, ţivot církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře, ţivot kněţí, církevní školy, církevní nemocnice, práce Charity, církevní umění, hudba a
zpěv. Mimo soutěţ je moţné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie.
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Vybízíme k pomoci Japonsku!
Pán Bůh zaplať jménem těch,
kteří trpí.
Jsou sice daleko,
měli by však být blízcí
našemu srdci!

PŘIPOMÍNÁME!
Na Květnou neděli (17.4.2011)
nezapomeňte donést na bohosluţbu
krabičku s postní almuţnou!

V rámci přípravy na květnové blahořečení
zveme na promítání hraného filmu o životě
papeže Jana Pavla II.
V NEDĚLI 10. DUBNA 2011 V 15.30 HOD.
V KINĚ OKO V ŠUMPERKU
REŽIE: GIACOMO BATTIATO
HRAJÍ: PIOTR ADAMCZYK, MALGORZATA BELA,
KEN DUKEN, HRISTO SHOPOV A DALŠÍ
SCÉNÁŘ: PIETRO VALSECCHI
NA MOTIVY KNIHY: G. F. SUIDERCOSHI:

Příběhy o Karolovi – Neznámý život Jana Pavla II.
HUDBA: ENNIO MORRICONE
TAODUE FILM SRL©2004
V polském znění s českými titulky
Vstupné dobrovolné
Pozor: délka trvání 180 min. – film přístupný od 12 let
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PODĚKOVÁNÍ
víkend (nejen)pro osamělé na faře ve Velkých Losinách
Ve dnech 11.3 – 13.3 proběhl víkend
(nejen)pro osamělé na faře ve Velkých Losinách.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Lence Špatné,
vedoucí centra pro rodinu, za výbornou organizaci a
programovou náplň této akce. V páteční večer jsme se
věnovali duchovnímu zamyšlení na téma „odpuštění“
S P. Milanem Palkovičem. Poučná byla sobotní přednáška Bc. Marcely Řezníčkové „V mé slabosti je síla“.
Byla rovněţ hojně vyuţita její nabídka poradenství.
Nedělní postní zamyšlení s bohatou diskusí na téma
„Kříţ je naše spása“– o smyslu utrpení v našem ţivotě
- vedla Lenka Špatná. Po návštěvě mše sv., kterou
slouţil v zastoupení P. Vojtěch Kološ, jsme si předali
vzájemné pozdravy a krátce zavzpomínali. Bylo to
velmi milé setkání. Na programu byly i společné modlitby. Zvláštně oceňuji obětavost otce Pavla, který ač silně nachlazen přijel za námi a ochotně poskytl svátost smíření nebo duchovní pohovor. Děti měly i vlastní tvořivý a alternativní program. Navíc si nacvičily divadelní představení zcela samostatně a mile nás nejen překvapily, ale i pobavily. Poděkování patří téţ paní Monice Sikorové,
Martě Hradilové a Daně Rollerové, které se na programech téţ podílely. Našel se i čas na aktivní odpočinek. Někteří vyuţili po dobrém obědě krásného počasí k procházce po Velkých Losinách, jiní navštívili termální bazén.
Myslím, ţe se nám dostalo hojné duchovní, duševní i tělesné obnovy. Bylo to moc hezké. Děkuji jistě i za
všechny ostatní zúčastněné. Nováková Marie

NÁVŠTĚVA RAPOTÍNSKÉHO CHRÁMOVÉHO SBORU V PASZOWICÍCH A OKOLÍ
Ve dnech 22. – 23. ledna 2011 byli členové rapotínského
chrámového sboru pozváni k návštěvě polských Paszowic a okolních
obcí. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu „Česko-polská mozaika“ a byla v pořadí jiţ několikátou aktivitou polsko-českého přátelství.
Tématem společného setkání bylo seznámit se s polskými koledovnickými a karnevalovými tradicemi a na oplátku představit alespoň část z
rozsáhlých moravských a českých tradic koledování a karnevalů (plesů). Rapotínský chrámový sbor přijel zazpívat a zakoncertovat polským přátelům české a moravské koledy, vánoční písně a část ze slavných vánočních mší J. J. Ryby a G. Zrunka.
A tak v mrazivé sobotní ráno vyjel autobus plný zpěváků a
hudebníků pod vedením sbormistra Petra Kocůrka směr polské Paszowice, aby asi po čtyřhodinové jízdě zakončil svoji jízdu na polském hrádečku v Grobli (asi 5 km od polských Paszowic). Po opravdu vřelém přivítání polskými organizátory projektu, zástupci vedení obce a dalšími, kteří se do projektu zapojili, ať
jiţ jako organizátoři či účastníci, jsme se mohli ubytovat v sice trochu chladných, ale dobře zařízených pokojích a dostalo se nám
úţasného občerstvení.
Po krátkém odpočinku se nám o to lépe zpívalo ve vesničce
Pogwizdowie, kde jsme se zúčastnili akce „Polsko-czeskie koledowanie“. Úvodního slova se chopil nový starosta Paszowic Sebastian Oszczęda, který byl zvolen do funkce v závěru roku 2010. Nahradil tak svého předchůdce Henryka Hawrylewitze, který úřadoval
ve funkci starosty dlouhých 33 let a kterého mnozí znáte z návštěvy
v Rapotíně.
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Během dvouhodinového hudebního pásma se na podiu vystřídalo několik polských hudebních souborů, které zazpívaly, většinou za doprovodu harmoniky (některé i za doprovodu bubnu), polské koledy. Pásmo zahajovaly děti ze školy, které si nacvičily hru o
narození Jeţíše. Samozřejmou součástí hry byl příchod a klanění Tří
králů. Z tohoto poselství vychází koledování jak v Polsku, Česku,
tak na celém světě. Náš sbor si také připravil pásmo nejznámější
vánočních lidových koled za doprovodu tria zobcových fléten, na
něţ hráli Vojtěch, Irena a Petr Kocůrkovi. Na podiu se při vystoupení našeho sboru objevili čeští tři králové v tradičním oblečení tak,
jak jsme je mohli i v rapotínských ulicích potkávat během Tříkrálové
sbírky na začátku ledna. Vystoupení našeho sboru bylo odměněno
dlouhým potleskem a předáním několika krásných upomínkových předmětů panem starostou i projektovou manaţerkou
polské strany.
Po skončení koledování jsme se vrátili na hrádek v Grobli, kde následovala „Karnevalowa zabawa tanczna“ –
karnevalový ples. Všichni v „gala“ a po přípitku proneseném starostou Paszowic jsme ochutnávali postupně během celého večera polské speciality a chutné pokrmy, které nám polští přátelé připravili. Společenského večera se zúčastnilo asi
150 lidí a samozřejmou součástí byly společenské tance, spojené s polskými tradičními společenskými hrami a karnevalovým dováděním. Polští přátelé zazpívali také několik lidových písní v češtině, coţ pro nás bylo milým překvapením.
Hodovalo se a tancovalo do pozdních nočních hodin. Ráno jsme však
museli vstávat, abychom po vynikající snídani mohli nacvičovat na
polední koncert ve farním kostele v Kwietnikach (asi 3 km od hrádku,
kde jsme nocovali). Během dopoledne jsme kromě zkoušky sboru
stihli prohlédnout budovy hrádku v Globli, které vyuţívají v měsících
březen aţ říjen především svatebčané. Prostory jsou upraveny a vyzdobeny pro velké i malé svatby (malými svatbami jsou v Polsku
označovány svatby do 100 počtu účastníků). A jsou to prostory opravdu honosné, u nás vídané jen málokde (srov. například hrad Bouzov).
Zhlédli jsme také fotky ze svateb a ze svatebních hostin.
Po této kulturní vsuvce, kterou prezentovala majitelka hrádku, která se
na opravách a výzdobě starobylé usedlosti osobně (i fyzicky) podílela,
jsme se teple oblékli a autobusem odjeli do kostela, abychom se zúčastnili mše svaté v kostele sv. Jozéfa Oblubienca
v Kwietnikach. Po mši následoval asi třičtvrtěhodinový koncert chrámového sboru pod vedením sbormistra a dirigenta
Petra Kocůrka. Zazněli české vánoční chrámové písně ve čtyřhlase včetně dvou částí nejslavnější vánoční mše svaté J. J.
Ryby (část „Kyrie“ – solisté Václav Damborský a Petr Kocůrek a část „Santus“ – solistky Irena Kocůrková a Zdislava
Nedvědová). O něco méně známá, ale o to oblíbenější je zpívaná valašská vánoční mše svatá od autora G. Zrunka, kterou
přednesl sbor na letošní půlnoční mši svaté v rapotínském kostele. Zazněly části „Kyrie“, „Sanktus“ a „Agnus“ (solisté Martin Damborský,
Václav Damborský, Petr Kocůrek, Petra Damborská a Zdislava Nedvědová). Sbor také zazpíval polskou národní píseň. Na dechové nástroje
hrál mladý trumpetista Ondřej Damborský a mladý hornista Vojtěch
Kocůrek. Sbor doprovázela dlouholetá varhanice rapotínského kostela
Věra Šebestová na několikery elektronické klávesy (klasické varhany
v kostele nebyly funkční a u prvních půjčených kláves došlo
k technickým problémům). Ani technické problémy, ani mrazivá teplota
v kostele však nenarušila záţitek posluchačů a rapotínský chrámový sbor
sklidil obrovský potlesk a hřejivé poděkování pana starosty za vynikající
vystoupení. Obdrţeli jsme upomínkovou publikaci, ručně dělané papírové květiny pro kaţdého vystupujícího, které vyrábí ţeny přímo
v Kwietnikach. Pan starosta vyjádřil velký obdiv, asi i proto, ţe podobné sbory v Polsku neexistují, jak sám řekl. Předal
pozdravy rapotínskému panu starostovi Ing. Ondřeji Koppovi a rozloučil se za všechny opět vřelým poděkováním. Po
koncertě jsme se odjeli sbalit, rozloučili jsme se s milou paní překladatelkou, projektovou manaţerkou a s přáním opětovného setkání tentokráte v Rapotíně (v květnu 2011) jsme odjíţděli zasněţenou krajinou zpět domů. Zpáteční cesta
byla velmi komplikovaná, začalo hodně sněţit a jen díky šikovnosti pana řidiče jsme v pořádku dorazili ve večerních
nedělních hodinách do svých domovů.
Děkujeme tímto zástupcům obce Rapotín, kteří uspořádali tento zájezd, panu řidiči Moťkovi, českým i polských
organizátorům projektu, starostovi Paszowic, vedoucímu zájezdu p. Petkovi a všem, kteří se na proţití krásných dvou dní
v polských Paszowicích a okolních obcích podíleli. Upřímné poděkování patří sbormistru panu Petru Kocůrkovi, s grácií
sobě vlastní důstojně reprezentoval rapotínskou obec v Polsku.
Za rapotínský chrámový sbor Nanebevzetí Panny Marie záţitky sepsala Mgr. Petra Damborská

Strana 14

Tam&Tam - Číslo 4, Ročník 2, Duben 2011

SRDEČNĚ ZVEME V DUBNU
6. dubna - 16.00- 18.30, MUDr. Eva Rozsívalová – “Rodina a nemoci - psychosomatické souvislosti II.”, nova učebna, 1. patro firmy UVAX
8. dubna, 19.00, Farní středisko – Přirozené plánování rodičovství s p. Venkrbcovou z Poradny pro ţeny a
dívky v Olomouci; určeno pro manţelské páry i jednotlivce; příspěvek na program 30 Kč/osobu, 50 Kč /pár.
Sobota 9. dubna, 9.30 – 16.30, farní středisko – celodenní akce pro ţeny “ Radost být ţenou III.”, viz
www.cprsumperk.estranky.cz. Můţete se těšit na společné duchovní zamyšlení, modlitbu, netradiční tvoření,
komorní divadelní představení aj. Příspěvek na program 60 Kč; oběd formou menu si kaţdý platí sám.
Zelený čtvrtek pro děti ZŠ – 9.00 – 11.30 Farní středisko
Srdečně zveme všechny, kdo rádi tvoří a chtějí svými výtvory podpořit benefiční akci, aby přišli ve čtvrtek
7. dubna půl sedmé na tvořivý podvečer. Budou se vytvářet výrobky, z jejichţ benefičního prodeje budeme
mocit jako farnost uhradit letošní příspěvek na našeho adoptovaného chlapce z Haiti Thelusmu Wondersona.

PORADNA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE OCITLI V OBTÍŢNÝCH SITUACÍCH
Nově otevřená poradna je určena pro ty, kteří jsou postaveni do obtíţných ţivotních situací (rozpad rodiny,
úmrtí blízkého člověka, závaţné ţivotní rozhodnutí), nebo trýznivě proţívají svou současnou ţivotní situaci.
Jedenkrát do měsíce Vám bude k dispozici zkušená věřící psychoterapeutka z Olomouce Bc. Marcela
Řezníčková.
Poradenství bude probíhat aţ na výjimky poslední úterý v měsíci. První konzultace zdarma, další konzultace 80,-Kč (jedná se o jednu nebo dvě vyučovací hodiny – dle potřeby, v sociálních případech lze domluvit výjimku).
Poradna bude probíhat po celý den v nové učebně Centra pro rodinu Šumperk, 1. patro firmy UVAX, M. R.
Štefánika 28, Špk.,a to v těchto termínech - 1. 4.(pátek), 21. 5., 28. 6., 19. 7., (23. 8?)., 27. 9., 25. 10.,
29. 11., 13.12.
Vţdy je třeba se dopředu objednat na tel. 731 402 395.

Bc. Marcela Řezníčková je psychoterapeutka, pracuje v Centru pro rodinný ţivot v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, vystudovala obor teologie a spiritualita zasvěceného ţivota, je redaktorkou časopisu Rodinný ţivot. Věnuje se programům
pro neúplné rodiny a osamělé ţeny. Poradenství nabízí také v Centru pro rodinný ţivot v Olomouci
a v Pavlovicích u Přerova.

V pátek 29. 4. 2011 v 19.00 hod. se uskuteční na farním středisku další přednáška MSKA. Její název je
Historie, kultura a tradice ţidovské obce. Přednášet bude pan Luděk Štipl ze sdruţení Respekt a tolerance,
které se zabývá historií ţidovské komunity v Lošticích a okolí. Srdečně všechny zveme
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Zhruba před rokem jsem vás zvala ke knihám Marka Váchy, kněze a molekulárního biologa. (Někteří se s
ním měli moţnost setkat i v Šumperku - na přednášce o euthanasii, doporučila bych rovněţ pořad vysílaný nedávno
Českou televizí – v cyklu Cesty víry. Pod názvem „Orlí oko“ ho můţete najít a zhlédnout na internetových stránkách ČT.)
Souběţně se začátkem letošní postní doby vydalo nakladatelství Cesta jeho novou knihu - Modlitba argentinských nocí. Kníţka sympatického formátu přináší i tentokrát neotřelé úhly pohledů na člověka a jeho hledání sebe i Boha; citlivě se také věnuje nelehkému tématu hříchu a jeho dopadům na lidské nitro i okolní svět. Autorova zamyšlení jsou různorodá a kaţdého zaujme něco jiného. Určitě si ale nenechejte ujít kapitolu o nejčastějších
omylech ateistů - pravdivě totiţ poukazuje i na časté omyly nás, věřících.
Těţko v krátkosti shrnout či vyzdvihnout přednosti Váchových zamyšlení. Nebojíte – li se ale pravdivého
(tedy občas i docela bolestného) nakouknutí pod pokličky nejvnitřnějšího dění, budete autorem nejednou pozváni k
vidění novému – a to není málo!
Alena Havlíčková

JAN TWARDOWSKI

SPOLU S TEBOU
Tvůj kříž jde spolu s Tebou
nad ránem
v jasný den
na konci léta když se dokrmují včely
u okna ve tmě
kdy ledňáček čeká na zimu aby se narodil
kdy smutek hledá přátelství
v červenci kdy vysévají kopr a kvetou okurky
od hned – po ještě nevím
zavolám svatým
telefonicky poprosím
aby kříž nepřicházel bez Tebe
1983
DO PAMÁTNÍKU
Poděkuj za utrpení
ať umíš nebo neumíš
bez něho nikdy nevíš
kolik stojí láska

OD KONCE
Začni od zmrtvýchvstání
od prázdného hrobu
od Matky Boží Radostné
pak dokonce kříž potěší
jak potápka dvojchocholatá na jaře
anděl sám nejlépe vysvětlí
i když doktorát z teologie nemá
hřích těžký stává se lehký
kdy se darebák rozpláče
- nedělejte ze mne uplakánka
říká Matka Boží
to bylo kdysi
nyní je jinak
začni od prázdného hrobu
od slunce
evangelium se čte jak hebrejská písmena
od konce
1996

1998
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CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Středa 4. května 2011: František Ignác Tůma – Stabat
Mater (Kantáta Stála Matka)
Syn varhaníka z Kostelce nad Orlicí František Ignác Tůma (1704-1774) byl ţákem Bohuslava Matěje Černohorského společně s Janem Zachem a Josefem Segerem. Ve
Vídni si rozšířil své hudební znalosti a od roku 1731 působil
u hraběte Kinského. V roce 1750 byl penzionován a do konce ţivota ţil v různých řádových domech. Zemřel ve Vídni.
Jeho kantáta Stabat Mater na středověký text byla
vytvořena na objednávku Marie Terezie. Tůmovo zpracování je zvukově střídmé. Je určeno pro čtyři sólové hlasy, sbor
a basso continuo. Nicméně se mu podařilo dramaticky vyjádřit utrpení a bolest Matky bezmocně přihlíţející mukám a
smrti svého Syna.
Vít Rozehnal

V sobotu 16.4. se koná v Olomouci arcidiecézní
setkání mládeţe s otcem arcibiskupem. Ze Šumperka pojedeme společně s otcem Pavlem vlakem v 6.55 hod. Sraz
na nádraţí v Šumperku v 6.45. Je moţné se ale zúčastnit
také předprogramu v pátek večer a přespat v Olomouci.
VŠECHNY MLADÉ Z DĚKANÁTU SRDEČNĚ ZVEME.

CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ
MLÁDEŢE SE SVATÝM OTCEM
NICE – SANTIAGO DE COMPOSTELLA –
MADRID
Termín: středa 10.8. – pondělí 22.8.2011
cena: 8000,- Kč
Kombinovaná doprava: autobus, letadlo

Stále zveme mládeţ na cestu do Compostelly a
setkáni s papeţem v Madridu. Pozor! Pro studenty z našeho děkanátu platí nová cena: 8000,- Kč!
Podrobnosti vám na poţádání zašleme mailem.
Pište na adresu: tamtam@farnostsumperk.cz
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Drazí čtenáři,
tentokrát tato rubrika obsahuje prostě dvě tabulky se spoustou důleţitých informací o zpovědi a velikonočních bohosluţbách v celém děkanátu. Pokud přes veškerou kontrolu někde
vznikla chyba, odpusťte nám to. Také to, ţe neobsahuje jiné poboţností, kříţové cesty, adorace… Mnoţství těchto údajů je tak velké, ţe informovat o tom v celém děkanátu by bylo
nesmírně sloţité. Tyto informace vám poskytnou vaši duchovní správcové.
Na těchto tabulkách vidíte, jak je toto období pro kněze náročné nejen kvůli mnoţství bohosluţeb, ale i přípravě sloţité a dlouhé liturgie. Buďte jim nápomocní a také shovívaví, pokud třeba v časovém presu nebudou úplně dochvilní.
Přeji vám krásné proţití liturgie Svatého týdne. Toto číslo Tam&Tamu má zatím postní ráz, příští uţ bude
velikonoční. Dostanete ho na Neděli Boţího milosrdenství a den beatifikace Jana Pavla II. Zbytek postní doby proto dobře vyuţijme a připravme svou duši na všechny radosti, které pro nás chystá velikonoční období.
Na závěr ještě jednou zvu do kina… Ne často máme moţnost se tam setkat a zhlédnout film s náboţenskou
tematikou. Proto tam 10. 4. buďme všichni. Těším se na vás.
P. Slawomir

ZPOVĚĎ V DĚKANÁTU ŠUMPERK POSTNÍ DOBA 2011
Datum

5. NEDĚLE
POSTNÍ

10.4.2011

PONDĚLÍ

11.4.2011

STŘEDA

13.4.2011

ČTVRTEK

14.4.2011

PÁTEK

SOBOTA

KVĚTNÁ
NEDĚLE
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Obec

Zpovídání

Mše svatá

Bratrušov
Raškov

Po mši sv.
Po mši sv.

P. M. Krajewski
P. S. Sulowski

10.30
10.30

Bohdíkov
Rapotín
Nový Malín
Loučná
Sobotín
Staré Město
Chrastice
Dolní Studénky
Velké Losiny
Hanušovice
Šumperk

15.30-16.00
16.00-18.15
16.00-18.00
15.30.-16.00
17.15-18.00
16.00-17.00
Po mši sv.
16.00-16.45
15.30-17.00
17.00-18.00
17.00-18.00

P. P. Zaczyk
P. S. Sulowski
P. M. Palkovič
P. S. Sulowski
P. S. Sulowski
P. S. Sulowski
P. S. Sulowski
P. P. Dolák
P. P. Zaczyk
P. M. Palkovič
P. P. Grzybek

16.00
18.15
18.00
16.00
18.00
17.00
18.00
16.45
17.00
18.00
18.00

Bludov

15.30-17.30

Bohutín
Ruda nad Moravou

15.30-17.30.
10.00-12.00

Šumperk

15.00-18.00

P. P. Zaczyk, P.
17.00
Krajewski
P. S. Sulowski
-----P. P. Dolák, P. F.
Janíček, P. S.
-----Sulowski, P. M.
Krajewski
P. S. Sulowski, P. P. Zaczyk,
P. P. Grzybek, P. Milan Palkovič (do 17.00), P. M. Krajewski

15.4.2011

16.4.2011

17.4.2011

Zpovědník
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŢBY V DĚKANÁTU ŠUMPERK 2011

FARNOST/
KOSTEL

KVĚTNÁ
NEDĚLE

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

BÍLÁ
SOBOTA

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

Bludov
Bohdíkov
Branná
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Kopřivná
Komňatka
Loučná
Malá Morava
Nové Losiny
Nový Malín
Ostruţná
Pusté Ţibřidovice
Rapotín
Raškov
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město

9.30
7.30
8.00
10.30
---7.30
10.15
---11.15
---7.15
11.15
8.00
9.00
---9.00
10.00
10.30
---9.00
11.15
9.30

17.00
16.30
---16.00
---16.30
18.00
------------16.00
16.45
18.00
---16.00
19.00
------18.00
---18.00

17.00
---16.30
16.00
---16.30
18.00
---------15.00
16.00
16.45
18.00
---16.00
18.15
16.30
---18.00
16.30
18.00

17.00
------19.00
---19.00
18.30
-----------18.30
---21.00
------21.30
19.30
---21.30
---20.00

9.30
7.30
11.00
10.30
---7.30
10.15
10.30
11.15
10.30
7.15
11.15
8.00
9.00
8.00
---10.00
---13.00
9.00
11.15
9.30

9.30

7.00, 9.00,
18.00

18.00

18.00

21.00

7.00, 9.00, 18.00

7.00, 9.00,
15.00 (něm.)

Velké Losiny
Velká Morava
Vernířovice

8.30
-------

17.00
-------

20.00
-------

19.00
-------

8.30
9.30
16.00

8.30
-------

Vysoké
Ţibřidovice

9.30

----

----

----

-----

----

Vojtíškov
Ţleb
Ţárová

14.00
-------

----------

----------

----------

------14.00

---9.30
----

Šumperk
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8.00
10.30
7.30
7.30
10.15
10.30
------7.15
11.15
8.00
9.00
---9.00
10.00
------9.00
11.15
9.30
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

NEBOJTE SE
Je úterý 17. října 1978. První den pontifikátu papeţe Jana Pavla II., dvě
stě šedesátého čtvrtého římského biskupa. Všechen tisk na západ od ţelezné opony přináší na titulních stranách obsáhlé zprávy o včerejší volbě Karola Wojtyly za římského biskupa a papeţe. Převládá překvapení a úţas.
Jedni píší o „papeţi kompromisu“, jiní přinášejí předpovědi, ţe to bude
pontifikát s obratem doprava ke stavu před druhým vatikánským koncilem.
Jeden titulek dokonce hlásá, ţe je dobře, ţe se nový papeţ jmenuje Jan
Pavel II., neboť to bude něco podobného jako jeho předchůdce, jen v polském vydání. Dokonce se jako on i usmívá, napsal kdosi.
Ten, o němţ byla řeč, se právě připravoval na mši svatou, která měla
zakončit konkláve. Po ukončení mše přednesl před přítomnými kardinály
své poselství Církvi a světu, v němţ načrtl hlavní linii svého pontifikátu.
Inaugurace 22. 10. 1978
Za první stavební kámen povaţoval Druhý vatikánský koncil, o němţ řekl:
„Za svou první povinnost povaţujeme, aby se urychlilo provádění koncilních dekretů a ustanovení.“ Druhý bod, na
němţ hodlal stavět, bylo prohloubení kolegiality biskupů a účinností biskupských synod. Se třetím záměrem pontifikátu se obrátil na všechny věřící a vyzval je k věrnosti Církvi, k níţ patří poslušnost jejímu učitelskému úřadu v
oblasti pravd a víry. Poslední pozornost věnoval všem občanům nekatolického vyznání a důleţitosti ekumenismu.
Na závěr řekl doslova: „Jak bude náš pontifikát probíhat? To ví Bůh. Proto se naše slova mění v prosbu. Potřebuji
vašich modliteb.“
Odpoledne jel papeţ v otevřeném automobilu na polikliniku Gemelli, aby navštívil nemocného biskupa Deskura, kterého postihla mozková mrtvice. Lidé tam ohromeně přihlíţeli, nikdy takto volně papeţe neviděli a jásavě ho
pozdravovali. Nemocný biskup byl bohuţel stále v bezvědomí, a tak Jan Pavel II. po modlitbě u jeho loţe udělil
lékařům a personálu nemocnice papeţské poţehnání. Najednou se všechen tisk rozpomněl a uvádí hned druhý den,
ţe nový papeţ dával exercicie jiţ papeţi Pavlu VI., coţ svědčí o jeho teologické i pastorační kvalitě. „Najednou“ v něm poznávají člověka, který je
prozápadní, který lidi Západu převyšuje o hlavu svou nekonvenčností, otevřeností, citem, rozhledem, vlastnostmi, kterými právě oni zdůrazňují svou
nadřazenost nad lidmi Východu. A to bylo pro nového papeţe plus!
Papeţská korunovace – slavnostní uvedení do úřadu – proběhla za šest dní
poté, 22. října 1978. Brzy z rána klečel v modlitbách pod klenbou svatopetrské baziliky u hrobky apoštola Petra nový papeţ. Chvílemi upíral zrak na
dvoumetrová písmena latinského nápisu kolem klenby: „Ty jsi Petr a na té
skále vybuduji svou církev a tobě dám klíče od království nebeského.“ (Mt
16,18) Jen skončil svou modlitbu u hrobky „galilejského rybáře“, prvního
papeţe, vyšel jako poslední za 112 kardinály na zcela zaplněné náměstí před
bazilikou. Na začátku slavnostního obřadu přehodil kardinál Pericle Felici
papeţi přes rameno palium – bílý pruh z bílé ovčí vlny, ozdobený 6 černými
kříţi, které nosí i arcibiskupové, metropolité, na znamení své sluţby a autority. Kolegium kardinálů v čele s děkanem Carlo Confalonierim se seřadilo a
Před Sixtinskou kaplí 25. 10 1978
kaţdý kardinál slíbil papeţi osobně věrnost. Poté, co kardinál děkan poklekl,
byl podruhé papeţem přerušen obvyklý postup. Druhým kardinálem nebyl další věkem nejstarší kardinál, ale polský primas, kardinál Stefan Wyszyński. Právě se chystal pokleknout, kdyţ Jan Pavel II. povstal z trůnu, sklonil se a
sevřel ho v objetí.
Po inauguraci následovala mše. Oltář lemovaly červené a bílé gladioly, národní polské barvy. Po pravici papeţe
usedlo asi 300 biskupů, po levici sedělo osm set osobností, reprezentující moc celého světa ze všech osídlených
kontinentů i z Tichomoří.
První čtení bylo z Izaiáše, druhé z I. listu Petrova v polštině, evangelium bylo z Jana. Na znamení univerzálnosti
církve byla Kristova výzva Petrovi „Pas mé beránky“ pronesena nejen v latině, ale i v řečtině. Po evangeliu usedl
Jan Pavel II. – oblečený do bílého a zlatého roucha a s bílou mitrou na hlavě – na trůn, tváří k davu, který byl komentátory televizních stanic odhadován na 300 tisíc lidí. Nejen posluchači na náměstí sv. Petra, ale i miliony po
celém světě očekávali, co řekne. A papeţ začal: „Ty jsi Kristus, syn Boha ţivého.“ „Kaţdý, kdo nastupuje do Pet-
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rova úřadu v církvi, musí začít tímto způsobem. Aby přinesl svědectví pravdy
o Bohu a lidstvu, musel být Petr zaveden do Říma.“ „Je moţné,“ řekl Jan
Pavel II., „ţe rybář z Galileje do Říma vůbec nechtěl jít. Byl ale poslušný,
přišel a zůstal, poslušný aţ k mučednictví, k naplnění křesťanského svědectví.
Nyní přišel do města nový římský biskup. Moţná, ţe i on by byl raději zůstal
jinde. Přesto však přišel do Říma, do Petrova města, připraven strávit svůj
ţivot ve sluţbě pravdy, ţe lidské bytosti vykoupené Kristem, jsou mnohem
významnější, neţ si představují.“
„Nový papeţ nebude korunován triregnem – papeţskou tiárou, tj. papeţskou trojkorunou. Tiára se stala symbolem dočasné papeţské moci. Církev ale
není církví moci, ale církví svědectví evangelia.“ Papeţ pokračoval: „Nebojte
se přivítat Krista a přijmout jeho pomoc. Pomáhejte papeţi a všem, kteří chtějí slouţit Kristu a přijmout jeho pomoc. Pomáhejte papeţi a všem, kteří chtějí
slouţit Kristu a s Kristovou pomocí slouţit člověku a veškerému lidstvu. Nebojte se! Otevřete Kristu dveře dokořán. Otevřete jeho spasitelné moci hranice států, ekonomické a politické systémy, rozsáhlá pole kultury, civilizace a
rozvoje. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jen On to ví.“
Pontifikální mše končila kolem jedné odpoledne. Jan Pavel II. se ale neodebral zpět do baziliky, ale potřetí porušil tradici. Vydal se sám k obrovskému
davu na náměstí. Pozdravil a poţehnal skupinu invalidů na vozících a sevřel
do náruče malého chlapce, který mu podal květiny. Jeho objetím jakoby
Celý Tvůj
pozdravil celý shromáţděný dav a za jásotu se odebral do papeţského příbytku. Ale jásot a pozdravy pokračovaly, a tak Jan Pavel II. několikrát kynul z okna lidem. Rozešli se, aţ kdyţ je poslal domů se slovy: „Je čas, abychom šli všichni na oběd, dokonce i papeţ.“
Uprostřed nádhery Apoštolského paláce – Raffaelových fresek, zlacení, tapiserií a mramoru – byl prostý papeţův byt v posledním patře paláce. Papeţův byt – to byla kaple, jídelna, velký a malý přijímací pokoj. Vedle sdíleli
kancelář jeho dva sekretáři. Následovala papeţova soukromá kancelář, v ní velká ikona Černé Madony. Papeţova
loţnice byla rozdělena skládací zástěnou na dvě části. Na jedné straně byl malý psací stůl, na druhé loţnice
s velkou postelí a jednoduchou bílou prošívanou přikrývkou, několik skříněk, stůl, na stěně mapa římského biskupství. V papeţových pokojích stály dvě fotografie: snímek kardinála kníţete Adama Stefana Sapiehy a na papeţově stole v kanceláři malá fotografie rodičů.
Prvním sekretářem papeţe se stal Stanislav Dziwisz. Dlouholetý sekretář
krakovského arcibiskupa Karola Wojtyly se stal i prvním sekretářem nového
papeţe. Stanislav Dziwisz byl o devatenáct let mladší neţ Jan Pavel II., narodil se v roce 1939 v Raba Wyzna nedaleko Nového Targu. Karolem Wojtylou
byl vysvěcen na kněze, studii získal titul doktora teologie. Vztah mezi těmito
dvěma byla vztahem otce a syna, ale Dziwisz nebyl „otiskem“ Wojtyly. Byl
loajální, diskrétní, neúnavný, se smyslem pro humor. Svůj úkol chápal jako
uskutečňování toho, co si Svatý otec přeje. Jediným jeho smutným údělem
bylo říci mnoha důleţitým lidem „ne“. Druhým sekretářem byl v letech 1978 –
82 otec John Magee, Ir, kterého zdědil po Pavlu VI. a Janu Pavlu I. Poté od
roku 1982 byl druhým sekretářem otec Emery Kabongo, mladý kněz ze Zaire
a pak dalším P. Mieczyslaw Mokrzycki, dnešní arcibiskup metropolita ve
Lvově na Ukrajině, který byl po smrti Jana Pavla II. i sekretářem Benedikta
XVI.
Papeţe bylo třeba opravdu „chránit“ před mnoţstvím návštěv, neboť dělal Náruč vţdy otevřená pro všechny
věci, které jiní před tím prostě nedělali a dělal je takovým tempem, které lze
označovat v jeho vytíţení za závratné. Vstával v 5:30 hodin, a kdyţ se oblékl, šel do své soukromé kaple na modlitby. Tam setrval hodinu. On tomu říkal, ţe předkládá „geografii“ svých modliteb Kristu, a to od světových krizí
aţ po starosti církve. A k tomu stovky soukromých ţádostí o modlitbu, které mu vypisovaly na listy papíru denně
z jeho korespondence řeholnice jeho domácnosti a listy mu kladly nahoru na klekátko.
V 7:30 koncelebroval mši se svými sekretáři před malým shromáţděním hostů. V 8:30 snídal s těmi, které pozval na mši. Od 9:30 do 11 hodin psal, často v kapli před Nejsvětější svátostí. Kaţdý list rukopisu byl označen
krátkou modlitbou, kterýţto zvyk měl od nepaměti. Encykliky, apoštolské listy, exhortace a projevy k veřejnosti se
vršily. Psal i koncepty, které předával důvěryhodným osobám. Pracoval také na základě konceptů kurie nebo svých
poradců. V 11 hodin začínaly oficiální schůzky a audience, které trvaly do 13:30 hodin. Potom se podával oběd
s hosty, obvykle předkrm, těstoviny, maso nebo ryby s mnoţstvím zeleniny, čerstvé ovoce, víno a minerálka. Kdyţ
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oběd před 15 hodinou skončil, papeţ si v soukromí několik desítek minut odpočinul, pak se pokusil o rychlou procházku po vatikánských zahradách. Při chůzi se pokaţdé modlil růţenec. V té době se ostatní Řím ještě věnoval
poněkud delšímu odpolednímu spánku.
Zamčená sloţka s dokumenty, korespondencí a dalším, „přicházela“ ze sekretariátu státu Vatikán v 15 hodin.
Je-ho sekretáři obsah roztřídili a předloţili papeţi to, co musel rozhodnout nebo podepsat. Jednou týdně přijímal
kardinála státního sekretáře, kardinála prefekta Kongregace pro nauku víry, kardinála prefekta Kongregace pro
bisku-py, sostituta, tj. vedoucí Státního sekretariátu a papeţova skutečného personálního šéfa a konečně i sekretáře
Sekce pro vztahy s ostatními státy, tedy ministra zahraničí. Mimo tento den začínaly vţdy odpoledne další formální
plánované audience.
Večeře byla v 19:30, obvykle s odpoledními hosty a končila asi v 21 hodin. V tu dobu „došla“ další sloţka ze
Státního sekretariátu. Po zbytek večera Jan Pavel II. četl poštu, psal a aţ do 23 hodin prohlíţel přicházející faxy.
Teprve poté se modlil a odcházel na lůţko. A to ještě na stolku často čekala některá z filozofických nebo teologických knih. Relaxaci potom znamenala především četba, hudba a sem tam film.
Svěţest, elán a víra v poselství, jeţ kázal nový papeţ, se přenesla mezi církevní otce, biskupy, kazatele, teology,
pastýře duší a duchovní vůdce, protoţe papeţ říká pravdu. Říká, ţe je potřeba objevovat lidem smysl ţivota, a ţe
ten je uţ jednou provţdy daný křesťanstvím. „Hlásejte křesťanství! Nebojte se!“
pokračování příště

Jeţíš stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Kdyţ učedníci viděli Pána, zaradovali se“.
Jan 20, 19-20

Ať zmrtvýchvstalý Jeţíš naplní vaše srdce
opravdovým pokojem a radostí.
Ať vám ţehná a dá proţít o Velikonocích
hloubku své lásky.
Krásné svátky v blízkosti vzkříšeného Pána
přeje
REDAKCE
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