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„ J á js e m s vá m i p o vš e c hn y d n y a ž d o k o n c e s v ě ta ”
Mt 28, 2

Ať tento Ježíšův příslib Vás naplňuje radostí každý den,
přeje Redakce.
Velikonoce 2012

8. duben - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
15. dubna - 2 . neděle velikonoční
Alleluja, Pán vstal z mrtvých!!!

19. duben - výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.

Kolikrát už jsme slyšeli toto
zvolání ... Je pěkné a radostné.
Naštěstí je neslyšíme už tři měsíce
dopředu (jak to bývá s koledami
před vánočními svátky). Proto
možná nejsme tolik unavení
z Velikonoc jako z Vánoc – i když
možná
s Vánocemi
jsme
spokojenější – dárky, rodinné
návštěvy, stromeček ... Ale právě
Velikonoce by měly potěšit víc:
smrtí náš život nekončí, Spasitel
vstal z hrobu a čeká nás v domu
Otce – i našem (má pro nás
připravené místo). Jak často na to
myslím? Mám z toho radost?
Vždyť právě proto se nemusím bát
nemoci, umírání a smrti. Pán vstal
z hrobu, i my z mrtvých vstaneme!

22. duben - 3. neděle velikonoční

Velikonoční radost v nás bude, jen
když opravdu budeme věřit v Jeho
Zmrtvýchvstání. Jinak - jak říká
svatý Pavel: marná by byla naše
víra. Pokud v nás není radost
a naděje na život věčný v nebi,
musíme začít znova hledat
Vzkříšeného Krista. Každý, kdo ho
hledal (v Evangeliích máme dost
příkladů) a chtěl se s Ním setkat,
našel Jej a setkal se s Ním.
Úvodník má jen uvádět – neměl by
být příliš dlouhý, aby neobsáhl
celé
velikonoční
číslo
Tam&Tamu. Končím a přejí všem
radost ze setkání se Vzkříšeným
Pánem – vítězem nad smrtí a
dárcem života.
P. Piotr Grzybek

23. duben - sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Pocházel z českého
knížecího rodu Slavníkovců. Roku 981 přijal kněžské svěcení z rukou
prvního pražského biskupa Dětmara a po jeho smrti nastoupil na jeho
místo (983). Usiloval o odstranění různých dobových zlořádů, a tím
proti sobě poštval část kléru a některé šlechtice. Proto požádal, aby byl
zproštěn úřadu a vstoupil v Římě do benediktinského kláštera (990).
Na přání papeže se vrátil do Prahy a založil v Břevnově benediktinský
klášter. Po vyvraždění rodu Slavníkovců odešel hlásat evangelium
Prusům. 23. 4. 997 na začátku jeho misie však byl proboden oštěpy
sedmi Prusů. Z Hvězdna byly jeho ostatky slavnostně převezeny
do Prahy (1039).
25. duben - sv. Marka, evangelisty
Původním jménem Jan byl žákem sv. Petra a podle jeho kázání napsal
asi kolem roku 60 své evangelium na žádost římských křesťanů. Na
první apoštolské cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel
svého bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl průvodcem sv. Petra.
Po r. 50 odešel do Alexandrie, hl. města Egypta, kde založil církevní
obec a často se do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi
v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník, vláčen na provaze
uvázaném na hrdle.
29. duben – 4. neděle velikonoční
1. květen - sv. Josefa Dělníka
2. květen - památka sv. Atanáše, bískupa a učitele církve
Narodil se kolem roku 295 v Alexandrii. Jako alexandrijský patriarcha
statečně a vytrvale hájil víru v Kristovo božství, jak bylo definováno
na nicejském koncilu. Za své postoje byl několikrát poslán
do vyhnanství. Podporoval rozvoj mnišství. Zemřel v roce 373
v Alexandrii.
3. květen - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Byl
jedním z prvních, kdo šli za Ježíšem. Evangelia a Skutky apoštolů
uvádějí jeho jméno pouze v seznamu apoštolů, další zprávy o jeho
životě nejsou věrohodné.
Jakub, syn Alfeův, je prvním představeným obce v Jeruzalémě, je
autorem jedné z epištol. Josephus Flavius píše, že byl r. 62 ukamenován
na popud židovského velekněze Annáše II.
Slavení tohoto svátku souvisí s posvěcením římské baziliky Dvanácti
apoštolů.
6. květen – 5. neděle velikonoční

AMEN
Na amen bych měl počkat do června, ale
bohužel došly články vyznání víry, nespočítal jsem je
dobře. No což, uděláme teď amen a spojíme to
s tajemstvím „Velké noci“, protože právě díky
Velikonocům, díky Ježíšově zmrtvýchvstání, má to
amen vůbec nějaký smysl. Na pozdější měsíce si
do našeho časopisu si nechám nějaké „volné“
pohledy na život, církev či kněžství. Jestli Bůh dá,
něco vymyslím, v nejhorším případě to zabalím
dříve.
V našem kostele je jedna paní, která neúnavně při
přijímání říká: „Věřím – amen“. Můžeme říci, že je to
zbytečný přídavek, neliturgický, protože texty liturgie
ho neuvádějí. Ale na druhou stranu je to krásný
přídavek, protože vyjadřuje v upřímnosti srdce víru v
Krista. Víra je základem všeho, co děláme v kostele,
co konáme jako lidé věřící. Za druhé toto „věřím“
zdůrazňuje smysl samotného „amen“. Je to
zdůraznění a také ještě znovu opakování tohoto
slova, proto ho také nemusíme nutně říkat. Prostě
amen znamená „věřím“.
Jestliže bychom zkoumali literární význam
tohoto slova, znamená potvrzení, souhlas s dřívější
větou, tj. „ano“, „je to tak“. Na druhou stranu amen je
nejen vyjádřením souhlasu, ale má charakter
prosebný, přejícný: „Tak buď, Staň se“. Tak se stává
nejkratší modlitbou církve. Zároveň je ale velice
krásnou modlitbou, protože ve svém obsahu
vyjadřuje to, co je velice důležité ve vztahu s Bohem
– souhlas s Boží vůlí.
Když čteme Písmo Svaté, častokrát je možné
najít slovíčko amen v mnohých Ježíšových větách,
které začínají nebo končí frází takto: „Amen, pravím
ti…“ To přidává Ježíšovým výrokům Božský rozměr.
Nedá se o tom diskutovat. V „amen“ se setkáváme
s Boží autoritou a s něčím nevyhnutelným. Bůh
přinese odměnu nebo trest, buď vstoupí do této
situace, do mého života, nebo nikoli. Musíme
naslouchat Bohu, abychom poznali, jaké je jeho amen
vůči nám, co je v současnosti naším posláním z Jeho
vůle. Chceme to poznávat, abychom sami dokázali
říct Bohu své amen.

v nás. Amen u sv.
přijímání,
při
pomazání
nemocných, zpovědi,
stejně
třeba
při
modlitbě „Otče náš“
nebo v Kredu je
naším, ještě jedním
vědomým
vyjádřením pravdy,
že tomu věříme, že
Boha přijímáme, že
tím žijeme a chceme
žít. V oblasti víry a
modlitby
amen
znamená především „věřím“.
Amen to je křesťanský postoj. Žít
ve spiritualitě amen znamená hledat Boží vůli, myslet
na Boha ve všem, co dělám, mluvím, myslím,
v každém okamžiku svého života. Amen znamená být
s Bohem, odevzdat se Bohu, žít v jeho blízkosti.
Takové krátké, obyčejné slovo vytržené ze slov
hebrejského jazyka, tolik znamená a je tak blízké
věřícímu člověku. Může být blízké jen věřícímu,
protože nevěřící neradi komukoli říkají: „Ano, Pane,
Kéž tak bude. Věřím tomu. Přijímám …“ Raději sami
řeší a rozhodují o osudu svém a svého okolí.
Amen nás přibližuje k okamžiku smrti. Český
idiom: „Je s ním amen“ právě tohle znamená. Ale
v křesťanství věříme tomu, že to není poslední amen.
Poslední amen je velikonoční, jak jsem řekl na
začátku. Poslední amen je zmrtvýchvstání, také
i moje zmrtvýchvstání. „Věřím – amen“. Horatius
říkal: „Non omnis moriar“, (ne celý umřu), něco
zbude, něco, co je podstatné, přetrvá, něco, co Bůh
převede na druhou stranu a tam se naplní každé
amen, každá moje víra a naděje, kterou jsem žil
v tomto světě a za kterou jsem i bojoval. Amen.
P. Paweł Zaczyk

V liturgii církve a ve svátostech je amen
vyjádřením souhlasu a víry s Božím působením
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VELIKONOCE
MODLITBA KE VZKŘÍŠENÉMU PÁNU
Adrienne von Speyr
Pane, vzdáváme ti díky za velikonoční svátky.
Děkujeme ti, že po své smrti a sestoupení do pekel,
poté, co jsi zakusil veškerou opuštěnost,
ses opět vrátil k nám.
Ty pamatuješ na naši titěrnou osamělost
a překonal jsi ji plnosti své přítomnosti.
Ačkoliv jsi podstoupil smrt,
kterou jsme zavinili tíhou našich hříchů,
přicházíš k nám nazpět jako náš bratr
a přinášíš nám dar svého vykoupení.
Nenecháváš nás pykat za to,
že jsme tě přivedli na kříž,
ale dáváš nám místo toho účast na své radosti.
Slavíš s námi opětné shledání,
jako bychom nikdy nebyli nevěrní,
jako bychom na tebe s vírou
a důvěrou neustále čekali,
jako bychom byli schopni k tvé radosti něco přidat.
My jsme ti, které jsi vykoupil,
a ty přesto zůstáváš naším bratrem.
Pane, dopřej nám, abychom byli vděčni.
Dej, ať nás od této chvíle vždy doprovází vděk,
kterým jsme zavázáni tobě a tvé matce.

Dovol, aby v nás tento vděk přinesl své plody
a byl patrný všude v naší službě.
Dej ať jsme vykoupenými lidmi,
kteří opravdu celý svůj život naplní tvým vykoupením,
kteří tě budou všude doprovázet
a budou se snažit konat tvou vůli,
jako ty plníš vůli svého Otce.
Dej nám, abychom se z ovoce tvého utrpení
a tvého vykoupení nejen radovali,
ale abychom se, dneškem počínaje,
pokoušeli brát tě jako svého bratra,
našeho skutečného Vykupitele,
který je stále přítomný uprostřed nás.
Kéž nikdy nezapomeneme na to, že jsi zde,
Žes na naši nevěru a malou víru
odpověděl věrností a ještě větší milostí.
Dej, ať se každý den, těžký či lehký, stane dnem,
který v sobě nosí vyslovenou nebo i jen skrytou radost,
abychom věděli, že jsi nás vykoupil
a že nás při svém návratu k Otci bereš s sebou.
Prosíme tě o tvé velikonoční požehnání,
ve kterém ať je zahrnuto i požehnání Otce a Ducha.
Amen.

(z knihy Adrienne von Speyr U Boha a u lidí. Úvahy a modlitby, nakl. Paulinky)
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MANŽELÉ VÍTOVI
Do dnešního pomyslného křesla jsme usadili hosty dva. Jinak by to ani nešlo - svůj život prožívají společně
v dobrém i ve zlém už téměř 60 let. Příští rok oslaví diamantovou svatbu.
I přesto (nebo právě proto?) z nich vyzařuje vzájemné porozumění a láska. Ve svých vzpomínkách nesou
kus historie. Historie člověčenství, odvahy a opravdovosti. Vydejme se společně s nimi po stopách dob dávných i
nedávných a připomeňme si chvíle, které by zapomenuty být neměly.
Vzpomněli byste si na svoje seznámení a první společné roky?
P. Vít: Já pocházím z Hronova a manželka z Nového Města nad Metují. Seznámili jsme se ale v Krkonoších, kde
jsme se poprvé setkali na takovém tajném setkání mládeže. Konalo se někde uprostřed lesa, kde se v přírodě
sloužila i mše svatá.
P. Vítová: V té době byl právě ve vojenské službě, a tak tam přišel ve vojenské uniformě. Hned jsme se do sebe
zakoukali. Chodili jsme spolu tak dva roky a vzali se v roce 1953.
P. Vít: Byla to doba kolektivizace a združstevňování. Mí rodiče měli velké hospodářství. Komunisti jim
zkonfiskovali úplně všechen majetek. Abych nemusel do JZD, stal jsem se vojákem z povolání. Proto jsme se
s manželkou přestěhovali do Jeseníku, kde bylo sídlo vojenské posádky. Zde jsme nakonec dostali i služební byt.
P. Vítová: To už se nám narodily naše dvě dcery – Marie a Věra. A my sháněli větší byt - hlavně kvůli
manželovým rodičům, kteří přišli o všechno a neměli kde
bydlet. Nakonec jsme koupili dům v Šumperku na Mánesové
ulici, kam jsme se s dětmi i rodiči nastěhovali.
Jak se vám žilo v Šumperku?
P. Vít: Já jsem byl nadále vojákem z povolání. Dojížděl jsem ze
Šumperka do Olomouce. Ale protože jsem nechtěl vstoupit
do KSČ, v roce 1963 mě od vojáků vyhodili. A tak se
z důstojníka stal pomocný dělník a později obráběč kovů
v ŽOS.
P. Vítová: Já jsem pracovala v Hedvě a Metře jako dělnice. Děti rostly, založily své rodiny. Postupně se nám
narodilo 8 vnoučat a 9 pravnoučat.
P. Vít: Myslím, že máme dobré děti. I vnoučata a pravnoučata. Dělají nám velkou radost a děkujeme za ně Bohu.
Povězte nám něco o tom, jakou roli ve Vašem životě hrála víra?
P. Vítová: Oba jsme vyrůstali v katolických rodinách. Křesťanství bylo přirozenou součástí našeho života. Např.
v naší třídě všichni, kromě dvou dětí jiného vyznání, měli povinnou výuku katolického náboženství. Víra nás
provází celým našim životem a nedovedeme si představit, že by tomu bylo jinak. Přesto se náš pohled na prožívání
víry během života proměnil.
P. Vít: Já jsem se ve svém rodišti – i potom v Šumperku – snažil být vždy ve své katolické víře činný.
Organizovali jsme různá setkávání katolické mládeže i rodin. Vše nabralo jiný a hlubší směr, když mě zábřežský
kaplan P. Kunetka (asi v polovině sedmdesátých let) vyslal na setkání studijní katolické skupiny na Ostravsko.
Vůbec jsem nevěděl, kam jedu a s kým se tam setkám. Vše muselo být v té době utajené. Čím toho člověk věděl
méně, tím lépe pro něj i pro ostatní. STB měla své lidi všude. Zde jsem se poprvé setkal s P. Josefem Zvěřinou a
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P. Otou Mádrem a jejich novým pohledem na teologii. Od té doby jsem se stal Zvěřinovým spolupracovníkem.
Zajišťoval jsem v Šumperku a okolí možná místa, kde se mohly tajně setkávat studijní skupiny mladých lidí.
P. Zvěřina považoval v této době za svůj hlavní úkol přednášet neveřejně teologii. Snažil se vychovat celou
generaci moderně a solidně vzdělaných laiků, ale i řeholníků a kněží. Po celou dobu přepracovával a doplňoval své
původně stručné studijní texty, až dostaly podobu ucelené učebnice s názvem Teologie Agapé. A tuhle teologii
přednášel na různých místech, i v Šumperku. Samozřejmě tajně, v těch katolických rodinách, které měly tu odvahu
skupiny studujících přijmout u sebe. Studovala se dogmatika, morálka a biblistika a studium bylo ukončeno
zkouškou. Jednalo se o nový moderní pohled na katolickou věrouku.
P. Vítová: Do studia této nové teologie se na Šumpersku zapojilo kolem 40 mladých, které kolem sebe „nabaloval“
P. Hrubiš. To, že chodí do studijních skupin, ale mladí mezi sebou nerozšiřovali a jeden o druhém to ani nevěděli.
Ze všech kněží našeho děkanátu to byl jediný P. Hrubiš, který o tom, že zde „podzemní studium“ probíhá, věděl.
I jeho samotného sledovali. Studium po domácnostech kladlo velké nároky nejen na organizaci, ale i na samotné
studenty - na jejich čas i vědomosti. Podobné studijní skupiny se vytvořily i na Zábřežsku, kde se o jejich vznik
zasloužili především manželé Srovnalovi.
V Šumperku existovala i skupina „starších“, kam kromě nás docházeli např. Kopřivovi, Suchomelovi, Valentovi,
Jahnovi a další. I mezi nás otec Zvěřina chodil, informoval nás o dění v Praze a politické situaci. I mnoho dalších
lidí se zapojilo různými způsoby - nabídli nejen své byty, ale i své chaty.
P. Vít: K dalším organizačním záležitostem patřilo i vytváření studijní literatury - její kopírování, vytváření skript,
rozšiřování tajné samizdatové literatury či politicko náboženských informací. Celé tohle „hnuti“ velice ovlivnilo
naše životy a pohled na víru. Proti tradici, kterou jsme všichni žili a ctili, jsme mohli žít živou víru, vzdělávat se
v ní a prohlubovat své vědomosti.
A zbýval Vám čas i na další zájmy?
P. Vít: Ve svých volných chvílích jsem hodně pomáhal při opravách našeho kostela - nechyběl jsem při
rekonstrukci střechy, věže a ani krypty (okolo r. 1968). Vzpomínám si, jak jsme např. přebudovali kryptu a udělali
zde místo pro setkávání i s knihovnou a později i s ping pongem.
A co nyní?
P. Vítová: Nyní? (úsměv). Nyní jsme rádi, že jsme rádi. Žijeme v poklidu, nikam nespěcháme. Dříve jsem ráda
šila, ale nyní už moc nevidím Na televizi se stále dívat nedá, tak si sem tam zahrajeme kanastu. Zvlášť zábavné to
je, když se připojí vnoučata. (Paní Vítová mi podává důkazní materiál - papír se skóre jednotlivých her, kde je
jasné, že babička vyhrává na celé čáře - i nad vnučkou Markétkou).
Můžete se s námi podělit o nějaký zvlášť osobitý
zážitek?
P. Vítová: Dodnes je pro nás silným zážitkem poutní
zájezd do Říma. Organizoval ho manžel v březnu 1969
hlavně pro farnost Červený Kostelec, šumperští poutníci
tvořili jen malou menšinu. Setkali jsme se osobně
s tehdejším papežem Pavlem VI. a předali mu sošku
sv. Václava. Tento vzácný okamžik je zachycen i
na fotce.
Máte nějaký recept na šťastné manželství?
P. Vít: Především je to pokora, která nás učí vidět nejen
chyby toho druhého, ale i své vlastní. Přiznat svůj podíl viny. Vždycky mají na nedorozumění podíl oba dva. A
také nesmí chybět trpělivost.
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P. Vítová: Jsme vlastně nyní stále spolu. Vzájemně se podporujeme. Když jde manžel nakoupit a dlouho se
nevrací, netrpělivě ho vyhlížím. Byli jsme tak vychováni - zůstat spolu v manželství v dobrém i zlém.
A nějaké moudro na konec?
P. Vít: I dnes je důležité, abychom brali víru jako živou. Já sám to beru jako milost a dar od Boha, že jsem mohl
změnit svůj pohled na víru. A děkuji Bohu, že se mě ty chvíle dotkly, že jsem byl schopen ty chvíle pochopit.
Že jsme mohli žít opravdový duchovní život.
Vítovi při svém vyprávění vytvořili úžasnou atmosféru. Ve svých vzpomínkách zhmotnili nejeden okamžik svého
života a my věříme, že i vás se jejich slova hluboce dotknou.
Lenka Špatná

Římskokatolická farnost
sv. Jana Křtitele v Šumperku
pořádá
v neděli 8. dubna 2012 v 19:30 hodin

velikonoční

varhanní koncert
Program:
Preludium a Fuga G-Dur
BWV 541

J.S.Bach
(1685-1750)

Apparition de l´eglise éternelle

Olivier Messiaen
(1908-1992)

Chorální partita I-XI “Sei gegrüsset Jesu Gütig”
BWV 768

J.S.Bach
(1685-1750)

Adagio a Scherzo
z Symfony de Boston

Pierre Cocheraue
(1924-1984)

Fantasie G-Dur
BWV 572

J.S.Bach
(1685-1750)

Varhany:
Radim Diviš
varhaník na Starém městě v Norimberku
Vstupné 70 Kč
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KAREL DE FOUCAULD
(CHARLES EUGÈNE DE FOUCAULD)

SVĚTEC MÉHO SRDCE

„Když se modlíme s některým svatým, pronikáme do jeho
duchovního světa, ale také poznáváme, jak žil, neboť život se promítá do modlitby a modlitba zase inspiruje život a
chování. Vaše srdce se rozhoří jako jeho, Vaše víra ožije jako jeho, Váš duch se povznese za jeho.“
(Karel de Foucauld)
Karel de Foucauld (15. září 1858, Štrasburk, Francie - 1. prosince 1916, Tamanrasset, Alžírsko)
Sirotek, marnotratník, zhýralec, agnostik, voják, prostopášník, kreslič map, objevitel, cestovatel, spisovatel,
trapistický mnich, poustevník, vzor pro duchovní komunity, oběť vraždy. Tím vším byl za svého života tento muž,
kterého 13. listopadu 2005 prohlásil papež Benedikt XVI. za blahoslaveného a který řekl: „Ztratil jsem své srdce
pro Muže z Nazareta.“
V šesti letech Karel ztratil krátce po sobě oba rodiče a ujal se ho dědeček
z matčiny strany. V osmnácti letech byl zapsán na vojenskou akademii.
V porovnání s ostatními kandidáty však byl tlustý a líný. Spolužáci ho přezdívali
„Tlusťoch Foucauld“. Jako poslední ze třídy složil zkoušky a byl přidělen jako
důstojník k jezdectvu. Kvůli rozmařilému a nezávaznému životu na něj bylo
uvaleno domácí vězení a byl postaven mimo službu. Když se dozvěděl, že jeho
regiment byl odvelen do Alžíru, aby zde potlačil džihád, najednou neočekávaně
ožil. Bylo mu dovoleno připojit se v Tunisku k regimentu. K údivu všech Karel
nejen vydržel úmorné vedro a špatné podmínky, ale dokonce se projevil jako
rozený vůdce, který si získal obdiv zkušených vojáků tím, že s úsměvem čelil
nejtěžším výzvám, neustále riskoval život, svědomitě dbal o své muže.
Když pominula doba bitev, stal se pro Karla život v táboře nesnesitelným.
Vystoupil z armády a s předsevzetím prozkoumat Maroko se začal učit arabsky a hebrejsky. Maroko bylo
křesťanům nepřístupné. Sultán vysával marokánské bělochy daněmi a nečinně přihlížel řádění zločineckých band,
které okrádaly a vraždily bohaté a nevinné farmáře. V přestrojení za Žida se Karel vyhnul mnoha nebezpečím.
Nakonec zmapoval 2720 km, sepsal tisíce postřehů, nakreslil 135 skic a 20 map. Všechny zážitky shrnul v knize,
která byla v Paříži dychtivě přijata a všeobecně vyzdvihována. Mezi jinými se mu dostalo vyznamenání zlatou
medailí Francouzské geografické společnosti. Když se věci vrátily do normálu, začal mít Karel opět dlouhou chvíli.
Tentokrát věděl, že to není znudění – byla to beznaděj.
Začal navštěvovat katolické kostely, kde se modlil: „Bože, pokud jsi, dej, abych tě poznal.“ Časně ráno
30. října 1886 se Karel rozhodl, že navštíví zpovědníka své sestřenice, P. Huvelina. Řekl mu však, že nepřišel
ke zpovědi, protože nemá víru. P. Huvelin mu odpověděl: „To, co ti chybí, abys uvěřil, je čisté srdce. Poklekni,
vyzpovídej se Bohu a uvěříš.“ Karel protestoval, ale P. Huvelin naléhal, aby se vyzpovídal. Karel se podvolil.
O hodnou chvíli později dostal Karel rozhřešení a cítil jeho očistné působení. Ve svém počátečním duchovním
růstu se potácel od stavů hlubokého vnitřního mysticismu k hlubokým úzkostem. P. Huvelin ho moudře nabádal,
aby jednoduše žil „v následování Krista“.
Vykonal pouť do Svaté Země a vstoupil do trapistického kláštera Panny Marie Sněžné ve Francii, následně
pak do chudého, odlehlého převorství v syrské poušti, kde byl znám jako bratr Maria Alberik. V r. 1897 Karel
odešel do Nazareta. Stal se zahradníkem a údržbářem u klarisek. Zde napsal největší část svých meditací a rozhodl
se, že se stane knězem – knězem bez farnosti, kláštera či misie: potulným knězem, který by mohl založit svůj
vlastní řád. Přes řadu obtíží a nepochopení byl 9. června 1901 vysvěcen a schválen jako „nezávislý kněz“ a bylo
mu dovoleno žít o samotě. Rozhodl se odcestovat mezi Tuaregy do Afriky, aby zde žil v chudobě a skrytosti,
pomáhal chudým a obracel na víru muslimy. Promlouval k nim svým příkladem. Nazýval sám sebe „bratrem
všech“.
Dne 1. prosince 1916 jej z modliteb vytrhla tlupa nájezdníků, kteří ho chtěli unést a případně vyměnit
za muslimské vězně. Svázali mu ruce za záda, bili ho, srazili na kolena a přikázali mu složit přísahu Alláhovi.
Neřekl ani slovo, jen zakroutil hlavou. Jeho rty se pohybovaly v tiché modlitbě, možná opakoval věty, které se
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našly v jeho zápisníku: „Být chudý a malý, jako byl Ježíš. Tiše a skrytě ho milovat. Projít světem jako pocestný
nocí, neozbrojen, jako On, Beránek Boží, tiše snášet nespravedlnost. Bez odporu, beze slova vytrvat, až mne budou
stříhat a obětovat. Až nadejde hodina, budu jej následovat v cestě kříže a smrti.“ Strhli mu šaty a hrozili smrtí.
Nastal zmatek, zazněl výstřel z pušky a tělo P. de Foucaulda se pomalu svezlo k zemi s prostřelenou hlavou.
Pochovali ho v jámě. Potom vyplenili misii a znesvětili Nejsvětější Svátost. Krátce před Vánoci dorazil
do Tamanrassetu malý francouzský oddíl. Na jednom listu papíru, který našli, stálo: „Žít, jako kdybych měl dnes
zemřít mučednickou smrtí. Jestliže nepadne pšeničné zrno do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li, přinese
hojný užitek.“
Bratr Karel zemřel sám. Až v roce 1933 přicházejí první následovníci a následovnice, Malí bratři a Malé
sestry Ježíšovy, Malí bratři a Malé sestry Evangelia a později Kněžské hnutí Jesus – Caritas a Laická fraternita.
Malí bratři a malé sestry žijí dnes prakticky po celém světě v malých skupinkách po třech až čtyřech, zcela ztraceni
uprostřed obyčejných lidí, jejichž život sdílejí: bydlení, práci, životní nejistoty, ale i přátelství se sousedy
a spolupracovníky v zaměstnání. Centrem jejich domovů, otevřených pro všechny, kdo k nim chtějí přicházet jako
přátelé, je kaple s Nejsvětější Svátostí, kde v tichu a modlitbě přinášejí před Pána celý svět. Ačkoliv nemají žádné
dílo v Církvi, věří v plodnost svého kontemplativního života mezi lidmi. Protože co je důležité, je lidským očím
neviditelné. A podobným životem přece žil i Boží Syn …
Více na:
http://www.tedeum.cz/1_2006/psenicnezrno_12006.htm
http://www.male-sestry-jezisovy.cz/karel-foucauld/
Z myšlenek Karla de Foucauld:
Jsme povoláni být přáteli těch, kdo nemají přátele.
Tvoje utrpení, zneklidňující nejistoty v minulosti i v nedávné době, přijaté s dobrou vůlí a obětované
Bohu se stejným úmyslem, s nímž trpěl Kristus, a ve spojení s ním, nejsou jen jedinou, nýbrž také tou
nejcennější věcí, kterou Ti Bůh dává, abys mohl před něho předstoupit s plnýma rukama.
Trpět a milovat je tím největším, co můžeme na tomto světě vykonat. Uvědomujeme si, že trpíme, avšak
ne vždy si uvědomujeme, že milujeme, a tím trpíme ještě více; můžeme však chtít milovat a chtít už
znamená to činit.
Domníváme se, že nemilujeme dost, a to je jistě pravda, neboť člověk nikdy nemůže milovat dost; Bůh
však, jenž ví, z jaké hlíny jsme stvoření; ten, jenž nás miluje více než může kterákoli matka milovat své
dítě, tento Bůh nám řekl, že neodmítne nikoho, kdo k němu přichází, a On nelže.
Ježíš nám svou lásku k nám dokázal natolik, že v ni můžeme věřit, i když ji nepociťujeme. Kdybychom
cítili, že ho milujeme a on, že miluje nás, to by už bylo nebe: nebe není z tohoto světa, mimo řídké chvíle
a řídké výjimky…
Modlitba Karla de Foucauld:
Otče, odevzdávám se do Tvých rukou;
učiň se mnou, co chceš.
Cokoli učiníš, děkuji Ti.
Jsem připraven na vše, vše přijímám.
Ať ve mně působí jen Tvá vůle,
jako ve všech Tvých tvorech,
ničeho jiného nežádám, můj Pane.
Do Tvých rukou poroučím svou duši;
nabízím Ti ji, Pane,
z celé lásky svého srdce,
neboť Tě miluji, můj Bože,
a proto musím sám sebe vydat do Tvých rukou,
bezvýhradně a s naprostou důvěrou,
neboť Ty jsi můj Otec.
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Anna Rozsívalová
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KŘESŤANSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
SAINTE – CHAPELLE (SVATÁ KAPLE) V PAŘÍŽI
RELIKVIÁŘ K UCHOVÁNÍ KRISTOVY TRNOVÉ KORUNY
Každoročně na Velký pátek v liturgii
uctíváme sv. Kříž, abychom si připomněli hluboké
tajemství nástroje velkého utrpení Páně, které se pro
nás stalo záchranou a vítězstvím. Když se zahledíme
do křesťanské minulosti, zjistíme, že již od počátku
byly nástroje umučení Páně s velkou úctou
opatrovány a vystavovány. Je zajímavé, že již
poutnice Egerie, která ve 4. století popsala průběh
velikonočních svátků, jak je slavili a prožívali
křesťané v Jeruzalémě, se zmiňuje o obřadu
Ukazování relikvie pravého kříže nalezeného

v Katalánsku i jinde. Pán Ježíš byl na nich zobrazen
jako živoucí s otevřenýma očima a křížovým zlatým
nimbem (svatozáří) bez trnové koruny. Takto
zobrazeného jsme jej mohli spatřit například v dílech
Giotta di Bondoneho, italského malíře, jehož malby
v kapli Arena v Padově jsme sledovali v předchozím
čísle farního časopisu. Ve třináctém století se stala
velmi důležitá událost pro křesťanský svět, která pak
následně ovlivnila i to, že se Kristus na kříži začal
zobrazovat s trnovou korunou. Roku 1239 získal
francouzský král z rodu kapetovců - sv. Ludvík IX. vzácnou
relikvii
Kristovy
trnové
koruny
od latinského císaře Balduina II. sídlícího
v Cařihradě. Tam také byla tato relikvie uchovávána
v nádherné palácové kapli zvané Theotokos Pfaros.
Když zbožný sv. Ludvík sám v kajícím šatě
přinesl trnovou korunu do Paříže, byl tento akt
vnímán jako velké požehnání pro celou zemi.
Sv. Ludvík započal se stavbou palácové kaple
pro uchování nejen převzácné trnové koruny, ale i
dalších relikvií a ostatků. Vznikla tak nádherná
vrcholně gotická stavba Sainte – Chapelle (Svatá
kaple), jenž svou dispozicí a výzdobou zhmotňovala
Nebeský Jeruzalém a znamenala také inovativní

socha sv. Ludvíka v Sainte - Chapelle
za císaře Konstantina jeho matkou sv. Helenou.
Tento způsob kultu byl poté převzat z liturgie do
světského panovnického prostředí, ve kterém měl
nezastupitelnou úlohu královské reprezentace.
Pokud se hlouběji podíváme na Evropu
v době středověku, zjistíme, že ve způsobu zobrazení
Krista došlo k poměrně značné proměně. Ve
starověké církvi a poté ještě v románském období byl
Kristus zobrazován jako Vševládný – Pantokrator,
Kál králů a Pán Pánů. Takto byl zobrazován nejen na
chrámových portálech či na klenbách presbytářů, ale
také na křížích různého typu a velikosti. Mám zde na
mysli například tzv. tabulové kříže v Řecku, Itálii

Strana 10

Tam&Tam – Číslo 4, Ročník 3, Duben 2012

řešení gotického sakrálního prostoru. Samotná Kaple,
která byla součástí královského paláce je
dvoupatrová s dvěma prostory nad sebou. Horní
prostor dosahuje výšky kolem 20 m a je prosvětlen
rozměrnými vitrážovými okny, která pokrývají větší
plochu stěn, jež byly redukovány na pouhé sloupy
mezi nimi. Jednotlivé scény na vitrážích zobrazují
výjevy ze Starého a Nového Zákona. Na východním
okně v ose hlavního oltáře, v němž byly uloženy i
zmíněné relikvie, můžeme spatřit cyklus zobrazení od
Poslední večeře Páně po Seslání Ducha Svatého.
Na ostatních oknech vidíme starozákonní scény
včetně proroků a králů, jejichž úloha je zde
akcentována v souvislosti s legitimností pomazaných
křesťanských králů nového věku. Na západní stěně je
velké rozetové okno s vitrážemi Posledního soudu.
Vnitřní prostor kaple je obohacen plastikami dvanácti
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apoštolů držících v rukou kromě svých atributů také
medailony s konsekračními kříži. Dále jsou zde hojně
zastoupeni andělé s trnovými korunami a rostlinné
motivy vinné révy, akantu, dubu atp. Všechny
plastické články výzdoby a architektury byly
povrchově barevně pojednány. Kaple Sainte Chapelle byla postavena jako relikviářová schránka,
aby uchovávala ty nejvzácnější relikvie království,
a proto se kolem ní rozprostíralo veliké prostranství,
které sloužilo ve slavnostní dny k shromažďování
věřícího lidu. Tehdy panovník za asistence ostatních
vystupoval na vnější ochoz kaple a z něj pak relikvie
ukazoval. Dobové záznamy hovoří o tom, že při
těchto obřadech docházelo také k mnohým
uzdravením a zázrakům což jen potvrzuje fakt, že
založení kaple nebylo aktem pouze politickým, ale
spíše duchovním.
Tento způsob kultu nám jistě připomene
některé momenty i z našich národních dějin. Můžeme
vzpomenout například na Přemysla Otakara II., který
získal od zmíněného sv. Ludvíka IX. trn z Kristovy
koruny. Tímto trnem pak obdařil v šedesátých letech
13. století jím založený cisterciácký klášter „Sancta
Corona Spinea“ (Svatá trnová koruna) ve Zlaté
Koruně. Tam také najdeme dvoupatrovou kapli
Andělů Strážných, jejíž dispozice vzdáleně vycházela
ze Sainte-Chapelle. Na dispozici Saint Chapelle
navazovaly také další kostely jako kostel Všech
svatých na Pražském hradě či Panny Marie Sněžné
na Novém Městě pražském založené během 14.
století za vlády českého krále a římskoněmeckého
císaře Karla IV., jehož sběratelství vzácných relikvií
je známé. Karel IV. se jako mnozí další inspiroval
vysokou francouzskou kulturou a kromě hradu
Karlštejna a Svatovítského chrámu v Praze, kde byly
uchovávány říšské relikvie včetně relikvií Umučení
Páně, nechal tyto vzácné relikvie ukazovat také
k veřejnému uctění. Jednak z katedrály, ale i z dnes
již zaniklého kostela Božího Těla, který původně stál
na Dobytčím, dnes Karlově náměstí. Ostatně i naše
Svatováclavská koruna českých panovníků, kterou
nechal tento zbožný panovník zhotovit, nese v sobě
relikvii z trnu Kristovy koruny.
Závěrem bych nám všem chtěl popřát
milostiplné prožití Velikonočních svátků a stejnou
odhodlanost, hlubokou víru a zároveň pokoru jakou
měli mnozí panovníci středověku před tajemstvím
naší spásy a vykoupení.
Michal Šelemba
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MONIKA MOLČANOVÁ.

21. dubna ve 14.00 složí v klášteře sv. Anežky ve Šternberku věčné sliby sestra Bernadeta, rodačka ze Šumperka,
dívčím jménem Monika Molčanová. V klášteře je už 9 let a svého rozhodnutí zasvětit Bohu svůj život v klášteře
nelituje, ba právě naopak - je plná optimismu a radosti. Zeptali jsme
se jí na pár otázek, na které nám ráda odpověděla.
Milá sestro Bernadeto. Sice jsme už s Vámi rozhovor v našem
časopise měli, ale i přesto, mohla byste se těm, kteří tehdejší číslo
nečetli, v krátkosti představit?
Velice moc zdravím všechny čtenáře TamTamu. Jmenuji se s.
Bernadeta a jsem sestrou kapucínkou v klášteře sv. Anežky České ve
Šternberku. Narodila jsem se v Šumperku, kde jsem bydlela asi 16 let,
po studiích na gymnáziu jsem vstoupila k sestrám klariskámkapucínkám a v klášteře jsem už devět let. V současné době se
připravuji na složení věčných slibů.
Jaké pocity v době, kdy se věčné sliby blíží, prožíváte? Převažují ty
kladné, či se objevují i nějaké jiné?
K mému velkému překvapení převažují jen kladné. V posledních třech
měsících, kdy vím, že budu skládat sliby, prožívám ve svém srdci
obrovský klid a pokoj. Trochu mi to připomíná puzzle, kdy jednotlivé
kostičky do sebe zapadly, a já vím, že budu moci po celý svůj život žít
povolání, které mi Bůh vybral. Samozřejmě jsem trochu nervózní
z blížícího se data slibů, ale spoléhám na Boží podporu a shovívavost
přítomných.
Kolik let obvykle musí kandidátka ve vašem řádu čekat, než může
přijmout věčné sliby?
Obvyklá doba formace je šest let, jeden rok postulátu, dva roky noviciátu a tři roky dočasných slibů. Dočasné sliby
se můžou prodloužit o další tři roky, v nutném případě i o šest let. Takže maximum do složení věčných slibů může
být i dvanáct let. Já jsem procházela formací devět let, dočasné sliby jsem měla o tři roky prodloužené. Zpětně to
vidím jako dobu, která měla svůj smysl, kdy jsem mohla dozrát lidsky i duchovně. Myslím, že to přineslo své
ovoce.
Změní se něco ve Vašem denním harmonogramu či činnosti, až budete mít po slibech?
Velké změny asi nenastanou. Sestra s dočasnými sliby je plně zapojena do života v klášteře. Pouze už nebudu mít
tzv. formační hodiny. Pro změnu ale zase přibydou jiné povinnosti a služby, které má sestra s věčnými sliby. Takže
něco mi ubude a něco přibude, ale v podstatě denní harmonogram modlitby a práce zůstává stejný.
Je nějaký rozdíl v obleku těch, co věčné sliby nemají, a těch, co už je přijali?
Po věčných slibech rozdíl není. Viditelný rozdíl je při prvních slibech, kdy novicka po složení slibu vymění bílý
závoj za černý a na cingulum dostane tři uzly, jako znamení tří slibů, které složila - poslušnost, čistota a chudoba.
Rozdíl v oblečení sestry s dočasnými sliby a sestry s věčnými sliby není.
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Provází Vás v této době čekání nějaké Boží slovo či úryvek z Písma, s kterým byste se mohla s našimi čtenáři
rozloučit?
Je to verš, který mám na oznámení o mých slibech - Jan 21,17. Tento verš je hodně vytržený z kontextu, ale pokud
byste měli chvilku na přečtení celého odstavce, tak vám to můžu teď v postní době jen doporučit. Je to setkání se
Vzkříšeným. Poté, co Petr Ježíše veřejně zapřel, přichází Pán mezi apoštoly a ptá se Petra, jestli ho i přesto stále
miluje. Blíží se Velikonoce a mé osobní veřejné vyznání je, že Pána miluji a chci se mu navždy odevzdat. A Bůh to
chce přijmout i přes to všechno, co v mém dosavadním životě bylo. O to bych se chtěla se čtenáři Tamtamu podělit,
ale ne rozloučit, protože bych vás chtěla srdečně pozvat na mši svatou do Šternberka 21. dubna. Věřím, že se zde
uvidíme.
Lenka Špatná

POUŤ DĚKANÁTU
ZA RODINY A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
Opět zvu na tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská a řeholní povolání. Tentokrát cílem našeho putování je mariánské poutní místo Svatý Hostýn. V letošním
roce totiž připadá sté výročí korunovace sochy Panny Marie papežskými korunami. Hlavní výroční slavnosti jsou naplánované na sobotu 18. 8. 2012 za účasti
biskupů a věřících z České republiky a zahraničí. Po celý rok se však konají tradiční děkanátní poutě za povolání právě tam.

Pouť šumperského a zábřežského děkanátu bude v sobotu 28. 4. 2012.
Program:
15.00 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.

velikonoční pobožnost „Cesta světla“ (venku, u nově postavených 14 zastavení)
adorace v bazilice
mše svatá pod vedením otce arcibiskupa Jana Graubnera

Podrobné informace o možnostech přihlášení, místech a hodinách odjezdu vám oznámí vaši duchovní
správci. Neváhejte, prožijme radostné společné putování děkanátu k Panně Marii.
P. Slawomir Sulowski
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Charita Šumperk zajišťuje ošetřovatelskou zdravotní službu a je schopna zajistit péči o pacienty až
do konce jejich života. Jedná se pak již o tzv. domácí hospicovou péči, která poskytuje nemocnému paliativní péči
– komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou pacientovi, který trpí nevyléčitelnou
nemocí v pokročilém stádiu nebo je ve vysokém věku před koncem života. Současně se snaží uspokojit i jeho
potřeby psychické, sociální a spirituální. Paliativní péče podporuje život až do konce. Umírání a smrt je normální
součást života. Hlavním úkolem paliativní péče je zmírnění bolesti, strachu a utrpení, které s nemocí souvisí
a doprovází toto životní období. Kvalitní zdravotní péče může zajistit to, aby za všech okolností byla respektována
lidská důstojnost a potřeby nemocného a v posledních chvílích života nezůstal osamocen. Zahrnuje také péči
o rodinu nemocného, poradenství, podporu blízkých osob během doprovázení nemocného.
Jak postupovat pokud potřebuji zajistit péči u takového pacienta.
Indikaci k ošetřovatelské zdravotní péči dává jak praktický lékař pro dospělé, tak i pro děti a dorost, dále
ošetřující lékař při propouštění z nemocnice nebo lékař specializované ambulantní péče. Pro indikaci domácí
zdravotní péče u nemocného v terminální fázi onemocnění jsou stanoveny zdravotní pojišťovnou jasné podmínky.
Jedná se o pacienta v terminálním stavu, s předpokladem dožití nepřesahujícím zpravidla několik dnů či týdnů.
V tomto případě se použije tzv. signální kód, který ruší omezení běžných frekvencí péče dle sazebníku výkonů.
Tento kód musí být vždy vázán na další odborné zdravotní výkony, které indikuje lékař podle aktuálního stavu
a potřeb pacienta. Péče u takového pacienta je pak možná až 6 hod za den.
Charita Šumperk má se zdravotními pojišťovnami tento kód nasmlouvaný a je schopna zajistit péči
u pacientů po 7 dnů v týdnu v průběhu celých 24 hod. (max. však 6 hod. za den). Péče je poskytována
registrovanými zdravotními sestrami s praxí a příslušným vzděláním.
D. Remešová, vrchní sestra Charity Šumperk

KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ

V oblasti duchovní literatury mě v poslední době potěšilo opětovné vydání dvou vynikajících staronových
titulů profesora literatury C. S. Lewise. První z nich – K jádru křesťanství - nabízí Lewisovy přednášky vysílané
za 2. světové války stanicí BBC. Jde o neokázálý soubor zamýšlení se nad základními otázkami, jako jsou: víra,
naděje, hřích, morálka, odpuštění atd. Jako teolog-laik (a zároveň zkušený učitel a spisovatel) přichází s novými
vhledy do jádra otázek, nebojí se hledat a ptát se třeba i zneklidňujícím způsobem. Říká totiž: „Dáme-li si práci,
abychom šli opravdu hluboko, bude to nejkratší cesta domů.“
Druhá zmiňovaná knížka tohoto významného anglického spisovatele- Svědectví o zármutku - je na pohled
jen útlým sešitkem. Nedejte se ale mýlit, její obsah rozhodně k „útlým“ nepatří! Autor dovoluje nahlédnout
do koutů nejosobnějších, jestliže je ochoten ukázat svůj zoufalý zápas o víru v dobrého Boha v situaci, kdy mu
těžká nemoc vzala bytost nejmilovanější. Jím prožívaný boj se sebou i s Bohem je možná výzvou či nabídkou, že,
jak a kudy se dá projít i velmi bolestnými a temnými prostory sebe samých.
Pokud jste dosud nečetli jednu nebo druhou a máte odvahu pustit se do hlubších vod srdce, obě nedávno
vyšly v nakladatelství Návrat domů.
A. Havlíčková
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Poradenství v obtížných situacích
Úterý 24. 4. od 9.30 do 18.00 – poradenství v obtížných situacích
s Bc. Marcelou Řezníčkovou - učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28.
Objednání termínů na tel. 731 402 395.
Psychologické doprovázení na cestách života – poradenství
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou, absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Učebna, 1. patro
UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 777 988 864.
Pro děti a mládež
Tradiční program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“, každý čtvrtek od 9.30 do 11.00
na farním středisku. Srdečně zveme nové maminky a jejich děti.
Tradiční pletení pomlázek pro kluky a tatínky - na velikonoční neděli 8. dubna v 16.30 s p. Janečkou
Pro děti od 5 let a jejich rodiče – tradiční hudebně dramatická dílna souvislá s lidovými a křesťanskými
svátky a tradicemi. Další se uskuteční v sobotu 21. dubna od 9.00 hod. na farním středisku.
Klub osamělých (nejen) rodičů
Srdečně zveme na celodenní společný výlet - určeno pro nejen osamělé a jejich děti. Sraz v sobotu 14.
dubna v 8.00 na vlakovém nádraží. Podrobnosti sledujte na www.cprsumperk.cz.
Duchovní obnova pro ženy
26. - 28. dubna v klášteře klarisek ve Šternberku.
Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma
Diva(delní) klub – pro všechny, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát nezávazně
divadlo … Každou středu od 10.00 hod v učebně, 1. patro, UVAX.
Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. Stanislavou Táborskou každé pondělí; od 16.30 do 18.30; (cena za jednu
masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč)
Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30 na farním
středisku; 25Kč/lekce
Bližší informace na tel. 731 402 395 nebo www.cprsumperk.estranky.cz.

NABÍDKA PRO SNOUBENCE
Centrum pro rodinu Šumperk připravuje programy pro dvojice
uvažující o uzavření manželství.
Chystají se tato témata:
- Manželský slib, manželský vztah
- Rozdíly mezi mužem a ženou
- Komunikace mezi manželi
- Předcházení konfliktům a jejich řešení
- Láska, sexualita, rodičovství
V případě zájmu by setkání probíhala v páteční podvečer od 16.30. Následovala by mše svatá. Pro ty, kteří chtějí
uzavřít sňatek, je nutná následná příprava s knězem.
Prosíme ty, kteří by měli o tento program zájem, aby nás kontaktovali buď telefonicky (731402395) nebo mailem
(cprsumperk@seznam.cz)
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O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH
KARMELITÁNI OCARM
„Řády představují „zneklidňující“ prvek v církvi. Jako lidé, kteří jsou na cestách, ruší všechny ty, kteří se
domnívají, že jsou u cíle. Tím, že se vzdávají rodiny, jsou trvale připraveni jít tam, kam jsou posíláni svým
společenstvím za novými úkoly; tím, že se zříkají přepychu a vlastního majetku – tím následují Krista, jenž též
neměl žádný domov.“
Felix Schlösser
Při seznamování se s řádem karmelitánů se musíme vrátit o mnoho tisíciletí
zpět, do Starého Zákona, kdy na hoře Karmel prorok Eliáš usvědčil Baalovy
kněze ze lži a lid z nevěrnosti Hospodinu. Prorok Eliáš a Elizeus jsou
„patrony“ tohoto řádu.
„Horlivostí horlím pro Hospodina, Boha zástupů.“
V době křižáckých válek na počátku 13. století se skupina mužů na hoře
Karmel v Palestině usadila a začala žít podle návodu k životu sv. Alberta
Jeruzalémského. Saracéni přinutili řeholníky opustit horu Karmel, a proto
karmelitáni odcházejí do Evropy a začínají působit ve městech, na
univerzitách. Prvek poustevnický zesílil prvek apoštolský, modlitba i vnější
činnost patří k základní duchovní orientaci rodiny karmelitánů.
Do dnešních dnů je to kontemplativně činný řád (doprovázení v duchovním
životě /pro mladé nabídka JUMPí/, vyučování slovem i písmem –
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, karmel. knihkupectví Velehrad,
misie = kněžské semináře Keňa, Kamerun, Vietnam /misijní rodina Donum
Dei/…)
S řeholníky v temně hnědých hábitech, které jsou o slavnostech a nedělích
doplněny bílým pláštěm, se můžeme setkat v Praze Liboci, v Olomouci Hejčíně,
v Kostelním Vydří.
V 16. století dochází ke vzniku OCD = Bosých Karmelitánů v důsledku reformy
sv. Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže. Oba Španělé, oba velcí mystikové, oba
museli překonávat velká nedorozumění, mnohá utrpení, obrovské pracovní vypětí.
V Čechách působí bosí karmelitáni v současné době v klášterech ve Slaném (u
Prahy) a v kostele Pražského Jezulátka na Malé Straně.
Ke svatým karmelitkám patří také
- svatá Terezie z Lisieux (Thérèse Martin) – vynikala především pokorou a
důvěrou v Boha
- svatá Terezie Benedikta od Kříže (Edit Stein – zemřela v plynové komoře
koncentračního tábora v Osvětimi).

Sv. Terezie z Lisieux
V Praze v kostele sv. Benedikta na Hradčanech je pochovaná bosá karmelitka
ctihodná Marie Elekta. Italka, která v 17. století založila kláštery ve Vídni, ve Štýrském Hradci, v Praze.
Roku 2008 jsou blahořečení – jako jedni z mála manželů – Zélie a Louis Martinovi – rodiče ve světě velmi
oblíbené, již výše jmenované sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře.
(Jen pro zajímavost – její velkou ctitelkou byla i francouzská zpěvačka Edith Piaf, která na přímluvu sv. Terezie
byla uzdravena ze slepoty.)
Co je vnějším, zvláštním znakem karmelitánů?
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Legenda vypráví o prosbě sv. Šimona Stocka k Panně Marii, aby zprostředkovala řádu nějaké výsady. Maria mu
ukázala na škapulíř: „To je privilegium tobě a tvým. Kdo zemře oděn tímto oděvem, bude spasen.“
Proto se můžeme setkat s pojmenováním Panny Marie Karmelské jako Královny posvátného škapulíře.
Co je škapulíř? To se dočteme na internetových stránkách www.karmel.cz:
„Jsou to dva malé kousky látky, spojené dvěma stužkami. Nosí se přes ramena – jeden spočívá na prsou, druhý
na lopatkách. Po staletí je škapulíř velmi rozšířeným znamením mariánské úcty.
- Škapulíř se přijímá zvláštním obřadem jen jednou, předává jej kněz či jiná pověřená osoba.
- Plátěný škapulíř může nahrazovat medailka, na jejíž jedné straně je vyobrazené Srdce Ježíšovo a na straně
druhé zobrazení Panny Marie Karmelské.
- Každý, kdo nosí škapulíř, zavazuje sebe ke křesťanskému životu, k životu evangelia. Usiluje o život ze síly
svátostí a o živou úctu k Matce Boží. Mělo by pro něj být samozřejmostí alespoň jedenkrát během dne se k ní
obrátit modlitbou.“
Pokud vás zajímá činnost a poslání řádu karmelitek, podívejte se také na www.cestanahoru.org.
Lenka Šafaříková

SESTRA SMRT ANEB
JAK DOPROVÁZET UMÍRAJÍCÍ
V pátek 24. února se na farním středisku uskutečnilo netradiční setkání s názvem Sestra smrt aneb Jak
doprovázet umírající. O své zkušenosti s doprovázením se přišly podělit tři pozoruhodné ženy z našeho děkanátu
- Marta Hradilová, Marie Macková a Marie Sovadinová. Jako první vystoupila p. Marta Hradilová z Velkých
Losin. Přítomným návštěvníkům vyprávěla o své osobní zkušenosti, kdy pečovala a následně doprovodila „ke
smrti“ svého tchána. Nejenže se pro to vzdala svého zaměstnání, ale dědečka opatrovala téměř celý rok přímo
v maličkém bytě své pětičlenné rodiny. O hospicové péči a rozdílných přístupech k pacientům právě v těchto
zařízeních přednášela Marie Sovadinová. Prostřednictvím
počítačové prezentace se účastníci setkání mohli dovědět,
kolik hospiců v naší zemi máme, jakou péči umírající
potřebují, jaké služby hospicová péče zahrnuje aj. Své
osobní zkušenosti s konkrétním hospicem na Svatém
Kopečku povyprávěla Marie Macková, která zde už od
prosince prožívá dobré i zlé se svým nemocným
manželem. To, jak nemocní oceňují a bytostně potřebují
své blízké na sklonku svého života, dojemně vystihují
samotná slova jejího muže, který často říkává, že ke svému
životu potřebuje dvě věci: „kyslík a Marunku“.
Všichni přítomní byli osloveni jak odvahou, profesionalitou a hloubkou jednotlivých vystupujících, tak naléhavostí
a aktuálnosti tématu. „Sestra“ smrt je „sestrou“ života, nemůžeme o ní nepřemýšlet či nemluvit. A to, že lze umírat
důstojně a radostně, nám dosvědčilo tohle setkání.
Lenka Špatná
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5. celostátní setkání mládeže
ve
Žďáru
nad
Sázavou
https://zdar2012.signaly.cz/
Motto:
„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5, 22)
Program:
Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm každý může najít něco zajímavého: např. setkání
s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední
slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní
dílny,…
Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 18. srpna 2012.
Pro koho:
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožit několik dní ve společenství
mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na
základě domluvy s Arci/Diecézním centrum pro mládež).
Kdy a kde:
Ve Žďáru nad Sázavou, od 14 do 19 srpna 2012.
Cena:
1 100,- Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou)
Sleva při zaplacení do konce května: 950,-Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou)
Ceny jsou dotované, protože skutečné náklady na účastníka jsou 1650 Kč.
Nechceme, aby finanční potíže byly hlavním důvodem neúčasti. V případě finančních potíží se
obrať na své A/DCM. Budeme s Tebou hledat řešení.
Přihláška:
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku do 31. července.
Co dále:
Na další rok se těšíme na prožívání světových dní mládeže se Svatým Otcem v Riu de Janeiru.
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Drazí čtenáři,
za námi je postní doba. Věřím, že byla opravdovým časem milosti
a Velikonoce jsou završením toho, co jsme prožili s trpícím Ježíšem. Teď se
setkáváme se Zmrtvýchvstalým a vnímáme, jak nás Pán naplňuje radostí. Cítíme, že
stálo to za to vzít čtyřicet dnů postní doby vážně, abychom více přilnuli k Bohu a
pak se nechali oslovit velikonočním tajemstvím. Doufám, že to cítíte podobně jako
já a podobně jako já děkujete dnes za velké Boží dary, kterými nás zahrnuje.
Před námi je krásný čas velikonoční doby, navíc plný neobvyklých událostí,
které se nám nabízejí jako další příležitost prožít něco krásného a obohatit svůj
duchovní život i život církve.
První z nich jsou věčné sliby sestry Bernadety v klášteře sester klarisek kapucínek ve Šternberku. Máme
zde pozvánku, která platí pro nás pro všechny. Je to v první řadě její životní událost, jako je pro nás ostatní třeba
den svatby. Je to však i den důležitý pro nás, jednak protože věčné sliby v řeholi je událost vzácná, ale především
proto, že sestra Bernadeta pochází z našeho středu, z šumperské farnosti. Myslím si, že většina z nás nikdy nic
takového neviděla, a tak to pro mnohé bude nejen jedinečný zážitek, ale i velké povzbuzení, abychom brali život
s Bohem vážně a nechali se Bohem vést. Proto srdečně zvu. Tak, jak jsem to už ohlašoval, odjedeme autobusem
ze Šumperka ve 12.00 hod. od Mototechny. (Zájemci ať se zapíší v kostele na připravený seznam.) Po mši svaté
v klášteře sester ve Šternberku, kdy se chceme spolu se sestrou Bernadetou radovat z jejího celoživotního zasvěcení
Pánu, si budeme moci prohlédnout i krásně obnovený interiér farního kostela. Vzácné velké nástropní fresky, které
byly nedávno nádherně opravené, stojí za návštěvu.
Druhou událostí letošního dubna je pouť na Svatý Hostýn. Byli jsme
zvyklí každoročně putovat za rodiny a kněžská povolání do katedrály
nebo do Králík. Letos je tu změna, jak o tom píši na jiném místě
časopisu: Putujeme na Hostýn v roce stého výročí korunovace Panny
Marie. Tak to letos dělají všechny děkanáty Olomoucké arcidiecéze.
Mám radost, že tam jedeme ve velikonočním období. Nejen proto,
že bude snad krásné jaro, ale především proto, že spolu prožijeme
krásnou velikonoční pobožnost „Cesta světla“. Myslím si, že pro
mnohé z nás je to novinka, i když v šumperské farnosti jsme se již
tuto pobožnost modlili. V čem spočívá? Podobně jako křížová cesta
spočívá v rozjímání čtrnácti události z Ježíšovy cesty na Golgotu,
v cestě světla rozjímáme o čtrnácti událostech, kdy se Ježíš setkával
s apoštoly po svém zmrtvýchvstání až po událost seslání Ducha
Svatého. V nedávné době vzniklo na Hostýně čtrnáct zastavení
pro tuto pobožnost. (Můžete je uvidět na fotografii.) Je krásné,
že ve velikonočním čase zní Hostýnem radostné Aleluja místo
obvyklých zpěvů křížové cesty. Pak prožijeme tradičně společnou
adoraci a mši svatou s otcem arcibiskupem. I když máme na Svatý Hostýn dosti daleko, udělejme z toho radostné
putování. Zápisy a podrobnosti vám ohlásí vaši kněží.
Na obě poutě srdečně zvu a těším se na putování s vámi.
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Dále vám dnes přináším srdečný pozdrav od bratra Antonína, který je spojen s naším děkanátem skrze své
dřívější působení ve Velkých Losinách (známe ho už také z rozhovoru v Tam&Tamu) a který v současné době
prožívá svůj noviciát v rakouském klášteře v Göttweigu. Spolu s otcem Milanem jsme ho nedávno navštívili. Bratr
Antonín i během odloučení od světa, kterým má určitě doba noviciátu být, věrně sleduje dění u nás a pravidelně
na internetu vyhledává Tam&Tam. Rád také poslal čtenářům svůj pozdrav.
Milí čtenáři, farníci, přátelé v Kristu,
srdečně vás zdravím z rakouského benediktinského opatství Göttweig, kde
uskutečňuji svoji druhou polovinu (březen-záři) noviciátu. Vřelé a srdečné díky za vaše
modlitby, přímluvy, povzbuzení …
Vstupujeme do radostné velikonoční doby. Přeji vám, ať světlo zmrtvýchvstalého
Krista naplní a promění vaše srdce, skutky i činy. Ať z našich myšlenek i úsměvů vychází
pravá radost - ať se staneme odleskem Boží lásky, která je nám všem bez rozdílu
darována!
To vše a ještě mnohem víc vám přeje a požehnání vyprošuje bratr Antonin OSB.

Bratře Antoníne, děkujeme a pamatujme na Tebe v modlitbě. Přejeme krásný čas velikonoční, dobré prožití
doby noviciátu a úspěchy ve zvládání němčiny.
S radostí vám, drazí čtenáři, předkládám aspoň pár fotografií z naší návštěvy.
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Nakonec vám chci napsat o věcech méně svátečních, spíše všedních, přesto radostných. Opravuje se
kostel v Hraběšicích. Jak už víte, nekonají se tam už nějakou dobu žádné bohoslužby. Určitě tento stav potrvá ještě
několik měsíců. Díky dotacím z EU ve výši skoro 3 milióny korun bude udělaná kompletní sanace a také vnější a
vnitřní omítka kostela a fary. K tomu nové okapy, rýny a svody, na faře navíc nová podlaha s betonovým základem
místo hlíny. Pán Ježíš dostane nový „dům“ – krásný zlacený svatostánek. To všechno vyžaduje i naši finanční
spoluúčast. Nevyužít získanou dotaci by bylo hloupostí. Proto jsem se obrátil na šumperské farníky, abychom
všechny dubnové sbírky věnovali na tento účel. Jedině velikonoční sbírka je tradičně pro kněžský seminář. Prosím,
pamatujte na to. A moc děkuji. Na několika fotografiích si můžete prohlédnout, jak to teď v Hraběšicích vypadá…

Moc zdravím a přeji ještě jednou vše dobré od Pána pro velikonoční dobu. Radujme se – Aleluja!
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ
Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.
Aby byli jedno
Ut unum sint – Aby byli jedno – je nejen název encykliky Jana Pavla II., ale jsou to i poslední slova na rtech papeže
Jana XXIII., který zemřel (3.6.1963) s Kristovou modlitbou za jeho učedníky na rtech. „Mé pozemské dny končí, ale
Kristus žije a církev pokračuje na svém úkolu; duše, duše… ut unum sint.“ Byl to úkol i oblast, v níž se Svatý otec Jan
Pavel II. neobyčejně angažoval, v níž se setkával se světovými náboženstvími, neboť křesťané jsou všichni, kteří byli
spojeni křtem a katolická církev je tedy všechny pokládá za své bratry a sestry v Kristu. Jeho encyklika byla největší
nabídkou pravoslavné (ortodoxní) církvi a protestantským církvím od
rozkolu v roce 1054 a v 16. století.
Brzy po zvolení papežem povolal k sobě Jan Pavel II. předsedu
Sekretariátu pro jednotu křesťanů, kardinála Johannese Willebranda, a
pověřil ho organizací návštěvy u ekumenického ortodoxního patriarchy v
Turecku, prvního mezi sobě rovnými patriarchy různých pravoslavných
církví. Člověka, který zasahuje do volby konstantinopolského patriarchy,
nikoliv však vlivem veta. Vyjádří ještě před hlasováním svůj nesouhlas s
některými kandidáty, ale rozhodovat může jen se souhlasem synody.
Polský papež vyrostl na hranici mezi římským katolictvím a ruskou
pravoslavnou vírou. Studoval staroslověnštinu, měl úctu k východnímu
křesťanství. Říkal, že tělo Evropy dýchá dvěma plicními laloky –
Jan Pavel II. využíval všech
východním a západním. Od II. vatikánského koncilu si obě církve –
možných dostupných prostředků,
katolická a ortodoxní – vyměňovaly delegace při svátcích svých patronů
aby dosáhl porozumění
29. června sv. Petra a Pavla v Římě a 30. listopadu sv. Ondřeje, apoštola,
Petrova pokrevního bratra, v Konstantinopoli. Jan Pavel II. čelil urážkám,
naivitě a zradě členů vlastního společenství, kteří neměli zájem na smíření, a odletěl 28. listopadu 1979 do hlavního
města Turecka Ankary kvůli diplomacii a 29. listopadu do Istanbulu k ekumenickému patriarchovi Dimitriovi I.
V katedrále sv. Jiří ve Ohanaru tento potvrdil, že dnešní živá tradice je určena pro Boží budoucnost, kdy opět zavládne
jednota obou sesterských církví. Na svátek sv. Ondřeje druhý den odsloužil patriarcha posvátnou liturgii a oba
představitelé si vzájemně vyměnili pozdravení pokoje.
Ekumenický patriarcha Dimitrios I. přiletěl na nejdelší – pětidenní
návštěvu Říma – 3. prosince 1987. Bylo to vyvrcholení pokusů
o překonání tisíc let trvajícího rozdělení křesťanství mezi východem
a západem. Patriarcha měl dokonce projev k římské kurii a
na Lateránské univerzitě. Přede mší svatou ve sv. Petru oba – papež
i patriarcha – vstoupili společně do baziliky, před nimi šli ortodoxní a
latinský jáhen s biblemi v rukou, papež i patriarcha společně políbili
oltář. Z evangelií bylo čteno v řečtině i v latině, papež a patriarcha si
pak navzájem políbili lekcionáře. Patriarcha připomněl, že „Pán
dovolil přijít k tomuto velkému dni“, a jak řekl papež „zdrojem hořké
bolesti je to, že se nemohli napít ze stejného kalicha.“ Oba společně
odříkali nicejskocařihradské Krédo ve staré řečtině. Patriarcha seděl
u biskupského trůnu sv. Ondřeje, kam za ním odešel od oltáře před
políbením pokoje papež. Oba požehnali shromážděné v latině i
řečtině, načež odešli k Petrově hrobce pod oltářem a odtud ven
z baziliky, kde z lodžie pozdravili zcela zaplněné náměstí. 7. prosince
oba podepsali společnou deklaraci o úplné jednotě mezi
římskokatolickou a ortodoxní církví. Ale ekumenický patriarcha jako
Jan Pavel II při návštěvě Rumunska roku 1999
první mezi rovnými potřeboval souhlas patriarchů v Alexandrii,
s pravoslavným patriarchou Teoktystem
Antiochii, Jeruzalémě, Aténách, Bělehradě, Bukurešti, ale především
v Moskvě, v hlavním jádru pravoslaví. A ten neměl.
Chtěl-li tedy papež Jan Pavel II. pokračovat dál, musel navázat
kontakt i v Rusku, a to i se sovětskou mocí. Svatý otec byl obeznámen s díly ruských náboženských myslitelů, jakými
byli například Georges Florovsky (1893-1979), děkan Ruského ortodoxního semináře sv. Vladimíra v New Yorku, Pavel
Florensky nebo Nikolaj Bezďajev (1874-1978), děkan Ortodoxní teologické akademie v Paříži, a tak se seznámil
s náboženským jádrem pravoslaví na Rusi. Milénium pokřtění východních Slovanů připadalo na červen 1988. Ruská
ortodoxní církev to považovala za vlastní záležitost, katolická církev Ukrajiny na to měla stejný nárok (Kyjevská Rus,
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křest knížete Vladimíra a kněžny Olgy). Obě církve si to upíraly, moskevský patriarcha Pimen prohlašoval, že papež
nebude v Moskvě vítán. Ale papež ho předešel tím, že v lednu 1988 poslal pozdravení pokoje sesterské církvi
moskevského patriarchátu. Tím učinil milénium veřejnou událostí, všimly si toho sdělovací prostředky světa, a tím
donutil sovětskou vládu uvědomit si tuto významnou událost. Delegaci Svatého Stolce v Moskvě vedl kardinál Casaroli
a byli v ní kardinálové Willebrand a Etchegaray. V delegaci z celého světa byli kardinálové z Vídně, Mnichova, Hanoje,
Milána, Varšavy, biskupové z Maďarska, Latinské Ameriky a Afriky. Tato delegace se setkala i s vůdci ukrajinské
řeckokatolické církve, s biskupy Fylmonem Kurbachou a Pavlem Vasylykem. Papež celebroval mši v ukrajinské
katedrále Santa Sophia v Římě za účasti 20 ukrajinských biskupů. Casaroli navíc přivezl Gorbačovovi papežův osobní
dopis, při jehož předávání byl přítomen i ministr zahraničí Ševarnadze. Oba státníci prohlásili, aby Casaroli nebyl
nervózní, protože oba byli ještě jako děti pokřtěni a Gorbačov dokonce vzpomněl na ikonu, která se u nich doma
skrývala za portrétem Lenina. Sovětský vůdce odpověděl osobním dopisem až za čtrnáct měsíců. Píše v něm: „Nastala
hodina nové integrity světa. Pro nás to znamená nový přístup k náboženství a církvi, k ekumenickému hnutí, k úloze,
kterou hrají velká světová náboženství.“
1. 12. 1989 se staří monsignoři římské kurie vykláněli z oken, aby zahlédli černou limuzínu sovětského prezidenta
Gorbačova, jak objíždí náměstí sv. Petra a směřuje branou sv. Anny nahoru po mírném svahu vatikánského kopce.
Gorbačov a jeho žena Raisa byli přivítáni prefektem papežského dvora a přehlídkou švýcarské gardy. Vstoupili dovnitř
papežského paláce. Navarro-Wallsovi, původním povoláním psychiatrovi, se prezident zdál být v nepohodě, protože si
nebyl jist, má-li se tvářit neutrálně, nebo se má usmívat. Papež ovšem přivítal oba manžele velmi srdečně.
Oba muži odešli spolu s tlumočníky do papežovy knihovny (Vitalij Kovlikov – za Rusy). Při půldruhahodinovém
rozhovoru se papež držel tématu náboženské svobody a jeho vize sjednocené Evropy od Uralu až k Atlantiku. Raisa si
mezi tím prohlédla Sixtinskou kapli (ještě před
restaurováním, které skončilo 1994) a prohlásila, že
se Michelangelovy fresky nevyrovnají ruským
ikonám. Poté přešla k oběma mužům a Gorbačov,
již uvolněný, ji uvedl do hovoru slovy: „Raiso
Maximovno, mám tu čest představit ti nejvyšší
morální autoritu na zemi. A je to Slovan jako my!“
Potom bylo setkání s médii, při němž prezident
prohlásil, že uzavření diplomatických vztahů mezi
Svatým Stolcem a SSSR je v podstatě hotovou
věcí, a že dodrží slib o novém náboženském
zákoně. Zcela neočekávaně pozval papeže
na návštěvu do Sovětského svazu. Jan Pavel II.
na místě ale spontánní pozvání nepřijal, neboť měl
být pozván ortodoxní církví. Ale než k tomu mohlo
dojít, byl Gorbačov odstaven od moci.
Měsíc po vydání Ut unum sint navštívil
na svátek sv. Petra a Pavla Řím nový ekumenický
Papež Jan Pavel II. před budovou ÚV PSDS ROKU 1979
patriarcha Bartoloměj I. Lukášovo evangelium
připomněl papež: „Poslal je před sebou po dvou“
(Lk 10,1). „Není to ponaučení, že nás Kristus posílá po dvou jako posly evangelia na východě a na západě? Nesmíme
zůstat rozděleni!“ Patriarcha na tuto přímou výzvu prohlásil, že není připraven vyjádřit se tak veřejně. V komuniké,
podepsaném 29. června, se pak prohlašuje: „Společné svědectví víry je na pokraji třetího milénia obzvláště vhodné.“ Ale
výrok, že velké výročí bude oslavou „naší poutní cesty ke sjednocení“, naznačoval, že právě ono se nyní neuskuteční.
Potřetí přiletěl papež do Německa, země s dlouhými dějinami víry, v červnu 1996. Jednak se evangeličtí křesťané
celých 18 let bránili jeho poselství ke sjednocení, jednak zde byl na východě země velký evangelizační prostor, a na-víc
zde došlo k veřejnému sporu o postavení rozvedených katolíků, kteří uzavřeli nová manželství a chtěli žít plným
náboženským životem včetně přijímání svátostí. Spor postavil proti sobě nejen německé biskupy vzájemně, ale i proti
svému kardinálu Josephu Ratzingerovi, prefektovi Kongregace pro nauku víry.
První mši svatou sloužil papež na letišti v Paderbornu, v místech, kde se roku 799 setkal Karel Veliký s papežem
Lvem III. Poté přivítal v Collegiu předseda německých biskupů Karl Lehmann Svatého otce. On sám byl sice ve sporu
na straně Ratzingerově, stejně jako biskupové Oskar Seier a Walter Kasper, tedy neznevažovat učení o nerozlučitelnosti
manželství a rozvedené katolíky dříve církevně sezdané nepřipustit k eucharistické slavnosti. Ale tito tři biskupové
vydali pastýřský list, v němž navrhli činit rozdíl a rozlišovat „připuštění“ k svatému přijímání a rozhodnutí (na základě
svědomí po pastoračním dialogu s knězem) „přistupovat“ k svatému přijímání u těchto osob. Jan Pavel II. stejně jako
Ratzinger toto zamítl. Kněží začali sbírat podpisy pro petici za uznání, která měla zastánce zejména u profesora Norberta
Greinachera v Tübingenu. Celá záležitost se bude táhnout ještě v 21. století.
Při této návštěvě Svatý otec blahořečil v Berlíně dva mučedníky z nacistické éry, otce (+5. 11. 1943) a Karla
Leisnera, původně studenta, od roku 1941 internovaného v Dachau, tam tajně vysvěceného na kněze, který zemřel těsně
po válce (12. 8. 1945). Papež opět „elektrizoval“ davy Němců. Kancléř Kohl večer po beatifikaci volal příteli do Itálie:
„Tohle je největší člověk druhé poloviny století, a možná i celého století,“ řekl filozofu Buttiglionimu do telefonu.
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„A představ si, že dokáže přitáhnout větší dav než já!“
25. 6. 1998 vydala Papežská rada pro jednotu křesťanů text společného Prohlášení o nauce o ospravedlnění vírou.
Tentýž den vydal Svatý Stolec ještě Odpověď, že je zapotřebí dalšího objasnění. Kardinál Cassidy napsal 30. 6. list
Ismaelovi Nokovi, generálnímu tajemníku Světové luteránské federace, že existuje konsensus, a že Odpověď nečiní
neplatným onu shodu. Papež toto objasnění odsouhlasil. 31. října 1999 (31. října 1517 – M. Luther – 95 tezí) byla
podepsána v Augsburgu Společná deklarace, lutersko-katolický dokument, který vyjádřil shodu v článku víry, jež dosud
rozděloval – ospravedlnění z víry. Zůstaly však rozdíly v některých teologických otázkách, které nedovolují návrat
k úplné jednotě. Luterské církve jsou organizovány většinou na národním principu a zároveň patří do Světové luterské
federace. V 78 zemích světa je 140 členských církví, také 2 z České republiky – Slezská evangelická církev
augsburského vyznání a Českobratrská církev evangelická.
Pluralita náboženství zahrnuje stále větší rozmanitost uvnitř něj. Mezi různými církvemi je společná v prvé řadě víra
a svědectví. Tak je tomu u církve římskokatolické, řeckokatolické, protestantské i pravoslavné. Jde o to, abychom my,
věřící lidé, pro sebe osobně objevili Ježíšovo poselství jako něco, co je nosné, a co dává život věčný.
pokračování příště
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