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Mimořádný úvodník
Jedno z častěji používaných slov v poslední
době je přídavné jméno: mimořádný. Mimořádná
opatření, mimořádná postní doba, mimořádné
Velikonoce, mimořádný čas. Tento text píšu
v mimořádné době, kdy nejsou ještě dovolené
veřejné bohoslužby. Budete ho pravděpodobně
číst, když v minimálním „mimořádném“ počtu
budou uskutečnitelné.
Začíná květen, měsíc zasvěcený Panně
Marii, ženě, jejíž život byl veskrz mimořádný.
To, že byl mimořádný, neznamená, že nebyl
plnohodnotný. Vidíme, že u té, která totálně
souhlasila s Božím plánem, aniž by ho znala, její
život přinesl mimořádnou hojnost požehnání
pro nás, pro svět a pro ni samotnou.
Fakt, že spousta věci je jinak, že spousta
věcí je nejistých, může vytvářet dojem,
že mimořádná doba je totéž, co špatná doba. Doba
není špatná. Je prostě jiná. Máme za sebou
naprosto výjimečný postní čas. Hospodin nás vedl
jinými cestami, než jsme byli zvyklí. Podobá se to
putování izraelského národa do zaslíbené země.
Během tohoto putování překvapení střídalo
překvapení. Bůh učil své syny důvěře. I dnes,
věřím, že nás Bůh učí důvěře. A Velikonoce,
ve kterých se učedníci setkávali se vzkříšeným
Pánem, to byl také pro ně krajně mimořádný čas.
A byl učedníkům dán proto, aby zakusili,
jak nespolehlivé jsou jejich lidské jistoty,
a jak věrný je Bůh. Takže zase dramatická škola
důvěry, čas jejich raketového růstu ve víře.
Když začalo omezení bohoslužeb a omezil
se také kontakt mezi námi křesťany, začal jsem
každý den psát krátkou úvahu, kterou jsem
pak dával na webové stránky farnosti Ruda
nad Moravou. Tyto úvahy se opíraly o slova Písma
určené pro liturgii na daný den. Nejednalo se mi
o to, abych dělal komentář k Božímu slovu. Spíš
jsem to bral jako podnět, aby se každý sám modlil
nad Písmem. Vnímal jsem, že když máme
omezený přístup ke svátostem, k společnému
slavení liturgie v kostele, nemáme přece zakázaný
přístup ke slovu, ve kterém k nám Pán přichází.
Měl jsem za to, že to může být šance objevit,
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jak nás náš Otec vede, jak k nám něžně promlouvá,
povzbuzuje, ukazuje širší souvislosti, jak nás
oslovuje skrze Bibli a znamení doby,
tedy události, které se odehrávají před našima
očima.
Režisér v divadle používá světlo k tomu,
aby soustředil pozornost diváků na nějakou scénu.
Zintenzivní, omezí nebo úplně zhasne světlo,
dokáže s tímto nástrojem překvapivě pracovat.
Nějaká část hlediště se zahalí do tmy, abychom
si všimli, že se v nějaké jiné části něco zásadního
děje. Tam je teď nasměrováno světlo reflektorů.
V našem vztahu k Bohu nemáme normální přístup
k eucharistii, k jiným svátostem, k liturgickému
shromáždění. Jako by se to dostalo do tmy.
Ale díky tomu může vyniknout přítomnost Boha
v Písmu, v modlitbě a rituálech společenství
rodiny – domácí církve, v mezilidských vztazích
žitých na dálku, které se projevují různými
službami lásky a které utvářejí společenství
nejenom v rámci pobožností, ale i mimo nedělní
obřadní kostelní prostředí. Možná je potřeba,
aby církev rostla tam, kde dosud strádala. Možná
to je dnes vzkaz od našeho Otce. Možná takto dnes
Duch promlouvá k církevním obcím – použiji-li
výraz z knihy Zjevení.
Jsem přesvědčen, že náš Pán nám dává tento
čas a neopouští nás. Věřím, že chce posílit naši
důvěru. Putujeme spolu s Pannou Marií a jejím
manželem Josefem. Jsou našimi pomocníky.
Zakusili, že ve všech nejistotách Pán je vždy
věrný. Koncem května budeme slavit slavnost
Seslání Ducha svatého. Ježíš nám slíbil,
že dostaneme moc z výsosti, abychom ve všech
okolnostech našeho života obstáli jako jeho
učedníci. Dostáváme příležitost, abychom bez
obav svědčili o tom, jak se Pán stará o lidi,
o své děti ve světě, který počítal už pouze
s vlastními silami.
P. Michal Krajewski
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1. května

sv. Josefa, dělníka

17. května

6. neděle velikonoční

2. května

památka sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

18. května

sv. Jana I., papeže a mučedníka

20. května

památka sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze

3. května

4. neděle velikonoční

6. května

památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

21. května

slavnost Nanebevstoupení Páně

22. května

sv. Rity z Cascie, řeholnice

Panny Marie,
Prostřednice všech milostí

24. května

7. neděle velikonoční

25. května

sv. Bedy Ctihodného,
kněze a učitele církve

8. května
10. května

5. neděle velikonoční

12 května

sv. Nerea a Achillea, mučedníků

26. května

památka sv. Filipa Neriho, kněze

13. května

Panny Marie Fatimské

27. května

14. května

svátek sv. Matěje, apoštola

památka sv. Augustina
z Cantenbury, biskupa

16. května

svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

30. května

památka sv. Zdislavy

31. května

slavnost seslání Ducha svatého

PODĚKOVÁNÍ
Už téměř 2 měsíce trvá zákaz návštěv v našem
Domově U sanatoria (dříve známém jako Domov
důchodců) v Šumperku, kde pracuji na pozici
pracovníka v sociálních službách na oddělení 3A.
Od minulého roku jsme se na našem oddělení zaměřili
na spolupráci s Centrem pro rodinu v Šumperku, aby
naši senioři byli v častějším kontaktu s dětmi.
Několikrát během loňského roku nás navštívily paní
Petra Kočí a paní Lenka Špatná se skupinkou dětí
a za doprovodu kytary. S dětmi zpívaly na pokojích
lidové písničky. Také seniorům rozdaly dárečky,
které jim děti samy vyrobily a povídaly si s nimi.
Bohužel zákaz návštěv v Domově stále trvá. Proto se děti rozhodly potěšit naše uživatele alespoň zasláním
vlastnoručně vyrobených papírových květin. Ty teď zdobí jejich pokoje. Chtěla bych poděkovat všem, kteří myslí
na naše seniory a snaží se jim udělat radost. Povzbudila je myšlenka, že na ně někdo myslí a má je rád i v těchto
těžkých dnech, kdy za nimi nemohou přijít jejich blízcí.
za kolektiv odd. 3A Marta Hradilová
„Nemůžeš-li druhému člověku pomoci jinak, můžeš jeho utrpení prosvětlit úsměvem.“
„Úsměv je zbraň, kterou do člověka můžeš propašovat mnoho dobrého.“
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MŠE SVATÁ IV.
Bohoslužba slova
Život křesťanů je životem víry a jak říká
apoštol Pavel, víra se rodí a roste ze slyšení Božího
slova. Proto se při každém slavení jakékoli svátosti
hlásá také Boží slovo, neboť svátosti nejsou
magickými úkony, ale jsou kroky na cestě víry. Také
při mši svaté se odjakživa Boží slovo četlo. Číst
při bohoslužbě z knih Starého a Nového zákona není
totéž jako číst z jakékoli jiné knihy. Církev tvrdí, že
kdykoli se při liturgii předčítá z Písma, je to sám živý
a zmrtvýchvstalý Kristus, který promlouvá ke svým
učedníkům, ke své církvi! Jak říká apoštol Pavel, Boží
slovo je mocné: povzbuzuje, uzdravuje, ale také
usvědčuje ze hříchu a přivádí na cestu za Bohem.
Zkrátka, Boží slovo dává život.
Praktické pokyny pro lektory biblických čtení:
1. Ačkoli lektoři před čtením prvního či druhého čtení nedostávají pro svou službu specifické požehnání, přece
i pro ně platí to, co církev vyprošuje jáhnovi před hlásáním evangelia: předčítání Božího slova při liturgii
není ani tak výsledkem technických kvalit, jako přítomnosti Pána v životě služebníka.
2. Technická příprava je ovšem také nezbytná: především pečlivé přečtení úryvku, pochopení jeho struktury,
rozmyšlení nádechů, pauz a intonace, nacvičení výslovnosti obtížných slov, např. cizích jmen.
3. Důležité je pochopit, jaký má text smysl a proč jej církev do liturgie zařadila. K tomu nám pomáhá věta
uvedená kurzívou v lekcionáři těsně před úryvkem. Ona představuje pointu biblického textu, která by se také
měla projevit na způsobu čtení.
4. Konečně je vhodné se za svou službu modlit a prosit Pána také za všechny, kdo budou Božímu slovu
naslouchat, aby je přijali do svého života. A sám také Boží slovo meditovat, poznávat, jak mluví konkrétně
ke mně a podle něj žít.
5. Samotný text je třeba při mši číst důstojně, srozumitelně, přiměřenou hlasitostí a s vědomím, že kdykoli
se v církvi předčítá Písmo, sám Bůh mluví ke svému lidu.
První čtení
Už od nejstarších dob křesťané při svých bohoslužbách četli „z proroků a ze spisů apoštolů“. Dodnes ve všech
církvích předchází hlásání evangelia čtení z knih Nového a Starého zákona. Příběhy izraelského lidu nebo události
ze života prvních křesťanů, učení židovských proroků nebo listy apoštolů nejsou mrtvými texty, ale živým Božím
slovem, které má co říci každému z nás. Proto čtení z Bible nemůže být nahrazeno žádnou jinou, nebiblickou knihou.
První čtení také jistým způsobem připravuje posluchače právě na slova radostné zvěsti, která zazní v evangeliu.
Všichni pokud možno sedí, protože sezení je základním postojem vyjadřujícím naslouchání. V případě
potřeby může předcházet krátký úvod. Čtení jsou přednášena od ambonu, důstojného místa, které má spolu s oltářem
tvořit jeden harmonický celek - stůl Božího slova a stůl eucharistie. Na lektorovo zvolání „Slyšeli jsme slovo Boží“
všichni odpovídají „Bohu díky“, neboť možnost naslouchat společně slovům Bible je skutečně velkým Božím darem.
Meditaci nad slyšeným Božím slovem z prvního čtení pak představuje následující zpěv žalmu.
První čtení při nedělních bohoslužbách plní mezi liturgickými texty specifickou úlohu. O nedělích bývají
čteny texty starozákonní, pouze ve velikonoční době z knihy Skutků apoštolů.

strana 4

Tam&Tam – číslo 5, ročník 11, květen 2020

1. V liturgickém mezidobí první čtení vždy odpovídá evangeliu: ukazuje starozákonní náznak toho, co bylo
naplněno na životě Ježíše, případně poselství evangelia pomáhá pochopit. Zároveň krásně vyniká jednota
Starého a Nového zákona.
2. V době adventní první čtení odpovídá evangeliu, jedná se ale zároveň vždy o čtení z textů starozákonních
proroků, vyjadřující touhu izraelského národa po příchodu slíbeného Mesiáše. Také křesťané přicházející
na předvánoční bohoslužby s novou touhou čekají na oslavu příchodu malého Ježíška i na příchod Pána
na konci času.
3. V době vánoční si v prvních čteních připomínáme dávná proroctví, která byla naplněna narozením Ježíše
v Betlémě.
4. V postní době první čtení k evangeliu naopak vztah
vůbec nemá. Pro každou postní neděli je vybrán jeden
důležitý úsek dějin spásy, abychom si během tohoto
čtyřicetidenního období přípravy na Velikonoce
znovu připomněli, jak se Bůh staral o lidstvo a
vyvolený národ až k darování svého Syna Ježíše.
5. Ani ve velikonoční době nemá první čtení vztah k
evangeliu. Čte se na pokračování ze Skutků apoštolů
o životě prvních křesťanů bezprostředně po vzkříšení
a nanebevstoupení Ježíše a po seslání Ducha svatého,
aby vyniklo, že církev se rodí z velikonočního tajemství. Svědectví prvotní církve pro nás dodnes zůstává
vzorem.
První (a jediné neevangelní) čtení ve všední dny představuje nejčastěji polosouvislou četbu na pokračování
z některé starozákonní knihy nebo apoštolského listu. První čtení tak nemá přímou souvislost s evangeliem.
Responsoriální žalm
Aby bylo možné slyšené Boží slovo nechat doznít a lépe přijmout, následuje po prvním čtení zpěv žalmu,
jakési rozjímání nad přečteným textem. Protože žalmy jsou svou povahou duchovní písně, měl by se, pokud je to jen
trochu možné, žalm zpívat - odpovídá to mnohem více jeho povaze, než pouhé přečtení. Pouhé čtení je tedy jen
skutečně nouzovým řešením. Nejvhodnějším způsobem zpěvu je, když zpěvák zpívá jednotlivé sloky a lidé
odpovídají refrénem (proto se také žalmu říká responsoriální - žalm s odpovědí).
Protože žalm uvedený v lekcionáři odpovídá biblickým čtením, není vhodné ho nahrazovat žalmem jiným.
Nejvhodnější je, když se žalm zpívá od ambonu, protože tvoří nedílnou součást bohoslužby slova; navíc tak
hezky vynikne, že žalm sám je Božím slovem. Responsoriálnímu žalmu po prvním čtení se dříve říkalo graduale,
protože se zpíval na stupních ambonu. (Ambony mívaly dříve několik stupňů, na prvním se četlo první čtení,
na schodech zpíval žalm, úplně nahoře se četlo evangelium.)
Druhé čtení
O nedělích a slavnostech se po žalmu čte ještě druhé čtení a církev tak plní přání Druhého vatikánského
koncilu, aby se při bohoslužbách četlo více z Písma. Druhé čtení je vždy z novozákonních listů apoštolů nebo
ze Zjevení.
1. V liturgickém mezidobí se čtou listy sv. Pavla a sv. Jakuba. Jednotlivé listy se čtou na pokračování a nemají
žádný vztah k prvnímu čtení a evangeliu.
2. V době adventní jsou texty z listů sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jakuba, odpovídají ostatním biblickým čtením
a jejich tématem je především očekávání Pánova příchodu.
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3. V době vánoční jsou druhá čtení zvolena podle charakteru neděle či slavnosti a korespondují s ostatními
čteními.
4. Protože mají v době postní první čtení svou vlastní logiku, jsou druhá čtení nejčastěji zvolena tak,
aby odpovídala evangeliu a pomáhala pochopit jeho smysl.
5. V době velikonoční se čte na pokračování z 1. listu sv. Petra, 1. listu sv. Jana nebo z Apokalypsy. List Petrův
totiž představuje jakousi pokřestní katechezi, úryvky z ostatních biblických knih byly vybrány
pro jejich radostný charakter.
převzal P. Jiří Luňák

DOPISY DO ZÁHROBÍ

ŽENY, KTERÉ ŠLY KE HROBU
V městě Šumbarku,
ve čtvrtém roce panování Václava Všeznalého

Jsem muž, nemám rád feminismus ani feministky. Tato slova by dnes stačila k vyvolání ostré polemiky, já se
však obracím k vám – přes propast času. Za vašich dob byly ženy na okraji společnosti. Nikdo je nebral vážně, nikdo
s nimi doslova nepočítal (dokonce i počty účastníků historických událostí zahrnovaly pouze muže). Ani evangelisté
– opět muži – nebyli v tomto směru výjimkou. Zaobírali se především „mužskými“ záležitostmi a vaši trvalou
přítomnost zaznamenávali pouze okrajově, dalo by se říci v poznámkách pod čarou, či spíše mezi řádky. Proto
v evangeliích (a nejen v nich) vystupují především muži. S jedinou výjimkou, kterou můžeme sledovat právě
v nadcházejících velikonočních dnech.
Dochází k situaci, kdy se muži musejí spolehnout na svědectví vás, žen. Z jednoduchého prostého důvodu:
žádný mužský svědek se nenašel. Je opravdu ostudné, co se po Ježíšově smrti na kříži událo. Všichni učedníci –
dokonce i ten jediný, který spolu s vámi vytrval na Golgotě – se ukryli do bezpečí a neodvažovali se vystrčit nos.
Čekali, až se situace trochu zklidní, až se vše vrátí zpátky do normálu. Jako kdyby to – po všem Ježíšově působení –
bylo možné! Jako muž zcela chápu jejich důvody a rozpoložení. Svou zbabělost nevnímali jako zradu; naopak, sami
se cítili být zrazeni svým Mistrem, do něhož vložili všechny své naděje. Po celé tři roky se zaobírali představami
nejrůznějších výsad a odměn. Nyní, po tvrdém střetu s realitou světa, byli nutně bezradní, frustrovaní a zmatení.
Potřebovali se stáhnout z veřejného dění a vzpamatovat se. Podobně jako politici po utrpěné volební porážce.
Něco takového vás vůbec nenapadlo. Ač jste rovněž byly naplněny žalem ze smrti milovaného Pána,
nezaobíraly jste se myšlenkami na neradostnou budoucnost. Nedokázaly jste takticky vyčkávat, kam se události
pohnou. Neuměly jste rázem zapomenout na přízeň srdcí, jež vás spojovala s Ježíšem. Nedbaly jste na perzekuce
židovských starších ani římských vojáků a šly jste vykonat to, co bylo potřeba podle zákonů lidských i Božích. Šly
jste posloužit alespoň mrtvému Ježíšovu tělu. Přestože vás muži s oblibou považují za málo racionální, je zřejmé, že
jste i ve svém zármutku uvažovaly zcela logicky. Vzaly jste s sebou všechny potřebné masti a cestou uvažovaly, kdo
vám odvalí kámen od hrobu. Naštěstí to nebylo třeba…
Nadešla chvíle, kdy i na vás padla bázeň. Nebály jste se na Golgotě, vojáků ani farizeů, ale teprve nyní,
když jste narazily na prázdný hrob a promluvil k vám anděl. Ani zde však netrvalo dlouho, než se váš strach proměnil
v radost – a službu. Rozběhly jste se do města a všem zvěstovaly onu úžasnou novinu. Opět jste musely čelit nepřijetí,
nepochopení, výsměchu a ústrkům. Nezajímaly vás; vaše vnitřní radost to všechno neskonale převyšovala. Vy jste
nepotřebovaly fyzické důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání (jako apoštolové), vám zcela dostačovala jistota srdce.
Skláním se před vámi s hlubokou úctou a děkuji vám za zvěstování evangelia. V ryze mužském světě by
zřejmě opravdu Ježíšovo působení skončilo smrtí na kříži. Díky vám se tak nestalo. Děkuji vám i za to, že jste svým
neokázalým způsobem osvědčily všechny vlastnosti a schopnosti, které chybí nám mužům. Ty, jež jsou vaší výsadou
a doménou. Ty, které určují vaši nesmírnou důstojnost a úlohu v tomto světě. Ty, o nichž nic netuší nejen mnozí
muži, ale především současný feminismus a jeho aktivistky.
Pavel Obluk
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K ZAMYŠLENÍ
Zdravím všechny těžce zkoušené spoluobčany. Původně jsem se zde chtěla zmínit o všech zdravotnících,
pracovnících v sociálních službách, prodavačích, řidičích kamionů a ostatních lidech, kteří v téhle nelehké době
pracují s obrovským úsilím a mnohdy jen se základními ochrannými prostředky. Také jsem chtěla psát o rodičích,
kteří třeba nemohou být doma se svými dětmi, protože by ze šedesáti procent svého platu nezajistili rodinu. O dětech,
kterým chybí kamarádi a kvalitní vzdělání. O seniorech, kteří stále čekají na návštěvu svých bližních. Ale dostala
jsem za úkol najít na současné situaci něco pozitivního. A představte si, po dlouhé úvaze mi to došlo.
Napadlo nás dříve, když jsme po práci a rychlém nákupu spěchali domů usednout k TV seriálům, jak krásně
hřejí paprsky jarního sluníčka? Jak se dýchá svěží vzduch, jak zpívají ptáci, jejichž zpěv je teď nějak „víc slyšet“?
Jak voní narcisy a stromy se obalují bílými a růžovými květy?
Napadlo nás dřív místo toho, abychom své děti odkázali k počítačům a tabletům, abychom měli alespoň
chvíli klid, zeptat se jich, jak se celý den měly? Zkusit přijít na to, jak vysvětlit rozdivočelému synkovi malou
násobilku či zapálit pubertální děvčici pro české dějiny nebo přírodní zákonitosti? Strávili jsme s našimi dětmi
dostatek času, aby nám důvěřovaly a dokázaly zase říct: „Mám tě rád, mami“, jako když jim byly dva roky? Napadlo
nás vzít děti do lesa místo do supermarketu a učit je jen tak prostě být spolu a poslouchat šumění lesa?
Pracuji jako terénní pečovatelka a setkávám se denně s rodinami pečujícími o své babičky, dědečky, táty
a maminky. Nikdy dříve jsem si při své práci tolik neuvědomila, jak moc nám na našich „staroušcích“ vlastně záleží
a co pro nás znamenají – bezpodmínečnou lásku, oporu v každé životní situaci. Vždyť kdo nás chytí za ruku a trpělivě
vyslechne, když nás semele kolotoč života nebo píchnou u srdce nevděčná slova vlastního dítěte? Ať už je to
maminka, táta, babička či děda, jejich vždy otevřená náruč pro nás představuje zázemí, jistotu, klid. A to i poté,
když už mezi námi nejsou, vzpomínky a emoce si uchováme po celý život, teprve teď si uvědomujeme, jak jsou
zranitelní a jakým darem je pro nás každý okamžik strávený s nimi v tichém porozumění.
Kdybych měla jedním slovem říct, jestli mi tenhle „prokletý virus z Wu-Chanu“ něco dal, řekla bych:
POKORU … vlastně bych řekla tři slova: POKORU, ÚCTU, VDĚČNOST...
POKORU vůči přírodě, její kráse, jednoduchosti a zákonitostem...
ÚCTU ke stáří, k jeho moudrosti a skromnosti...
a VDĚČNOST. VDĚČNOST za to, že jsem lidská bytost, která tu může žít, milovat a vidět vyrůstat své děti ...
...a to všechno jsem si uvědomila díky jednomu maličkému a zároveň tak hrozivému viru ... viru
z Wu-Chanu...

Markéta Smrčková

Charitní pouť na kostelíčku u Bludova se z důvodu epidemie COVID-19 přesouvá na příští rok.
Přejeme vám všem krásné dny a ještě jednou děkujeme za vaše nasazení v Tříkrálové sbírce.
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25. 4. byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém
vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací
k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence
modlili spolu s ním.

LIST SVATÉHO OTCE VŠEM VĚŘÍCÍM K MĚSÍCI KVĚTNU 2020
Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc
květen, ve kterém Boží lid intenzivněji
vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii.
Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec
doma, v rodině. Pandemické restrikce nás
„přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také
z duchovního hlediska.
Proto mne napadlo vybídnout
v měsíci máj všechny ke znovu objevení
krásy domácí modlitby růžence. Je možné
činit tak společně anebo individuálně.
Vyberte si podle situace a doceňte
obě možnosti. V každém případě k tomu však poslouží jedno tajemství: jednoduchost; je snadné nalézt i na internetu
vhodné návody, kterých se držet.
Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které můžete recitovat na závěr růžence, jak to
budu v tomto měsíci činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako
duchovní rodinu a pomůže nám překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi, zvláště za nejvíce trpící, a vy
se, prosím, modlete za mne. Děkuji vám a ze srdce žehnám.
V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek sv. Marka evangelisty.
papež František

První modlitba
Maria,

Pomoc nám, Matko Božské lásky,

Ty záříš vždycky na naší cestě

abychom se připodobnili vůli Otce

jako znamení spásy a naděje.

a dělali to, co nám řekne Ježíš,

Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných,

který vzal na sebe naše utrpení

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a obtížil se našimi bolestmi,

a zachovala svoji víru pevnou.

aby nás – skrze kříž – přivedl

Ty, Záchrano římského lidu,

k radosti vzkříšení. Amen.

víš čeho nám zapotřebí,

Pod ochranu Tvou se utíkáme,

a jsme si jisti, že se postaráš,

svatá Boží Rodičko.

aby se, jako v Káni Galilejské,

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,

mohla navrátit radost a veselí

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

po této chvíli zkoušky.

Panno slavná a požehnaná.
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Druhá modlitba
„Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež dopadly na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko
Boží a Matko naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této koronavirové pandemii, potěš malomyslné a ty,
kdo oplakávají svoje drahé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který zanechává rány v duši. Buď oporou těm,
kdo mají úzkost o nemocné, jimž nemohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej důvěru tomu, kdo se trápí nejistou
budoucností a důsledky na poli ekonomiky a práce.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, aby tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor
naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv u svého božského Syna, aby potěšil rodiny nemocných a obětí a otevřel
jejich srdce důvěře.
Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, kteří jsou v tomto kritickém období v první
linii a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Provázej jejich hrdinskou námahu a daruj jim
sílu, dobrotu a zdraví.
Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří se snaží s pastoračním vypětím
a evangelním nasazením pomáhat a podporovat všechny.
Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná řešení přemáhající tento virus.
Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává
nezbytných prostředků k životu, a prozíravě a v duchu solidarity plánují sociální a ekonomická řešení.
Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby obrovské částky, vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní,
byly namísto toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet podobným katastrofám v budoucnosti.
Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro přináležitost k velké rodině a vědomí, že jsme všichni
spojeni, abychom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc tolikeré nouzi a bídě. Upevňuj ve víře,
vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti a dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou
rukou vysvobodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu.
Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká
Panno Maria. Amen.
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MIROSLAV BAMBUCH
Jistě si nejeden šumperský (a nejen šumperský) farník
vzpomene na otce Miroslava Bambucha, který slouží
v současné době jako farář v Litovli, městě, které
„upadlo“ do přísné karantény kvůli koronaviru.
V Šumperku se objevil jako kaplan v letech 2006 – 2007
a s jeho jménem je hlavně spojeno propojení tehdejší
mládeže, která se tehdy striktně dělila na holky a kluky. 
Dobu, v které u nás byl, nám ve vzpomínkách přiblížil
v následujícím rozhovoru, za který mu moc děkujeme,
i přesto, že vznikal on-line. Jsme rádi, že si společně s ním
můžeme oživit jedno důležité a dnešníma očima viděno
„milostivé léto“.

Pojďte si společně s našimi farníky zavzpomínat na léta, kdy jste jako kaplan působil v šumperské farnosti…
Uplynulo již mnoho let a v řece proteklo spoustu vody, která ukazuje na to, že jsme se již každý posunuli v životě
o velký kus dál. Pokud mě paměť neklame, byl jsem kaplanem v Šumperku roku 2006 a 2007 a vaše farnost to věděla
dříve, než nám to osobně řekl otec arcibiskup. Aspoň tak vzpomínal otec Vojtěch Kološ, tehdejší děkan šumperského
děkanátu, že jste jeli do katedrály na kněžské svěcení a již jste věděli, kdo z novokněží k vám přijde.
Šumperk byla má první kněžská zkušenost a musím říct, že velmi vzácná, neboť vaše farnost byla velmi dobrá a živá.
Bylo tam mnoho aktivit a společenství, které žily svým vlastním životem s požehnáním o. Vojtěcha.
Rád vzpomínám na „tetičky“, co uklízely pastorační středisko. Jak se vždy čertily, že nejsou žádné moje tetičky,
a když jsem po roce odcházel, tak říkaly: „A kdo nám teď bude říkat ‚tetičky‘?“
Dobrou partou byli i kluci kolem Vítka Rozehnala, kteří se scházeli na své středeční brigády. Vždy něco udělali a pak
u piva debatovali. Cítil jsem se tak trochu chlapem, když mě k sobě vzali do party. A také jsem byl vděčný, když se
mnou rozebírali moje nedělní kázání. Někdy na mě nenechali nit suchou, ale dnes vím, že to byla úžasná zpětná
vazba, která mi na dalších samostatných místech chyběla.
Bylo krásné pozorovat všechny ty aktivity v celé farnosti, scholu, ministranty, biřmovance, Scholu od sv. Jana
Křtitele, Honzu Horníčka a jeho variace pro kytaru a varhany, židovské zpěvy, Honzíčka, Vojtěcha, Lízinku…
A rovněž akce jako byl Mikuláš pro celé město, farní ples s pochováváním basy a různé netradiční nápady
o. Vojtěcha, který říkával: „ Je jedno, co uděláš, protože vždy se to bude někomu líbit, a jiní to zase zkritizují. Důležité
je, abys vždy udělal něco nového.“ A myslím, že v tom měl pravdu.
A je spousta dalších jmen a lidí, kteří ovlivňovali mé kněžské začátky a zapsali se mi do srdce, neboť vznikala různá
osobní přátelství.
V době vašeho působení v naší farnosti jste spojil naši mládež. Dalo by se říct, že to byla velká exploze!
Ti, co se farností „protloukali“ sami, se dali dohromady, z čehož vznikla celoživotní přátelství či vztahy trvající
dodnes. Jak na to vzpomínáte? Čím jste si mladé získal? Daří se Vám to i nadále?
Ano, byla to taková malá květinová revoluce. Neboť bylo nepřirozené, že kluci a holky jsou striktně od sebe oddělení.
Holky ve schole a kluci za oltářem…A přitom pozornému srdci neuniklo, že po sobě vzájemně pokukují, různě
se pozorují a hodnotí.
Za tu květinovou revoluci vlastně může o. Vojtěch, když organizoval ve farnosti biřmování a mně dal na starost
ty mladší. Byla tam většina kluků a málo holek, a přitom po nás chtěl, abychom si jako jedna skupina připravili
vystoupení na farní ples. Bylo tedy třeba zbourat tu pomyslnou hráz mezi holkami a kluky.
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Začalo to výměnou na třetí neděli adventní, kdy kluci se svou kapelou
zazpívali při mši, holky ministrovaly a já jsem zase musel kázat ze staré
kazatelny. Pak už to mělo rychlý spád. Holky chtěly kapelu a kluci s nimi
začali hrát již na Vánoce a pak i na Velikonoce při pašijích.
Takto byla připravena půda pro to, abych je přemluvil do společného
tancování na farním plese. Na měsíc a půl se ze mě stal taneční mistr,
když jsem naši mládež učil tancovat Jive (džajv) a Cha-chu (čaču) na
hudbu „Sestry v akci“.
A pak už to šlo samo. Mám na mysli to různé párování a chození a časté
přebývání mládeže na středisku. Byl to úžasný čas. Ještěže jsem byl mladý
a nemusel jsem nést tolik zodpovědnosti. A hlavně – Bůh to měl zcela
ve svých rukou.
Krásným rozloučením byla pouť k Janu Křtiteli a farní den, kde jsme
s mládeží tancovali pomádu.
Myslím, že to o. Vojtěch neměl se mnou vůbec lehké.
Jaké byly vaše další cesty po odchodu ze Šumperka?
Po Šumperku jsem byl přeložen do Kroměříže, do farnosti sv. Mořice. Opět to byla živá farnost, také tak rozlehlá se
svými filiálkami a rovněž pestrá na pastoraci. Neboť na území farnosti byla církevní základní škola, arcibiskupské
gymnázium, psychiatrická léčebna, dvě nemocnice, dva kláštery, církevní školka a také ještě farnost Panny Marie.
To všechno bylo zdrojem mnoha pastoračních zkušeností a také pokračováním květinové revoluce v podobě tamní
středoškolské mládeže v rámci biřmování, neboť vysokoškoláci, které jsem měl ve druhém společenství, již byli
popárovaní.
Taky to byl čas učit se kázat nejen pro intelektuální část farnosti, ale rovněž pro klienty psychiatrické léčebny. Jednu
neděli jsem měl tedy intelektuální kázání plné pojmů a cizích slov a druhý týden kázání prosté od všech květnatých
teologických slov. A vždy jsem sklidil od někoho pochvalu, od jiných zase hanu. Pochopil jsem, že není důležité,
jaký jazyk použiji, ale jestli mluvím k srdci člověka, nikoli jen k rozumu.
Další zastávkou byl Kněždub. Farnost sv. Jana Křtitele na Slovácku. Moje první samostatné působiště. Velmi živá
farnost plná aktivit podobně jako obec Tvarožná Lhota, která rovněž do této farnosti patří. Zde je náboženství spojeno
s různými kolority a zvyklostmi, jako jsou poutě, procesí, hody, dožínky a jiné. Je to víc folklor a okázalost
než hluboký vztah k Bohu. Byť vše v upřímnosti a věrnosti vůči Bohu.
Divím se všem steskům z jiných farností, které vzhlíží ke Slovácku a plným kostelům a sami se cítí méněcenní
a zahanbení, že je jich míň. S nadsázkou jsem vždy říkal, že „mám kostel plný prázdných lidí“. Nebylo vůbec
jednoduché mé farníky v srdci posunout blíž k Bohu. Neboť často říkali: „Krásně jste to otče řekl,“ ale když jsem se
jich zeptal, která myšlenka z kázání se jim líbila, tak vždy opakovali: „Krásné to bylo.“ Ale to ani jednoho z nás moc
neposunuje. Musel jsem si proto najít způsob, jak poznat, co jim chybí a co jim v upřímnosti srdce říct.
Buďte vděční za svou farnost a dívejte se dopředu, neplačte nad minulostí.
Zvláštní doba koronavirová vás zastihla ve farnosti Litovel. Jak ji prožíváte? Jakým způsobem se kontaktujete
s farníky? Co vám tato doba dala, co vám vzala?
Jistě je z medií známo, že Litovel a její okolí padlo do přísné karantény a všechny aktivity a mnohé svobody byly
utlumeny na minimum. Koronavirus na vás číhal doslova všude a seděl na všem, na co jste se jen podívali.
Byl to neskutečný tlak, sevření strachem, které vás doslova drželo pod krkem a nedovolovalo vám dýchat. Do toho
bombardování médií a lidí zvenčí, co se u nás stalo.
Pochopil jsem, že takto nechci zůstat a že sám musím být vnitřně silný, mám-li být oporou pro ostatní, kteří to dřív
nebo později budou ode mě očekávat. Vrátil jsem se zpět za oltář v našem kostele a začal jsem sloužit mše svaté,
vždy s nějakou hrstkou věřících. Neboť domem Božím je lidské srdce a také každý chrám, který je místem
eucharistického přebývaní Krista. Ne fara, ne zavřené dveře. Velikonoce jsem tedy prožil v kruhu těch, kteří nesli
ty ostatní.
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Rovněž jsem nepřestal zpovídat a povzbuzovat ty, kteří se na mě
obraceli. Je to vzácný čas uvědomit si podstatu, proč tu vlastně jsme
a co je v životě důležité.
Jste v kontaktu s kněžími našeho šumperského děkanátu? Jestli
ano, jak často?
Jen velmi zřídka. Jen, když někdo zavolá. Já sám se vždy snažím být
v kontaktu s kněžími ze svého děkanátu a se svými sousedy. Neboť
chci naplno sloužit tam, kde jsem, a snažím se především žít
přítomností. Z minulosti čerpám a k budoucnosti rád vzhlížím.
Často jsou kněží svým způsobem „opraváři“. Opravujete kromě
„duší“ i nějaké kostely, církevní stavby a tak?
Ano, hrajeme role, do kterých jsme biskupem či farností nominováni
a které jsou často i naším pokušením, byť jsou to naše povinnosti.
Jak by řekl sv. Benedikt: „Modli se a pracuj.“ A tak to dělám i já.
Snažím se svůj čas věnovat všem skupinám, o které se starám
ve farnosti. Ať už jsou to děti, mládež, biřmovanci, ale také matky,
muži na brigádách, manželé či senioři při biblických hodinách.
Rovněž mám na území své dva velké domovy důchodců,
dům pro mentálně postižené, církevní mateřskou školku a charitu. Se všemi se snažím být v kontaktu.
To, co rád využívám při opravách svěřených majetků, je vlastní práce a pomoc brigádníků. Je to čas společně něco
udělat a také čas nezávazného, ale velmi užitečného sdílení. Generacemi osvědčený pastorační prostředek, a jak i má
zkušenost ukazuje, možný i dnes přes všechna BOZP rizika.
Jaké jsou vaše zájmy? Změnily se od té doby, co jsme se neviděli?
Většinou dělám to, co je potřeba a co i mě samotného naplňuje. Je totiž krásné, když koníček může být i mou prací.
Takže, když je potřeba tak pracuji, opravuji, peču i zákusky a pomáhám v tom, co umím.
Není tajemstvím, že mým koníčkem je elektrika, tedy přesně řečeno osvětlování kostelů. Mám totiž své heslo, že:
„V kostele musí být nejprve slyšet a vidět a teprve potom se má opravovat vše ostatní.“ Tzn. zprůchodnit komunikační
kanály a pak je možné společně s celou farností dělat to, co je aktuálně potřeba.
Nyní máme trochu víc prostoru přečíst nějakou dobrou knihu či zhlédnout nějaký zajímavý film. Doporučil
byste nám něco?
Kdo mě zná, ví, že moc prostoru nemám ani v době koronavirové. Ale jsou filmy, ke kterým se z času na čas vrátím.
Ať už je to „Dárce“ nebo „Melodie mého srdce“ či „Bůh není mrtev“.
Z knih bych doporučil „Průvodce smrtí“ od Ondřeje Nezbedy nebo „Malý princ v nás“.
Jaká vás provází v poslední době myšlenka z Bible?
„Toto praví Hospodin: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta. Vydejte se
po ní a vaše duše naleznou klid.“ Jer 6,16
A co byste vzkázal čtenářům TamTamu na závěr?
Každá část naše života je krásná a zároveň náročná, neboť přináší své výzvy, které nemusí být snadné. Proto někdy
utíkáme do minulosti, jindy sníme o své budoucnosti, ale jediný čas, který skutečně žijeme, je ten, který je teď.
Naslouchejte tedy svému srdci, neboť ono nejlépe ví, co nyní potřebujete a také vás vede tam, kde máte být, a vaše
dny se stanou naplněné.
Zdraví o. Miroslav Bambuch, za rozhovor děkuje Lenka Špatná.
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Drazí, v těchto měsících prožíváme
několik výročí spojených s papežem Janem
Pavlem II. 2. dubna uběhlo 15 let od jeho úmrtí.
Před 30 lety, 21. dubna 1990, přiletěl papež Jan
Pavel
II.
na
svou první
návštěvu
Československa. Za několik dnů, 18. května,
to bude přesně sto let od jeho narození.
Přemýšlel jsem, jak tato významná výročí
zaznamenat v našem časopise. Hlavně jsem
se ptal, jestli v různých vzpomínkách, které
se kvůli těmto výročím objevují a ještě budou
objevovat, je opravdu něco objevného,
obohacujícího? Opakovat všeobecně známé věci
či pouhý životopis, to jsem byl přesvědčen, nemá
smysl. Nečekaně jsem našel na internetu článek,
který mě velmi zaujal. Sice je původně určený
pro bratry františkány, ale obsahuje několik
krásných postřehů spojených s Janem Pavlem
II. Autor, františkán a známý olomoucký teolog
Ctirad Václav Pospíšil, nejen vzpomíná na své
setkání s papežem, ale také na základě jeho
poslední knihy Paměť a identita, podtrhuje
několik myšlenek, které pontifikát a život Jana
Pavla II. provázely. Mám za to, že se jedná
o velmi hodnotnou vzpomínku na něj, proto jej
rád nabízím vám všem. A přiznávám, že tím
řeším i výčitku svědomí, která by mě nenechala
v klidu, kdybych tato výročí nechal projít
nepovšimnutá.
P. Slawomir

VZPOMÍNKA NA JANA PAVLA II.
Toho dne, kdy jsme se dozvěděli oficiální zprávu o odchodu Jana Pavla II. z tohoto světa, jsem si uvědomil,
že to bylo značně symbolické, když se jeho poslední kniha objevila na italských knižních pultech právě čtrnáct dní
před touto smutnou událostí. Jedná se o knihu ve formě otázek a odpovědí s titulem: Paměť a identita, Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní vydří 2005, která se díky překladu J. Koláčka a kolektivu spolupracovníků objevuje také
v českém překladu. Dílo představuje obšírný odkaz i výhled do budoucnosti a zároveň svědectví o hlubokém vnitřním
životě Svatého otce.
Nebojte se, nemíním psát reklamní recenzi, která by měla čtenáře pohnout k otevření peněženky
a k zakoupení dotyčného svazku. V tomto článečku bych spíše chtěl vzpomenout na velkou postavu, která se nejen
zapsala do našich srdcí, ale – přiznejme si to zcela upřímně – byla důležitou součástí našich osobních životů. Nikdy
bychom neměli zapomenout na to, že to byl on, kdo zásadní měrou přispěl ke svržení rudých totalitních režimů ve
střední a východní Evropě. Nikdy nesmíme zapomenout na jeho veskrze kladný vztah k naší vlasti. Jako příklad bych
rád uvedl skutečnost, že první vydání Českého misálu v našem jazyce se uskutečnilo v osmdesátých letech v Římě
a Jan Pavel ho dotoval ze svých osobních fondů, aby tak pomohl naší chudé a porobené církvi. Jako františkáni
bychom mu měli být vděčni za to, že jedním z jeho posledních rozhodnutí bylo udělit našemu generálnímu studiu
v Římě titul „Papežská univerzita Antonianum“. K tomu došlo dne 15. března tohoto roku, tedy pár týdnů před smrtí
slovanského papeže. Jan Pavel II. také svatořečil velké františkánské postavy: minoritu Maxmiliána Kolbeho, naší
drahou Anežku Přemyslovnu a kapucína Otce Pia.
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V roce 1993 jsem pobýval v Římě a patřil jsem v Antonianu do polské jazykové komunity bratří studentů.
Po tři roky jsme žádali ve Vatikánu o to, zda bychom nemohli jako skupina s Janem Pavlem II. koncelebrovat v jeho
soukromé kapli při obvyklé ranní mši svaté. Právě v roce 1993 jsme konečně dostali kladnou odpověď. Byli tam
s námi ještě bratři saleziáni, celkem nás koncelebrovalo kolem čtyřiceti. Po mši svaté nás pan sekretář uvedl do
velkého sálu a udělali jsme kruh. Pak přišel pan papež, u každého se zastavil, aby s ním prohodil pár slov a povzbudil
ho. Když přišel ke mně, udeřil jsem se pěstí do hrudi a polsky řekl: „Svatý otče, já nejsem Polák, ale Čech. Jsem
s bratry Poláky v jedné komunitě.“ Jan Pavel se šibalsky usmál a řekl: „A dokážeš to s nimi vydržet?“ „Já ano, ale
oni se mnou ne.“ Dodnes jsem hrdý na to, že se mi podařilo pana papeže rozesmát. Pak mě pohladil a dal mi na
památku stejně jako všem ostatním nějakou plaketu. Na mne vyšla plaketa, která byla vyražena u příležitosti jeho
návštěvy v Tanzanii.
Proč o tom teď hovořím? Jednak si rád na tuto událost vzpomínám, jednak se mi nemohla nevybavit při četbě
zmíněné knihy. Jan Pavel II., člověk světového formátu, papež univerzální církve, se nestydí vyznávat před celým
světem své horoucí vlastenectví, svou hlubokou lásku k Polsku a ke svému lidu. Kniha totiž obsahuje dlouhé pasáže,
v nichž jsme seznamováni s polskými dějinami a s ponaučením, které z nich Jan Pavel II. při svém pontifikátu těžil.
Upozorňuje nás, tedy všechny národy střední a východní Evropy, které kdysi ležely za velkou železnou oponou, že
máme bedlivě střežit svou národní identitu, že máme pěstovat nejen svou křesťanskou, ale také národní paměť. Každý
z nás totiž musí někam patřit a mít svou vlastní identitu, která je úzce spjata s mateřským jazykem a s kulturou
vlastního národa. Jedná se tedy o podstatnou součást naší osobní totožnosti. Z této národní a kulturní identity pak
máme vycházet k ostatním, právě ona nám totiž umožňuje ostatní chápat a pomáhat lidem všech národů k tomu, aby
měli právo na sebeurčení a na svou národní paměť. Láska a úcta k vlastnímu národu rozhodně není nacionalismem.
Naopak, je lékem proti zvrácenostem nacionalismu, šovinismu a rasismu. V dnešním globalizujícím se světě i ve
sjednocující se Evropě je třeba dbát na vlastní tradice, na svou národní identitu. Právě my Češi na tuto pravdu často
zapomínáme a podléháme malomyslnosti. I my máme nač být hrdi a i my máme brát vážně svou odpovědnost za tuto
zemi a svůj národ. Ne nadarmo naše provincie nese jméno hlavního patrona celého národa, svatého Václava, a proto
by bratři měli pamatovat, že nejsou jen služebníky církve, ale také syny českého národa. Naší povinností je tedy také
to, abychom v lidech probouzeli lásku a úctu k naší řeči, našim dějinám a naší kultuře. Je to nedílná součást naší
křesťanské a katolické identity. Jan Pavel II. nás dále varuje před bezhlavým přejímáním ne vždy pozitivních vlivů
západního světa, před úzkoprsým ekonomismem, který rozhodně není odpovědí na ty nejzákladnější otázky, jimiž je
rozechvíváno srdce dnešního člověka.
Vedle tohoto poselství se v knize setkáváme s velmi důležitou základní pravdou, která Jana Pavla provázela
celý život: Zlo má vždy hranice. Ano, protože zlo je pouze nedostatkem dobra, nedostatkem otevřenosti lidského
srdce Bohu, a proto nemůže nad dobrem nikdy definitivně zvítězit. V dějinách dvacátého století Jan Pavel II. těžil
z tohoto pevného přesvědčení naději: stejně jako fašismu byl vymezen určitý čas, tak také rudé zvůli Bůh položil
časové omezení. Běh dějin dal této prorocké vizi plně zapravdu. Na tuhle věc bychom nikdy neměli zapomenout. Zlo
v dějinách nemůže trvat neomezeně dlouho. Tou základní mezí je Boží sklonění se k nám, vtělení Slova, vykoupení
jako plnost přicházejícího dobra shůry. Jan Pavel II. věnuje pozornost také Evropě a problematice jejího sjednocení
a zmiňuje se o demokratickém uspořádání společnosti. Demokracie je podle něj zřejmě tou nejméně nevhodnou
formou vlády, protože nejlépe odpovídá důstojnosti lidské bytosti. Upozorňuje nás ale zároveň na nové formy
totality, které se prosazují pod rouškou demokratických vládních forem. Varuje nás také před zvrácenou formou
demokracie, jíž je vláda lůzy. Současné pojetí svobody jako rozhodování se na základě toho, co je pro mne a pro mou
skupinu právě prospěšné, není zcela správné. Svoboda musí respektovat pravdu a objektivní řád věcí, v opačném
případě společnost opět zabředne do totality, do ztráty politické svobody, když předtím zradila pravou svobodu ducha
a rozhodovala se proti přirozenému zákonu. Nemylme se, jestliže existují nespravedlivé zákony, a máme jich pořád
ještě hodně, například ten o potratech, pak to není izolovaná záležitost. Tato zrada na základních lidských právech,
k nimž jednoznačně právo na život patří, se nám vrátí jako bumerang nejen v tom, že nebudou děti, ale také v tom,
že naše nedbalost o práva druhých se projeví jako nedbalost druhých o naše vlastní práva. Na budoucí formy
nesvobody a totality si tedy zaděláváme už dnes svou lhostejností, netečností a především nemravností.
Další věc, na niž si dovolím upozornit, je kompletní znění duchovního odkazu velkého papeže. Na závěr
knihy se do ní můžeme začíst. Jan Pavel II. sepsal krátkou závěť již v roce 1979. Většinou v době duchovních cvičení
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se k tomuto tématu vracel a závěť po celou dobu svého pontifikátu doplňoval. Nejrozsáhlejší doplnění, jakési loučení,
pochází z roku 2000. Každého, kdo se do této závěti začte, musí zaujmout skutečnost, že Jan Pavel II. velmi často
rozjímal o své vlastní smrti a že se na ni důkladně připravoval, že žil v naprosté odevzdanosti do Božích rukou. Ono
opravdu platí, že vrcholem duchovního života je svatá smrt a že smrt jako setkání s oslaveným Kristem a skrze něho
s Trojjediným je vrcholný mystický zážitek, jakého se člověku na této zemi dostává. Na určitých místech závěti
vytušíme, že smrt byla pro Jana Pavla II. sestrou podobně, jako pro svatého Františka.
Pro františkány je velmi potěšitelné nejen to, že se o nás Jan Pavel II. pochvalně zmiňuje, když hovoří
o žebravých řádech obecně a o jejich úloze v dějinách církve. Rozhodně bychom neměli brát na lehkou váhu, kdy
Jan Pavel II. výslovně vyznává své pevné přesvědčení, že vzkříšený Kristus se nejprve zjevil své Matce: „I když se
o tom biblické texty nezmiňují, můžeme se domnívat, že Zmrtvýchvstalý se jí zjevil jako první“ (s. 140). Vzpomeňme
tedy na Jana Pavla II. s vděčností při modlitbě sedmiradostného růžence, který patří k naší františkánské identitě
a paměti.
Na závěr této připomínky bych si dovolil ocitovat pár slov ze závěti milovaného papeže: „Na prahu třetího
tisíciletí a uprostřed církve chci ještě jednou vyjádřit vděčnost Duchu svatému za velký dar 2. vatikánského koncilu,
jehož dlužníkem se cítím být spolu s celou církví a především s celým episkopátem. Jsem přesvědčen, že ještě dlouho
bude dáno novým generacím čerpat z bohatství, které nám dal tento koncil 20. století... Všem chci říci jedinou věc:
„Bůh vám zaplať.“ „Do tvých rukou, Pane, poroučím svého ducha“ (s. 167-168).
Ctirad Václav Pospíšil OFM
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JOHN HENRY NEWMAN
ZTRÁTA A ZISK
13. října loňského roku byl svatořečen John Henry
Newman (1801-1890). Profesor Oxfordské univerzity
a představitel reformního Oxfordského hnutí v anglikánské církvi,
který konvertoval ke katolické víře, byl významným a velmi často
citovaným teologem a spisovatelem. Papež Lev XIII. jej jmenoval
kardinálem. Letos navíc vzpomeneme 130 let od jeho smrti. Jeho
konverze ve výrazně antikatolickém prostředí oxfordské univerzity
18. století takříkajíc v centru anglikánského protestantství byla
vzorem pro mnoho dalších anglických konvertitů.
K poctě jeho svatořečení vydalo vloni vydavatelství
Hesperion jeho román Ztráta a zisk. Byl první knihou, kterou
v roce 1848 sv. John Henry Newman publikoval po své konverzi.
Dočkal se mnoha vydání v mnoha jazycích. Román bývá
označován jako filozofický a dialogický, ale to by nás od jeho
četby nemělo odradit. S mnoha autobiografickými rysy popisuje
příběh hledání mladého studenta Charlese Redinga,
syna anglikánského pastora, který přichází studovat do Oxfordu
a prostřednictvím rozhovorů a setkání se svými souputníky poctivě
hledá pravou víru. Velmi autenticky jsme vtaženi do dění
akademické obce poloviny 19. století. Příběh je svěží i napínavý, děj odsýpá a většina z diskuzí a problémů, které se
tu řeší, jsou dokonce i dnes velmi aktuální. Knihu jadrným úvodem opatřil Petr Osolsobě. Četbu doporučuji, kniha
je k dostání na internetu, v případě zájmu ji rád zapůjčím či věnuji do farní knihovny.
Aleš Korger

Chvála Kristu, rádi bychom Vás pozvali
na „bytový seminář“ on-line
LITURGIKA NA DOBROU NOC.


vždy ve středu od 20:00



cca na 45-50 minut



dvě minipřednášky a prostor na dotazy



prostřednictvím platformy
Zoom a YouTube



téma: jednotlivé prvky breviáře

Všechny informace naleznete
na www.liturgie.cz.
P. Petr Soukal a P. Radek Tichý
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V tomto roce si připomínáme tři kulatá výročí spojená s mučedníkem Janem Sarkanderem – v polovině března
uplynulo 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a v druhé půli května pak 25 let
od svatořečení. Na květen zároveň připadá i sté výročí narození papeže Jana Pavla II., který Sarkandera v Olomouci
kanonizoval.

JAN SARKANDER

SVĚTEC MÉHO SRDCE

20. prosince 1576 Skočov, Polsko
17. března 1620 Olomouc)
Svatý Jan Sarkander byl slezský katolický kněz, působící v období před třicetiletou
válkou a na jejím počátku jako farář na Moravě, především v Holešově. Během
českého stavovského povstání byl moravskými evangelickými stavy obžalován
ze zemězrady. V bývalé olomoucké věznici, dnešní Sarkandrově kapli, byl umučen
k smrti, protože nechtěl vyzradit zpovědní tajemství. Jeho svátek se slaví
v římskokatolické církvi 6. května. Je patronem Moravy, zpovědníků a zpovědního
tajemství. Typickými atributy Jana Sarkandera jsou kniha, kříž a palmová ratolest
či lilie, případně biret, zámek, klíč, pečeť, pochodeň, pouta a vězení. Nejčastěji bývá
vyobrazen v černé klerice, někdy s fialovou štólou odkazující k jeho úloze zpovědníka.
Dne 6. května 1860 byl blahořečen, dne 21. května 1995 jej papež Jan Pavel II.
prohlásil za svatého. Spolu se sv. Zdislavou z Lemberka patří k „nejmladším“ českým
světcům. Jeho svátek se slaví v římskokatolické církvi 6. května.
Jan Sarkander se narodil roku 1576 ve slezském (nyní polském) Skočově (Skoczów), asi 20 km od Českého
Těšína. Jednalo se o území národnostně smíšené, ale Sarkanderova rodina byla česká. Janovým otcem byl Řehoř
Matěj, matka Helena byla podruhé provdána. Měl čtyři sourozence, staršího bratra Mikuláše, který sehrál v jeho
pozdějším životě důležitou roli, dva mladší bratry Pavla a Václava a sestru Salomenu. V rodném městě žil Jan
do svých třinácti let, roku 1589 se po smrti otce rodina přestěhovala do Příbora k Matoušovi Vlčkovskému, synu paní
Heleny z prvního manželství.
Ve věku 16 let začal Jan studovat filosofii na latinské škole v Olomouci. Po morové ráně, která Olomouc
postihla roku 1599 a celé město ochromila, odchází Sarkander na poslední dva roky studia do Prahy. Poté pokračuje
ve studiu teologie v Štýrském Hradci.
Během svých studentských let často navštěvuje svého bratra Mikuláše, kněze působícího ve Velkém
Meziříčí. Během těchto návštěv se Jan seznamuje s Annou Plachetskou, dcerou protestantského kupce z Velkého
Meziříčí. V r. 1606 Jan předčasně ukončuje studium teologie a uzavírá s Annou svátost manželství. Na podzim 1607
však Anna umírá a Sarkander pokračuje v duchovní dráze.
Dne 21. prosince 1607 přijal Sarkander v Kroměříži nižší (podjáhenské) svěcení z rukou kardinála
Ditrichštejna, který jej zároveň 19. března 1609 v Brně vysvětil na jáhna. O tři dny později byl vysvěcen na kněze.
Od roku 1609 působil Jan Sarkander jako farář v Uničově, později i jinde na Moravě – v Charvátech,
ve Zdounkách, v Boskovicích. Roku 1616 nastoupil do farnosti v Holešově, kde se stal zpovědníkem moravského
zemského hejtmana Ladislava Popela z Lobkovic. Sarkander zde vedl dlouhé majetkoprávní spory se svým
evangelickým sousedem, rytířem Václavem Bítovským z Bítova, který byl jedním z vůdců povstalých moravských
stavů za třicetileté války.
V roce 1619 vypuklo rozsáhlé stavovské povstání proti císaři Ferdinandu II., které zachvátilo nejen Čechy,
ale i Moravu. Povstalci si zvolili za svého krále kalvinistu Friedricha Falckého, který dal vyplenit svatovítskou
katedrálu. Na Moravě se děly podobné věci, např. Václav Bítovský dal vyplenit Hostýn a nechal spálit uctívaný obraz
Panny Marie. Mnozí katolíci přecházeli k evangelíkům, někteří z přesvědčení, jiní proto, aby si zachovali statky
a postavení, když evangelické stavy získávaly navrch. Jezuité byli vypovězeni ze země a museli opustit i Holešov.
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Sarkander se oprávněně cítil v Holešově ohrožen. Jeho
přátelé mu poradili, aby z Moravy odešel, než se situace uklidní.
Vydal se tedy na jaře 1619 na pouť do Čenstochové a odtud
do Krakova. V listopadu 1619 se však do Holešova vrátil. Ve stejné
době probíhalo jednání mezi zástupci rakouského císaře Ferdinanda
II. a polským králem o vojenské pomoci proti povstalým
nekatolickým stavům. Do Polska odjelo poselstvo vedené hrabětem
Michalem z Althanu, do jehož činnosti ale nebyl Jan Sarkander
nijak zapleten, jak se podařilo prokázat nedávnými výzkumy.
Mezitím vtrhla na Moravu z Polska kozácká jízda, která
měla zakročit proti evangelickým pánům a začala plenit dobytá
území. Vypráví se, že když se vojsko přiblížilo k Holešovu, vyšel
jim vstříc Jan Sarkander s monstrancí a s průvodem místních
katolíků, zpívajících Salve Regina. Kozáci se zastavili, postupně se
přidali ke zpěvu a město Holešov ušetřili.
Zpráva o těchto událostech se brzy roznesla, ale ne všichni
v ní viděli zázračné vyslyšení modliteb. Kněz Jan byl obviněn z
velezrady. Podezírali ho, že on anebo jeho pán Lobkovic vojska
kozáků sami na Moravu pozvali a domluvili pomoc pro císaře Ferdinanda II.
Jan se pokusil uprchnout, ale byl dopaden na území Tovačova u mostu přes Bečvu směrem na Troubky.
Dočasně byl uvězněn ve sklepení domu č. 8 v Tovačově a poté pohnán před povstalecký soud. Shodou okolností byl
sudím právě Václav Bítovský, Sarkanderův evangelický soused z Holešova.
V Olomouci byl Jan mezi 13. a 18. únorem 1620 vyslýchán soudním tribunálem celkem čtyřikrát. Výslechy
se konaly v městském vězení (na místě dnešní Sarkandrovy kaple na rohu ulic Mahlerovy a Na Hradě). Při posledním
výslechu nařídili soudcové přivázat Jana na skřipec (dodnes dochovaný v kapli) a pálit ho svícemi na bocích. Mučení
trvalo asi tři hodiny a Jan při něm neustále vzýval Ježíše, Pannu Marii a sv. Annu. V desetičlenné vyšetřovací komisi
byl jediný katolík, soudce Jan Scintila, který dodatečně učinil podrobný zápis.
Je známo, že barokní způsob útrpného práva byl něčím strašným a za pomoci rafinovaných mučicích nástrojů
se většinou docílilo i velmi bizarních doznání. Z tohoto hlediska je pozoruhodná Janova statečnost – ani po trojím
stupňovaném mučení žádné z obvinění nedoznal. Podezřelým ze zrady byl sice spíše pan Lobkovic, Sarkander byl
vyslýchán především jako jeho důvěrník a zpovědník. Proto byl na něho činěn nátlak, aby porušil zpovědní tajemství.
Když opakovaně odmítal vinu na pozvání vojsk a odmítl sdělit, co by mohl vědět ze zpovědnice, byla proti němu
vznesena mnohá další obvinění z účasti na příkořích vůči protestantům, některá už evidentně smyšlená. Na osobu
vězněného kněze Jana Sarkandera se tak v dané chvíli zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými
náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři byli na obou stranách.
Mučení Sarkanderovi způsobilo celou řadu vážných zranění (očití svědkové vypovídali, že když se ve vězení
modlil breviář, otáčel listy jazykem, nemoha tak činit rukama) a na jejich následky zemřel v žaláři o necelé čtyři
týdny později ve věku 43 let.
Pohřben byl v dnes již neexistujícím kostele Panny Marie na Předhradí. Po zrušení tohoto kostela v roce 1784
byly jeho ostatky přeneseny do olomouckého kostela sv. Michala. V roce 1860 byly ostatky včetně lebky uloženy v
dómu sv. Václava v Olomouci.
Umučení kněze vyvolalo okamžitě po Janově smrti značné pobouření. Jeho kult jako mučedníka se poměrně
brzy rozšířil nejen na Moravě, ale i v Polsku a v Čechách. Dne 6. května 1860 jej papež Pius IX. blahořečil,
ale až 21. května 1995 byl v Olomouci papežem Janem Pavlem II. svatořečen současně se Zdislavou z Lemberka.
Blahořečení Jana Sarkandera bylo ve své době kontroverzním tématem a nemalá část veřejnosti se stavěla proti němu.
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Jako poměrně mladý svatý má Jan Sarkander zatím jen málo
kostelů a kaplí. Nejznámější a nám nejbližší je Sarkandrova kaple
v Olomouci, která stojí na místě, kde byl Jan vězněn a umučen. V roce
svatořečení, dne 23. září 1995, byla sv. Janu Sarkanderovi zasvěcena
nová kaple v Pašovicích u Uherského Brodu. Jeho kostely najdeme
nejvíce v Polsku, např. františkánský klášterní kostel sv. Jana
Sarkandera v obci Velké Hůrky.
Zajímavým dokladem úcty k Janu Sarkanderovi mezi
Olomoučany je fakt, že jeho sochu bez ohledu na hrozící potíže
ze strany církevních úřadů umístili mezi sochy světců zdobící slavný
sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, postavený v letech 1716
– 1754, tedy více než sto let před jeho blahořečením.
Jan Sarkander byl jedním z mnoha zapálených katolických
kněží, kterého nešťastná shoda náhod dovedla před soudní tribunál
prosazující ryze politické zájmy. Přesto ho nad ostatní vyzdvihuje fakt,
že vydržel všechny procedury tortury bez jakéhokoliv přiznání.
Přestože byl Sarkander svatořečen až roku 1995, po většinu času je
v historických textech uvedeno jeho jméno s přívlastkem svatý.
Pro všechny generace zůstává vynikajícím svědkem síly víry, pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědního tajemství
a pro naše země také vzácným přímluvcem.

Modlitba k sv. Janu Sarkanderovi
Bože, Tys dal svatému mučedníku Janu Sarkanderovi statečnost a sílu, aby žil podle své víry a věrně zachoval
zpovědní tajemství; na jeho přímluvu posiluj i nás, abychom dokázali mlčet v pravý čas, abychom nereptali nad svým
trápením, ale byli nositeli radosti!
Anička Rozsívalová

Z PRAXE
Jako pečovatelka u Charity mimo jiné nakupuji i za obvyklých okolností našim seniorům. Tak jsem se vydala
minulé pondělí ráno po 9. hodině nakoupit pánovi. Před Penny marketem stál pán z ochranky, zastavil mě
a z pod roušky se linulo mumlání, že nemohu dovnitř.
Ukázala jsem na znak Charity na svém pracovním oblečení.
Pán se nedal! Že prý mi není 65 let, dovnitř nemohu.
Zpod mé roušky nebyl vidět výraz, který jsem měla, ovšem má očka zajiskřila, přidala jsem „volume“
a slušně, ovšem důrazně, jsem se neinformované ochranky zeptala, zda si mám dědouška, kterému jdu nakoupit,
naložit na záda, aby se na vlastní oči přesvědčil, že nejdu nakupovat soukromě.
V tu chvíli pán oněměl, já to brala jako povolení ke vstupu a slušně jsem poděkovala. Vše dobře dopadlo.
A ponaučení? Zbytečná horlivost na nepravém místě – snad neinformovanost.
A pozitiva – pán už ví zase něco nového a my jsme ušetřili kus papíru s potvrzením, že můžeme nakupovat
i v době určené seniorům.
Radomíra Prokešová
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POZDRAV Z CENTRA PRO RODINU
Milí čtenáři a příznivci Centra pro rodinu. Chtěli bychom
vás i v tomto čísle srdečně pozdravit a informovat o tom, jak to s námi v centru pokračuje…
Na měsíc duben nám – pracovnicím Centra – byl nařízen home oficce (čili práce z domu). Jenže jak pracovat,
jak se zapojit, když všechny programy byly zrušeny?
Ale i přesto – stále se něco děje:
Skauti šijí roušky
Protože nastala doba roušková, věřím tomu, že všichni byli nadšeni a překvapeni – stejně jako my v centru – jak
rychle, organizovaně a skvěle se do šití roušek zapojily různé organizace. Osobní pochvala patří především
šumperským skautům. Na facebookové stránce Skautský okres Šumperk se počátkem dubna objevil tento
příspěvek, který s dovolením odcitujeme, abyste si udělali i vy představu o tom, jak jsou skauti skvělí:
„Kdyby nám někdo v pondělí 16. března řekl, že během následujících dvou týdnů spolu s dalšími dobrovolníky
ušijeme a rozdáme 5262 roušek (!), asi bychom poděkovali za důvěru a doufali, že se budeme pohybovat alespoň
v řádu stovek.
Pak jsme se ale během dvou týdnu u šicích strojů, volantů, excelových tabulek a google map přes ty stovky kusů
opravdu přehoupli k tisícům a pomohli tak více než 30 organizacím v celém Olomouckém kraji!“
I my jsme proto nelenili a jako poděkování a podporu všem těmto skvělým, neviditelným a obětavým skautům
a skautkám jsme navázali 40 tulipánových kytiček. A ještě jednou děkujeme! Zasloužíte si mnohem víc!
Manželské putování 2020 aneb Od svátku zamilovaných přes postní dobu k Neděli milosrdenství
Naši milí.
9 týdnů Manželského putování uteklo jako voda.  Na začátku – na svátek svatého Valentina – jste si mohli ve vašem
kostele vzít Manželské deníčky a svíčku a věříme, že jste to zrovna vy dva, kteří jste se aktivně zapojili do úkolů
a modliteb. Nyní končí oficiální čas vašeho vzájemného sdílení, na které jsme vás v únoru pozvali. Doufáme, že vás
ani trápení s karanténou, ani současná koronavirová situace neodradily „pracovat“ na vašem vztahu a že nabídka
aktivit ke sdílení byla pro vás dva dobrou příležitostí k vystoupení z všedních každodenností. 
Byli bychom se nejraději s vámi se všemi, kdo jste to s námi prožívali, setkali a povykládali si zážitky z těch
předchozích 63 dní. Bohužel to nebude hned tak možné. Proto nás napadlo – když jsme v tuto dobu už většinou tak
dobře zavedeni komunikovat skrze média – kdybyste měli aspoň maličko času nazbyt a chuti sdílet se, napište nám
vaše postřehy, jestli a jak jste si ty prožité týdny užili. Přidejte třeba i fotku nebo obrázek, zážitek z některé aktivity
nebo celkové zhodnocení akce. A pokud nějaký příspěvek pošlete a dovolíte nám, rádi bychom ho zveřejnili
i pro ostatní v některém z příštích čísel Tamtamu. Své příspěvky posílejte na adresu Centra pro rodinu
cprsumperk@ado.cz.
Přejeme pevné zdraví a dobrou velikonoční pohodu do vašich současných dní.
Celostátní iniciativa Dopis pro babičku, dopis pro dědečka
Protože se nemůže v květnu uskutečnit tradiční – letos už 13. ročník Týdne pro rodinu, Rodinný svaz ČR z.s.
vyhlašuje tzv. Týdny pro rodinu 2020. Prostřednictvím svých členských center pro rodinu nabízí programy dostupné
elektronickou formou. Vzhledem k izolaci mnohých seniorů a dalších nemocných zve k celostátní iniciativě Dopis
pro dědečka, Dopis pro babičku, kdy rodiny s dětmi mohou napsat dopis a nakreslit obrázek pro neznámé seniory.
Více informací naleznete zde: https://www.rodinnysvaz.cz/dopis-pro-babicku-dopis-pro-dedecka/
Klubík Neposeda
Neposedné děti by chtěly za námi do Klubíku. Situaci opravdu důkladně sledujeme a zvažujeme, co je nejlepší.
Na základě Doporučení pro mateřské školy, dětské skupiny a pověřené organizace k péči o děti a žáky ve věku
od 3 do 10 let podle Usnesení vlády č. 219 ze dne 15. března 2020, které vydala Krajská hygienické stanice
v Olomouci, zatím Klubík otevírat nebudeme, počkáme, jak se bude situace dále vyvíjet. Nejbližší možný termín
nástupu dětí je 25. května 2020. Rodiče dětí budeme informovat e-mailem.
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Jarní kytička pro babičku a dědečka
Jarní kytičku pro naše milé babičky a dědečky v Domově seniorů v Šumperku vyrobily děti naší farnosti. Kytička
byla sice jen papírová ve formě zápichů do květináče, ale udělala jim jistě velkou radost. Kytičky byly „sesbírány“
bezkontaktně. Rodiny je daly na smluvené místo do košíku. Do domova důchodců jsme takto předali kolem
80 krásných výrobků. Sice se vyskytla otázka, zda nezavlečeme tímto dárkem starouškům obávaný vir, ale byli jsme
ubezpečeni, že vše, co do domova „vejde“, je řádně dezinfikováno hned u vrátnice, navíc tašku s výrobky jsme
záměrně nejmíň týden měli „v izolaci“, než jsme ji do domova předali. Děkujeme touto cestou všem, kteří se
do vyrábění zapojili. Rozdali tak radost těm, kteří ji nejvíce potřebují.
A ještě jedna poznámka na závěr: můžete se takto vy, děti, ale i vy starší inspirovat a vyrobit něco i pro vaše blízké.
Stačí třeba jen obyčejný zápich do květináče.
Kdo si hraje, nezlobí…
Nejen proto, že je lákavé se vydat za dobrodružstvím do přírody, ale hlavně
proto, aby měli důvod zajít si do krásné jarní sluníčkové atmosféry i ostatní,
pustily jsme se s dcerou Pájou do „hledání pokladů“. Připojte se i vy! Je to úplně
jednoduché a věřte, že ti, co hru hrají s námi, jsou nadšeni. Hra není určena pouze
pro rodiny s dětmi, jak by se mohlo zdát, ale i pro ostatní. Zde jsou jednoduchá
pravidla:
Pojďte si s námi hrát ... I když se nemůžete vidět se svými přáteli, zahrajte si s
nimi dobrodružnou hru 
Jak na to? Zajděte si na rodinný výlet či soukromou vycházku – kamkoliv –
do lesa, na louku, na známé místo v okolí. Na nějakém příhodném místě
uschovejte vzkaz pro vaše přátele – tzv. poklad. Na něm může být cokoliv –
nějaký úkol, dopis, výzva, mapa, poděkování, dáreček, nasměrování k dalšímu
místu. Poté, co „poklad“ pečlivě uschováte, napište či zavolejte vašim známým,
aby se vydali po vašich stopách. A váš „vzkaz“ našli, splnili, přečetli ... S
výzvou, že teď je řada na nich, aby i oni něco podobného uschovali pro své další přátele.
Osvědčily se nápadité mapy, fotografie, veršované návody, jak a kde poklad najít. Fantazii se meze nekladou
Tak vzhůru za dobrodružstvím. Protože ten, kdo si hraje, nezlobí!!!
Příměstské tábory
Už v minulém čísle jsme informovali, že stejně jako minulý rok i letos plánujeme dva turnusy příměstských táborů.
Doufáme, že se tábory budou moci uskutečnit.
13. – 17. července příměstský tábor pro mladší děti (5 – 8 let) s tématem Z pohádky do pohádky
20. – 24. července příměstský tábor pro starší děti (9 – 15 let) s tématem Báje a příběhy ze starověkého Egypta.
Více podrobností o táborech se dozvíte na přiložených plakátcích nebo na tel. 731 402 395.
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Jazykové kurzy online
Ti, co se v tomto školním roce přihlásili do dvou kurzů angličtiny, nemusí litovat. Zásluhou důmyslného lektora
se vzdělávají online přes skype i v této době, která neumožňuje klasická setkávání. Děkujeme za nadšení jak
kurzistům, tak jejich lektorovi Pavlu Rozsívalovi, který svým zaujetím pro anglický jazyk nakazil mnoho našich
farníků (i nefarníků) a pokračuje v jejich vzdělávání i přes mnohá omezení.
Za Centrum pro rodinu Lenka Špatná, Petra Kočí, Pavla Čermáková
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Zdravíme všechny kulíšky,
k vyplnění volných chvilek mezi psaním úkolů, hraním
na nástroje, ježděním na kole a koloběžce, běháním po zahradě, chozením na procházky, hledáním
pokladů, chystáním snídaně pro rodiče, uklízením pokojíčku, čištěním zubů či zaléváním rajčat, jsme pro
vás připravili něco malého pro zábavu 
Mějte se krásně a užívejte společných chvilek s rodinou a úžasného počasí! Příjemný čas s Tamtamem!

1. Pán Ježíš je dobrým pastýřem a každý z nás má to štěstí být jeho ovečkou. Někteří tvrdohlavou, jiní
poslušnou, někteří neposednou, jiní něžnou a klidnou, někteří od každého trochu. Každý jsme jiný a je to tak
správně. V našem úkolu je to podobně. V každé řadě najděte taky jednu ovečku, která je jiná, než ty ostatní.
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2. V jednom z povelikonočních evangelií jsme slyšeli, jak Pán Ježíš doprovázel učedníky na jejich cestě a jak
ho pak učedníci poznali, když začal lámat chléb jako při poslední večeři. Najdeš mezi obrázky všech deset
rozdílů?

3. Pán Ježíš nám připravuje v nebi místo. Podívej se na děti na obrázku, jak k němu hledají cestu. Pomoz
každému z nich vybrat, která cesta je ta správná.
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Drazí, moc zdravím v dalším, pořád ještě karanténním čísle
Tam&Tamu. Sice už je snad vidět konec epidemie, stále však není
všechno jako za dávných dob… Rád bych v tomto článku napsal o několika záležitostech, které nejsou se sebou
spojené, ale připadají mi důležité.
Před několika dny nám poslal dopis náš otec arcibiskup Jan. Napsal takto:
Drazí bratři, současná epidemie
nejen ochromila náš život a působení,
ale i upoutala naši pozornost tak,
že si téměř nevšímáme mimořádného
sucha, které je horší, než v předchozích
letech, a kromě jiného hrozí mimořádná
neúroda. Naši předkové slavívali jarní
prosebné dny (suché dny) před svátkem
svatého Marka s posty a procesím
do polí, kdy prosili za příhodný déšť
a požehnanou úrodu. I když nemůžeme
konat prosebná procesí, vyjděte si,
prosím, do polí sami na procházku
a modlete se cestou. K podobným
soukromým vycházkám s modlitbou
vyzvěte i své farníky. Lze použít Benedikcionál či Pastorační pomůcku pro veřejné pobožnosti a vzít s sebou svěcenou
vodu. Ve vhodný liturgický den lze použít i zvláštní mešní formulář. Také připomínám brožurku modliteb a písní za
déšť. Ty by bylo dobré používat často v kostele, i když nás tam může být jen málo.
S vděčností za vaše osobní zapojení do těchto proseb i získání farníků pro tento úmysl všem ze srdce žehná arcibiskup
Jan Graubner.
My jsme tuto brožurku měli před rokem jako přílohu v Tam&Tamu, možná ji ještě někde máte. Prosím, abyste
ji našli a modlili se. Abychom vám však usnadnili zapojení se do této modlitby, přikládáme i tentokrát malou kartičku,
kterou lze mít s sebou třeba na procházce. Při pohledu na pole, které je suché a vznáší se z něj jen prach, vytáhněme
kartičku z kapse a modleme se. Je to opravdu třeba, protože se může stát, že skončí koronavirus a začne epidemie
sucha. Sice rčení „z deště pod okap“ je tentokrát trochu vedle, ale je to velmi pravděpodobné!
Využijme měsíc květen, který je tradičně zasvěcen Panně
Marii a skrze její přímluvu prosme nejen za déšť,
ale i za všechny, kteří při krizi způsobené epidemií nemají práci
či řeší existenční otázky. Také za děti a mládež, kteří to mají
letos složité a nejisté se zkouškami, maturitou či přijímačkami.
V minulých letech jsme si určovali nějaký úmysl na každý den
května, letos to dělat nemusíme. Úmysly se nabízejí samy.
Postní doba byla letos skoro násilně přerušená, a stále máme
doma postní pokladničky. Byla by škoda, kdybychom na ně
zapomněli. Prosím, abyste je postupně donášeli do svých
kostelů tak, aby do neděle 14. 6., kdy snad už budou bohoslužby
bez omezení, byly všechny připravené k předání charitě.
Nezapomeňte, že můžete určit jejich využití svým doporučením
napsaným na krabičce či vloženým do ní. Pamatujte, prosím,
i na naši malou Elišku a její rodiče. Věřím, že jste za ni obětovali
aspoň něco málo během postní doby, i přes to, že jsme měli
hlavy zaměstnané koronavirem.
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Během epidemie ke mně dorazil takový legrační obrázek.
První věc, která mne napadla, bylo, že ministrant nemá roušku,
a tu milou babičku ohrožuje na životě…  Ale napadlo mne i to,
že využiji tento obrázek k něčemu, co mi lítá hlavou už delší dobu.
V některých farnostech totiž kněží požádali farníky,
aby přehodnotili, zda by nebylo pro ně lepší namísto klasické
sbírky „do zvonečku“ přispívat farnosti elektronicky (v zahraničí
se dokonce instalují u vchodu platební terminály pro bankovní
karty – viděl jsem to osobně třeba v Norsku). A mnozí na to
přistoupili. My se čtečkou karet v kostele chodit nebudeme,
ale jde prostě o jednorázový nebo trvalý bankovní příkaz na účet
farnosti, kdy se na její chod přispívá pravidelně nějakou částkou
za sebe nebo rovnou za celou rodinu. Výhodou je to, že na konci
roku lze obdržet potvrzení o daru pro slevu na daních. V tomto
případě je jen třeba do poznámky příkazu napsat své jméno a příjmení. Naše farnosti pocítily úbytek příjmů. Prosím,
snažte se proto své farnosti podpořit jakýmkoliv způsobem, třeba i klasicky „do zvonečku“. Ale tento elektronický
způsob může některým vyhovovat. Vám by odpadla povinnost pamatovat si na to, abyste si do kostela nosili nějaké
peníze na sbírku a taky byste dostali potvrzení. My bychom měli méně práce s počítáním drobných a ukládáním
na účet. Samozřejmě vnímám, že se kvůli koronaviru mohou i někteří z vás dostat do potíži s financemi, kéž by se
tak nestalo! Pak je jasné, že musíte myslet na sebe a svou rodinu, farnost vypusťte z hlavy. Pokud vám to ale nehrozí,
přemýšlejte… Třeba se vám tato myšlenka zalíbí. Pro jistotu přidávám čísla účtů všech farností děkanátu:

farnost Bludov:

255385299/0300

farnost Raškov:

farnost Bohdíkov:

234916388/0300

farnost Ruda n. Moravou: 234922366/0300

farnost Branná:

213114431/0300

farnost Sobotín:

193889968/0300

farnost Bratrušov:

231336927/0300

farnost Staré Město:

213118432/0300

farnost Dolní Studénky: 231340707/0300

farnost Šumperk:

231336089/0300

farnost Hanušovice:

farnost Velké Losiny:

5813677329/0800

259403765/0300

1903053319/0800

234921662/0300

farnost Loučná n. Desnou: 193889319/0300
farnost Malá Morava:

1833283329/0800

kaple Bohutín:

farnost Nový Malín:

231334964/0300

kaple Štědráková Lhota: 248615148/0300

farnost Rapotín:

194119367/0300

kaple Komňátka:

234920125/0300

Na konec bych chtěl moc poděkovat všem, kteří nám
během karanténového režimu dali najevo svou vděčnost,
poslali e-mail či SMS zprávu, někteří pravidelně. Velký
dík. Naše přenosy nebyly zdaleka dokonalé, ale snažili
jsme se, a vaše vděčná reakce byla pro nás povzbuzením.
Vím, že mnozí opravdu těžce nesli izolaci, i já jsem pocítil
únavu, a jak ubíhaly dny, měl jsem čím dál méně elánu
k psaní zpráv na internet či jiným iniciativám. Proto velký
dík za podporu! Děkuji i těm, kteří jste pravidelně
chodívali do kostela se modlit. I to bylo povzbuzující. Pán
Bůh zaplať za všechno dobro, které se v té smutné době
projevilo a pomohlo ji prožít s naději.
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI

Past peněz
Kapucínská řehole se v té době díky svému budovatelskému zápalu zapletla do finanční pasti, která vyvolala
v Itálii padesátých let velký rozruch. Jistý Giambattista Giuffré, bývalý zaměstnanec banky Credito Romagnolo
v Imole, si půjčoval od lidí peníze, přičemž jim poskytoval anticipované úroky od třiceti do sta procent. Byl to vážený
člověk, který se vydával za horlivého katolíka, proto mu na jeho hru mnoho finančně nezkušených lidí skočilo.
Jednalo se především o lidi z církve, dokonce i o některé biskupy, faráře či představené klášterů. Nadšení zdánlivými
ekonomickými výhodami říkali tomuto podvodníkovi „muž Prozřetelnosti“ nebo „Boží bankéř“.
V jisté chvíli však Giuffrého hra skončila. V roce 1958 vyhlásil „Boží bankéř“ bankrot a všichni, kdo mu svěřili své
peníze, zůstali s prázdnýma rukama. Asi nejvíc byli zasaženi právě kapucíni, přišli o obrovskou částku. Generální
představený řádu v tajné zprávě napsal: „Byli jsme nuceni zaplatit obrovskou sumu a téměř nás to zničilo, ocitli jsme
se na pokraji ekonomického krachu.“
Svatý stolec nařídil, že je třeba všechny podvodné peníze vrátit. Papež ustanovil komisi kardinálů, která se
měla celou záležitostí zabývat, aby se skandál poněkud zmírnil. Kapucíni opět zvažovali, že na zaplacení svých dluhů
použijí peníze otce Pia. Ale otec Pio odmítl spolupracovat: „Nejsou to moje peníze,“ řekl. „Svěřili mi je, abych
pomáhal chudým a nemocným, ne abych platil dluhy bratří. Byl bych špatným správcem, kdybych je použil
a nerespektoval výslovnou vůli dobrodinců.“
Měl plnou pravdu, ale jeho spolubratři to nedokázali pochopit. Rozzlobili se na něj a spustili druhé strašné
pronásledování spolubratra, kterého nyní odsuzovali jako pyšného, zkorumpovaného, chamtivého a zlého.

Strašná obvinění
Proti otci Piovi byla shromážděna nová závažná obvinění, byly vymyšleny nové lži. Ti největší fanatikové,
kteří si vzali za cíl ho zničit, zašli tak daleko, že mu do cely pod matraci, a dokonce i do zpovědnice nainstalovali
odposlouchávací zařízení, aby nahrávali, o čem si otec povídá se svými nejbližšími přáteli a penitenty. Získaný
materiál ještě manipulativně upravili a předložili Svatému oficiu, které připravilo svůj skandální „dossier“
a odevzdalo ho papeži Janu XXIII. Materiál obsahoval velmi vážná obvinění. Mimo jiné se v něm výslovně tvrdilo,
že otec Pio měl „několikrát za týden“ pohlavní styk se ženami.
Tyto informace vedly k tomu, že Jan XXIII. nařídil novou apoštolskou vizitaci, která trvala dvacet dní. Po
jejím skončení následovalo další odsouzení a trestná opatření. Otci Piovi zakázali křtít, oddávat, svobodně se stýkat
s věřícími a zpovídat některé lidi. Jeho mše svatá nesměla trvat více než půl hodiny a žádný penitent nesměl být
v jeho zpovědnici déle než tři minuty.
Klášter v San Giovanni Rotondo, kde otec Pio žil, přešel pod přímou správu Svatého oficia, a některé
řeholníky, otcovy příznivce a přátele, přeložili jinam. Odňali mu i správu nemocnice Casa Sollievo a donutili ho
převést akcie domu do vatikánské banky (IOR).
Dokument Svatého oficia, který obsahoval nové restrikce, končil tvrdým a výhružným tónem, který se
používá jen v případě lidí zvrhlých a rebelů: „Otec Pio se vyzývá, aby poslechl tato nařízení v rámci řeholní
poslušnosti. V případě neuposlechnutí bohužel nelze vyloučit použití kanonických trestů.“

Uvězněný a ponížený
Tato druhá vlna pronásledování přišla v roce 1960, když bylo otci Piovi sedmdesát tři let. Byl už starý. Zdraví
měl chatrné už od vstupu do kláštera, nyní bylo ještě více podlomené věkem. Starý a nemocný člověk by zasluhoval
více pozornosti a lásky, namísto toho však musel čelit podezírání, pochybování, chladu ze strany bratří a
nejhanebnějším obviněním. Pro „stigmatizovaného řeholníka“ začalo poslední strašné období trýzně, agonie
v olivové zahradě a výstup na Kalvárii.
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Do San Giovanni Rotondo poslali nového představeného s úkolem zajistit „co nejpřísnější kázeň“. Ten nechal
v kostele a po klášterních chodbách rozvěsit oznámení, v němž se příchozím zakazovalo, aby se kdokoli snažil
k procházejícímu otci Piovi přiblížit. Stárnoucímu muži sebral i spolubratra, který mu po léta obětavě pomáhal. Všem
řeholníkům představený zakázal jakékoli projevy úcty vůči otci Piovi, například líbat mu ruku se stigmaty, jak měli
ve zvyku (projevovali tak úctu samotnému Kristu, jehož rány otec Pio nosil – pozn. red.), nebo pomoc při zdolávání
schodů. Otec měl zakázáno plakat při slavení mše svaté a nesměl navštěvovat nemocné v Casa Sollievo.
Na Vánoce a Velikonoce byl otec Pio zvyklý sloužit mše v kostele v San Giovanni Rotondo, při těchto
příležitostech přicházely velké zástupy lidí i ze zahraniční. Ale nový představený tuto tradici zrušil a zakázal otci
sloužit v těchto dnech slavnostní obřady.
5. května 1963 slavil otec Pio jmeniny a jako obvykle přišel ze San Giovanni Rotondo zástup otcových přátel,
vedený starostou a městskou radou, aby mu poblahopřáli. Otec Pio stál na konci klášterní chodby a lidé mu šli
v ústrety. Představený však s křikem zasáhl, že se mu ten chaos nelíbí, a pokusil se všechny vyhnat. Ale skupina dál
směřovala k otci Piovi, proto prudce smýkl starým mužem dovnitř kláštera a zamkl ho do jedné z cel.
Očité svědky tato scéna velmi rozhořčila. Odpoledne vyšli na náměstí s transparenty a protestovali proti
řeholníkům, kteří s otcem Piem takto zacházeli. Manifestace přitáhla pozornost tisku a noviny na celém světě začaly
psát o nové vlně pronásledování stigmatizovaného řeholníka.

Přátelé se vracejí
Otcovi přátelé se dali dohromady a rozhodli se, že musí něco podniknout na jeho obranu. Nechtěli dopustit,
aby se takto zacházelo se starým, nemocným a trpícím řeholníkem. Povolali do Itálie Emanuela Brunattiho, který
už před třiceti lety, v roce 1933, donutil nepřátele otce Pia ustoupit. Ten založil Mezinárodní asociaci na obranu otce
Pia se sídlem v Ženevě. Dal se do práce a v krátké době shromáždil nový „dossier“, v němž nelítostně odhaloval
spiknutí proti otci Piovi. Kniha měla být představena na mezinárodní tiskové konferenci 25. března 1964. Bylo
rozesláno pět set pozvánek zástupcům OSN, tisku a představitelům církve. Konference se měla uskutečnit ve velkém
sále hotelu Richmond v Ženevě. Po jednom výtisku knihy dostali také všichni biskupové a kardinálové, kteří se tou
dobou v Římě účastnili Druhého vatikánského koncilu.
Kdyby se obsah této knihy dostal do novin, rozpoutal by se strašný skandál. Představitelé církve si to
okamžitě uvědomili. Především papež Pavel VI., který vydal příkaz okamžitě zrušit všechna omezení a disciplinární
opatření vůči otci Piovi. Když tu zprávu obdrželi přátelé otce Pia, zveřejnění knihy bylo zrušeno.
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