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Chvála Kristu a Marii!
V těchto dnech mne oslovila myšlenka
Thomase Mertona: často se stává, že nějaký starý
křesťan, který celý život vyráběl sýr nebo pekl chléb,
spravoval boty či jezdil s potahem, kontempluje lépe
a má blíže ke svatosti než kněz, který ovládl celé
Písmo a veškerou teologii, zná spisy velkých světců
a mystiků a měl více času na meditace, kontemplace,
modlitby… Jednou z prvních věcí, které se musíš
naučit, chceš-li žít kontemplativním životem, je,
aby ses staral víc o své než o cizí záležitosti. Na
člověku, který se zdá být svatým, není nic
podezřelejšího než netrpělivá snaha reformovat druhé.
Vážnou překážkou usebrání je mánie vést ty,
k jejichž vedení jsi nebyl ustanoven, reformovat ty,
o jejichž reformování tě nikdo nežádal, napravovat ty,
nad nimiž nemáš žádnou pravomoc. Jak můžeš dělat
všechny tyto věci a zachovat si klidnou mysl? Věnuj
co nejméně pozornosti chybám druhých a vůbec se
nestarej o jejich přirozené nedostatky a zvláštnosti.
Požehnaný čas adventní a vánoční Vám
vyprošuje a žehná
P. Petr Dolák
.
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sv. Edmunda Kampiána, kněze
a mučedníka
památka sv. Františka Xaverského,
kněze
2. neděle adventní
sv. Mikuláše, biskupa
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele
církve
slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny
prvotního hříchu
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina
3. neděle adventní
Panny Marie Guadalupské
památka sv. Lucie, panny a mučednice
památka sv. Jana od Kříže, kněze a
učitele církve
výroční den narození papeže Františka
4. neděle adventní
Štědrý den, vigilie slavnosti Narození
Páně
slavnost Narození Páně
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
svátek sv. Mláďatek, mučedníků
pátý den v oktávu Narození Páně
Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
sedmý den v oktávu Narození Páně
připomínka sv. Silvestra I., papeže

.

Karol Wojtyła
MATKA
(úryvek)
3. Údiv nad Jednorozeným
(…)
Můj Synu – v tom zapadlém městečku, kde nás lidé znali spolu,
říkával jsi mně „matko“ – a nikdo nepronikl do hloubky
letmo míjených, každého dne udivujících událostí
- a tvůj život se sjednotil s životem chudých lidí,
ke kterým jsi chtěl patřit těžkou prací rukou.

Inspirací k rozjímání na adventní
dobu ať se nám stane krásný obraz
L. Záborského „Zvěstování“ a také
text básně Karola Wojtyly „Údiv
nad Jednorozeným“.
P. Slawomir

Leč já jsem věděla, že světlo, které se šíří v těchto událostech
jak vlákno jiskry v hloubce pod kůrou dnů
je Tebou.
Ono nebylo ze mne –
o kolik více jsem však měla Tebe v tom jasu a v tom mlčení,
než jsem Tě měla z plodu těla a krve.
(1950)
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SVÁTOST SMÍŘENÍ
Z každodenní zkušenosti víme, jak vypadá špína, že se často něčím umažeme, ušpiníme. Od toho je snadná
pomoc – umyjeme se, uklidíme svůj dům. Každý ale také určitě zažil, že existují i situace, kdy „bláto vězí na duši“.
Jak naložit s vinou, selháním? Setkáváme se s různými reakcemi: banalizací/bagatelizací („Nestalo se nic zas tak
strašného.“), vytěsněním z paměti, útěkem (přebíjení pocitu viny zábavou apod.). Jinou reakcí je zveličování viny
(vznik různých komplexů, neuróz) – jedinec se pak do svých pocitů viny
zaplétá víc a víc.
A co na to křesťanství? Nabízí církev nějaký účinný recept? Mnoho lidí
by to popřelo: církev v jejich očích vypadá jako přísný soudce a mravokárce,
který neustále někoho moralizuje. Podle nich církev pouze vyvolává pocit viny,
ale na skutečné životní otázky a problémy odpověď nemá. Někteří by připustili,
že Ježíš Kristus kdysi lidem pomáhal s jejich nemocemi a chybami, řešil jejich
naléhavé problémy. Ale to bylo kdysi! Co dnes s tím?
Křesťané/katolíci ale věří, že Kristus působí i dnes, že i dnes je možno
k němu přijít se svými chybami, proviněními, životními nezdary a dosáhnout
odpuštění hříchů. Spasitel chtěl přinést spásu všem lidem všech dob, a proto
ustanovil církev, která pokračuje v jeho díle. Apoštolům řekl Vzkříšený: „Komu
odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou. (J 20.23).“ Tak byla ustanovena svátost smíření, v níž lze nalézt
odpuštění, sílu k nápravě, nové odhodlání ke konání dobra.
Co přesně je svátost smíření? Co se od ní dá čekat? V čem může pomoci s nánosy zla, které ulpívají na našem
svědomí?
Prvním radikálním očištěním v životě křesťana je křest. Toto obmytí vodou znamená (mimo jiné) odstranění
všech vin, které na pokřtěném dosud lpěly. I po křtu však v člověku přetrvávají špatné náklonnosti, s nimiž máme
bojovat. Pokud v tomto boji selžeme, pokud se dopustíme toho, co v Božích očích není dobré, pak cítíme potřebu
znovu se obrátit k Bohu. Litujeme svých špatných skutků a toužíme po odpuštění. To dosahujeme při mši
svaté/eucharistii, při modlitbě, četbě Písma, při konání dobrých skutků.
Ale vrcholným způsobem, jak dosáhnout Božího odpuštění, je právě svátost smíření. V ní nám Bůh odpouští
hříchy, smiřuje nás se sebou, s našimi bratry a sestrami, tj. s církví. Docházíme i vnitřního klidu – smíříme se sami se
sebou „v největší hlubině svého bytí, kde opět nalezneme svou vnitřní pravdu“ (KKC 1469). Po dobře vykonané
svátosti smíření jsme zcela čistí, ve stavu Boží milosti.
Hlavní smysl svátosti smíření krásně vyjadřuje modlitba kněze, kterou se odpouštějí hříchy: „Bůh, Otec
veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého
svatého Ducha; ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého.“
Podoba svátosti smíření se v minulosti vyvíjela podobně jako i jiné svátosti. V prvních staletích existovalo v
církvi veřejné pokání pro obzvláště těžké hříšníky. Ti, kteří se
po svém křtu dopustili například vraždy, cizoložství,
modloslužby, dodržovali několik let přísnou kázeň, než dosáhli
smíření.
Jinou podobu začali postupně zavádět iroskotští
misionáři: pokání se stává soukromým a diskrétním, ale
rozšiřuje se i na lehké hříchy. Tyto rysy přetrvávají až dodnes.
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Bez čeho se ve svátosti smíření neobejdeme? Jsou to tři hlavní prvky. Prvním je lítost. Je to vědomí zármutku
nad našimi špatnými skutky – nad našimi hříchy. Není nám lhostejné, co jsme vykonali špatně či co jsme nevykonali,
i když jsme měli a mohli. Křesťanská tradice rozlišuje dva stupně lítosti: nedokonalou a dokonalou. U nedokonalé
lítosti vědomí lituje hříchů kvůli ošklivosti hříchů nebo kvůli strachu před věčným zavržením. U dokonalé lítosti je
zármutek nad hříchy motivován láskou k Bohu. Většinou jsou v nás obě tyto motivace promíchány, je třeba se však
snažit o tu vyšší.
Druhým prvkem je vyznání hříchů knězi. To je nezbytná součást svátosti. Kajícník vyzná všechny své těžké
hříchy, naléhavě se doporučuje, aby vyznal i své hříchy lehké. Kristus zde působí jako lékař, a proto se nemáme stydět
předložit mu všechny své rány.
Třetím prvkem je pokání (zadostiučinění). Kajícník dostane od zpovědníka určitý „úkol“ (modlitba, dobrý
skutek), který má přispět ke kajícníkově nápravě. Může jít o reálný pokyn (vrátit ukradenou věc), ale i symbolické
pokání (modlitba), které má terapeutický účinek a kterým se symbolicky připojujeme ke Kristovu utrpení, jež nám
přineslo poskytnuté odpuštění.
Každý věřící by měl aspoň jednou za rok vykonat svátost smíření, ovšem pro skutečnou „hygienu duše“,
pro rozvíjení vztahu s Bohem se doporučuje častější přistupování ke zpovědi (např. každoměsíční zpověď na první
pátek v měsíci). Je užitečné mít svého stálého zpovědníka – svátost smíření se může propojovat i s duchovním
vedením.
Ve zpovědi vyznáváme hříchy, kterých jsme se dopustili od poslední zpovědi. Existuje možnost tzv. generální
či životní zpovědi, v níž kajícník rekapituluje delší období a zpovídá se z hlavních chyb, kterých se dopouštěl v onom
delším období.
Věřící otevírá před knězem své srdce, sděluje osobní informace, proto je kněz vázán velmi přísnou povinností
naprosté mlčenlivosti o všem, co se při zpovědi dozví.
Jak konkrétně se uděluje svátost smíření? Jaké jsou úkony
zpovědníka, jaké toho, kdo se zpovídá? Nejdříve příprava
zpovědníka a kajícníka: oba se připraví modlitbou, kajícník zpytuje
své svědomí a porovnává svůj život s přikázáními a Kristovým
příkladem. Následuje přijetí kajícníka: zpovědník přijme kajícníka s
bratrskou láskou. Začnou znamením kříže. Zpovědník kajícníka
povzbudí, kajícník by měl říci, kdy byl naposledy u svaté zpovědi.
Může přiblížit svůj duchovní život, obtíže v něm a další skutečnosti,
které mohou svátosti smíření napomoci. Další část je čtení Božího
slova: kněz nebo kajícník může přečíst vhodný text z Bible. Tato
část svátosti smíření se v praxi často vypouští, ale stejně jako u
ostatních svátostí by mělo Boží slovo být součástí udílení svátosti. Potom následuje vyznání hříchů a uložení pokání.
Často kněz dá kajícníkovi prostor k vyjádření lítosti slovy: litujte svých hříchů. Odpověď může být různá. Nejčastěji
se říká „Bože, buď milostiv mně hříšnému“ nebo „Pane, smiluj se“ nebo také „Lituji“. Záleží na kajícníkovi, jak lítost
vyjádří. Po projevení lítosti dává kněz rozhřešení nebo jen požehnání – v případě vážného důvodu, kdy rozhřešení
nelze udělit. Zpovědník udělí odpuštění hříchů slovy uvedenými výše. Kajícník může vyjádřit svou vděčnost vhodným
zvoláním, slovy Písma. Zpovědník se s ním pak rozloučí.
Vedle nejčastější formy (jeden zpovědník – jeden zpovídaný) existuje i svátost smíření pro více kajícníků se
soukromou zpovědí (společná kající bohoslužba, individuální vyznávání hříchů zpovědníkovi).
K dobrému zkoumání svědomí může pomoci tzv. zpovědní zrcadlo, tj. soubor otázek, které si můžeme položit,
abychom dospěli k pravdě o sobě, o svém vztahu k Bohu i k bližním. Základním zpovědním zrcadlem, ve kterém
můžeme zahlédnout, jak na tom jsme, je Desatero. Různá zpovědní zrcadla rozvíjejí jednotlivá přikázání Desatera.
Zpovědní zrcadlo může sebezkoumání velmi prospět, nemůže však nahradit dialog s vlastním svědomím v atmosféře
modlitby. Zpovědní zrcadlo můžeme najít také v kancionále. A máme tam i modlitby: Před zpytováním svědomí
(045), Myšlenky k lítosti a předsevzetí (046) a Myšlenky k díkům za smíření (047).
sestavil P. Vilém Pavlíček
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

RODIČE BETLÉMSKÝCH DĚTÍ
V městě Šumbarku,
v šestém roce vlády Václava Vrtošivého

„Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.“
Takto, slovy proroka Jeremiáše, opisuje Matouš vaši bolest nad ztrátou dětí. Jinak se o váš vůbec nezmiňuje. Asi to je
dobře. Kdyby měl opravdově vylíčit váš žal, nestačily by k tomu ani všechny knihy Písma. Ten je nezměrný a
nesdělitelný. Jenom ten, kdo přišel o své nejdražší, zná, co vše se odehrávalo ve vašich srdcích.
Děkuji Bohu, že jsem dosud takové zkoušce vystaven nebyl, přesto přinejmenším tuším, čím jste prošli. Moji
synové jsou již naštěstí starší dvou let, ale na jejich batolecí období si dobře vzpomínám. První krůčky, první slůvka –
to je období, kdy jsou děti nejroztomilejší. Objevují svět s odvahou, dosud nepoznamenanou zklamáním, a jistotou, že
je jejich rodiče vždy ochrání. Kdykoli upadnou a natlučou se, dostane se jim útěchy a povzbuzení. Otcové se jim jeví
jako nepřemožitelní siláci, kteří si vždy vědí rady.
A tu do vašich příbytků vtrhnou vojáci, aby tyto malé důvěřivé bytosti povraždili. Vy proti tomu nemůžete nic
dělat. Pokud se vrahům postavíte, zabijí i vás a zbytek rodiny. Nemůže být strašnější volby než rozhodovat mezi
životy vlastních dětí. To poslední, co vaši synové vidí, je bezmoc otců a zoufalství matek. Jejich utrpení, jakkoliv
hrozné, netrvá dlouho; vojáci svou krvavou práci ovládají. To vaše trvá léta a nedá se zapomenout. Po zbytek života
budete s bolestí pozorovat prázdná místa u rodinného stolu.
Věřím, že se ve vašich srdcích svářily nejrůznější emoce. Prvotní děs a zoufalství přerostlo v hněv a nenávist,
aby postupně vyprchalo do smutku a rezignace. K tomu se přidružil všudypřítomný strach. Vždyť to, co se stalo, se
může kdykoli opakovat. Není kam utéci, nelze se účinně bránit či zabezpečit. Jen jediná rodina to dokázala včasným
útěkem do Egypta. Snad proto, že byla předem varována. Proč tedy nepomohli i vám? Oč bylo vaše dítě horší než ten
malý chlapec narozený ve chlévě?
Teprve později jste se dozvěděli, že vaše děti zahynuly právě kvůli těmto náhodným poutníkům. Byli to
opravdoví chudáci; neměli nic než to, co uvezl jejich osel. A tak jste jim sami dávali ze svého nedostatku – přikrývku,
trochu mouky a oleje, možná i nějakou hračku svých dětí. A najednou jste přišli o všechno. K čemu je vám střecha
nad hlavou a zařízený příbytek, když zůstane prázdný? Bylo to tak nespravedlivé!
Bojím se, že jste propadli zoufalství a obrátili je proti Bohu. Zvláště poté, co se k vám doneslo, jaké
nadpřirozené ochrany a přízně ten zázračně zachráněný chlapec požívá. Opravdu se Boží cesty neobejdou bez smrti
vašich nejdražších? Co je to za Boha, který dopouští takové bezpráví a neštěstí? Který milosrdenství a pomoc
odměňuje násilím a vražděním? Copak to nemůže udělat jinak?
Věřím však, že jste postupně dospěli k témuž poznání, které si bolestně a neochotně uvědomuji i já. Bůh to
nemůže udělat jinak. V tomto světě se vždy budou drát k moci krutovládci, kteří z nudy, zvůle či strachu vraždí
nevinné a bezbranné. Jediné, co proti tomu může Bůh učinit, je to, že se do tohoto světa narodí jako nevinné a
bezbranné dítě.
Pavel Obluk

12. prosince oslaví své 80 narozeniny náš dlouholetý varhaník pan Linhart
Haltmar. Přejeme mu hodně daru Ducha Svatého, Boží požehnání, ochranu
Panny Marie a všech svatých patronů, hodně zdraví a hodně dobrých lidí
kolem. A ať co nejdéle přispívá svou službou ke kráse bohoslužeb v našem
staroměstském kostele!
Farníci ze Starého Města pod Sněžníkem
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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).

V rámci programu Sedmikrásek:




30. 11. 2016 – taneční hýbánky pro děti a mamky"
S sebou - velký šátek na tanec, klokanku nebo šátek na uvázání pro malé děti. Těší se na Vás Pavla
Čermáková.
 7. 12. 2016 - zdobení stromečků pro zvířátka ve staré Hedvě, společná výroba loje pro ptáčky a
posezení u čaje v Čítárně. Sraz u Čítárny v 9. 30.
 14. 12. 2016 – pečeme vánoční cukroví s nejmenšími. Rovněž zveme na společnou ochutnávku cukroví
s recepty.(každý přinese jen 1 druh cukroví s okopírovaným receptem pro všechny)
 22. 12. 2016 (čtvrtek) – zpívání u jesliček v kostele sv. Jana Křtitele v 10.00
Mikuláš pro nejmenší – 30. 11. 2016 v 15.30 na farním středisku. Akce je určena pro předškolní děti a děti
prvního stupně. Za dětmi přijde anděl a Mikuláš, děti za básničky a písničky dostanou mikulášský balíček
v hodnotě 30 Kč. Na program je nutné se přihlásit do 27. 11. 2016.

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
 Duchovní obnova pro maminky a všechny, kdo mají dopoledne čas – 16. 12. 2016 od 9.00 na farním
středisku. Téma - „ Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy. Součástí programu bude i společná
modlitba a možnost svátosti smíření. Hlídání dětí po předběžné domluvě na tel. 731 402 395.
ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)
 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30 Kč); každé
úterý od 9.00. Prosinec inspirovaný příběhy a pohádkami se zimní a vánoční tematikou.
 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:00 - 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
 Večerní čítárna – 16. 12. v 19.00 - vánočně laděný komponovaný programů (zpěv, recitace) herečky
šumperského divadla Karolíny Hýskové rovněž se můžete těšit na výstavu pohádkových obrázků z projektu
„Česko čte dětem“, do kterého jsme zapojeni.
KURZY PRO MANŽELE, RODIČE I JEDNOTLIVCE, KTERÉ PLÁNUJEME
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 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 (symptotermální 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
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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 na 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.

ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
Milí tříkráloví koledníci,
v následující tabulce vás kněží a místní asistenti zvou na žehnání koledníků. Nenechte si ujít toto společné setkání,
ze kterého budete „vysláni do ulic“. Na požehnání přijďte v tříkrálovém oblečení. Kéž vás toto požehnání provází
na vašich cestách!
Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojují a přejeme co nejvíce pozitivních zážitků během tohoto
putování. Kéž skrze vás naleznou radostné poselství o Ježíškovi všichni, které navštívíte, a obzvláště ať z něj načerpají
opuštění a nemocní!
Obec
Termín žehnání
Otec arcibiskup zve na žehnání koledníků
30.12.2016 v 10 hod. do kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Vsetíně nebo v 15 hod. do
Vyškova.
Zuzana Nedvědová, koordinátorka TKS
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Bludov

7. 1. 2017 v 8:30h

Bohdíkov

viz Ruda nad Moravou

Bratrušov

1. 1. 2017, při mši sv. (10.30h)

Bušín

viz Ruda nad Moravou

Dolní Studénky

4. 1. 2017, při mši sv. (16:00h)

Jindřichov

1. 1. 2017, při mši sv. (8:00h)

Loučná nad Desnou

1. 1. 2017, při mši sv. (9:45h)

Nový Malín

7. 1. 2017 v 9:00 h

Olšany

viz Ruda nad Moravou

Rapotín

1. 1. 2017, při mši sv. (9:00h)

Ruda nad Moravou

30. 12. 2016 v 17h

Sobotín

viz Velké Losiny

Staré Město

8. 1. 2017, při mši sv. (9:30h)

Šumperk

7. 1. 2017, při mši sv. (8:30h)

Velké Losiny

6. 1. 2017, při mši sv.

Vernířovice

viz Velké Losiny
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VÍT LUCUK
Pan Vít Lucuk z Vikýřovic je veřejnosti známý jako tzv. „sběrač příběhů“.
Coby vystudovaný historik spolupracuje s internetovým portálem “Paměť
národa“, pro nějž natočil a zpracoval téměř tři sta vyprávění
zapomenutých hrdinů dvou totalitních režimů. Má tři syny, je čerstvě
pokřtěný a setkání s pamětníky jsou pro něj inspirací pro jeho vlastní
pohled na svět i víru.

Můžete se nám představit?
Jmenuji se Vít Lucuk a je mi 38 let. Moje maminka je Češka, tatínek
volyňský Čech. Mám ještě starší sestru a bratra. Do osmnácti let jsem
bydlel s rodiči v Novém Malíně, poté jsem žil na různých místech. Nyní
sedm let bydlím s manželkou a dětmi ve Vikýřovicích. Máme tři kluky –
půlročního Lukáška, dvouletého Vítečka a čtyřletého Kubíčka. Vystudoval jsem střední odborné učiliště s nástavbou obor truhlář. Práce se dřevem mě hodně baví. Dělal jsem jak čistou truhlařinu za pásem, tak restaurátorství - šest let
jsem pracoval jako restaurátor kamene u firmy Werkmann. Například jsme restaurovali Sloup Nejsvětější Trojice
v Olomouci či Olivetskou horu u olomouckého kostela sv. Mořice.
Pro většinu veřejnosti jste znám spíš jako sběratel osudů pamětníků našeho regionu z období let 1938 – 1989. Jak
to jde dohromady s truhlařinou?
Při zaměstnání jsem dálkově vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně. O historii jsem se vždy zajímal a
moc mě baví. V archívech či v rozhovorech s lidmi se mohu dozvídat informace o věcech, které by třeba byly
zapomenuty a které poznamenaly nejeden život. Když se o něčem mluví či se to zapíše, tak se na to nezapomene.
To je jeden z důvodů, proč to dělám.
Moje sběratelská práce je založena na spolupráci se zajímavými projekty, jako jsou např. internetový portál „Paměť
národa“ či nedávno natočený projekt pro Českou televizi „Příběhy 20. století: Normalizace“. Občas externě
zpracovávám i jiné historické texty, jako třeba naučné stezky.
Mohl byste nám tyto projekty představit?
Jak jsem řekl výše, své příspěvky připravuji pro Paměť národa. Paměť národa je stěžejním projektem neziskové
organizace Post Bellum. Je to vlastně sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií
z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá
tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový
archiv je přístupná široké veřejnosti.
Audiovizuální záznamy nejsou jen součástí sbírky
Paměti národa, ale pracuje se s nimi dál. Na
základě těchto nahrávek natočila Post Bellum (ve
spolupráci s Českou televizí) dokumentární cyklus
s názvem „Příběhy 20. století: Normalizace.“ Jeden
z jeho dílů (celkem se jedná o 16 půlhodinových
filmů)
s názvem „O šumperském ostrůvku
duchovní svobody“ se bude týkat přímo víry v
Boha v době normalizace konkrétně v Šumperku.
V České televizi se jednotlivé díly budou vysílat
od ledna roku 2017.
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Některé ze svých zpracovaných pamětí – týkajících se právě našeho regionu – jste vydal i knižně. Vaše první kniha
„Přežili svou dobu“ oslovila nejednoho čtenáře. Mohl byste ji více představit?
Kniha obsahuje autentické výpovědi 41 oslovených osob z let dvou totalitních režimů - nacismu a komunismu.
Můžeme se v ní seznámit s osudy pamětníků konkrétně ze Šumperska, Zábřežska a Mohelnicka. Kniha vznikla právě
díky Post Bellum v roce 2011.
Jak se vydává taková kniha ?
Velkou zásluhu na vydání knihy má Město Šumperk, které jsem žádal o pomoc s vydáním. Byl jsem překvapen,
s jakou vstřícností jsem se zde setkal. Město podpořilo vydání knihy u regionálního nakladatelství Veduta ve Štítech a
na její křest v Domě kultury v Šumperku o státním svátku 28. října pozvalo pamětníky. Bylo to velmi dojemné a silné
setkání.
Vyšly vám knižně ještě nějaké další příběhy?
Ano, po knize „Přežili svou dobu“ vyšly ještě dvě knihy. Nejprve vloni její volné pokračování mapující osudy lidí
Šumperska, Staroměstska a Zábřežska v letech 1938 – 1989 s názvem „Zapomenutí svědkové“ a před měsícem
vydaná kniha „Vzpomínky zůstaly“. Opět mapuje osudy lidí v letech 1938 – 1989, tentokrát ale hlavně na Jesenicku,
Vidnavsku a Javornicku. Několik příběhů je i ze Šumperska a v mnohém se týkají místních Němců, které po válce
neodsunuli do Německa. Jejich součástí jsou i vzpomínky rodáků ze zaniklých osad v Rychlebských horách.
Nepřemýšlíte o další knize?
Zatím ne. Zajímavých témat je
sice stále hodně, ale ty
zpracovávám zatím pouze do
„Paměti národa“.
Jak hledáte „své“ pamětníky a
jak takové setkání s nimi
probíhá?
Je to různé. Některé znám
z doslechu, jiné hledám přes
oficiální organizace, další mi
doporučí samotný pamětník,
s kterým
mám
rozhovor.
Respondenty navštěvuji vždy
dvakrát – při setkání natočím
až čtyřhodinový audiozáznam
a pár záběrů na kameru. Pak to
doma
zpracovávám
a
navštívím daného člověka podruhé – to už se ptám více na jednotlivosti či konkrétní situace. Zpracování jednoho
příběhu mi trvá přibližně 3 – 5 dní. Někdy je to hodně náročné, protože mnozí vyprávějící často ztratí kontinuitu či mě
zahltí jmény příbuzných nebo přátel, ve kterých se nedovedu rychle zorientovat. Proto si v počátku rozhovoru
přehledně zaznamenám všechny členy rodiny, jejich vztahy a toho se během rozhovoru držím. Když jedu za
respondentem do vzdálenějších míst, vždy si předem domluvím i setkání alespoň se dvěma dalšími osobami. To pro
případ, kdyby nebyl některý z nich doma či odřekl setkání na poslední chvíli, což se mi někdy stává. Objektivně vzato
- více než dvě setkání za den nelze stihnout. Většina dotazovaných je vstřícná a převažuje u nich radost, že jejich
příběh není zapomenutý.
Kdo jsou dotazovaní?
Mezi dotazovanými jsou pamětníci, kteří prošli různými životními situacemi či perzekucemi – nacistickými
věznicemi, lágry či partyzánskými oddíly. Zpovídal jsem rovněž i volyňské Čechy či politické vězně
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z komunistických věznic, zpracovával příběhy disidentů, lidí perzekuovaných kvůli víře a také Němců, kteří po válce
zažili na vlastní kůži vysídlení.
Co vám setkání s pamětníky přináší? Proč to děláte?
Protože si myslím, že je nesmírně důležité jejich vzpomínky zachovat. Času moc nezbývá, mnozí se vydání svých
pamětí ani nedožili. Oživují něco, co umřelo a my to křísíme k životu. Příběhy jsou mnohdy velmi silné, často se
setkávám s osobnostmi, jejichž příběh začne postupně
formovat i váš pohled na svět či víru. To je jedna z věcí, která
mě na sběratelství příběhů láká. Vždy, když je rozhovor
ukončen, posílám příběh a CD s nahrávkou rodině pamětníků
či poslední vydanou knihu. Ti pociťují velkou radost a hrdost
na svého příbuzného. Mnohdy se až nyní dozví, co vše prožili
jejich nejbližší. To je pro mě hnací motor. Mnohé z mnou
natočených vyprávění ze Šumperska a Jesenicka zpracovali
také pro Český rozhlas Adam Drda a Mikuláš Kroupa do
cyklu Příběhy 20. století.
Je nějaký osud, který je vám nejbližší?
Nejbližší je vždy ten příběh, který právě zpracovávám. Ten
mě nejvíce zaměstnává a v tu chvíli i zajímá. Samozřejmě
jsou mi blízké osudy lidí přímo ze Šumperka. Rovněž mě
zajímají příběhy z válečného období, ale pamětníků z této
doby už moc není. Také je velmi působivý příběh zaniklé osady Štolnava. Poslední dvě německé rodiny se z osady
vystěhovaly v roce 1954, roku 1965 byly zbourány všechny domy s výjimkou dvou. Ve Štolnavě žilo za okupace asi
180 německých starousedlíků, na statcích pracovali i tři Češi. Jedním z nich byl Ignác Žerníček, který mně toto místo
a jeho osudy osobně ukázal a jehož životní příběh byl také zpracován.
Zpracováváte i vlastní rodinnou historii?
Ano. Můj děda z matčiny strany byl legionář, takže jemu byla věnována celá moje diplomka (je dostupná k vypůjčení
v šumperské knihovně). Osud mojí tety – „Volyňačky“ – je zpracován v jedné z knih, táta byl stejně jako teta –
Volyňský Čech. Proto jsme se do jejich rodiště vydali s kamarádem na celý týden. Důležité pro zachování rodinné
historie jsou i deníky, které si děda i praděda psali.
Máte čas na nějaké další zájmy?
Většinu mého času pohltí práce a samozřejmě rodina a děti. Z knih mě velice zajímá literatura faktu. Nejraději čtu
o historii Ruska, oslovuje mě hlavně VŘSR a také vše o gulazích. Rád si v neděli také zahraji nohejbal v tělocvičně
ve Vikýřovicích.
Je něco, co zásadně ovlivnilo vaši víru?
Já budu teď v neděli pokřtěn, ve Vyšehorkách u P. Lízny. Moji víru nejvíce ovlivnila především moje žena a právě
pamětníci. Z příběhů věřících pamětníků vyzařovala neuvěřitelná síla a naděje, že i když se vše v životě zboří,
existuje ještě vyšší smysl všeho. Největší procento těch nejodvážnějších osob, které jsem při mé práci potkal, bylo
spojených s vírou v Boha. S křesťanstvím jsem byl vnitřně spjatý vždy. O křtu jsem začal uvažovat před čtyřmi lety,
nyní půl roku poctivě pročítám YouCat. P. Lízny si velice vážím, i s ním jsem natočil pětihodinový záznam do
„Příběhů 20. století“. Jeho život je velice oslovující.
A nějaké motto na závěr?
Ono se to jeví jako klišé, ale je to pravdivé: „Kdo nezná historii, opakuje chyby, které se staly.“ A v souvislosti
s děním v současné době si myslím, že to poslední, k čemu by se člověk měl uchylovat, je nenávist. Měli bychom
spíše začít u lítosti a soucitu s ostatními.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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MLÁĎÁTKA BETLÉMSKÁ

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svátek Mláďátek či Neviňátek je křesťanský svátek
připomínající malé děti, které nechal po Kristově narození v
Betlémě povraždit král Herodes Veliký. Herodes vycházel z
informací od tří mudrců, kteří přijeli z východu a hledali
novorozeného židovského krále, na jehož narození odkazovala
proroctví i „betlémská hvězda“. Účelem tohoto činu byla
likvidace všech, kdo by si později mohli s odvoláním na
zmíněná proroctví dělat nárok na Herodův trůn. Církev tyto
děti uctívá jako mučedníky, kteří dosáhli nebeské slávy tím, že
zemřeli místo Ježíše. V liturgickém kalendáři jsou připomínáni
28. prosince a jsou patrony dětí narozených i nenarozených.
Svátek má zvláštní význam i pro hnutí pro-life, které o něm
pořádá rozličné akce na podporu práva na život nenarozených.

Svátek Mláďátek připomíná násilnou smrt chlapců mladších dvou let, vrstevníků Pána Ježíše, zabitých
na příkaz krále Heroda Velikého v Betlémě a blízkém okolí. Událost, která je dávána do souvislosti s Jeremiášovým
proroctvím (viz Jer 31,15), popisuje evangelium podle Matouše (viz Mt 2,16-18): „Když Herodes poznal, že ho mudrci
oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který
vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: Hlas v Rámě je slyšet, pláč a veliký nářek;
Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.“ Pramáti Ráchel byla po porodu Benjamína pohřbena
u Betléma a zde se jakoby připojuje k ostatním betlémským matkám truchlícím nad ztrátou synů. Proroctví se
současně týká historie r. 587 před Kristem, kdy babylonský král Nabukadnezar II. dobývá Jeruzalém; zaniká judské
království a začíná tzv. babylonské zajetí, což je svým způsobem také předobrazem odebrání a pozabíjení synů
betlémským matkám.
Izraelité očekávali narození Spasitele, který jim byl přislíben Hospodinem. I jiné starověké východní národy
očekávaly narození výjimečného krále. Dokládá to kromě jiných text nalezený na kamenné tabulce z knihovny vládce
Chammurapiho (1792 - 1750 před Kristem). Je v něm uvedeno, že až dojde k setkání (konjunkci) Jupiteru se Saturnem
v souhvězdí Ryb, narodí se král nového věku. Při této konjunkci získaly obě planety mimořádnou jasnost a zřejmě se
jednalo o opravdu výrazný jev na obloze, protože jen cosi skutečně výjimečného mohlo přimět tři krále k jejich daleké
cestě. Podle biblických textů si Herodes musel událost nechat vysvětlit od vzdělaných mágů a astrologů z ciziny „od
Východu“. Na východ od Palestiny ležela Babylonie, která byla známa jako kolébka astrologie. Vánoční (betlémská)
hvězda zvěstovala narození Ježíše národům a měla vést poutníky k Betlému. Tři králové či mudrci tedy přijeli do
Jeruzaléma a vyptávali se na královském dvoře na jeho narození.
Král Herodes byl posedlý mocí a o svou korunu se bál víc, než by musel. Již dříve nechal zavraždit své
potomky, příbuzné a dokonce i svou manželku ze strachu před uchvácením jeho trůnu. Nyní se Herodes obával, že se
narodil potomek pravých židovských králů, který by mohl Heroda vyhnat jako uchvatitele moci dosazeného Římem.
Řekl proto mudrcům, že mají nového krále najít a oznámit mu, že se mu chce Herodes taktéž poklonit. Mudrcům se
však zjevil anděl a přikázal jim, aby se vrátili z Betléma jinudy. Herodes dal proto pro jistotu povraždit všechny
chlapce mladší dvou let.
Rozličné liturgické a historické náboženské texty mluví často o masakru a udávají tisíce mrtvých dětí. Někteří
odkazovali na větu ze Zjevení sv. Jana: „A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sijón a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce
těch, kdo mají na čele napsáno jeho jméno i jméno jeho Otce.“ (Zj 14, 1); a vztahovali takto veliké číslo na betlémská
mláďátka. Např. řecká liturgie uvádí, že Herodes zabil 14 tisíc chlapců, syrská hovoří o 64 tisících, středověcí autoři
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o 144 tisících. Všechna tato čísla jsou však symbolická a vyjadřují mnohost dětí, Bohem milovaných a lidmi
zavražděných. Ve skutečnosti mohlo být povražděných dětí maximálně pár desítek (nejčastěji se uvádí 20-30 dětí).
Betlém byl tehdy relativně malým sídlem a více dětí mladších dvou let by se v něm a jeho okolí nenašlo.
Někteří moderní historikové tuto událost zpochybňují a poukazují mimo jiné na to, že Flavius Iosephus se o ní
nezmiňuje, ačkoli jinak se věnuje mnoha ukrutnostem posledních let Herodovy vlády. Na to lze ale snadno namítnout,
že je jen přirozené, když povraždění několika desítek dětí na bezvýznamném venkově nevzbudilo historikovu
pozornost. Zejména pokud je nařídil paranoidní panovník, který poskytl historikům mnohem šťavnatější náměty tím,
že nechal zavraždit svoji manželku, několik synů a zástupy dalších lidí z nejvyšších kruhů.
Hněvu Herodovu neunikl ani Simeon, který vzal v chrámu Božské Dítě do náručí a zapěl při tom hymnus:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka v pokoji, neboť mé oči viděly Tvou spásu.“ Simeon poté neúnavně
hlásal v Jeruzalémě všem, že se narodil Mesiáš. Když svatý stařec zemřel, Herodes nedovolil, aby ho důstojně
pohřbili.
Na Herodův povel byl zabit i prorok a kněz Zachariáš; zabili ho přímo v jeruzalémském chrámu mezi
žertveníkem a oltářem za to, že nechtěl prozradit, kde se skrývá další dítě, jež bylo řízením Božím uchráněno masakru
neviňátek - Zachariášův syn, Jan, budoucí Křtitel Páně.
Označení svátku Mláďátek se geograficky různí. V Galii a Kartágu se nazývají Infantes (Nemluvňata), v Římě
upřednostňovali Innocentes (Neviňátka), sv. Ambrož v Miláně Bimbuli (Kojenci) a sv. Jeroným Pueri (Chlapci) nebo
Parvuli (Maličcí).
Liší se i datum svátku. Syřané připomínali sv. Mláďátka 23. září, Arméni v pondělí po druhé neděli
po Letnicích. Latinská církev svátek slaví 28. prosince, řecká 29. prosince, syrská a chaldejská 27. prosince – datum
zde neoznačuje den úmrtí dětí, ale souvislost jejich zabití s vánočním cyklem.
Již od nejstarších dob byly tyto děti uctívány jako mučedníci a jejich „křest krví“ byl považován
za rovnocenný křtu vodou. Na různých místech světa byly v tento den děti shromažďovány, dostávaly almužny a byla
jim projevována úcta. Na karibských ostrovech Trinidad a Tobago byly dětem v průběhu sváteční mše žehnány jejich
hračky. V Latinské Americe, v Mexiku a na Filipínách je svátek Mláďátek obdobou našeho 1. dubna (aprílu) a je
spojen s různými žertíky či snad s hravostí a znovuobjevováním dítěte v každém člověku.
V Evropě byla úcta k Mláďátkům velmi rozšířená a svátek Neviňátek se těšil velké oblibě po celý středověk.
Ještě v 15. století byl svátek Mláďátek betlémských příležitostí k bujnému veselí žáků, kteří každoročně 28. prosince
„obtěžovali“ klášter v pražském Břevnově. Uvádí to ve své knize „Veselé chvíle v životě lidu českého“ historik a
folklorista Čeněk Zíbrt. V Čechách se až do 19. století zachoval zvyk budit 28. prosince ráno děti a ptát se jich: „Kolik
bylo mláďátek?” Pokud nějaké nevědělo, dostalo metlou a připomnělo se mu, že jich bylo „čtyři tisíce čtyři sta
čtyřicet čtyři”. Jedna z pranostik tohoto dne
říká: „Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.“
Když rozjímáme nad mučednictvím
svatých Neviňátek, naše vánoční radost je
zkalena smutkem. Připomínáme si, že láska
někdy vyžaduje oběť a trápení. Na Herodem
usmrcené chlapce (třebaže jich bylo snad jen
kolem třiceti), na jejich zástupnou smrt za
Ježíše svět nezapomněl. Stali se obětí nenávisti
zaměřené na Krista. Proto i zde platí pozdější
Ježíšova slova: „Blahoslavení jste, když vás
budou kvůli mně tupit, pronásledovat, neboť
máte v nebi velkou odměnu.“(Mt 5,11)
Betlémské děti samy nevykonaly pro věčný
život vůbec nic, a o to víc vyniká Boží milost,
která je tímto svátkem oslavována.
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Svatá Mláďátka,
u Ježíše, za kterého byla prolita vaše krev,
přimlouvejte se za děti trápené a zneužívané.
Svatá Neviňátka,
která jste se vydala za oběť místo Ježíše,
přimlouvejte se za děti osamělé a nemilované.
Svatá Mláďátka,
vaše utrpení bylo posvěceno krví Spasitele,
chraňte čistotu a nevinnost dětí,
buďte jejich ochranou a pomocí
před Herody dnešních dnů.
Kéž na vaši přímluvu ochraňuje Nebeský Otec
děti na celém světě od zla a utrpení
a dopřeje jim spravedlnost, pokoj a lásku.
Amen.
Anička Rozsívalová
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Co již proběhlo:

Camino
Od pátku do neděle, ve dnech 4.
– 6. listopadu, se v Hraběšicích na faře
uskutečnilo Camino pro mládež na 2.
stupni ZŠ. Celkem přijelo 23 dětí
z celého děkanátu. Společně jsme zahráli
spoustu her a měli jsme i celovíkendovou
hru, která začala velice akčně s plným
nasazením vedoucích . Děti se
najednou ocitly na neznámém místě
(jenom jako) a snažili se z něho
uprchnout. Z pátku na sobotu se odehrála
noční hra. Sobota byla velmi pestrá od
ranního budíčku až po večerní program.
Odpoledne se všichni zúčastnili společné
mše svaté a večer byl v programu
zábavný večer se známou televizní hrou „kufr“, kdy jsme se dozvídali nové poznatky z různých oblastí. Celou sobotu
jsme zvládli a byla tu neděle, kdy se již začalo uklízet a balit. Děti také vyplnily hodnocení. Nastalo loučení a rodostný
příjezd rodičů. Díky všem, kteří Camino připravili, i těm, kdo přijeli. Těšíme se na další jarní Camino!
P. Vilém Pavlíček

Letošní Camino se konalo 4. – 6. 11. na faře v Hraběšicích. Začali jsme přijíždět v pátek večer. Na faře na nás
čekali příjemní vedoucí, kterým jsme pomohli nachystat moc dobrou večeři.  Pak se konal zábavný a napínavý
večerní a také noční program. Jeho tématem byl útěk z psychiatrické léčebny, ve které se snažili podivní doktoři
přesvědčit nás, věřící, abychom se vzdali víry. My se však nedali zastrašit, a tak se ještě téže noci konal pokus o útěk
(jako), který se zdařil až napodruhé.
Po sobotní ranní rozcvičce a snídani následovalo rozdělení do skupinek, ve kterých jsme podle mapy hledali
ingredience na oběd - ten jsme si museli sami uvařit. Bylo to zábavné, ale jen některým skupinkám se podařilo
vytvořit oběd k snědku . Sobota byla přímo nabitá programem a všichni jsme si ji užili! Byla zde také chvilka
katecheze s otcem Vilémem a mše svatá v překrásném kostelíku, do mše jsme se zapojili zpěvem a ministrováním.
Přála jsem si, aby tento víkend
neskončil, ale všechno krásné má svůj
konec. V neděli jsme se všichni zapojili
do úklidu,
abychom
dali
faru
do předchozího stavu, vyplnili dotazníky
na camino a poté následovalo čekání na
příjezd
rodičů.
Mám
z tohoto
víkendového pobytu mnoho vzpomínek
a mnoho nových přátel. Jsem moc ráda,
že jsem ho mohla zažít s tak super
lidmi!!! Děkuji všem vedoucím a otci
Vilémovi za skvělý zážitek!!!  
Anežka Kocůrková
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Církevní silvestr
V sobotu 26. 11.
ve večerních hodinách
přijela mládež začít
nový
církevní
rok
do Šumperka. Za zpěvu
Ejhle, Hospodin přijde,
jsme začali v 18:00 mší
svatou, která již byla
z 1. neděle
adventní.
Po mši svaté začalo
pravé mafiánské drama.
Silvestr se totiž nesl
v duchu
mafie.
V průběhu večera se
soutěžilo o nejlepšího
mafiána a mafiánku.
Rozhodovala komise, která vybírala, ale nebyla nestranná, vždyť v jejím čele stál sám VMV (Velký mafián Vilda =
pan kaplan) . Během večera nechyběla slavná hra Městečko Palermo. Nový rok jsme před desátou večerní oslavili
také krátkým, ale krásným ohňostrojkem  a přípitkem. Připraven byl také foto koutek v mafiánském stylu.
Vyvrcholení celého večera byla půlnoční adorace ve farním kostele sv. Jana Křtitele. Silvestr se letos opravdu velmi
vydařil. Díky za všechny naše mafiány a mafiánky .
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!
„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
poslední letošní termín: předvánoční 17. 12.
součástí programu je celoroční hra, aktivity, modlitba aj.
dle domluvy se děti mohou dovést/odvést
vede mládež děkanátu

Kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V LOUČNÉ NAD DESNOU.
Po dlouhých letech se loučenská farnost dočkala prvního svatého přijímání. V neděli 20. 11., na slavnost
Krista Krále, se po poctivé přípravě dočkali David, Tomáš a Monika Dvořákovi, Lukáš Ficnar a Karolína Matochová
z Loučné, ze Sobotína Adélka Lišková.
Mši svatou sloužil O. Milan, čtení přečetli křestní kmotři. Obnovou křestních slibů na sebe prvokomunikanti
převzali zodpovědnost za své jednání. Aktivně se zapojili do bohoslužby čtením přímluv, kdy postupně přinášeli
symboly farnosti - kostel, světa - glóbus, předsevzetí být světlem pro druhé – svíce, rozhodnutí pomáhat druhým –
berla, snahy o čisté srdce – srdce z perníku. Přímluvy byly zakončeny prosbou za zemřelé. Symbolem byl motýl. Tak
jako se ze škaredé kukly vyloupne nádherný motýl, tak ať se zemřelí radují v království Ježíše Krista.
Na této farnosti je krásné, že kromě těchto dětí se
v kostele batolilo či aktivně účastnilo  dalších asi osm
dětí. Pro povzbuzení jim přijela zazpívat schola z Losin,
která se střídala s místním varhaníkem p. Riedlem, přímluvy
doprovázela Květa B. Slavnostní chvíle umocnila krásná
květinová výzdoba pod vedením paní Menšíkové.
Tímto děkuji o. Milanovi za přípravu dětí a
slavnostní bohoslužbu i všem, kteří se na přípravě podíleli.
Dětem vyprošujme stálou radost, pevnou víru a
touhu setkávat se s Kristem i odvahu jít stále za Ním.
Dana Ponížilová

VÝLET DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ VELKÉ LOSINY
Se sluníčkem jde všechno lépe! V sobotu
12. 11. 2016 jsme s dětmi z DCO Ostrůvek, p.o.
v Šumperku vyrazili na cestu v dopoledních
hodinách
vlakem
do
teplého
prostředí
v Termálních lázních Velké Losiny. Jako
dobrovolníci jsme nachystali program, abychom
dětem zpříjemnili tyto chladné dny. Cesta vlakem
byla tajemná, jelikož nám paní průvodčí sdělila,
že sedíme ve špatném vagónu. Následně jsme si
s dětmi přesedli do jiného vagónu, který nás dovezl
na naše stanoviště.
Ptali jsme se sami sebe, zda jsme správně,
když jsme došli k novému areálu. Zvolali jsme
radostí: „Hurá, jsme tady správně, zvládli jsme to!“
Byli opravdu vděční za to teplo, které se
rozprostíralo v celém prostoru areálu. Pomalu jsme s dětmi šli do bazénu: byly šťastné, když viděly trysky, které
pro ně byly nezvyklé. S dětmi jsme dováděli a hráli si, vyzkoušeli jsme si i jaké je počasí venku a jaké v bazénu. Věřte
nebo ne, nikomu se nám z té vyhřáté vody nechtělo!
Když už vše mělo skončit, za odměnu nás autobus dovezl až úplně domů. Bylo to velmi nádherné a uvolněné
dopoledne, cítili jsme se krásně a ze všech vyzařovala spokojenost.
za dobrovolníky DC Maltézské pomoci v Šumperku Michaela Vyhnálková.
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VŘESOVÁ STUDÁNKA.
Prvním kamínkem do mozaiky k obnově
poutního místa na Vřesové Studánce bylo vylomení
bloku kamene v kamenolomu Žulová pro oltář
na Vřesovou Studánku. Poté jej ve čtvrtek 10. listopadu
požehnal za účasti mnohých zájemců o obnovu Vřesové
Studánky duchovní správce poutního místa – P. Milan
Palkovič.
Dana Ponížilová

Andílci,
přejeme Vám krásný a pěkně prožitý advent, přešťastné Vánoce a
vše nej nej do nového roku. Pro zkrácení dlouhého čekání na Ježíška si můžete vyplnit prosincové úkoly.
Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. mladší děti (do 8 let)
V prvním obrázku spojte čísla od jedničky až po čtyřicet devítku a uvidíte, na co se andílci dívají. U andílka s
trumpetou spočítejte hvězdičky, Ve třetím obrázku spojte puntíky tak, aby měl andílek pěkné šatičky, a ještě mu je
pěkně ozdobte a vybarvěte.
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Kategorie II. starší děti (od 9 let)
Najděte všechna slova ve vánoční osmisměrce a ze zbylých písmen vám vyjde radostný vánoční pozdrav.

Betlém -Herodes -hlas -jesle -Josef –kometa –králové –Marie -osel – pastýř -posel –přání –sen –vůl
-znamení

Římskokatolická farnost Sobotín srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT
LOUČŇÁČKU A KLUBÍČKA
v neděli 18. 12. 2016 v 16 hodin
v kostele sv. Vavřince v Sobotíně
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CYRILOMETODĚJSKÝ KALENDÁŘ 2017
Cyrilometodějský kalendář 2017 vychází v osvědčené a velmi
dobré koncepci prověřené v minulých ročnících. V úvodu čtenář najde
církevní kalendarium, doprovázené kvalitními barevnými reprodukcemi
Markéty Kuxové, která je autorkou i obálky kalendáře a dvanácti
černobílých obrazů v jednotlivých měsících. Následuje přehled výročí
památných dnů, připomínaných v roce 2017.
Zajímavý výtvarný doprovod představuje i soubor dvanácti
černobílých fotografií české fotografky Dagmar Hochové, nad kterými se
zamýšlejí známé osobnosti ve fotootázce. V každém z měsíců nalezneme
mj. krátký portrét osobnosti, která si připomíná buď kulaté životní
jubileum, nebo nedožité kulaté výročí či úmrtí. Následují články a texty,
které zaujmou čtenáře všech věkových kategorií. Cyklus dvanácti
vzpomínek na lidi, kteří ho v životě oslovili, napsal Petr Pithart a závěr
každého měsíce pak tvoří duchovně laděná zamyšlení P. Ladislava
Heryána.
Cyrilometodějský kalendář (vychází pravidelně od roku 1951)
potěší každého čtenáře napříč křesťanskými denominacemi a může
posloužit i jako vhodný vánoční dáreček. K dostání je v každém dobrém knihkupectví.
Pavel Hýbl

HARRY POTTER A PROKLETÉ DÍTĚ
Možná si říkáte, jestli ještě pořád čtete katolický časopis,
možná jste ani neměli odvahu začít číst tuto knižní nabídku. Ale
pokud jste se odvážili, snad budete pokračovat i dále.
V mnoha rodinách se stane, že některé z dětí se nepodobá
rodičům a je natolik jiné, že si s ním rodiče neví rady. A to se
přihodí i u Potterů – jejich prostřední syn nejde ve stopách svých
rodičů (ani staršího bratra) a Harry si s ním neví rady…
J. K. Rowlingová se ke svému slavnému hrdinovi vrátila
po několika letech v divadelní hře a myslím, že opět nezklamala.
Její smysl pro příběh a schopnost vtáhnout čtenáře do děje se nikam
neztratily.
A snad právě díky tomu, že autorka nemá čas na dlouhá
dobrodružství, popisy bojů apod., více viditelným (čitelným) se
stává základní poselství všech jejích knih o Harry Potterovi:
na světě neexistují větší a mocnější kouzla, než jsou láska,
přátelství a pomoc druhým. Podobně zřetelně z příběhu vystupuje
i druhé hlavní poselství – záleží jen na nás, jak naložíme se svým
životem. Ne vždy můžeme ovlivnit prostředí a situace, v nichž se
ocitneme, ale jen na nás záleží, jakými lidmi – za všech okolností –
budeme…
Tomáš Havlíček
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Drazí, začíná advent a já vás chci proto nejprve
pozvat na roráty. Je to krásná tradice, která pomáhá prožít
advent lépe a přináší vnitřní pokoj a radost. Víme totiž, jak
to je… čas utíká rychle, dny do Vánoc jsou naplněné až po okraj
všelijakými úkoly, nákupy, uklízením, chystáním, vyřizováním
záležitostí, které musí být do konce roku hotové… A řeči o klidném
prožívání adventu nám připadají jen jako zbožné, ale
neuskutečnitelné přání. Roráty jsou však receptem na to, abychom
aspoň začali každý adventní den klidně a v Boží blízkosti. Je sice
třeba si ráno přivstat, ale každý den pak dostává nový rozměr a
takový adventní punc. Vím, že ti, kteří chodí do práce brzo ráno,
stejně na roráty nemohou. Ale můžou si být jistí, že tam na ně
myslíme a že pro našeho Pána i touha má velký význam… Proto
na roráty zvu, alespoň v ty dny, kdy je to možné. Za sebe slibuji,
že budu na každých rorátech myslet na ulítané a unavené maminky,
ustarané tatínky, nemocné a osamělé, zoufalé a bez chuti k životu a
prostě na všechny ty, kteří modlitební podporu potřebují. Zveme
na roráty i děti, zvlášť v úterky a čtvrtky, kdy bude pro ně připravená
i snídaně na středisku. Nedávno jsem se setkal s farníkem, který mi
řekl, že ještě nikdy nebyl na rorátech… Bude vás takových určitě
víc… Příležitost to napravit a prožít lépe advent je tady! Neváhejte.
Pokud ale někdo dává přednost večerní modlitbě, zvu jako
každý rok na večerní adorace, kterým jsme si zvykli říkat „Adventní
modlitební pohotovost.“ Tam je možné prostě strávit hodinu před
Pánem, ale také požádat všechny o modlitbu v naléhavých či
složitých situacích, vzpomenout na ty, kteří prožívají problémy
či vážné nemoci, nebo prostě utéci od nekonečné práce či
televize a ztišit srdce.
Určitě je dobrým zvykem nějaké adventní předsevzetí.
Nemusí to být něco otřelého: sladkosti, káva, televize… i když
někdo může mít rád zrovna tato tradiční témata. Lze být
nápaditým: co třeba strávit každý den aspoň krátkou klidnou
chvilku se svými nejbližšími… Nebo třeba vyvarovat se
zbytečných slov… nebo zavolat každý den někomu ze starých
známých… chodit včas spát… každý den se podívat z okna a
pomodlit za toho, kdo zrovna prochází ulicí… Je dobré být
vynalézavým, aby to, co děláme, nebylo „nezáživné“ a „fádní“,
ale přinášelo také radost a konkrétní dobro nám i ostatním.
Určitě stojí to za to nezapomenout na každodenní adventní malý,
ale konkrétní dárek pro Pána.
Rád bych vám napsal ještě o jedné záležitosti. V období
vánočních svátků je zvykem navštěvovat kostely i mimo
bohoslužby pro zastavení u „Betléma“. Je pěkné, že to dělají i
naši spoluobčané, kteří běžně do kostela nechodí, a přijdou se s
rodinou a dětmi podívat na jesličky. Je to krásný zvyk, který
však klade nároky také na nás. Především je třeba, aby byly naše
kostely a kaple otevřeny pro veřejnost. I když to mnohdy nejde
zajistit úplně po celý den, alespoň ve všechna sváteční
odpoledne ve vánočním období by mělo být hlídání zajištěno
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a kostel pro všechny otevřen. Důležité je také, aby lidé v obci věděli, kdy mohou přijít Betlém navštívit. Je to úkol
farníků, aby tuto službu zajistili. Je to pro nás příležitost k modlitbě u jesliček, k adoraci narozeného Pána. Myslím si
ale, že důležité je i to, aby příchozí viděli nejen krásně vyzdobený kostel, stromečky, betlém… Oni v kostelích
potřebují vidět i modlící se lidi. Odvážím se říci, že ti jsou dokonce nejkrásnější výzdobou našich kostelů! I
sebekrásněji vyzdobený kostel nebude krásný bez živých svědků víry! Přicházejme se proto modlit k betlému.
Vnímám také, že je to příležitost přicházející rodiny nějak oslovit. Pro děti můžeme připravit vánoční obrázek, který si
rády odnesou domů a k němu třeba i nějaký bonbon… Dospělé alespoň přivítat úsměvem či oslovit přáním krásných
svátků a nového roku. Nebojme se to udělat, Pán Ježíš se určitě nebude zlobit.
Kdysi jsem slyšel naříkání, že mnozí se dnes neumí
chovat v kostele. Musím říci, že většina těch, kteří
přicházejí k betlému, se chová velmi slušně. Už samo
prostředí na ně působí tak, že se chovají možná jinak, než
obvykle. Nedivme se, že někteří nepoklekají či si povídají.
Oslovme je vlídným úsměvem, bude to mít lepší efekt, než
nějaké napomínání. A když jsme už u tohoto tématu, tak…
začínejme od sebe.
Několikrát a na různých místech jsem v poslední
době byl svědkem toho, jak se my sami nevhodně chováme
v kostele. Není to tak, že nesmím v kostele nic říci. Když
přijdu do lavice, není zakázáno pozdravit nějak decentně
sousedy, říci dobrý den či podat ruku. Není to však prostor
na povídání čí vyřizování nějakých záležitostí. Na to je
místo po mši svaté, mimo kostel (třeba ve farní kavárně) či
po cestě domů. Kostel je místem ticha a modlitby. I nutné
záležitosti, jako chystání písní či rozdělování čtení či úkolů,
je třeba dělat diskrétně, nejlépe v sakristii. Tiché chování
v kostele platí i mimo bohoslužby: mluvme polohlasem, a to
vždy jen o tom, co je nutné.
V šumperském kostele vidím v poslední době i jiný
zádrhel. Jelikož je kvůli opravám svatostánek schovaný v boční lodi, někteří nevědí, co s poklekáním. Platí zásada, že
když přicházím do kostela, vždycky pokleknu. Buď přímo směrem ke svatostánku, pokud jej mám na dohled, nebo
směrem k presbytáři, pokud zůstávám někde vzadu v lavici. Během mše svaté ale platí trochu jiná pravidla. Při
příchodu a odchodu pokleká kněz a ministranti. V jiných okamžicích poklekáme jen tam, kde je to předepsané,
zjednodušeně řečeno jen tehdy, když to děláme všichni. Ani při přesunech, když jdu například číst k ambonu,
nepoklekám. Ukláním se jen směrem k obětnímu stolu, který je centrem liturgie. Jde o jemnou poklonu hlavou, žádné
polo-poklekání či jiná gesta.
Po této „liturgické vsuvce“ se vrátím k návštěvám u betlémů. Nebojme se ukázat, že jsme věřící. Možná
nevěřící návštěvníky zaskočí, že poklekáme před svatostánkem nebo se budou divit, že klečíme v lavici, třeba s
nějakými „korálky“ v ruce… třeba se budou v duchu ptát: proč…?! Loni se mě jedna paní dokonce opravdu zeptala,
co tam čtu v té tlusté knize… (nevěděla, že je to breviář). Nebojme se je ale také my sami pozdravit, přivítat, oslovit,
nebuďme jako z kamene! Samozřejmě tak, aby to nebylo nedůstojné a hlasité a nerušilo ostatní. V této situaci je to
nejen přípustné, ale žádoucí a může se stát nenápadnou evangelizací.
V časopise najdete i rozpis zpovědí a svátečních bohoslužeb v děkanátu. Prosím, buďte shovívaví, pokud
bychom to my, kněží, nestíhali o svátcích se stoprocentní dochvilností.
Přeji všem krásný advent a Vánoce. A také ať do nového roku vkročíme s Božím požehnáním a s vnitřním
odhodláním pro nový život z víry.
P. Slawomir
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MOŽNOST NÁVŠTĚVY BETLÉMA
V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ŠUMPERKU
VÁNOCE 2016
neděle 25. 12.

10.15 -12.00 hod.
14.00 - 17.30 hod.

pondělí 26. 12.

10.15 -12.00 hod.
14.00 - 15.00 hod.
16.00 - 17.30 hod.

sobota 31. 12.

10.00 -12.00 hod.
14.00 - 17.30 hod.

neděle 1. 1. 2017

10.00 -12.00 hod.
14.00 - 17.30 hod.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RAPOTÍN
VE SPOLUPRÁCI
S OBECNÍM ÚŘADEM RAPOTÍN
A CHARITOU ŠUMPERK
SRDEČNĚ ZVOU NA

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT

Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou

srdečně zve na tradiční

Koncert
ke Tříkrálové sbírce

NEDĚLE 8. LEDNA 2017
V 17 HODIN
KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
V RAPOTÍNĚ
ÚČINKUJE
CHRÁMOVÝ SBOR RAPOTÍN A HOSTÉ
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE
VĚNOVÁNO DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
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8. ledna 2017 14 hod.
KOSTEL RUDA NAD MORAVOU

Vystoupí
Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk
Chrámový sbor
Ovečky
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2016

30. 12.
2016
(pátek)

31. 12. 2016

1. 1. 2017

25. 12. 2016
SLAVNOST
NAROZENÍ
PÁNĚ

SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA

15.00 rodiny s dětmi
22:00

10.30

10.30

17:00

16.30
24.00 kostelíček

10.30

22.00

----

----

----

----

7.30

Bohutín

---

7.30

----

----

---

7.30

Branná

20.30

8.00

----

----

----

11.00

Bratrušov

20.30

10.30

10.30

----

16.45

10.30

----

---

10.30

-----

-----

----

20.00
16.00 rodiny s dětmi
22.00 kostel
------21.00
----

7.30

7.30

----

---

7.30

10.15

10.15

10.15

17.00

10.15

10.30
---11.15
16.00

---7.30
-------

------11.15
----

------11.15
----

10.30
---11.15
----

23.00

9.45

9.45

---

15.00 adorace

9.45

22.00
19.00

11.00
8.00

11.00
8.00

11.00
8.00

11.00
8.00

Nový Malín

20.00

9.00

9.00

18:30

11.00
16.00
17.00
děkovná modlitba

9.00

Olšany
Ostružná
Podlesí
Pusté Žibřidovice
Radomilov
Rapotín
Rejchartice
Raškov
Ruda
nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Štědráková
Lhota

----19.00
16.30

10.30
-------

-----------

-----------

----18.00
----

-----------

20.00

9.00

9.00

9.00

15.00

9.00

---23.00
19.00
20.30

---9.00
-------

---9.00
-------

---18.15
-------

----------

17.00
9.00
---10.30

24. 12. 2016
ŠTĚDRÝ DEN

Bludov
Bohdíkov

Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Komňátka
Kopřivná
Kunčice
Loučná n.
Desnou
Malá Morava
Nové Losiny

Šumperk
Velká Morava
Velké Losiny
Vernířovice
Vojtíškov
Žárová

26. 12. 2016

SVÁTEK
SVATÉ
RODINY

(sobota)
DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA
NA ZÁVĚR ROKU

(v pátek 30.12, 18.15)

PANNY MARIE,
MATKY
CÍRKVE,
NOVÝ ROK

15.00 (rodiny s dětmi)
24.00
20.00
22.00.

9.00

9.00

17.00

16.00

9.00

11.15
9.30

11.15
9.30

--16.00

16.30 adorace
16.00

11.15
9.30

----

7.30

----

----

----

----

9.00
18.00

7.00
9.00
15.00 (němec-

10.00 domov důchodců
10.00 nemocnice
15.00 rodiny s dětmi,
14.30 vánoční divadlo
22.00 půlnoční
---21.00
19.00
20.00
----

18.00
18.00

ky)

8.00
8.15
---14.00
14.30
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---8.15
----------

---17.00
---14.00
---

23.00-24.00
adorace
8.00
18.00
---14.00
----

9.00
18.00
---8.15
---14.00
----
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2016
DATUM

3.
ADVENTNÍ
NEDĚLE

11. 12.

STŘEDA

14. 12.

ČTVRTEK

15. 12.

PÁTEK

16. 12.

SOBOTA

17. 12.

4.
ADVENTNÍ
NEDĚLE

18. 12.

OBEC

ZPOVÍDÁNÍ

BRANNÁ
STARÉ MĚSTO
BOHDÍKOV
BRATRUŠOV
RAŠKOV
LOUČNÁ
SOBOTÍN
D. STUDÉNKY
S. MĚSTO
CHRASTICE
NOVÝ MALÍN
HANUŠOVICE
ŠUMPERK
BLUDOV
BOHUTÍN
V. LOSINY
RAPOTÍN

po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
15:30-16:00
17:00-18:00
15.00-16.00
15:00-16:00
po mši sv.
16.30-18.00
16:00-17:00
17:00 -18:00
16:00-17:30
15:30-17:00
15.30-17.00
17.00-18.15

RUDA/M

10:00-12:00

ŠUMPERK

MÉ SVĚDOMÍ MĚ OBVIŇUJE
Anselm Grün
Dobrotivý Bože,
mé svědomí mě obviňuje.
Cítím v sobě mnoho výčitek.
Stále znovu si vyčítám.
Nemohu vrátit zpět to,
co jsem udělal nebo řekl.
Ale chci skončit se sebeobviňováním.
Zříkám se také omlouvání sebe.
Neboť cítím, že pak stále znovu potřebuji
nové důvody, abych se cítil nevinným.
Podávám ti prostě to, co je ve mně.
Přenechávám to tvému posouzení.
Přesto věřím, že ve mně přijímáš všechno.
Také to, co nebylo dobré,
kde jsem se provinil.

15:00-18:00

ZPOVĚDNÍK

P. Michal Krajewski
P. Michal Krajewski
P. Piotr Grzybek
P. Piotr Grzybek
P. Vilém Pavlíček
P. Vilém Pavlíček
P. Vilém Pavlíček
P. Milan Palkovič
P. Slawomir Sulowski
P. Slawomir Sulowski
P. Milan Palkovič
P. Otto Sekanina
P. Piotr Grzybek
P. M. Krajewski, P. V. Pavlíček, P. S. Sulowski
P. František Janíček
P. Otto Sekanina
P. Milan Palkovič
P. Petr Dolák, P. František Janíček
P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski
P. Slawomir Sulowski, P. Vilém Pavlíček,
P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič

MŠE SV.

8:00
9:30
7:30
10:30
10:30
16:00
18:00
16.00
16:00
17:00
18.00
17:15
18:00
17:30
17:00
17.00
18.15
7:00,
9:00,
18:00

Podávám ti své srdce se vším,
co se ve mně nyní vyskytuje.
Také ti dávám své zklamání.
Kéž mě otevře pro tebe
a ukáže mi, že nemohu stavět
na sobě nebo na svých pocitech,
nýbrž nakonec jen a jen na tobě
jako na pravé podstatě svého života.
Neboť před tebou smí být všechno.
Pod tvým milujícím pohledem
ztrácí všechno negativní ve mně svou moc.
Je ještě tady, ale už mě nemá v moci.
Pokud se ti vydám bez ochranného štítu,
skutečně dojdu klidu.
Potom mě mé srdce přestane obviňovat.
Nastane to, co stojí v Písmu svatém:
Pokud nás také srdce odsuzuje –
Bůh je větší než naše srdce a ví všechno.
(1 Jan 3, 17-20)

Amen.
Z knihy Důvěrná slova – Modlitby pro každou příležitost, nákl.
Paulinky
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NA POKRAČOVÁNÍ

LEO MAASBURG
MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY
22. KAPITOLA
V rozkvětu svatosti

Občas mě představovali jako „zpovědníka“ Matky Terezy, není to ale úplně správně. Matka Tereza, kdekoli
byla a působila, chtěla mít po boku kněze, protože se nechtěla vzdát každodenní mše svaté a možnosti zpovědi pro
sebe a pro své sestry. Moje privilegium spočívalo pouze v tom, že jsem na některých jejích cestách a místech mohl
být po jejím boku jako kněz. Mojí výhodou bylo, že jsem prostě mohl být k dispozici. Měla kolem sebe ale i jiné
kněze z jiných zemí a světadílů, s jinými životními příběhy a talenty.
Zdá se mi, že každý kněz pro ni byl objektem výchovy. Zblízka ho mohla hodně naučit. Mladé kněze –
jakým jsem byl já na začátku naší společné cesty – mohla ještě vzdělávat, formovat a napravovat. Vždyť
u loretánských sester působila jako vychovatelka a učitelka a po celý život zůstala nadanou pedagožkou. Všechno,
co dělala, bylo současně i učitelskou činností.
Uvedu malý příklad, který mě opakovaně udivoval. Co možná nejnenápadněji určovala, kdo má kde v autě
sedět. Sestry nesměly sedět příliš blízko muže, i když to byl kněz. Jestliže se na zadní sedadla vešli čtyři lidé, neměl
tam sedět žádný muž, jen sestry. Když byla místa na sezení tři, sestra seděla vpravo, uprostřed Matka Tereza a
vlevo muž, to bylo úplně jasné. Protože mnohé její sestry byly mladé, hezké, veselé a půvabné indické dívky, určitě
to můžeme považovat za moudré předcházení pokušení.
Zábavné na tom bylo, že sama sloužila jako žolík. Posadila tam, kde mohla zabránit případnému pokušení –
byť možná jen v její fantazii. „Nikdo a nic,“ říkávala, „by se neměl dostat mezi tebe a Ježíše“; a aby k tomu
nedošlo, sama se posadila rovnou doprostřed.
Podle mě byla Matka Tereza odbornice na lidskou povahu a přesně věděla, jak to v ní chodí. Na jedné straně
byla obdařena přirozenou moudrostí, která neměla daleko k selské mazanosti, na druhé straně se na vše dívala i
skutečně nadpřirozeným, mystickým pohledem. A kromě toho byla mistryní v působení na lidskou povahu. Jinak
nelze vysvětlit, že za krátký čas dokázala promyslet tolik problémů a vztahů.
Klíčící nespokojenost mezi průvodci nebo pracovníky vyřešila Matka Tereza většinou rychle a pohotově
jedním slovem. Po jednom dni skutečně naplněném stovkami rozhovorů a věcmi, které bylo nutno zařídit, mi
jednou vyklouzlo: „Matko Terezo, cestovat se svatým opravdu není tak jednoduché.“
Usmála se: „Víš, otče, kdo je svatý? Svatý je ten, kdo žije se svatým.“
Byla nadaná, moudrá a diplomatická; ale to poslední nebylo odjakživa. V této oblasti se hodně naučila a
rostla společně s výzvami. V prvních televizních interview působila ještě nesměle, upjatě a trochu defenzívně.
Vždycky sice věděla, co chce říct, ale v prvních letech to občas vyznělo, jako kdyby to měla naučené nazpaměť.
Rychle však dělala pokroky a získala sebedůvěru. Ten vývoj jsem zažít nemohl, a proto ho v této knize ani nemůžu
popisovat, sám jsem ji poznal už jako zralou, plně rozvinutou osobnost – v rozkvětu svatosti. V letech, kdy jsem ji
mohl poznávat, jsem u ní zaznamenal jen vývoj jedním směrem: byla čím dál jemnější a laskavější.

Vzácné příležitosti setkat se s Matkou Terezou v pokoji po večeři a popovídat si s ní byly zčásti vyplněny
praktickými a organizačními otázkami, které ještě bylo třeba dořešit. Když byly vyřízeny, každý ji chtěl prostě jen
poslouchat. Rozhovor se odvíjel vždy v duchovním směru. Pokaždé se chopila příležitosti, aby nám vyprávěla něco
poučného, povznášejícího nebo zábavného, co zároveň obsahovalo nebo popisovalo zázrak, kterým pro ni byl Bůh.
V jednom rozhovoru se vynořila otázka, jaké to bude v nebi a podle čeho budeme souzeni. Řekla: „Nejsem si
jistá, jaké bude nebe, ale myslím si, že když zemřeme a přijde čas, kdy budeme muset být souzeni, Bůh se nás
nebude ptát, kolik dobrých věcí jsme v životě udělali, ale s jakou láskou jsme je dělali.“
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Mnohé, kteří se kriticky vyptávali na důvěryhodnost církve a mysleli si, že v Matce Tereze možná najdou
spojence pro vnitrocírkevní revoluční myšlenky, překvapila odpovědí, kterou dala zjevně znepokojenému novináři.
„Matko Terezo, co dnes není v církvi v pořádku?“
Spontánně odpověděla: „Vy a já!“
Místem, které nejvíc a neustále potřebuje reformu, je podle ní srdce jednotlivce.
Jednou se ji jeden novinář pokoušel vyprovokovat: „Matko Terezo, je vám teď sedmdesát let. Když zemřete,
svět bude vypadat stejně jako předtím. Co se po tak velkém úsilí, které jste vynaložila, vlastně změní?“
Bez jakéhokoli náznaku netrpělivosti a s přátelským úsměvem odpověděla: „Víte, nikdy jsem si nemyslela,
že dokážu změnit svět. Snažila jsem se být jen kapkou čisté vody, ve které se může zrcadlit Boží láska. Zdá se vám
to málo?“
Jako tak často, i teď zavládlo ticho. Nikdo se neodvážil otevřít ústa. Matka Tereza se ještě jednou otočila
k reportérovi a řekla: „Proč se i vy nepokusíte být kapkou čisté vody? Už bychom byli dva. Jste ženatý?“
„Ano, Matko Terezo.“
„Řekněte o tom i vaší manželce, tak už budeme tři. Máte děti?“
„Ano, tři děti, Matko Terezo.“
„Řekněte to i svým dětem a už nás bude šest.“
A přece: Vyplatí se vůbec tato námaha, kterou den co den vynakládají Misionářky lásky, jestliže bídu přesto
není možné odstranit? Na tuto otázku dala Matka Tereza jednou pěknou odpověď arcibiskupovi Angelovi
Comastrimu, který se později stal generálním vikářem Vatikánu a papež Benedikt XVI. ho v roce 2007 povýšil
na kardinála. Řekla: „Ano, je to pravda. To, co děláme, je jen kapka v oceánu. Jenže bez naší práce by v oceánu
tato kapka chyběla.“
Někdy jsem se divil nesmírné radosti a zároveň hlubokým dojetí lidí, kteří dlouhé hodiny čekali, jen aby
mohli Matku Terezu na okamžik zahlédnout nebo se dotknout jejích nohou, jak to v Indii bývá zvykem, nebo aby
s ní mohli prohodit pár slov. Touha vidět ji se v Indii vztahovala na všechny vrstvy a kasty. Možná jsme si toho
my, její blízcí spolupracovníci, všímali nejméně, protože jsme byli neustále kolem ní. Možná jsme vůči tomu byli
v jistém smyslu slepí.
Arcibiskup Comastri vyprávěl příběh, který možná trochu poodhaluje tajemství skrývající se za touto touhou.
Během jednoho letu, když doprovázel Matku Terezu, za ním náhle přišel nějaký muž, padl vedle něj na kolena a
chvějícím se hlasem řekl: „Otče, nerozumím tomu, co se právě stalo. Cítím, jako by se na mě očima této ženy
(myslel tím Matku Terezu) díval sám Bůh.“
Arcibiskup Comastri šel za Matkou Terezou, aby jí sdělil, co mu ten muž řekl. Ona odpověděla
s odzbrojujícím klidem: „Řekněte tomu muži, že Bůh se na něj díval už dlouhou dobu. Jen si toho nevšiml. Bůh je
láska.“
Díky dokumentům, které vydal Brian Kolodiejchuk, se „noc duše“, neutichající žízeň Matky Terezy po Boží
blízkosti, stala známou široké veřejnosti. Právě v této souvislosti považuji za důležité zdůraznit, že zcela zvláštní
místo v jejím životě a práci měla radost. A to nejen přirozená radost veselého srdce, ale i chtěná radost, tedy radost,
pro kterou se člověk rozhodne.
Její výrok: „Když se neusmíváš, tak se usměj“ (If you do not smile, make a smile) svědčí o tom, že pro
Matku Terezu radost nebyla vždy spontánním stavem mysli, ale že tento stav mysli závisí i na vůli člověka.
Když se ohlížím nazpět, odvažuji se říct: Proč jsme tak ochotně dávali Matce Tereze a jejím sestrám všechen
svůj čas, organizační talent, sílu i mnohé materiální věci? Snad proto, že každý kontakt s Matkou Terezou
znamenal dotyk lásky. Každé setkání s ní nás formovalo a naplňovalo radostí. I nám dala vždy vytušit: Bůh je
láska!
Jednou se ve společnosti mladých lidí zeptala: „Kdo byla první Misionářka lásky k bližním?“
Mnohým se ta otázka zdála trapná, protože odpověď byla jasná: „Ano, vy, Matko Terezo.“
Ona to ale hned zamítla: „Ne, první Misionářka lásky k bližním byla Matka Boží, protože jakmile nesla
Ježíše ve svém lůně, pospíchala k Alžbětě – a k tomu jí mohla dát sílu jen radost.“
Jednoho dne jsem Matce Tereze přinesl větší sumu peněz, kterou jsem dostal darem a kterou jsem chtěl dát
pro chudé. Uviděla v obálce peníze a její první otázka byla: „Otče, máš radost, že mi můžeš dát tyto peníze pro
chudé?“
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Skupině sester, které čekaly na jednom letišti, Matka Tereza řekla: „Když potkáte člověka, který na rtech
nemá úsměv, věnujte mu jeden z vašich úsměvů.“
Na jedné společné cestě nahlas rozjímala a prohlásila: „Když zkoumáme sami sebe, zpozorujeme, že všechna
pokušení proti cudnosti, proti slibu čistoty přijdou tehdy, je-li člověk smutný a náladový. Náladová sestra je
hračkou v rukou ďábla. Může s ní dělat, co se mu zachce. Protože když jsi smutný a mrzutý, rozhlížíš se, kde
můžeš utišit svůj hlad po lásce. K tomu, abys zůstal čistý, potřebuješ ctnost radosti. Ježíš chtěl, aby ‘ve vás byla
moje radost.’“
„Jednou přišel do Domu pro umírající muž a nepromluvil ani slůvko,“ vyprávěla Matka Tereza. „Prošel se
mezi řadami lidí, a když vycházel ven, jedné sestře řekl: ‘Nikdy jsem nevěřil v Boha, ale teď věřím, že Bůh
existuje, protože to může být jen Bůh, kdo sestrám v tak strašném prostředí dává tolik lásky a radosti.’“
Podobný příběh vyprávěli tři muslimové, které Matka Tereza vzala do Domu pro umírající. Když s nimi
procházela mezi řadami umírajících, všimla si, že jeden zůstal vzadu. Nechala ty dva čekat, vrátila se a všimla si, že
má uplakané oči. Zeptala se, zda mu může nějak pomoci. Řekl: „Matko Terezo, celý život jsem si myslel, že Ježíš
byl prorok, ale dnes vím, že je Bůh, protože jen Bůh může darovat tolik radosti při péči o bližní.“

Po jednom akutním období její nemoci se všem sestrám a přátelům ulevilo, že Matka Tereza tu s námi ještě
chvíli zůstane. Skrytě nebo otevřeně jsme se na ni obrátili s tím, že ještě asi není zralá pro nebe.
„Ne, ne, je to jinak,“ odpověděla. „Jednou se mi zdálo, že jsem přišla k nebeské bráně, ale svatý Petr mi řekl:
‘Vrať se na zem, protože tady nahoře nemáme slumy.’“
Na to odpověděla: „Dobře, vrátím se na zem a za to naplním nebe chudými.“
Jindy Matka Tereza přijela z Kalkaty do Říma, když překonala těžkou a životu nebezpečnou nemoc.
Každému, kdo to chtěl slyšet, dokola vyprávěla: „Málem jsem se vrátila domů k Bohu, ale modlitby celého světa,
mých sester i všech milých lidí mě zadržely. Do Kalkaty k nám denně ze všech koutů světa přicházela spousta
dopisů a pohlednic se slovy ‘brzy se uzdravte’. Od tisíců lidí, které vůbec neznám. Měli byste vidět, kolik hezkých
kreseb mi nakreslily malé děti, i tu lásku v dopisech, které mi napsaly! Myslím, že svatý Petr už byl unavený
běháním k Ježíši a Marii, když jim nosil všechny modlitby, které k nim za mě směřovaly.“
Pro svatého Petra bylo očividně jednodušší nechat Matku Terezu uzdravit se.
Matce Tereze víckrát operovali srdce. Ale slabé srdce ani žádná dobře míněná rada ji nemohly zabrzdit nebo
jí zabránit, aby na sebe nenaložila celou tíži každodenní
práce.
Ani v nemocnici několik měsíců před smrtí Matka
Tereza neztratila veselost a humor. V jedné zprávě se říká,
že večer po přivezení ji napojili na EKG a visel tam svazek
kabelů. Když zpozorovala kabely, začala je počítat a jedné
sestry se zeptala: „Co tu dělají všechny ty kabely? Už jsou
Vánoce, že vypadám jako vánoční stromeček?“
Sestra odpověděla: „To je EKG, Matko Terezo.
Docela pěkná ozdoba, pěkná dekorace.“ Matka Tereza si
prohlížela ruce, které jí po vpichách jehel úplně zmodraly, a
okomentovala to slovy: „A to je dáreček od Boha.“
V březnu 1997 konečně mohla složit úřad generální
představené své kongregace. Dne 30. srpna zemřela lady
Diana, kterou Matka Tereza poznala v roce 1985. Byla
pozvána na smuteční bohoslužbu, ale její zdravotní stav jí
už nedovolil odcestovat.
Když večer 5. září 1997 Matka Tereza v Kalkatě
zemřela, měla její řeholní rodina, skládající se z pěti
kongregací, pět set devadesát dva domů, přesněji
„svatostánků“. Dnes je to více než sedm set padesát
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„svatostánků“ a více než pět tisíc sester. Matka Tereza za posledních třicet pět let života střídala v průměru každý
třetí den dům, zemi nebo dokonce světadíl. Dosud bylo shromážděno více než pět tisíc jejích vytříbených
teologicko-duchovních dopisů. O těchto věcech by ale určitě řekla: „Everybody can do it“ – To umí udělat každý.
Rozhodující bylo něco jiného: jak tyto věci dělala.
Na jejím hrobě v přízemí mateřského domu Misionářek lásky v Kalkatě je napsána věta z patnácté kapitoly
Janova evangelia: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“

23. KAPITOLA
Matka Tereza žije!
Je po všem? Opravdu slavnostním státním pohřbem 13. září 1997 v Kalkatě, na který papež Jan Pavel II.
vyslal jako svého osobního zástupce kardinála státního sekretáře Angela Sodana a na který přicestovali královny
a prezidenti států, všechno skončilo? Může se tím uzavřít kapitola církevních dějin napsaná „Matkou Terezou
z Kalkaty“? Nebo nejpozději blahořečením, uskutečněným 19. října 2003 v Římě papežem Janem Pavlem II.?
Ne, myslím, že Matka Tereza žije! U Pána, samozřejmě, kterému sloužila celý život, ale i prostřednictvím
svých sester je tady a teď. Znovu a znovu jsem na různých kontinentech a v různých zemích mohl zažít, jak je duch
Matky Terezy v řeholní rodině, kterou založila, živý.
Už za jejího života si hodně lidí v okruhu Matky Terezy dělalo starosti, jak bude její dílo pokračovat po její
smrti a kdo ho bude vést. Její standardní odpověď zněla: „Jestliže Bůh dokázal začít toto dílo s takovým nic, potom
pro něj nebude těžké najít někoho, kdo v něm bude pokračovat lépe než já. Je to jeho dílo.“

Oficiální církví uznaný zázrak, který byl potřebný pro blahořečení Matky Terezy, se překvapivě nevztahoval
na katoličku. Uzdravena byla indická animistka, která po mnohých vyšetřeních přišla do Domu pro umírající, aby
v něm zemřela. Měla rakovinu v posledním stadiu. Sestry se s ní modlily a Matku Terezu prosily o přímluvu. Žena
usnula, v noci se ale probudila a viděla, jak k ní z obrazu Matky Terezy vychází paprsek světla a tepla. Když se
ráno opět vzbudila, byla – jak později potvrdili lékaři – úplně uzdravena.
Sestry v Rio de Janeiro mi před lety vyprávěly o zvláštním setkání. V jedné favele, kam se neodvážila
vkročit ani policie, sestry pravidelně navštěvovaly rodiny a osamělé lidi. Vládlo tam slepé násilí drogové mafie.
Jednoho dne na dveře domu sester zaklepal mladý muž. Neznaly ho, ale vyzvaly ho, aby vešel dovnitř.
Zůstal stát ve vchodu do domu, otočil se k odchodu a řekl: „Pocházím z favely. Včera jsem porušil zákon
drogové mafie. Zítra budu mrtvý. Nikdo mě nemůže ochránit.“
„Můžeme vám nějak pomoci?“ zeptala se jedna ze zděšených sester.
„Ne, chtěl jsem jen přijít k vám na své poslední cestě, abych vám řekl, že zítra budu mrtvý. Protože vy jste
asi jediní lidé na světě, které by to, myslím, mohlo zajímat.“
Aby sestry mohly pomáhat lidem ve favelách Ria, nejprve na kraj favely umístily putující sochu Panny
Marie. Ihned přiběhl obrovský houf dětí, se kterými se sestry pomodlily. „Která rodina potřebuje Pannu Marii
nejnutněji?“ zeptaly se po modlitbě.
Přihlásilo se jedno malé děvčátko. Jeho maminka je prý už nějaký čas nějaká změněná a je úplně sama.
Sestry s ním šly a našly ženu, která byla zjevně psychicky narušená. Jen na naléhání děvčátka vpustila sestry
dovnitř. Potom vyprávěla o ranách svého osudu. Drogová mafie upálila jejího manžela a jeho zuhelnatělou mrtvolu
pověsila před její dveře. Později jí drogová mafie unesla syna, rozčtvrtila ho a položila před její dveře.
Sestry naučily ženu Zdrávas, Maria a na devět dní jí nechaly Madonu. Když ji po uplynutí této doby opět
navštívily, prostředí bylo úplně jiné, všechno čisté a uklizené. Žena se psychicky zcela uzdravila. „Panna Maria mě
uzdravila, ale teď mi ji už nemůžete vzít!“ prosila.
Sestry jí Madonu, samozřejmě, nechaly. Ta žena je dnes spolupracovnicí sester.
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V Buenos Aires, hlavním městě Argentiny, se sestry starají o jednu chudinskou čtvrť. Jednoho dne zaslechly
o několik ulic dál výstřely, což jim ale nezabránilo, aby se tím směrem vydaly. Vtom se proti nim potácel známý
muž, očividně opilý, a křičel: „Teď ji zabiju!“ (myslel tím asi svou manželku) a zuřivě se oháněl revolverem.
Všichni lidé se rozutekli a schovali se do bezpečí, jen sestry šly rovnou k němu, vzaly mu z ruky revolver a řekly:
„Nebuď hloupý. Teď pojď a lehni si do postele.“
Skutečnost, že si sestry opravdu vzaly příklad ze statečnosti Matky Terezy, lze vidět i z následujícího
příběhu. V hlavním městě Kambodže Phnompenhu provozovaly Misionářky lásky dům pro sirotky po nemocných
na aids a byly aktivní také při výdeji stravy pro chudé. K tomuto účelu měly velký sklad, kam umisťovaly věcné
dary. Jedné noci byl sklad vykraden. Sestry se probudily, běžely ke skladu a poznaly, že strůjcem krádeže byl
hlídač, kterého zaměstnávaly. S nabitou puškou totiž dohlížel na odvoz potravin. Představená šla přímo za ním a
vyzvala ho, aby všechno vrátil zpátky.
„Ani krok, nebo vás zastřelím!“ křičel.
„Dobře, buď mě teď zastřelíte, nebo všechno vrátíte na místo,“ odpověděla představená bez jakéhokoli
náznaku strachu.
A výsledkem bylo, že všechno nechal přivézt zpátky.
Tentýž dům sester v Phnompenhu začal brzy po skončení hrozného masakru v sedmdesátých letech
s přijímáním nemocných na aids, které rodina kvůli nemoci odvrhla. Tito ubozí lidé se potulovali, dokud nenašli
něco k jídlu; a když jim skromné zásoby došly, mnozí si vzali život. Později sestry přijaly i děti infikované HIV,
které nemohly zůstat u rodičů. Poslaly je do školy a zabezpečily jim nejnovější léky, takže průměrná délka jejich
života stoupla ze šestnácti na osmnáct let. Když jsem jednou v tomto domě sester trávil několik dní, moji pozornost
upoutalo jedno vyhublé, ale zářící a veselé děvčátko, které patřilo k infikovaným dětem a jako jediné pravidelně
chodilo na ranní mši svatou.
Právě jsem se chystal z domu sester odjet, když i toto děvčátko odjíždělo v autě k hlavní bráně. Jakmile mě
zpozorovalo, stáhlo okénko a zavolalo na mě, jako by to byla největší novinka dne: „Otče, dnes naposled jedu
do města na kontrolu. Potom se sem ještě vrátím umřít.“ Se zářivým úsměvem mi mávalo, dokud se auto neztratilo
z dohledu.
Sestry v Arménii mi vypravovaly jiný příběh. Jedné noci v nejtužší zimě zaslechly v domě nějaký hluk.
Když jedna sestra vyšla na chodbu, aby se podívala, odkud hluk vychází, ocitla se proti maskovanému muži. Strhl
ji k sobě, držel jí nůž pod krkem a křičel: „Všechny dolary sem!“
Odpověděla: „Žádné nemáme.“
„Tak rubly!“ požadoval zloděj.
Sestra řekla: „Ani rubly v domě nemáme.“
Na to muž řekl: „Zabal mi tedy něco k jídlu!“
Sestry mu zabalily špagety, konzervy a všechno, co jim přišlo pod ruku. Ve své laskavosti, jim vlastní,
nezapomněly ani na sůl a příbor. Když všechno připravily, vytrhl jim muž tašku z rukou a utíkal ven cestou, kterou
přišel. K sestrám se vloupal dveřmi, které vylomil, a přes kapli. Když teď přes kapli vybíhal, náhle se otočil a
zvolal: „Váš Bůh mi to nikdy neodpustí!“
Jedna sestra mu řekla: „Ale ano, odpustí, jestliže ho poprosíte o odpuštění.“
Muž se otočil a na odchodu prohodil k sestrám, které se třásly zimou: „Musíte za mnou zavřít dveře.“
Dveře se ale nedaly zavřít, protože je vylomil, čímž je poškodil. Když zpozoroval bezmocnost sester, nařídil
jim přinést kladivo a začal dveře opravovat. Jen co byly v pořádku, vzal svůj lup a utekl.
Jsem si naprosto jistý, že sestry se za lupiče hodně modlily. Za to, aby poznal, že jejich Bůh – který je i jeho
Bohem a Bohem nás všech – mu rád odpustí, jestliže se otevře a přijme odpouštějící Boží lásku.
Tato a mnohá další znamení neobyčejné lásky svědčí o tom, že Matka Tereza dnes žije. Samozřejmě v nebi,
ačkoli jednou řekla: „V nebi budu chybět, abych pomohla na zemi.“ I v nebi je jejím největším přáním „dát matce
církvi hodně svatých“ a „zaplnit nebe nejchudšími z chudých ze slumů“. Tady na zemi její práce pokračuje v jejích
Misionářkách lásky ve všem dobru, které konají.
Kardinál John Patrick Foley po blahořečení Matky Terezy velmi výstižně řekl: „Kdo chce dnes vidět Matku
Terezu, musí pozorovat její sestry.“ Podobně jako v Matce Tereze v nich člověk může vidět tužku Boží, skrze niž
dává Bůh i dnes zakusit svou lásku. Svojí obětavostí vůči nejchudším z chudých i dnes hlásají Ježíše.
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Slovo závěrem
Na závěr bych chtěl připomenout, jakou úlohu v životě a díle Matky Terezy sehrál slovenský rodák, biskup
Pavol Mária Hnilica. Nejprve se v šedesátých letech minulého století zasloužil o její příchod do Říma, koncem
osmdesátých let o zahájení činnosti jejích sester ve více zemích bývalého sovětského bloku a konečně v roce 1990 i
o jejich příchod na Slovensko a do Čech. Dílo Matky Terezy podporoval osobně i finančně a svého sekretáře otce
Lea Maasburga jí dal k dispozici jako duchovního průvodce a tlumočníka.
Jak se biskup Pavol Hnilica a Matka Tereza seznámili? V roce 1964 papež Pavel VI. navštívil Indii.
Monsignor Hnilica byl v jeho doprovodu a tam se poprvé setkal s Matkou Terezou. Není se co divit, že se svým
hlubokým sociálním cítěním jí hned při prvním setkání navrhl, aby se sestrami přišla do Říma. Matka Tereza návrh
neodmítla, měla jen jednu otázku a jednu podmínku. Otázku, zda v Římě žijí chudí a opuštění lidé. A podmínku,
aby s tím souhlasil Svatý otec. Nuzných lidí bylo v Římě víc než dost a Kristův náměstek Pavel VI. se z příchodu
jejích sester do Říma upřímně radoval. Po čtyřech letech administrativních a materiálních příprav přijela Matka
Tereza s prvními sestrami do Věčného města, kde s finanční pomocí biskupa Hnilici na římském předměstí Tor
Fiscale začaly vykonávat svoji blahodárnou činnost.
Příchod sester do zemí bývalého sovětského bloku začal koncem osmdesátých let dvacátého století.
Na podnět monsignora Hnilici sestry přišly nejprve do Polska. Večer 15. září 1987 se Matka Tereza s otcem Leem
Maasburgem krátce zastavila v Šaštíně. Po pádu komunistické totality přivedla svoje sestry na Slovensko natrvalo.
Po ničivém zemětřesení v Arménii v roce 1988 biskup Pavol Hnilica Matku Terezu přesvědčil, aby se její
sestry přihlásily na pomoc tamnímu postiženému obyvatelstvu. V roce 1989 přišly Misionářky lásky i do Ruska,
kde se za jejich příchod zasadila paní Raisa Gorbačovová.
Na Svatodušní neděli v květnu 1990 čekal na slovensko-rakouské hranici v Bratislavě-Petržalce početný
zástup nadšených lidí na příjezd „anděla z Kalkaty“ v doprovodu monsignora Pavola Hnilici a otce Leo Maasburga.
Téhož dne byla v Nitře v piaristickém kostele sloužena mše svatá, kterou s biskupy Jánem Chryzostomem Korcem
a Pavolem Hnilicou koncelebrovalo vícero kněží a zúčastnil se jí velký zástup věřících. Druhého dne se Matka
Tereza s doprovodem přesunuli do Čadce. Po mši svaté, na kterou také přišlo hodně lidí, Matka Tereza spolu
s blízkými spolupracovníky odletěla vrtulníkem do Prahy, kde se setkala s kardinálem Františkem Tomáškem a
prezidentem Václavem Havlem. Zanedlouho se Misionářky lásky usadily v české metropoli, zatímco tři sestry,
které s Matkou Terezou přijely na Slovensko, zůstaly hned v Čadci.
Když Matka Tereza přiletěla do Říma navštívit svoje sestry, její první cesta často směřovala na Via Monte
Santo 14, aby se mohla setkat s biskupem Hnilicou, a to i proto, že ji jeho sekretář chodíval čekat na letiště. Také
otec biskup navštěvoval Matku Terezu u sester, které měly vždy radost z příjezdu své duchovní matky.
Tento krátký pohled na vztah otce biskupa Hnilici k Matce Tereze, zakládající se na stálé duchovní i
materiální pomoci, chci uzavřít konstatováním, že monsignor Hnilica a Matka Tereza byly charismatické osobnosti,
proniknuté velkou láskou k Bohu a k bližním, zvlášť k chudým a opuštěným, ve kterých viděli trpícího Krista.
P. Šebastián Labo SJ
Poděkování autora
Mé srdečné díky patří panu Stephanu Baierovi za kompetentní citlivou spolupráci na textu a za efektivní
koordinaci mnohých kroků, což bylo pro vznik této knihy nezbytné. Srdečně děkuji za pochopení také jeho rodině.
Pěkný obrázek na titulní straně jsem dostal od Dr. Janka Hnilici, bratra zesnulého biskupa Pavola Hnilici,
kterému vděčím za to, že jsem se s Matkou Terezou setkal.
Paní Barbaře Polak děkuji za pečlivý a rychlý přepis textů.
Mons. Dr. Leo Maasburg
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