ROČNÍK 3

ČÍSLO 6

ČERVEN 2012

TAM TAM
&

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

OBSAH


pozvánky na poutě v měsíci červnu



rozhovor – paní Filoména Krobotová



o řeholních řádech – redemptoristé



světec mého srdce – Albert Marvelli



křesťanské umění - kaple Brancacciů
ve Florencii



čtení na pokračování o Janu Pavlu II.

… a mnoho dalšího

„Jestliže pšeničné zrnko odumře, přinese hojný užitek“
S pravdivostí této Ježíšovy věty bychom již měli mít určitou zkušenost. Třeba
jsme odumřeli sami sobě tím, že jsme překonali momentální lenost a šli jsme
někomu pomoci a viděli jsme, jak to bylo požehnané a dostali jsme ještě nějaký další impulz k jinému dobrému
skutku. Opravdové odumření sobě začíná tím, že se člověk začne denně pravidelně modlit. Třeba si stanoví, že se
vždy ráno pomodlí 30 minut. První týden je to namáhavé, za měsíc je to trochu snadnější a za půl roku se člověk
modlí půl hodiny a přitom má pocit, že to trvalo jen 3 minuty. Je to proto, že vytrvalostí odumřel sám sobě.
Na počátku se půlhodinová modlitba zdála dlouhou, protože byla povrchní, ale po půlročním úsilí je již velmi
hluboká, a proto nám připadne, jako by trvala pouze 3 minuty.
Velmi důležité je odumřít vlastní intelektuálské pýše. Někdy je to těžší než odepřít si pokrm velkým
postem. Kdysi se vysokoškolsky vzdělaná žena odmítala modlit společně s obyčejnými ženami růženec. Raději
chodila na vědecké přednášky o víře. Ale teprve až odložila svou pýchu a začala se růženec s obyčejnými ženami
modlit, tak zažila velký pokoj v srdci a vytvořil se kontakt, který byl užitečný pro obě strany. Kolik dobra se
v církvi bohužel nerealizuje, protože někteří neodloží svou intelektuální pýchu, vytvářejí určité církevní elity
bez zájmu o další, chybí kontakt, a tak se určité věci v Božím plánu nerealizují.
To, že dokážeme odumřít svému já, poznáme i podle toho, že se necháme v poslušnosti vést církví a bez
neužitečného rozumování přijmeme velké nabídky Boží Lásky. Jednou z takových nabídek je například pobožnost
prvních devíti pátků v měsíci. Ježíš přislíbil ve zjevení Svého Božského Srdce, že kdo vykoná bez přerušení smírné
svaté přijímání na 1. pátek v měsíci po dobu devíti měsíců po sobě, bude spasen, protože Ježíš mu dá zvláštní
milosti pro okamžik smrti. Dotyčný člověk ale musí tak učinit s čistým úmyslem, ne vypočítavě s postranní
myšlenkou, že po vykonání prvních pátků bude pojištěn pro nebe a může pak hřešit. Zpovědi před 1. pátkem musí
být platné a sv. přijímání musí být vykonána ve stavu milosti posvěcující. Devět prvních pátků je obrovským darem
pro nás slabé lidí. Ježíš neslíbil nebe těm, kteří dělají různé aktivity v Církvi nebo důkladně znají Bibli atd. (což je
jistě chvályhodné), ale slíbil a zavázal se, že zachrání ty, kdo vykonají správně pobožnost devíti prvních pátků v
měsíci. Jde tedy o strategickou zbraň a my často v církvi děláme různé věci a přitom strategické zbraně
nevyužijeme!
Podobně je strategickou zbraní naprosto pravidelné zpytování svědomí každý den. Musí jít o pozitivní
zpytování – i opomenutí dobra. Kdo to dělá denně, předběhne brzy ty, kteří dělají zpytování jen jedenkrát měsíčně
před zpovědí. Lidé musí při každodenním zpytování svědomí totiž Bohů dovolit, aby s nimi účtoval, jak třeba
využívají čas, jak odstraňují chyby. To je bolestivé, ale užitečné!
Kéž nám tyto myšlenky pomohou pěkně prožit měsíc červen – měsíc svátku Ježíšova Srdce.
P. František Janíček

1. červen - památka sv. Justina, mučedníka
Justin se narodil na začátku 2. století v Samařsku. Po
přijetí křtu vyučoval a obhajoval křesťanství. Je
považován za nejstaršího křesťanského teologa;
spojil řeckou platónskou filozofii s křesťanstvím. Ve
spisech podal svědectví o liturgii, katechezi a o víře
ve skutečnou přítomnost Krista ve svátostech.
V Římě si otevřel filozofickou školu; po udání, že je
křesťanem, byl umučen (roku 165).
3. červen – slavnost Nejsvětější Trojice
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5. červen – památka sv. Bonifáce, biskupa a
mučedníka
Narodil se kolem roku 673 v Anglii. Jako
benediktinský mnich odešel do Holandska a
Německa, kde působil jako misionář. Zřizoval
kláštery, biskupství, vychovával misionáře. Zemřel
mučednickou smrtí. Jeho tělo je pohřbeno ve Fuldě.
7. červen – slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Těla a Krve Páně neboli Božího Těla je
oslavou a projevem úcty a oslavy památky
ustanovení Eucharistie a jednak zdůraznění reálné
přítomnosti Ježíše Krista (Božství i lidství)
v Nejsvětější svátosti.
10. červen – 10. neděle v mezidobí
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11. červen – památka sv. Barnabáše, apoštola
Pocházel z Kypru, byl levitou a jmenoval se Josef.
Prodal svůj majetek a peníze dal apoštolům
pro chudé. Ujal se Pavla, když po obrácení přišel
do Jeruzaléma. Doprovázel Pavla na jeho první
apoštolské cestě.
13. červen – památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu. Vstoupil
do řádu augustiniánských kanovníků a byl vysvěcen
na kněze.V roce 1220 se stal františkánem. Odešel
hlásat evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl
a musel se vrátit do Evropy. V Asii se setkal se
sv. Františkem a začal na jeho přání učit spolubratry
teologii. Na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel
roku 1231 a za rok byl prohlášen za svatého a v roce
1946 za učitele církve.
15. červen – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta M. Alacoque se
v 17. století jako první zasazovali o ustanovení
liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Markétu
k tomu vyzval sám Ježíš, který jí při mystickém
zjevení ukázal své probodené zářící Srdce ovinuté
trním a přizdobené křížem. Přislíbil hojné milosti,
kterými nás chce naplnit jako plody své lásky, a to
zvláště o prvních pátcích.
16. červen – památka Neposkvrněného Srdce
Panny Marie
Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie bývá udáván sv. Jan Eudes. Šířil ji i
ve svých spisech a proto už r. 1688 byla tato úcta
označována za církevně schválenou.
17. červen – 11. neděle v mezidobí
21. červen – památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka
Narodil se v roce 1568 v severní Itálii. Vstoupil
k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se
nakazil a zemřel v Římě. V roce 1726 byl prohlášen
za svatého a za patrona studující mládeže.
24. červen – slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, jehož
narození se v liturgii slaví. Z Lukášova evangelia
vyplývá, že Jan byl už před svým narozením naplněn
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posvěcující milostí, a to tehdy, když přišla Maria
k Alžbětě. Byl povolán, aby svým kázáním o Božím
království a voláním po obrácení lidu připravil
příchod Ježíše Krista. Ježíš od něho přijal křest a jeho
první učedníci přišli z okruhu Janových učedníků.
28. červen – památka sv. Ireneje, biskupa a
mučedníka
Narodil se roku 130. Působil jako kněz v jižní Galii.
Stal se biskupem v Lyonu. Přispěl k usmíření sporu o
den slavení Velikonoc. Zemřel kolem roku 200
pravděpodobně mučednickou smrtí.
29. červen – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Petr pocházel z Betsaidy. Jmenoval se Šimon a jméno
Kéfas (Petr - Skála) dostal od Krista. Ježíš mu svěřil
vedení církve. Podle starého podání byl v Římě
v době císaře Nerona ukřižován hlavou dolů.
Pavel pronásledoval křesťany, po svém obrácení u
bran Damašku se z pronásledovatele stal hlasatelem
Kristova učení. Na svých apoštolských cestách
založil mnoho křesťanských obcí ve východním
Středomoří. Jako římský občan byl sťat v Římě
mečem. Rok úmrtí se udává mezi léty 64 - 67.
30. červen – svátek výročí posvěcení katedrály
v Olomouci
1. červenec – 13. neděle v mezidobí
3. červenec – svátek Tomáše, apoštola
O sv. Tomášovi se zmiňuje jen Janovo evangelium,
ostatní zprávy o jeho životě nejsou věrohodné. Hlásal
evangelium v oblasti Sýrie.
5. červenec – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a
Metoděje, biskupa
Oba pocházeli ze Soluně a nějaký čas působili jako
misionáři u Chazarů na Krymu. Přeložili
bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského
jazyka a r. 863 přišli na pozvání knížete Rostislava
na Velkou Moravu. Zastávali názor, že lidé mají
právo slyšet Boží slovo ve svém mateřském jazyce.
Cyril zemřel r. 869 a byl pohřben v bazilice
sv. Klimenta v Římě, Metoděj zemřel r. 885 a byl
pohřben na velkomoravském Velehradě. Papež Jan
Pavel II. je 31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony
Evropy.
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NA CESTÁCH VÍRY
Všeobecně se nám může zdát, že všichni
věřící ví, v co věří, komu věří a proč věří. U spousty
lidí je to pravda, většinou je to ale „na hraně“.
Samozřejmě to nepovažuji za špatné. Ano, lidské
motivace jsou vždycky smíšené, málokdy máme ve
všem úplně jasno. Zkušenost víry, formování se ve
víře je dlouhodobým procesem. Je to spojování
vlastního života s Božím působením ve světě. Boha
poznáváme časem. Škola Boží přítomnosti trvá,
vyžaduje trpělivost, spolupráci, ochotu, a na konec
nám stejně zůstane jen „holá víra“. Bez ní všechno
ostatní (snažení se žít poctivým životem, vzdělávání
se ve víře a všechno další) nemá smysl.
Když říkám, že věřící ví, proč a v co věří, je
to určitě úsudek moc optimistický. Ale kdo
doopravdy dokonale věří? Vzorem „správné“ víry je
Maria. Ostatní postavy Bible jako např. Mojžíš nebo
Petr jsou spíš příkladem boje za víru, snahy uchytit
se, podržet se víry. Kdybychom mohli vědecky
dokázat, že Bůh je, kdybychom žili v jistotě
přítomnosti Boha, nebyla by potřebná víra. Nebyla by
to víra, ale skutečnost. Jako lidé jsme postavení
v prostoru víry, i když pro mnohé je zkušenost Boha
tak zřetelná, že je samozřejmostí. Náš obraz Boha je
vždy neúplný a nedokonalý. Když si připomeneme
svou víru v době „konverze“
(myslím tím opravdu faktickou
konverzi anebo stav, když
někdo ve svém životě více
„zažil“ Boha), vidíme, jak byla
naše víra nezralá, nedokonalá a
emotivní, i když byla výjimečně
horlivá. Bůh se během našeho
života dává pomalu poznávat.
Poznávání se děje životem
s Bohem, je prostorem víry,
o který Bohu jde. Bůh chce,
abychom přijímali svůj život
jako místo dialogu s Ním, jako
prostor, kde se naplňuje jeho
vůle spojená s mou vědomou
spoluprací.
Můžeme říci, že po letech praktikování víry
známe Boha, že víme, čím je víra? Vím, že jsme si to
mysleli právě ve chvíli naší „konverze“. Teď možná
víme jen zhruba, že Bůh je veliký, je odpuštěním, je
láskou, je vším … Ale i přesto žijeme v obrovském
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tajemství.
Kdo
ale
osobně neprožil ani
částečně
tuto
„konverzi“, pro toho je
víra jen suchou tradicí.
A je na tom hůř než ti
„zkušení“. Pro něho je
Bůh jen vzdálenou, snad
existující bytostí, která
se z bezpečné dálky
chladně dívá na tento
svět a lhostejně prochází
kolem našich životů.
Návštěvníci bohoslužeb v neděli odříkávají
„Vyznání víry“, ale ono není hlubokou náplní života
pro každý den. Málokdo z nás žije uvědoměle každou
chvíli s Bohem, bere vážně zásady víry pro každý
okamžik. Mnohdy lidé chodí do kostela, protože se
do kostela chodí, chodilo se v jejich rodinách a bude
chodit. Katolíci spojují neděli s povinností zúčastnění
se mše svaté. Tato povinnost není ve svém principu
špatná. Povinnost nás vychovává, ale je otázka, jaká
naše povinnost je. Je jen vnější? Je potřeba dozrávat
k hlubší povinnosti, „můj život má být blízko Boha“,
„musím se dnes setkat s Bohem v eucharistii“. Ano,
je
důležité
proměňovat
„musím“ ve „chci“, ale občas i
to „musím“ zachrání všechno
ostatní. Víra nesmí být z pocitů,
že dnes chci, proto se modlím
či jdu do kostela. Víra je
jakousi „hlubokou povinností“
srdce. Bůh je pro mě „Někdo“,
proto vím, co mám dělat,
co bych měl … Vím, koho
miluji.
Živá víra je udržovaná
víra. Jestli žijeme tak, jako by
Bůh neexistoval, rychle se onen
Bůh stane cizím a víra mrtvou.
Někdo má dětskou víru. V ní
má Bůh nosit dárky jako Ježíšek (jak v jednom
českém filmu, kdy se malý kluk těší na dárek pod
stromečkem „od Boha“). Bůh má slyšet naše prosby
v těžkých chvílích. Rychle si ale povšimněme, že
takto to nefunguje. Bůh není Santa Claus. Víra má
více společného se vztahem, než s psaním přáníček.
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Myslím si, že věřící (i když jsou jacíkoliv)
jsou nějakým způsobem elitou. Víra, pokud je
opravdu pokusem dotknout se „transcedentální
Bytosti“, je nejvyšší formou vztahu. Víra je snahou,
aby se člověk změřil se sebou samým, aby dosáhl
hloubky své bytosti a krásy života. Ale to je ještě
málo. Je to také pokus překročení sebe (ten se koná i
v běžném životě, během jednání s druhým člověkem)
a je vkročením „do věčnosti“, do prostoru
„opravdového života“, oblasti jistoty, nesmrtelnosti a

pokoje. Ve vztahu s Bohem člověk nalézá smysl své
existence. Život, který je malicherností a ve své
podstatě prachem, v Bohu dostává svoji hloubku a
naplnění. Zde je Bůh, který je s člověkem na jeho
cestách, který kráčí s ním krok co krok, je s ním
v jeho úspěších a těžkostech, v nemoci a zdraví,
ve zraněních a v lásce. Bez lidské víry Bůh nemůže
překročit tuto hranici a dívá se jakoby z dálky, ale i
přesto stále je a pamatuje na nás.
P. Paweł Zaczyk

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V NOVÉM MALÍNĚ 13. KVĚTNA 2012
Druhou květnovou neděli přijali v našem kostele tři chlapci a tři
dívky z naší farnosti první svaté přijímání. Několikatýdenní příprava pod
vedením otce Pawla Zaczyka vyvrcholila slavnostní mší svatou, při které
se naše děti poprvé setkaly s živým Kristem v podobě Těla a Krve Páně.
Ve vyzdobeném kostele vládla po celou dobu slavnostní rodinná
atmosféra. Krásně nastrojeným dětem to velmi slušelo. Věříme, že jim
tento velký den zůstane navždy v jejich srdcích. Děkujeme otci
kaplanovi, dětem, našim blízkým a všem, kteří se na této slavnosti
podíleli, za nezapomenutelný duchovní zážitek. Modleme se, aby
přátelství těchto děti s Ježíšem trvalo a rostlo.
vděční rodiče

ČESKONĚMECKÁ MŠE
SOBOTA 30.6 16:30
KOSTEL SV. MATOUŠE VE VERNÍŘOVICÍCH
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY
„JSI DRAHOCENNÁ V MÝCH OČÍCH“
V pátek 11. 5. 2012 se vydalo osm žen ze Šumperka a okolí do kláštera svaté Anežky české ve Šternberku.
Hned u dveří kláštera nás přivítala stále usmívající se sestra Terezka, která se o nás celý víkend obětavě starala jak
po stránce duchovní, tak i materiální, tedy o to, abychom měly kde spát, co jíst, zkrátka abychom se cítily co
nejlépe.
Že jsme drahocenné v Božích
očích, jsme silně pocítily ve všech
modlitbách, které jsme mohly
společně prožívat s řeholnicemi. Ty
jsme sice neviděly (jedná se o
klauzurovaný klášter), ale slyšely
jejich vroucí modlitby ranních
chval, modlitby uprostřed dne či
nešpory. Ještě krásnější zážitek pro
nás byl, když sestřičky chvály či
litanie zpívaly. Trávily jsme s nimi
i chvíle ticha při adoraci v kapli,
kde jsme byly tak blízko našemu
Pánu.
Sestra Terezie nám na páteční večer a sobotní dopoledne připravila duchovní zamyšlení a v průběhu dne
nám nabídla i možnost osobních pohovorů, kdy jsme se mohly podělit o naše radosti i starosti. I chvíle strávené
v ryze ženském společenství byly přínosné. Naše organizátorka Lenka si pro
nás připravila zajímavou hru, při které jsme se dozvěděly o sobě samé hezké
věci a uvědomily si, jak jsme drahocenné i pro ostatní. Po nedělní mši svaté
jsme měly příležitost ke svátosti smíření. Věnoval se nám otec Rafael, který se
poté společně s námi zamýšlel nad knihou „Píseň písní“ ze Starého zákona.
Nejmladší účastnicí našeho společenství byla sestra z církve
baptistické. Té se v klášteře velice líbilo. Zaujaly ji naše katolické „naučené
modlitby“ (litanie apod.), a vůbec - celý program, který a námi prožívala. Po
nedělním obědě jsme měly možnost se setkat se sestrou Bernadetou, jejichž
věčných slibů jsme se nedávno zúčastnily. Naši duchovní obnovu zakončila sestra Terezie duchovní promluvou a
milým dárkem ke Dni matek. Každá z nás měla připravenou kartičku s citátem z Bible. Zajímavé bylo, že si každá
z nás vytáhla takový citát, který na ni nejvíc seděl a který nás povzbudil.
Při loučení jsme dostaly od sestry Terezie pozvání, že kdykoliv můžeme přijet znovu a prožít mezi sestrami
pro nás vzácné chvíle ticha a modlitby.
Marie Šilarová, Marie Valentová

17.6. V 16:00 SE KONÁ VE STARÉM MĚSTĚ POD SNĚŽNÍKEM
SLAVNOSTNÍ MŠE SV., PŘI KTERÉ BUDE ARCIBISKUP JAN GRAUBNER
UDĚLOVAT SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
SRDEČNĚ ZVE P. PIOTR GRZYBEK
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PANÍ FILOMÉNA KROBOTOVÁ
I přesto, že v lednu tohoto roku oslavila neuvěřitelných sto let, vyzařuje z ní optimismus a duchovní síla.
Čekala jsem, že se setkám s nemocnou stařenkou, ale přivítala mě usměvavá dáma. I přes svůj hendikep, který ji
znemožňuje dobře slyšet, se světem živě komunikuje - povídá si s lidmi, třídí si své vzpomínky na papír a hlavně
píše dopisy - v češtině i v němčině - svým příbuzným a známým, a to úhledným krasopisem, který nenapodobí ani
ten největší školní snaživec. Ke svému stoletému výročí si napsala své vlastní svědectví - „Životní příběh“. Oslovil
mě jak jeho obsah, tak úžasný smysl pro detail. I z něho jsem se o paní Filoméně Krobotové, rodačce z Raškova a
současné klientce Domova důchodců v Šumperku, mnohé dověděla. Paní Filoménu můžete vidět pravidelně na
bohoslužbách konaných v domově důchodců. Víra je její jedinou oporou a smyslem života, stejně jako ustavičná
modlitba a duchovní četba.
Dobrý den, paní Filoméno, jsme rádi, že si s Vámi můžeme
popovídat a dozvědět se něco o Vás a o Vašem životě. Co děláte pro
své zdraví, že stále tak úžasně vypadáte?
Ve svém životě jsem hodně pracovala. A dodnes každý den cvičím ráno, jak se probudím, si na posteli procvičím ruce i nohy. Také se
snažím hodně chodit. Ven sice už nedojdu, ale dolů do kantýny či do
společenské místnosti ano. Nedávno jsem ještě chodila na společné
cvičení, ale teď už ne. Třikrát denně po dvaceti minutách „koušu“
slunečnicový olej. Je to velmi zdravé a hlavně účinné proti rakovině.
Také se každý den modlím. K tomu je určen můj čas. Bohu máme
stále za co děkovat. O mém vztahu k Bohu i o celém svém životě
jsem napsala k příležitosti svého jubilea své svědectví. Tam jsem také
napsala své poděkování: „Dne 22. 1. 2012 byla v mém rodišti –
Raškově – sloužena mše svatá jako poděkování za mých sto let života.
Děkuji hlavně Pánu Bohu za to, že mi dal tolik roků života. Kolikrát
mě potkalo nebezpečí, a vždy mě zázračně zachránil. Život člověka
trvá sedmdesát let, co je navíc, je milost a čas, ve kterém si má dát vše
do pořádku. Má se věnovat modlitbě a připravovat se na život věčný.
Jsme děti Boží, On nás miluje a dává nám vše dobré, co k životu potřebujeme. Dal nám též deset přikázání, které
máme dodržet, abychom se měli dobře na světě. Máme být pokorní a poslušní a prosit za odpuštění hříchů.“
Bydlíte na pokoji ještě s jednou spolubydlící. Jak spolu vycházíte?
Když mně v roce 2004 najednou vypověděly sily, poradila jsem se se svými příbuznými a oni pro mne zařídili
domov důchodců. Na svátek Všech Svatých mě odvezli do nemocnice v Zábřehu a 20 1. 2005 se uvolnilo místo v
Domově důchodců Šumperku. Bydlela jsem na pokoji s jinou paní, ale nebylo to pěkné soužití. Na mou žádost mě
přestěhovali tady k paní Marii Vorlíčkové. A ta je opravdu hodná a dobře si spolu rozumíme.
Paní Vorlíčková: Mně je už devadesát let a v domově jsem dlouho. Vystřídala jsem více spolubydlících, ale paní
Filoména je nejlepší. Kdyby všichni lidé byli jako ona!
Paní Filoméno, pověděla byste nám něco o svém životě?
To je dlouhé povídání. Jestli chcete, můžete využít mé napsané svědectví. Špatně slyším a takto to bude zřejmě
nejlepší.
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S dovolením paní Filomény a pro potěchu čtenáře některé řádky z výše zmíněného svědectví odcituji. Stylistická
obratnost, pečlivost, důraz na detail jistě chytnou čtenáře za srdce – stejně jako mě.
Narodila jsem se 22. 1. 1912 Františkovi a Filoméně Noskovým v Raškově. Otec byl třikrát ženat. S první
manželkou měl 3 syny – Aloise, Morice a Františka. V druhém manželství nějaké děti zemřely, zůstala
jen dcera Františka. První i druhá manželka tatínkovi brzy zemřely. Z jeho třetího manželství se narodily
tři děti, dva bratři - Josef a Erhard – a já, jménem Filoména. Naše maminka byla o 18 roků mladší než
otec, ale velice dobře spolu vycházeli; nikdy se nehádali. Otec byl pekařem, měli jsme pekárnu, obchod
se smíšeným zbožím a po mamince zemědělství. Maminka nás - děti - naučila od malička se modlit a
brala nás do kostela. K raškovské farnosti patřily Štědrákova Lhota, Lazy a Komňátka. Lidi z těchto
vesnic byli obětaví a chodili v létě i v zimě do kostela pěšky. Ze Lhoty a Lazů jednu hodinu a přes půl
hodiny z Komňátky. Duchovní služby vykonával pan farář a 2 katechetky. Měli jsme v neděli dvě mše
svaté a to v 8 hod a v 10 hod a svaté požehnání odpoledne.
A jak to bylo s Vaším vzděláním?
Navštěvovala jsem německou pětiletou obecnou školu
v Raškově. V roce 1923 jsem začala chodit do německé
měšťanské školy v Šumperku. Dále pak do obchodní školy
v Šumperku a jeden rok do české obchodní školy
v Hodoníně.
A kdy jste se vdávala?
V 18 letech jsem se provdala za o deset let staršího Františka
Krobota, řezníka a uzenáře v Raškově. Jeho rodiče měli
pohostinství, řeznictví a uzenářství a menší zemědělství.
Manžel byl dva roky na praxi v Praze, v řeznictví –
uzenářství, kde se naučil dělat kvalitní uzenářské výrobky.
Když se oženil, jeho otec mu svou živnost předal. Dělalo se
tenkrát všechno ručně, ale manžel by| podnikavý, vypůjčil si
peníze a koupil stroje. S jedním tovaryšem vyráběli kvalitní
výrobky, které rozváželi napřed na motocyklu, později, když
si vydělali peníze, i autem po celém okolí. Tenkrát byly jen lednice, ale manžel nechal postavit chladírnu a zvětšil
udírnu, zvětšoval rovněž dílny a práce mu byla vším. Později si manžel přibral pomocníky a pracoval pak již s pěti
tovaryši, jedním učněm a jedním šoférem. Peníze, které vydělali, se použili na zlepšení podniku. Koupil nákladní
auto, se kterým se jezdilo pro dobytek, dále pak nechal postavit vodovod a garáže. Začal vyrábět konzervy, paštiky,
polévky. Měli jsme také filiálku v Šumperku. Já jsem byla v prodejně, vařila a starala se s jednou služkou o
zaměstnance, kteří měli u nás zadarmo stravu, byt a prádlo.
Měli jsme ještě hodně v plánu, ale překvapila nás nešťastná válka. Po roce 1948 nám byl celý majetek státem
zkonfiskován. Manžel měl jít dělat do lesa, ale našel ve Starém Městě zaměstnání v řeznictví a uzenářství a pro mě
místo v prodejně.
Po různých peripetiích a stěhování se za prací, se manželé Krobotovi dostali zpět do Raškova, kde mohli krátce
bydlet ve svém vyvlastněném bytě. Ale z něj dostali po nějakém čase výpověď, a tak si museli postavit nové bydlení
na místě své staré stodoly.
Paní Krobotová pokračuje: Manžel nechal stodolu zbourat a postavit nový dům, do kterého jsme se v roce 1966
nastěhovali. V roce 1968 jsme šli do důchodu. Měli jsme velkou zahradu a zabývali jsme se pěstováním zeleniny,
květin, rybízu, brambor a jahod. V' roce 1982 manžel zemřel a já jsem předala dům manželovým příbuzným
z Vyšehoří.
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Hodně smutné chvíle zažila paní Filoména v roce 1997, kdy přišla velká povodeň. I tuto událost si pečlivě
zaznamenala:
V roce 1997 nás překvapila stoletá voda, která nám odnesla půl domu. Byl to velký zázrak, že jsem
katastrofu přežila. V den povodně jsem se zdržovala po celou dobu v ložnici a viděla, jak voda odnesla
zeleninu a šupni se dřevem, uhlím a nářadím. Šla jsem ven a zjistila, že schodiště do domu bylo
odneseno. Když jsem se vrátila a chtěla otevřít dveře do ložnice, vyvalily se proti mně prach a malta.
Podlaha s postelí, peřinami a nočními stolky klesly dolů a voda vše odnesla. Na pravé straně u zdi byla
skříň s prádlem a na ní stály svaté sochy, které jednou maminka získala od misionářů. Sochy zůstaly
neporušené, strop visel nad nimi, jako by je chtěl chránit. Cesta k nám do domu byla odnesena vodou.
Požární hlídka natáhla lano z mostu přes skalku až k nám do domu, já se držela lana a po skalce se dostala
za pomoci hlídky až na most. Soused pan Miloš Podhorný s manželkou mě vzali k sobě, bydleli v
1. poschodí svého domu, a tak vody zůstali ušetřeni. Naštěstí pro mne za dva dny přijel pan Kvapilík
z manželovy přízně a odvezl mě autem, lesem přes Svatou Trojici, k nim do Vyšehoří, neboť hlavní cesty
byly zničené. Nechali jsme dům přes léto z toho nejhoršího spravit a na Vánoce jsem se vrátila zpět. Příští
jaro jsme ze zahrady odnesli kameny a kousek jsme vyčistili a připravili, abych zase mohla pěstovat
zeleninu a brambory.
Jednou jsem šla s dětmi svých příbuzných na pole hledat brikety, které voda rovněž odnesla. Byly
zasypané pískem a kamením. Při jejich hledání jsem vykopala krabičku s růžencem, který byl posvěcený
papežem. Dostala jsem ho od jedné paní, která byla ve Vatikánu. Byl to zázrak, že jsem ho našla. Měla
jsem ho v ložnici v nočním stolku, a při povodni uplaval i s dalším nábytkem.
Tak to byly Vaše vzpomínky na léta minulá. Vraťme se však opět do současnosti. V domově důchodců žijete už
7 let. Můžete nám říct, jak se Vám tu líbí a co každý den děláte? Jaký je Váš denní režim?
V domově se mi líbí. Nejvíce tato sestřička (se šibalským úsměvem ukazuje na Marušku Sovadinovou, která zde
pracuje jako zdravotní sestra a která mě k paní Filoméně doprovodila). A můj denní režim? Jak jsem už řekla, hned,
jak se probudím, tak cvičím. Poté se pomodlím růženec a posnídám. Protože mám teď dosti času, můžu se věnovat
modlitbě po celý den. Především Bohu děkuji za vše dobré, co nám denně ze své štědré ruky dává. Prosím ho
o odpuštění hříchů, kterých jsem se za celý život dopustila. Modlím se jak růženec - ráno i večer, tak i další
modlitby, které znám. (Paní Filoména mi své modlitby ukazuje na svém stole a zvlášť poukazuje na rozsáhlé
modlitby k svaté Brigitě (v němčině) či na novénu svaté Faustýny k Božímu milosrdenství. Neopomene zmínit i své
nejoblíbenější knihy o Medjugorji.)
Ráda si vše udělám sama - obleču se, když je potřeba, tak převleču peřiny, udělám si sama manikúru a pedikúru či
jednou týdně chodím na vodovou k místní kadeřnici. Každý týden společně s ostatními posloucháme mši svatou
z rádia Proglas a dvakrát měsíčně je tady dokonce mše svatá sloužena. Někdy se dívám i na televizi. Ale nejvíce se
modlím a snažím se žít ve víře. Bůh je pro mě vším.
Paní Filoména napsala na závěr svého „Životního příběhu“ následující slova, se kterými se se čtenáři TamTamu
rozloučí:
„Děkuji Pánu Bohu za stálou ochranu a za veškeré dobroty a lásku, děkuji své rodině, hlavně Božence a
jejímu manželovi, jejich dětem a přátelům za jejich pomoc a lásku. Také děkuji vedoucím, zaměstnancům
i sestrám v Domově důchodců za jejich obětavost a starost. Mé poděkování patří i všem dobrodincům a
přátelům Ať to všem Pán Bůh vynahradí a dá jim pevné zdraví do a spokojenost do budoucnosti.“
Setkání s paní Filoménou bylo opravdu povzbuzující. Ona sama – i její svědectví – mi připomněly slova Jana
Křtitele: „Aby On mohl růst, já se musím umenšovat“. Není krásnějšího setkání, než s takovým člověkem, který je
malý sebou a velký Bohem.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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KŘESŤANSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
RENESANČNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY ZE ŽIVOTA SV. PETRA
V KAPLI BRANCACCIŮ VE FLORENCII
Na konci června budeme slavit svátek svatých Petra a Pavla a v této souvislosti se podíváme na výmalbu
kaple, která byla vyzdobena nástěnnými cykly ze života prvního z nich sv. Petra. Za tímto dílem se musíme
vypravit do Itálie a to do Florencie, kolébky renesančního umění. Zde v první polovině 15. století vzniklo jedinečné
dílo nástěnného malířství, které navázalo na Giottův odkaz a jenž je považováno již za čistě renesanční dílo.
Tato nástěnná malba se nachází v kapli rodiny Brancacciů a je součástí karmelitánského kostela Santa
Maria della Carmine. Samotnou výzdobu kaple inicioval Felice Brancacci, který pokračoval v odkazu svého strýce
Pietra Brabcacciho zemřelého již roku 1367. Proto ikonografický koncept kaple zobrazuje skutky sv. Petra, neboť
ten byl křestním patronem Pietra Brancacciho. I když velký požár roku 1748 zničil renesanční malby na stropě

kaple, dodnes můžeme alespoň na stěnách obdivovat dílo největších renesančních freskařů, jako byli Masolino da
Panicale, Massaccio či Filippino Lippi. Právě Masolino a Massaccio započali roku 1424 s výzdobou kaple. Tehdy
se na ně chodil dívat místní bratr karmelitán a později věhlasný malíř Filippo Lippi, jenž u nich obdivoval nové
malířské přístupy. Později jeho syn Filippino Lippi dokončil v letech 1481-1482 výzdobu kaple, neboť zmínění
mistři postupně odešli na věčnost.
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Nástěnné malby kaple byly provedeny v technice fresco, což znamená malbu barevnými pigmenty
do zavadlé vápenné omítky. Tato technika byla hojně používána v Itálii, z níž se postupně rozšířila do celé Evropy.
Jestliže se blíže podíváme na provedení maleb, zjistíme, že i přes ještě středověký způsob zasazení jednotlivých
scén vedle sebe do jedné plochy objevuje se zde již poměrně zřetelně inovativní přístup v kompozici figur. Ty jsou
zasazeny do již reálně zobrazené a prostorově budované krajiny pomocí perspektivy. To je nejvíce patrné na výjevu
„Peníz daně“ od Masaccia, který, jak je známo, spolupracoval s věhlasným architektem Filipem Bruneleschim,
objevitelem perspektivy. Masaccio ve svém malířském výrazu modelace zobrazovaných figur navázal na sochaře
Donattela a můžeme u něj vysledovat (kromě důrazu na emoce figur u scény Vyhnání z Ráje) také náznaky
tzv. atmosférické perspektivy, která umožňovala pomocí sytosti barev zobrazit ilusi hloubky prostoru. Proto lze
právem za vrcholné dílo Masaccia považovat právě výjev „Peníz daně“, rozměrnou malbu zobrazující událost
z evangelia sv. Matouše (Mt 17,22-27), kdy Pán
Ježíš přikázal Petrovi, aby zaplatil dluh na dani. A
protože Petr neměl peníze, poslal ho, aby vylovil
rybu, z níž vytáhl stříbrňák, kterým měl zaplatit.
V kapli dále nalezneme další zajímavé
výjevy,
které
namaloval
Masacciův
spolupracovník Masolino, který kromě Adama a
Evy v ráji zobrazil na stěnách Uzdravení
chromého a vzkříšení Tabity (Sk 9) tak, jak jsou
popsány ve Skutcích apoštolů. Třetí z již
zmiňovaných malířů – Filippino Lippi – vyzdobil
kapli výjevem osvobození sv. Petra (Sk 12), taktéž
zmíněným v novozákonní knize Skutky apoštolů,
a velmi zajímavou scénou Ukřižováním sv. Petra,
která sice není popsaná v Novozákonních knihách
Písma, přesto je součástí prastaré tradice
zpracované spisy raně křesťanských církevních
otců dalšími apokryfy. Bezprostřední zdroj pro
zobrazení v kapli lze hledat ve známé středověké
Legendě Aurae napsané biskupem Jacopem
Voraginem. Výzdoba kaple Branacciů byla ve
vývoji
evropského
malířství
významným
mezníkem, který následně vyústil v tak skvělá díla
umělců, jako byli Andrea dell Castagno,
Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino, Rafaello
Santi, Michellangello Buonarotti a mnozí další.
Ukřižování sv. Petra

Kostelíček Božího Těla
POUTNÍ SLAVNOST – 10. ČERVNA 2012
Mše svaté: 8.30 hod. ve farním kostele Bludově
10.30 hod., 14.30 hod. na kostelíčku
v Bohutíně mše sv. není
Zve P. Slawomir Sulowski
Tam&Tam – Číslo 6, Ročník 3, červen 2012
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Při pohledu na kapli Brancacciů, mnohé z nás jistě napadne myšlenka, že v době, kdy v českém království
řádila radikální skupina husitů, kteří likvidovali obrazové umění církve, se v Itálii již plně hlásí nový styl, který ač
zaměřený více na člověka, neztratil ze zřetele přítomnost Stvořitele a jeho působení ve světě. Koneckonců největší
renesanční díla jsou hluboce provázána s vírou a katolickou církví a plody husitských válek, které bohužel
znamenaly nejen zmar tisíce životů nevinných Čechů (jak duchovních, tak laiků) vedly k přerušení kulturního
vývoje naší vlasti. Plody tohoto barbarství, posílené později tzv. osvícenstvím a komunismem, ještě dnes podivným
způsobem sklízíme v rámci proticírkevních nálad našich spoluobčanů, jejichž představy o zásluhách Kristovy
církve na dějinném vývoji evropské kultury a vzdělanosti jsou zcela plytké a objektivně řečeno nedostatečné.
Michal Šelemba

FARNÍCI Z VIKÝŘOVIC SRDEČNĚ ZVOU
NA POUŤ KE SV. ANTONÍNOVI
KAPLE SV. ANTONÍNA VE VIKÝŘOVICÍCH
V NEDĚLI 10. ČERVNA 2012 V 18:00 HOD
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SVĚTEC MÉHO SRDCE
ALBERT MARVELLI
(21. 3. 1918, Ferrara, Itálie – 5. 10. 1946, Rimini, Itálie)
Kdyby nebyl tragicky zahynul v roce 1946 a dosud žil, bylo by mu nyní 94 roků.
Dne 5. září 2004 ho Jan Pavel II. prohlásil blahoslaveným. O jeho obětavém
a sympatickém životě dalo svědectví při procesu k blahořečení mnoho
významných lidí a přátel. Jeho spolužákem z lycea byl filmový režisér Federico
Fellini, který řekl: „Jeho vnitřní život se vyjadřoval i vnějškově v jeho vlídnosti
a pohotovosti pomoci.“ Jeho přítelem byl světoznámý florentský starosta
Giorgio La Pira, který o něm prohlásil: „Domnívám se, že měl všechny
požadované kvality, které dnes církev vyžaduje od svých členů. Jeho duchovní
život, jeho způsob sjednocení s Bohem, může sloužit za vzor novým generacím
i dnešku.“
Jan Pavel II. ho uvedl v r. 1982 jako příklad mladých, příklad
křesťanů, příklad povolání ke svatosti. Napsal: „Marvelli ukázal, jak
v proměnách časů a situací se mohou křesťanští laici bezvýhradně zasvětit
budování Božího království v rodině, v zaměstnání, v kultuře a v politice a jak
mohou vnášet evangelium do srdce společnosti. Je klasickým příkladem toho,
jak vypadá laický křesťan. Ten, který pochopil, že je třeba žít ve společnosti a posvěcovat ji tím, že se posvěcuje.
Tyto dvě věci se vzájemně prolínají: on se stal šiřitelem svatosti pro druhé, čímž se posvěcoval. Ze všeho nejvíce
můžeme zaznamenat, že veškerá jeho činnost nacházela neustálý motiv v každodenní modlitbě a v eucharistii.“
Církev navrhuje Alberta Marvelliho jako vzor svatého všedního dne pro křesťany třetího tisíciletí.
Albert se narodil 21. 3. 1918 ve Ferraře při řece Pádu v Itálii. Byl druhým ze šesti sourozenců
vychovávaných v křesťanské rodině. Matka nikdy neodmítla toho, kdo přišel prosit o pomoc. Kvůli tomu občas
pocítila nedostatek i rodina. Když se hoši někdy vrátili ze školy, museli se obejít bez polévky nebo bez přílohy.
Maminka jim to vysvětlovala slovy: „Kolem šel Ježíš, který měl hlad, tak jsem mu nabídla, co jsem měla po ruce.“
Když bylo Albertovi patnáct let, zemřel mu otec. Nejmenovanou hlavou rodiny se stal Albert. Tehdy si
začal psát duchovní deník. Jeho vzorem se stal Dominik Savio. V deníku si poznamenal: „Ježíši, raději zemřít než
zhřešit. Pomáhej mi zachovat tento slib. Vím, že cesta dokonalosti je obtížná, ale s tvou pomocí není nemožná.
Základem mého života bude následující schéma: ráno modlitba, a pokud je to možné i trochu rozjímání,
každodenní návštěva kostela, co nejčastější přijímání svátostí, denní modlitba růžence, za každou cenu se varovat
všeho zlého, večer modlitba, rozjímání, zpytování svědomí. V nesnadných chvílích volat Ježíše o pomoc.“
Po maturitě odešel na univerzitu do Bologně, po promoci nastoupil do firmy Fiat v Turíně jako strojní
inženýr. V té době byla už v plném proudu 2. světová válka. V továrně na sebe upozornil nejen zodpovědnou prací,
ale i zájmem o rodinné poměry chudých dělníků. Navštěvoval nemocné a organizoval večerní školy pro mladé.
Albert měl příjemné vystupování, laskavé a citlivé srdce, byl rozhodný a hluboce věřící, což se odráželo
v celém jeho životě. K jeho oblíbeným aktivitám patřil sport, zejména cyklistika. Měl rád také horskou turistiku,
tenis, fotbal, atletiku i plavání. Pokud bychom se ho zeptali, co má v životě za nejdůležitější, odpověděl by
"Eucharistii". Ta byla centrem jeho života. Do deníku si napsal po svatém přijímání: "Ježíš mě zahalil svým
světlem, obklopil mě, nevidím nic víc než Jeho, nemyslím na nic než na Něj, celý svět kolem zmizí, prosím Ho, aby
se nikdy neztratil z našeho pohledu, aby byl vždy tady přítomný a připomínal nám naše povinnosti.“
V roce 1943 byl Albert povolán do zbraně. Západní spojenci začali bombardovat Itálii, mladí Italové byli
deportováni na nucené práce do Německa. Albert využil svého vlivu a pomáhal jim dostat se z nucených prací.
Přišlo se na to, Albert byl sám zatčen a deportován. Deset kilometrů od Rimini byl vlak, ve kterém jel,
bombardován. Albert zorganizoval útěk všech vězňů.
V létě 1946 se vážně zamiloval a začal uvažovat o manželství.
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Stále více se také angažoval v politice se snahou prosazovat do veřejného života křesťanské zásady
a hodnoty. Z modlitby čerpal nadšení pro takovou politickou činnost. Mimo jiné dostal na starost rozdělování bytů
pro obyvatele vybombardovaného města. Na výzvu biskupa se ujal vedení Sdružení katolické inteligence
a organizoval lidovou univerzitu.
Nově vzniklá demokratická strana jej jmenovala členem výboru. Konaly se první volby do místní
samosprávy. Nejočekávanějším kandidátem na starostu byl Albert Marvelli. Nestal se jím. Zemřel náhle ve věku
28 let při dopravní nehodě, která, dalo by se říci, byla velmi podivná. Když 5. října, den před volbami, jel na kole
na volební mítink, narazilo do něho vojenské nákladní auto přijíždějící zezadu. Při dopravní nehodě utrpěl vážné
zranění na hlavě. Zemřel pár hodin na to v nemocnici.
Pohřební obřady se konaly v salesiánském kostele Panny Marie Pomocnice, který byl střediskem mládeže
a dělníků a také centrem, kde působil až do své smrti Albert. Na hřbitov ho doprovázel tříkilometrový průvod.
Při rozloučení bylo řečeno: „Pane, netážeme se tě, proč jsi nám ho vzal, ale děkujeme ti za čas, který jsi
ho ponechal mezi námi.“
Život Alberta je silnou výzvou především pro laiky, aby svědčili o víře každý prostřednictvím svých
ctností: věrností a něhou v rodině, schopností v práci, houževnatostí ve službě pro dobro společnosti, solidaritou
ve vztazích, tvořivostí v ujímání se užitečných činností pro evangelizaci a podporu lidí. Záleží na nás, zda
dokážeme, že evangelium je aktuální a že víra nevyčleňuje věřícího z dějin, ale naopak ho s nimi hluboce spojuje.
Blahořečení Alberta Marvelliho je výzvou k nalézání cesty ke svatosti v rodině, v práci, v politice. Žít svoji svatost
ve studiu, v práci, v každé situaci, ve které se ocitneme!
V čem nám může být Albert Marvelli vzorem:
horlivě se modlil
v těžkostech nepřestal věřit
každému pomáhal
bojoval za mír a spravedlnost
nikoho neodsuzoval
byl optimistou v nejtěžších dobách války
viděl na lidech jejich dobré stránky
nemyslel na sebe
nevšímal si pošklebků od ostatních
Z deníku Alberta Marvelliho:
„Zastavit se a zhodnotit náš život duchovní, morální, materiální, vše, čím se projevují naše myšlenky a naše vůle.
Zjistit dosaženou cestu, abychom viděli, zda jsme dosáhli pokroku, nebo se opožďujeme, a znovu vytrvale jít
cestou, naší duchovní cestou, kterou Pán svěřuje všem, rozličnou, ale se stejným koncem, spásou.“
„Předsevzetí, která si dávám, mají nekonečnou hodnotu, protože nekonečná je milost a milosrdenství Pána. Nejtěžší
je být jich hoden. Všeobecný program lze shrnout do jednoho slova – svatý.“
„Je potřeba pracovat v milosti Boží. Při zkáze Sodomy a Gomory pouze spravedliví mohli zachránit město, ne
vůdci, oni neměli před Bohem žádné právo zachránit vlast před zkázou. Nejsou potřebná děla, ale milost Boží,
čistota a svatost svědomí. Je vlastenectvím prosit, aby vůdcové byli v milosti posvěcující.“
Anička Rozsívalová

15. 6. 2012 SE KONÁ POUŤ V KOSTELE VE ŠLÉGLOVĚ KE CTI
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
JSTE ZVÁNI NA MŠI SVATOU V 17.00 HOD.
P. Piotr Grzybek
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Poradenství v obtížných situacích
Úterý 26. června od 9.30 do 18.00 – poradenství v obtížných situacích
s Bc. Marcelou Řezníčkovou - učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28.
Objednání termínů na tel. 731 402 395.
Psychologické doprovázení na cestách života – poradenství
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou, absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Učebna, 1. patro
UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 777 988 864.
Pro děti a mládež
Tradiční program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“, každý čtvrtek od 9.30 do 11.00
na farním středisku. Srdečně zveme nové maminky a jejich děti.

Srdečně zveme všechny děti ZŠ na tradiční Prázdninové programy (formou příměstského tábora), které se uskuteční ve dvou termínech: 9. – 13. 7 a 30. 7. – 3. 8.
Další podrobnosti najdete na www.cprsumperk.estranky.cz.
Scholičkový prázdninový pobyt se uskuteční od 25. srpna do 29. srpna.
Cena 750 Kč/dítě. Podrobnosti u Pavly Špatné nebo na www.cprsumperk.estranky.cz

Klub osamělých (nejen) rodičů
Společné předprázdninové posezení – v pátek 29. června v 19.00 v areálu UVAX
Pro farnost
K příležitosti svátku svatého Jana Křtitele zahrají děti farnosti divadelní hru Obrazy ze života Jana
Křtitele. Představení se uskuteční 22. června po mši svaté (na které se budou rozdávat vysvědčení
z katecheze) v 19.00.
Kurz „Etické otázky všedního dne“
25. a 26. června v učebně UVAX, cena celého kurzu 2300,- Kč. Kurz je akreditován MŠMT. Na kurz
navazuje II. část, která se uskuteční na podzim. Určeno pro učitele a ty, co pracují s dětmi
Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma
Diva(delní) klub – pro všechny, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát nezávazně
divadlo … Každou středu od 10.00 hod v učebně, 1. patro, UVAX.
Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. Stanislavou Táborskou každé pondělí; od 16.30 do 18.30; (cena za jednu
masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč). Pouze do 11. června.
Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30 na farním
středisku; 25Kč/lekce
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Připravujeme od nového školního roku:
Kurz angličtiny pro začátečníky
Začátek od 18. 9. vždy v úterý ve velkém sále na farním středisku.
1. skupina Začátečníci I 16.15-17.15
2. skupina Začátečníci II 17.30 - 18.30
Cena za 1. pololetí (září – leden) 1 170,- Kč
Začátečníci I: New Headway Elementary od 5. lekce
Začátečníci II: New Headway Elementary od 10. lekce
Lektorka: Mgr. Petra Janíčková (za svobodna Hantková)
Bližší informace na tel. 731 402 395 nebo www.cprsumperk.estranky.cz.

POZVÁNÍ DO KINA
V měsíci červnu se budou v šumperském kině promítat dva filmy, které by bylo možné snadno
přehlédnout, i když se jedná o díla pozoruhodná a rozhodně stojí za zhlédnutí.
Prvním je film italského režiséra Nani Morettiho
s názvem Máme papeže (Habemus papam), který pojednává
o tom, jaké to je, když nově zvoleného papeže přepadne strach
ze zodpovědnosti. Takové téma by jistě vybízelo ke sžíravé kritice
církve a jejích zvyklostí, nebo naopak k ukazování ideálů víry.
Režisér se oběma těmto rizikům úspěšně vyhnul a natočil film
plný lidskosti, který zobrazuje církevní zákulisí s nevtíravým
inteligentním humorem a laskavým nadhledem. Film bude
promítat šumperské kino OKO ve čtvrtek 14. 6 ve 20.30 hod.

Druhým filmem, na který rozhodně stojí za to jít, je íránský film
Rozchod Nadera a Simin, oceněný Oscarem za nejlepší zahraniční
film. Ukazuje manželskou krizi jedné íránské rodiny v prostředí
zároveň blízkém a zároveň exotickém, navíc z bezprostřední blízkosti.
Nemá smysl prozrazovat, co je obsahem filmu, ale jsem přesvědčen, že
citlivého diváka film strhne svým tempem a dramatem téměř
shakespearovským. Film bude promítat šumperské kino OKO
ve čtvrtek 21. 6 ve 20.00 hod.
Tomáš Havlíček

POUTNÍ MŠE SV. KE SV. JANU KŘTITELI
V NOVÉ SENINCE
SE KONÁ 24.6 V 11.00 HOD

Strana 16

Tam&Tam – Číslo 6, Ročník 3, červen 2012

OHLÉDNUTÍ
ZA CHARITNÍ POUTÍ 2012
V sobotu 12. května 2012 se konala tradiční pouť Charity Šumperk u kostelíčku Božího Těla
nad Bludovem. Pouť byla určena především pro všechny koledníky Tříkrálové sbírky.
Program začal v 10 hodin poutní bohoslužbou, kterou
za hudebního doprovodu skautů z Rudy nad Moravou celebroval
šumperský kaplan P. Pawel Zaczyk. Tématem prvního čtení při
bohoslužbě slova byla „pouť“, konkrétně úryvek o putování apoštola
Pavla s bratry, kteří se vydali do Sýrie, Kilikie a pokračovali až
do galatské krajiny a zvěstovali evangelium (Sk 16,1-10). Bohoslužby se
zúčastnilo přibližně padesát poutníků, a to např. z farnosti Šumperk,
Velké Losiny a Hanušovice.
Po závěrečném požehnání rozdávali u vchodu do kostela
pracovníci Charity Šumperk zúčastněným pamětní listy, které sloužily
také jako volná vstupenka na rozhlednu Háj.
Pokračování pouti bohužel pokazily nepříznivé povětrnostní podmínky. V tomto čase většina přítomných
prodlévala u ohně a pochutnávala si na klobáskách nebo teplých nápojích.
Letos poutníky sice nezahřálo květnové počasí, ale zato jistě Boží láska, Boží přítomnost a radost v tomto
společenství.
Rád
bych
poděkoval
P. P. Zaczykovi,
mým
spolupracovníkům z Charity Šumperk, kostelníkovi J. Adámkovi,
organizátorům akce Bohutínská žába, skautům a samozřejmě
všem zúčastněným, kteří se do programu pouti zapojili.
Dík patří také Městu Šumperk, které přispělo grantem na
pořádání této akce.
Snad se v příštím roce na pouti shledáme za lepšího
počasí!
Mgr. Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk

V NEDĚLI 24. 6. 2012 SE BUDE KONAT
TRADIČNÍ POUŤ ŠUMPERSKÉ FARNOSTI SV. JANA KŘTITELE.
Pouť bude zahájena slavnostní mší svatou v 9 hodin. Odpoledně ve 14:30 hod bude
slavnostní požehnání a na ně naváže program na dvoře farního střediska. Odpoledne
bude hrát hudba k tanci i poslechu a bude k dispozici bohaté občerstvení.
Srdečně zveme všechny farníky ze Šumperka i okolních farností.
P. Slawomir Sulowski
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O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH
CSSR – KONGREGACE NEJSVĚTĚJŠÍHO VYKUPITELE (REDEMPTORISTÉ)
Je milost, když se dobře začíná,
větší milostí je, když se na dobré cestě zůstane,
ale největší milostí je, jdu-li dále až k cíli,
i když jsem zlomený a vyčerpaný.
D. H. Camara
Slova brazilského arcibiskupa recifského jsou jako „vyšitá“ nejen pro životopis
zakladatele redemptoristů, ale i jeho následovníků…
Zatímco jeden Ital – A. Stradivari začátkem 18. století sestrojil nástroj – housle,
které mu přinesly slávu všech dob, ten druhý – advokát Alfonso prohrál proces, který
všichni pokládali předem za vyhraný. Jakoby slovo „úspěch“ nepatřilo do slovníku našeho
doktora práv. Nesnáze, ponížení, těžká choroba (pozvolné znetvoření páteře) a jiné utrpení
provází téměř 91-letý život sv. Alfonse z Liguori.
Během jeho života proběhlo (jenom v Evropě!) přes 22 bitev a válečných tažení,
která trvala několik let.
A přes všechno to viditelné, skutečné zlo si Alfons před sochou
Ukřižovaného uvědomuje, že jedině Bůh je plný lásky, že nás tak miluje, že
nám dává svého jediného Syna ...
Alfonsovi není lhostejná duchovní bída venkovského obyvatelstva, a
proto roku 1732 zakládá kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele. Její členové se
mají co nejvíce svými slovy i činy přiblížit Ježíši – lidové misie jsou určeny i
těm nejprostším …
Redemptoristé získávají další příznivce, na sever od Alp je jejich
šiřitelem sv. Klement Maria Hofbauer. Ve Vídni se pokouší založit klášter,
jenže tahle „činnost“ i lidové misie jsou zakázány vládnoucím císařem Josefem
II. Se svými dvěma druhy odchází do Varšavy, kde se zapojují do charitativní
sv. Alfons
činnosti s benonity, ale za Napoleona jsou uvězněni, pak vyhnáni. Vrací se do
Vídně – věří v dobro člověka, stává se vyhledávaným zpovědníkem a svou laskavostí si získává srdce chudých
i šlechticů. A po jeho smrti (1820) se začíná kongregace nezadržitelně šířit.
Dalším Čechem misionářem je sv. Jan Nepomuk Neumann (1811 Prachatice
– 1860 Filadelfia). Řeholní sliby složil jako první redemptorista na americkém
kontinentě, stal se filadelfským biskupem. Nenechal se odradit těžkostmi, staví
kostely, školy, věnuje se přistěhovalcům, odsuzuje rasovou nenávist … Umírá na
srdeční záchvat ve svých 49 letech.
Mezi světce kongregace patří i bl. Metoděj Dominik Trčka, narozený r. 1886
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jeho životopis je od šedesátých pátých narozenin plný
jmen věznic komunistického režimu: Ilava, Mírov, Brno, Leopoldov … Na Vánoce r.
1958 je odsouzen ke korekci jen proto, že si potichu zpíval koledu. Po zápalu plic –
kdy mu věznitelé opakovaně odmítli lékařskou pomoc – následuje smrt. P. Trčka je
spolu s dalšími 26 řeckokatolickými mučedníky blahořečen v roce 2001.
Bl. Metoděj Trčka
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Pronásledování, nucené práce na Sibiři, sovětské věznice, pracovní tábory a
smrt z rukou mučitelů čekaly kromě jiných i biskupy Mikuláše Čarněckého, Vasila

Tam&Tam – Číslo 6, Ročník 3, červen 2012

Veličkovského, redemptoristy Ivana Ziatyka, Zynovija Kovalyka. Ani nejbrutálnější vězení nezničilo jejich
přesvědčení o Božím milosrdenství. Jejich oporou, posilou a nadějí byla Panna Marie.
Ikona Matky ustavičné pomoci – kterou svěřil
papež Pius IX. redemptoristům, aby šířili úctu k P. Marii je průvodkyní na cestě lidského života, který je naplněný
bolestí a smutkem.
Obraz pochází z Kréty, kam přišel šířit radostnou
zvěst sv. Pavel s Titem.
Dějiny tohoto obrazu splývají s dějinami Evropy:
šíření křesťanství, nadvláda Arabů, nenávist islámu,
znovuprobuzení křesťanství, žárlivost, sobectví a
nenávist, ničení obrazů a kostelů, války …
Obraz, který upadl do zapomenutí, je v roce 1866
restaurován polským umělcem Leopoldem Nowotným a
převezen do kostela sv. Alfonse v Římě. Na ikoně je
vyobrazena Panna Maria, která drží malého Ježíše. Dva
archandělé mají v rukou nástroje umučení: Gabriel kříž a
hřeby, Michael kopí a nádobu s houbou. U jednotlivých
postav jsou nápisy, které nám prozrazují, kdo je na
dřevěné desce zobrazený.

Matka ustavičné pomoci

Podrobné popovídání o jednom z nejznámějších vyobrazení P. Marie najdete na adrese: http://www.cssr.cz.
A kde se nachází kláštery redemptoristů u nás? Nejznámější je Svatá Hora u Příbrami, Tasovice, Frýdek,
Praha – sv. Kajetán. Ještě nedávno bychom mohli připsat Králíky – poutní místo nazývané Grulich – jenže v této
době to již tak není.
A sestřičky redemptoristky O.Ss.r. – sestry řádu Nejsvětějšího Vykupitele, které adorují a modlí se za spásu
světa, jsou nejblíže v Rakousku (Ried am Inn) a v Polsku (Bielska-Biala).
Lenka Šafaříková

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÉ LOSINY ZVE NA

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI
Pátek 22. 6.

18.00 hod.

koncert Jaroslava Svěceného

Sobota 23. 6.

14.00 hod.

koncert Spirituál Kvintet

16.30 hod.

poutní mše svatá

18.00 hod.

přednáška P. Jaroslava Brože – Skrytý oheň Matky Terezy

8.30 hod.

MŠE SV.

Neděle 24. 6.

Předprodej vstupenek na koncerty v Informačním centru Velké Losiny

Tam&Tam – Číslo 6, Ročník 3, červen 2012

Strana 19

ŠUMPERSKÁ NOKTURNA PO ROCE VYBÍZEJÍ K ZASTAVENÍ S HUDBOU
Šumperská nokturna již počtvrté přinesou večerní hudební zastaveníčka na Kostelním náměstí
před kopiemi fresek Leonarda da Vinciho v Šumperku. Ti, kdo se v minulých letech vypravili mezi muzikanty,
kteří mají blízký vztah k našemu krásnému městu, mohli zažít příjemné chvíle spojení křehké hudby s ptačími
písničkami v usínajících dnech.

Na prvním festivalovém koncertu se
představí sourozenci Novákovi a Kolčavovi. V obou
rodinách je hudba součástí každého dne. Johana je
studentkou třetího ročníku JAMU v Brně, její mladší
sestra Daniela je absolventkou ZUŠ v Šumperku a
bývalou dlouholetou členkou našich Motýlů, David je
žákem ZUŠ a převzal i sborové pěvecké žezlo. Jejich
blízcí přátelé pocházejí z Dubicka. František je
absolventem kroměřížské konzervatoře, Dominik
studuje na Církevní konzervatoři v Olomouci.
Druhý večer bude patřit třem mladým, ale
velmi šikovným šumperským muzikantům. Ne každý
talentovaný klavírista má štěstí, že na své
muzikantské cestě potká kamaráda, se kterým může
hrát na koncertech, přehlídkách, interpretačních
soutěžích. Čtrnáctileté studentky gymnázia Kateřina
Šebestová s Anetou Bočkovou to štěstí mají – našly
se v jedné klavírní třídě a setkání si náramně užívají.
Jejich klavírní duo bylo několikrát oceněno.
V minulém roce obě dívky obdržely Cenu města
Šumperka. Během večera rozezní svůj klarinet také
žák osmé třídy Tomáš Žůrek, pro kterého je hudba

každodenním koníčkem. Kromě klarinetu hraje
na klavír, zpívá v Motýlech, dochází do hodin
sólového zpěvu našeho vzácného Aloise Motýla
a potom si ještě odskočí zahrát do souboru Classic
Band.
Festival
uzavře
TapTýda
Loučná
nad Desnou, pěvecké sdružení věčně mladých
hudebních nenasytů, kteří se nebrání téměř žádné
ochutnávce rozmanitých muzikálních laskomin.
Zkouší na ZŠ pod vedením Petra Lukáše vždy v
pátek večer. Členové sboru si po vydatné práci či
studiu užívají aktivního odpočinku při páchání
nejrůznějších hudebních záležitostí, jsa překvapeni
bohatostí múzického menu. Byla by velká škoda
přijít o vzácné chutě klasiky, neokoštovat lidové
písně či nepoválet na jazyku spirituálek, jazzovku
nebo také například indiánskou písničku.
Budeme velmi rádi, když přijmete naše
pozvání a nahlédnete pod pokličku našeho snažení.
Těšíme se a přejeme hezký zážitek.
Vít Rozehnal

Šumperská Nokturna – program
pondělí 25. 6. 2012 ve 20.30 hod na Kostelním náměstí:
JOHANA NOVÁKOVÁ – klavír
DANIELA NOVÁKOVÁ – zobcová flétna
DAVID NOVÁK – housle
FRANTIŠEK KOLČAVA – violoncello
DOMINIK KOLČAVA – housle
středa 27. 6. 2012 ve 20.30 hod na Kostelním náměstí:
KATEŘINA ŠEBESTOVÁ – klavír
ANETA BOČKOVÁ – klavír
TOMÁŠ ŽŮREK – klarinet
pátek 29. 6. 2012 ve 20.30 hod na Kostelním náměstí:
TAP TÝDA – pěvecké sdružení z Loučné nad Desnou
na všechny koncerty vstup volný
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Drazí čtenáři, vítám vás na začátku června,
měsíce, který je bohatý na svátky a slavnosti.
V mnoha farnostech či kaplích slavíme poutě,
slavnost Božího Těla je příležitostí k radostné
a mnohdy i veřejné oslavě Ježíše, svátek Ježíšova
Srdce je krásnou připomínkou Boží lásky k nám.
Slavnost Jana Křtitele či svatých Petra a Pavla jsou
velkými dny jak pro celou církev, tak i pro mnohé
z nás. Děti končí školní rok a také výuku
náboženství, radují se z úspěchů a těší na prázdniny
a je třeba, abychom je ocenili a také poděkovali všem
učitelům či katechetům. V Šumperku máme k tomu
i radostný den prvního svatého přijímání dětí,
v neděli 17.6. No, prostě se asi v červnu nudit
nebudeme, a je to dobře. Rád bych vás povzbudil,
abychom přes veškerou únavu prožili tyto všechny
události radostně a s nasazením.

setkání skrze TV Noe a
Proglas. Teď ale se na
nás obracejí organizátoři
s prosbou o finanční
pomoc
v přípravě.
V našich
kostelích
najdeme
„magnetky“
s heslem setkání, převzatým z Listu Galaťanům:
„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ a fotkou
jednoho ze žďárských kostelů. Příspěvek 50,- Kč
za takovou magnetku pomůže zajistit krytí tohoto
setkání. Prosím, darujte těch 50 korun mládeži.
Magnetku si dáte třeba na ledničku a budete vám
připomínat, že jste pomohli mládeži obohatit
prázdniny o duchovní zážitek a nejste jen
pozorovateli, ale trochu i organizátory. Dík vám
za to.

Chtěl bych se vrátit k tomu, co je za námi.
Předevčírem jsme prožili už potřetí „Noc kostelů“.
Moc děkuji všem, kdo jste ji připravili. Je to akce,
která je jakýmsi gestem otevřené náruče pro ty
z našich spoluobčanů, kteří běžně do kostela nechodí.
Mnohdy mají strach, pak i malé znalosti z oblasti
náboženství či sakrálního umění. Setkal jsem se
s několika návštěvníky, kteří během noci kostelů
přišli do kostela opravdu poprvé. Myslím si, že toto
první setkání s posvátným prostorem, je pro ně velmi
důležité. Pomysleme si, že v celostátním měřítku jsou
to desítky tisíc lidí, kteří přišli do kostela, něco zažili,
setkali se s krásou umění, něco se dozvěděli, možná
ztišili a také zakusili vlídné přijetí ze strany
„kostelních“ organizátorů … Kdyby jen pro několik
z nich byla tato návštěva impulsem k dalšímu hledání
– Bohu díky! Ještě jednou moc děkuji.

Měsíc červen je skoro vždycky dobou
očekávání na přesuny kněží v celé diecézi. Nic
podrobného zatím nevíme. Skoro jistě se budeme
loučit s šumperským kaplanem P. Pawlem a také
dostaneme do děkanátu posilu v podobě nového
duchovního správce v Bludově. Jména budeme znát
až za měsíc. Prozatím zůstávejme v modlitbě.
Zvláštní příležitostí k tomu je červnový svátek
Ježíšova Srdce 15.6. Je to totiž v celé církvi den
modlitby za posvěcení kněží. My kněží budeme na
tento úmysl putovat na Svatý Hostýn v úterý 12.6.
Pouti se s námi zúčastní i nový apoštolský nuncius
Giuseppe Leanza. Bohoslužbu můžete sledovat
na internetu prostřednictvím on-line kamery od 9.00
hod. (Jinak dění na Hostýně můžete takto sledovat
denně na stránkách: www.hostyn.cz). V červnu se
konají také kněžská a jáhenská svěcení. Proto ještě
jednou prosím: pamatujte na kněze a kněžská
povolání v modlitbě.

Blíží se prázdniny a s nimi pestrá nabídka
táborů, dovolených, duchovních obnov. Najdete toho
mnoho třeba v Katolickém týdeníku a jinde.
Výjimečnou akcí těchto prázdnin je ale Celostátní
setkání mládeže, které se má konat ve Žďáru nad
Sázavou 14. – 19. srpna. Podrobné informace jsou na
internetu: zdar2012.signaly.cz. Vybízím všechny
mladé k účasti. Všichni budeme moci sledovat toto
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Šumperským farníkům připomínám, že
o svátku sv. Benedikta (11.7.) je u nás adorační den
farnosti. Určitě se k tomu vrátím ještě v příštím čísle.
Už dnes si však rezervujte tento den jako zvláštní
příležitost k modlitbě a adoraci.
Moc zdravím. P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

Abrahámova těžká „cihla“
Karol Wojtyla rád už v mládí pozoroval východ slunce. Jako papeži mu ovšem východní „vítr“ přinášel
veliké problémy. O začátku pontifikátu si kladl základní otázky: „Proč neexistuje náboženská svoboda v arabských
zemích? Proč muslimové dávají rovnítko mezi křesťany a Američany či Ameriku a odtud pak jejich nepřátelské
akce proti křesťnům?“ Ti přicházeli na arabský poloostrov za prací v ropném průmyslu z Filipín, Libanonu, Indie i
od jinud, tedy z Východu, ne Západu. Hledal odpovědi a řešení.
Křesťanská diecéze – její část – apoštolský vikariát Arábie – měla sídlo v Abú Dhábí a patřila do něj
Saúdská Arábie, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Omán, Katar a Jemen. V celé diecézi na třech milionech km2
žilo 42 milionů muslimů a mezi nimi roztroušeně půldruha milionů katolíků. Situace zde připomínala církev raného
křesťanství. Navíc tato obrovská diecéze se chtě nechtě řídila rozdílnými příkazy světských vládců. Například
v Saúdské Arábii bylo jakékoliv propagování křesťanství zakázáno. V Arabských emirátech byly katolické obřady
povoleny v soukromí, ve vlastním domě, na vlastním pozemku. V Dubaji, Abú Dhábí, Bahrajnu a Fudžajráku byly
povoleny katolické školy. Konvertovat zde mohli občané jedině k islámu. Pro výuku náboženství, první svaté
přijímání a pro nedělní bohoslužbu katolíků platí tam úplně všude: svátečním dnem je pátek. Muslimský víkend tak
vlastně začíná už ve středu večer a pokračuje ve čtvrtek a pátek. Většina katolických bohoslužeb se tak smí konat
jen v těchto dvou dnech. Pastoraci navíc omezuje islámské právo. Neděle je normální pracovní den. Navíc častým
terčem útoků islámských fundamentalistů (řídících se dogmaticky učením koránu, nesmiřitelných k souvěrcům
i jinověrcům) jsou katolické kostely při bohoslužbách. Náboženská svoboda v pravém slova smyslu je tedy
prakticky neznámá.
Jan Pavel II., vysoce vzdělaný teolog a filosof, věděl, že svět nemůže zapomenout na 1 400 let konfliktů
a „svatých válek“, a na to, že dějiny vztahů křesťanství a islámu jsou od počátku nepřátelské, s přímými pokusy
vzájemně se zničit. Jedna strana vedla křížové výpravy s Kristovým křížem na praporcích a štítech, druhá zase
nájezdy na Evropu s Alláhovým jménem na štítech a přilbicích. Toto nepřátelství musí skončit, já sám musím tuto
změnu veřejně uvádět v život, rozhodl se papež. Samotný druhý vatikánský koncil hlásal kladný přístup
k muslimům, bylo zde dokonce vydáno i společné
prohlášení odsuzující násilí. Opravdová změna
v přístupech k muslimům nastala až se zvolením Karola
Wojtyly papežem. Žádný jiný papež nevěnoval tolik
pozornosti vztahům s muslimy jako Jan Pavel II. Během
svých apoštolských cest za katolíky do muslimských zemí
dospěl k rozhodnutí, že katolická církev musí znásobit své
úsilí a odstraňovat nepřátelské postoje.
Z obrovského množství papežovy práce pro
usmiřování křesťanství a islámu lze považovat za základní
Usiloval o smíření v síle Ducha svatého
ty, které lemovaly jeho pontifikát. Tak v Mezinárodním
roce mládeže 1985 přijal pozvání marockého vládce, krále Hassana II., a jak vzpomíná papežův osobní tajemník
dnes krakovský kardinál Dziwisz, sám dokonce zkontroloval výzdobu oltáře. Svatý otec tedy přistál 19. srpna
v marocké Casablance, kde se na stadionu shromáždilo osmdesát tisíc mladých muslimů. Bylo to neslýchané
a poprvé, kdy hlava katolické církve oslovila muslimské posluchačstvo. Nádherný byl pohled z nejvyšších míst
stadionu – uprostřed hnědi u mikrofonu nádherná bílá tečka, která děkuje králi za pozvání. Poté se papež zeptal, co
by mohl udělat pro oficiálně muslimské království. Hassan odpověděl: „Vaše Svatosti, nemáte jenom náboženskou
zodpovědnost, ale i výchovnou a morální. Jsem si jistý, že desetitisíce Maročanů, zvláště mladých, budou více než
šťastné, když k nim promluvíte o morálních hodnotách a vztazích mezi jednotlivci, společenstvími, národy
a náboženstvími.“ (historické setkání OR[EWE] v Maroku, 9. září 1985, str. 12) Svatý otec na to rád přistoupil
a řekl, že přiletěl, aby vydal svědectví o tom, v co věří. „Křesťané a muslimové jsou Abrahámovi potomci,
vyznávají téhož Boha, jediného. Musíme si jeden druhého vážit.“ „je třeba si přiznat jak to, co máme společného,
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tak to, co nás rozděluje. Společně věříme v jednoho jediného na nejvýše spravedlivého a milosrdného Boha, který
si přeje, aby jeho lidská stvoření byla spasena a žila s ním navěky … rovněž věříme v důležitost modlitby, postů
a dávání almužen, pokání a odpuštění. Rozdíly mezi oběma vírami, které spočívají hlavně v křesťanské víře
v Krista jako Božího Syna Spasitele světa, bychom měli přijímat s pokorou, úctou a vzájemnou tolerancí. Papež
věděl, že velká odpovědnost leží na médiích, aby přinášela pořady, které by učili porozumět světům odlišných
kultur a vzájemné úctě.“ Kupodivu četné arabské noviny na papežovo vystoupení reagovaly pozitivně.
V Asissi se v roce 1986 konal Den modliteb za mír, na nějž přijelo i několik představitelů islámu. Ale
zlepšení vztahů se začalo projevovat jen na straně katolické církve. Na straně druhé došlo k rostoucímu vlivu
určitých fundamentalistických skupin a států a k vyostření vztahů arabského světa k Izraeli vzhledem
k Palestincům. V některých státech došlo k zavedení muslimského práva šaríja, jemuž zůstaly podřízeny i předpisy
civilního práva. Plně se projevilo zhoršení vztahů ke katolíkům při papežově desáté poutní cestě do Afriky. Veřejně
odsoudil pronásledování súdánských křesťanů a vystoupil proti teroru. Súdán byl ovládán islámskými radikály,
kteří zejména na jihu země prodávali křesťanské ženy a děti do otroctví, ba docházelo zde i k ukřižování mužů,
kteří se veřejně hlásili ke křesťanství. To vedlo k ozbrojenému odporu. Přes varování súdánských biskupů
10. 2. 1993 Jan Pavel II. přiletěl, políbil chartúmskou půdu a po uvítání svůj projev začal slovy: „Když jsou lidé
slabí, chudí a bezbranní, musíme pozvednout hlas na jejich podporu. Přišel jsem, abych podpořil spravedlnost a mír
pro všechny občany této země bez výjimky, nezávisle na jejich náboženství, společenském postavení, etnickém
původu nebo barvě pleti.“ Desítihodinová poutní zastávka v Chartúmu sice pronásledování nezastavila,
ale pomohla k tomu, že perzekuce křesťanů se dostala na program mezinárodních jednání. To zase dodalo odvahu
těm, kteří nesouhlasili s činy vůdce muslimského bratrstva Hassana Turabiho, na Sorboně vystudovaného právníka
a bývalého děkana právnické fakulty chartumské univerzity, a přinutili ho, aby se v Římě na krátké tři minuty
setkal s papežem, stejně jako se členy Papežské rady pro mezináboženský dialog a s kardinálem Franciscem
Arianzem.
2. srpna 1990 přepadl Irák území Kuvajtu a zahájil tak akci Záliv. Pokusil se tento šejkát připojit k Iráku.
V tom okamžiku Svatý Stolec tam zaměřil diplomatické akce. Jan Pavel II. poslal prostřednictvím iráckého
a amerického vyslance u Svatého
Stolce výzvu prezidentům Saddámu
Husajnovi a Georgu Bushovi. Žádal
iráckého prezidenta, aby vyvinul
mírovou iniciativu, která „by byla ke
cti Vaší milované zemi, regionu a
celému světu“. Prezidentu Bushovi
opakoval pevné přesvědčení, že tato
válka povede k tragickým následkům,
a požádal ho, aby zvážil, zda i snaha o
dialog by nemohla obnovit suverenitu
Kuvajtu. „Válka, do níž se zapojíte,
problémy nevyřeší.“ Přesto všechno
Pohled na Svatou Zemi z Mojžíšovy hory Nebo v Jordánsku
letecká válka začala v 01 hodinu a
deset minut 17. ledna 1991. Během čtyř dnů učinil papež 25 výzev k míru v Perském zálivu. Nicméně válka
skončila odchodem Iráčanů z Kuvajtu, ale jejich vůdce zůstal v Bagdádu u moci a způsoboval další problémy.
Naplnila se tak prorocká slova Jana Pavla II., že válka problémy nevyřeší.
V roce 1994 prožil Svatý otec zklamání v bývalém jugoslávském konfliktu. Pokusil se zde zorganizovat
poutní cestu do Chorvatska, Bosny a Srbska, během níž chtěl papež přímo na místo bojů přednést výzvu míru,
riskuje vlastní život. Chorvatský prezident Fraňo Tudžman, katolík, a bosenský prezident Ilija Izetbegovič, muslim,
souhlasili. Po třetím jednání souhlasil i bez podmínek srbský prezident Slobodan Miloševič, pravoslavný,
a nakonec i vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžič. Návštěvu zablokovala však většina biskupů Srbské
pravoslavné církve, když jen patriarcha a čtyři další biskupové ji schvalovali. Navíc krátce před datem příletu
Svatého otce našly bosenské bezpečnostní síly velkou bombu, složenou z 20 protitankových min a více než 25 kg
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plastické trhaviny, skrytou pod mostem, přes který měl papež v průběhu návštěvy jet. Bomba byla zneškodněna,
a tak další setkání papeže se smrtí se nekonalo. Vatikán tedy 7. září návštěvu nedoporučil, ale papež přesto přiletěl
9. a 10. září do Záhřebu, k 900. výročí založení arcibiskupství.
Na jubilejní rok 2000 naplánoval Svatý otec Jan Pavel II. pouť po stopách Abraháma, Mojžíše, Ježíše
a sv. Pavla. Bohužel z Iráku, kde měla jeho pouť začít v chaldejském městě Uru, mu nebylo uděleno povolení.
Saddám Husajn ono své „NE“ velice ustaraně motivoval příliš velkým rizikem, i když mezinárodní jednotky byly
ochotny zajistit papežovu bezpečnost. Prezident dokonce poslal papežovi dar. Ten jen při audienci zíral, když viděl
dva ze tří iráckých biskupů, kteří se prohýbali pod tíhou nádherně vykládané skřínky, v níž Husajn poslal papeži
cihlu z Abrahámova domu. Papež byl velmi, velmi lidský, když k tomu jen podotkl: „To se podívejme, a já
odjakživa myslel, že Abrahám bydlel ve stanu.“
12. 3. 2000 se ve Svatopetrské bazilice slavil Den odpuštění. Papež se omluvil za chyby, jimiž se
křesťané provinili, a požádal o odpuštění. Pětkrát z jeho úst zaznělo: „Nikdy více!“ Plánovanou pouť stejně zahájil
ve Vatikánu, poté se vypravil do Káhiry, na horu Sinaj, do Jordánska, na horu Nebo, do Palestiny, Betléma,
Jeruzaléma a do Skalního domu, na jedno z nejposvátnějších míst Islámu. Pak přišlo nečekané pozvání
do Damašku v Sýrii. Zde 6. 5. 2001 překročila poprvé hlava katolické církve práh mešity Omayyad, kde jsou
uschovány relikvie sv. Jana Křtitele. Ta chvíle byla důležitá v dějinách náboženství křesťanů i muslimů. Zdálo se,
že obě náboženství se nebudou nadále ukazovat ve své opozici, ale v toleranci.
Pak přišlo 11. září 2001. Mezi 8,45 a 9,45 místního času se dvě letadla s pasažéry na palubách roztříštila
o stěny sídla světového obchodního centra v New Yorku, třetí letadlo narazilo do západního křídla Pentagonu
a čtvrté se zřítilo zásluhou teroristů k zemi. Jana Pavla II. zastihly ony události v Castel Gandolfu, kam jej
informoval vzrušeným hlasem státní sekretář Angelo Sodano. Doslova zdrcený Svatý otec prožil zbytek dne na
modlitbách v soukromé kapli. Nazítří se konala na náměstí sv. Petra mimořádná generální audience. Papež ji
nazval: „Temný den v dějinách lidstva“ a úpěnlivě varoval před nekonečně roztočenou spirálou násilí. Poté Svatý
otec, jednaosmdesátiletý nemocný muž, vstoupil do fáze jednání o míru a sankcích. V jednu chvíli se vydal až do
Azerbajdžánu, který hraničí s Iránem, aby přes hranice jednal s vůdci Islámu. Vyslal mimořádné vyslance do Iráku
a USA a setkal se s politiky na třech kontinentech, aby jasně řekl: „Jsem proti válce ve jménu Boha.“ Chtěl
zažehnat byť i preventivní válku, která by byla jednostranná, nezákonná a nemorální.
15. 3. 2003 přijal k audienci kardinála Pia Laghiho, který se vrátil z mise u prezidenta Bushe. Ten sice
rozuměl varování papeže o roztočené spirále násilí, ale už nehodlal uhnout. Sám dal Husajnovi 48 hodinové
ultimátum. V téže chvíli kardinál Etchegeray předal Svatému otci dvojznačnou odpověď irácké vlády, že chce
spolupracovat s inspektory OSN v otázce jaderných zbraní, ale odpověď se zdrženlivě vyjadřovala k ostatním
zbraním hromadného ničení a k válce. Papež na to reagoval posledním pokusem prchající naděje, podporované
modlitbou a výzvou oběma stranám a lidstvu vůbec: „Ještě je šance! Nikdy není pozdě! Už nikdy válku! Mohl by
se zrodit svět, v němž by muži a ženy s živou a účinnou vírou mohli vybudovat lidskou společnost podle Boží
vůle.“
Přesto 20. 3. 2003 začaly na Bagdád dopadat první bomby. Zdrcený papež si uvědomoval rozsah tragédie,
které nebyl sto zabránit. Nepodléhal ale tlaku Západu ani Východu. Jeho: „Svět se může změnit!“ je tak snad
nejcennějším odkazem, který nám zanechal.
pokračování příště
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