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Listopad
se
svým
podzimním
počasím,
barevným
popadaným
listím a památkou na všechny věrné zemřelé nás nutí
k přemýšlení o tom, že za chvíli, za pár týdnů budou
Vánoce, už abychom začali nakupovat dárky,
pak nebude čas a tolik peněz najednou, a ty fronty
všude v obchodech… pak konec roku…. A zase jsme
o rok starší… jak to rychlé utíká…
Ano, utíká to moc rychle. O to víc bychom
měli o tom rychlém pomíjení svého pozemského života
přemýšlet. Ale bez nějakého strachu, co to bude, co nás
čeká, co všechno nestiháme… Vzpomínka na naše
zemřelé a slavnost Všech svatých by nás měly naladit
spíš jaksi adventně, radostně. Vždyť na ně
vzpomínáme s láskou a očekáváme, že se jednou
s nimi sejdeme, setkáme. A nebude to zase za nějakou
straaaaašně dlouhou dobu. Čas běží rychle, náš život
také. Je škoda, že si to připomínáme jen ke konci roku
a „že něco končí“. Mysleme na naše zemřelé po celý
rok! Otec arcibiskup nám připomněl v pastýřském listu
ke konci roku milosrdenství poslední ze skutků
milosrdenství, kterým je pohřbívat zemřelé a za živé i
zemřelé se modlit a že na mnoha místech jde
při příležitosti pohřbu celá široká rodina ke zpovědi
a svatému přijímání, aby dala zemřelému nejcennější
duchovní dar. Mnozí to tak dělají i ve výroční den
pohřbu, kdy dají na mši svatou a plně se jí účastní.
Zvláště v týdnu po svátku Všech svatých (a v naší zemi
výjimečně i v týdnu předcházejícím) se přicházejí
mnozí modlit na hřbitov, aby pro zesnulé získali
plnomocné odpustky, tedy vyprosili jim zkrácení
očistce. To je mimořádně významný dobrý skutek,
k němuž vás chci povzbudit.
Je dobře, že kolem „dušiček“ navštěvujeme
hřbitovy, modlíme se za naše zemřelé (v mnoha
farnostech se praktikuje zvyk „otčenášků“). To
bychom ale měli dělat po celý rok. Vždyť když naší
blízcí ještě žili, neprojevovali jsme jim lásku jen
1-2x do roka… Navíc přece věříme ve společenství
svatých – tzn. nejen my pomáháme zemřelým, ale i oni
pomáhají nám… lidově řečeno: když se dostanou
z očistce do nebe, tak už se pak přimlouvají oni
za nás …
Myslím si, že tady máme co dohánět. Stačí se
podívat při pohřbech: hodně krásných kytic (ano, je to
jakési vyjádření lásky) – ale kolik lidi jde ke zpovědi,
k přijímání, které můžeme obětovat za zesnulé? I ti,
co pravidelně chodí do kostela, se (příliš) často nějak
ostýchají při pohřbu vyjít z lavice a jít k přijímání.
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Modlitba nebo i mše svatá za zemřelého místo kytky by
byla mnohem záslužnější a účinnější, a byla by to
mnohem větší pomoc zemřelým. A navíc by se jednalo
o krásné svědectví naší víry pro ty, kteří k Pánu Bohu
mají daleko – že to má smysl, že když tomu věříme my,
tak třeba na tom něco je …
1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých.
Mezi nimi jsou už možní mnozí naši blízcí (jistě to ale
zatím nevíme, kteří to jsou). A už nás tam čekají … .
Když na to budeme pamatovat po celý rok, snadněji
najdeme sílu dělat dobré skutky, modlit se, být milým
na druhé… Ani nebude tak těžké věřit v život věčný,
a ze smrti a umírání nebudeme mít takovou hrůzu…
I když je podzim se vším všudy, i s tou
„dušičkovou náladou“, my si můžeme z podzimu udělat
jaro – a očekávat a prožívat to krásné, co nám Pán
připravil. Však On sám řekl, že Boží království přijde,
ale zároveň že se už přiblížilo, už je mezí námi.
P. Piotr Grzybek

slavnost Všech svatých
vzpomínka na všechny věrné zemřelé
sv. Martina de Porres, řeholníka
památka sv. Karla Boromejského, biskupa
sobotní památka Panny Marie
32. neděle v mezidobí
svátek posvěcení Lateránské baziliky
památka sv. Lva Velikého, papeže a
učitele církve
11. listopad památka sv. Martina Tourského, biskupa
12. listopad památka sv. Josafata, biskupa
a mučedníka
13. listopad 33. neděle v mezidobí
16. listopad sv. Markéty Skotské
17. listopad památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18. listopad posvěcení římských bazilik svatých
apoštolů Petra a Pavla
19. listopad sobotní památka Panny Marie
20. listopad slavnost Ježíše Krista Krále
21. listopad památka zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
22. listopad památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23. listopad sv. Klementa I., papeže a mučedníka
24. listopad památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze,
a druhů, mučedníků
25. listopad sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice
26. listopad sobotní památka Panny Marie
27. listopad 1. neděle adventní
1. listopad
2. listopad
3. listopad
4. listopad
5. listopad
6. listopad
9. listopad
10. listopad

.
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Po minulé titulní straně, která potřebovala
malé vysvětlení, přichází další zvláštní obraz. Možná
se opět divíte… V období dušiček je na něm legrační
andílek, který pouští mýdlové bublinky! Je opravdu
roztomilý, ale pokud čtete tento text, už víte, že má
zvláštní společnost… a že to není žádná legrace.
Barokní malíř, který jej namaloval na zdi hřbitovní
kaple v Tatenici, měl smysl pro symboly. Mýdlové
bublinky byly pro něho symbolem pomíjivosti
lidského života, křehkosti našeho bytí. Kéž tento
symbol promluví i k nám! Náš život opravdu rychle
pomíjí. Na rozdíl od mýdlových bublinek ale nekončí
v nicotě. Obraz andílka ukazuje jen část pravdy. Celá
pravda je na ostatních zdech kaple. Zmrtvýchvstalý
Kristus vítězí nad smrtí a peklem. O těchto dvou
pravdách nám říkají dušičky.
P. Slawomir

Centrum pro rodinu srdečně zve na:

XVIII. ADVENTNÍ KONCERTY 2016 V Šumperku
I. první neděle adventní - 27. 11. 2016 - 16 hod, Evangelický kostel
účinkuje:
Jarda Svoboda - harmonium, zpěv
Skladatel, textař, multiinstrumentalista, zpěvák, výtvarník a kapelník skupiny Trabant si
ke svým padesátinám nadělil sólové album Solo. Těšit se můžete nejen na úvodní píseň alba
K horám, ale také třeba na píseň Slova, která je přímo inspirovaná Havlovým esejem Slovo
o slovu. Autor o ní sám říká: „I po těch letech je stále aktuální. Myslím, že slovo je tím
klíčem, silou a zbraní. Věřím v sílu slova.“ Písničky z tohoto alba můžeme často slýchat
na rádiu Proglas, ale naživo s harmoniem budou jistě úžasným hudebním zážitkem.
II. druhá neděle adventní - 4. 12. 2016, 16 hod., Klášterní kostel
účinkují:
Jan Horníček - varhany, klavír
Helena Kocůrková - housle¨
Avonotaj
III. třetí neděle adventní - 11. 12. 2016, 16 hod., kostel sv. Jana Křtitele
účinkují:
Schola od sv. Jana Křtitele
Marcel Poisl - varhany
Františka Nevrlá - zpěv
IV. pondělí 12 12. 2016, 17 hod., nám. Míru
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru
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SVÁTOST EUCHARISTIE
Eucharistie (svátost oltářní) je jednou ze tří svátostí (ještě křest a biřmování), které uvádějí do křesťanského
života. Svátost eucharistie má ale mezi všemi svátostmi výjimečné postavení. V ní je totiž vrchol činnosti, kterou Bůh
v Kristu posvěcuje svět, a zároveň nejdokonalejším vyjádřením úcty, kterou my tvorové prokazujeme Bohu. Je srdcem
života církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí a jsou k ní zaměřeny.
Bohatství této svátosti vyjadřuje také množství jmen, která se jí přisuzují a která vždy vyjadřují některý její
charakteristický rys. Slovo „eucharistie“ pochází z řečtiny a znamená „díkůvzdání“. Toto jméno se dává celému
mešnímu obřadu, ale také jen druhé části mše (na rozlišení od bohoslužby slova). Také se používá při označení
proměněného chleba – Kristova těla. Když chceme zdůraznit oběť Ježíše Krista i církve, mluvíme o „nejsvětější
oběti“. Slova „lámání chleba“ jsou nejstarším označením této svátosti, jak jej používali první křesťané. Výraz „svátost
oltářní“ poukazuje na souvislost s oltářem. Také zaslechneme spojení „Nejsvětější svátost“, zdůrazňující výjimečné
postavení eucharistie. „Mše svatá“ (z latinského missio – poslání) podtrhuje závěr obřadu, kdy jsou věřící vysíláni,
aby se stali Ježíšovými svědky v každodenním životě. Událost, při které Kristus eucharistii ustanovil, nám připomíná
označení „večeře Páně“.
Všechno živé potřebuje pokrm. Rostliny
potřebují živiny, jinak by nemohly nasadit na květ a
vytvořit plody. I zvířata hledají neustále potravu a
doplňují látky, které tělo potřebuje. Člověk se kromě
svého fyzického života musí postarat také o život
nadpřirozený, který získal křtem. Sám Ježíš slíbil,
že nám bude dávat na naší cestě k Bohu své tělo za
pokrm a svou krev za nápoj.
Ustanovení svátosti eucharistie je zasazeno do kontextu židovské velikonoční večeře. Ježíš zasedá spolu se
svými apoštoly ke slavnostnímu stolu, aby si společně připomněli velký Boží čin: vysvobození vyvoleného národa
z egyptského otroctví. Ježíš tak spojuje židovské Velikonoce se svým životem. On je ten Boží Beránek, jehož krví
jsme my všichni vykoupeni ze smrti a hříchu.
Ve stanovenou hodinu zaujal (Ježíš) místo
u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Toužebně
jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního
beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám říkám:
Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím
království.“... Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal
ho a dával jim se slovy: „To je mé tělo, které se za
vás vydává. To konejte na mou památku!“ Stejně
tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl:
„Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví,
která se za vás prolévá.“ (Lk 22,14-16.19-20)
Z úryvku Lukášova evangelia vysvítá trojí rozměr slavení eucharistie: památka, hostina, oběť.
Eucharistie je památkou Ježíšovy poslední večeře a jeho oběti na kříži. Přitom ovšem nejde jen o pouhou
vzpomínku, ale o skutečnou Kristovu přítomnost mezi námi. Ježíš vybízí apoštoly: To konejte na mou památku!
A církev od samého počátku věrně plnila tento Ježíšův příkaz. O církvi v Jeruzalémě je řečeno: „Setrvávali
v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“ (Sk 2,42) Křesťané se
shromažďovali „k lámání chleba“ především „první den v týdnu“, totiž v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání.
Od těch dob se eucharistie slaví až dodnes, takže se s ní setkáváme v každém kostele.
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Mše svatá není jen aktualizací večeře Páně, ale zpřítomňuje se v ní Ježíšova oběť na kříži. Apoštol Pavel
o tom říká: „Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde“
(1 Kor 11,26). Sám Ježíš spojuje večeři na rozloučenou se smrtí na kříži. Mluví o těle,
které se vydává, a o krvi, která se prolévá. Při každé mši svaté je přítomen a nekrvavým
způsobem obětován sám Kristus, který se obětoval krvavým způsobem na oltáři kříže.
Slavíme-li eucharistii, znamená to, že se připojujeme k tomu, co konal Kristus. On své
utrpení a smrt vložil do našich rukou. A my tuto oběť svátostným způsobem
předkládáme Bohu Otci a prosíme za spásu pro sebe i celý svět.
Eucharistická slavnost má také charakter hostiny. Sám Ježíš se nám
pod způsobou chleba a vína dává za pokrm a nápoj na cestě do věčnosti.
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude
žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. (Jan 6,51)
Celý Ježíšův život můžeme vnímat jako znamení lásky Boha k člověku. Tato
láska přivádí Ježíše až na Kalvárii, kde umírá potupnou smrtí na kříži. Tím ale nekončí
Boží touha po blízkosti člověku. Ustanovuje svátost lásky, kdy každý z nás přijímá
pokrm, který nás sytí a ještě těsněji spojuje s Kristem i mezi sebou navzájem.
Chléb pro slavení eucharistie musí být čistě pšeničný a čerstvě připravený
(podle starobylé tradice se v církvi latinského obřadu používá nekvašený chléb);
víno musí být mešní, to znamená přirozeně vykvašené z moštu vinné révy, a
nezkažené.
Účastí na těle a krvi Kristově se křesťané osobně sjednocují s Kristem.
Zároveň se hluboce a niterně sjednocují mezi sebou navzájem. Eucharistie tak
buduje církev. Proto papež Jan Pavel II. napsal v roce 2003 encykliku o vztahu
eucharistie a církve s názvem Ecclesia de Eucharistia vivit (Církev žije
z Eucharistie). Jednota v eucharistickém těle buduje Kristovo mystické tělo
církve: „Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť
všichni máme účast na jednom chlebě“ (1 Kor 10,17). Kolem oltáře se tak tvoří
pravé společenství církve.
Kristova oběť je také obětí církve. Církev se spojuje s Ježíšovou
přímluvou u Otce za všechny lidi. Život věřících, jejich chvála, utrpení, modlitby
a práce jsou spojeny s Kristovou bezvýhradnou obětí, a tím získávají novou hodnotu. Kněz se modlí: S duší pokornou
a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí.
Eucharistická slavnost nás spojuje i s těmi, kteří už pobývají v nebeské slávě. Náš zpěv se tak připojuje
ke zpěvu andělů a svatých před Boží tváří. Každá mše svatá oslovuje i nás jako blahoslavené, kteří jsou pozváni
k večeři Beránkově.
Při svátosti eucharistie se více než kde jinde přihlásí naše pochybnosti. Je možné, aby nám Bůh byl tak blízko,
že se s ním můžeme osobně setkat? Opravdu se z obyčejného chleba a vína stává Ježíšovo tělo a krev? Stojíme před
velkým tajemstvím víry. Už v době, když Kristus prohlásil, že
dá své tělo za pokrm a své tělo za nápoj, mnozí reptali, divili
se, jak může dát jíst své tělo a pít svou krev, a dokonce mnozí
z jeho učedníků odešli. Kristus však trval na svém. Znamení,
která konáme, opravdu uskutečňují Kristovu přítomnost mezi
námi. Tuto propast nelze překonat jinak než vírou. Bůh s námi
činí podivuhodnou výměnu. My přinášíme, co nám daroval
(chléb a víno), a on nám dává sám sebe.
sestavil P. Vilém Pavlíček

Tam&Tam – číslo 11, ročník 7, listopad 2016

Strana 5

DOPISY DO ZÁHROBÍ

VDOVA Z NAIMU
V městě Šumbarku,
v osmém roce vlády Václava Vrtošivého

Není na tomto světě mnoho smutnějších
věcí než se dívat na vlastní dítě ležící na márách,
zvláště pokud se jedná o dítě jediné – a jediného
živitele rodiny. Opravdu se nedivím, že jsi v této
bezvýchodné situaci propadla zoufalství. Celý Tvůj
živost ztratil smysl a perspektivu. Nečeká Tě nic
jiného než trvalý smutek nad ztrátou syna a strádání
v bídě. Nemáš žádné úspory ani zásoby, sama
pracovat nemůžeš, a tak zůstaneš odkázána
na milosrdenství svých sousedů. Nyní Tě ještě litují,
když spolu s Tebou kráčejí v pohřebním průvodu,
ale záhy jim sejdeš z mysli a rádi na Tebe
zapomenou. Ostatně ani Ty sama nestojíš o žádný
dlouhý život; nejraději by ses položila do hrobu již
dnes.
A tu se průvod znenadání zastavuje. Chvíli
Ti trvá, než uslzenýma očima nalezneš původce této
skutečnosti. Je to Ježíš, jeden z těch nových proroků,
spolu se svými učedníky. Krajem se o něm šíří
neuvěřitelné historky. Umí konat zázraky, mění
vodu ve víno, rozmnožuje chléb, uzdravuje nemoci
těla i ducha. Nic z toho Tě ovšem nemůže utěšit.
Nikdo nikdy nevzkřísil mrtvého. Před majestátem
smrti se musí sklonit i ten největší prorok.
Ježíš přesto přistupuje k márám a dotýká se
Tvého syna. Něco říká, ale Ty tomu nevěnuješ

pozornost, protože jsi zcela zaujata něčím naprosto
výjimečným. Tvůj syn se pohnul!
Zmatení a zděšení nosiči pokládají
své břemeno na zem a chvatně ustupují od már.
Zůstává zde jenom Ježíš, Ty a Tvůj syn. Již není
pochyb o tom, že po prorokově zásahu obživl.
Padáte si do náruče a svět znovu získává smysl.
Jak sám stárnu, přibývá hrobů v mém okolí.
Umírají staří i mladí, mnozí nečekaně. Mnozí jsou
podstatně mladší, než jsem já nebo dokonce i moje
děti. Jiní jsou živiteli početných rodin a jejich
odchod znamená pro pozůstalé opravdovou tragédii.
Každá smrt má svůj příběh, každá představuje
problém, s nímž se musejí vyrovnat nejen nejbližší
příbuzní. Všichni se ptáme po důvodech a smyslu
takových ztrát. Všichni stojíme bezradně nad
márami a opouští nás odvaha k dalšímu životu.
A právě v této bezútěšné chvíli k nám
přistupuje Ježíš. Teprve nyní si uvědomujeme,
že kráčel po celou dobu s námi, jen jsme si ho
v běžném ruchu každodenních radostí a povinností
nevšímali. Teprve nyní se nám uvolňují oči, uši a
ruce a my ho dokážeme vidět, slyšet jeho
povzbudivá slova a cítit jeho uzdravující dotek.
Ježíš křísí nejen naše mrtvé, ale především
nás samé. Obnovuje naše životy, dává jim nový
směr a smysl. Nemůže – zatím – vzkřísit všechny
zemřelé, ale doprovází nás při jejich pohřbu a
především po něm. On, který prošel nejvyšším
utrpením i smrtí, nám dobře rozumí. I on zakusil
zoufalství naprostého opuštění. Takovému již nikdy
vystaveni nebudeme. Vždy, za každých okolností,
bude spolu s námi.
A jednou – o tom dni však ví jedině jeho
otec – vzkřísí všechny naše mrtvé.
Pavel Obluk
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PROGRAMY PRO DĚTI
 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu - 9.30 – 11. 30 na farním středisku (modlitba
s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).
 Domácí škola v praxi - beseda ve středu 2. 11. 2016, v rámci programu Sedmikrásek - 9.30 klasický program,
10.30 - samotná beseda s Mgr. Ivou Sovadinovou, maminkou 6 dětí, která své starší děti vzdělává doma.
 Taneční hýbánky pro děti a mamky - ve středu 9. 11. 2016, v rámci programu Sedmikrásek.
S sebou – velký šátek na tanec, klokanku nebo šátek na uvázání pro malé děti. Těší se na vás Pavla Čermáková.
PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
 Modlitby matek pro maminky na RD – vždy jednou za 14 dní (každý sudý čtvrtek) u Ivy Sovadinové, jinak
u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo - 775978764.
 Cvičení s rehabilitačními prvky – středa od 16.30 do 17.30 s lektorkou Ing. Marií Vychopeňovou
 Společné vytváření adventních věnců – 25. 11. v 19. 00 v Čítárně
ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)
 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30 Kč); každé
úterý od 9.00. Listopad inspirovaný pohádkou „Křemílek a Vochomůrka“.
 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:0 - tzv. „Koloběh knih“ – knihy můžete přinést, vyměnit
za jiné či si je odnést domů, popř. se do nich začíst na místě.
 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně
KURZY PRO MANŽELE, RODIČE I JEDNOTLIVCE
Kurz „Přirozené plánování rodičovství“
Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru, vždy v první pátky v měsíci
4. 11. 2016, 2. 12. 2016, 6. 1. 2017 a 3. 2. 2017 v 19. 00 na farním středisku; s Ivou a Vaškem Sovadinovými.
PPR je moderní metoda, která využívá přirozených ukazatelů plodnosti k určení plodných a neplodných dní. Vyvíjí se
více než 80 let a jeho současná moderní forma (sympotermální metoda) je vhodná pro jakýkoli manželský pár.
Na kurz je nutné se přihlásit do 1. 11. (tel. 731 402 395, mail cprsumperk@ado.cz.
Kurz „Respektovat a být respektován“
Jedná se o ojedinělý kurz, který povedou manželé Kopřivovi. Manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi jsou psychologové,
spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován. Tento koncept výchovy, komunikace, motivace a vztahů
šíří společně s dalšími kolegyněmi prostřednictvím kurzů už více než 15 let mezi rodiče, učitele a veřejnost. Žijí spolu
31 let, vychovali pět dětí a bydlí na Valašsku, v Bystřici pod Hostýnem.
Kurz se uskuteční ve dvou víkendech (20. – 22. ledna a 17. - 19. února 2017) na farním středisku Více informací
se dozvíte na webových stránkách Centra pro rodinu a přiloženém plakátku.
Kurz pro rodiče i jednotlivce „Výchova teenagerů“
Kurz Výchova teenagerů tvoří pět delších (nebo deset kratších) setkání. Cílem kurzu je pomoci rodičům i těm, kdo
vychovávají teenagery ve věku 11–18 let, rozvíjet s nimi zdravé vztahy a vést je k dospělosti. Kurz Vytvořili Nicky a
Sila Leeovi, autoři známých kurzů „Manželské večery“ či dalších kurzů, jako jsou “Příprava na manželství“, „
Výchova dětí “aj. Leeovi těží jednak ze své vlastní zkušenosti rodičů čtyř dětí, jednak z rozhovorů s mnoha rodiči,
kteří absolvovali jejich kurzy o rodičovství. Kurz „Výchova teenagerů“ má podobnou strukturuj jako výše zmíněné
Manželské večery – i tento kurz využívá promluvy prostřednictvím DVD, práci s příručkami, rozhovor v páru či
skupině, občerstvení během každého večera.
Kurz se uskuteční na farním středisku v Šumperku 22. a 29. ledna a 5., 12. a 26. února od 17.00.
Bližší informace budou včas sděleny.
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VĚRA SZTUCHLÍKOVÁ
V úterý 18. října jsme oslavili svátek sv. Lukáše, patrona lékařů. Apoštol
Lukáš se narodil na počátku našeho letopočtu v syrské Antiochii
a původním povoláním byl lékař. K příležitosti tohoto svátku jsme si
do našeho „Křesla pro hosta“ pozvali také lékaře, vlastně lékařku – paní
Věru Sztuchlíkovou. Ta se do Šumperka přestěhovala z Beskyd právě kvůli
své lékařské profesi a věnuje se jí už téměř 25 let.
Můžeš se nám představit?
Jmenuji se Věra Sztuchlíková, vyrostla jsem v Beskydech, konkrétně
ve vesničce Lichnov u Nového Jíčína. Mám jednoho bratra a ten žije –
společně se svou ženou, dvěma dětmi a s mými rodiči – v Lichnově.
Vystudovala jsem Gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm a poté
Lékařskou fakultu v Olomouci. V roce 1991 jsem nastoupila na interní
oddělení v Nemocnici Šumperk.
Jak ses dostala z Beskyd do Šumperka?
Přišla jsem za prací. Chtěla jsem pracovat na interním či neurologickém oddělení a jediná nabídka pracovního místa
v širokém okolí byla právě zde, na šumperské interně. Takže jsem se ocitla v cizím městě a na novém působišti.
Na interním oddělení jsem pracovala 4,5 let a letos je tomu právě dvacet let od doby, kdy jsem nastoupila
na Hemodialyzační středisko v Šumperku.
Být lékařkou, to musí být víc poslání než povolání. Není to tak?
Od malička jsem toužila pomáhat lidem. Nejprve jsem chtěla být zdravotní sestřičkou. Náš rodinný přítel, který byl
dětským lékařem, mě oslovil svým příkladem a postupně mě přivedl k myšlence stát se lékařkou.
Co je na Tvé práci nejkrásnější?
Nejkrásnější a nejvíce povzbudivé jsou v mé práci takové
okamžiky, kdy s Boží pomocí mohu pacientovi poradit
či pomoci. Člověk vnitřně cítí, že pomoc pochází shůry,
od Boha, že to není jen jeho zásluha. Většina pacientů, s kterými
se při své praxi každodenně setkávám, jsou lidé chronicky
nemocní. Jejich nemoc se nedá vyléčit, jen zmírnit či zpomalit.
Jsem vždy ráda, když se mi podaří navázat s pacientem důvěrný
vztah a mohu mu nejen pomáhat po tělesné stránce, ale
doprovázet ho i duchovně.
A co je nejsmutnější či bolestné? Je to smrt pacienta?
Když ti víra ukazuje smysl života, pak smrt přijímáš jinak.
Nemůžeš se na utrpení a smrt dívat jako nevěřící lidé. Smrtí
život nekonči, ale pokračuje dál.
Zmínila jsi, že pracuješ na Hemodialyzačním oddělení
v Šumperku. Můžeš nám toto oddělení více přiblížit?
Dialýza Šumperk zajišťuje péči o pacienty s onemocněním
ledvin. Pacientům se selháním jejich funkce nabízí léčbu,
při které se krev očišťuje od toxických zplodin. Na našem
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oddělení je možné najednou oddialyzovat
patnáct pacientů. Tito se střídají ve dvou až
třech směnách, na dialýzu dojíždějí 2 – 3x
týdně a stráví zde 4- 5 hodin. Dle preference
pacientů je možné také zvolit léčbu břišní
dialýzou, kterou si pak provádějí sami doma a
jezdí k nám do ambulance na kontrolu
jedenkrát za šest týdnů. Musí však splňovat
určité předpoklady – mít zájem o tento
způsob léčby a dodržovat pravidla léčby.
Součástí našeho dialyzačního střediska je
nefrologická ambulance, ve které se léčí lidé
s nejrůznějšími druhy postižení ledvin. Taktéž
připravujeme
pacienty
k
eventuální
transplantaci ledvin.
Pro pacienty je pravidelné docházení na
dialýzu velmi náročné. I pro lékaře to však musí být mnohdy nelehké. Jak Ti při Tvé práci pomáhá víra?
Nechci, aby to znělo jako fráze, ale bez víry si svou práci nedovedu představit. Jak už jsem řekla, spousta situací či
řešení jsou Boží dary a Boží milosti. Sílu k práci čerpám z vědomí, že na to nejsem sama. Modlitba a svátosti jsou pro
mě důležitou oporou a pomocí.
Jsi věřící od malička? A je někdo, kdo Tvoji víru ovlivnil?
Co se týká víry, měla jsem v životě velké štěstí. Vyrůstala jsem od malička ve věřící rodině. V období puberty mě
velice ovlivni P. Ladislav Filgas, který tehdy působil v naší farnosti. V té době panovala tuhá totalita. I přesto si nás
dokázal přitáhnout. Věnoval se nám a hrál s námi třeba i karty. Když jsem mu říkala, že si mě kartami hodně získal,
vtipně odpověděl, že duchovní život každého člověka začíná jinak. K prohloubení mé víry rovněž přispěla paní
Anička, která byla hospodyně na faře a o otce Filgase se starala. Sama hrála na šest hudebních nástrojů, na které nás
učila hrát (mě konkrétně na zobcovou flétnu), vedla ve farnosti scholu a společně s otcem Filgasem jezdila s námi –
dětmi - na tábory do přírody. Byla úžasný člověk. Když jí v roce 1984 srazilo auto, bylo to pro nás velmi smutné.
Převzala jsem po Aničce vedení scholy a naše rodina se začala více starat o samotného otce Filgase. Oba - on i paní
Anička - jsou pro mě doposud velkým příkladem opravdové a hluboké víry.
Máš nějakého oblíbeného světce či citát, který Tě provází životem?
Asi nejvíc mě oslovuje Matka Tereza. A citát z Lukášova evangelia: „Miluj Pána Boha svého…
Jaké jsou Tvé zájmy a záliby?
Zájmů mám hodně. Potěší mě jakákoliv dobrá kniha, nezáleží na žánru. Nedávno jsem četla knihu od Eliase Velly
„Maria, Matka Ježíšova“. Velice mě oslovila a všem ji vřele doporučuji k přečtení. Mám ráda rovněž zpěv a muziku,
nejraději si poslechnu především folkovou či vážnou hudbu. Klid a vyrovnanost nacházím v přírodě. Často chodím
na vycházky či na hory.
Jaké místo si získalo Tvé srdce?
Na to odpovím bez zaváhání: La Saletta ve Francii. Je to úchvatné poutní místo v Savojských Alpách, obklopené
nádhernou přírodou. Oproti jiným poutním místům je zde míň poutníků a člověka zasáhne právě svým klidem a
promodleností.
Je o Tobě známé, že jsi byla – tak trochu pracovně – na Haiti. Pověz nám něco o tomto nevšedním zážitku
Haiti je ostrovní stát v Tichomoří a je to jedna z nejchudších zemí na světě. V roce 2005 byl vyslán na Hati čtyřčlenný
tým, jehož jsem byla součástí, který měl zjistit, v čem konkrétně je potřeba pomoci v jedné haitské farnosti, konkrétně
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Baie de Henne, jejímž duchovním správcem byl český rodák P. Roman Musil. Kromě mě – lékařky – se cesty
účastnili zdravotní sestra, kameraman a fotograf.
Jaké byly vaše první dojmy?
Po příletu do hlavního města Port-au-Prince nás obklopil všudypřítomný chaos, špína a chudoba. To vše však
vykompenzovali zdejší lidé, kteří byli milí, přátelští a nesmírně vděční za vše. Navíc v menší vesnici, kterou Baie de
Henne ve srovnání s hlavním městem je, se vše jevilo klidněji a příznivěji.
Jak jste tam byli dlouho?
Na Haiti jsme byli tři týdny. Kromě zpráv o zdejší farnosti jsme získávali i informace o tamějších dětech a vytvořili
jsme první databází 50 dětí pro pilotní adopci na dálku. Když se zdejší lidé dověděli, že jsou zde přítomni i
zdravotníci, začali k nám chodit se zdravotními problémy. Měli jsme s sebou nějaké léky, obvazový materiál, injekce,
skalpely, pinzety. Dělali jsme, co jsme mohli, ale spíše to bylo, jak se říká „na koleně“. Z celého našeho pobytu jsme
natočili dokument, s kterým jsme po našem návratu domů jezdili po České republice, abychom takto přinesli
povědomí o této zemi a získali pro ni tolik potřebné finance.
Jaké sis z této cesty přinesla poznání pro svůj další život?
Cesta na Haiti mi dala hodně. Když člověk vidí zdejší všudypřítomnou bídu a chudobu, lépe si pak uspořádá své
životní hodnoty a zjistí, kolika malichernostem a zbytečnostem věnuje čas.
A co bys řekla na závěr našeho rozhovoru?
Aby se lidé měli rádi .
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

STO LET OD ÚMRTÍ FRANTIŠKA JOSEFA I.
František Josef I. (18. 8. 1830 – 21. 11. 1916) se narodil jako nejstarší syn arcivévody Františka Karla
z dynastie Habsburské-Lotrinské a jeho manželky Žofie Frederiky Bavorské. Patřil jako rakouský císař, uherský král,
král lombardský a benátský, dalmatský, chorvatský, slavonský, markrabě moravský etc., etc. mezi nejvýznamnější
monarchy 19. století. Českým králem se však nenechal korunovat a vládl neuvěřitelných 68 let, poté, co již v 18 letech
převzal v Olomouci funkci po svém strýci Ferdinandu I., který abdikoval z důvodu nezvládnutí revolučních událostí
v monarchii v roce 1848, ale i z důvodu slabomyslnosti. Za jeho života došlo v monarchii k převratným změnám –
zanikl feudalismus, vrcholila průmyslová revoluce, vznikla železniční síť, na silnicích se objevily první automobily,
souhlasil s Rakousko – Uherským vyrovnáním – v roce 1867 vyhlásil princip dualismu, ale v roce 1871 však odmítl
vyrovnání s Čechy. Příčinou prý byla přímluva Sissi, která milovala Uhry, měla tam svého velkého ctitele hraběte
Gyulu Károlyho Andrássyho a mluvila dobře i maďarsky.
Na „císař pána“ vzpomínali naši předkové s úctou jako na pečlivého, pracovitého a obratného politika, který
často navštěvoval Čechy i Moravu, rád nosil uniformy, miloval armádu, avšak žádnou válku nikdy nevyhrál. Stárnoucí
monarcha již velmi nerad přijímal jakékoliv novinky, lpěl na zažitých stereotypech, nepřistoupil na federalizační
reformy a byl přesvědčen o své božské vyvolenosti. Proto ani ve vysokém věku nehodlal předat trůn následníku
Františku Ferdinandu d´Este a po jeho zavraždění v Sarajevu byl nucen vyhlásit Srbsku ultimátum, které vedlo
28. 7. 1914 k první světové válce.
Vnější podobu jeho majestátu nenarušily ani tragické události v jeho osobním životě – poprava bratra
Maxmiliána v roce 1867 v Mexiku, sebevražda jediného syna Rudolfa v roce 1889, zavraždění milované manželky
Alžběty Bavorské (Sissi) v roce 1898 nebo zavraždění synovce Františka Ferdinanda d´Este v roce 1914. Svému
prasynovci Karlovi pak mohl pouze předat ve válečném konfliktu již rozpadající se říši, která definitivně zanikla
v roce 1918.
Návštěvníci Vídně mohou až do konce listopadu navštívit čtyři samostatné výstavy, vztahující se k osobě
císaře Františka Josefa I.
Pavel Hýbl
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MUSELA ZEMŘÍT, ABY MOHLA ŽÍT
U nás v Bad Hersfeldu jsme na uprchlíky zvyklí. Největší vlna jejich příchodu už, jak se zdá, pominula. Není
to nic nového. V nemocnici na oddělení se s nimi častěji dorozumíte aspoň lámanou němčinou, kterou se úspěšně učí.
Ten pocit, že je válka blízko, že se nás dotýká, se pomalu vzdaluje.
Onen zářijový den se ale válka přiblížila za hranice naší země, přiblížila se mi na dosah ruky.
Ráno jsem jako vždy na oddělení nejprve odebírala krev. Byl to můj
první den zpět v práci, pár dní jsem ležela doma nemocná v posteli, takže
jsem většinu pacientek ještě ani neznala. Zpod hidžábu se na mne usmála
celkem mladá žena a nejméně třikrát mi za odběr krve poděkovala. Vrátila
jsem se zpět na sesternu a zjistila, že jsem odebrala nesprávné vzorky
a zaměnila pacientky. Vzala jsem tedy jiné zkumavky a zamířila zpět
k pacientce. Omluvila jsem se jí a podruhé provedla odběr. Na chování
pacientky mi ale přišlo něco zvláštního a sympatického, nedovedu si to úplně
vysvětlit, napadlo mě, jestli náhodou není zdravotní sestra. Říkala, že ne, ale
lékařka. Ptala jsem se, jaké odbornosti, ale nedokázala to dost dobře německy
popsat. Nakonec jsem pochopila, že je praktická lékařka. V Německu
už pobývala celkem dva roky a ráda by pracovala, vyprávěla. Utrpěla však
před pěti lety v Sýrii poranění, kvůli kterému málem zemřela. Výbušnina jí
roztrhala břicho. Museli jí odstranit část střev, dělohu a vaječníky. Od té
doby měla velké zdravotní problémy a do práce se už nemohla vrátit.
Měla jsem naspěch. Se vzorky její krve v rukou jsem už pomalu směřovala ke dveřím z pokoje. Nedošla jsem
ale daleko. Zastavila jsem se, otočila se a poslouchala, co mi ta mladá žena dál vyprávěla. „Vy jste tady sama?“
zeptala jsem se. Odpověděla, že ano. Její rodina a děti zůstaly v Sýrii. Když tam ještě taky po svém úrazu žila, snažila
se pro ostatní lidi aspoň tajně shánět léky a lékařskou pomoc. To se ovšem zakrátko znelíbilo Assadovu režimu.
Po roce jejího úsilí ji unesli a asi měsíc krutě mučili. Popsala mi přesně, co se jí dělo, ale já to ani nedokážu znova
vyslovit, natož napsat na papír. Podařilo se jí uprchnout a nakonec ji prohlásili za nezvěstnou. Skrývala se v Bejrútu.
Byla ale politicky stíhaná a kdyby ji našli, čekala by ji jen další muka a nakonec smrt. Jejímu otci se podařilo pomocí
obrovské částky peněz zajistit, aby byla prohlášena za mrtvou. Vyšlo to. Musela zemřít, aby mohla žít. To byla její
jediná šance, jak si zachránit život.
Měla velké štěstí a dostala se do Německa. Její rodina zůstala v Sýrii. Žijí teď prý v poněkud klidnější části
země a její děti dokonce chodí do školy. Jestli s nimi vůbec někdy mohla navázat kontakt, nevím. Nedokázala jsem se
už na moc zeptat. Říkala, že si tady v Německu našla přátele, že jinak by se to ani nedalo přečkat. Ještě několikrát mi
poděkovala za opakovaný odběr krve. V očích měla klid a její obličej byl až skoro radostný. Než jsem odešla,
poděkovala jsem jí. Nemusela jsem nic dalšího říkat, protože jsem si byla jistá, že pochopila, co pro mě její příběh
znamenal. Byla jsem sice otřesená, ale velmi poctěná tím, že mi ho svěřila.
Dala jsem vzorky krve do stojanu a přemýšlela, co mám dělat. Mám jít brečet? Už dříve jsem slyšela příběhy
svých pacientek, které se plavily po Středozemním moři nebo ušly těhotné neskutečné vzdálenosti pěšky. Moc
uprchlíků se ale se svými příběhy nesvěřuje. Většinou řeknou, skoro jako by se za to styděli: „Víte, museli jsme utéct.
Jsme ze Sýrie. U nás je válka.“ Nikdy jsem podobný příběh osobně neslyšela.
Později, když přišly laboratorní výsledky, mohla jsem pacientku propustit domů. Vzala jsem ji na vyšetřovnu,
prohmatala jí břicho plné jizev a předala propouštěcí zprávu. Když jsme se vrátily na pokoj, ležela na vedlejším lůžku
jedna těhotná muslimka, která neuměla německy vůbec. Nevěděla jsem, jak jí vysvětlit, že se díky Bohu nepotvrdily
naše obavy a že nemusí být operovaná. Paní doktorka ze Sýrie se hned nabídla, že bude tlumočit. Tiše německy
pronesla: „Díky Bohu. Ano, všechno máme díky Bohu.“ Usmála se a přeložila tu dobrou zprávu do arabštiny. Znovu
se usmála, za všechno mi ještě dvakrát poděkovala a popřála mi krásný den.

V Bad Hersfeldu 25. 09.2016
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VZPOMÍNÁNÍ (NEJEN) DUŠIČKOVÉ
V sobotu 1. října odešel na věčnost pan
Gerhard Wanitschek, křesťan z německo-české rodiny
ze Šumperska, žijící v Hardheimu v Německu. Člověk,
který byl pro mne žijícím symbolem naděje
v odpuštění a smíření.
Když jsem se před časem díky zájmu
o židovskou hudbu a tradice seznámila s lidmi
z loštického sdružení Respekt a tolerance, tak mě snad
poprvé v životě napadla otázka: a co se vlastně stalo se
šumperskými Židy? Žili tu vůbec nějací před válkou?
A jaké asi bylo jejich soužití s převážně německými
obyvateli? A pak jsem jednoho dne zahlédla pozvánku
na přednášku
pana
Gerharda
Wanitschka
o předválečném životě v mém rodném městě. Myslela
jsem si, že se bude týkat především soužití Čechů
a Němců, a tak jsem byla velmi překvapená jeho
krásným
vyprávěním
o
„mých
židovských
spoluobčanech“, ale především hluboce oslovena jeho
osobním vyznáním.
„Jednou jsem dostal od kamarádky knížku se
židovskými anekdotami. Byla v nich velká moudrost.
Napadlo mě, jací to byli lidé? A co se vlastně stalo
s těmi šumperskými Židy. Vybavila se mi jména těch,
ke kterým jsme chodili nakupovat: Weissbarth,
Bandler, Kantor. Jejich jména a adresy jsem si potom
ověřil ve starém adresáři. Při své návštěvě Šumperka
jsem zavítal na židovský hřbitov. Na náhrobku rodiny
Schildovy jsem si všimnul jména Valtr a informace,
že zahynul v roce 1944. Vzpomněl jsem si na kluka,
který byl trochu větší než já. Jako malý chlapec jsem
chodil s dědou na pilu, kterou vlastnili Schildovi. Nyní
se mi vybavila pila a malý kluk, asi to byl ten Valtr,
kterého vozili na vozíku a že jsem se také chtěl na tom
vozíku svést. Vůbec jsem nevěděl, že Schildovi byli
Židé. Najednou jsem chtěl vědět, co s nimi vlastně
bylo. Vybavily se mi filmy o holocaustu, které jsem
dříve sledoval v televizi, a nic mi neříkaly, nic jsem
necítil. Ale teď najednou jsem cítil. Věděl jsem,
že musím něco udělat. Více než 20 let se zabývám
hledáním neviditelných stop. Oběti, vrahové a také já
mluvíme nebo mluvili stejným jazykem. Když mohu
trochu přispět k tomu, aby oběti nebyly znovu zabity
tím, že se na ně zapomíná, pak měl můj život v důchodě
smysl.“
Díky úžasné sběratelské práci pana
Wanitschka a spolupráci se sdružením Respekt a
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tolerance vznikla publikace Ti, kterým bylo vráceno
jméno, nebudou zapomenuti: Šumperské židovské
vypovídaní a také výstava Obyčejní lidé
v neobyčejných časech. Tato výstava už třetí rok
putuje po základních a středních školách na Moravě
a já jsem mohla zblízka pozorovat, jak „obyčejné
příběhy“ působí na mé studenty. Veřejnost ji mohla
před časem zhlédnout v Klášterním kostele.
A tak dnes díky panu Wanitskovi můžu
při procházce po Hlavní třídě (č. 7) vzpomenout
na statečného lékaře MUDr. Emila Bodamského,
specialistu zdejší tuberkulózní léčebny, který odmítl
emigrovat a opustit své pacienty, a tuberkulóze
nakonec sám v Terezíně podlehl. Při průchodu pod
„Schillerem“ se mi zase vybaví obzvlášť krutý osud
statečné ženy a matky Kamily Bandlerové. V osmnácti
letech se provdala za šumperského obchodníka
Eduarda Bandlera a porodila mu 9 synů a 1 dceru. Její
muž ale ve 47 letech zemřel na následky infarktu a ona
zůstala na obchod i výchovu dětí sama. Přesto všechny
děti studovaly a pět jejich synů dokonce vystudovalo
vysokou školu. Válka ale širokou rodinu rozmetala
do celého světa a většina členů bohužel nepřežila.
Sama paní Bandlerová byla v roce 1942 ve svých 74
letech zavražděna v koncentračním táboře Treblinka.
A když spěchám na koncert do Domu kultury, často si
vzpomenu na Dr. Henry Mowchensona. Překrásnou
vilu na Fialově ulici totiž postavil jeho tatínek podle
návrhu své ženy Josefy. Zatímco jeho rodiče a 3 sestry
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na Tulinku, můžete si spolu se mnou vzpomenout
na pana Ludwiga Strassmana, dlouholetého a velmi
úspěšného technického ředitele hanušovického
pivovaru. Díky své ženě Agnes konvertoval
ke katolictví, ale když začali být v roce 1944
do transportů zařazování i tzv. míšenci druhého stupně,
rozhodl se starý pán (72 let) zachránit své děti a ženu
(a skutečně se mu to podařilo). Na druhý svátek
vánoční se na oblíbenou rodinnou procházku vydal
sám, podřezal si žíly a vykrvácel. Mrtvému panu
Strassmannovi nebylo povoleno místo odpočinku
na městském hřbitově. V nejužším rodinném kruhu
a za účasti katolického kněze byl pohřben
na židovském hřbitově bez náhrobku. Náhrobek –
symbolicky 72 cm vysoký kámen – mu dal vytvořit
až pan Gerhard Wanitschek … a také Davidovu
hvězdu na šumperský židovský hřbitov a také se
podílel na umístění pamětní desky s 80 jmény (dnes
už jich známe 115) obětí holocaustu ze Šumperka
a také ...

zahynuly v koncentračních táborech, Henry se jako
lékař dostal do britské armády, u Monte Casina byl
těžce raněn a stal se ve své době nejmladším
plukovníkem britské armády. Za zásluhy při budování
zdravotní péče v africkém Malawi byl oceněn řádem
„Důstojníka řádu Britského imperia“ a spolkový
prezident ho ocenil záslužným křížem 1. třídy.
A až půjdete na romantickou podzimní procházku

S Gerhardem jsem se potkal poprvé již v první
polovině 90. let. Byl člověkem, který se každému
zapíše do mysli na první setkání. Milý a vlídný, mladý
duchem,
obrovská
studnice
vzpomínek
na předválečný, válečný ale také poválečný život
v Šumperku. Setkávali jsme se pak pravidelně a na
všechna setkání rád vzpomínám. Gerhard vykonal
obrovskou práci pro česko-německé vztahy a českoněmeckou spolupráci. Byl důležitým členem
Společnosti česko-německého porozumění. Ovládal
dokonale oba jazyky a díky tomu, že pocházel
ze smíšeného manželství, dokázal pochopit a
vysvětlovat vztahy Čechů a Němců z obou stran.
Byl tlumočníkem, historikem, diplomatem, ale hlavně
přítelem všeho, co souviselo se Šumperkem,
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Jedním ze skutků milosrdenství je i modlitba
za zemřelé. Za naše milované a blízké, ale také za ty,
kteří svou rodinu neměli nebo za ty, kteří nemají ani
svůj hrob. Díky panu Gerhardu Wanitschkovi ale dnes
někteří z nich nejsou jen pouhým číslem v počtu obětí,
ale lidskou bytostí, která měla své jméno a jedinečný
osud.
Zádušní mše za pana Gerharda Wanitschka
bude sloužena v pátek 16. 12. 2016 v 18 hod. v kostele
sv. Jana Křtitele.
Hana Havlíčková

jeho historií i současností. Má také velkou zásluhu
na restaurování
interiéru
klášterního
kostela.
Organizoval zájezdy pro lidi, kteří mají kořeny
v našem regionu. A při té příležitosti nikdy neopomněl
uspořádat sbírku na renovaci mobiliáře klášterního
kostela.
S ohledem na výše uvedené aktivity udělilo
Zastupitelstvo města Šumperka v září 2016
jednomyslným rozhodnutím Gerhardu Wanitschkovi
čestné občanství města Šumperka a tím ho zapsalo
nesmazatelně do historie města.
Zdeněk Brož
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VÁNOČNÍ BALÍČKY
na Ukrajinu posílají každý rok dětem
v nouzi čeští dárci. Letos by je mělo dostat 304
dětí. Vybrat si konkrétní dítě a přečíst si seznam
věcí, které potřebuje, mohou dárci na stránkách
www.acho.charita.cz. Balíčky je pak třeba
doručit na nejbližší Charitu nebo na Arcidiecézní
charitu Olomouc do 4. prosince 2016.
Jedenáctiletý Andrij se staral o svou
maminku, která po úraze nohy zůstala dlouhé
měsíce ležet doma. Staral se také o malé
hospodářství a zahradu. Jeho otec odešel
pracovat do zahraničí a od té doby o něm rodina
nemá zprávy, ocitla se bez prostředků.
Několikrát se stalo, že chlapec ve škole
kolaboval z hladu, než byl zařazen do projektu
na pomoc chudým dětem, kde dostával denně
teplé jídlo. Přesto všechno se chlapci o Vánocích
splnil sen. Rozbalil balíček a v něm byly kromě
dalších potřebných věcí nové zimní boty, které si
přál ze všeho nejvíc…
Projekt Vánoční balíček zajišťuje a
koordinuje Arcidiecézní charita Olomouc
(ACHO) ve spolupráci s ostatními Charitami
olomoucké
arcidiecéze.
ACHO
pomáhá
na Ukrajině už dlouhá léta. „Balíčky doručujeme
chlapcům z dětského domova v Bortnikách, dále
dětem zařazeným do fondu Děti v nouzi
v Lopatynu a dětem ze sociálně slabých rodin, o
které se starají Charity Ternopil a Kolomyja.
Letos se k projektu Vánoční balíček připojuje i
Charita Chmelnyckyj,“ uvádí koordinátor projektů na Ukrajině Vasyl Vasyliv. Podle něj se do akce každý rok zapojují
zhruba tři stovky dárců z celého Česka. Ti si najdou konkrétnější údaje o dětech a pravidlech potřebných k zakoupení
dárku na webových stránkách ACHO.
Vánoční balíček pro jedno dítě by měl obsahovat věci za 900 – 1 200 korun, aby děti dostaly pokud možno
dárky ve srovnatelné hodnotě. „Dárci by měli dětem pořídit pouze nové věci. Dále balíček nesmí obsahovat potraviny
a žádné cukrovinky. To je totiž v rozporu s ukrajinskými celními předpisy a tento obsah by mohl velmi zkomplikovat
proces proclení. Pokud by přece jen někdo z dárců chtěl dítěti udělat radost sladkostmi, může poslat peníze na účet
Arcidiecézní charity Olomouc číslo 4030207/0100 a my sladkosti nakoupíme přímo na Ukrajině,“ přibližuje pravidla
Vasyliv. Jednotlivé balíčky by měli dárci dodat na nejbližší Charitu nebo na Arcidiecézní charitu Olomouc do 4.
prosince. V případě potřeby se mohou obrátit přímo na ACHO. „Během prosince dárky převezeme na Ukrajinu
a začátkem ledna je pak rozdáme ukrajinským dětem osobně,“ dodává Vasyl Vasyliv.
V současnosti je na Ukrajině velmi špatná ekonomická situace. Ceny rostou a mnozí lidé jsou zcela bez práce.
Podle posledních zjištění Charity stálo například balení plenek 400 – 450 korun, přičemž průměrný ukrajinský plat
čítá 1 200 – 3 000 korun. Ekonomická situace a konflikt na východě země vedou navíc k rozpadu rodin a dalším
sekundárním problémům.

Děkujeme i za vaše dary na tradiční
„DUŠIČKOVOU“ SBÍRKU PRO ARCIDIECÉZNÍ CHARITU OLOMOUC .
Letos proběhne v našich farnostech v neděli 13. listopadu.
Pán Bůh zaplať!
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JOSÉ SÁNCHEZ DEL RIO
(* 28. března 1913, Michoacán – † 10. února 1928, Michoacán Mexiko)

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svatý José Sánchez del Rio je čtrnáctiletý mučedník z doby
pronásledování katolické církve v Mexiku ve dvacátých letech 20. století.
Vstoupil do hnutí tzv. cristeros, bojovníků bránících se zbraní v ruce
náboženskou svobodu a církev. Byl zajat a mučen, aby se zřekl Krista. Protože to
odmítl udělat, byl ubodán bajonety a zastřelen. V r. 2005 ho papež Benedikt XVI.
blahořečil, svatořečen byl papežem Františkem dne 16. října 2016. José Sánchez
je patronem dětí, mládeže i všech pronásledovaných pro víru, byl jedním z deseti
patronů letošního Světového dne mládeže v Krakově; k jeho atributům patří kříž
a palmová ratolest. Církev si Josého památku připomíná 10. února, ve výroční
den jeho smrti. O kristiádě (hnutí Cristeros) a Josého životě byl natočen film
„Pro větší slávu“.
José Luis Sánchez del Rio se narodil 28. března 1913 ve státě Michoacán v Mexiku. Měl dva starší bratry a
mladší sestřičku. José, v rodině přezdívaný Joselito, měl velmi rád koně, které jeho otec Macario choval. Uměl na nich
dobře jezdit a často se o ně staral. Narodil se v době mexické revoluce, a protože jeho rodné městečko Sahuayo bylo
důležitým centrem odboje, stávalo se, že José s kamarády nacházeli při hrách v okolí vesnice těla mrtvých federálních
vojáků, ale také nevinné zavražděné vesničany.
V roce 1926 vypuklo povstání kristerů (španělsky: cristeros, česky též válka kristerů či kristiáda), které mělo
zpočátku charakter několika lokálních povstání, až postupně přešlo do fáze občanské války. Jednalo se o násilnou
odezvu části katolických obyvatel Mexika na proticírkevní politiku mexického prezidenta Plutarca Callese. Vláda
vytvořila nové proticírkevní zákony, uzavřela katolické kostely, kláštery a církevní školy po celé zemi, vydala zákaz
veřejných náboženských úkonů, zahájila pronásledování katolíků a nařídila vyhnání některých kněží do exilu či jejich
popravu.
Josého bratři se rozhodli stát členy kristerů, padesátitisícového vojska složeného z Mexičanů všech sociálních
vrstev, kteří se spontánně sdružili pod heslem „Viva Cristo Rey!“ (Ať žije Kristus Král!) a bojovali proti mexické
republikánské armádě. Třináctiletý José byl zděšen, když viděl útoky na laiky i kněze a znesvěcování kostelů ve svém
domovském městečku. Stejně jako jeho bratři toužil přidat se k vzbouřencům, matka mu to však kvůli mladistvému
věku nedovolila. José se nevzdával a zdůrazňoval, že i on chce dostat šanci obětovat pro Krista svůj život, vždyť
nikdy nebylo tak snadné dosáhnout nebe jako v této situaci.
„Aby bylo možné jít do nebe, musíme jít do války,“ namítal
José.
Matka se tedy nechala přesvědčit pod podmínkou,
že Josého přání schválí generál Prudencio Mendoza,
ke kterému měla být žádost odeslána. Jak předpokládala,
generál odmítl přijmout Josého mezi vojáky, ale dovolil mu,
aby se stal vlajkonošem oddílu, čistil zbraně, vařil vojákům,
staral se o koně a vykonával podobné činnosti, které snadno
zvládal. Svým příchodem přinesl José do tábora mnoho
radosti, pohody a odvahy. Vojáci si ho velmi oblíbili;
pro jeho mladý věk a statečnost mu přezdívali Tarsicius
(podle svatého Tarsicia - římského chlapce, tajného křesťana
z doby pronásledování prvotní církve, který zemřel ve věku
dvanácti let, když chránil Eucharistii před znesvěcením).
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José se s povstalci ocital v nebezpečných situacích,
pokaždé se mu ale podařilo vyváznout. Dne 25. ledna 1928
bohužel takové štěstí neměl. V průběhu boje vezl svému
kolegovi vojákovi další zásobu munice. Ze svého místa
zahlédl, že kůň generála Mendozy byl zastřelen. Na zemi,
bez koně, byl generál velmi zranitelný. José neváhal,
ze svého vlastního koně seskočil a nabídl ho generálovi se
slovy: „Kdyby zabili vás, chyběl byste. Já tolik scházet
nebudu.“ Za odjíždějícím generálem se zaprášilo, bitva
pokračovala. José zůstal napospas nepřátelům, jejich krutosti
a nenávisti. Byl zajat a převezen do farního kostela,
používaného jako dočasné vězení.
Jeden ze státních příslušníků se pokoušel ve vězení
Josého přesvědčit, aby přestoupil na jejich stranu, a zachránil
si tak život. José mu oponoval, že by si ve skutečnosti život
nezachránil, ale zkazil, a že tuto nabídku nepřijme.
Aby zlomili jeho odpor, rozhodli se věznitelé ukázat mu
popravu oběšením jiného vzbouřence. José však muže
povzbuzoval s nadějí na brzké setkání v nebi. Josého otec
nabídl výkupné, aby svého syna zachránil, nepodařilo se mu
však vládu přesvědčit. José byl odsouzen k trestu smrti. Před
popravou napsal své matce dopis: „Moje drahá maminko, byl
jsem zajat. Myslím si, maminko, že brzy půjdu na smrt, ale to
nevadí. Odevzdej se do vůle Boží; umírám velice spokojen,
neboť až do konce setrvám ve vůli Boží. Netrap se nad mou
smrtí, neboť mně to působí bolest; spíše řekni oběma mým
bratrům, ať následují příkladu svého nejmladšího bratra, a Ty plň vůli Boží. Buď statečná a společně s otcem mi dejte
své požehnání. Pozdravuj ode mě naposledy všechny a přijmi nakonec láskyplné pozdravy od Tvého syna, který tě tolik
miluje a přál by si Tě, dříve než zemře, vidět. José.“
Dne 10. února 1928, asi v šest hodin večer, měli vojáci odvést chlapce na popraviště. Víme o hrůzných
událostech jeho mučení, které vyšly najevo po neúspěšné snaze zlomit Josého odhodlání. Odřezali mu kůži z chodidel
a nutili jej jít kolem města ke hřbitovu. Občas jej také sekli mačetou, až krvácel z několika ran. Brečel a sténal bolestí,
ale neustoupil. Čas od času jej zastavili a řekli: „Když zakřičíš ‚Smrt Kristu Králi!‘, ušetříme tvůj život.“ José pouze
vykřikl: „Nikdy se nevzdám. Ať žije Kristus Král!“. Když došli na místo popravy, několikrát jej bodli bajonety.
Zakřičel jen ještě hlasitěji: „Ať žije Kristus Král!“ Do hlíny před sebou nakreslil kříž a políbil ho. Velitel se tak
rozzuřil, že vytáhnul pistoli a střelil Josého do hlavy.
Později byl José Sánchez pohřben v kostele sv. Jakuba ve svém rodišti, ve městě Sahuayo. Pro nás je stálou
připomínkou, že výzva následovat Krista platí pro všechny lidi, ať mladé či staré. Svatý José Sánchez nás povzbuzuje
svým příkladem, abychom byli stateční a bránili svou víru v Krista, své hodnoty a tradice svých starších. Aby bylo
možné jít do nebe, musíme jít do „války“.
Modlitba ke sv. Josému Sánchezovi del Rio
Svatý José,
nejmenší z Kristových vojáků,
Tvoje poslední krvavé kroky Tě přivedly až do náručí našeho Pána.
Kéž na Tvou přímluvu jsou i naše kroky plné síly a odhodlání dojít k Bohu.
Ať žije Kristus Král!
Amen.
Anička Rozsívalová
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SETKÁNÍ KAPRŮ.
Ráda bych informovala o setkání KaPRů /Kamarádů Proglasu/, které se uskutečnilo v Olomouci 15. 10. 2016
v klášterním kostele kapucínů.
Pěkně připravený program byl prokládán hudbou kvarteta na zobcové flétny a duchovní slovo na téma „Vztah
k Bohu“ přednesl otec Basler od sv. Michala. Při improvizovaném rozhovoru s jedním z mnichů na téma
„Svatý František a ctnosti“, nepřekvapila ani tak slovní obratnost moderátora, jako pohotové odpovědi a důvtip
mnicha, který s úsměvem odpovídal a pokud neznal správnou odpověď, hned věděl, kde najít přesnou citaci slov
sv. Františka.
Otec Martin Holík, ředitel rádia, který se právě vrátil z Říma, nás informoval o vzájemné spolupráci všech
křesťanských radií a zmínil se o tom, že roste snaha předávat informace přímo od pramene, nezkreslené a včas.
Jak víte, rádio Proglas funguje jen z příspěvků dárců. Měsíční provoz vychází cca na tři a půl milionu korun.
Jak se zmínila paní účetní, jsou měsíce, kdy spí klidně, ale jsou také měsíce, kdy přemýšlí, jak s penězi vyjdou. Co se
pokrytí signálem týká, je na tom Proglas dobře. Území republiky je pokryto z 56%. Vysílá přes satelit a je možné jej
zdarma naladit, až na malé výjimky, prakticky všude. Podle sledovanosti má Proglas asi 100 000 posluchačů. Podle
vlastního průzkumu radia je zájem především u starších lidí a pak také u dětí. Chybí však posluchači z řad mládeže a
střední generace. Redaktoři a technici se snaží přilákat také tyto skupiny, a proto je možné kromě komunikace
na Facebooku a Twitteru, poslechnout si stále více pořadů ze záznamu na internetových stránkách www.proglas.cz.
Každé město a větší obec má svého KaPRa, který odesílá finanční dary, eviduje změny adres a je tu také
pro případné dotazy posluchačů a členů. Proto se neváhejte na nás, KaPRy, obrátit.
Závěrem bych chtěla všechny vyzvat, aby si rádio Proglas naladili a našli si svůj pořad, který je jim blízký.
Rádio Proglas je naše křesťanské rádio a záleží jen na nás, jestli si tuto výsadu svého rádia udržíme.
Helena Švubová, KaPR
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Co již proběhlo:

Arcidiecézní ministrantský florbalový turnaj
o Svatováclavský pohár v Šumperku
Ve středu 28. září jsme mohli, spolu se sportovně nadanými ministranty olomoucké arcidiecéze, oslavit u nás
v Šumperku slavnost jejich patrona sv. Václava. A to nejen mší svatou, ale také turnajem o Svatováclavský pohár.
Ministrantů přijelo požehnaně – dokladem je i fotografie (viz níže). Tolik jich v Šumperku snad nikdy nebylo. Mši
svaté předsedal P. Jiří Kupka, kněz, který je pověřený otcem arcibiskupem péčí o ministranty u nás v arcidiecézi.
Ministrantskou službu (kadidlo, loďku, svíčky apod.) vzali na sebe naši šumperští ministranti. Zvládli to
na jedničku . Po mši svaté a společném focení se všichni přesunuli do tělocvičny, kde jsme turnaj zahájili. Kluci
bojovali ve dvou kategoriích – mladší do 15 let a starší od 16 let. V mladší kategorii bylo 8 týmů, ve starší 6 týmů.
Náš děkanátní tým Florbal Angels Šumperk bojoval ze všech sil, i já jsem se zapojil . Nakonec jsme ve finále
podlehli lepšímu týmu Maxistrantů z Olomouce, a tak jsme skončili druzí. I tak jsme dosáhli historického úspěchu.
Loni jsme na turnaji obsadili 3. místo. Budeme-li takto pokračovat dál, získáme příští rok zlaté medaile. Díky všem,
kteří turnaj zorganizovali. Díky i všem, kteří jste nasmažili a napekli dobroty pro naše hladové sportovce .
P. Vilém Pavlíček

Právě běží:
Florbal Angels Šumperk
pondělí v 18:00-19:30 v tělocvičně v Novém Malíně
pátek v 19:30-21:00 v tělocvičně Gymnázia Šumperk
přijďte, budeme rádi – hokejku a sportovní obuv s sebou
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„Spolčo“ aneb „Camino v malém“










pro děti od 1. do 9. třídy
v soboty 1x za 14 dní
od 16.00 do 18.00
dělené na skupiny 1. – 4. třída a 5. – 9. třída
termíny:
o Mladší děti: 5. 11., 19. 11., 3. 12. a poslední předvánoční 17. 12.
o Starší děti: 4. – 6. 11. (Camino), 19. 11., 3. 12. a poslední předvánoční 17. 12.
součástí programu je celoroční hra, aktivity, modlitba aj.
dle domluvy se děti mohou dovést/odvést
vede mládež děkanátu

Bude se konat:
Církevní silvestr





letos II. ročník
v sobotu 26. 11. (poslední den církevního roku)
v Šumperku na farním středisku
bližší informace na plakátku

Kontakt : P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230

Hodné a šikovné děti,
taky už netrpělivě očekáváte první sněhovou nadílku?
Budeme doufat, že nám ji svatý Martin na svém Bělouškovi co
nevidět přiveze. V listopadu ale kromě Martina slaví svátek i
všichni ostatní svatí. A dokonce všichni v jeden den! To ale musí
být v nebi veselo, že? V úkolu pro starší děti zjistíte, jestli se ve
svatých vyznáte a jestli je vůbec poznáte 
Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. mladší děti (do 8 let)
Najdeš cestičku od svatého Martina k prvním sněhovým
vločkám?
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Kategorie II. starší děti (od 9 let)
1. Víte, jak se říká, předmětům, které bývají na obrázcích a sochách svatých, a podle kterých můžeme svaté lépe
poznat? V tajence se to dozvíte. Ne? Tajenka vám to prozradí!

2. Umíte přiřadit jména svatých ke správným obrázkům?
sv. Michal
sv. Lucie
sv. Josef
sv. Anežka
sv. Lukáš
sv. Martin
sv. František
sv. Cecílie
sv. Petr
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LIDÉZ JESENICKA LÍČÍ SVÉ OSUDY
V KNIZE VZPOMÍNKY ZŮSTALY
Nakladatelství Pavel Ševčík - VEDUTA vydalo
knihu Vzpomínky zůstaly od historika Víta Lucuka z
Vikýřovic. Kniha vypráví o jedinečných osudech
jednačtyřiceti lidí z Jesenicka, Javornicka, Vidnavska,
Žulovska a Šumperska v období druhé světové války,
komunismu, sovětské okupace... Příběhy vychází
z autentických výpovědí pamětníků, které navazují na
projekt občanského sdružení Post Bellum. Přečtete si v ní o
sudetských Němcích, vojácích Wehrmachtu, o lidech
pomáhajících partyzánům za druhé světové války,
účastnících domácího odboje, volyňských Češích, lidech,
co prošli koncentračními tábory nebo komunistickými
lágry, o vystěhovaných rodinách „kulaků“, lidech
perzekvovaných kvůli víře a dalších. Jde například o Jiřího
Fišera, kterého si společně s jeho jednovaječným
dvojčetem pro své zvrhlé výzkumy vybral v Osvětimi Josef
Mengele nebo komunistickou justicí neprávem odsouzenou
Helenu Kociánovu, která při nehodě v nápravně pracovním
táboře přišla v jednadvaceti letech o nohu.
Tématem jsou také příběhy obyvatel zaniklých
osad po druhé světové válce. Domy sice již dnes nestojí,
ale osady tvořili především lidé, kteří v nich
prožívali své osudy. Své vzpomínky v knize
vypráví Ingeborg Bahrová, Ela Hadwigerová a
Marie Elšíková z osady Kamenné, Alžběta
Blahutová z osady Růženec, Elisabet Klamertová
z Hřibové, Elvíra Rábková z Hraniček, Erwin
Rieger z Hraničné a Margareta Riegerová z Nových
Chaloupek.
Kniha je volným pokračováním knih Přežili
svou dobu a Zapomenutí svědkové a obsahuje
desítky dokumentačních fotografií. V prodeji bude
v knihkupectvích na Jesenicku a Šumpersku a všech
větších internetových prodejnách.
Dočtete se v ní například vzpomínky pátera
Stanislava Lekavého, řeholních sester Anny Šťastné
(Dobromila) a Anny Schreiberové (Petrina) nebo
Jiřího Šnajdra odsouzeného v roce 1983 za pořádání
modlitebních setkání.

P. Slawomir Sulowski

Tam&Tam – číslo 11, ročník 7, listopad 2016

Strana 21

V NAŠEM DĚKANÁTU ŠUMPERK PROBĚHNE JIŽ 18. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční tříkrálové koledování přinášející
radostnou zprávu o narození Ježíška, Božího syna,
všem, které koledníci potkají a navštíví v jejich
domovech, se kvapem blíží.
Chcete se i Vy připojit k této tradiční sbírce, vnášet radost lidem kolem sebe, obzvláště těm
opuštěným? Chcete touto formou pomoci starým,
potřebným a nemocným lidem? Chcete být nápomocni pro pomoc druhým?
V případě zájmu o poskytnutí Vašeho času jako vedoucího skupinky se, prosím, zkontaktujte s Vaším knězem ve farnosti nebo přímo s Charitou Šumperk (tel.: 583 216 747, mail: zuzana.nedvedova@sumperk.charita.cz),
nejlépe do 15. listopadu 2016. Každá další skupinka napomůže ostatním projít menší úsek své cesty nebo začít
novou cestu tam, kde se ještě nechodilo.
Jak informoval již můj předchůdce, obzvláště Malá Morava, Ostružná a Branná jsou nejvíce potřebné oblasti,
kde se nechodí téměř vůbec nebo jen minimálně. Na Malé Moravě jsme se snažili poslední 2 roky koledovat my –
charitní pracovníci, ale tato oblast je veliká a moc času nám na ni nezbývá, nestačíme obejít všechny části.
Lidé z těchto území se po skončení sbírky ptají, zda se vůbec chodilo a je jim líto, že k nim tři králové nedorazili…
Pokud jen trochu váháte, přihlaste se a poznáte, že na mnohá setkání budete vzpomínat a přinesou radost i
Vám.
Pán Vám žehnej za každou pomoc.
Zuzana Nedvědová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Šumperk
„Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se
mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocný, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli
jste mě navštívit.“ Mt 24, 35

CHARITA ŠUMPERK HLEDÁ DOBROVOLNÍKY
MÁTE ZÁJEM PODĚLIT SE O SVÉ SCHOPNOSTI A DARY?
CHCETE DÁT DRUHÝM NĚCO ZE SEBE?
PRÁVĚ VÁM NABÍZÍME MOŽNOST
 návštěvy nemocných ve vaší farnosti - rozhovory, modlitby,
povzbuzení
 grafické práce na PC - tvoření letáků, plakátů,
webových stránek, apod.)
 pomoc při organizování Tříkrálové sbírky, poutí
 čtení seniorům
Kontakt:
CHARITA Šumperk, Zuzana Nedvědová, tel. č. 583 216 747
nebo přijďte přímo na sídlo Charity na adrese Jeremenkova 7, Šumperk
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HENRYK SIENKIEWICZ
+ 16. LISTOPADU 1916
16. listopadu 2016 si světová
kulturní veřejnost připomene sté výročí
od smrti nejslavnějšího polského
romanopisce Henryka Adama Alexandra
Pia Sienkiewicze.
Narodil se 5. května 1846 ve
Woli Okrzejské na Polesí v rodině s
významnou vlasteneckou tradicí. Mládí
prožil ve Varšavě, kde své tvůrčí nadání
projevil již jako student na lékařské,
právnické
a
filologické
fakultě.
Po vydání několika povídek (např. Janko
muzikant, Bartek vítěz, Črty uhlem, Listy
z Ameriky aj.) vstoupil pak v letech 1876
– 1878 do polské literatury jako autor
výrazného, osobitého charakteru. V
následující dekádě, v rozmezí let 1883 – 1888, vrcholí jeho umělecký vývoj a vychází poprvé mimořádně slavná a
úspěšná historická trilogie, kterou tvoří tři kompozičně samostatné romány: Ohněm a mečem, Potopa a Pan
Wolodyjowski. Vytvořením tohoto monumentálního obrazu z bouřlivých národních dějin se stal Sienkiewicz
klasikem historického románu a čelným představitelem polské literatury vůbec a nabývá světového významu. O
tom svědčí mj. i udělení Nobelovy ceny za literaturu v roce 1905 za jeho snad nejznámější román Quo vadis.
Posledním velkým historickým románem H. Sienkiewicze jsou Křižáci, v nichž líčí boj polského národa
proti křižáckým výpadům, který vrcholí slavnou bitvou u Grunwaldu v roce 1410, ve kterém přibližuje jednu
z nejzajímavějších epoch polské i slovanské minulosti. Pro děti pak ještě v roce 1911 napsal román Pouští a
pralesem.
Po

vypuknutí První
světové
války
se
usadil
ve švýcarském městě Vevey,
odkud podporoval polský odboj
a kde také 16. listopadu 1916
umírá. Jeho smrt oplakával
skutečně celý polský národ.
Sienkiewiczovy ostatky byly v
roce 1924 pietně převezeny do
Polska a uloženy ve varšavské
katedrále sv. Jana.
A
dílo
tohoto
nejslavnějšího
polského
spisovatele,
zakotvené
v osudech
národa,
hovoří
dodnes v nejrůznějších jazycích
k čtenářům celého světa.
Pavel Hýbl
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Drazí, na začátku mého článku se musím vrátit
k událostem bolestným či přinejmenším nepříjemným
pro mnohé z nás. Blíží se totiž mikulášská oslava a je
třeba se zamyslet nad minulou a rozhodnout, co bude dál.
Nepříjemné události z minulého roku, kdy některé děti utrpěly zranění na obličejích, nejen způsobily bolest
těmto dětem a jejich rodičům, nejen pokazily náš dobrý pocit z mikulášského večera, ale zasely i nedůvěru a strach.
V neklidné době, kdy pořád slyšíme o různých atentátech, jsme měli pocit, že i naše šumperské prostředí je
zasaženo zlobou a zlou vůlí. Bohudík podle všeho o zlou vůli vůbec nešlo, bylo to prostě nezaviněné neštěstí, které
nikdo nemohl předpokládat. Závěry vyšetřování jsou (vzhledem k věku dětí) důvěrné a neobdrželi jsme je ani my
jako organizátoři, víme však z policejního prohlášení, že nikdo nebyl shledán vinným ze úmyslného ublížení
na zdraví či obžalován. Přesto patří všem naše omluva. Ačkoliv nechceme, stávají se na světě i zlé věci, přesto
věřím, že nám pochopení a shovívavost pomohou na tyto události zapomenout. Prosím o to všechny, kteří se cítí
jakkoliv poškození. Mrzí nás, že se to stalo a pevně doufáme, že se dětské tvářičky už dobře zahojily a že se mezi
nás vrátí důvěra a radost z očekávání svatého Mikuláše. Ještě jednou se za nás za všechny omlouvám a ujišťuji, že
děti máme rádi a že jim mikulášskou akcí chceme působit jen a jen radost.
Přesto jsme vážně přemýšleli, co dál. Děkuji všem, kteří nás od začátku povzbuzovali v mailech či
telefonicky, abychom to nevzdávali a nenechali se odradit. Tím víc jsem vděčný, že byli mezi nimi i rodiče
poškozených dětí. Ovšem stále zůstávají obavy a tradiční „mazání“ čertovským černidlem může být pro mnohé
velmi stresujícím zážitkem. Mnoho jsme o tom diskutovali a dospěli jsme k rozhodnutí, že letos na straně nás,
organizátorů, nebudou žádní „dětští čerti“. Všechny děti, které se chtějí průvodu zúčastnit, i ty nejzlobivější, budou
letos za anděly. Jedinými představiteli pekel na letošní mikulášské akci budou předem určení dospělí farníci
v čertovských maskách, kteří potáhnou bryčku a zúčastní se představení na pódiu. A ani tito dospělí čerti nebudou
letos mít s sebou černidla a nebudou nikoho mazat. Je sice trochu škoda, že končí jistá tradice, pokud bychom ale
měli někomu způsobit trauma, bude lepší, když od toho ustoupíme. Na konec by to mohlo být stresující a ošemetné
i pro nás samotné.
Prosím tímto všechny rodiče, aby to vysvětlili svým dětem, které mohou být do jisté míry zklamané. Nic se
nedá dělat. Prosíme také, aby všichni s pochopením přijali naši prosbu a nepoužívali žádná černidla, i když nepatří
mezi organizátory a nejdou v hlavním průvodu. Pak budeme všichni klidnější. Z naší strany jsme o větší součinnost
požádali oficiální pořádkové služby. Věříme, že letošní mikulášský večer bude pro šumperské děti radostným a
kladným zážitkem. Musíme se ale o to postarat všichni a prosím o to i širokou veřejnost.
Na setkání se svatým Mikulášem srdečně zveme všechny děti a rodiče. Plán je obvyklý: v 17.00 hod.
odejde průvod Hlavni třídou od hotelu Grand na náměstí Míru, kde bude pokračovat program na pódiu. Těšíme se
na vás.
V druhé části mého slova se chci obrátit na všechny členy pastoračních a ekonomických rad děkanátu. Před
rokem jste byli pozváni na setkání s otcem arcibiskupem, na kterém vám řekl svou představu o fungování
děkanátních pracovníků. Pak jste měli možnost tyto osoby poznat blíže, protože se všemi byly rozhovory
v Tam&Tamu. Jen připomenu, že se jedná o technického administrátora Davida Vašatu, děkanátní účetní Mirku
Večeřovou, nemocniční kaplanku Lenku Topolanovou, vedoucí katechetů Marii Sovadinovou, vedoucí Centra
pro rodinu Lenku Špatnou, pastorační asistentku Charity Zuzanu Nedvědovou a kaplana pro mládež, kterým je
u nás P. Vilém Pavlíček. Samozřejmě spolupracovníky děkana jsou i všichni kněží děkanátu. Na letošek otec
arcibiskup navrhnul setkání farních rad právě s těmito lidmi. Máte možnost se s nimi setkat osobně, poslechnout si,
co dělají, říci své návrhy, navázat větší spolupráci. Také oni se budou moci na vás obrátit se svými prosbami či
dotazy. Takový je smysl tohoto setkání. Srdečně vás zvu na setkání farních rad s děkanem a jeho spolupracovníky,
které se bude konat na farním středisku v Šumperku ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 19.00 hod. Pozvání dorazí
k vám i skrze vaše duchovní správce. Srdečně ale zvu za sebe a prosím, abyste s tím počítali ve svém rozvrhu
úkolů. Díky, těším se na vás.
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Na konec dvě pozvánky pro všechny. Určitě víte, že v listopadu oficiálně končí Svatý rok milosrdenství.
U nás se svaté brány uzavřou v neděli 13. 11., v Římě je svatý otec uzavře o týden později. Pozvání do Králík máte
v časopise. Myslím si, že je třeba za tento výjimečný rok Pánu Bohu poděkovat. Určitě se mnoho dobrého podařilo
a je to důvod k vděčnosti. Něco se ale nepodařilo: zůstane nám to jako úkol do budoucna a je třeba to vložit
do Božích rukou. Proto všechny zveme v sobotu před slavností Krista Krále (19. 11.) v 19.00 hod. do šumperského
kostela sv. Jana Křtitele na VEČER DÍKŮ ZA SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ. Potrvá přibližně dvě hodiny
a budeme společně poslouchat Boží slovo, adorovat, zpívat děkovat a prosit. Bude to také naše příprava na svátek
Krista Krále: našemu Králi zasvětíme naše farnosti a rodiny. Už dnes si to naplánujte a přijďte uzavřít Svatý rok
modlitbou.
Druhé pozvání je pozváním k televizním obrazovkám. Před několika týdny byli farníci na večerní
bohoslužbě v Šumperku překvapení přítomností České televize. Ta totiž natáčela materiál pro nedělní pořad Cesty
víry, který bude věnován naši farníci paní Daně Vargové a jejímu synu Julkovi, o kterých jste v minulých letech už
několikrát četli také v našem Tam&Tamu (naposledy, když v předminulém roce paní Vargová obdržela
v Národním divadle cenu Paměti národa). Podle informací, které máme z televize, bude pořad vysílán v neděli
27. 11. kolem 13.00 hod. na ČT2. Oficiální program na tento den ještě není k dispozici, ale doufáme, že tento údaj
platí a že se nic nezmění. Proto vás už dnes srdečně zveme ke sledování. Paní Vargové blahopřejeme a děkujeme
za její statečný život. Určité i tento televizní pořad bude pro mnohé hodnotným svědectvím a povzbuzením.
Přeji krásný listopadový čas.
P. Slawomir

AWER TOUR s. r. o.
Farní 1, Zábřeh, 789 01, mobil: 731 626 506, tel / fax: 583 418 297
e-mail: info@awertour.cz, www.awertour.cz

SVATÁ ZEMĚ - EILAT
S ODLETEM Z BRATISLAVY
provází:

P. MILAN PALKOVIČ

termín: 9. 3. – 16. 3. 2017
cena: 16 500 Kč +

100 USD

v ceně zájezdu je započítáno:
letenka, letištní a palivové poplatky, 7x hotelové ubytování s polopenzí ve 2 – 3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením,
doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi, odborný průvodce – kněz.
v ceně není započítáno:
- komplexní cestovní pojištění 75,- Kč / den (není povinné - je možné sjednat individuálně u jakékoliv pojišťovny),
- obslužné, vstupy podle programu a taxík na horu Tábor - celkem 100,- USD (platí se průvodci ve Svaté zemi)
- příplatek za jednolůžkový pokoj 2 700 Kč
Eilat – prohlídka Červeného kaňonu, Betlém, .Ain Karem, Jeruzalém, Nazaret, okolí Genezaretského jezera, Kána Galilejská,
hora Tábor, Haifa, Jericho, Mrtvé moře, Eilat.
Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.
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NA POKRAČOVÁNÍ

LEO MAASBURG
MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY
20. KAPITOLA
Je to jeho dílo!

Matka Tereza nejenže vystupovala proti umělým potratům, ale snažila se zcela konkrétně zachraňovat lidské
životy. „Bojujeme proti umělým potratům adopcí,“ zněla její zásada. Proto například v Sovětském svazu, v zemi
s extrémně vysokou mírou potratů, chtěla převzít do péče každé dítě, na které by jí dali povolení. Ze seznamu si
mohla vybrat dvanáct dětí. Vedle jmen a věku dětí bylo na seznamu napsáno i postižení nebo u těžce postižených
poznámka: „životaneschopný“.
Ke skutečně příjemným výsadám, kterých se Matce Tereze se stoupající slávou dostávalo, patřil široký výběr
cestovních pasů. To je ve většině případů praktické, vzpomínám si ale na společnou cestu do tehdy ještě
komunistického Polska, při které hrozilo, že množství pasů způsobí problém.
Při pasové kontrole na letišti ve Varšavě jsem s rakouským pasem neměl žádný problém. Když jsem měl
kontrolu za sebou, otočil jsem se k Matce Tereze a všiml jsem si, jak se hrabe v tašce, aby nakonec vyložila na pult
celou hromadu pasů. Polekal jsem se, protože v komunistickém státě, kde diktátorské struktury ovládaly lidi i
prostřednictvím přidělování pasů, to mohlo snadno být nesprávně pochopeno jako provokace.
Rychle jsem jí vytrhl jeden z pasů a podal jsem ho úředníkovi, zatímco ostatní pasy jsem beze slova vrátil
Matce Tereze. Úředník rozmrzele hledal vízum, ale nenašel ho, a tak zabručel: „Ne!“ Matka Tereza opět začala
kutat v tašce a vytahovala jeden pas za druhým. Opakovaně jsme slyšeli: „Ne! Ne! Ne!“ Nakonec se pas s platným
vízem našel a Matka Tereza mohla překročit hranice.
Tuto scénu, která by ve svobodné zemi byla komická, jsem tehdy vnímal jako dost nepříjemnou. Z jedné
strany proto, že úředníci nebyli zvyklí, aby někdo předložil víc různých pasů. Z druhé strany proto, že komunismu,
jak známo, chyběl jakýkoli smysl pro humor.
Jak tato řeholnice přišla k tolika pasům? Coby indická státní občanka samozřejmě vlastnila indický pas,
jenže ve vícero vyhotoveních, protože z důvodu početných cest se jí pasy vždy velmi rychle zaplnily vízy a
vstupními razítky. Indické úřady záhy pochopily, že jejich „nejlepší velvyslanec“ potřebuje náhradní pasy. Kromě
toho měla Matka Tereza i diplomatický pas, a to ve dvou vyhotoveních. A dále měla vatikánský služební pas.
Pokud si dobře vzpomínám, když se v roce 1996 stala čestnou občankou Spojených států, získala i americký pas.
Ve svých pasech vždycky měla i sbírku svatých obrázků. Zda to zapůsobilo na pohraničníka v
komunistickém Polsku, se už nedozvíme.

Co Matku Terezu dělalo zcela imunní vůči všem pokušením, že se nestala pyšnou, namyšlenou nebo
domýšlivou, když dostávala čestná uznání a ocenění, řády a vyznamenání, když se setkávala s velkými státníky a
měla zkušenosti s menšími privilegii? Proč uprostřed ruchu, který se kolem ní udělal, vždycky zůstala skromnou
„tužkou v Boží ruce“, pokornou služebnicí?
„Je to Jeho dílo!“ odpověděla Matka Tereza s nahoru vztyčeným ukazováčkem jednomu novináři, který
prohlásil, že její nasazení na celém světě je více než obdivuhodné. Podobně reagovala i na otázku, zda chválami a
vyznamenáními, kterých se jí dostává – údajně byla jednou z nejvíce oceňovaných osob na světě –, přece jen trochu
nezpychla. Tehdy zdvihla oba ukazováky k uším: „Tudy to vchází dovnitř a druhou stranou zase ven. A mezitím
není nic. Je to Jeho dílo!“
Když Matka Tereza dostala čestný doktorát jedné indické univerzity, řekla spolucestujícímu biskupovi:
„Nikdy jsem nestudovala a nedostala diplom. O lidských zákonech toho moc nevím, vím toho trochu jen o Božích
zákonech. A tu najednou bum! Dostávám tolik čestných doktorátů.“
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Dne 26. října 1985 byla Matka Tereza pozvána, aby vystoupila na Valném shromáždění Organizace
spojených národů v New Yorku. V den Valného shromáždění OSN se Matka Tereza jako vždy řídila domácím
řádem svých sester ve Washingtonu. Po mši svaté a ranním rozjímání přišlo na řadu uklízení, napřed bylo třeba
vyprat sárí, potom vyčistit záchody a podlahu. Jako každý den pracovala příkladně s ostatními. Většinou si
nárokovala toalety: „Na to jsem odbornice, pravděpodobně jsem nejlepší odbornice na čištění záchodů na světě.“
Potom Matku Terezu odvezli v rozhrkaném autě jednoho pomocníka kongregace do New Yorku. Když tam
přijela, v hlavní budově OSN ji přivítali delegáti a hlavy států velkými ovacemi.
Generální tajemník OSN Javier Pérez de Cuéllar ji uvedl takto: „Toto je sál slov. Před několika dny jsme za
řečnickým pultem měli nejmocnějšího muže světa. Teď máme tu čest, že je tu s námi nejmocnější žena světa.
Myslím, že není třeba ji představovat. Nepotřebuje slova. Potřebuje skutky. Myslím, že to nejvhodnější, co mohu
udělat, je, že jí vzdám čest, která jí náleží, a řeknu, že ona je významnější než já, významnější než my všichni. Ona,
to jsou Spojené národy. Ona, to je mír ve světě. Velký dík.“
Matka Tereza přistoupila v sále Valného shromáždění OSN k řečnickému pultu a začala svůj projev:
„Shromáždili jsme se tu, abychom Bohu poděkovali za čtyřicet let skvělé práce, kterou Spojené národy vykonaly
pro dobro lidí. A protože začínáme Rok míru, všichni se pomodlíme modlitbu, jejíž kopii jste každý dostali.
Pomodleme se tuto modlitbu společně za mír, protože díla lásky jsou díla míru. Pomodleme se ji spolu, abychom
mohli získat pokoj a aby nám Bůh mohl dát pokoj tak, že všichni společně budeme jedno.“
A hned v sále světové politiky a globálních politických intrik předříkávala modlitbu:
Pane, dej, abychom všude na světě
sloužili našim bližním, kteří v chudobě a v hladu
žijí i umírají.
Dej jim dnes skrze naše ruce jejich každodenní chléb,
daruj jim prostřednictvím naší chápající lásky pokoj a radost.
Pane, učiň mě nástrojem tvého pokoje,
abych tam, kde je nenávist, přinášel lásku,
tam, kde je zloba – odpuštění,
tam, kde je nesvár – soulad,
tam, kde je omyl – pravdu,
tam, kde je pochybnost – víru,
tam, kde je zoufalství – naději,
tam, kde je tma – světlo,
tam, kde je smutek – radost.

Pane, dej,
abych raději utěšoval, než abych byl utěšován,
abych chápal, než abych byl pochopen,
abych miloval, než abych byl milován.
Neboť kdo dává, ten dostává,
kdo na sebe zapomíná, sebe nalézá,
kdo odpouští, ten dochází odpuštění,
a kdo umírá, rodí se k věčnému životu.
Amen.

Touto modlitbou svatého Františka z Assisi zahájila svoji řeč. Potom měla před shromážděnými politiky a
diplomaty naprosto běžnou katechezi, ve které – jako vždy – neupozorňovala na sebe, ale na Ježíše:
„Prosili jsme našeho Pána, aby z nás učinil nástroje míru, lásky, jednoty. Ježíš přišel, aby svědčil o lásce.
Bůh tento svět tak miloval, že Ježíše, svého Syna, poslal, aby přišel k nám a přinesl nám radostnou zvěst, že nás
Bůh miluje. A že jeho přání je, abychom se navzájem milovali, jako on miluje každého z nás. Že nás stvořil z
jediného důvodu: abychom milovali a byli milováni, z žádného jiného důvodu. Nejsme na světě jen nějaké číslo,
jsme Boží děti.“
V Číně, říkala ve svém projevu, se jí zeptali: „Kdo je pro vás komunista?“ A ona odvětila: „Boží dítě, můj
bratr, moje sestra.“ A znovu se obrátila k delegátům: „Právě proto jste tu vy i já: abychom byli bratři a sestry.
Protože ta samá milující ruka ze stejného důvodu stvořila mě, tebe, muže na ulici i malomocného, trpícího hladem,
bohatého: abychom objevili význam míru.“
Už jsem zmiňoval, že v této velmi sledované řeči označila umělý potrat za „největšího ničitele míru“ a
připomněla potřebnost rodiny. Nepovšimnuta neměla zůstat ani výzva, kterou adresovala přítomným hlavám států,
velvyslancům a delegátům: „Učiňte dnes, když jste se tu shromáždili, ve svých srdcích pevné rozhodnutí: Chci
milovat. Chci předávat Boží lásku. (...) Milujme, dělme se spolu, modleme se, aby se odstranilo hrozné utrpení
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našich bližních. (...) Budu se za vás modlit, abyste tak rostli v Boží lásce, že se navzájem budete milovat, jako on
miluje každého z nás, a hlavně abyste se skrze tuto lásku stali svatými. Svatost není žádný luxus. Je to jednoduše
povinnost každého z nás. Neboť svatost přináší lásku, láska přináší mír a mír nás spojuje. Nebojme se, protože Bůh
je s námi, když mu to dovolíme, když mu darujeme radost čistého srdce.“
Řeč před valným shromážděním OSN ukončila následujícími myšlenkami: „Modlitba nám daruje čisté srdce.
S čistým srdcem uvidíme Boha v každém člověku. A když uvidíme Boha v každém člověku, budeme schopni žít v
míru, a když budeme žít v míru, budeme schopni podělit se o radost lásky s každým člověkem a Bůh bude s námi.“
Když skončilo její vystoupení před Organizací spojených národů – banketu se vzdala, aby peníze mohla dát
chudým –, to samé rozhrkané auto, kterým přijela do New Yorku, ji zavezlo zpátky do domu sester ve
Washingtonu, kde jako všechny ostatní sestry zachovávala rytmus a řád domu.
Tato skromnost a prostota Matku Terezu pravděpodobně chránily i před osobními pokušeními.
Čištění záchodů, které jsem víckrát zmiňoval, mělo i duchovní smysl, jak vyplývá z následující humorné
historky: Jedna z jejích sester, která ji doprovázela při zámořském letu do Washingtonu – jely k tehdejšímu
prezidentovi USA Ronaldu Reaganovi –, si všimla něčeho zvláštního. Matka Tereza šla nejprve na toaletu v první
třídě na pravé straně, potom na levé straně a pak přešla do zadní části letadla k ostatním toaletám. Zvědavost u
sestry zvítězila nad studem a zeptala se Matky Terezy na důvod této vícenásobné návštěvy toalet. Její stručná
odpověď zněla: „Exorcismus!“
Matka Tereza vyčistila všechny toalety a zdá se, že právě v čištění záchodů našla lék na jakýkoli náznak
pýchy. Hodilo by se to k větám, které často opakovala jako heslo: „Jak se člověk naučí pokoře? Jen skrze
ponížení!“

V kapli mateřského domu v Kalkatě se kromě kříže se slovem „Žízním“ pod pravým ramenem Ježíše, kromě
oltáře a ambonu nacházela i velká sochy Panny Marie. Byla ozdobena Řádem za zásluhy, který Matka Tereza
dostala od anglické královny. Na sochu časem pověsila i další vyznamenání. Dobře to svědčí o tom, jak Matka
Tereza přijímala všechny nesčetné pocty, řády a vyznamenání, jakých se jí dostalo: zástupně za nejchudší z
chudých a současně s vědomím, že nic z toho, za co byla oceněna, není její vlastní zásluha. Neúnavně
zdůrazňovala, že všechno je „Jeho dílo“. Jelikož se plně soustředila na Ježíše, stále jednala a žila v nejužším
spojení s Marií, jeho matkou. A anglické královně poslala fotografii Panny Marie s britským řádem, aby ukázala,
že řád byl dobře použit.
Pod nohama Matky Boží, která stála na podstavci, byl volný prostor. Tam Matka Tereza postavila stříbrnou
holubici míru – opět jedno vyznamenání, které dostala. Když bylo vyznamenání spojeno s finanční odměnou,
peníze, samozřejmě, ráda přijala: pro nejchudší z chudých. Když měly řády materiální hodnotu, totiž pokud byly ze
zlata, zpravidla je prodala, aby peníze mohla dát chudým.
Seznam ocenění její práce je sáhodlouhý. Některá zde pro ilustraci uvádím. V roce 1962 jí prezident Indie
předal cenu Padmashri. Ve stejném roce dostala od prezidenta Filipín cenu Magsaysay. V roce 1971 převzala v
Římě z rukou Pavla VI. Cenu míru papeže Jana XXIII., o rok později Cenu milosrdného Samaritána v Bostonu a
Mezinárodní cenu J. F. Kennedyho za lidskost v New Yorku. V témže roce jí byl udělen čestný doktorát Katolické
univerzity ve Washingtonu. V roce 1972 jí indická vláda propůjčila Cenu Džaváharlála Néhrúa za mezinárodní
porozumění. Dne 25. dubna 1973 jí princ Filip v Londýně předal Templetonovu cenu za výjimečný přínos pro
duchovní rozměr života. Dne 17. října 1979 v Oslu převzala Nobelovu cenu míru. Rok nato jí bylo uděleno
nejvyšší indické ocenění Bhjaraat Ratna. V roce 1985 byla poctěna Medailí svobody (The Presidential Medal of
Freedom), nejvyšším občanským vyznamenáním USA. Poté, co v roce 1991 mohla poprvé vycestovat do Albánie a
zúčastnit se tam znovuvysvěcení katedrály, jí bylo v roce 1992 uděleno čestné albánské občanství. V roce 1996 se
stala čestnou občankou Spojených států.
V co nejskromněji zařízeném pokojíku Matky Terezy v Kalkatě stálo vedle postele a psacího stolu na skříni
několik papírových krabic s různými nápisy: příchozí pošta, odeslaná pošta, sestra XY a vedle toho krabice s
vyznamenáními. Tam na konci každé cesty putovala vyznamenání, která Matka Tereza dostala. Když se krabice
naplnila, vyprázdnila ji do kovové bedny. Dnes v archívu mateřského domu v Kalkatě nedaleko jejího pokoje, kde
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se nachází sarkofág Matky Terezy, stojí sedm jednoduchých vojenských skříněk plných vyznamenání, která byla
Matce Tereze udělena, a známek sesbíraných z téměř všech zemí světa, na kterých je její podobizna.
Bylo fascinující vidět, jak málo Matka Tereza dbala o svůj image. Byla si vědoma, že „na konci života
nebudeme souzeni podle toho, kolik diplomů jsme dostali, kolik peněz jsme vydělali nebo kolik výjimečných věcí
jsme vykonali. Na konci života budeme souzeni takto: ‘Neboť jsem byl hladový, a dali jste mi jíst; byl jsem žíznivý
a dali jste mi pít; byl jsem na cestách a ujali jste se mě; byl jsem nahý a oblékli jste mě; byl jsem nemocný a
navštívili jste mě; byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou’ (Mt 25,35–36).“
Neúspěchy či poloviční úspěchy ji tudíž nijak neuvrhovaly do krize, ale nechávaly ji v hlubokém vnitřním
pokoji: „Vidíš, otče,“ tak většinou začínala její malá poučení, „Bůh mě nepovolal, abych měla úspěch. Povolal mě,
abych byla věrná.“ Tak i Matku Terezu trvale provázely neúspěchy a zklamání.
V této souvislosti jednou řekla: „Vím, že mi Bůh nenaloží víc, než můžu unést. Ale někdy si přeju, aby do
mě nevkládal tak velkou důvěru.“

K Vánocům 1988 jsem dostal jako dárek počítač. Tehdy to nebyla taková samozřejmost jako dnes. Kromě
toho na tehdejší poměry šlo o vysoce moderní počítač se dvěma diskovými jednotkami! Když se začalo s
plánováním domu v Rusku, myslel jsem si, že mi počítač prokáže cennou službu. Chtěl jsem ho vzít s sebou do
Moskvy. Matka Tereza si pozorně vyslechla moje argumenty. Potom se mi odhodlaně podívala do očí a řekla:
„Otče, bude lepší, když si ho s sebou nevezmeš. Je lepší vykonávat jednoduchou pokornou službu.“ Nezmohl jsem
se na slovo. A do toho ticha řekla: „Otče, víš, jak se učí pokoře? Jen skrze ponížení.“
Když se podívám zpátky, přineslo mi toto zřeknutí hned dvojnásobné ovoce, protože jednak se mi cestou do
Moskvy ztratila všechna zavazadla, takže by zmizel i počítač, jednak jsem už zažil, že Matka Tereza byla v praxi
při vší nevyhnutelné pedagogice velmi pružná. Za několik měsíců, když jsem na počítač už téměř zapomněl, mi o
Velikonocích roku 1989 Matka Tereza zavolala do Arménie a řekla: „Otče, jestli chceš, můžeš si svůj počítač
nechat poslat.“ Po dlouhých měsících si vzpomněla, kolik přemáhání mě stálo, že jsem ho nevzal s sebou. Možná
ale měla dojem, že to, co jsem se měl naučit, jsem se už naučil.
Na závěr pobytu v Arménii mi prodej počítače jednomu zámožnému Arménovi při tehdejším umělém kurzu
rublu vůči dolaru 1 : 1 vynesl rovných třináct tisíc pět set dolarů. Z toho se mohla financovat cesta z Paříže do
Říma pro celou skupinu arménských mladých.
Od bratra jsem dostal jako dárek jeden z prvních mobilních telefonů. Tehdy byla jeho součástí i taška se
sluchátky a vážil dvě či tři kila. Byl ale přenosný a mohl jsem ho využívat pro sestry Matky Terezy i pro ni
samotnou k organizování různých věcí. Možná bylo tak trochu mým záměrem zapůsobit tím na Matku Terezu.
Jediný technický přístroj, který Matka Tereza a její sestry používaly ve svých domech, byl telefon. Myslel
jsem si, že pod toto dovolení spadají i mobilní telefony. Předložil jsem tedy Matce Tereze návrh, aby aspoň
představené jednotlivých domů nebo regionální představené vybavila přenosným telefonem. Vzhledem ke slibu
chudoby sester jsem považoval za velmi dobrý argument říci: „Víte, lze tím ušetřit hodně peněz, protože člověk je
všude k zastižení a mnoho cest, které by jinak musel vykonat, tak bude díky krátkému telefonátu z některého z
těchto mobilních telefonů zbytečných.“ Ušetří se tedy na výdajích!
Matka Tereza ale jen řekla: „Otče, máme slib chudoby, ne slib šetrnosti.“ (We have a vow of poverty, not a
vow of economy.)
21. KAPITOLA
Utrpení a smrt
V jednom filmu sester Jeanette a Ann Petriových odpovídá Matka Tereza na otázku, jak můžeme pochopit
utrpení: „Utrpení samo o sobě nemá žádnou hodnotu, ale utrpení sjednocené s Kristovým utrpením má obrovský
význam. Utrpení obětované jako zadostiučinění má nesmírně hluboký význam. Jestliže je utrpení přijímáno jako
dar od Boha, má neuvěřitelně hluboký význam. Je to opravdu nejkratší cesta, jak růst ve svatosti a být jako Ježíš.“
Toto přijetí a obětování se netýká jen velkého utrpení či těžko únosné ztráty. Jestliže z neoblíbených
maličkostí – ve škole, v zaměstnání a v rodině – uděláme malé obětní dary pro Boha, může to ovlivnit celý náš
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život. Matka Tereza například neměla ráda, když musela být středem pozornosti. Ještě méně měla ráda, když ji
fotografovali. Když se však tomu nemohla vyhnout, uzavřela, jak nám sama řekla, „smlouvu s nebem“ (contract
with heaven). Prosila, aby za každou její fotku, kterou udělají, Ježíš vysvobodil jednu duši z očistce a přivedl ji do
nebe. Dokázala tak dotěrné fotografování obětovat. Během cest Matky Terezy často na letišti – buď ještě na
vzletové či přistávací dráze, nebo v příletové či odletové hale – postavili tribunu pro čekající fotografy. Když tam
Matka Tereza vstoupila, začala opravdová smršť fotoblesků. Když už to trvalo dlouho, s širokým úsměvem
prohlásila: „Protentokrát to stačí, očistec je už prázdný.“
Jednou šibalsky vysvětlovala, že inflace je momentálně tak vysoká, že i ona změnila „smlouvu s nebem“:
„Teď za každou fotku, kterou si udělají, musí jít z očistce do nebe vždy dvě duše.“
Na hodně lidí, kteří poznali Matku Terezu nebo její sestry, zapůsobila veselost, která působila nakažlivě i
přes různé těžké okolnosti, v jakých sestry žily a za jakých pracovaly. Matka Tereza v reguli společnosti písemně
stanovila, jaký má být duch řehole. Zdůraznila tři body: „the loving trust“ (láskyplná důvěra), „the total surrender“
(úplná odevzdanost) a konečně „cheerfulness“ (veselost)! Tyto tři body byly pro Matku Terezu vzájemně úzce
propojeny: Jestliže mám láskyplnou důvěru v Boha, jestliže se mu dokážu úplně odevzdat, pak logickým
důsledkem toho je veselost. Láskyplná důvěra pro Matku Terezu znamenala důvěru v plán Boha, kterému se úplně
odevzdala ve vší své bezvýznamnosti, v celé nicotě – to bylo jedno z klíčových slov, kterým se Matka Tereza
vyznačovala a které často používala. Bůh toto nic může proměnit v něco, ale to je „jeho dílo“ a „jeho práce“, ne
výsledek našich vlastních sil.
Někdy zase naopak říkala, že ani Bůh nemůže naplnit to, co už je plné. Myslela tím to, že když jsme
naplněni sami sebou, plni vlastní samolibosti a sobeckých cílů, když si myslíme, že všechno dokážeme udělat sami,
tehdy s námi Bůh nemůže pracovat, nemůže nás použít. Ale když přijmeme, že jsme nic, a obracíme se na něho s
láskyplnou důvěrou, pak nás může použít, může nás naplnit svou láskou a udělat s námi „velké věci“.
S tím je úzce spjata „úplná odevzdanost“, podřízení se Boží vůli. Matka Tereza na to používala slovo
„belonging“ – patřit. Když se zcela podřídím Ježíši, tehdy mu patřím. Svým sestrám před skládáním slibů říkala:
„Když složíte věčné sliby, budete zcela patřit Ježíši a musíte se ho pevně držet, musíte k němu přilnout. Nikomu
nedovolte, aby se dostal mezi vás a Ježíše.“
Jak závažná pro ni byla blízkost Ježíši, se ukázalo v epizodě, kterou mi vyprávěl jeden kněz. Když Matka
Tereza ležela v nemocnici a zcela jistě trpěla silnými bolestmi, jeden lékař se jí zeptal: „Matko Terezo, nechápu,
proč musíte tolik trpět.“
Odpověděla: „Protože on sám (Ježíš) tolik trpěl a protože já k němu patřím. Jestliže musím zítra zemřít, ať se
tak stane. Může mě použít, jak chce. Nemám na vybranou.“
S touto úplnou odevzdaností žila Matka Tereza větu, která je napsána i na jejích sochách: „Úplná
odevzdanost spočívá mimo jiné v tom, že přijímáme, cokoli nám dává, a dáváme, cokoli nám bere, a obojí s
velkým úsměvem.“ Patřit Ježíši pro Matku Terezu a její sestry znamená, že si je může použít na cokoli a kdykoli se
mu zlíbí, aniž by nás musel nejprve žádat o svolení („without being consulted“).
Důsledkem láskyplné důvěry a úplného odevzdání se je veselost. Je-li sycena z tohoto zdroje, stává se
ovocem Ducha Svatého, charakteristickým znakem Božího království. Veselost je síť lásky, do které můžeme
chytat duše. Sestra, která oplývá veselostí, káže, aniž by otevřela ústa. „Veselá sestra,“ říkávala Matka Tereza, „je
jako sluneční paprsek Boží lásky. Je paprskem naděje věčné blaženosti. Je plamenem hořící lásky.“

Po jednom velmi náročném dni ve střední Indii jsme s biskupem Hnilicou večer seděli v pokoji, zatímco
sestry Matky Terezy se modlily, a dávali jsme si do pořádku pitný režim, který byl během dne v nerovnováze. Po
modlitbě k nám vešla Matka Tereza a jeden z nás řekl trochu jako na omluvu, že jsme se nemodlili, ale odpočívali a
pili: „Dnešek byl skutečně jako zázrak! Kolik se toho může vejít do jednoho dne!“ Matka Tereza přeslechla
výmluvu, která byla v těchto slovech, a odpověděla se zářivým úsměvem: „Otče, zázrakem není práce, kterou
vykonáváme. Zázrak je, když jsme šťastní, že ji můžeme vykonávat.“
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Zázrak vykonávat svoji službu přes všechno utrpení a bídu šťastně, pramení v jejím nadpřirozeném pohledu.
Když jsem po vysvěcení poprvé potkal Matku Terezu, první, co mi v kapli v San Gregoriu v Římě řekla, bylo:
„Otče, když teď budeš slavit mši svatou, dej, prosím, jednu kapku do kalichu i za mě.“
Myslela tím asi: Když budeš dávat kapku vody do kalichu, vezmi s sebou do této události proměnění i mě.
Vždy jsem pak ale dělal něco jiného, totiž při vkládání kousku hostie do kalichu – což symbolizuje vzkříšení
– jsem do toho zahrnoval Matku Terezu. Při zpětném pohledu je mi tato její prosba jasnější: dnes, kdy je známá její
„noc duše“, utrpení spočívající v tom, že nepociťovala Boží přítomnost, chápu její prosbu tak, že vkládám kapku,
která symbolizuje nás lidi, do Kristova božství – tedy do vína, které se promění v Kristovu krev –, čímž se úplně
ponoří do Boha. Myslím, že mě Matka Tereza chtěla požádat o toto: abych Bohu neustále připomínal, že ji úplně
obklopuje a ona se mu odevzdává. Přesně se to shoduje s modlitbou, kterou se kněz během mše modlí při
směšování vody s vínem.
Matka Tereza už v prvních letech pochopila, že její specifické následování Ježíše bude spjato s vlastním
utrpením. Mnoho let měla účast na Ježíšově opuštěnosti v Getsemanské zahradě. Kdo čte knihu Matka Tereza.
Pojď, buď mým světlem, kterou vydal otec Brian Kolodiejchuk, setká se s tím, jak na ni doléhá opuštěnost.
I ke konci své nemoci toho musela Matka Tereza hodně vytrpět, což určitě bezprostředně spojovala s
bolestně prožívanou opuštěností Boha. Kvůli slabému dýchání a nedostatečné činnosti srdce, jehož výkonnost
někdy klesla pod padesát procent, byla špatně prokrvená, což u ní způsobovalo halucinace.
Jednou ráno se sester ptala, proč v noci odešly: „Proč mě všechny sestry v noci opustily? Celou noc jsem
byla sama, ačkoli jsem sestry naléhavě potřebovala. Nikdo tu nebyl.“ Sestry tam, samozřejmě, byly, ale ona měla
dojem, že ji všechny opustily. Kongregace na mě zanevřela, myslela si. Šlo o fyzicky zcela vysvětlitelnou
subjektivní blouznivou představu – ale jaké hrozné utrpení musela prožívat!
Nejen v Domě pro umírající, ale také při mnoha dalších příležitostech byla Matka Tereza přímo
konfrontována s dramatičností smrti. Vždy o smrti mluvila jako o „návratu domů k Bohu“. Neměla ze smrti strach
a také k smrti jiných přistupovala beze strachu a rozpaků. Jedna sestra z domu pro nemocné aids v New Yorku
vyprávěla, že Benovi, který také měl aids a právě umíral, Matka Tereza řekla: „Bene, ráda bych, abys na mě čekal
u nebeské brány a přivítal mě, až tam přijdu.“ Chtěla ho zbavit strachu z umírání, a Ben jí to slíbil.
Že pro ni smrt nebyla nic hrozného ani nebyla jejímu životu vzdálena, jsem zažil, když mě posílala do
Etiopie dávat duchovní cvičení. Před rozloučením mi Matka Tereza vysvětlila složitou situaci mezi Eritreou a
Etiopií, které tehdy dělila demarkační čára: „Některé sestry musejí na duchovní cvičení přejet přes dělicí linii mezi
znepřátelenými skupinami, což pro vás představuje určité riziko.“ Zeptal jsem se Matky Terezy: „Máte nějaké
zvláštní poselství pro sestry, které se nacházejí v ohrožení života?“
Její odpověď může znít zprvu hrůzostrašně, svědčí však o jejím nezatíženém postoji ke smrti: „Ano, otče,
řekni jim: Když už musíte zemřít, ať je to dobré umírání.“

V této souvislosti mě napadá příběh, který vyprávěla sama Matka Tereza. Krátce po otevření prvního domu
Misionářek lásky v Ammánu, hlavním městě Jordánska, vypukla válka a došlo k ozbrojeným konfliktům. Sestry
zavolaly Matce Tereze do Říma a vyprávěly jí, co prožívají. Matka Tereza je posilňovala, aby důvěřovaly Bohu a
zůstaly věrné chudým. Na konci rozhovoru řekla: „... a zavolejte mi znovu, až budete mrtvé.“
Tragicky a drtivě naopak na Matku Terezu dolehla nehoda, kterou zažila v Dodomě, hlavním městě
Tanzánie. Malé čtyřmístné letadlo se hned po startu zřítilo do zástupu, který se přišel rozloučit s Matkou Terezou.
Přišly přitom o život dvě sestry Matky Terezy a dva další lidé.
Matka Tereza z toho jako zázrakem vyvázla bez zranění. Když vystoupila, hluboce pohnuta si pro sebe
šeptala: „Boží vůle, Boží vůle!“ Ještě hodně měsíců truchlila, a to nejen pro své spolusestry, ale i proto, že zahynuli
také další lidé, kteří jí přišli vzdát čest.
pokračování příště
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Jak už jsem
psala v minulém čísle,
chtěla bych všechny
příznivce
šumperské
charity pozvat na benefiční koncert, a to
v neděli 20. listopadu
na Slavnost Ježíše Krista Krále v 17h do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie.
Na programu
zazní
barokní
opera
„TORSO“ zkušených
autorů a zároveň organizátorů barokních a
duchovních
festivalů
v Olomouci – Tomáše
Hanzlíka a Víta Zouhara, kteří poprvé zavítají
do Šumperka.
Výtěžkem benefičního
koncertu
bychom
chtěli
v budoucnu
podpořit
zlepšení
dostupnosti
služeb především pro
seniory v šumperském
děkanátu, a to nákupem
auta, které je tak nezbytné pro zajištění
rozvozu obědů a péče
v domácím
prostředí
klientů.
A tak na závěr
Roku
milosrdenství
přijměte naše srdečné
pozvání na koncert,
který bude jistě pro vás
jeho nádherným zakončením a důstojným
startem do adventního
času.
Jana Bieliková
ředitelka CHŠ
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