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MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

Všichni se radujeme,
že z našeho děkanátu,
z farnosti Ruda nad Moravou,
je poslán na vinici Páně nový kněz,
premonstrát, O. Zachariáš Kristek.
OTČE ZACHARIÁŠI,
PŘEJEME TI BOŢÍ POŢEHNÁNÍ
A RADOST ZE SLUŢBY,
KE KTERÉ JSI BYL BOŢÍ MILOSTÍ
POVOLÁN.

Představujeme farnost
Všem čtenářům přejeme požehnané
a krásné prázdninové dny.
Redakce

Ruda nad Moravou
a mnoho dalšího…

Titul jednoho článku v katolických novinách v Polsku, který pojednával o kněţství, byl
překvapivý: Špinavé nohy pod ornátem. Vystihuje
však napětí, které souvisí s bytím knězem. Je to
člověk, který se dotýká nejposvátnějších skutečností,
zároveň ale zápasí jako kaţdý jiný křesťan s vlastní
slabostí. Člověk z krve a z masa, kterého Bůh vybral
ke své sluţbě v církvi, k úkolům, které ho nekonečně
přesahují.
Píšu tato slova v souvislosti s nyní probíhajícím rokem kněţí, také ale mám radost z toho,
ţe v naší rudské farnosti budeme slavit primici
našeho farníka Tomáše Kristka, premonstráta, který
přijal řeholní jméno Zachariáš. Svěcení a primice
jsou vţdy velkým povzbuzením pro církevní společenství. Svědčí totiţ o tom, ţe Duch svatý v církvi
intenzivně pracuje. Povolává dokonce tam, kde by
podle lidských měřítek nemělo nic vzklíčit.
Cesty Ducha svatého jsou nevyzpytatelné. Představím jako ukázku dvě svědectví o kněţském povolání, která pocházejí z francouzského
prostředí, od bohoslovců z paříţského semináře.
Víme, ţe Francie má problém s obrovským nedostatkem kněţí. Kaţdé povolání je tedy malý zázrak a
viditelný projev Boţího řízení.
Jeden z bohoslovců čtvrtého ročníku
vypráví o sobě, ţe pochází z bohaté rodiny, která se
po mnoho generací zabývá kovářstvím. Jeho otec
řídí velký podnik. Tento kandidát ke kněţství dříve
čtyři roky studoval v Londýně, rok se učil čínštinu.
Před odjezdem na studium poznal v Paříţi mladého
kněze. Díky němu se přiblíţil k církvi. Účastnil se
jednou kněţského svěcení. Kdyţ viděl radost jáhna,
který se před jeho očima stal knězem, začal myslet
na sebe. Po návratu z Londýna ho známý kněz povzbuzoval k modlitbě za objevení povolání. Modlil
se. Kdyţ byl s maminkou na venkově, setkal se se
starým farářem, téměř hluchým, který mu řekl:
„Mladý člověče, neboj se v ţivotě riskovat.“ A díval
se na něho tak, jakoby věděl, ţe chce být knězem.
Jiný bohoslovec, kdyţ skončil ekonomickou vysokou školu, nemohl celý rok najít práci.
Byl z toho dost zoufalý. V roce 2000 spolu s přáteli
jel na Světové dny mládeţe do Říma. Tam uviděl
mladé lidi, plné nadšení, elánu. Velebili Boha za to,
ţe je. Nikdy v ţivotě se s něčím takovým nesetkal.
Vrátil se povzbuzený, zatouţil po tom, aby se mohl
zapojit víc do ţivota církve. Hned zavolal kamarádům: Popřejte mi na nové ţivotní cestě, jdu do semináře.
Duch svatý povolává obyčejné lidi. Seje
hojně i u nás. Je nutná odvaha, aby člověk kladně
odpověděl.
Říká se, ţe dnešní doba je dobou velkých moţností. Člověk si musí ale vybrat, protoţe
jinak zůstane stát nerozhodně celý ţivot očarovaný,
ale i nejistý před pestrostí nabídky. Vţdy kdyţ vyberu jednu moţnost, musím se vzdát jiných. Naše
srdce jsou ale příliš malá a ţivoty příliš krátké,
abychom ochutnali všechno.
P. Michał Krajewski
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3. červenec - svátek sv. Tomáše, apoštola
O sv. Tomáši se zmiňuje jen Janovo evangelium, ostatní zprávy o jeho ţivotě
nejsou věrohodné. Hlásal evangelium v oblasti Sýrie.
4. červenec - 14. neděle v mezidobí
5. červenec - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa
Oba pocházeli ze Soluně a nějaký čas působili jako misionáři u Chazarů na Krymu. Přeloţili bohosluţebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka a r. 863
přišli na pozvání kníţete Rostislava na Velkou Moravu. Zastávali názor, ţe lidé
mají právo slyšet Boţí 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. Papeţ Jan Pavel II. je
31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy
6. červenec - sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Narodila se r. 1890. Kdyţ jí bylo 12 let, pokusil se ji jistý mladík znásilnit, bránila se, a proto ji násilník pobodal noţem. Následující den podlehla zranění, ale ještě před svou smrtí onomu mladíkovi odpustila. On se po odpykání trestu stal pomocníkem v jedné kapucínské ošetřovně. Ještě za ţivota své matky byla Marie
Gorettiová prohlášena za svatou (r. 1950).
9. červenec - sv. Augustina Zhao Ronga, kněze, a jeho 119 druhů, mučedníků
Těchto 120 misionářů bylo umučeno v 18. stol. v Číně, všichni byli svatořečeni
1. 10. 2000.
11. červenec - 15. neděle v mezidobí
13. červenec - sv. Jindřicha II.
Ţil na přelomu 10. a 11. stol., pocházel z Bavorska, byl římským císařem. Podporoval misijní činnost a reformní hnutí v církvi. Zakládal kláštery a nové diecéze.
14. červenec - bl. Hroznaty, mučedníka
Ţil na přelomu 12. stol. a 13. stol., pocházel z urozeného českého rodu. Svůj majetek věnoval na zaloţení dvou premonstrátských klášterů (v Teplé a
v Chotěšově). Při hájení řeholních fundací se dostal do sporu s nepřáteli, byl odvlečen do vězení a umořen hladem. Je pohřbený v kostele kláštera v Teplé.
sv. Kamila de Lellis, kněze
Ţil v 16. a 17. stol., byl vojákem ve sluţbách benátské republiky. Chtěl vstoupit
ke kapucínům, ale pro váţné onemocnění mu to nebylo umoţněno. Rozhodl se,
ţe svůj ţivot zasvětí péči o nemocné - v r. 1582 zaloţil společenství ošetřovatelů,
kteří jako znak začali uţívat červený kříţ. Zemřel v Římě r. 1614, v r. 1746 byl
prohlášen za svatého a r. 1886 za patrona nemocných a umírajících.
15. červenec - památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve. Ţil ve 13.
stol., přednášel filozofii a teologii v Paříţi, byl generálním představeným řádu
františkánů. Vedle sv. Tomáše Akvinského je povaţován za nejvýznamnějšího
teologa středověku.
16. červenec - Panny Marie Karmelské
Tato památka se v karmelitánském řádu slaví od 14. stol., v r. 1726 byla její oslava rozšířena na celou církev.
17. červenec - bl. Česlav a sv. Hyacint, kněţí
Oba pocházeli z Polska (13. stol.), vstoupili k dominikánům, šířili tuto novou řeholi ve své vlasti i v okolních zemích.
18. červenec - 16. neděle v mezidobí
20. červenec - sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Ţil ve 2. stol., byl biskupem v Ravenně, zemřel mučednickou smrtí.
21. červenec - sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Narodil se v jiţní Itálii v 16. století. Studoval v Padově, vstoupil ke kapucínům.
Podnikal misijní cesty napříč Evropou. V Praze zaloţil kapucínský klášter. Zemřel r.1619 v Lisabonu.
22. červenec - památka sv. Marie Magdaleny
Pocházela z Magdaly. V evangeliu je uváděna jako první mezi ţenami, které doprovázely Jeţíše a jeho učedníky. Spolu s Pannou Marií stála pod Jeţíšovým kříţem a byla u jeho pohřbu. V neděli časně ráno přišla s ostatními ţenami
k prázdnému hrobu, setkala se se vzkříšeným Kristem a podala zprávu učedníkům. Západní liturgie ji ztotoţňuje s Marií, sestrou Lazara a Marty a nejmenovanou hříšnicí u stolu ve farizeově domě. Východní liturgie tyto tři ţeny důsledně
rozlišuje.
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23. červenec - svátek sv. Brigity, řeholnice
Ţila ve 14. století ve Švédsku. Porodila osm dětí, mezi nimi i budoucí sv. Kateřinu Švédskou. Měla mystické záţitky a vidění, které popisuje
ve svých spisech. Zaloţila řeholi, sama byla františkánskou terciářkou.
24. červenec - sv. Šabela Makhlúfa, kněze
Pocházel z Libanonu, ţil v 19. stol. Byl řeholníkem a poustevníkem. Vykonal mnoho divů, které pokračovaly i po jeho smrti u jeho hrobu.
25. červenec - 17. neděle v mezidobí
26. červenec - památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Písmo sv. jejich jména neuvádí, známe je pouze ze starobylé tradice sahající do 2. st.
27. červenec - památka sv. Gorazda a druhů
Ţáci sv. Cyrila a Metoděje. Gorazd byl sv. Metodějem určen za svého nástupce. Další zprávy o něm jsou nevěrohodné. Jeho druhové se po
vyhnání z Moravy uchýlili do Bulharska, kde zaloţili středisko slovanské bohosluţby.
29. červenec - památka sv. Marty
Byla to sestra Lazara a Marie. V evangeliu je ještě zmiňována při vzkříšení bratra a v sobotu před Květnou nedělí při hostině Šimona Malomocného. Její památku začali slavit františkáni od roku 1262.
30. červenec - sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Ţil v severní Itálii ve 4. a 5 stol. Proslavil se jako kazatel, odtud označení Chryzolog - mluvící svatá slova.
31. červenec - památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Narodil se r. 1491 v severním Španělsku. Byl vojákem, utrpěl však těţké zranění a poté u něho došlo k hluboké proměně. R. 1534 zaloţil
Tovaryšstvo Jeţíšovo a v r. 1537 byl v Benátkách vysvěcen na kněze. Jeho dílo „Duchovní cvičení“ je aktuální i v současnosti. Zemřel r.
1556, v r. 1622 byl prohlášen za svatého.

SVĚTEC MÉHO SRDCE

JAN MARIA VIANNEY

Jak všichni víme, Rok kněţí, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. dne 16.3.2009
při příleţitosti 150.výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, na období
od 19.6.2009 do 19.6.2010, je za námi. Benedikt XVI. ho ukončil na Světovém setkání kněţí na Náměstí sv. Petra ve Vatikánu.
Tento rok a jeho téma „Věrnost Kristova, věrnost kněze" byly výzvou nejen pro
samotné kněze, i my, ostatní v církvi, jsme měli mnoho moţností a příleţitostí se nad
kněţstvím zamýšlet či se za kněze ještě více modlit, stejně tak jako seznámit se
podrobněji s osobností samotného Jana Marie Vianneye.
Uţ v adventu jsme se k tomuto prostému knězi mohli přiblíţit v krátkých úvahách na
rorátech. A mnozí z nás, kteří jeli na květnovou farní pouť, mohou říct společně se
mnou, ţe ho Jan Maria Vianney více neţ oslovil - ţe se stal knězem jeho srdce.
Ve vesničce Ars, kde Jan Maria Vianney jako kněz působil, se nedaleko baziliky, kde
najdeme jeho hrob, nachází jeho socha. Jako by do ní bylo vtěleno vše, čím by kněz
měl být a čím Jan Maria Vianney jistě byl. Dojemný úsměv, ne laciný či povrchní,
jako by vystupoval z hloubi jeho duše, plné Boţího působení. Podobně působí i jeho
oči, plné laskavosti, pochopení, ale i jakési jasnozřivosti. Nejvíce dominantní jsou
však jeho ruce. Jedna dlaň jako kdyby byla připravená pohladit či poţehnat, druhá
poukazuje na vlastní srdce, místo, o kterém sám ve své vlastní básni říká:
Můj Bože,
když nemůže můj jazyk
nepřetržitě říkat „Miluji Tě",
chci, aby Ti to opakovalo moje srdce
při každém svém tepu.
I přesto, ţe se o něm traduje, ţe byl vysvěcen spíše pro svou upřímnou zboţnost a snahu neţ pro své dosaţené vzdělání, i přesto, ţe mu jako místo působnosti přidělili nepříliš známou a náboţensky velice zanedbanou vesnici Ars, i přesto, ţe ho mnozí
z jeho nadřízených povaţovali za nevzdělaného, hloupého a neschopného, i přesto, ţe ho pokoušel samotný ďábel, a to nejen
duchovně, ale i fyzicky, všechny své „kříţe“ dovedl statečně nést a nalézat svoje útočiště v Kříţi samotného Krista. Sám píše:
Miluji Tě, můj božský Spasiteli,
protože jsi byl pro mě ukřižován
a držíš mě zde dole ukřižovaného
spolu s Tebou.

Můj Bože,
uděl mi milost zemřít láskou k Tobě
a s vědomím, že Tě miluji.

Jan Maria Vianney nebyl zpočátku příliš dobrým kazatelem. Svá kázání si psal a pak se text dlouze učil nazpaměť, ale někdy

Tam&Tam - Číslo 5, Ročník 1, Červenec 2010

Strana 3

mu to bylo málo platné a uprostřed kázání zapomněl, jak by měl pokračovat a musel kázání přerušit. Tato doba je dobou, kdy
měl kázání velice stručná. V pozdější době se ale vypracoval na velice známého kazatele, který jiţ kázal spontánně a uměl
posluchače zaujmout. Svými kázáními oslovil věřící natolik, ţe začali postupně do Arsu přicházet lidé i z okolních farností. A
to jak na jeho kázání, tak ke svátosti smíření, které věnoval podstatnou část svého dne. Proslul darem pronikat při zpovědích do
duší lidí. Občas se mu také přezdívá „mučedník zpovědnice“. Zpovídal totiţ 15 hodin denně.
V češtině zatím vyšly tři kníţky překladů jeho kázání. Krátký úryvek z jeho promluvy přinášíme závěrem. Čistota duše je
určitě výzvou hodnou k následování či alespoň k úvahám i v dnešní době. Právě jejím prostřednictvím můţeme nalézt samotného Boha – „ Je-li srdce čisté, nemůže se obejít bez lásky, protože nalezlo pramen lásky, jímž je Bůh“.
Promluva o přednostech čisté duše
Nic není tak krásného jako čistá duše. Kdybychom tomu správně porozuměli, nebylo by možné, abychom o čistotu
duše přišli. Čistá duše je oproštěna od vazby na hmotu, od věcí pozemských a sama od sebe. Právě proto svatí
zacházeli se svým tělem tak přísně, právě proto mu odpírali i věci potřebné, nedovolovali mu ani o pět minut později vstát, zahřát se, něco snít. Hleďte tedy: To, co ztratí tělo, dostane duše, to, co ztratí duše, dostane tělo.
Čistota přichází z nebe. Musíme o ni Boha prosit. Pokud o ni prosíme, tak ji dostaneme. Máme dělat vše, co je v
našich možnostech, abychom ji neztratili. Své srdce musíme uzavřít před pýchou, smyslností a všemi ostatními
vášněmi jako se zavírají dveře a okna, aby nikdo nemohl vniknout dovnitř.
Jaká je to pro anděla strážného radost, když chrání takovou čistou duši. Milé děti, je-li duše čistá, pak k ní celé nebe
vzhlíží se zalíbením. Čisté duše budou obklopovat našeho Pána. Čím byl kdo čistší na zemi, tím blíže u něho bude
v nebi. Je-li srdce čisté, nemůže se obejít bez lásky, protože nalezlo pramen lásky, jímž je Bůh. „Blahoslavení,“ praví
Pán, „jsou ti, kdo mají srdce čisté, neboť budou vidět Boha.“

Ruda nad Moravou
Obec Ruda nad Moravou se rozkládá 7 km severozápadně od Šumperka na březích řeky Moravy. Horský
ráz údolí poblíţ místa soutoku potoka Pstruhovec a řeky končí rulovým skalním ostrohem, kterému místní odjakţiva říkají „Na skale“. Hanušovická vrchovina zde přechází ve vrchovinu zábřeţskou. Střední nadmořská výška 325
m s průměrnou roční teplotou 7,3 stupňů celsia a ročním úhrnem sráţek 730 mm vytváří v létě vhodné podmínky
pro kanoistiku, koupání, turistiku i cykloturistiku, v zimě pak zaručuje dostatečné mnoţství sněhu pro běţecké
i sjezdové lyţování.
Pod latinským názvem Ferreus Mons (Ţelezná hora) se vesnice objevuje v historických pramenech od roku
1310. Těţbu ţelezné rudy dodnes připomínají propadlé štoly na Kameníčku. Na svazích zalesněné hory Ţďár je
naleziště vyvřelé horniny – hadce. Stavbu pozdně renesančního zámku dokončil v 17. století Bernard ze Ţerotína.
K němu náleţela dodnes částečně dochovaná hospodářská stavení. Před hlavní branou stojí nově zrekonstruované
klasicistní sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1789. Dominantu obce tvoří kostel sv. Vavřince se sousoším sv.
Josefa (1729). Ke vzácným památkám lze zařadit i opravenou barokní sochu Panny Marie (1715) a empírové sousoší Kalvárie (1825). Od 80. let minulého století, kdy došlo ke sloučení do té doby samostatných vesnic, náleţí
k obci Ruda nad Moravou i místní část Hrabenov, osada sevřená do údolí pod svahy lesních masívů Baby a Klapuše. V jeho horní části stojí památkově chráněná klasicistní kaple sv. Josefa. Hrabenov je jedním z východisek
k poutnímu kostelu Boţího Těla a rozhledně Háj. Hostice se rozkládají podél potoka Pstruhovec. Je zde kaple československé církve husitské, zrekonstruovaná zvonice a hojně navštěvovaný kulturně sportovní areál „Na Kolibě“.
Z nejseverněji poloţené části obce, Štědrákovy Lhoty vedou turistické značky ke kamennému kostelíku sv. Trojice
a známé ubytovně s restaurací Severomoravská chata. Najdeme zde i lyţařské vleky, moţnost celoročního ubytování a hluboké lesy na podzim plné hub. Radomilov se připomíná jiţ od 14. století. Kaple sv. Anny je místem setkávání k pravidelným bohosluţbám. Pěší vycházka vás dovede k jeskyním, v současnosti uzavřeným, se zimovištěm netopýrů. Místní část Bartoňov se rozprostírá pod kopcem Blýskačem vysokým 503 m. n. m. Jsou zde chráněné památky lidové architektury.
Obec Ruda nad Moravou nabízí všem návštěvníkům krásnou přírodu, zdravé ţivotní prostředí a širokou
škálu sportovního i kulturního vyţití.
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Bušín
Kaple v Bušíně (440 obyvatel) je zasvěcena P.Marii Bolestné. Postavena
počátkem 18. století. Od r. 1709 zde bylo povoleno slouţit bohosluţby
mimo neděle. V roce 1877 byla kaple opravena a opatřena novou bání
s kříţkem. Do dnešní podoby dostavěna v roce 1913 přístavbou presbytáře. Při poslední opravě v roce 1999 byla nalezena v opravované báni
schránka se třemi pamětními listy z let 1877, 1898 a 1911. První dvaznačně poškozené, obsahovaly údaje o opravě kaple, třetí údaje o zaloţení hřbitova v roce 1909. V kapli jsou dvě kulturní památky: pieta P.
Marie Bolestné a plastika kalvárie. V současné době je kaple opravena
vně i uvnitř a vybavena novými lavicemi. V Bušíně a okolí jsou opravena 2 sousoší a 2 kříţe a kaplička v Hartíkově. Moţnost prohlídky kaple
lze dojednat na tel 588 881 927 nebo 603 383 130. Bohosluţby s nedělní platností se konají kaţdou sobotu – v letním období v 18:45 a v zimním období v 18:15 hod.

Radomilov
Kaple v Radomilově je zasvědcena sv. Anně. Postavena
byla roku 1866 místními obyvateli. V sedmdesátých letech
minuleho století dostala kaple
novou střešní krytinu a byla
postavena nová věţ jiného
tvaru. Radomilov původně
patřil k bludovské farnosti a
roku 1786 byl proti vůli přefařen k rudské farnosti, k níţ
dodnes přísluší. V Radomilově ţilo v roce 1921 430 obyvatel, z toho bylo 403 katolíků. V současné době je zde
mše svatá slouţena dvakrát měsíčně a to v pondělí v 18:00 hodin.

Hostice
Hostická kaple je dnes nejstarší stavbou obce. Kdy byla postavena nelze určit. V ţádných historických pramenech,
jak církevních, tak obecných o jejím vzniku není zmínka. Nejstarší informace o její existenci je na mapě z r. 1783.
Je tam nanesená pouze čtvercová stavba bez dřevěného přístavku - ze současného pohledu zcela reálná. Byla to
stavba zděná, dnešní. Dřevěný přístavek byl postaven dodatečně, snad koncem 19. století, při zakoupení lurdské
Madony. Vnitřní vybavení kapličky je prosté, zajímavý je však obraz z roku 1833, na němţ je vymalován sv. Roch
se sv. Fabiánem a v odkaze je zmínka o sv. Šebestiánovi. Kaplička slouţila lidem k oznamování poledne, ranního a
večerního klekání, ale i modlitbám, na které nejstarší občané stále vzpomínají. Modlitby zanikly snad po válce, po
úmrtí slepé Filomény, která modlitby vedla. K jejím obnovení došlo po rekonstrukci v roce 2008, kdy byla v srpnu
slavnostně poţehnána při mši svaté P. Janem Stonem. K modlitbám se scházíme 1x týdně a kaţdou 1. sobotu v
měsíci. Tradicí se stává poutní mše svatá ke cti sv. Rocha. Více na www.kaplicka-hostice.unas.cz

Farníci z Hostic vás srdečně zvou na mši svatou ke cti sv. Rocha
v sobotu 14. srpna 2010 v 10:00 hod.
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OTEC MICHAL KRAJEWSKI
V dnešním Křesle pro hosta vám představujeme osobu pro některé farnosti našeho děkanátu více méně
neznámou. Coby farář do našeho regionu přišel teprve před rokem. I přesto v našem povědomí určitě
je. Všichni víme, že farnost Ruda má nového faráře,
který po předchozích kaplanských „štacích“ zakotvil
právě zde, je z Polska, je mladý a často zpovídá
v Šumperku při zpovědních dnech. Dnes máme možnost ho poznat trochu více.
Otče Michale, jste pro většinu děkanátu nová tvář,
povězte nám něco o sobě, odkud pocházíte a kdo
tvoří Vaši rodinu?
Jak jistě všichni víte, jsem z Polska, konkrétně
z Krakowa. Je mi 35 let a mám dva mladší sourozence, sestru a bratra. Můj tatínek ještě pracuje, maminka je v důchodě. 5 roků jsem působil v krakowské
diecézi jako kaplan, poté jsem byl kaplanem v České
republice, a to konkrétně v Kyjově a ve Zlíně. Ruda
je mé první farářské místo.
Co Vás vedlo k tomu, že jste se stal právě knězem?
Nebyl to určitě nějaký zásadní zlom, „zásah blesku“
či nějaká nešťastná láska, které by mě v tomto rozhodování ovlivnily. Hodně jsem ministroval a byl
v blízkosti ţivota farnosti, coţ není zas tak úplně
samozřejmé. Zpočátku jsem myšlenky na kněţství
odmítal. Měl jsem za to, ţe Bůh po nás chce, abychom byli dobrými křesťany a činili svět lepším, a
zdálo se mi, ţe světský člověk má k tomu víc moţností. Ţe kněz je uţ jaksi více zaškatulkovaný… Později jsem se však k myšlence na kněţství opět vrátil.
Radil jsem se ve zpovědnicích, ale tam jsem samozřejmě odpověď dostat nemohl. Po mnoha osobních
úvahách a modlitbách jsem se nakonec - po maturitě
na gymnáziu - ke studiu na kněţském semináři rozhodl. V Polsku je studium na semináři šestileté, bez
přípravy v konviktu, z toho poslední rok je na půl
spojen s jáhenskou praxí. A poté, jak uţ bylo řečeno,
jsem jako kaplan působil na různých místech krakovské diecéze.
A jak se to stalo, že jste nakonec skončil v České
republice?
Impulsů jít někam, kde je kněţí potřeba, bylo mnoho.
Jedním z nich byla slova Benedikta XVI. při jeho
návštěvě v Polsku. Zdůrazňoval právě odvahu opustit
své zázemí, nasměrovat své síly i někam jinam, rozdělit se o kněze. A já jsem to nějak podobně cítil. Na
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misie do vzdálených zemí bych asi nešel, hlavně
kvůli vzdálenosti. Nutné je i pevné zdraví. Česká
republika není zas tak daleko, i jazyková bariéra není
tak velká a kultura je podobná. V mé první kaplanské
farnosti, v Kyjově, jsem piloval češtinu. I to mě bavilo, seznamovat se s novým jazykem…
Jaké máte plány s farností Ruda nad Moravou?
Přece jen tam nějaký ten rok pobudete, tak máte
něco, co byste chtěl zavést, změnit či nabídnout?
Zatím si ţádné plány nedělám. Nejprve chci vše zaţít, proţít, zjistit, jak to funguje. Zpočátku pokračovat tak, jak jsou věci nastavené. Změna faráře by
neměla být změnou kurzu. Beztak se plány rýsují
samy. Například jsem nedávno několik dnů běhal
kolem poruchy elektřiny v raškovském kostele a vůbec jsem to v plánu neměl. Přesto to pohltilo můj čas
i mé představy.
Jaké máte zájmy a záliby?
Trošku čtu, jak v polštině, tak i češtině, není v tom uţ
ţádný rozdíl. Ten je spíš v tom, ţe v češtině jsou
například náboţenské knihy draţší. Hodně mě baví
reportáţe či literatura faktu, občas historické knihy.
Také mám rád pěší turistiku. V Kyjově jsem prochodil Chřiby, ve Zlíně Vizovické a Hostýnské vrchy.
Tady jsem byl zatím jen u Svaté Trojice či u Kostelíčka, delší a další túry po Jeseníkách na mě teprve
čekají.
A jak se Vám líbí v našem regionu?
Je tu krásně. I moji přátelé a rodina, kdyţ za mnou
přijedou, jsou překvapení, jaká je zde krásná příroda
a okolí. A co se týká lidí, je tu cítit veliká vřelost,
nejen při loučení s předchozími kněţími či při mém
přivítání. Jsem z toho překvapen, jak vřele jsem zde
přijímán.
Co Vás drží nad vodou? Máte nějaké lidské vzory či
světce, kteří jsou pro Vás příkladem?
Určitě velkou lidskou podporou jsou pro člověka
přátelé. Není nutno, aby jich bylo hodně. Stačí třeba
jen jeden, na kterého se člověk můţe obrátit, zavolat
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mu. Není dobré se uzavřít. Co se týká světců, ţádný
vyhraněný vzor nemám. Ale samozřejmě, ţe mě nějaké biografie světců oslovily, především o Charlesi
de Foucauldovi, který coby mnich ţil jako poustevník
mezi Tuaregy na Sahaře v Alţíru. Zde byl i zavraţděn před svojí poustevnou. Je to úţasné svědectví,
jak ţít v neúspěchu, a přesto s Bohem… Z dalších
osobností, jejichţ biografie mě oslovila, bych jmenoval např. sv. Františka z Assisi, Jana Pavla II. nebo
polského kardinála Wyszyňského, i on musel obstát
ve velmi extrémních podmínkách.
A co byste vzkázal čtenářům našeho děkanátního
časopisu na závěr?
Rád jsem v církvi. A proč? Protoţe nám dává směr a
návod, kudy jít, čeho se drţet. Na mnoho věcí

v ţivotě existuje široké spektrum názorů, variant,
způsobů řešení. Nejsme schopni všechno za svého
ţivota ověřit. Člověk mnohdy dlouho hledá to správné, např. já toho správného elektrikáře. V církvi to
však je jednodušší, máme určitý směr, a nemusíme se
vysilovat hledáním mnoha odpovědí, cest. Protoţe
jsou uţ dány.
S otcem Michalem jsme se k rozhovoru sešli
v jedno pondělní ráno na farním středisku. Cestu
sem nám trochu znepříjemnil velký liják. Povídalo
se s ním dobře, protože na všechny otázky našel
jasnou odpověď. A nebudete tomu věřit. Po jeho
odchodu se vyjasnilo i venku.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

FARNOST RUDA NAD MORAVOU SE PŘEDSTAVUJE…
Pod pojmem farnost si většina věřících i nevěřících představí nejdříve pana faráře, pak kostely a kaple více či méně
opravené, a lidi, kteří v „neděli chodí do kostela“. Jen málokdo dokáţe rozšířit svůj pohled dál. „Do farnosti jistě patří
aktivní věřící, kteří jsou skutečně budovateli farního společenství, pravidelní účastníci bohoslužeb a všichni pokřtění,
kteří přicházejí jen na svátky, chtějí svatbu, křest a pohřeb. Patří do ní staří a nemocní, také zatoulané ovce, sympatizanti a hledající i ti, kteří mají být evangeliem teprve osloveni. Na ty všechny je třeba myslet, se všemi je třeba počítat. Láska pastýře se nesmí unavit, když nevidí plody své práce, jeho milující srdce musí všechny svěřené předkládat v modlitbě
Pánu.“ (Jan Graubner)
Náš pan farář Michal Krajewski takto předkládá Bohu svěřené stádo při kaţdé mši svaté a také kaţdé pondělí při
eucharistické adoraci, na níţ se schází ti, kteří touţí farnost budovat společně s ním zevnitř, skrze Srdce Jeţíšovo.
Pan farář je představen, můţeme tedy přistoupit ke krátkému pohledu na naše kostely a kaple. Máme jich ve farnosti
poţehnaně. Farní kostel svatého Vavřince oslavil v roce 2006 200 let svého trvání. Kaple v Bušíně, zasvěcená Panně
Marii Bolestné, pochází z let 1713 – 15, kaple v Hrabenově, zasvěcená sv. Josefu, byla postavena roku 1849, kaple
v Radomilově pochází z let 1864 – 1866 a je zasvěcena svaté Anně. Kapli v Olšanech postavil v letech 1924 – 1930
místní rodák P. Jindřich Valouch a zasvětil ji sv. Cyrilu a Metoději. K ní byl přistaven také ústav pro sirotky, který byl
svěřen do péče Kongregace III. řádu svatého Norberta na svatém Kopečku u Olomouce. V roce 1936 P. Valouch posvětil také kapli sv. Martina na Olšanských horách a chatu, která měla slouţit dětem a sestrám k rekreaci. Nedávno byla
znovu opravena a také kaplička sv. Rocha v Hosticích.
V roce 1991 byla přifařena k Rudě také farnost Raškov s památným kostelem sv. Jana Křtitele a kaplí sv. Floriána
v Horním Dvoře. K farnosti patří také kaple ve Šědrákově Lhotě z roku 1911 zasvěcená sv. Fabiánovi a Šebestiánovi,
a nedávno opravená kaple v Komňátce z roku 1896 zasvěcená mučedníkům Janovi a Pavlovi.
Nejkrásnějším kostelem v okolí je kostel sv. Petra a Pavla v Bohdíkově, který byl přifařen do Rudy v roce 1992 a
opraven po povodních obětavým úsilím P. Pavla Michuta.
Naše chrámy a kapličky nejsou jen stavby zbudované lidskýma rukama, za nějţ je třeba děkovat našim předkům, ale
představují především duchovní chrám, vybudovaný na Kristu, vystavěný z „z ţivých kamenů“ – lidí, kteří v něm tvoří
mystické Tělo Kristovo – církev.
Jak ţije společenství věřících naší farnosti? Říká se, ţe Ruda je ţivá farnost. Co to však konkrétně znamená?
Například to, ţe:
- kaţdou neděli je kostel plný lidí všech generací
- laici se aktivně podílejí na pastorační sluţbě
- ve farnosti funguje několik malých různě zaměřených společenství
- věřící se aktivně starají o svůj kostel a farní areál
- dovedou se sejít i mimo kostelní zdi - na plese, zahradní slavnosti o pouti, zájezdech
- věřící se snaţí spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle a neuzavírají se do jakéhosi podivného ghetta
- snaţí se evangelizovat své okolí příkladem ţivota…
Jednotlivá společenství farnosti se vám, milí čtenáři, nyní sami představí.
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Společenství seniorů
Naše společenství těch dříve narozených není nijak zvlášť
početné, čítá 15 aţ 20 členů. Scházíme se jedenkrát za měsíc na
faře nebo v okolních kaplích. Program našich setkání obvykle
začíná společnou modlitbou a meditací nad některým církevním
svátkem nebo ţivotem světce příslušného týdne. Občas promítáme film nebo pozveme nějakého hosta na zajímavou přednášku,
například o historii obce nebo farnosti. Jsme rádi, ţe mezi nás
přichází i náš pan farář. Rozcházíme se, aţ zkonzumujeme u kávy
všechny dobroty, které vţdy nějaká dobrá duše donese. Děkujeme
za tuto moţnost společně se sejít, vědět o sobě a mít k sobě blíţ.
Díky šikovnému Pepovi máme i moţnost spolu komunikovat
na internetu. Ovšem jen ten, kdo jej má a kdo se v tom vyzná!
Vyhledejte si naše stránky a přesvědčte se, ţe je tomu tak!
Naše internetová adresa: www.fs.wbs.cz/
Za společenství seniorů Marie

Chrámový sbor
Těţištěm činnosti sboru je zpěv při liturgii. Na půlnoční bohosluţbě se tradičně sejdou sbor a orchestr čítající aţ
50 muzikantů. K velmi oblíbeným činnostem sboru patří
nejen zpěv, ale i zájezdy na různá poutní místa a slavení
svátku sv. Cecílie společnou hostinou na faře. Je krásné, ţe
společným zpěvem chválí Boha zástupci všech generací od dětí aţ po dědečky.
Činnost sboru je úzce propojena také se scholou mládeţe a Ovečkami – sborem nejmenších dětí, v nichţ pomalu
dorůstají noví zapálení zpěváčci, varhaníci a muzikanti.

Společenství mládeţe
Toto společenství se neschází pravidelně, ale čas od
času nad Boţím slovem a při společném zpěvu ve schole.
Mládeţ se aktivně zapojuje do všech farních aktivit: pomáhá na pouti, plese, uklízí v kostele a sníh kolem něho,
uhlí na faře, pomáhá při organizování výletů a akcí pro
děti a hlavně se věnuje vedení oddílů místních skautů. Na
Olšanských horách se naše mládeţ ve dnech 8. aţ 11. července zúčastní duchovní obnovy, kterou pořádá Sekulární
institut Dílo blaţené Zdislavy se svým spirituálem, převorem praţského kláštera dominikánů P. Antonínem Krasuckim. Chceme „zajet na hlubinu“ a setkat se tam s ţivým
Kristem.

Společenství maminek – MODLITBY MATEK
Hnutí Modlitby matek spojuje matky, které se chtějí modlit za svoje děti a vnoučata. MM byly zaloţeny v roce 1995 v Anglii.
Veronica Williams tehdy četla broţuru, která obsahovala otřesné statistiky o nebezpečích, jímţ dnes čelí naše děti. Tehdy ji
napadlo: ,,V jaké společnosti to vyrůstají moje vnoučata?“ Chtěla něco udělat, ale cítila se vůči těmto obrovským problémům
bezmocná a nepatrná. Se svojí švagrovou Sandrou vnímaly, ţe odpověď zní: Modli se za své děti. Rozhodly se, ţe se budou
jeden měsíc kaţdý večer modlit, aby je Pán vedl a udrţoval na správné cestě. Během této doby poznaly, ţe jejich úkolem je
modlit se a důvěřovat Pánu; On jim bude přivádět nové lidi, On se bude ujímat jejich dětí. ,,Nyní bezpečně vidím, jak si Pán
tohoto odevzdání váţil – není moţné, aby dvě babičky ze své vlastní iniciativy dosáhly takových skvělých věcí, které se staly
od doby, kdy jsme začaly,“ říká Veronica Williams ve své knize Radost z odevzdání se!
MM dnes působí ve více jak 90 zemích. Během těchto let přišlo mnoho nádherných odpovědí na modlitby včetně uzdravení
dětí ze závislosti na drogách, návrat dětí domů po mnoha letech, zlepšení jejich zdraví a vztahů v rodině, ve škole nebo jinde.
Matky byly také poţehnány a proţily veliký pokoj.
Někdy se náročná situace změní. Jindy je to změna našeho pohledu, která nám umoţní znovu se radovat. Víme, ţe vše je
v Boţích rukou, všechno, co on dělá je dobré a změna nastane v čase, který určí Bůh.
Jak probíhá samotné modlitební setkání:
Při modlitbě pouţíváme malou broţuru a vzýváme Ducha svatého, aby inspiroval naše setkání, ţádáme o ochranu, chválíme a
děkujeme všemohoucímu Bohu a četbou z Písma sv. se spojujeme se všemi skupinami Modliteb matek po celém světě.
Potom klademe před kříţ jména našich dětí s vědomím, ,,ţe Jeţíš je touţí ochraňovat, dychtí po jejich růstu v něm. Zasáhne
však jen tehdy, kdyţ o to poţádáme.“
K vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet by měl být osm. Setkání bývají jednou týdně. Platí přísná zásada mlčenlivosti, to znamená, ţe s čím se matky svěří, nesmí být vyneseno. Také máme pamatovat na to, ţe si nesmíme radit.
V naší farnosti se setkávají maminky ve dvou skupinkách uţ třetím rokem. Sudý týden se schází mladší maminky ve čtvrtek
dopoledne a přicházejí i se svými nejmladšími dětmi. Je povzbuzující vidět, ţe mladé maminky pokládají za důleţité předávat
víru a pravé hodnoty svým dětem. Druhou skupinku tvoří maminky a babičky spíše středního nebo staršího věku a setkání
bývají v úterý po mši svaté. Tady je zase velmi obohacující velká zkušenost a zralost těchto ţen.
Jednou za čtvrt roku probíhá ve všech zemích, kde MM působí, MODLITEBNÍ TRIDUUM (TŘÍDENÍ). Na tyto modlitby je
zvána celá farnost, dle místních podmínek je dobré spojit toto setkání s adorací. První den věnujeme modlitbám pokání za
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vlastní hříchy. Druhý den konáme zástupné pokání za hříchy světa. Třetí den je dnem chval a díků za všechna dobra, kterými
Bůh obdaroval naše rodiny. I k těmto modlitbám se dle svých moţností snaţíme v Rudě připojit.
Kontaktní adresa: Modlitby matek, P. O. BOX 2, nám. Svornosti 6, 616 00 Brno
Koordinátorka: Růţena Fialová, 774 618 822 nebo 608 618 822
Email: hnuti-mm@email.cz
www.mothersprayers.org

Katecheze dětí a dospělých
Náboţenství se učí v naší farnosti na čtyřech školách a
navštěvuje ho asi šedesát dětí. O výuku se dělí pan farář
s katechetkou. Pro děti pořádáme kaţdoročně výlety na
různá poutní místa, mikulášskou nadílku, v adventu roráty
a tematicky různě zaměřené katechetické hry. Oblíbenými
akcemi je také Nezbedný den na faře, kterým ukončujeme pravidelně školní rok, a zábavné hry o pouti.
Při nedělních bohosluţbách je pro děti při kázání pravidelně připraven program v sakristii, po mši svaté poţehnání a obrázek od pana faráře. Díky mladým a stále se rozrůstajícím věřícím rodinám je v našem kostele plno radosti
a kupodivu – děti v kostele opravdu nezlobí. Přijďte se

podívat, aţ nám budou zpívat naše Ovečky. Věříme,
ţe jejich hlas má v nebi u Pána velkou moc.
Katecheze dospělých probíhá pravidelně jednou za
čtrnáct dní na pátečních biblických hodinách, kterých se
zúčastňují lidé víru teprve hledající. K velké radosti nás
všech jsme loni o Velikonocích dva z nich pokřtili a letos
máme také jednoho katechumena.
Pan farář obětavě kaţdý první pátek v měsíci navštěvuje nemocné ve všech obcích farnosti. Oni se modlí a obětují svá trápení za celou farnost.

Lenka Nezbedová

Co nás v poslední době potěšilo či potěší:
1. Pouť ke svatému Vavřinci 8. srpna a s ní spojené oslavy výročí vzniku obce, jichţ se zúčastní pan biskup a zazpívá nám Joţka Černý.
2. Nová toaleta v kostele a tedy loučení s naší vyhlášenou kadibudkou. (Aţ k nám přijede opět zpívat Praţský
filharmonický sbor nebo Schola Gregoriana Pragensis či Gabriela Beňačková, uţ jim k jejich „radosti“ neposlouţí.)
3. Snad uţ příští rok dostane náš kostel nový kabát a stane se chloubou obce.

Skautské středisko Ruda
Skauting v Rudě oslovil a zaujal více jak sto dětí a dospělých. Skautské středisko Ruda nad Moravou spolupracuje s farním společenstvím a aktivně se podílí na
pořádání duchovních i kulturních akcí. Pravidelně se
scházíme kaţdý týden na schůzkách a také výpravách.
Na 14 denní letní tábor rádi zveme našeho pana faráře.
Tuto návštěvu mnozí účastníci tábora vyuţívají ke svátosti smíření a účasti na mši svaté. A jak se tedy skauti
mohou podílet na chodu farnosti? Začít můţeme třeba
ministrantskou sluţbou u oltáře a zpěvem v malé i velké
schole. Mimo účasti na bohosluţbách pomáhají při údrţbě farního areálu, úklidu a
výzdobě kostela. Kaţdoročně v období Vánoc vyhlíţejí lidé skauty nesoucí plamínek Betlémského světla a příchod tříkrálových koledníků. O Velikonocích skauti a
skautky zajišťují stráţ u Boţího hrobu. Všichni spolu s celou farností slavíme svátek
sv. Jiří, našeho patrona, rytmickou mší svatou. Naši starší skauti – oldskauti a roveři
– pořádají jiţ léty prověřený bezalkoholový countrybál, který se těší velké oblibě a
schází se tu nejen naši členové, ale i mládeţ z okolních farností. Abychom potěšili
také děti, organizujeme kaţdoročně maškarní karneval a připravujeme soutěţe na
pouť(sv. Vavřince), při které se pořádá zahradní farní slavnost. Skautská činnost je
hodně rozmanitá a někdy i náročná. Přesto se snaţíme najít si čas na pomoc ve farnosti a přidat ruku k dílu.
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NOVOKNĚZI…

Rozhovor s novoknězem

Milý bratře Zachariáši, jsem ráda, že s Tebou mohu vést tento
rozhovor. Jsem plná radosti nad tím, že z naší farnosti opět vykvetlo kněžské povolání. Mohl by ses čtenářům tohoto časopisu
nejprve trochu představit?
Jmenuji se Tomáš Zachariáš Kristek. Pocházím z česko-slovenské
rodiny. Máma se narodila na Slovensku, v Partizánskom, a potom
s rodiči a sestrou ţila v Levicích. Otec je Moravan. Základní školu
jsem navštěvoval v Rudě nad Moravou a potom jsem studoval na
Gymnáziu v Šumperku. Po úspěšném absolvování jsem začal navštěvovat České vysoké učení technické v Praze. Toto jsem nedokončil, protoţe jsem odešel do kláštera premonstrátů na Strahově,
kde pobývám dodnes.
Pověz nám něco o své cestě ke Kristu a ke kněžskému povolání.
Snad nikdy dříve jsem si nedokázal představit, ţe by můj ţivot
nabral směr, který má. Občas jsem si dělával legraci z církve, kněţí, asi jako kaţdý nevěřící puberťák. Samozřejmě jsem znal několik málo lidí z kostela, lidí, kteří se mi stali prvními průvodci na
cestě ke Kristu. Před tím, neţ jsem začal chodit do kostela pravidelně, jsem koketoval s myšlenkou nějaké víry, ale ţe by to musela být nutně víra katolická? Neměl jsem tehdy ještě vyhraněný
pohled. Nevím ani, zda bych nalezl jeden konkrétní moment, kdy
bych mohl říct, ţe právě teď jsem uvěřil. Byla to spíš dlouhá příprava, na které jsem neměl ţádný podíl. A kdyţ uţ bylo zřejmě
téměř vše připraveno, pak uţ stačilo říct - ano.
Rychlý obrat nastal, kdyţ jsem začal chodit zpívat do sboru
v Rudě nad Moravou, který vedlas a stále vedeš Ty. Jistě vzpomínáš, jak jsme občas spolu jezdívali ze Šumperka večerním autobusem. Já ze školy a Ty vlastně taky. Často jsi mi nabízela, abych
se přišel alespoň podívat. Tak jsem si řekl, ţe tam zajdu, abych to
měl konečně za sebou. Ale co se nestalo: „Tady máš noty, támhle
si sedni a zpívej!,“ uslyšel jsem na první zkoušce. Noty jsem si
vzal, sedl jsem si a zpíval, a stal se tak i členem sboru. A uţ jsem
tam zůstal. Potom šlo vše vlastně samo. Příprava, křest, biřmování
v Praze a nakonec klášter. Sám se divím, jak rychle se vše seběhlo.
Proč ses chtěl stát zrovna premonstrátem? Souvisí Tvoje povolání do tohoto řádu nějak s tím, že v naší farnosti působily v minulosti sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku? Nebo to nějak v
nebi „zařídil“ zesnulý novoříšský kanovník P. Bedřich Antonín
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Volal tě.
Ty jsi slyšel.
Vše dopředu nachystal.
Ne bílé ornáty, slávu kadidla,
a paténu zlatou
a obdiv pohledů,
co srdce matou.
Oběť, kříž, zapomenutí,
nepochopení a slabost,
nicotnost snah,
stále stejné pády,
jsi přece člověk.
Nezapomeň.
To vše máš vzít do rukou
a unést až do nebe k proměňování.
Vyšplháš po Jeho kříži,
po cestě se napiješ
z Jeho ran
a skončíš před očima,
které pro tebe už zhasly…
Jen temná víra
ti časem zůstane,
že Ten, kdo ti dal moc
přivolat Ho na Zemi,
přichází, přece jen přichází
- pro druhé…
Kněz je neutuchající volání
do hlubin věčnosti
světlo v temnotách víry
mučedník pochybností
odpadní jáma
smradu lidského hříchu,
kobercem pošlapaným úspěchy druhých,
mostem k věčnosti
visícím na oprátce
- nicoty,
bojovníkem se slabostí,
lidskou zradou a podlostí…
Máš na to?
Nemáš.
ALE ON NA TO MÁ!
Uč se mu dávat.
Vše.
Co jsi, co máš, co skrýváš.
Vyprázdni se,
ať může vstoupit
MILOVANÝ!!!
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Krump z Hostic?
K premonstrátům na Strahov jsem se dostal díky tomu, ţe jsem bydlel na
kolejích nad klášterem. Kdo kdy navštívil náš klášter, asi pochopí, jak se
musel cítit člověk, který ve středověku přišel zmoţený z pole, aby si
vyslechl mši a nechal na sebe dýchnout nebe. Rozhodně netvrdím, ţe
bychom měli na Strahově nebe na zemi, ale kostel prostě působí takovým dojmem. A kdyţ jsem poprvé slyšel latinskou chorální mši a zpívané nešpory, byl jsem jako v nebi sedmém. Chodil jsem tam pak častěji a
častěji, začal se učit latinsky, zpívat a nakonec, ale to uţ si asi domyslíte… Zase jsem tam zůstal.
Jestli moje povolání nějak souvisí s působením sester nebo s otcem
Bedřichem Krumpem, nevím, ale pokaţdé kdyţ přijedu domů, tak mu
zajdu na hrob a prosím ho o přímluvu, abych byl dobrým synem svatého
Norberta, zakladatele premonstrátského řádu.
Čtenáři časopisu by jistě uvítali bližší informace o spiritualitě a poslání
premonstrátského řádu. Co Tě na tomto řeholním společenství nejvíce
oslovilo?
Premonstráti mají jakési „patero“ – liturgie, eucharistie, kající ţivot,
mariánská úcta, apoštolát. Těchto pět prvků se různě prolíná, některý je
občas výraznější. Dříve měli premonstráti školy, bývali učiteli, děkany
fakult a rektory univerzit, ale také svědomitými správci farností. Náš
ţivot je na jednu stranu ţivot svatého Jana, miláčka Páně, a na stranu
druhou ţivotem Marty.
A co mě oslovilo? Společenství, Norbertova touha a úsilí spojit ţivot
kontemplace a apoštolátu - a tento ţivot nabídnout společenství církve.
Ono je dnes těţké vypíchnout, který konkrétní moment byl tím nejdůleţitějším. Spíše to byl souběh různých aspektů.
Jak vlastně vypadá takový všední den v Strahovském klášteře? Prý tam máte i Peklo?!
Obyčejně se ráno modlíme od 6:00 do 7:15 – tato doba zahrnuje četbu, rozjímání, ranní chvály a tercii. Potom je
snídaně. Po snídani se klášter „vyprázdní“. Studenti odcházejí do školy, kněţí do farností a ti, kteří zůstávají doma,
mají svou vlastní práci. Ve 12:00 je sexta, oběd a po obědě nona. V 17:15 jsou nešpory a v 18:00 mše svatá a kompletář. Ve 20:00 máme třikrát týdně společnou adoraci Nejsvětější Svátosti. Novicové mají ještě společný růţenec a
také kříţovou cestu. Takhle to zhruba vypadá přes týden. Víkend je trochu volnější.
„Peklo“ na Strahově máme, a s mírným povzdechem, kéţ by to byla jen ona restaurace, která je hned vedle kláštera. Ale kde jsou lidé, tam jsou problémy.
Vzpomněl by sis na nějakou veselou příhodu z klášterního života?
Jednou se rozhodl náš bratr Gorazd, ţe bude prát svetry. Jenţe nějak pozapomněl, ţe prát svetry na vyvářku se moc
nevyplatí. Kdyţ je potom vytáhl z pračky, která během pracího procesu supěla a pěna z ní lezla všemi moţnými
otvory, vytáhl svetry, které se hodily akorát tak pro medvídky.
Jaké máš představy o svém kněžském působení, co považuješ v životě kněze za nejdůležitější?
Představy bych měl, ale často říkám, ţe není důleţité, co chci já, ale co chce po mně Bůh. Osobně bych rád pokračoval ve studiu. Moc bych si přál, kdybych mohl studovat diplomacii v Římě. Co povaţuji za nejdůleţitější? Být
s Kristem, pořád, za kaţdé okolnosti, ale nikdy nezapomínat na člověka, který stojí vedle mne.
Myslíš, že bys mohl ve své rodné farnosti něco obzvlášť pochválit?
Ke chválení by se toho našlo mnoho, ale spíše bych chtěl poděkovat za otevřenost, s kterou mě „Ruďáci“ přijali a
doufám, ţe přijímají i další.
Co bys chtěl vzkázat čtenářům tohoto časopisu?
Aby si byli kaţdý den jisti tím, ţe Kristovo srdce bije pro kaţdého z nás, nebáli se tomuto srdci svěřovat vše, radosti i bolesti, protoţe ono je mnohem větší neţ srdce naše, mocnější neţ všechny naše nesnáze, které se občas zdají
být všemocné.
Za rozhovor děkuje Lenka Nezbedová
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PRIMICE V RUDĚ PO ŠESTADVACETI LETECH…
V době, kdy farnost v Rudě nad Moravou slaví primici strahovského premonstráta P. Mgr. Tomáše Zachariáše
Kristka, neškodí malý pohled do historie, který nás má vést k velké vděčnosti za to, ţe Pán povolal ke své sluţbě
z naší farnosti jiţ více neţ dvacet kněţí. Jaká bude letošní primice? Jakou zprávu o ní budou číst po letech naši
potomci ve farní kronice?
Nahlédněme nyní do historie primicí našich kněţí – rodáků. Primice P. Bedřicha Krumpa, premonstráta z
Nové Říše se konala 21. července 1946. V kronice se o ní praví: „Slavnost začala velkým průvodem družiček a
dívek v národních krojích z rodného domu v Hosticích do kostela. Sám pan profesor kněžského semináře v Brně dr.
Josef Koutný přišel, aby ve svém kázání poukázal na velikost kněžského povolání a tlumočil volání po nových dělnících na vinici Páně. Zdůraznil příkladný život primicianta, který jako řemeslník opouští hoblici, drahý svůj domov, aby se dal do služeb Pána Nejvyššího. Primiciant byl a je vzorem všem svým kolegům, takže kazatel jej veřejně nazývá svým drahým přítelem. Škoda, že matička pana primicianta, která právě před rokem zemřela, nedočkala
se tak krásné chvíle, byly by právem hrda na své dítě, které jedno z šesti dosáhlo tak vznešeného cíle…Opravdu
krásná primice. Dej bože houšť!“
Primice P. Mgr. Antonína Baslera, kanovníka a kancléře olomouckého arcibiskupství, 7. července 1984 byla
velkolepou a odváţnou manifestací víry v těţkých časech totality. „Příslušníci SNB si zapisovali poznávací značky
aut, která parkovala po celé vesnici, a dodatečně vyhledávali jejich majitele. Pokud mezi nimi byli členové KSČ
nebo vedoucí pracovníci, dostali důtku a bylo jim vyhrožováno ztrátou zaměstnání. Rozhodnutí P. Baslera odevzdat
svůj život Bohu velmi posílilo a prohloubilo duchovní život celé farnosti.“
Kéţ by i letošní primice přinesla hojné duchovní ovoce a poţehnání do naší farní rodiny a probudila v dalších
mladých muţích touhu a odvahu odevzdat svůj ţivot Kristu v kněţské sluţbě, abychom na další primici v rudském
kostele nemuseli čekat dlouhých 26 let!
(Podle publikace 200 let kostela v Rudě nad Moravou zpracovala Lenka Nezbedová))

SJEZD RODÁKŮ
OSLAVY 700 LET OBCE
6. srpna SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
7. srpna dopoledne
SPORTOVNÍ TURNAJE
odpoledne 13.00 – 16.00 PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
16.00 – 17.00 PEJSKOVÁNÍ – program pro děti
17.00 – 17.30 VLADIMÍR HRON
17.30 – 18.30 ŢELEZNÝ ZEKON
18.30 – 20.00 VÁCLAV NECKÁŘ
večer 20.00 – 02.00 TANEČNÍ ZÁBAVA , OHŇOSTROJ
8. srpna dopoledne 9.00 MŠE SVATÁ
odpoledne 15.30 JOŢKA ČERNÝ
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CO PĚKNÉHO JSME PROŢILI
ŢIDOVSKÉ MODLITBY ZA DĚTI
V polovině května se v našem kostele konal komorní pořad Ţidovské modlitby za děti, který organizovalo Centrum
pro rodinu. Paní Kaštická, herečka šumperského divadla, předčítala z knihy Hodiny zboţnosti. Tato jistě inspirativní kniha ţidovských modliteb a rozjímání vzala za srdce nejednoho posluchače. Modlitby za narozené dítě, za dítě,
které opouští rodinu, za dítě, které vstupuje do svazku manţelského, za rodiče – to vše znělo tak aktuálně, ţe lze jen
stěţí uvěřit, ţe autorka těchto modliteb pocházela z 19. století, a ne ze současnosti. Kaţdou přečtenou modlitbu
doprovodil svými písněmi hudební soubor Avonotaj. Hebrejské texty nebylo třeba překládat, člověk je jakoby uslyšel skrze emoce, které do nich vloţili samotní interpreti svým nevšedním nasazením a procítěným zpěvem a hudebním doprovodem. (Stejně tomu bylo i na dalším jejich koncertě konaném v rámci Noci kostelů.)
Nezbývá, neţ poděkovat jak paní Kaštické, která byla sama okouzlená a dojatá jak samotnými předčítanými texty,
tak působivým vystoupením Avonotaje, a všem členům tohoto hudebního seskupení, ţe si udělali čas doprovodit
tyto nevšední texty.
ZÁŢITKOVÁ SOBOTA PRO MAMKY A DCERY
V sobotu 5. června se uskutečnila akce určená výhradně pro „dámy“. A to dámy malé i velké. Deset maminek a
deset dcer různého věku se sešlo s touhou, ţe si celý sobotní den uţijí výhradně spolu. Nejprve se mohly více poznat v „testíku“ Poznej svou mamku a Poznej svou dceru. Vzájemně měly hádat, co si myslí, ráda dělá či upřednostňuje ta druhá. Hodinku před obědem příjemnou atmosféru dovršila vzájemná masáţ rukou, za doprovodu podmanivé kytary. Dojemné
chvíle vzájemnosti doprovodily u některých slzičky,u jiných
úsměv či upřímná objetí.
Odpolední program byl rozdělen. Holky vytvářely pod dohledem
a uměleckým vedením Gabči a Kačky Švubových velký obraz
kytice, která měla znázorňovat jejich maminku, a připojily
k tomu nějaké to své tajné, co chtěly mamce říct, v přiloţeném
dopise. Maminky a další přítomné ţeny poslouchaly mezitím
povídání paní Pinknerové na téma převzaté z jedné její kníţky
Co Bůh šeptá maminkám. K podtrţení úţasné atmosféry zazněla
opět kytara s písněmi s vlastními texty mladé paní Pavly, která
paní Pinknerovou doprovázela. Na závěr si mamky a dcery společně zatančily (místy i zahopsaly) biblické tance,
jejichţ krásu, ale i úskalí nám předvedla lektorka Maruška Kaňovská z Hranic.
A co ţe to Bůh pošeptal maminkám, ale i dcerám během tohoto pěkného setkání? Aby se vzájemně měly rády,
protoţe opravdová láska překoná všechny výchovné problémy,
bolesti či kříţe. Coţ pro všechny přítomné, soudě podle toho,
co z nich vyzařovalo, jistě nebude problém.
Přinášíme pár slov od maminky Jany
Tato akce byla pro mě i moji dceru velmi přínosná. V rodině,
kde vychováváme více dětí, je potřeba čas od času najít prostor
a věnovat ho jen jednomu z nich. Byl to jen jeden den, ale pomohl k bližšímu poznání sebe navzájem, upevnění vzájemných
vztahů, ujištění se, že se máme rádi a že se spolu navzájem
potřebujeme. Myslím, že je toto velmi potřeba zvlášť pro dcery,
které jsou ve věku puberty, dospívání, kdy si začínají vytvářet
své vlastní názory. Moc děkujeme za skvělou přípravu i zorganizování této akce.
Maminka Jana
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NA CO VÁS CHCEME POZVAT O PRÁZDNINÁCH
-

na Prázdninové programy pro děti ZŠ, které proběhnou ve dvou turnusech, a to od 19. do 23. července (pro 1. stupeň) a od 26. do 30. července (2. stupeň). Z programu, který chceme dětem nabídnout,
vybíráme například: předběţně domluvenou návštěvu dětského domova, exkurzi do SONS, keramické
tvoření na Vile Doris, návštěvu 3D filmu a aquaparku v Olomouci, Hudební zahradu na Pomněnce,turistický výlet, sportovní a tvořivé aktivity, poznávání osobnosti Kryštofa Lautnera a jiné. První
turnus je kapacitně obsazen, ale ještě přijímáme přihlášky do turnusu druhého. Podrobnější informace
najdete v minulém čísle Tamtamu nebo na stránkách farnosti www.farnostsumperk.cz;

-

na prázdninová putování – společné celodenní výlety spojené s poznáváním i hrou, které jsou určené
pro celou rodinu – 9. července, 4. srpna, 27. srpna. Cíle výletů i podrobnosti budou včas sděleny
v ohláškách, na stránkách farnosti či vývěskách u kostela;

-

tradiční táborák na ukončení prázdnin – termín bude včas sdělen

Putování sošky Panny Marie aneb
Připojte se ve Vašem děkanátu
ke společné modlitbě za rodiny

Putování sošky Panny Marie po děkanátních centrech
pro rodinu, kterých je v olomoucké arcidiecézi 15,
organizuje Centrum pro rodinný ţivot v Olomouci uţ
od ledna. Putování a uctívání sochy Panny Marie
doprovází modlitba Jana Pavla II. za rodiny, která je
napsaná na přiloţených kartičkách. Socha je vyřezávaná ze dřeva, znázorňuje Pannu Marii s Jeţíškem a
je zpracována s opravdovým vkusem. Ještě zajímavější je její historie.
Putovní soška Panny Marie pochází z Francie a zhotovila ji na počátku 90. let minulého století poustevnice, která má k naší vlasti velmi blízký vztah. Na
místě, které poustevnice jiţ 40 let obývá, byla postavena malá kaple. Zde, před svatostánkem, leţí miska,
která je zhotovena z hlíny naší vlasti. Tato soška
svědčí o jejích modlitbách a obětech za naši zemi,
především za rodiny.
K nám do Šumperka soška doputuje na začátku září
a bude mezi námi „pobývat“ od 3.9. do 24.9. Praxe je
taková, ţe soška můţe „navštívit“ různá společenství
či různé farnosti, můţe být i v samotných rodinách.
Protoţe u nás bude přesně tři týdny, určitě se dostane
na všechny zájemce. Ti, kdo uţ nyní vědí, kdy a jakou formou by sošku uctili, se mohou nahlásit u Lenky Špatné, tel. 731 602 395.
Modlitba Jana Pavla II. za rodiny
Boţe,
od něhoţ pochází kaţdé otcovství na nebi i na zemi,
Otče,
který jsi a láska a ţivot,
učiň,
aby se kaţdá lidská rodina na zemi stala
skrze tvého Syna Jeţíše Krista zrozeného z ţeny
a skrze Ducha Svatého
skutečným chrámem ţivota a lásky
pro generace, které se neustále obnovují.
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PEKAŘOVSKÁ POUŤ 2010
13.- 14. 8. (pátek – sobota)
pořádá:
Obnova kaple Nanebevzetí Panny Marie
v Pekařově
Pekařov je malá osada kdesi v kopcích v podhůří Jeseníků.
S dalekými výhledy, uprostřed zelených pastvin, pár tichých
chalup a domků, co zbyly v malebné kotlince. Z ní vytéká
chladivý potok a tam, kde se stáčí do divokého lesního údolíčka,
najdete
kostelík.
Hřbitovní
kaple Nanebevzetí Panny
Marie
v Pekařově byla
postavena místními obyvateli
na náklady osady na přelomu
20. a 30.let
19.století. Jedná
se o jednolodní sakrální stavbu v klasicistním stylu s unikátní
dostavbou sakristie s vesměs kamenným obvodovým zdivem
a kamennou dlaţbou. Objekt má sedlovou střechou se čtyřbokou věţičkou.
Kaple slouţila k nedělním mším, svatbám a pohřbům,
poslední německá mše svatá zde byla slouţena 15.srpna 1946.
Po nuceném odchodu původních obyvatel nebyla kaple vyuţívána, a tudíţ ani udrţována. Přes snahu několika dobrých
lidí o její záchranu v 80.letech minulého století se chátrání
nepodařilo zastavit. V roce 2003, kdy se občanské sdruţení
rozhodlo kapli rekonstruovat, byl její stav havarijní.
Během let 2003-09 se podařilo objekt rekonstruovat
ve spolupráci s majitelem, kterým je obec Jindřichov, a díky
pomoci mnoha soukromých osob, firem a organizací. Obnovená kaple je dnes důkazem, ţe péči o cenné stavby lze
úspěšně provádět právě cestou občanské iniciativy.
Občanské sdruţení Obnova kulturního dědictví údolí
Desné se snaţí opravovat a obnovovat i další opomíjené cenné stavby v údolí Desné, např. menší kaple, kapličky i kříţe.
V této snaze nespatřuje pouze materiální opravu památek, ale
snaţí se, aby opravená stavba mohla slouţit buď svému původnímu účelu a nebo účelu, který ji dostatečně zviditelní a
zapojí ji do běţného ţivota lidí v Podesní.
Prvním takovým projektem se stala právě obnova kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově. Kaple je po opravách přístupná turistům i návštěvníkům, slouţí se zde příleţitostné mše a pořádají koncerty. Nejlepším moţným způsobem
tento objekt propaguje jiţ od srpna 2004 Pekařovská pouť.
Součástí interiéru kaple bude stálá výstava o rodině Kolbů,
kteří měli v Pekařově světoznámou výrobu varhan a flašinetů.
Vedle této expozice bude představena historie kaple a její
cesta rekonstrukcí. Cílem oţivení je učinit z rekonstruované
kaple v Pekařově místo setkání lidí s lidmi, setkání současných obyvatel s minulostí svého kraje. Historie kaple je totiţ
pro jedno
současně příběhem lidí, kteří v Pekařově ţiliparkování
a museli odejít.
za o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné
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Obec Jindřichov a Obnova kulturního dědictví
údolí Desné o.s., Jeseníky - Sdruţení cestovního
ruchu a Římskokatolická farnost Velké Losiny
HLAVNÍ PROGRAM:
pátek 13.8.2010
16:00
přivítání a produkce flašinetářů
v Ruční papírně Velké Losiny
17:00
převoz flašinetářů do Pekařova kočárem taţeným koňmi
19:30
přivítání a produkce flašinetářů u Penzionu Pekařov
20:30
podvečerní divadelní představení (hrají
Magdaléna Borová a Milan König)
sobota 14.8.2010
6:30
mše svatá v kostele ve Velkých Losinách
7:40
odchod poutníků z Velkých Losin do
Pekařova
9:45
poţehnání opravené kapličky pod školou
10:00
mše svatá spojená s poţehnáním kaple
Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově
olomouckým biskupem
11:30
průvod flašinetářů a poutníků od kaple
k penzionu
11:45
slavnostní zahájení pouti (P. Milan
Palkovič a hosté)
12:00
I. mezinárodní setkání flašinetářů v
Pekařově (představení a produkce)
13:00
taneční vystoupení folklórního souboru
14:00
předvedení historického kroje Podesní
14:15
vystoupení cimbálové muziky
15:30
odpolední divadelní představení (hrají
Magdaléna Borová a Milan König)
17:00
poţehnání opravené kapličky Panny
Marie Lurdské v Pekařově
17:30
oficiální ukončení pouti společným
vystoupením flašinetářů u penzionu
18:00 – 20:00 podvečerní posezení s cimbálovou muzikou
DOPROVODNÝ PROGRAM: sobota 14.8.2010
10.00-17.00
dětská pouť a dětský koutek pro nejmenší, projíţďka na koních
prodejní stánky a ukázky lidových řemesel
putovní výstava „Podesní“ v kapli
12:30-17:00
produkce potulných flašinetářů na
různých místech Pekařova.
VSTUP ZDARMA, PARKOVÁNÍ PRO JEDNO
OSOBNÍ AUTO 50 KČ, AKCE SE KONÁ ZA KAŢDÉHO POČASÍ
www.vresovka.cz
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Noc kostelů v Šumperku – 28.5. 2010
Kdyţ se mi dostal do rukou
programový leták na letošní Noc
kostelů v Šumperku, hned jsem
věděla, ţe tam chci být. Dopředu jsem si udělala program,
abych se zúčastnila prohlídky
s výkladem kaţdého ze tří kostelů, mše svaté, závěrečné meditace a co nejvíce kulturních vystoupení.
Přijela jsem s přítelkyní a vyuţily jsme moţnosti
přespat na farním středisku (díky našemu bývalému a
nyní vašemu otci děkanovi). Úvodem řeknu, co se
nám, bohuţel, nepodařilo navštívit: přednášku pana
Jajtnera (ať promine, jistě byla zajímavá) a výstup na
věţ kostela sv. Jana Křtitele (z časových důvodů a
pro velký zájem ostatních návštěvníků). Snad někdy
příště.
Noc kostelů jsme zahájily mší svatou v kostele svatého Jana Křtitele v 18 hodin a po ní prohlídkou liturgických předmětů v sakristii. Potom jsme chtěly vystoupit na věţ, ale stejný úmysl měla řada lidí před
námi a proto jsme se rozhodly odejít na prohlídku
Klášterního kostela Zvěstování Panny Marie. Ten nás
uchvátil svou obnovenou barokní krásou a od průvodkyně jsme se dověděly hodně z historie bývalého
dominikánského kláštera s kostelem i o nedávných
opravách interiéru. Po prohlídce jsme spěchaly (s
otevřenými deštníky, protoţe se rozpršelo) do kaple

sv. Barbory, kde jsme ještě zastihly část koncertu
souboru Avonotaj, který předcházel prohlídce kaple.
Koncert měl velký úspěch a účinkující se několikrát
vraceli splnit přání posluchačů a přidávali, a přidávali. Na takto prodlouţený program navazovala prohlídka kaple s velmi zajímavým výkladem. Po skončení (bylo uţ 21 hodin) jsme spěchaly zpět do farního
kostela, kde uţ jsme zůstaly aţ do půlnoci. Cestou
zpět jsme si prohlédly večerní Šumperk (tak se dá říci
našemu bloudění), protoţe jsme nemohly najít tu
správnou pasáţ, která vedla ke klášternímu kostelu.
Při večerním osvětlení to bylo jiné neţ za denního
světla pod deštníkem, který jsme měly otevřený cestou do Barborky. Ale po chvíli chození jsme našly cíl
svého putování. Ve farním kostele právě probíhal
malý varhanní koncert, který nás zklidnil a připravil
na koncert Scholy od sv. Jana Křtitele, na který jsem
se moc těšila. To, co jsme vyslechly, bylo perfektní a
koncert byl opravdu vydařený. Po koncertu následovala prohlídka kostela s průvodkyní. Tento kostel byl
jediný, který jsme uţ trochu znaly z naší loňské návštěvy.
To, co mě přivedlo do stavu „absolutního štěstí“, byl
závěr Noci kostelů od 23 do 24 hodin ve farním kostele. Byly to chvíle zamyšlení a meditací navozené
zpěvy a hudbou šumperské mládeţe, a závěrečné
duchovní slovo a společná modlitba. Tehdy jsem
cítila, ţe jsem součástí něčeho velkého - Boţího lidu!
Díky vám všem, kteří jste tuto krásnou noc připravili,
kteří jste účinkovali a kteří jste byli s námi. Velké
díky za to, co jsme viděly, slyšely a proţily – bylo to
překrásné.
Návštěvnice Marta a Lída

Rockové oratorium
Ani bezbožná touha nenaplní naši hruď, ani chtivost po bezmezné moci.
Jen mír, ať získáme, svobodný mír, ať je nám dán.
(z libreta)
V neděli 13. 6. 2010 bylo v Letohradu v kostele Nanebevzetí P. Marie provedeno v rámci Mezinárodního hudebního festivalu rockové oratorium Eversmiling Liberty.
Toto oratorium zpracovává příběh Judy Makabejského, vůdce ţidovského povstání v roce 167
př. n. l., který se postavil do čela odporu proti násilnému pořečťování Ţidů. Juda se svým vojskem nakonec
v ozbrojeném střetu porazil vojska svého panovníka Antiocha, který se zhlédl v řeckém vzoru, zakázal bohosluţby,
znesvěcoval soboty a svátky, rozkázal stavět pohanské oltáře a obětovat modlám.
Hudbu sloţili Jens Johansen a Erling Kullberg (Dánsko), libreto bylo zpracováno podle knihy Thomase
Morella „Juda Makabejský“. Oratorium provedl smíšený pěvecký sbor KOS z Litomyšle, smíšený studentský sbor
z Hradce Králové a smíšený sbor Jitro pod taktovkou Milana Motla.
Téma bylo velmi silné, a třebaţe bylo náročné v chrámu nazvučit 50-ti členné těleso, provedení bylo strhující. V díle zazněla i část Händlova Mesiáše. Kdo má rád moderní hudbu, toho jistě toto dílo potěší, a pokud budete
mít moţnost, stojí za to si ho poslechnout.
Dana Ponížilová
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Fara Velké Losíny
Osm statečných horkuvzdorných muţů ze Sobotína, Rapotína,
Losin a Šumperka se v parnou sobotu 12. června pustilo do kopání
výkopu podél severní strany sobotínské fary. V loňském roce bylo
provedeno odvodnění dvora a povzbuzeni dobrým výsledkem jsme
se letos rozhodli pokračovat a provést odvodnění a odvlhčení východní a severní strany domu. Poté, co začátkem května vyhloubil
bagr výkop z východní strany fary, jsme měsíc čekali, zda nám počasí dovolí pokračovat ve výkopových pracích. Prázdniny se blíţí a
představa, ţe děti, které budou část svých prázdnin trávit na zdejší
faře, budou běhat kolem třímetrového výkopu, nás nenechávala
v klidu. Chlapi vyhloubili převáţnou část výkopu a připravili ho tak
na poloţení potrubí, které bude odvádět vodu ze svodů, a na poloţení flexibilního potrubí, které bude stěnu odvlhčovat. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli radou, finančně nebo přímo brigádou. Téţ chci dát na vědomí,

ţe fara je otevřena nejen pro farní či jiné tábory, ale zvu
také rodiny, společenství, scholy, ministranty a další
k odpočinku a načerpání nových sil. Prostory fary slouţí
téţ k pořádání rodinných oslav s moţností přespání.
Dana Ponížilová

Farnost Loučná nad Desnou zve na pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi
v pondělí 5. července v 10.00 hod.
Farnost Sobotín zve na pouť k sv. Vavřinci
v neděli 8. srpna v 11.15 hod.
Farnost Rapotín zve na pouť k Panně Marii Nanebevzaté
v neděli 15. srpna v 10.00 hod.
Farnost Loučná zve na pouť na Vřesovou Studánku
v sobotu 28. 8. 2010 ve 14.30 hod.

Farnost Loučná nad Desnou Vás srdečně zve na Cyrilometodějskou pouť v pondělí
5. 7. 2010, která bude zahájena slavnostní mší sv. v 10:00 hod. Po mši sv. zahraje k poslechu kapela Rozmarýnka. Zveme také k prohlídce nově zrekonstruovaného zámeckého
parku s jeskyní Grotta.
Na setkání s Vámi se těší farníci z Loučné.
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Název organizace

Charita Šumperk

Vznik organizace a její začlenění:
Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace s vlastní právní
subjektivitou. Ustanovil ji olomoucký arcibiskup na základě zřizovacího dekretu ze dne 11. 11. 1992.
Charita Šumperk tvoří základní
sloţku Arcidiecézní charity Olomouc, která je, coby součást Charity
Česká republika, členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Sídlo organizace

Žerotínova 12, 787 01 Šumperk

Telefon

583 216 747

E-mail

info@sumperk.charita.cz

Webová adresa

www.sumperk.charita.cz

Číslo účtu

1904522359/0800

IČ

48005894

DIČ

CZ48005894

Provozní doba

pracovní dny od 7.00 – 15.30 hodin

Statutární orgán:
Stanoveným zástupcem Charity
Šumperk je ředitel organizace. Současná ředitelka Ing. Marie Vychopeňová byla do funkce jmenována
1. 9. 2009.

Právní forma

evidovaná právnická osoba

1. CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŢBA

Duchovní správce:
P. Slawomir Sulowski
Rada Charity:
Mgr. František Klíč, Ing. Petr Suchomel, Oldřich Tanert, Mgr. Pavla
Valentová, Helena Večeřová (předsedkyně rady)

2. CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŢBA

6. OSTATNÍ

SLUŢBY
CHARITY
ŠUMPERK

Revizní komise:
Ing. Karel Kuchtík (předseda revizní
komise), Magdaléna Šafaříková
Oblast působnosti:
území děkanátu Šumperk
města: Hanušovice, Staré Město,
Šumperk; obce: Bludov, Bohdíkov,
Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín,
Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Jindřichov, Kopřivná, Loučná
nad Desnou, Malá Morava, Nový
Malín, Olšany, Ostruţná, Rapotín,
Rejchartice, Ruda nad Moravou,
Sobotín, Šléglov, Velké Losiny,
Vernířovice, Vikantice a Vikýřovice.

3. OSOBNÍ
ASISTENCE

5. CHRÁNĚNÁ
DÍLNA – VEŘEJNÉ
TOALETY

4. PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH
A KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

STRUKTURA SLUŢEB CHARITY ŠUMPERK
Jednotlivé sluţby postupně představíme v dalších číslech tohoto časopisu.
Marie Vychopeňová
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Srdečně zdravím čtenáře ze stránek
posledního čísla Tam&Tamu před prázdninovou přestávkou. Další se dostane do Vašich
rukou aţ v první zářijovou neděli. Všichni se
těšíme na dovolenou, snad bude léto krásnější,
neţ bylo letošní jaro…
Začátek prázdnin je v našich farnostech často ve znamení personálních změn. Letos nejsou velké. Z děkanátu odchází jen jeden kněz, P. Vladimír Jesenský, kaplan ze Šumperka. Nově bude působit ve
farnosti sv. Mořice v Kroměříţi. Přejeme mu hodně Boţího poţehnání na novém působišti a ze srdce děkujeme za radostnou a
obětavou práci v Šumperku a okolních farnostech. Já osobně děkuji O. Vladimírovi za jeho ochotu a spolehlivost, se kterou
jsem vţdycky mohl počítat. Děkuji za přátelský vztah, který se mezi námi vytvořil, a přeji, aby na novém kaplanském místě
našel dobré zázemí k získávání zkušeností, neţ se sám stane farářem. Doufáme, ţe se k nám občas rád podívá, vţdyť tady byl
vysvěcen na kněze a tím je Šumperk významným místem pro jeho ţivot. Hlavně je tu ale vţdy očekáván lidmi, kteří ho mají
rádi a pokaţdé jej s radostí uvidí. Otče Vladimíre, ať Ti Pán ţehná, stále na Tebe budeme pamatovat a vţdycky jsi k nám srdečně zván!
Na místo kaplana v Šumperku přichází novokněz, P. Pavel Zaczyk, který pochází z polské Wieliczki, proslulé starobylými solnými doly. Určitě Vám ho představíme blíţe v dalším čísle našeho časopisu. Prozatím na něj pamatujme v modlitbě,
ať radostné období primice a první týdny kněţského ţivota jsou pro něho časem čerpání sil a radosti ke sluţbě.
Nyní si také uvědomuji, ţe právě uběhl rok od mého příchodu do Šumperka. Utekl rychle, ačkoli nebyl vţdy jednoduchý. Byl to čas poznávání a „učení se“ nové farnosti. Tento úkol je stále aktuální, ale myslím si, ţe je teď ve mně více radosti a
naděje do budoucna, neţ obav a strachu. A za to děkuji. Vám všem, kdo jste mi v tom pomohli, patří velký dík. Všechny chyby
a nedostatky tohoto roku svěřuji Boţímu milosrdenství a Vaší shovívavosti…
Na závěr informace pro ministranty a jejich rodiče. Bylo zvykem organizovat o prázdninách farní ministrantský tábor.
Letos jsem se ale přiklonil spíše k několika krátkým výletům, které jsou mnohem méně náročné po organizační stránce a můţe
se jich zúčastnit větší počet chlapců. Výlety jsou určeny pro ministranty ze Šumperka, Nového Malína a Bratrušova a uskuteční se v těchto termínech: 19.7. vyrazíme na krátký pěší výlet ze Skřítku na Rabštejn, 2.8. půjdeme navštívit vojenské bunkry
v okolí Králík, 16.8 vyrazíme podle počasí (stavu vody) a
zájmu buď na rafty na řeku Moravu, nebo do aquaparku do
Olomouce. Na tento výlet se bude nutné předem závazně
přihlásit. Podrobnosti k jednotlivým výletům budou dostatečně včas oznámeny jak v ohláškách, tak na webových
stránkách farnosti, aby si kaţdý mohl dopředu zjistit informace. Všechny ministranty srdečně zveme.
Moc zvu všechny farníky do farní prodejny křesťanské literatury, vyberte si něco kvalitního ke čtení na dovolenou. Je škoda, ţe zájem o náboţenské knihy je velmi malý.
Vyuţijme čas dovolené i k tomu, abychom prohloubili duchovní ţivot modlitbou a kvalitní četbou.
Připomínám také všem šumperským farníkům, ţe
v neděli 11.7. je adorační den farnosti. Kaţdý farník, který
není v tu dobu někde pryč, by měl alespoň pár chvil strávit
na adoraci v kostele. Kéţ by tomu tak bylo. Bude k tomu
příleţitost od 10.00 do 18.00 hodin.
Ještě jednou srdečně zvu v srpnu na pěší pouť do
Čenstochové. Podrobné informace spolu s přihláškou byly
v květnovém čísle Tam&Tamu.
Své poděkování nám posílají kluci z konviktu. My
jim také ještě jednou za vše děkujeme. Provázejme je stále
svou modlitbou.
Přeji všem krásné prázdniny a dovolené. Kéţ načerpáme hodně sil a elánu na další rok ţivota a práce pro naše
rodiny a všechna farní společenství. Pán ať Vám ţehná!
P. Sławomir Sułowski
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Pomůţete rybáři dojít k rybkám?
Znáte skrývačky? Hádanky, ve kterých musíte najít schovaná slova
ve větách. Tady jsou dvě z nich.
V následujících pěti větách je schováno pět potravin (v každé větě
jedno slovo). Najdete je?
Elvíra má slovenského dědečka. Prý, že dneska přijede na
návštěvu. V pátek s ním budeme doma, sobotu strávíme
na výletě v hlavním městě. Petrovi něco spadlo do oka, šel s
tím k lékaři. Mámo, u kapličky
silně zahřmělo.
Najdeš v každé větě jméno?
Kudy do stanu?

Strana 20

VEZMI TEN STOJAN A ODNES
HO VEN, PROSÍM.
PEPA VLASTNĚ NIC NECHTĚL,
BYL JEN ZVĚDAVÝ.
ODNESTE REZAVÉ ŽELEZO DO
SBĚRU.
VIDA, VIDĚLI JSME I TO, CO
JSME VLASTNĚ NECHTĚLI.
TU TVOJI ŘÍKANKU OPRAVDU
NEZNÁM.
TA NOVÁ FIRMA REKONSTRUOVALA CELÝ DŮM.
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Co nabídnout ke čtení pro blíţící se čas prázdninový?
Ve farní knihovně se dá půjčit jedna z nejlepších knih výborného anglického spisovatele Grahama Greena: Moc a sláva. Novela se odehrává sice v dalekém Mexiku, ale protoţe vypráví o pronásledování církve i o
osobních prohrách či naopak o vítězstvích jednotlivců, týká se nás víc, neţ by se na první pohled mohlo zdát.
Hlavní hrdina – katolický kněz – utíká před pronásledovateli a před smrtí zastřelením. Okolí mu neřekne jinak, neţ
páter Chlast, on však své slabosti, viny i prohry dobře zná, trpí jimi, ale nenechá se jimi přemoci. Naopak – v rozhodujících chvílích neuhýbá. Jeho víra, zodpovědnost za naplnění poslání a nemalá dávka lidství z něj činí člověka
hodného úcty, jakkoliv byl mnohými mravokárci odsuzován.
Stejně čtivý příběh se ukrývá i ve druhé z nabízených kníţek. Vydalo ji (jiţ poněkolikáté) nakl. Vyšehrad a i v
této knize je hlavním hrdinou kněz. Tentokrát mladý, čerstvě vysvěcený, o němţ jen biskup ví, jak váţně je nemocen a ţe mu zbývají maximálně dva roky ţivota. Samotný kněz Marek o své nemoci neví, a tak biskup volí, do jaké
farnosti ho poslat. Rozhodne se nechat Marka ţít co nejdéle naplno, posílá ho mezi kanadské indiány... Jak se své
nelehké kněţské sluţby mladý Marek zhostí, to si můţete přečíst v knize Margaret Cravenové: Slyšel jsem sovu
zavolat své jméno.
Pěkný letní čas s těmito či jinými kníţkami přeje
A. Havlíčková

Jan Twardowski
STROMY
Břízo příliš venkovská abys rostla v městě
diskrétní habře akorát pro aleje
jeřabino pro zvonící drozdy a špačky
akáte z kterého není zlatý ale bílý med
olše která jediná máš u listů šišky
hlohu který ochraňuješ pěnici příbuznou slavíka
jasane který první ztrátou listí nám přibližuješ
podzim
Poproste Matku Boží abychom po smrti
v každou volnou sobotu chodili po lese
protože nebe by nebylo nebem kdyby nemělo
dveře
1981
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O LESÍCH
Šel jsem v lesích obrovských hledat
buků červeň
ostružiny dozrálé datly malé
jelení parohy
jahody opravdové živá písklata vlhy
mraveniště
a do očí srny – hnědé dívky
pohledět zblízka –
šišky shozené – tajemství soví
zajíce
a strach se mě zmocnil
při myšlence na Boha – bez konce
1957
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – ţivotopis papeţe Jana Pavla II.

Školní léta
Po ukončení čtvrté třídy na podzim 1930 nastoupil Lolek do osmiletého chlapeckého gymnázia Marcina Wadowity v Mickiewiczově ulici. Ještěţe to nebylo daleko, neboť chlapci uţ přes rok chyběla matka a bratr uţ byl na univerzitě v Krakově.
Reţim dne vyţadoval od okamţiku, kdy se stal ministrantem, aby chodíval do kostela
Panny Marie na sedmou a s otcem odcházíval přímo ze školy na oběd do hostince paní
Banasové. Jednou tam proţili hosté horor jako „z učebnice“. Místní policajt se zde po
sluţbě zastavoval na skleničku, přičemţ odkládal svůj revolver do pokladny pohostinství,
aby nebyl „v pokušení“. Z kdovíjakého popudu jednou zamířil zbraní na Lolkovu hlavu.
Kulka jej těsně minula a rozbila okno za ním. Všem bylo jasné, ţe to šlo „o fous“.
Karolův zpovědník, kněz Kazimierz Figlewicz a mladý Wojtyla se spřátelili natolik,
ţe jak budoucí papeţ vzpomínal, kněz jej pozval do Krakova na Svatý týden, coţ v mladíkovi zanechalo hluboký dojem. Kněz se stal jeho idolem.
Ani ne za čtyři roky po smrti
matky byla rodina Wojtylova zasaţena další tragickou ránou. 5. prosince 1932 zemřel o 14 let starší Karolův bratr MUDr. Edmund Wojtyla.
Bylo mu pouhých 26 let. Na krakovském hřbitově nápis na jeho hrobě
vysvětluje: „oběť povolání, jeţ zasvětila sluţbu lidstvu“. Bratr opravdu
zemřel pár dní po tom, co „chytil“ od
svého pacienta spálu. Lolkovi chyběl, neboť od doby, co se stal lékaPrvní svaté přijímání
řem v nemocnici v Bialé, zval často
mladšího bratra k sobě. Zašli do nemocnice, nebo ho brával na fotbal. Krásný vztah
Třináctiletý ministrant – po pravé ruce kněze
mezi bratry netrval dlouho, Lolkovi bylo
teprve dvanáct. Zůstal s otcem sám.
Studium na gymnáziu ve Wadowicích poskytovalo klasické vzdělání, nosnými předměty
byly především latina, řečtina, polský jazyk a literatura, dějepis a matematika. Šestnáctiletý
Wojtyla pilně vyuţíval zbývajícího volného času k rozvoji své osobnosti. Oblíbil si literaturu,
v níţ se seznámil s polským romantismem literárních děl Mickiewiczových, Sienkiewiczových nebo Slowackého. Protoţe rád a dobře recitoval, vzal si ho pod „svá křídla“ mladý profesor dějepisu dívčí školy Mieczyslaw Kotlarczyk. Lolek pak v kaţdoroční recitační soutěţi
tradičně obsazoval druhá místa za kamarádkou Halinou Krolikiewiczovou. O nikdy nekončících spekulacích o jejich vztahu napsal Jan Pavel II. v roce 1996, ţe přestoţe měl mezi dívkami, s nimiţ chodil do školy a hrával divadlo, mnoho kamarádek, nebylo zde ţádné citově
důvěrné přátelství, jeţ by mohlo představovat překáţku pro budoucí vstup do semináře.
Mladý Wojtyla se stal hercem dvou divadelních spolků: při škole a při kostele. Tentýţ
profesor, který vedl recitaci, byl zároveň reţisérem divadelních her podle Sienkiewicze, v
Dvanáctiletý chlapec již bez
nichţ se na prknech, jeţ znamenají svět, proháněli udatní rytíři po stepích staré „polskomatky a zakrátko i bez bratra litevské“ říše ve vášnivé honbě za slávou a obranou víry a vlasti. Wojtyla svou vitalitu uplatnil v „Panu Tadeášovi“, hrál v „Kordianu“ autora Slowackého, roli hraběte Henryka v „Komedii ne boţské“ Krasinského. Na
jednom představení v „koktejlu“ Shakespearových her hrál dokonce dvě role, přičemţ tu druhou se musel naučit za jiného
herce přes noc. A to ještě bavil přátele docela dobrou imitací profesorů. Před dokončením gymnaziálních studií přesahovalo
jeho herectví intelektuální hranici běţného ochotnického výkonu.
V té době se v Polsku zvýšily antisemitské nálady proti ţidovským ţivnostníkům. Ve škole se objevily první rvačky, mnozí
odjíţděli pryč. V této houstnoucí atmosféře se Karol Wojtyla v posledních dvou ročnících gymnázia stal předsedou bratrstva
Panny Marie a 7. května 1938 – v posledním ročníku studia – přijal svátost biřmování. Jako nejlepší ţák gymnázia vítal arcibiskupa krakovského Adama Stefana Sapiehu. To bylo první, ale ne poslední setkání s arcibiskupem, který spolu s Karolovým
otcem měl nejsilnější a nejtrvalejší vliv na jeho pozdější rozhodnutí stát se knězem. 27. května 1938 Wojtyla i Kluger maturovali. Lolek měl také slavnostní řeč za maturanty. Na maturitním večírku se mezi loučení vkrádal neblahý stín předtuchy.
V létě roku 1938 odslouţil Karol Wojtyla vojenskou sluţbu na stavbě silnice u města Zubryca Gorna. Jak později vzpomínal, v ţivotě se uţ nenaškrábal více brambor neţ tam. Důleţitějším krokem ale bylo to, ţe se oba Wojtylové, otec a syn, přestěhovali z Wadowic do Krakova, do Tyniecké ulice č. 10 ve čtvrti Debniki na jiţním břehu Visly. Z bytu byl nádherný výhled
na hrad Wawel a jeho katedrálu. Bytu neřekli jinak, neţ „katakomby“, neboť byl tmavý a vlhký a vůbec se v zimě nedal ani
kachlovými kamny vytopit.
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Vše mu ale vynahrazovalo to, ţe začal studovat na Jagellonské univerzitě, zaloţené v roce 1364. Jejími zdmi prošly stovky
předních evropských učenců, mezi nimi například Mikuláš Koperník, který roztříštil tehdejší představy o vesmíru. Statisíce
studentů za ta staletí četly nápis nad vchodem do promoční auly – „Plus ratio quam vis – Více rozumu neţ síly“. Wojtyla později napsal, ţe studovat na těch místech bez citového pohnutí nešlo. Pro nás je zajímavé, ţe jeden z prvních rektorů univerzity,
Pavel Wlodkowic, se vydal roku 1413 z Krakova do Kostnice na koncil 1. Zde se zastával Jana Husa a vystoupil rovněţ s traktátem o papeţské a císařské moci (Tractatus de potestate papae et imperatoris respectu infidelium), v němţ vystupoval proti
šíření křesťanství mečem a obhajoval moţnost mírového souţití křesťanů a pohanů.
Nový student univerzity v oboru filologie v prvním ročníku zapisoval
etymologii, fonetiku, tvarosloví, polskou poezii, drama, prózu, interpretaci
literárního textu, polskou gramatiku a Staroslovanštinu. Během roku se stal
členem Krouţku polonistiky, kde se organizovaly literární večery s recitací,
hrál postavu Střelce v divadelní hře „Měsíční kavalír“ v Divadelním studiu 39.
Spolu s ostatními vzdoroval zákazu univerzitního studia pro ţidovské studenty,
kvůli němuţ musel odejít ze studií na technice ve Varšavě jeho nejlepší kamarád Jerzy Kluger.
Dospělý mladý muţ sloţil zkoušky a postoupil do dalšího ročníku filologie.
24. června 1939 se u spoluţačky Anny Navrocké konala oslava úspěšného
zakončení prvního ročníku. Lolek se měl dále věnovat jazykovědě, literatuře
a divadlu. Měla začít další báječná studentská léta. Historie a sám Wojtyla říká,
V jedné z divadelních rolí, jež ztvárnil
ţe Prozřetelnost s ním měla jiné plány. V Německu se připravoval „FallWeis“,
v
době studií na Jagellonské univerzitě
plán vojenského útoku na Polsko.

Léta válečná – údolím smrti
Pod gotickou klenbou wawelské katedrály se 1. září 1939 odehrálo cosi, co se vymykalo představám lidí, kteří se tam po staletí přicházeli modlit. Karol Wojtyla toho dne
vyšel brzy z bytu v Tyniecké ulici a také k ní mířil. Byl první pátek v měsíci. Spěchal.
Ještě za šera míjel v katedrále v hlubokém tichu hrobku Vladislava Jagellonského2,
stříbrnou rakev sv. Stanislava a pomník královy manţelky, blahoslavené Hedviky, jejíţ
zásluhou vznikla Polsko-Litevské unie. Vyzpovídal se otci Kazimierzi Figlewiczovi,
kterému potom slouţil při mši. Náhle se ozval kvílivý zvuk sirény, který prořízl ticho
katedrály. Po něm se ozvalo jektání protiletadlových baterií a výbuchy bomb shozených
letadly německé Luftwaffe. Lidé se rozutekli, ale kněz i jeho ministrant mši přesto dokončili, pravda, rychleji neţ obvykle. Kdyţ potom Karol utíkal po mostě přes Vislu
domů, začalo bombardování předměstí Krakova.
Kdyţ vypukla 1. září 1939 druhá světová válka, odešli narychlo 19letý Karol s
otcem z města. S jediným kufrem spolu
s dalšími tisícovkami uprchlíků mířili na
východ. Cesty byly přeplněné lidmi s
dětmi v kočárcích, podél nich se vlekli
starci. Všichni měli jediný cíl, uprchnout
Červenec 1939 – vojenská služba
před valící se německou armádou. Wojtylův otec, tenkrát jiţ nemocný padesátiletý muţ, se mohl chvílemi svézt na voze
nebo na korbě nákladního auta. Často museli skočit do příkopu vedle cesty, aby
se skryli před německými letadly, která bezbranné uprchlíky na cestách pravidelně ostřelovala. Asi 200 km od Krakova, kdyţ minuli Tarnov a dostali se k řece
San, zjistili, ţe z východu na Polsko zaútočili Rusové. V takovém případě byl i
nacisty okupovaný Krakov lepším řešením, neţ hromadná poprava nebo deportace na východ. Otočili se tedy a zamířili zpět domů.
Mělo se pokračovat ve studiu. Karol s ostatními studenty se zapsali do podzimního semestru Jagellonské univerzity. Pro Karola to byl uţ druhý ročník.
Netušil, jak bude krátký. Na ráno 6. 11. 1939 svolal SS Obersturmbannführer Práce během výkonu vojenské služby
Müller do univerzitní auly (Collegium Novum) přednášku pro všechny profesory. Někteří tušili past a nepřišli. V aule se sešlo
184 akademiků, osmnáct rektorů, padesát děkanů a proděkanů a ostatní profesoři. Do sálu vstoupil Müller s četou vojáků a
jejich osud byl zpečetěn. Sonderaktion Krakau (Zvláštní akce Krakov) v praxi znamenala jejich hromadné zatčení a odvoz do
koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde mnozí z nich zahynuli. Měla to být „kulturní poprava“ univerzity, ale nebyla. V
ilegalitě obnovilo činnost pět fakult se všemi katedrami a své ţivoty riskovalo celkem 163 profesorů, kteří v soukromých bytech vyučovali asi osm set studentů, mezi nimi i Karola 3. Za války ale bylo prvotním úkolem nasytit ţaludek. Maso, zelenina,
chléb, máslo – to vše teď bylo jen v obchodech s nápisy Nur für Deutsche. U Wojtylů byly základem jídelníčku brambory s
cibulí a margarínem. O čtvrté hodině ranní, mráz nemráz, musel Lolek do fronty na chléb. A taky na výpravy za cukrem a
kávou z cikorky, za uhlím z černého trhu. Snídaně? Tenký krajíček chleba, ze kterého vypadávaly piliny, potřený marmeládou
1
2
3

To mimo jiné ovlivnilo papeţe Jana Pavla II. otevřít po staletích Husův proces.
Český král 1471-1516.
Karolak – John Paul II., str. 45-50
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z červené řepy a cikorka s umělým sladidlem. Starosti se kupily. Nemocný otec, jídlo a starost, aby mohl s nemocným zůstat
ve městě. V tom případě si musel Karol obstarat pracovní povolení, tzv. Arbeitskartu. V Generálním gouvernementu, do něhoţ
teď Krakov patřil, byl kaţdý tělesně schopný muţ ve věku 14 – 60 let povinen pracovat. Jiná volba, kromě koncentračního
tábora nebo popravy, neexistovala.
V prvním válečném roce pracoval Lolek jako poslíček v restauraci. To mu vyhovovalo a umoţňovalo věnovat se i vzdělávání a divadlu, do něhoţ se znovu zapojil. Bylo to divadlo bytové, studenty povaţované za odboj proti fašistům. V „Králi Ducha“ Slowackého hrál svou nejslavnější roli, polského krále Boleslava Smělého, který nařídil zavraţdění sv. Stanislava, biskupa. V té době napsal Wojtyla svou první divadelní hru „David“ (ztratila se) a dramata inspirovaná biblickými motivy – „Job“ –
ovšem přizpůsobenými záţitky z okupace. Jobův osud, to je osud polského národa. Další hra – „Jeremiáš“ – tentokrát zasazená
do Polska 16. století. V ní nabádá Judské království k pokání. Spolu s krakovskými studenty připravoval tyto hry i slavný polský herec Juliusz Osterwa, dokonce inscenoval Antigonu i Hamleta. Kolem 30 lidí v soukromých bytech bylo jejich vděčnými
diváky. Kdyţ se do Krakova z Wadowic přistěhoval i Kotlarczyk se ţenou a začal vedle recitace propagovat tzv. Rapsodické
divadlo, přestal mít Osterwa zájem. Lolkovi kolegové ze studií – Kydryňski, Kwiatkovski, Danuta Michalovská i všichni
ostatní měli kolem dvaceti let a všichni věděli, ţe provádějí odboj prostřednictvím divadla. Účast na polských kulturních akcích byla hrdelním zločinem.
Od podzimu 1940 začala čtyřletá Wojtylova nádeničina v chemické továrně Solvay. S kamarádem Juliuszem Kydryňskim
kaţdé ráno šlapali přes půl hodiny do továrního kamenolomu na vápenec, který se zde lámal a byl nezbytný pro výrobu sody,
kterou továrna vyráběla. V krutých mrazech se při práci museli chránit tím, ţe se mazali vazelínou, ale špatně obutým bylo
zima i tak. Lolek na dně kamenolomu nakládal vápenec do vozíků, potom nějakou dobu pracoval jako brzdař na důlních vlacích, pak byl „povýšen“ na pomocníka střelmistra. Faktem zůstává, ţe to byla namáhavá a nebezpečná práce, z níţ se vracel v
modrácích a s dřeváky na nohou kolem čtvrté odpoledne. V tašce obvykle nesl to, co cestou obstaral: trochu uhlí, pár brambor,
někdy zelí, jindy hrách. Karolův nízký plat byl jediným zdrojem příjmů, neboť nacisté panu Wojtylovi jako bývalému vojáku
polské armády zastavili vyplácení důchodu.
Od října 1941 pracoval Karol přímo v továrně, v chemičce v Borku Faleckém, u čističky odpadních vod. Odpovídal za to,
ţe voda nebude obsahovat minerálie a zároveň tahal kbelíky s vápnem, jeţ visely na dřevěné konzole nad hlavou a na své cestě
do továrny se často zasekávaly, takţe je musel vlastně tahat. Tady se dalo trochu odpočinout jen na noční směně, nevnímat
hluk a soustředit se na rozhovor s Bohem. Cestou domů z noční se chodíval modlit na redemptoristickou faru v Podgórzu a pak
rovnou na mši svatou. Wojtyla vzpomíná: „Odtud jsem získal sílu vydrţet těţká okupační léta.“
Otec Karola Wojtyly den ode dne chřadl. Od Vánoc 1940 byl jiţ připoután na lůţko. Osmnáctý únor 1941 začal jako kaţdý
jiný den. Lolek se po práci v lomu zastavil u Kydryňských. Paní mu přibalila pozdní jídlo pro otce a léky, které sehnala. Bylo
sychravo, a tak rychle s Juliuszovou sestrou Marií zamířili domů, do „katakomb“. Marie šla rovnou do kuchyně, aby panu
Wojtylovi staršímu přihřála jídlo a Karol se šel podívat rovnou na otce. Otec byl mrtev. Marie si po létech vybavovala, ţe si
Karol se slzami v očích dával za vinu, ţe nebyl u otce v jeho poslední chvilce. Celou noc strávil Lolek u otcova těla, modle se
s Juliuszem, který přišel, aby se přítel necítil tolik sám. 22. února otec Figlewicz na rakowickém hřbitově, v jeho vojenské
části, zemřelého pochoval. Obětoval svůj ţivot pro syna.
Nějaký čas Karol, teď jiţ sirotek, bydlel u Kydryňských a domů do bytu se vrátil aţ v létě 1941. Na podzim roku
1942, v těţkých válečných podmínkách, uslyšel volání Páně a vydal se k paláci ve Franciszkaňské ulici č.3, do rezidence krakovských arcibiskupů. Tam poţádal, aby byl přijat za kandidáta kněţství. Rektor ilegálního semináře, otec Jan Piwowarczyk,
jeho ţádosti vyhověl a Karol začal ţít nový, dvojí ţivot: 1. pod knutou nacismu jako dělník a 2. ţivot ilegálního seminaristy.
Gestapo se sice snaţilo dostat seminář pod svou kontrolu, ale arcibiskup Sapieha jejich nařízení ignoroval. Gestapo vůbec jako
první věc nařídilo, zákaz přijímání nových seminaristů. Arcibiskup zareagoval tak, ţe „nové adepty kněţství“ zaměstnal jako
farní sekretáře v okolních farnostech. Semináře pak byly tajné na farách i v arcibiskupské rezidenci. Při jedné razii gestapa,
které jistou farnost sledovalo, bylo při semináři zatčeno všech pět tam přítomných seminaristů i s přednášejícím a příslušným
farářem, někteří byli okamţitě zastřeleni, zbylí odvezeni do Osvětimi. Proto se jiţ dále nescházeli, ale pouze docházeli v rámci
sekretářských povinností k profesorům k přezkoušení jednotlivě. Studovali samostatně po večerech a nocích. Také Karol Wojtyla v těchto podmínkách studoval, ale měl to těţší, pracoval ve fabrice. Vzpomínal, ţe zpočátku mu nejvíce dala zabrat filozofie, přesněji metafyzika. Ke studiu „Metafyziky“ Kazimerze Waise si zapsal: „… po dvou měsících, kdy mi vyráţela dech, po
prosekávání se hustým porostem jsem dorazil na mýtinu, objevil jsem ty nejhlubší důvody, pro něţ jsem do té doby ţil a cítil…“
pokračování příště
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