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Zdravím po prázdninách všechny čtenáře. Doufám, ţe jsme všichni načerpali dostatek sil a elánu do
dalšího období plného práce, ţe jsme všichni zaţili
v letních měsících něco pěkného a hlavně chvíle blízkého
setkání s Pánem Bohem.
Já jsem měl moţnost strávit krátký čas o samotě
v jihozápadních Čechách. Byl to krásný záţitek. Ve chvílích trávených v tichu šumavských lesů jízdou na kole a
čtením knih, dostala se mi do rukou také jedna záloţka
s citátem z díla trapistického mnicha otce Jeronýma, jiţ
neţijícího mnicha z francouzského opatství Sept-Fons.
Otec Jeroným nejen svými knihami a dopisy, ale především krásou své duše a vztahem k Bohu, které ve svých
textech ukazuje, je pro mnohé průvodcem na cestách
modlitby a duchovního ţivota. Úryvek ze záloţky uţ jsem
četl mnohokrát, ale pokaţdé mě znova osloví. Proto bych
se chtěl o tuto myšlenku O. Jeronýma podělit také s vámi.
Otec Jeroným píše takto:
„To, co se píše v knihách o intimní modlitbě
s Bohem, o modlitbě, která může naplnit i nejnenasytnější
a nejdivočejší srdce, to není žert, to není záležitost minulosti. Zažili to lidé, kteří nejsou o nic více ani o nic méně
lidmi než vy a já. Zkušenost těch, kteří nacházejí Boha a
žijí v modlitbě, je mnohem přesvědčivější než nezdar těch,
kteří nemají odvahu a nechají se unášet proudem.
V kaţdém povolání je třeba následovat ty, kdo uspěli“.
Jsou to slova o modlitbě, ale týkají se i jiných oblastí našeho ţivota. Jsou to slova mnicha, ale dotýkají se
kaţdého z nás. Tak často se vkrádá do našich srdcí pesimismus a znechucení. Proto na začátku nového pracovního období přeji sobě i vám, aby nám ţádný nezdar a úpadek nedokázal vzít křídla. Ať jsme lidmi naděje. Ať
v duchovním ţivotě, v ţivotě modlitby, ale i ve všem, co
chceme udělat pro druhé, následujeme ty, kdo uspěli. Bylo
jich dost. Ať jsou stále pro nás zdrojem sil a elánu! Nenechejme se nikdy strhnout malomyslností a pesimismem.
A intimní, hluboký ţivot s Bohem ať je i v tomto
roce v první linii našich zájmů, starostí a plánů. Toto úsilí
musí mít vţdy přednost přede vším, co děláme.
P. Slawomir Sułowski

3. září - památka sv. Řehoře Velikého, papeţe a učitele církve
Narodil se roku 540 v Římě, pocházel z patricijské rodiny. Po
smrti svého otce zaloţil v rodném domě klášter sv. Ondřeje a na
rodinných usedlostech na Sicílii dalších šest klášterů. Sám se
vzdal úřadu i velkého majetku a stal se benediktinským mnichem.
Roku 590 byl zvolen papeţem. Usiloval o obnovu křesťanského
ţivota a liturgie; poslal 40 věrozvěstů do Anglie a obracel se
s hlásáním evangelia k mladým germánským národům. Jeho
bohatá literární činnost tvoří přechod od teologie patricistické
k počátkům teologie scholastické. Zemřel r. 12. 3. r. 604.
5. září - 23. neděle v mezidobí
7. září - sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Narodil se v roce 1584 v Těšíně v polské rodině. V jeho příbuzenstvu bylo několik významných duchovních osob (např. Jan Sarkander). Vstoupil k jezuitům, stal se knězem. R. 1618 byl poslán
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do Košic, a protoţe se nevzdal víry, byl umučen 7. 9. 1619. Jeho
ostatky byly převezeny do Trnavy. R. 1905 byl prohlášen za blahoslaveného spolu s ostatními „košickými mučedníky“, kanonizován byl r. 1995 Janem Pavlem II.
8. září - svátek Narození Panny Marie
Jeden z nejstarších mariánských svátků. Dosvědčuje víru křesťanů, ţe se Panna Maria narodila bez dědičného hříchu. Poprvé byl
tento svátek slaven v 5. století jako výroční den posvěcení baziliky, která označovala místo narození Panny Marie.
9. září - sv. Petra Klavera, kněze
Pocházel z Katalánska. V roce 1602 vstoupil do jezuitského řádu.
Od r. 1610 ţil v Jiţní Americe. Po pěti letech v Cartagéně přijal
kněţské svěcení a pak zde v přístavu působil 36 let mezi černými
otroky jako jejich sluţebník. Přes 300.000 jich učil katechismu a
také je pokřtil. Vyčerpán prací zemřel v 74 letech.
10. září - bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Narodil se r. 1564 (pravděpodobně v Praze). Studoval v Itálii u
jezuitů, do jejichţ řádu také v r. 1584 vstoupil. V r. 1596 odcestoval do Japonska, aby zde působil jako misionář. R. 1622 zde spolu
s dalšími zemřel mučednickou smrtí.
12. září - 24. neděle v mezidobí
13. září - památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele
církve
Narodil se kolem r. 349 v syrské Antiochii. Ve dvaceti letech
přijal křest, později se stal knězem. R. 397 byl zvolen za konstantinopolského patriarchu. Vybízel křesťany k péči o chudé, volal po
sociální spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob ţivota ve
městě a u císařského dvora. Musel proto dvakrát do vyhnanství (r.
403 a 404); i tam však vyvíjel bohatou činnost ve prospěch křesťanů v Arménii, Persii a Sýrii. Zemřel r. 407 v Turecku. Jeho
ostatky byly slavně převezeny r. 438 do Konstantinopole. V r.
1908 byl prohlášen za patrona kazatelů.
14. září - Svátek Povýšení svatého Kříţe
Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se uţ v 5. stol.
vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky dřeva z Kristova kříţe.
15. září - památka Panny Marie Bolestné
V tento den vzpomíná církev na bolesti Panny Marie, která trpěla
ve spojení se svým Synem. V 15. století se začíná slavit úcta
k jejím sedmi bolestem: 1. při předpovědi Simonově, 2. při útěku
do Egypta, 3. při hledání ztraceného Jeţíše v jeruzalémském
chrámu, 4. při cestě na Golgotu, 5. při ukřiţování Jeţíše, 6. při
snímání Jeţíše z kříţe, 7. při ukládání Jeţíše do hrobu.
16. září - památka sv. Ludmily, mučednice
Narodila se kolem r. 860, pocházela z kníţecího rodu. Kdyţ její
manţel, kníţe Bořivoj, krátce po sňatku přijal křest od sv. Metoděje na Velehradě, stala se i ona křesťankou. Jako křesťany vychovala nejen své syny Spytihněva a Vratislava, ale i vnuka Václava.
Po smrti Vratislava se nespokojení pohanští velmoţi spojili s jeho
manţelkou Drahomírou a nechali Ludmilu zavraţdit na jejím sídle
Tetíně u Berouna. Kdyţ nastoupil na trůn její vnuk Václav, dal
přenést její tělo do baziliky sv. Jiří na Praţském hradě.
17. září - sv. Kornélia, papeţe, a Cypriána, biskupa, mučedníkŧ
Kornélius ţil v 1. pol. 3. stol.
19. září - 25. neděle v mezidobí
20. září - památka sv. Ondřeje Kim Taegóna, kněze, Pavla
Chóng Hasanga a druhŧ, mučedníkŧ
Ondřej Kim Taegón byl prvním korejským knězem, Pavel Chóng
Hasang horlivým laickým apoštolem; spolu s mnoha dalšími
křesťany byli umučeni při pronásledování v Koreji v letech 1839,
1846 a 1866. 103 z těchto mučedníků prohlásil Jan Pavel II. za
svaté při své pastorační návštěvě v Koreji v r. 1984.
21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Matouš působil v Kafarnau jako výběrčí poplatků ve sluţbách
Heroda Antipy; Jeţíš ho povolal mezi své učedníky. Po seslání
Ducha svatého působil nejprve v Palestině mezi Ţidy, pro které
napsal evangelium v aramejštině. Dále hlásal evangelium pravděpodobně v Etiopii, Persii a Pontu u Černého moře. Východní i
západní křesťané ho uctívají jako mučedníka. Jeho jsou uloţeny
v Salernu v jiţní Itálii.
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23. září - památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Otec Pio se narodil 25. 5. 1887. V 15 letech vstoupil ke kapucínům. Viditelná stigmata obdrţel 20. 9. 1918. Protoţe tato stigmata
nebyla povaţována za nadpřirozená, dostal zákaz slouţit veřejně
mše sv. Po dvou letech byl tento zákaz odvolán. Byl vynikajícím
zpovědníkem, dokázal nahlíţet do minulosti i budoucnosti. Zaloţil
Dům úlevy v utrpení (nemocnici). Doţil se 81 let. Blahořečen byl
v roce 1999 a kanonizován v roce 2002.
26. září - 26. neděle v mezidobí
27. září - památka sv. Vincence z Paula, kněze
Narodil se r. 1581 v jihozápadní Francii. R. 1600 byl vysvěcen na
kněze, od r. 1607 působil jako farář venkovské farnosti v lyonské
diecézi; zde také začal zakládat charitativní bratrstva, která se
měla věnovat péči o chudé. V r. 1625 zaloţil misionářskou kongregaci lazaristů, jejímţ posláním bylo vzdělávání kandidátů
kněţství. K zajištění trvalé péče o chudé a nemocné poloţil spolu
se sv. Luisou de Marillac základy kongregace vincentek. Zemřel r.
1660, r. 1737 byl prohlášen za svatého a r. 1885 za patrona křesťanského charitativního díla.
28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka
Podle tradice se narodil kolem r. 907 na Stochově u Libušína jako
nejstarší syn vévody Vratislava. O jeho křesťanskou výchovu se
starala jeho babička sv. Ludmila. Naučil se slovanskému písmu,
osvojil si i znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho lásku
k eucharistii a k chudým. Kdyţ se r. 925 ujal vlády, snaţil se o
kulturní i náboţenské povznesení země. Jeho křesťanský způsob
vlády i přísnost k šlechtě vyvolaly opozici v čele s jeho mladším

SVĚTEC MÉHO SRDCE
SVATÝ DOMINIK DE GUZMAN
Svatý Dominik, Španěl, zakladatel Řádu bratří Kazatelů –
dominikánů, se narodil pravděpodobně r. 1170. Podle tradice jeho matka, blahoslavená Jana z Azy, měla
v těhotenství sen, v němţ viděla bílého psa, který nesl
v tlamě hořící pochodeň – předzvěst zaloţení dominikánů.
Ti mají nést pochodeň Boţího slova zapalující celý svět.
Tento pes je nyní jedním z hagiografických atributů svatého Dominika, můţete si jej všimnout např. na obraze
v šumperském klášterním kostele.
Dominik studoval a stal se knězem – kanovníkem v
Osmě. Kanovníci ţili v menším společenství při chrámu a
k jejich hlavním úkolům patřila rozjímavá modlitba. Občas
byl pověřen doprovázet diecézního biskupa. A tehdy uviděl
škody, které působily na duších rozšířené hereze, mnoţství
duchovní i materiální bídy mezi lidmi ho hluboce zasáhlo.
Zatouţil vyjít z místa ticha a modlitby a kázat Pravdu – slovo
Boţí – právě těmto lidem.
To bylo impulsem k zaloţení řádu. Nejprve ovšem
zakládá klášter ţenský. Sestry měly jediný úkol: modlitbu.
Ţivot modlitby a lásky ve skrytosti, sepjaté ruce a hořící
srdce, ţivot pouze s Bohem - tak vyprošovaly Boţí poţehnání kněţím, kazatelům. Tento postup, který pouţil, svědčí o
jeho víře v moc modlitby. Teprve asi po 7 letech sdruţuje
kolem sebe první bratry v komunitě v Toulouse (rok zaloţení
řádu je 1216) a po krátké formaci je rovnou po dvou posílá
do různých evropských univerzitních měst. Bratři neţili ve
velkých klášterech, ale v konventech s demokratickou správou, převor byl vţdy volen, a to na dobu určitou, důraz byl
kladen na studium a chudobu. Spolu se svatým Františkem
tak sv. Dominik odpověděl reformou řeholního ţivota na
potřebu doby. Sám touţil jít k nevěřícím, do pohanských
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bratrem Boleslavem, na jehoţ popud byl 28. 9. 929 (nebo 935)
zavraţděn ve Staré Boleslavi. Jeho ostatky jsou uloţeny
v katedrále sv. Víta na Praţském hradě. První kostel mu byl zasvěcen jiţ v r. 972 na Proseku (dnes část Prahy); na začátku 14.
století mu byl zasvěcen i jeden z oltářů v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu.
29. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělŧ
Michael (Kdo je jako Bůh?). V bibli je označován jako jeden
z prvních kníţat, ochránce vyvoleného národa a vítěz nad démonem. Křesťané v něm vidí ochránce a také přímluvce za zemřelé
před Boţím trůnem.
Gabriel (Muţ Boţí, nebo také Bůh ukázal svou sílu). Jméno se
objevuje v knize proroka Daniela. Zvěstoval také Zachariášovi
narození Jana Křtitele a Panně Marii narození Krista.
Rafael (Bůh uzdravil). Je zmiňován v knize Tobiáš. Bývá vzýván
jako průvodce cestujících.
30. září - památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Narodil se kolem roku 340. Studoval v Římě. Ţil jako poustevník
u Antiochie. Později byl vysvěcen na kněze a vrátil se do Říma,
kde pracoval na překladu Písma do latiny. Později odešel do Betléma, kde ţil jako poustevník. Překládal díla východních otců do
latiny. Patřil mezi nejslavnější učence své doby. Po smrti v roce
420 byl pohřben v Betlémě. Dnes jsou jeho ostatky v římské
bazilice S. Maria Maggiore.

zemí na misie, ale toto přání
se mu nikdy nesplnilo. Pracoval na úkolech, které vyţadoval řád a které mu uloţil
svatý otec, usilovně hlásal
slovo Boţí, cestoval pěšky po
celé Evropě, neměl ani vlastní celu ani postel. Tak jej
zastihla smrt – zemřel vyčerpáním při své cestě z Říma
v cizím klášteře – 6. srpna
1221 – bylo mu kolem 50 let.
Svatý
Dominik
nezanechal ţádné spisy.
Jedním z pramenů poznání
jeho osobnosti je spisek Devět způsobů modlitby svatého
Dominika, napsaný bratry po roce 1260. Z nich
k nejtypičtějším patří hluboká úklona a venie před Nejsvětější svátostí, rozjímání a zvláště oblíbená modlitba cestou,
kterou je moţné v dnešní době připomenout a doporučit pro
posvěcení aktivit celého dne a pro ţivot v Boţí přítomnosti.
K pilířům dominikánské spirituality tedy patří:
- modlitba: vnitřní modlitba a společné slavení
liturgie hodin (breviář), růţenec
- studium
- společný ţivot
- duchovní svoboda
V naší zemi ţijí všechny větve dominikánského řádu: bratři, rozjímavé sestry, činné sestry, laici (terciáři),
sekulární institut pro zasvěcené ţeny s názvem Dílo blaţené
Zdislavy, sdruţení pro diecézní kněze a jáhny..
Dominikovi následovníci se snaţí naplňovat tato
hesla: „Veritas“ - pravda, „Contemplata allis tradere“kontemplací ţivené předávat dále, “Salus animarum“ - spása
duší a „Laudare, benedicere, praedicare“ - chvalte, ţehnejte,
kaţte. Více na www.op.cz
JOP
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„VĚŘÍM V BOHA OTCE“
Milí Farníci,
chtěl bych, abychom se během tohoto školního roku zamýšleli nad svou vírou. Abychom se o
ní něco nového dověděli a dokázali ji svědomitěji
ţít. Klademe si otázky: „Proč věřím?“, „V co věřím?“ Tyto otázky nejsou bezvýznamné ani druhořadé! Naopak! Jsou pro nás fundamentální, protoţe
jsou základem toho, co povaţujeme za důleţité, co
buduje náš ţivot, je jeho páteří. Nějakým způsobem
se máme stále vracet k otázkám víry, abychom hořeli pro Krista, svou víru prohlubovali a ţili ji, a také
abychom měli k věcem víry ţivý vztah; vztah, který
stále dozrává a obohacuje se.
Základní zjištění o Bohu v křesťanství je
pravda, ţe Bůh je „Otcem“. Proč vlastně „Otcem“?
Moţná nám to přijde banální a samozřejmé, ale slovo „otec“ nejlépe vyjadřuje Boţí lásku. Na jednu
stranu jsme si zvykli na slovo „otec“, není pro nás
ničím výjimečným. Ale na druhou stranu stále více
vidíme, jak otcovství chátrá, jak je znehodnocováno
a začíná být v současném světě nedostatkovým zboţím. Dnešnímu světu chybějí otcové. Muţi jsou
partneři, kamarádi, kmoši, přátelé … ale ne „otcové“! Opravdového otce je potřeba mnohdy hledat
daleko, a jestliţe ho máme, je potřeba si ho váţit.
Jeţíš má slovo „otec“ natolik v úctě, ţe nás varuje,
abychom kromě Boha nikoho neoslovovali „otče“.
Slovo „otec“ je svaté, patří na nejvyšší polici hodnot, má něco jakoby z nebe. Myslím si, ţe kdo má
na zemi otce váţí si ho a má ho v úctě, i kdyby nebyl
ideální, má blíţ k opravdové víře v Boha. Stejně si
myslím, ţe lidé, kteří oslovují kněze: „otče“, mají uţ
ve víře mnoho věcí vyřešených. Pro ně autorita,
úcta, chápání Boţí lásky a specifický druh nadříze-
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nosti vůči správným hodnotám není cizí. Lidé, kteří
poznávají „otce“ na zemi, jednodušeji poznají „Otce“ v nebi. Snad kaţdý, kdo ţiví trochu úcty a dobra
vůči druhému člověku, má blíţ k Bohu. Bůh nezná a
nechápe zavřené a lhostejné srdce. Jeho láska „otcovská“ to nechápe. Bohu nikdy „není jedno“ co
bude a jak. Otcovský Boţí vztah je vţdy podporou a
správným nasměrováním na cestě, občas i napomenutím či pokáráním. Ale vţdy pro naše dobro.
Bůh, který je nám Kristem popsán a prezentován v evangeliu jako „Otec“, je pro nás opravdu
„Otcem“. A samo lidské slovo „otec“ nejlépe vyjadřuje pravdu o Bohu: kým je, kým je pro nás, co
znamená Jeho láska vůči nám. Jeţíš, kdyţ přišel
mezi nás na zem, zdůrazňuje toto označení Boha.
Nejsou ani tak důleţitá jiná oslovení Boha, jako
například, ţe Bůh je „Nejvyšší“ nebo „Pán“ či
„Stvořitel“. Pravda o tom, ţe Bůh je láska nejlépe
vystihuje právě slovo „otec“. Není to jen prázdné
slovo, ale je to slovo, které vyjadřuje celou dynamiku vztahu otce k synovi, vztahu Nejsvětější Trojice.
V dnešní době proţíváme krizi otcovství,
krizi jakékoli autority. Mnozí lidé uţ ničemu nevěří,
nedůvěřují politikům, nevěří druhým lidem, dokonce
ani blízkým a známým. Tím více potřebujeme najít
pevnou oporu. Nalézáme ji jen v Bohu. Nikde jinde
není jistota. Všechny věci, lidé a názory se mění, ale
Bůh je stále stejný – On svá rozhodnutí nemění.
Jestliţe k nám přišel a nabídl svou lásku, přijetí a
odpuštění, můţeme si být jisti, ţe si vţdy za tím
bude stát a bude tomu věrný. Dnešní svět, dnešní
člověk potřebuje něco stabilního ve svém ţivotě,
potřebuje vidět cíl a smysl svého snaţení. Otcovská
láska Boha nám dává tuto jistotu, dává nám záruku
štěstí, je pro nás oporou a povzbuzením. Všechno
jiné hyne nebo končí. Bůh ale vţdy je. Boţí otcovská láska není zamilováním, není naivní láskou. Je
to zodpovědná a zralá láska, která neutíká ani před
starostmi ani před trápením či kříţem. Bůh je dobrým „Otcem“, který nás vede našimi ţivoty. Jen my
jsme stále neukázněné děti, které nechápou jeho vůli
a chtějí si dělat všechno po svém. Bůh je naproti
tomu trpělivý. On počká, aţ pochopíme, aţ k Němu
přijdeme, protoţe kromě Něj nic cennějšího nenajdeme.
Bůh nás miluje. A to je konečná pravda o
Bohu. Jeho láska nekončí ani neklade meze. Bůh
nám stále nabízí svou otcovskou lásku. On na nás
shlíţí a nikdy nedovolí, aby se nám stala křivda. Bdí
nad námi. Boţí láska nezná ţádné překáţky, které by
měla překonat pro naše dobro. Pamatujme, ţe Jeho
ruce jsou vţdy vztaţené k nám. Je to ten otec, který
stále čeká na svého marnotratného syna. Čeká, a
nikdy nezmalomyslní, nevzdá to. Ví, ţe syn potřebuje pomoc a otcovské přijetí. Ví, ţe syn přijde, protoţe potřebuje otce.
P. Pawel Zaczyk
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PÁR STŘÍPKŦ ZE ŢIVOTA
FARNOSTI V RAPOTÍNĚ
Rapotínská farnost, ačkoli nepatří k největším, je ţivá a stále se tu
něco děje. Její nedávná historie je bohatá! Posuďte sami:
Dne 30.12.1972 měl v Rapotíně promici P. Hynek Wiesner, který
v současnosti působí v Bludově. Tato promice nebyla v Rapotíně ojedinělou. Farní kronika píše i o primici v roce 1961. Rapotínský kostel zaţil
dokonce i kněţské svěcení. Mnozí z nás mají ještě v ţivé paměti 19. prosinec 1993, kdy zde byl vysvěcen na kněze salesián Pavel Glogar.
Další velkou událostí v Rapotíně bylo biřmování. Tuto svátost
uděloval olomoucký biskup Josef Hrdlička 25.5.2002, a to nejen mladým
lidem z farnosti Velké Losiny, Rapotín, Sobotín a Loučná.
Díky úsilí několika nadšenců se v naší farnosti konají tzv. velikonoční jízdy. Tyto jízdy znamenaly v minulosti významnou událost pro
celou obec. Byly společenskou akcí, při níţ si lidé připomínali ukřiţování
a zmrtvýchvstání Krista. Na Boţí Hod se v 5 hod. ráno na farském dvoře
sešlo asi 30 vybraných jezdců ve stavovských krojích. V kostele převzali od faráře posvěcený kříţ, s nímţ se poté na koních
vydali na okruţní jízdu obcí. Nakonec byl kříţ předán se slavnostním proslovem opět faráři a za doprovodu hudby se všichni
pomalu rozešli do svých domovů.
Rapotín se také letos v květnu zapojil do Noci
kostelů se zajímavým programem, ve kterém se návštěvnici mohli seznámit se ţivotem farnosti, rozhlédnout se z kostelní věţe a nahlédnout do míst, která
běţně nejsou k vidění. Kromě toho se také mohli zaposlouchat do zpěvu rapotínského sboru a scholy. Místní
sbor funguje v současnosti pod vedením Petra Kocůrka, který jej převzal po smrti obětavého varhaníka a
sbormistra p. Neseta (dodnes na něho s vděčností
vzpomínáme). Sbor doprovází liturgii a občas si zazpívá i v jiné farnosti, např. v Karlově Studánce. Letos
vyjel dokonce i do Polska. Rapotínská schola doprovází „kytarové“ mše a spolu s mladými z Rapotína a
Velkých Losin, jiţ několikrát nacvičila a předvedla
zpívané pašije. Schola si vychovává uţ své nástupce, a
to v podobě malé scholičky.
Na pestrosti našeho farního ţivota se podílejí i novodobé tradice, jako je např. od roku 2005 pouť ke sv. Hubertovi či poutní mše sv.
ke sv. Antonínovi, která se koná v zachráněné a obnovené kapličce ve
Vikýrovicích. V roce 2006 byla poţehnána nově opravená kaple sv.
Rocha. V roce 2004 byly k rapotínské farnosti připojeny Rejchartice, a
proto se také naše snahy soustřeďujíc postupnou opravu tamějšího kostela sv. Michaela.
Ovšem ne vše, co Rapotín zaţil a zaţívá, je veselé a radostné.
V roce 1997 se obcí přehnala povodňová vlna. Hladina vody v kostele
dosahovala do výšky cca jednoho metru. Škody byly rozsáhlé, a následné opravy si totiţ vyţádaly velké investice – více neţ jeden milion korun. Bylo potřeba vyměnit dlaţbu, instalovalo se podlahové topení, na
závěr byl kostel
nově vymalován a
byla
provedena
výměna zastaralého ozvučení.
Na závěr bych rád poděkoval všem, díky jejichţ péči a
obětavosti naše farnost ţije a vzkvétá. Nesmím zapomenout na pana Krňávka, který dlouhá léta obětavě dojíţděl ze Šumperka a zastával
v rapotínském kostele funkci kostelníka. Děkuji zároveň všem minulým i
současným kostelníkům, ţenám, které se příkladně starají o úklid kostela
a překrásnou květinovou výzdobu, obětavcům, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na chodu farnosti.
František Ponížil, foto Václav Novák
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FARNÍ KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Na místě nynějšího kostela stál od r. 1524 kamenný kostel sv. Jakuba.
Kolem něho se rozkládal hřbitov, který byl zrušen aţ v polovině 19. století. Po
rostoucím počtu věřících jiţ tento malý kostel nestačil, a proto rapotínští farnici
začali uvaţovat o stavbě nového kostela. V roce 1869 byl starý kostel zbourán
(farnost měla jiţ 5000 věřících). V prostoru kněţiště byla nalezena mrtvola
ţeny, snad zakladatelky kostela šlechtičny Ţerotínové.
Nynější podstatně větší kostel, zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté,
byl dostavěn v roce 1874 podle plánů a za vedení ing. Eduarda Ritterz von
Ettmaera. Stavitelem kostela byl šumperský stavitel Josef Baier, stavební náklady činily 80 000 zlatých. Vysvěcen byl olomouckým arcibiskupem Friedrichem
kardinálem Fürstenberkem v roce 1874.
Stavba je postavena v novogotickém stylu a je pojata jako trojdílná bazilika, kde střední loď je vyšší neţ obě boční. Na čelní straně je otevřená předsíň, jejíţ dva sloupy nesou lomený oblouk a tvoří třídílné arkády a v jejich středu je hlavní vchod do kostela. Věţ kostela je vysoká 50 m a má čtvercový základ, který je ukončen vysokým štíhlým jehlanem. Věţní hodiny byly pořízeny
v roce 1893, pocházejí z dílny Johanna Schneidera z Bruntálu a stály 605 zlatých. Autorem velkých mechanických varhan, které mají nyní elektrický pohon, je významný varhanář Rieger z Krnova. Byly
zhotoveny v roce 1873 pro světovou výstavu ve Vídni, ale v roce 1874 byly instalovány v Rapotíně. Cínové píšťaly byly v roce
1917 zachráněny před odvozem pro válečné účely. Zvony toto štěstí neměly, a proto byly v roce 1923 pořízeny zvony nové.
Tyto byly ale v roce 1942 opět odvezeny a pouţity pro válečné účely. Současné zvony pocházejí z roku 1975.
Vnitřní vybavení kostela je taktéţ novogotické. Kněţišti dominuje oltář a je zde umístěn obraz Nanebevzetí Panny
Marie. Je to replika obrazu od mistra Tiziana (originál se nachází v Benátkách). Vedle obrazu jsou umístěny sochy sv. Petra a
sv. Pavla v nadţivotní velikosti, nad kaţdou je baldachýn. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Josefu (vpravo) a sv. Jakubovi
(vlevo). Okenní vitráţe pocházejí z umělecké dílny firmy Říha v Brně (1929). V kněţišti nad hlavním oltářem je na skle zobrazen Jeţíš Kristus, napravo je sv. Josef a nalevo je sv. František z Assisi. K dalším barevným okenním vitráţím patří zobrazení
Panny Marie Hostýnské a sv. Antonína Paduánského. Další malované okenní vitráţe byly nad kůrem, kde byly malby sv. Cecílie a krále Davida. Před vchodem do kostela stojí sochy moravských zemských patronů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Byly pořízeny v roce 1879 na náklady Johanna a Magdalény Winterových. Uţ tři roky před tím dal Johann Winter na venkovní stranu
kostela zhotovit sochu Panny Marie. Před hlavním (jiţním) průčelím nechali zdejší farníci z Rapotína, Vikýřovic a Petrova
postavit mramorový misijní kříţ (1896).
Prameny: Geden K. – Buch des Pfarrsprengels Reipotendorf

KOSTEL REJCHARTICE
České pojmenování i německý název Reigersdorf je odvozen od osobního jména Rejchert (německy
Richard) a znamená „ves lidí Rejchertových“. Do roku
1960 byla částí Rejchartic obec Osikov. V roce 1976
byly Rejchartice připojeny k Rapotínu a spolu s ním po
roce 1980 k Šumperku. Od roku 1990 jsou opět samostatnou administrativní jednotkou. Vesnice se vine horským ţlebem podél horního toku Rejchartického potoka
a je dostupná silničkou z Rapotína do Kopřivné.
První zmínka o vesnici s názvem Richardi villa
je z roku 1350. Tehdy zde byla fara patřící k nově utvořenému biskupství v Litomyšli. Rejchartice patřily bludovskému panství.
Památkou pozdně barokní architektury z roku
1770 se starším renesančním jádrem z roku 1643 je
farní kostel sv. Michala s ohradní zdí. Jednolodní stavba se segmentovým závěrem a dvěma bočními půlkruhově ukončenými
kaplemi má kvadratickou věţ přiléhající k závěru. Fara ze třicetileté války zanikla a byla obnovena v roce 1784.
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V tomto čísle budou hosté hned dva. Prvním je P. Jan
Glogar, který 11. 9. oslaví své 80. narozeniny. Proto
na stránkách tohoto čísla Tam&Tamu nemohl chybět a nemohla tu chybět ani farnost Rapotín, kde působí
a bydlí. Druhým naším hostem je novokněz, P. Pavel
Zaczyk, který začíná své kněžské působení v Šumperku
a chce se nám představit. A tak vás, drazí čtenáři, zveme tentokrát k přečtení rozhovorů s nejstarším
a nejmladším knězem našeho děkanátu.

OTEC JAN GLOGAR
SLAVÍ NAROZENINY
„my máme přání jediný –
štěstí, zdraví
štěstí, zdraví, hlavně to zdraví…“
Je to těţko uvěřitelné, ale je to tak. 11. září oslaví své
velké ţivotní jubileum - 80 let - P. Jan Glogar
z Rapotína. A to je jistě důvod nejen k radosti a oslavám, ale i k rozhovoru s ním. A samozřejmě i k tomu,
abychom tento rozhovor nabídli i čtenářům našeho
Tam&Tamu. Otec Jan i přes svůj poţehnaný věk a
navzdory různým nemocem, které ho v poslední době
provázejí, při naší návštěvě překypoval dobrou náladou a optimismem, své rozsáhlé povídání rád okořenil
nejedním vtípkem či humorným přirovnáním, a aniţ to zprvu člověk postřehnul, odnesli jsme si spolu se záplavou různorodých informací i hluboké moudro, které se nepozorovaně vrylo do našeho srdce.
U příleţitosti Vašeho úctyhodného ţivotního jubilea, které oslavíte 11. září, budeme rádi, kdyţ zodpovíte čtenářům našeho děkanátního časopisu Tam&Tam pár otázek. Takţe otázka první – jak se cítíte jako skoro osmdesátník?
Aţ na ty starosti a tělesné bolesti je to dobré. Můj doktor říká: „Na ty problémy, které máte, vypadáte dobře.“
Pro mě je velikou jistotou, ţe ţiji z milosti Boţí. Bohu děkuji za to zdraví, co mám, a prosím za to, aby mi dal tolik
zdraví, kolik můţu mít. Jak mnozí ví, jsem po operaci krčku. To mě hodně omezilo v pohybu. Kdyţ se však na to
podívám z té veselejší stránky, málokdo jen tak zastaví schůzi zastupitelstva a jeho zasedání vyuţije k vlastnímu
„odtaţení z místa činu“ (tj. z místa mého pádu)“. Tak se totiţ stalo, kdyţ jsem šel slouţit mši svatou, a spadl jsem
nedaleko úřadu.
S oslavou narozenin mnohdy přichází i určitá rekapitulace. Jak byste v krátkosti zhodnotil léta strávená právě
v losinské farnosti?
Bude to uţ 11 let, co jsem sem přišel z Dolní Moravy, mého předchozího působiště, a 33 let, co slouţím jako kněz
v šumperském děkanátu. V době mého příchodu na rapotínskou faru tu děkanem byl ještě otec Vojtěch Kološ a
losinským knězem P. Josef Svoboda. Místnosti, které nyní obývám, byly tehdy v hodně špatném stavu (coţ dokumentovaly fotografie, které nám otec ukázal), muselo se vše opravit, o coţ se zaslouţil právě otec Josef. Jako pomocný kněz v důchodu (tenkrát mi bylo skoro sedmdesát let) jsem vypomáhal v losinské a rapotínské farnosti v
slouţení mší, vykonávání svátostí smíření a v dalších potřebných činnostech. Zvlášť rád vzpomínám na slouţené
mše v losinské lázeňské kapli, kde se mohli duchovně občerstvit mnozí lázeňští pacienti. Pravidelně jsem byl také
zván kaţdou první středu v měsíci do Šumperka na zpovědní dny, kde jsem měl vyhrazenou dobu ke zpovídání od
10 do 12 hodin. (Na coţ si šumperští farníci určitě rádi vzpomenou.)
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Věnujete se nějakým koníčkům či zálibám, či Vám to uţ
zdravotní stav nedovolí?
Na sport se uţ nevrhám…… a po mém úraze mám omezený
pohyb vůbec. Mé vysoké dioptrie mi brání číst kníţky, kdyţ
tak jednu dvě stránky k dalšímu rozjímání. Televizi ani rádio
nemám, aspoň mi to nerozptyluje myšlenky. Mohu však být
přítomen, je mě moţné stále zastihnout – tak jak se doporučuje
knězi, ţe by se neměl více jak dva dny vzdálit od své farnosti,
tak já to mohu naplnit. Někteří lidé ke mně chodí ke svátosti
smíření i domů a já jim rád vyhovím. Nedlouho se starám o
svou nemocnou sestru – pouhých 40 let (další z otcových jemně ironických poznámek).
Dříve – ještě na Dolní Moravě – jsem choval ovce. A protoţe
jsem byl tehdy ještě plný síly, pustil jsem se i do opravy zdejšího kostela. (Coţ se povedlo skvěle, jak opět ukazují fotografie, které měl otec ke svému povídání připravené.) Protoţe stálých farníků zde bylo málo, na první pohled bylo
jasné, přišel-li do zdejšího kostela někdo jiný. Někdy to byli skauti, jindy rodiny, které putovaly po horách, jednou
dokonce celý měsíc navštěvovala kostel a mše svaté evangelická mládeţ, která tady byla nedaleko na brigádě.
Z takových setkání jsem měl vţdy velkou radost, protoţe ve všech těchto lidech bylo vidět zaujetí pro Boha a víru.
Mnozí se ozvali i později – písemně. A všechny tyto cennosti si schovávám (pohledy, které toto dokumentují, nám
otec opět ukázal, stejně jako mnoho dalších fotografií – z prvního svatého přijímání dětí, které měl ve své farnosti,
biřmování a jiných příleţitostí). Ještě před mým odchodem do Rapotína se mi souběhem různých okolností podařilo přispět k tomu, aby byly získány peníze na opravu oken a střechy fary v Dolní Moravě. A dodnes mám radost
z toho, ţe v době mého tehdejšího působení, se mi podařilo ovlivnit otevření kaple na Svaté Trojici, která je teď
bez problému k dispozici všem poutníkům či turistům.
Co je Vaším ţivotním mottem či krédem, kterým se řídíte?
Velice mě zaujala osobnost mého křestního patrona – miláčka Páně – svatého Jana. I ve svém stáří, kdy ţil na ostrově Phatmos – svým kázáním oslovoval mnoho lidí. A jeho slova „Miláčkové, milujte se,“ jsou ta, která jsou mým
ţivotním mottem.
Jak překonáváte různé „bolesti stáří“ či nemoci, které se ani Vám nevyhýbají? Máte na to nějaký recept?
Sebezáporem a vlídností.
Skrze “média“ je moţné kromě kritiky i mnoha lidem poděkovat. Je někdo takový, koho byste chtěl jmenovitě
pochválit, poděkovat mu či na něj nenápadně upozornit?
Poděkovat bych chtěl určitě mnoha lidem. Určitě všem těm, kteří mi tady pomáhají, nosí mi jídlo, chodí pro léky,
starají se o mě. A hlavně všem sestrám a doktorům v šumperské nemocnici, kteří mě měli v době mé nemoci na
starosti. Jejich péče byla opravdu skvělá, stejně jako strava a vše další.
Co byste Vašim farníkům a další čtenářům Tam&Tamu vzkázal
na závěr našeho rozhovoru?
Aby si děti váţily svých rodičů. Protoţe jsou to právě rodiče,
kteří se za ně nejvíce modlí, aby se jim dobře dařilo, a přinášejí
za ně oběti.
Otec Jan by vyprávěl ještě déle. A jeho připravené fotografie
také – o tom, jaký byl „štramák“ za mlada, jak moc hezká byla
jeho maminka, která krásně zpívala a tančila, jací kněţí se
společně vyfotili, kdyţ byli u něj na návštěvě, a spoustu dalšího.
Ale pro tento rozhovor se musíme omezit jen s výše napsaným.
Kdo by chtěl vědět více, má k tomu jedinečnou příleţitost. Otec
Jan je stále doma. Nikam nespěchá a určitě bude rád, kdyţ ho
navštívíte na rapotínské faře.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Strana 8

Tam&Tam - Číslo 6, Ročník 1, Září 2010

Otče Jane,
k Vašemu významnému jubileu Vám ze srdce
přejeme hodně pokojných dnů,
drobných a velkých radostí,
lidské lásky a hlavně Božího požehnání!
VAŠI FARNÍCI A ČTENÁŘI TAM&TAMU

BŦH NÁS KAŢDÉHO DRŢÍ ZA RUKU
A TOUŢÍ, ABYCHOM SE SPOLU MĚLI RÁDI
–
ROZHOVOR S NOVÝM ŠUMPERSKÝM
KAPLANEM P. PAWLEM ZACZYKEM

V duchu známého rčení „do roka a do dne“ došlo v
Šumperku začátkem července k tradičnímu střídání
kaplanů. Otec Vlado našel své další působiště
v Kroměříţi a Šumperk přivítal novou tvář v osobě
novokněze Pawla Zaczyka. Svou kněţskou dráhu
začal 1. července trochu neobvykle. První den svého
působení se místo na šumperské faře ocitl
v šumperské nemocnici krátce poté, kdy se svým
autem skončil v hlubokém příkopě, kterým končila
špatně označená opravovaná silnice v Sobotíně.
Naštěstí vše dobře dopadlo , a proto můţeme do
našeho křesla posadit právě jeho.

Krátce po Vašem kněţském svěcení jste se dozvěděl,
ţe Vaše nové kaplanské cesty se budou ubírat do
Šumperka. Jaké byly Vaše první pocity, ţe jdete
právě do naší farnosti, na místo, kde je děkanem
rovněţ Polák jako Vy, a navíc člověk, kterého dobře
znáte?
Bylo to pro mě velké překvapení, opravdu jsem nečekal, ţe půjdu do farnosti, kde farářem je rovněţ
Polák. Navíc jsem tak trochu doufal, ţe po jáhenské
praxi ve Vsetíně se stanu kaplanem právě tam.
S otcem Slávkem se znám uţ tři roky. Je to vlastně
první polský kněz, kterého jsem v České republice
poznal, tehdy působil ještě na Přerovsku. Myslím si,
ţe jsem byl poslán právě do Šumperka k otci Slávkovi, protoţe se předpokládá, ţe si budeme jako kněţí
dobře rozumět a budeme vytvářet na faře pěkné společenství. Samo překládání kaplanů má asi smysl
v tom, ţe zvláště my, mladí kněţí, potřebujeme nabrat zkušenosti. Farnost od farnosti se velice liší.
Čtenáři našeho časopisu Vás zatím moc neznají, a
proto by jistě přivítali, kdybyste se trošku představil.
(Odkud pocházíte, jaká je Vaše rodina, kolik je Vám
let a tak…)
Pocházím z Wieliczki u Krakowa, ale narodil jsem se
v Krakowě. Do Wieliczki jsme se přestěhovali, aţ
kdyţ jsem chodil na střední školu. Wieliczka je hornické město, které má kolem 20 000 obyvatel. Odjakţiva se zde těţí sůl. Jsou zde uţ od dob vlády Karla IV. (14. století) světoznámé solné doly. Je to nejstarší polský statní (tehdy královský) podnik, který
přinášel v jisté době i třetinu státního rozpočtu.
Mám oba rodiče, kteří ještě pracují, a jednoho bratra,
který je ţenatý a má 4 děti. Vystudoval jsem průmyslovou školu s maturitou, obor elektronika a telekomunikace. Poté jsem šel hned do semináře, který se
v Polsku studuje 6 let. Teologii jsem studoval na
Papeţské teologické akademii v Krakově.
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Protoţe je v Polsku kněţí hodně, není neobvyklé, ţe
polští kněţí se rozhodnou ke své kněţské praxi mimo
vlast. Já jsem se rozhodl pro Česko. V Česku jsem
nikdy nebyl, bral jsem to jako výzvu. Není to zas tak
jednoduché, naučit se dobře jazyk; jazyk je totiţ pro
kněze velmi důleţitý. Rok jsem strávil
v olomouckém semináři, poté jsem se stal na rok
jáhnem ve Vsetíně a 26. června 2010 jsem přijal
kněţské svěcení.
Cesta kaţdého, kdo je povolán ke kněţství, je zahalena více méně tajemstvím. Mohl byste i přesto lidskými slovy popsat, jak to bylo u Vás?
Rozhodnutí stát se knězem ve mně uzrálo přibliţně
rok před maturitou. Předtím jsem tuto touhu v sobě
necítil. Spíš jsem chtěl studovat dějiny, to mě hodně
baví, či se stát učitelem. Pak se to najednou změnilo a já cítil, ţe kněţství je to, k čemu jsem povolán, a
tuto jistotu cítím doposud. To neznamená, ţe nejsou
těţkosti či problémy, ale v otázkách svého rozhodnutí
tu jistotu, světlo a správnost mám.
A jaké jsou Vaše zájmy a koníčky? Je něco, co je
Vaším motorem či povzbuzením ve chvílích smutku?
Jak uţ jsem říkal, mým velkým koníčkem jsou dějiny, knihy s historickým námětem, i kdyţ nyní mám
jiné priority. Dřív jsem sbíral mince, lepil modely
letadel a dělal spoustu jiných věcí. Teď se mnohé
posunulo jinam. Rád se projedu na kole, projdu po
horách, zajdu na bazén. Mám rád dobré kafe a nějaký
ten koláč k němu. Teologické studium mě opravdu
bavilo – např. filozofii, teologii, historii různých náboţenství jsem měl velice rád. K mnoha věcem se
vracím i dnes. Dalo by se říct, ţe studium těchto oborů bylo zároveň i mým koníčkem.
Ve chvílích smutku, ale samozřejmě i ve chvílích
radostných je skvělé mít dobrého přítele, který
s Vámi sdílí dobré i zlé a který s Vámi Vaše problémy probere. Prostě nejdůleţitější jsou vztahy, setkání
člověka s člověkem, tváří v tvář.
Jak jste se cítil ve Vaší bývalé farnosti – Vsetíně,
kde jste působil jako jáhen? A jaké je zatím srovnání s farností naší?
Ve Vsetíně jsem se cítil skvěle. Vůbec se mi odtamtud nechtělo odcházet. Zvykl jsem si na typické „Valachy“ a na jejich specifika, která mají. Vyhovoval
mi tamější rytmus i styl ţivota a práce. Zůstalo tam
pár lidí, kteří mi budou opravdu chybět. To ale neznamená, ţe bych zde nastoupil s nechutí či
s negativním očekáváním. Mé počáteční působení je
stále tak trochu poznamenáno výše zmíněnou nehodou. Není to nikterak příjemné nastupovat s takovým
záţitkem. Ale naštěstí to odnesl jen můj prst, nic
váţnějšího (kromě zdemolovaného auta) se nestalo.
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Srovnávat Vsetín se Šumperkem je zatím předčasné.
Je to tu samozřejmě jiné neţ tam, ale mám zkušenost,
ţe i to, co se zpočátku jeví jako nepřekonatelné, se
můţe změnit. Na vsetínské faře byl takový pořádek,
ţe pan děkan měl seřazené i šroubováky a hřebíky
podle velikosti, to bych já nedokázal. Není to tak
úplně můj styl, ale bylo to pro mě hodně poučné,
mělo to svoje kouzlo a něco jsem si z toho odnesl.
V Šumperku se mi lidé jeví hodně otevření, proţil
jsem mnohé uţ o prázdninách. Pěkné byly výlety
s ministranty, účastnil jsem se dvou akcí v rámci
prázdninových programů, kde to bylo taky fajn, poseděl jsem se zdejší mládeţí. Tolik aktivit třeba o
prázdninách ve Vsetíně nebylo.
Máte nějaké specifické plány, které byste (zřejmě
opět během pouhého kaplanského roku) chtěl v naší
farnosti uskutečnit?
Hodně bych se chtěl soustředit na ministranty. Abych
s nimi mohl strávit víc času. Nejsem si jistý, jestli je
pátek přede mší na schůzky moc vhodný. Chtěl bych
jim nabídnout i nějaké sportovní vyţití, ale uvidíme.
Nějaké zvláštní plány nemám, nejprve musím vše
poznat, pak něco nového organizovat. Ale zkušenost
je taková, ţe aţ se dopracuji k nějakému poznání,
bude asi čas „balit kufry“.
Je nějaké místo v Bibli, které Vás provází ţivotem a
které byste mohl doporučit k přečtení a meditaci i
našim čtenářům?
Nejsem svázaný s nějakým citátem, oslovuje mě celá
Bible. Zatím jsem ji přečetl od začátku do konce 2x.
Samozřejmě jsou místa, která mě oslovují více, například to, které jsem si dal jako motto ke kněţskému
svěcení. „Šimone, synu Janův, miluješ mě více neţ ti
zde?“„Ano, Pane, ty víš, ţe tě miluju.“ (Jan 21, 15).
S ním jsem uţ šel do semináře a vţdycky se k němu
vracím v těţkých chvílích. Apoštol Petr je pro mě
velkým vzorem. I přesto, ţe Pána Jeţíše zapřel či
chtěl utéct z Říma před svými pronásledovateli, Jeţíše velice miloval a byl jeho horlivým učedníkem.
V poslední době mě stále více oslovuje modlitba
růţence. Vztah k Panně Marii je velmi důleţitý a
modlitba růţence ho stále prohlubuje.
A co byste všem vzkázal na závěr našeho rozhovoru?
Aby se mnou měli trpělivost a byli ke mně shovívaví.
Vztahy jsou velmi důleţité, jak mezi námi navzájem,
tak k samotnému Bohu. Víra je velký dar pro kaţdého z nás, musí se však pravidelně ţivit eucharistií.
Bůh nás kaţdého drţí za ruku a touţí, abychom se
spolu měli rádi.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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PĚŠKY Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ
Před rokem, kdyţ se vrátila z pouti moje maminka s tetou, jsme
se rozhodli se ţenou Bohdanou, ţe v roce 2010 půjdeme také.
Rozhodnutí
je
lehké, ale jak rok
ubíhal a pouť se
blíţila, začali jsme o svých schopnostech dost pochybovat. Slib je slib, začali jsme
balit. Den před odjezdem mi nateklo koleno a těţko jsem se rozhodoval, co udělám. Vše jsem svěřil do rukou Panny Marie a s půjčenou francouzskou holí jsme
vyjeli. Otec Slávek pro nás přijel a auty jsme jeli do Krakova. Celkem se na pouť
vydalo 11 Čechů. Po cestě jsme se zastavili také v klášteře, kde působila svatá
sestra Faustýna, a mohli se pomodlit před obrazem Boţího milosrdenství. Po příjezdu do Krakova jsme se ubytovali v semináři, kde na nás čekala chutná a bohatá
večeře a po ní jsme šli na procházku do centra Krakova, při které nás provázel a
pěkně o historii povídal otec Slávek, který měl pro nás vše dokonale nachystáno.
Ráno jsme vstávali brzy a odevzdávali batohy
do kamionů, které nás cestou doprovázely. Potom jsme
šli na hrad Wawel, kde byla mše sv., a krakovský arcibiskup nám poţehnal na cestu. Celodenní trasa byla
rozdělena na 3 aţ 4 sedmikilometrové úseky. Po kaţdém
úseku byla přestávka, na níţ nás vţdy čekalo občerstvení, toalety a zdravotní sluţba Maltézských rytířů.
Za sebe mohu říct, ţe celá pouť byla velmi
dobře organizována a Pánem poţehnána. Proţil jsem
týden lásky, vzájemného porozumění a pomoci. V naší
skupině putovalo asi 2000 lidí a za celou cestu jsme
nezaţili jediný konflikt či problém. Modlili jsme se,
zpívali, povídali a cesta krásně ubíhala. Také moje koleno se umoudřilo, a i kdyţ jsem některou etapu pro velkou bolest „putoval“ autobusem, děkuji Pánu, ţe jsem
ušel přes 90 km ze 152. Bohudíky za kaţdý km, neboť
kaţdým krokem jsem činil pokání, chválil, děkoval a
prosil našeho Pána za svou rodinu, celou farnost a vše a
všechny potřebné.
Jako doprovod s naší českou skupinou šel otec Jan, novokněz, který byl naší velkou oporou. Jako zdravotník se o nás
staral Andřej, kterého známe jako ministranta z našeho kostela a který studuje v olomouckém semináři. Oběma velmi děkuji za
jejich starostlivost. Pro Andřeje byla tato pouť velmi těţká, protoţe dostal zánět do zubu, ale i přes velkou bolest se nám věnoval a snaţil se o to, aby vše bylo v pořádku.
Spali jsme vţdy tam, kde končila poslední etapa dne. Někdy ve
škole, ale většinou si nás „rozebrali“ rodiny, kde o nás bylo skvěle postaráno. Během pochodu jsme dostávali občerstvení od lidí na ulicích,
všichni nám mávali. Bylo vidět, ţe jsou rádi, ţe jejich vesnicemi jdou
poutníci. Zvláště staré babičky dojetím plakaly. Poutě se zúčastnilo hodně mladých, kteří se dovedli z tohoto společenství upřímně radovat. Poslední den jsme se sešli v Čenstochové s ostatními skupinami z celé arcidiecéze. Dohromady nás bylo kolem 10000 poutníků. Na Jasné Hoře nás
přivítal kardinál a biskupové, a konala se slavnostní mše svatá. Otec
Slávek naši českou skupinu vzal před obraz Panny Marie, kde jsme mohli
krátkou chvíli pobýt a poděkovat za vše, co jsme ten týden proţili. Potom
nastal čas loučení a já jsem si uvědomil, ţe i kdyţ to byla krátká doba,
tak navázaná přátelství jsou nadlouho. Doporučuji kaţdému alespoň
jednou se poutě zúčastnit, protoţe se to nedá slovy popsat, musí se to
proţít, aby člověk pochopil, proč se poutě konají a proč na ně chodit.
Za sebe mohu říct, ţe jsem proţil krásnou duchovní obnovu a z
celé pouti budu dlouho čerpat sílu v kaţdodenním ţivotě, který je mnohdy těţší neţ sebedelší etapa s bolavou nohou.
Děkuji všem, kdo se o nás starali a otci Slávkovi za doprovod tam i zpátky. Přejeme všem dobrý a poţehnaný den.
Bohdanka a Tomáš Pospíšilovi, Nový Malín
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CESTA NA SEVER
ŠUMPERSKÁ SCHOLA OD 3. DO 15. ČERVENCE 2010 VE ŠVÉDSKU A NORSKU
„Ze zvláštní milosti, ano, z docela zvláštní přízně a štědrosti se nám dostalo slunce tak poţehnaného, jakoţ i hojných mraků
a mlh a duh i přepršek; pravím, ode všeho jsme viděli; pluli jsme arkádami duh a v noci jsme padli do mléčné mlhy, ţe jsme
se tak tak plouţili troubíce a zvoníce na poplach, viděli jsme temena hor vznášet se nad bílé oblaky, paty skal uříznuté
mračnou oblohou, jeţ klesala na vodu jako mokrý pytel, a pohoří mávající chocholy oblak, dýmající jako vulkány mlh, zamţené jako dech na průsvitném chalcedonu, nebesa ve vší slávě a šedivé moře… i zaplať bůh, dost toho bylo…“
K. Čapek: Cesta na sever
Promiňte mi, ţe „zprávu“ o cestě Scholy od sv. Jana
Křtitele ze Šumperka po krásných severských zemích začínám
slovy Karla Čapka. Ale právě
jeho dílo – a s ním Keltské pohádky a kníţky Jiřího Barhoně,
Marka Váchy, Svatopluka Karáska – nás provázelo během
třinácti dní plných dojmů po
tichém kraji, ve kterém je ke
hvězdám tak blízko.
Nebyla to tentokrát
cesta jen plná zpívání, hlídaného
času, strachu z pozdních příjezdů. Byla naplněna vnímáním
a předáváním obyčejné blízkosti
mezi fjordy tak hluboce vstupujícími do tváře země a krajin
srdcí. Byla to cesta, která jako vzácný dar nám byla věnována, abychom si uvědomovali, ţe sluţba a oběť se proměňují
v krásu. V nezvykle vyhřátých kostelích severu jsme vzpomínali na naše zpěvy na promrzlých kůrech malých českých farností,
v upřímné radosti posluchačů jsme zapomínali na námahu zkoušek a vyčerpání z pozdních zájezdových návratů.
Povzbuzení se nám dostalo hned po prvním koncertu ve Stockholmu, do kterého jsme dopluli z gdaňského přístavu.
Koncert pořádalo české velvyslanectví v kostele sv. Eugenie po katolické mši, při které jsme také zpívali. Missa brevis českého
barokního skladatele Albericha Mazáka byla pro místní farníky překvapením. Norská a švédská hudba nemá ve svých dějinách
hudebníky tak staré. Lidé jsou zvyklí poslouchat aţ hudbu romantickou. Samotného koncertu se zúčastnil pan velvyslanec a
apoštolský nuncius ve Švédsku. Jak milá byla jejich závěrečná slova! Pan biskup poděkoval: „Na začátku byly v chrámu dvě
skupiny lidí – my jako účinkující a proti nám posluchači. Vnímal jsem, jak hudba nás všechny postupně spojuje do jednoho
společenství. Velmi ţivě jsem cítil, jak mi dává křídla. A to je vaším úkolem – učit lidi mít křídla. Děkuji Vám a prosím, dělejte to i nadále“. Pan velvyslanec přišel za námi do šatny, a kdyţ jsme mu děkovali za pozvání a za to, ţe ve své funkci se nám
tolik věnoval, s obrovskou skromností nám odpověděl: „Já jsem jen úředník, mně neděkujte. Naopak, já děkuji vám, protoţe
vy jste těmi pravými vyslanci, vy jste přivezli kus
něčeho krásného z naší země za hranice, vy jste
dělali čest našemu národu.“ No, není to povzbuzení?
Druhý den jsme opustili Švédsko a uháněli
jsme do krajin samých fossů (vodopádů). Voringfoss, Staindalfoss, Tvindefoss. A fjordy! Čtvrtý den
jsme přijeli do Bergenu a ani nebyl pořádně čas na
vybalení, protoţe jsme zpívali na vietnamské podvečerní mši. Krátce po mši následoval koncert v
kryptě kostela sv. Pavla. Po koncertě jsme se příliš
nezdrţovali a rozběhli se po městě a po okolí. Bylo
opravdu co vidět! A co jsme nestihli, zvládli jsme
další den. Hlavně proslulý rybí trh. Nebylo snad
nikoho, kdo by neochutnal nějakou z mořských
příšer. V poledne jsme se vydali opět na cestu.
Čekal nás dřevěný kostel v Hopperstadu s krátkým
zpíváním mezi hřebeny hor a podvečerní výlet
k ledovcovému splazu Bøyabreen. Nejzdatnější
borci vystoupali aţ k samému ledu. Ostatní se kochali tyrkysovou zelení jezera.
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Šestý den našeho výletu jsme věnovali výletu k dalšímu
z ledovcových splazů - Briksdalsbreenu. Jakoby pro náš sbor – tedy pro
některé naše horské vůdce – neexistovaly cesty a oni je opět nacházeli,
aby se dostali na sněhová pole. Únavu z výletu jsme museli překousnout, protoţe večer nás čekal další z koncertů. Tentokrát v půvabném
městečku Ørsta. Bílý dřevěný kostelík evangelicko-lutheránské církve
nás překvapil svou polohou v zeleni útulného hřbitova a příjemně barevným interiérem. Přestoţe se v něm nezpívalo dobře, byli posluchači
nadšeni, protoţe ve farnosti ţádný sbor nemají. Koncert jsme uzavírali
norskou písní Ned i vester soli glader (Kdyţ slunce zapadá), jejíţ slova
napsal norský básník Anders Hovden. Jaké bylo naše překvapení, kdyţ
za námi po koncertu přišel jeden z posluchačů a ukázal nám na nedalekém náhrobku jméno právě tohoto autora.
Další dny jsme se věnovali norské přírodě v okolí měst Ålesund
a Andalsnes, cestě po Orlí a Trolí soutězce, vyhlídce z Dalsniby, výletu
na kolech po pohoří Jotunsheimen, návštěvě skanzenu Nord Sel, ve
kterém se natáčel film Kristina Vavřincova podle románu asi nejznámější norské spisovatelky Sigrid Undsetové.
Den desátý se nám opravdu vydařil. Překrásné počasí bdělo nad
naším výletem v národním parku Rondane. Naše skupina horských myslivců vyrazila k nejvyšším vrcholům, další skupinka se vydala po úbočí
hor a já se vydal k chatě Peera Gynta, u které jsme se zase všichni sešli.
Kéţ by naše horské chaty byly tak příjemné a čisté! Ţasli jsme nad tou
vší nádherou, která byla všude kolem rozeseta.
Ráno jsme brzo vstali a přemístili se do Osla, kde nás v kostele
St. Hallvard Kirke čekal poslední koncert v moderním kostele s velmi originální architekturou. Jakoby zpívání nebylo dost,
před další cestou jsme ještě zpívali venku – hlavně pro české emigrantky, velmi čiperné devadesátileté paní. Následoval nocleh
v Sarpsborgu na norsko-švédské hranici, a po něm cesta domů včetně příjemného nočního trajektu.
Mohl bych psát ještě dlouho o různých záţitcích, o lidech, které jsme poznali, o norské důvěřivosti, o nocích
v chatkách pod drny. Já si však zase vezmu na pomoc pana Čapka a spolu s ním zvolám: „Boţe, proč má člověk tak rád všechny národy, které poznal!“

Vít Rozehnal

„DÍLO BLAŢENÉ ZDISLAVY “
NA OLŠANSKÝCH HORÁCH
Dvacet mladých lidí z okolí Rudy nad Moravou přijelo na
duchovní obnovu, která se konala ve dnech 8. aţ 11. července na Olšanských horách ve farnosti Ruda nad Moravou u Šumperka pod názvem „Zajeď na hlubinu…“.
Spirituála sekulárního institutu Dílo blaţené Zdislavy a
převora praţského konventu P. Antonína Krasuckého
přivítalo po velmi strmém a namáhavém výstupu nejen
zvonění zvonu z kapličky sv. Martina, ale také polštářek –
kravička Bára, aby si v tichu krásné přírody mohl odpočinout od ruchu praţských ulic, dobře se vyspat a pak rozdávat duchovní dary.
Mládeţ však vzala duchovní program opravdu váţně –
otec Antonín měl skutečný klid jen v noci. Po většinu dne
zpovídal, přednášel, vedl duchovní rozhovory, večer
diskutoval na různá témata. Mladí lidé mu to opláceli
svou důvěrou a ukázněností – opravdu mlčeli, modlili se
breviář, růţenec, slavili mši svatou, přijímali svátosti,
meditovali a přemýšleli a radovali se z krásného společenství s Jeţíšem.
Po celou dobu obnovy byl v našem středu Pán
v eucharistii, který z kapličky ţehnal celému okolí, které
je moţno z tohoto místa vidět. Bylo cítit i mocné duchovní spojení s nejstaršími sestrami Díla blaţené Zdislavy,
které se za tuto akci obětavě po celý rok modlily
v Charitním domově na Moravci.
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Na jedné mši svaté byla přítomna také početná
rodina z Janoušova s malou Lucinkou, která se za těţkých
okolností narodila aţ v praţské Motolské nemocnici a
jejíţ mamince tam otec Antonín obětavě slouţil svátostmi. Krásná a úplně zdravá Lucinka je malým zázrakem
vyprošeným v naší dominikánské rodině - modlili se za ni
lysolajské mnišky, P. Pavel Mayer u hrobu svaté Zdislavy
v Jablonném i všechny sestry zdislávky.
Dalším „malým zázrakem“ bylo, ţe kravička
Bára skutečně promluvila a okouzlila přítomné děti natolik, ţe se rozhodli navštívit ji v Praze a seznámit se tam
také s ţelvou Loudalkou, velkou pomocnicí pana převora
a kamarádkou všech dětí. Otec Antonín to opravdu umí
s dětmi malými i velkými a patří mu upřímné poděkování
od nás všech! Také místní farář P. Michal Krajewski
přišel všem účastníkům obnovy osobně poděkovat a těší
se na další spolupráci s dominikánskou rodinou – třeba
formou letní misie v Bohdíkově.
Kéţ se stane tato duchovní obnova novým začátkem i pro Dílo blaţené Zdislavy! Ať na její přímluvu
pošle Pán do našeho společenství mladé ţeny, které by
chtěly slouţit Pánu v zasvěceném ţivotě a stát se pomocnicemi kněţí a biskupů.
Za sestry Díla blažené Zdislavy
s. Lenka Bernadeta Nezbedová
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PEKAŘOVSKÁ POUŤ 3.- 14. SRPNA 2010
Tentokrát
všechno začalo uţ v
pátek 13. srpna
odpoledne dole v
údolí na zeleném
trávníku před bílou
renesanční fasádou
papírny ve Velkých
Losinách. Melodie
teskné i veselé se
linuly z kouzelných
bedýnek
poháněných klikou; za
pořádající o.s. Obnova
kulturního
dědictví údolí Desné zahájil I. Mezinárodní
setkání
flašinetářŧ (Liberec - Pekařov Brno) p.Strnad, promluvil také starosta Velkých Losin
p.Kopřiva a ředitel ruční papírny p.Jurčík.
Tóny flašinetů a jejich píšťal, klobouky a zlatem
prošívané vesty, dálkou vonící písně "Akorde, akorde,
akordeon..."s chrastivým francouzským errrrr, potlesk a
občas cinknutí mince. Kdyţ vcházel podvečer, zazněl
klapot koňských kopyt a flašinetářky a flašinetáři odjíţděli
kočárem do kopců, do Pekařova.
Tam všechny - flašinetáře i návštěvníky - přivítala
paní Krellerová, starostka Jindřichova, k němuţ osada
Pekařov přináleţí. A znovu se hrálo a zpívalo, kdo chtěl,
mohl si flašinety jazýčkové či píšťalové prohlédnout zblízka.
Přesně v půl deváté zapršelo do tmy i na začínající
divadelní představení "Sestra Paskalina", které se odehrávalo za svitu loučí a svíček před kaplí Nanebevzetí Panny
Marie. Úvodní píseň rozehnala déšť a nastalo putování
všech, herců i diváků, kolem prastaré kamenné hřbitovní
zdi tvořící kruh od počátku do konce příběhu: útěk sestry
Paskaliny od andělíčků s bělostnými perutěmi, nástrahy
cesty, černé mraky letící nad lesem, kdyţ ďábel promluvil,
tak zahřmělo... Odpudivé peklo plné lidských odpadků,
nakonec ve tmě volající jasné světlo z vysoké věţe a návrat k branám kláštera. Bublání potůčku pod lopuším bylo
přehlušeno dlouhým potleskem a všichni se plni dojmů
rozešli do noci.
Na druhý den ráno po mši svaté v kostele sv. Jana
Křtitele se vydala dvacítka poutníků z Velkých Losin do
Pekařova, aby byli u kapličky pod školou svědky jejího
poţehnání. Podařilo se ji totiţ letos opravit hlavně díky
obci Jindřichov a grantu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro
podporu regionů", který sdruţení získalo.
V deset dopoledne začala mše svatá spojená s poţehnáním kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově.
Zasvitla mitra, zlatem se blýskla berla, mši celebroval
mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský. Zde v kapli, která před sedmi lety byla na spadnutí ztracená v přítmí stromů, zaznělo kázání i o tom, ţe si
máme dávat velké cíle. Protoţe ţabí pohled odspodu mění
louţi v moře, ale s vírou získáváme i nadhled a je nám
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dáno uvidět vše z výšky, abychom tak zjistili, ţe louţe je
louţí a ne nepřekonatelným mořem.
Před polednem, kdyţ uţ se cípatými mlhami začalo
prokousávat slunce, byla slavnostně zahájena 7. Pekařovská pouť, slovo dostal místní rodák p.Gőttlicher a následovala produkce celkem dvanácti flašinetářů, kteří na
setkání přijeli z Moravy, Čech, Polska, Francie i Švýcarska. Na pódiu se objevila cimbálová muzika Dúbrava,
vystřídala ji ukázka lidového kroje Podesní a pak zazněly
bicí, trubky, klarinet a na zelený paţit vtančila Markovice
následovaná červenými mašlemi Markovičky.
Potulné flašinetáře jste mohli potkat všude - u stánků s řemeslnými výrobky, hned za kovářskou výhní, před
můstkem vedoucím k dětské skautské pouti a projíţďce na
koních, mezi perníkem, krajkami a zmrzlinou i nad kaplí,
kde byla umístěna výstava "Podesní" o historii kraje a
sdruţení, či také před "Plánem poutě", jehoţ autorem byl
malíř p. Válek, který maloval i šipky směrovky i veselé
plakáty.
Všude se točilo klikou a kdo přihodil měďák do
klobouku, ten přispěl na opravu jednoho starého flašinetu.
Tento flašinet, jeden z největších, jaký kdy firma Franz
Kolb & Sőhne vyrobila, zakoupilo letos o.s.Obnova kulturního dědictví údolí Desné z německé sbírky. Kdysi jej
vyrobili ve varhanářské dílně rodiny Kolbů, která stávala
na horním konci Pekařova, naloţili ten veliký a těţký ná-

stroj na ţebřiňák, odvezli dolů na dráhu... A pak léta zněl
lidem pro potěchu - 6 pozounů, 14 trumpet a 130 píšťal
hrajících jako housle, flétny a lesní roh... A teď, po desítkách let se vrátil zpět do míst, kde ho kdysi s láskou vyrobili lidé, kteří uţ tu neţijí, v dílně, která uţ tu nestojí...
Doufáme, ţe se nám podaří nastřádat na jeho opravu, aby
se pak mohl stát úhelným kamenem "Expozice varhan a
flašinetů", která by měla vzniknout v kapli Nanebevzetí
Panny Marie.
Odpolední divadelní představení u kaple bylo
narvané, napětí a teskné tóny houslí a violoncella střídal
smích, kdyţ přiskotačila sestra Marta s kartáčky na zuby a
hláskem pisklákem, rytíř Nikodém ("Pojď za zídku, srabe!") se rval tak zuřivě, aţ drny létaly, kruh se uzavřel a
potlesk neutichal aţ do přídavkové svatební písně. Za
divadelní záţitky jsme vděčni hercům Magdaleně Borové
a Milanu Kőnigovi (s andělíčky Jonášem a Zorkou) v reţii
Štěpána Pácla a dramaturgii Terezy Dlaskové, kteří zde v
Pekařově po dva týdny zkoušeli, aby nám mohli předvést
páteční premiéru a dnešní derniéru představení "Sestra
Paskalina".
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A pak se na travnaté výšině nad pekařovskou kotlinkou sešli i ti, kteří tu pospolu stáli před rokem, kdy
P.Palkovič ţehnal kamenným základům bývalé kapličky
Panny Marie Lurdské. Tu nechala po 1. světové válce
postavit rodina Hilbertů z Pekařova, ale do našich dnů z ní
zbyla jen hromádka cihel zarostlých v maliní. Ale to bylo
vloni, však letos tu díky snaze místních obyvatel, Obci
Jindřichov a grantu "ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů" stojí kaplička znovu, tak jako kdysi. A v její
nice, ţelezem přikovaný, je kámen z Lurd, spojující tak
dvě daleká místa.
Společné vystoupení flašinetářů ukončilo 7. Pekařovskou pouť kolem 18. hodiny, ale kdo chtěl, mohl ještě
do soumraku poslouchat cimbál a pak si zatančit s kapelou
Lišajband. Děkujeme všem, kteří pomohli, aby se těm,
kteří přišli, "Flašinetářská pouť" líbila. Děkujeme všem,
kteří nás různými způsoby podpořili.

Jan Twardowski
TROCHU KLEPŮ O SVATÝCH

STŘÍPEK POEZIE

Svatí – jsou také lidé a ne žádní housenčí podivíni
nerostou křivě jako okurky
nerodí se ani příliš pozdě ani předčasně
svatí protože nepředstírají že jsou svatí
na zastávkách mrznouce přešlapují z nohy na nohu
spí někdy na jedno oko
věří v lásku větší než přikázání
v to že jsou utrpení ale nejsou neštěstí
spíše poklekají před Bohem než se plazí před člověkem
nemilují krasořečnění o pravdě
ani klimatizované svědomí
nedomnívají se že by z jedné strany bylo všechno a z druhé nic
neustále spěchají milovat
nalézají samotu vzdalujíce se sobě a ne světu
jsou tak velmi přítomní že je není vidět
nebojí se nové doby která všechno převrací
vzhůru nohama
nechtějí být také utrápení sladkým způsobem jak na zbožných obrázcích
někdy se nedokáží modlit ale modlí se neustále
ochotně by vzali na index nejednu dobrou knížku aby ji uchránili před hloupým čtenářem
nenosí hodinky proto aby věděli kolik se mají zpozdit
mají sympatické vady a nepříjemné klady
bojí se hříchu jako lenošky z falešnou pružinou
domnívají se že jenom pes je dobrý když je zlý
nemají a proto rozdávají
tak slabí že přenášejí hory
dokáží žít a nedivit se odcházejícím
dokáží umírat a neodcházet
Je možné o nich mnohem více psát ale nač
drží se přátelství jak vrána vrány
poznají pozdní léto po modrém hořci
uslyší po paměti žluvu hvízdající před deštěm
a baví je dokonce obyčejné houby
1970
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MODLITBA PŘI POŢEHNÁNÍ ZRESTAUROVANÉHO MARIÁNSKÉHO SLOUPU
NA NÁMĚSTÍ MÍRU V ŠUMPERKU
V sobotu 21. 8. byl po několikaměsíčních opravách slavnostně odhalen a poţehnán šumperský Mariánský
sloup na Náměstí míru. Na závěr celé slavnosti zazněla modlitba za město, kterou přednesl P. Slawomir. Přinášíme vám její text. Kéţ si na tuto modlitbu vzpomeneme pokaţdé, kdyţ budeme procházet náměstím. Kéţ se ji občas
také pomodlíme, vţdyť osudy a záleţitosti našeho města by nám neměly být cizí.

Drazí bratři a sestry,
v srdci mnoha měst je Maria, Matka Boţí, přítomna zvláště něţným a pokojným zpŧsobem. Svým klidem dává lidem pocit bezpečí a tichou naději, a to ve
chvílích radostných i smutných. V kostelech, v kaplích, na náměstích i na stěnách
domŧ připomínají malby, mozaiky či sochy přítomnost Matky, která neustále bdí
nad svými dětmi. Také tady na Náměstí míru je Maria vyzvednuta vzhŧru, aby
bděla nad Šumperkem. A tak stejně, jak to dělali naši předkové, kdyţ tento mariánský sloup stavěli a setkávali se u něj, obraťme se k Panně Marii s modlitbou.
Blahoslavená Panno Maria, tvému Srdci, které nade vše miluje dobro a Boţí
vůli, dnes radostně svěřujeme naše město a své ţivoty. Ve spojení s našimi předky,
kteří postavili toto sousoší, stojíme dnes, Matko, pokorně před Tebou. Chceme Ti
s vděčností odevzdat naši minulost a s důvěrou a nadějí zasvětit naši přítomnost i budoucnost.
Tobě, Maria, odevzdáváme naši minulost. K tvým nohám skládáme uplynulá
staletí. Děkujeme ti, Panno věrná, za období rozkvětu našeho města, za časy pokoje a
vnitřního míru. Děkujeme ti ale i za všechna těţká období, za vnitřní sílu, kterou jsi
dala našim předkům k překonávání následků poţárů, válek, nemocí, pohrom a mnoha
dalších neštěstí. Děkujeme za kaţdé dobro, kterého se nám dostalo v posledních letech, zvláště za svobodu, která je pro nás obrovským darem.
Tobě, Maria, s důvěrou svěřujeme i svoji přítomnost. Pros za nás a podpírej
nás, ať přemáháme zlo dobrem, nenávist láskou! Ať překonáváme malomyslnost odvahou s důvěrou a nadějí! Svěřujeme ti, Maria, naše rodiny, děti, mládeţ. Vytvoř ve
všech našich rodinách ovzduší pokoje a vzájemné lásky. Dej rodičům radost ze svých
dětí. Potěš zklamané, opuštěné, nemocné a trpící a naplň jejich duše pokojem. Pomoz
nám, ať druhé nesoudíme, ať spíše dokáţeme vnímat a nalézat dobro v srdcích lidí
kolem nás. Zahřej nitro těch, kteří přestali věřit v pravdu a slušnost, kteří uţ nevěří
v dobro a lásku. Ţehnej celému městu a také těm, kteří pracují pro jeho blaho.
Tobě, Maria, zasvěcujeme i budoucnost kaţdého z nás a celého města. Prosíme, jak Tě o to prosili i naši předkové: „Vypros nám vše, co potřebujeme k ţivotu
v lásce, míru a svornosti, chraň nás a naše město ode všeho zlého, od neštěstí, nemocí
a válek“. Prosíme o přímluvu i naše svaté patrony, kteří jsou zde znázornění: sv. Josefa, sv. Petra, sv. Řehoře, sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Františka Xaverského, sv. Bruna a sv. Rozálii: „Naši nebeští přátelé, orodujte za nás“.
Prosíme Tě na závěr slovy, která u Tvého sloupu na Španělském náměstí
v Římě pronesl současný papeţ Benedikt XVI: „Nauč nás, Matko, věřit, doufat a milovat spolu s Tebou, ukaţ nám cestu, která vede k pokoji, cestu k Jeţíšovu království. Ty, Hvězdo naděje, která nás
s rozechvěním čekáš v nekonečném světle věčné Vlasti, osvěcuj nás a veď nás událostmi kaţdého dne, nyní i v
hodinu smrti naší. Amen!“
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CENTRUM PRO RODINU ŠUMPERK
NABÍZÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
PRAVIDELNÉ AKTIVITY V TÝDNU
PONDĚLÍ: 16.00 - 18.00 – SEDMIKRÁSEK – SETKÁVÁNÍ MAMINEK A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ – zač. 20. září
16.30 – 18.30 - MASÁŢE PRO KAŢDÉHO – zač. 20. září
STŘEDA: 16.30 - 17.30 - CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY – zač. 22. září
ČTVRTEK: 15.00- 16.00 - DIVADELNÍ KROUŢEK PRO DĚTI PRVNÍHO STUPNĚ – zač. 23. září
16.15 – 17.15; 17.30 - 18.30 – ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY I.,II. –zač. 16. září
20.30 - 22.00 - MODLITBY MAMINEK - po domluvě
PODZIMNÍ KURZ MANŢELSKÉ VEČERY - KAŢDÉ PONDĚLÍ OD 5. 10. DO 24.11,19.00 -21.00 NA FARNÍM
STŘEDISKU; 1000,- Kč za manţelský pár
TÉMATA: Vybudovat pevné základy; Umění komunikace; Řešení konfliktů; Síla odpuštění; Rodiče a rodiče partnera; Dobrý
sex; Láska v akci; Slavnostní závěrečný večer.
CYKLUS MANŢELSKÁ ZASTAVENÍ – NEDĚLNÍ SETKÁNÍ MANŢELSKÝCH PÁRŮ JEDNOU ZA DVA MĚSÍCE.
Zastavení třetí – s manţely Sikorovými (Centrum pro rodinu Rodina v akci, Zábřeh) –téma - Mluvím, mluvíš, mluvíme
– komunikace mezi manţely – 17. října v 15.00 hod.
TVOŘENÍ PRO KAŢDÉHO
6. LISTOPADU – Aranţování podzimních vazeb ,15.00 NA FS
26. LISTOPADU - Tradiční tvoření adventních věnců, 19.00 NA FS
27. LISTOPADU – Tradiční zdobení perníků v 14.30 NA FS
ŢENA V SEDMI PÁDECH – cyklus sedmi pátečních setkání určených výhradně pro ženy:
1. SETKÁNÍ – (KDO CO) ŢENSTVÍ JE DAR, ČASTO NEROZBALENÝ – BESEDA S BC. MARCELOU ŘEZNÍČKOVOU Z CPRŢ OLOMOUC – 29. října 2010, 19.00
2. SETKÁNÍ – KRÁSA (KOHO ČEHO) ŢENY POCHÁZÍ ZEVNITŘ – O VNITŘNÍ HARMONII A NEJEN O NÍ - 19. listopadu 2010, 19.00
3. SETKÁNÍ – určené (KOMU ČEMU) výhradně ţenám - TRADIČNÍ PUNČOVÝ VEČÍREK PRO ŢENY - 17.prosinec
2010 V 19.00
4. SETKÁNÍ - NAPIJI SE (KOHO CO) VODY ŢIVÉ – VEČER POEZIE NA TÉMA ŢENA; – 21.ledna; V 19.00
5. SETKÁNÍ - OSLOVUJEME, ŢENO! TVOŘIVÁ AKTIVITA, VE TKERÉ SE JEŠTĚ VÍCE POZNÁME
S DANOU ROLLEROVOU - 18. ÚNORA V 19.00
6. SETKÁNÍ - (O KOM O ČEM) O ŢENĚ STOKRÁT JINAK – JAK VIDÍ ŢENU MUŢI – 18. března 2011 V 19.00
7. SETKÁNÍ - (KÝM ČÍM) RADOST BÝT ŢENOU III. - TRADIČNÍ CELODENNÍ ZÁŢITKOVÉ SETKÁNÍ ŢEN
S BOHATÝM PROGRAMEM – 9. dubna 2011 OD 9.30 DO 17.00
KLUB OSAMĚLÝCH RODIČŦ
SETKÁVÁNÍ VŠECH, KTEŘÍ SE OCITLI V OBTÍŢNÝCH ŢIVOTNÍCH SITUACÍCH (určeno pro ovdovělé, rozvedené či
svobodné , ale i sezdané ) Kaţdé setkání se bude skládat ze dvou částí – části odborné a části určené pro vzájemnou komunikaci a sdílení se s ostatními; je moţné domluvit i osobní konzultaci s přednášejícím. Podle přání účastníků moţnost domluvit
konzultaci osobních problémů s duchovním. Setkání se uskuteční vţdy ve středu jednou za tři týdny od 16.00 – 18.30 na farním středisku; začínáme od 27.10.2010.
Nová ţivotní situace jako nový začátek – PHDr. Hana Marková, renomovaná psycholoţka s dlouholetou praxí v manţelské
poradně ve Vyškově; 27.10.2010
Ţivot Noemi a Rút – výpovědi o síle víry a odvaze vzít ţivot do svých rukou – Bc. Marcela Řezníčková, poradenství v obtíţných ţivotních situacích v Olomouci; 10.11.2010
Jak předcházet smutkŧm, depresím a dalším obtíţným psychickým a psychosomatickým stavŧm; MuDr. Eva Rozsívalová - 8.12.2010
Práva a povinnosti rozvedených rodičŧ - 12.ledna 2011
Neklidné dítě v neklidné rodině aneb Jak se snaţit vytvořit pro děti pohodu i přes vzniklé problémy – Mgr. Hana Heiserová;2.února 2011
Hry manipulativní a jiné aneb Jak sebou nenechat manipulovat; 23. 2.2011
Rodina a nemoci psychosomatické souvislosti I. - 16. 3.2011
Rodina a nemoci psychosomatické souvislosti II. - 13.4.2011
Citové vydírání a my - 4.5.2011
Výchova dětí jedním rodičem - 25.5.2011
Rozloučení se školním rokem – společné posezení a sdílení u kávy - 15. 6. 2011
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PUTOVÁNÍ SOŠKY PANNY MARIE
Jak bylo inzerováno v minulém čísle TamTamu, od 3.9.do 24.9. „doputuje“ do našeho děkanátu soška Panny Marie. Jakékoliv společenství či
libovolná skupina nebo jednotlivec si můţe sošku společně s modlitbou
za rodiny od Jana Pavla II zapůjčit a uctít ji v daném společenství či
v rodině společnou modlitbou. Soška Panny Marie pocházející
z Francie po olomoucké arcidiecézi putuje uţ od ledna. K nám bude
přivezena z olomouckého děkanátu a ze Šumperka zamíří do děkanátu
Zábřeh. Další informace u Lenky Špatné, tel. 731 402 395.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŢIVOT
V OLOMOUCI NABÍZÍ:
(Biskupské náměstí 2, Olomouc)
Poradenství
PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ (MUDr. Jitka
Krausová)
Problémy víry, psychické problémy, otázky osobnostního růstu. Poradenská sluţba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách po předběţném telefonickém objednání.
MANŢELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ (Mgr. Vít Hušek, Th.D.)
Problémy osobní, partnerské, manţelské, rodinné. Poradenská sluţba bude kaţdý čtvrtek v odpoledních hodinách
po předběţném telefonickém objednání.
PORADENSTVÍ V OBTÍŢNÝCH ŢIVOTNÍCH SITUCÍCH (Bc. Marcela Řezníčková)
Problémy v náročných ţivotních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé
proţívání současného ţivotního stavu apod. Probíhá kaţdou středu po předběţném telefonickém objednání.
Bliţší informace o poradenství a termínech získáte na adrese: Centrum pro rodinný ţivot, Biskupské nám 2, 772 00
Olomouc; Tel. 587 405 250-3, E-mail: rodina@arcibol.cz
Pro mladé
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŢELSTVÍ
Začínáme v pátek 24. září 2010. Kurz probíhá v podvečerních hodinách (17.00 - 19.30) Kurie arcibiskupství; Biskupské náměstí 2, Olomouc; Info: Marcela Kořenková,587 405 251,korenkova@arcibol.cz.
ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Začínáme víkendem 24. - 26. září 2010. Pro informace volejte: 573 391 156 nebo pište: pristav@centrum.cz .
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ - Proběhne na podzim 2010. Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc. Pro bliţší informace: Alena Večeřová.

V rámci MSKA nabízíme i v novém školním roce řadu dalších zajímavých setkání a přednášek. V pátek
17. 9. 2010 srdečně zveme všechny zájemce na přednášku známého vědce a profesora P. Marka Váchy s názvem
„O eutanazii“. Setkání se uskuteční tradičně v 19.00 na farním středisku.
Šumperský lékař, urolog šumperské nemocnice Josef Marada, přijal naše pozvání a 5. 11. 2010 se podělí se
svými osobními zkušenostmi z několika misií na Haiti. Jeho přednáška se jmenuje „Lékařem na misích“ a opět se
uskuteční v 19.00 na farním středisku.
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CHARITA ŠUMPERK SE PŘEDSTAVUJE
(pokračování z minulého čísla)

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŢBA
POSLÁNÍ SLUŢBY
Posláním ošetřovatelské sluţby Charity Šumperk je umoţnit lidem v
době nemoci a sníţené soběstačnosti zůstávat v jejich domácím prostředí.
CÍLE OŠETŘOVATELSKÉ SLUŢBY
Cílem ošetřovatelské sluţby je zajištění odborné zdravotní péče v
domácím prostředí klienta, včetně péče v terminálním stadiu ţivota.
CHARAKTERISTIKA SLUŢBY
Charitní ošetřovatelská sluţba (home care) je poskytována registrovanými zdravotními sestrami v domácnosti pacienta. Umoţňuje tak lidem v době nemoci a sníţené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním domácím prostředí. Součástí je také domácí
hospicová péče.
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŢBA
Zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí. Je hrazena z prostředků veřejného zdravotního
pojištění, tzn. uţivatel jí přímo nehradí.
DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY
Zdravotní ošetřovatelská sluţba je poskytována 7 dnů v týdnu během
24 hodin dle zdravotního stavu pacienta a indikace lékaře, obvykle
třikrát za den.
KOMU POSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ PÉČI
Pacientům s chronickým i akutním onemocněním, zejména seniorům, zdravotně postiţeným a pacientům s onkologickým onemocněním nebo v terminálním stadiu ţivota.
KOMU NEPOSKYTUJEME ZDRAVOTNÍ PÉČI
Občanům, kteří nemají indikaci ke zdravotní ošetřovatelské péči od
praktického lékaře či nemocnice.

Stalo se jiţ tradicí, ţe 27. září povaţují Charity v celé České republice za svŧj den. Na toto datum připadá
památka Sv. Vincence z Paula, který je povaţován za zakladatele moderního charitativního díla. Dnes existuje více neţ tři sta padesát farních charit, oblastních charit a městských charit. Dohromady provozují a
zřizují v ČR přes pět set projektŧ (charitních domovŧ, stacionářŧ, domácích sluţeb, poraden a nejrŧznějších
středisek pomoci). Při této příleţitosti si Charita Šumperk dovoluje přestavit svou činnost. Plakáty
s fotografiemi a krátkými texty, které ukazují práci organizace, budou umístěny v bočním vchodu kostela
Sv. Jana Křtitele v Šumperku a v Městské knihovně Šumperk v měsíci září.
ZE ŢIVOTA SV. VINCENCE Z PAULA
Pocházel z venkovské rodiny, měl 5 sourozenců. Studoval teologii v Toulouse a roku
1600 byl vysvěcen na kněze. Roku 1605, když se vracel z cesty do Marseille, byl patrně zajat tureckými piráty, kteří ho prodali do otroctví do Tunisu. Teprve když obrátil
svého pána na křesťanství, mohl se vrátit do Francie. Do roku 1609 studoval v Římě
a pak se stal kaplanem francouzské královny Markéty z Valois, bývalé ženy Jindřicha
IV. Později se stal farářem v Clichy u Paříže, kaplanem v rodině de Gondi a od roku
1622 byl kaplanem vězňů a galejníků. Roku 1643 si ho povolal ke smrtelné posteli
král Ludvík XIII. a roku 1657 Vincenc založil známou pařížskou nemocnici Salpetriere. Ve všech svých postaveních se snažil pomáhat chudým a pro tento účel také založil
misijní řád lazaristů a ženský řád Dcer křesťanské lásky (vincentek).
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Začíná nový
školní rok a
tím
také
nový rok práce ve farnosti. Bude určitě plný různých pastoračních akcí,
programů, aktivit. Avšak teď se mi
zdá jako důleţité obrátit vaši pozornost, a zvláště pozornost rodičů, na
výuku náboţenství. Ta se v Šumperku
koná na pastoračním středisku (v
ostatních farnostech děkanátu různě,
podle místních zvyklostí) a má být
pomocí rodičům v křesťanské výchově dětí, ke které se zavázali při jejich křtu. Proto se nesmí
stát něčím druhořadým, bohuţel se tak často děje. Často i
z úst rodičů je slyšet slova výmluvy na velké mnoţství
práce ve škole, mnoho zájmových krouţků, mimoškolních
aktivit, kterých se dítě musí účastnit. Je sice pravda, ţe děti
jsou dnes zahlcené různými povinnostmi. Problém je však
mnohem komplikovanější. Základní otázka zní: povaţujeme vůbec křesťanské vzdělávání a vedení k ţivotu z víry
za důleţitou součást výchovy? Zdá se, ţe se tato oblast
dostává bohuţel na poslední místo v ţebříčku našich zájmů. Děti to cítí a jejich přístup k náboţenství věrně odráţí
přístup dospělých. Pak všechno, dokonce i malichernosti,
se stávají postačující výmluvou.
Zvláště je třeba na toto myslet v období dospívání. Právě toto období ţivota - vstup do světa dospělých - si
vyţaduje zvětšené úsilí o křesťanskou výchovu. To právě
teď se má dětská víra proměnit v ţivý vztah k Bohu, dětská modlitba v opravdový rozhovor s ţivým Bohem, povinnost se má proměnit v potřebu duchovního ţivota. To
právě teď se musí člověk naučit řešit ţivotní problémy a
otázky v křesťanském duchu, který se liší od ducha televize, školy a všeobecně ateistického prostředí. Pokud
v mládí
člověk
neproţije
přechod
ze
zvyku
k uvědomělému ţivotu z víry, brzy náboţenskou praxi
odhodí - je kolem nás dost příkladů, které toto pravidlo
potvrzují.
Obracím se proto na vás s prosbou, abyste citlivě
ale i opravdově znásobili snahu o ţivou víru u vašich dětí.
Je k tomu rozhodně pomocí hodina náboţenství, která má
spíše vzdělávací charakter, ale dává také prostor
k rozhovorům na palčivá témata v křesťanském duchu. Pro
mládeţ je to také příleţitost vytvořit dobrou „partu“ věřících kamarádů, která se vzájemně podporuje a společně
dělá něco i pro farní společenství.

Prosím, abyste své děti povzbudili a dali najevo,
ţe vám záleţí na jejích náboţenské výchově. Ony musí
vědět, ţe Bůh není jen krásným doplňkem ţivota, ale ţe
má být vţdy na prvním místě. Pamatujte – ještě jednou to
zdůrazňuji – jde o povzbuzení v duchu lásky a starosti o
ţivý vztah dětí k Bohu.
Dnes jsme zahájili školní rok modlitbou a poţehnáním školních aktovek a pomůcek. Samotné vyučování začne od pondělí 13. 9. Rozpis hodin přinášíme
níţe. Ve všech skupinách, a zvláště v skupině mládeţe
(8-9 třída, středoškoláci) jsou vţdy vítáni noví zájemci.
Všechny zájemce o první svaté přijímání, kteří
ho z různých důvodů neabsolvovali spolu se svými spoluţáky, ať rodiče přihlásí na faře. V závislosti na jejich
počtu a moţnostech zorganizujeme přípravu.
Rodiče všech malých dětí mohou přihlásit své
ratolesti na hodinu pro předškoláky u paní Evy Rozsívalové (mobil 721837645).
Středoškoláci, kteří se zároveň připravují na
svátost biřmování, obdrţí rozpis termínů přípravy a hodin náboţenství. Připomínám, ţe první víkend
v listopadu si musí rezervovat na společné přípravné
soustředění v centru mládeţe v Rajnochovicích.
Všechny děti, které chodily po celý minulý
školní rok do kostela a sbíraly samolepky s českými
světci, ať do neděle 12. 9. včetně, donesou své kníţečky
s nalepenými obrázky, podepsané jménem, příjmením a
rokem narození. Týká se to i těch, kteří je mají vylepené
jen zčásti. 26. 9. na mši svaté v 9.00 hod vyhodnotíme
docházku a pak na farním středisku rozdáme ceny. Máte
se na co těšit! Určitě na to nezapomeňte, kníţečky můţete dát na určené místo v kostele (košík na bočním oltáři),
knězi nebo katechetům.
Na konec ještě jen jedna malá praktická poznámka. Prosím, aby se děti při příchodu na náboţenství
na farní středisko přezouvaly a také nikdy nedávaly
dovnitř kola a koloběţky!
Všem rodičům, katechetům, dětem a mládeţi
stále vyprošujme Boţí poţehnání a všichni je všemoţně
podporujme. Zahrnujme je stále do svých modliteb. O to
prosím všechny farníky a sám se snaţím dělat.
P. Slawomir

ROZPIS VÝUKY NÁBOŢENSTVÍ NA ROK 2010/2011
Sedmikrásek
1-2 třída
5-6 třída
7-8 třída
6-7 třída
3-4 třída
8-9 třída
středoškoláci
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pondělí
pondělí
pondělí
úterý
úterý
středa
čtvrtek
čtvrtek

16.00-17.30 hod.
15.00-16.00 hod.
17.00-18.00 hod.
14.30-15.30 hod.
16.00-17.00 hod.
16.00-17.00 hod.
18.45-19.45 hod.
19.00-20.00 hod.

Lenka Špatná
Hanka Havlíčková
Pavel Rozsíval
Marie Sovadinová
Marie Sovadinová
Věra Schlemmerová
Lenka Špatná
Eva Rozsívalová
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Oslŧv příběh
Jednoho dne starý osel spadl do staré studny. Chudák zvíře
brečelo a brečelo po několik hodin a farmář se snaţil vymyslet, co
dělat. Nakonec si uvědomil, ţe nepotřebuje ani studnu, ani osla a
rozhodl se studnu i s oslem zasypat.
Poţádal pár sousedů, aby mu pomohli. Kaţdý
popadl lopatu a začal házet hlínu, písek i smetí do
studny. Napřed osel začal hlasitě brečet, ale pak se
utišil.
Ještě tam hodili pár plných lopat, pak se farmář
podíval do studny a uviděl něco zcela nečekaného.
Jak lopata padla na osla, on to otřásl a pak na tu
hlínu a smetí šlápl, aby se dostal výše. A čím více
farmáři na osla házeli hlínu a smetí, tím výše stoupal.
Nakonec byl osel ve studni uţ tak vysoko, ţe vyskočil ven a odběhl.
A co z toho plyne?
- ţe ţivot na tebe občas bude házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to setřást a šlápnout výše,
- ţe kaţdá naše potíţ je schůdek, po kterém se dá jít nahoru. Můţeme tak vylézt i z těch nejhlubších studen,
- ţe nesmíme nikdy přestat, nesmíme se vzdát,
- ţe můţeme a musíme tu špínu ze sebe setřást a udělat krok nahoru!

PRO VŠECHNY ŠKOLOU POVINNÉ 
Aţ zase budeme ráno stát před skříní a dumat, co na sebe, nezapomeňme, ţe:
“Ze všeho, co si oblečeme, nám nejlépe sluší úsměv”
Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý ţivot.
Nikdo nepotřebuje úsměv tolik jako ten, kdo uţ ho nemůţe dát.
Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším
přirozeným prostředkem proti trápení.
Úsměv je levnější neţ elektřina a dává více světla.
Úsměv nelze koupit, vyţebrat, vypůjčit ani ukrást. Stává se pozemským statkem teprve, aţ je dán.
Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.
Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo jej přijímá, aniţ by ochuzoval toho, který dává.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.
Aţ se budeme se spoluţákem dělit o svačinu, nezapomeňme, ţe:
“Není dŧleţité, co se dává, ale s jakou láskou se to dává”
Aţ přijde první špatná známka, nezapomeňme, ţe:
“Ve všem, co se zdá být negativní, máme nacházet i pozitivní stránku”
Aţ si budeme o přestávce povídat, nezapomeňme, ţe:
“ Milá slova mohou být krátká a snadná na vyslovení, ale zní do nekonečna.”
Aţ budeme za své školní i jiné výkony ţádat odměnu, nezapomeňme, ţe:
“ Ne odměna povznáší duši, ale práce, která stála tuto odměnu”
Aţ uţ si vůbec nebudeme vědět rady, nezapomeňme, ţe:
“ Ţivot se skládá z mnoha lekcí, které musíme proţít, abychom je pochopili”
A nikdy nezapomeňme, ţe:
“ Ţivot musí být obohacený o mnohá přátelství a kamarádství, neboť největším štěstím je milovat
a být milovaný”
Tam&Tam - Číslo 6, Ročník 1, Září 2010
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

Léta válečná – podzemní seminarista
Na pracujícího seminaristu ale dopadla jiná realita. Téměř prošel údolím smrti. 29. února 1944 se vracel pěšky z dvojité
směny, kdyţ ho cestou srazil německý nákladní automobil. Řidič ani nezastavil. Paní Jozefa Floreková, kdyţ spatřila ve tmě
nehybné tělo na vozovce, vyskočila z brzdící tramvaje, postavila se vozidlům do cesty, aby chránila mladého muţe
v bezvědomí. Zastavilo projíţdějící auto, z něj vystoupil německý důstojník. Trochou vody z příkopu začali omývat zakrvácenou hlavu a zjistili, ţe Karol ţije. Důstojník zastavil nákladní auto s dřevem a poručil, aby zraněného odvezli do nemocnice.
Kdyţ se Karol konečně probudil, zjistil, ţe má hlavu v obvazech, ruku v sádře, poraněné rameno, po těle nesčetné rány a silný
otřes mozku. V nemocnici strávil dva týdny a to, ţe přeţil, vnímal jako potvrzení svého kněţského poslání. Hloubal nad prapodivnými cestami Prozřetelnosti, a kdyţ v dubnu 1944 Němci zatkli a popravili dalšího tajného seminaristu Jerzyho Zachutu,
dospěl ke stanovisku, ţe na oněch cestách neexistují shody náhod. To jiţ ministroval samotnému arcibiskupu Sapiehovi, jehoţ
nesmírně obdivoval.
Kníţe Adam Stefan Sapieha, krakovský arcibiskup, byl v době svého působení v Římě osobním tajemníkem papeţe Pia X.,
který jej kdysi světil v Sixtinské kapli a věnoval mu pektorál z ryzího zlata (Kříţ na zlatém řetěze kolem krku je vedle biskupského prstenu a berle jedním z odznaků biskupského úřadu). Sapieha se stal neotřesitelnou postavou polského odboje, polský
primas kardinál Augustyn Hloud totiţ uprchl hned na počátku války s polskou vládou ze země, biskup Michal Kozal
z Wloclawku zemřel v Dachau 1943, ale krakovského arcibiskupa nezastrašili. O jedné aţ neuvěřitelné situaci vyprávěl Karol
Wojtyla, ţe polský guvernér Hans Frank, který sídlil v královském paláci na hradě Wawel v Krakově, se domáhal pozvání do
arcibiskupské rezidence. Sapieha jej přijal na večeři, posadil si pána okupovaného Polska na druhý konec stolu. Večeřeli jen
oni dva. Menu sestávalo z tmavého chleba se ţaludy, řepné marmelády a kávy z cikorky. Frank nevěřícně zíral. Sapieha mu
suše vysvětlil, ţe tak vypadá příděl na lístek od Němců a on by neriskoval zatčení svých slouţících za to, ţe by nakupovali na
černém trhu. Frankova děkovná řeč za vysvětlení není známa, nedochovala se. Na další pozvání uţ nenaléhal.
1. srpna 1944 vypuklo v hlavním městě Varšavské povstání. Na přímý rozkaz Hitlerův mělo tam být srovnáno se zemí vše,
co bylo vyšší, neţ půl metru. 6. srpna 1944 začal „černý pátek“ v Krakově. Gestapo podniklo obrovský zátah na muţe v aktivním věku, aby se předešlo obdobnému povstání. Arcibiskup Sapieha k sobě povolal všechny tajné seminaristy a ukryl je ve
svém sídle. Karol hned za vraty dostal sutanu jako sekretář. Ale kam zmizel dělník, kdyţ se o něj začal zajímat „Pracovní
úřad“? Proč nechodí do práce? Otec Figlewicz se musel sejít s ředitelem chemičky, aby úřad ztratil Wojtylovu stopu. A podařilo se, snad i kvůli blíţící se frontě.
Kdyţ uţ seminaristé byli pod křídly Otce arcibiskupa, dostal seminář řád. Vstávali
v šest k osobní modlitbě, v sedm se konala mše svatá, následovala snídaně, od čtvrt na
devět studium aţ do poledne, pak Anděl Páně, zpytování svědomí, oběd, od patnácti
hodin adorace v kapli, poté osobní studium. Od půl sedmé byla debata na duchovní
téma, v sedm večeře, společná poboţnost ve 20:15 hodin. Vše probíhalo pod vedením
otců Smoleňského a Klusaka nebo samotného arcibiskupa. Exercicie se pořádaly během
celého roku. Přednášeli i externí lektoři, např. onen Juliusz Osterwa měl přednášku na
téma: Jak je třeba kázat. Později v ţivotě si Jan Pavel II. posteskl, ţe vzhledem k válce a
jejím následkům vlastně nemá ţádné další vzpomínky na dobu studia v semináři.
Výjimečným represím fašistů proti katolické církvi, dohlíţitelce nad duchovním a
Karol - seminarista
kulturním bohatstvím polského národa a jeho identitou,
podlehly tisíce lidí z jejich řad a nesčetné mnoţství laiků. V Polsku bylo před válkou 20 milionů římskokatolíků, 5 100 far, 11 300 duchovních a necelých 17 tisíc řeholníků a řeholnic. Jen
v koncentračních táborech bylo zavřeno 3 646 polských kněţí a např. 1 117 řeholnic. Popraveno tam bylo nebo v koncentrácích jinak zahynulo 2 647 kněţí a 238 řeholnic. Další veliké
mnoţství obětí si vyţádaly přepady far gestapem v celém Polsku. Jsou známa i další konkrétní
čísla – např. v koncentračním táboře Dachau bylo umístěno 1 147 polských duchovních. 120 z
nich se stalo oběťmi zvěrských lékařských experimentů. Mezi nimi zahynul i biskup Michal
Kozal, převor kláštera karmelitánů v Krakově Hilary Pawel Januszewski, Alfons Maria Mazurek, převor kláštera bosých karmelitánů v Czerné, byl ubit k smrti. Některá zvěrstva se bez slz
v oku nedají ani přečíst. V Osvětimi zemřel na Velký pátek roku 1942 krakovský kněz Piotr
Daňkowski, s těţkým polenem přitaţeným k ramenům. Salesián Józef Kowalski zemřel tamtéţ
„jen“ proto, ţe odmítl zadupat nohama růţenec do země. Byl zbit a 3. července 1942 byl utopen
v ţumpě.
Téţ sovětská okupace východního Polska rozšířila řady polských mučedníků. Duchovní
Seminarista 1942 - 1946
z těchto oblastí byli totiţ deportováni do gulagů nebo rovnou stříleni. V knize „Dar a tajemství“
Jan Pavel II. vzpomíná na hrdinství kněze Tadeusze Fedorowicze ze lvovské diecéze, který „o své vlastní vůli poţádal…“ zda
„by mohl doprovodit skupinu Poláků deportovaných na východ.“ Do konce války zahynula třetina polského duchovenstva.
Německá okupační vojska odešla z Krakova po Debnickém mostě, který v noci ze 17. na 18. ledna 1945 vyhodila do povětří. Mladí seminaristé, přeţivší okupaci, měli právo si myslet, ţe návrat ke svobodnému Polsku je nadosah. Brzy měli být
přesvědčeni o opaku. Polsko bylo obětováno totalitní moci.
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Kněz
V Polsku je po válce. V červenci 1944 podepsal Polský výbor za osvobození národa dohodu s východním sousedem, která
Rusům zaručovala absolutní kontrolu v týle postupující Rudé armády. Toto nové ovládnutí Polska se navíc odehrávalo v nových hranicích. Na Teheránské a Jaltské konferenci bylo spojenci totiţ rozhodnuto, ţe se Polské hranice posunou o 250 km na
západ. Vilnius a Lvov tak leţely v Sovětském svazu, Vratislav, Štětín a Gdaňsk se znovu staly součástí Polska. Přitom nová
Polská lidová republika byla o 280 tisíc km2 menší neţ před válkou.
Noví vládcové Polska, Polská dělnická strana v čele s Gomulkou byla v roce 1948 násilně obměněna, Gomulka odstraněn,
a místo něj dosazen Boleslav Bierut, stalinista. Navíc ministrem obrany se stal sovětský důstojník. Druhá světová válka tak v
Polsku neskončila vzkříšením svobody a práv národa, ale totalitářským komunismem, který infikoval více jak polovinu Evropy.
V Karolu Wojtylovi zanechaly tyto skutečnosti otevřenou ránu. Hluboce v nitru cítil, ţe politika není jen otázka moci, ale
ţe má i svůj morální rozměr. Přiblíţil se závěr jeho studia. Uţ kdyţ válka v Evropě skomírala, dokončil Wojtyla třetí ročník
studia teologie a po prázdninách, na podzim roku 1945, nastoupil do posledního ročníku teologie. To uţ si přivydělával jako
odborný asistent v niţších ročnících. Začal se učit španělsky proto, aby mohl číst karmelitánská díla v originále. Pohrával si s
myšlenkou, ţe vstoupí do kláštera v Czerné jako řeholník. Mínil se věnovat kontemplativnímu způsobu ţivota v úplné odloučenosti od světa. Někdy v roce 1945 nastolil tuto otázku před arcibiskupem Sapiehou, ale tento rázným závěrem vyřešil celou
otázku: „Nejprve musíte dokončit, co jste začal“. Karol se rozhodl definitivně pro kněţství, kdyţ se doslechl o sebeobětování
františkána Maxmiliána Maria Kolbeho v Osvětimi, který se vzdal svého ţivota, aby zachránil jiného vězně - Franciszka Gajowniczka, na něhoţ venku čekala rodina a děti.
Vzor kněze-muţe, který proţívá svůj úděl Alteri Christi, druhého Krista, tento pojem odevzdanosti Pánu, se potom ve Wojtylově ţivotě i díle stane jednou z klíčových myšlenek jeho filozofie lidské osobnosti a mravního jednání. Ještě jedna hluboká
oddanost se u něj jiţ tenkrát projevovala, potom i v celém ţivotě. Jeho profesor, otec Ignacy Rozycki, si povšiml, ţe student
vţdy připisuje na kaţdý horní okraj listu „Jeţíši skrze Marii“ nebo „Jeţíši, Marii a Josefovi“. Tehdejší student bohosloví Mieczyslav Malinski, který sedával vedle Karola, uváděl i dvě jiné iniciály: J+M a OAMOG (Omnia ad maiorem Dei Gloriam). Tomu zvyku zůstal Wojtyla věrný po celý ţivot.
V létě 1946 sloţil Karol Wojtyla zkoušky z biblistiky, dogmatické teologie, morální teologie, církevního práva a katechetiky, čímţ završil studium teologie, vyţadované ke kněţskému svěcení.
Kardinál Sapieha rozhodl, ţe jeden z jeho nejtalentovanějších kněţí bude v doktorském studiu teologie pokračovat na papeţském Athenaeu sv. Tomáše Akvinského v Římě, na tzv. „Angelicum“. Nejdříve ho chtěl ale v rámci zrychleného plánu
vysvětit na kněze. Po exerciciích, slavnostním slibu celibátu, byl dne 13. 10. 1946 vysvěcen na podjáhna. Uţ za týden, 20.
října, vysvěcen na jáhna.
Ráno 1. listopadu 1946 se Karol Wojtyla, toho dne jediný uchazeč o svěcení, dostavil soukromé kaple v arcibiskupské rezidenci. Sám pozdější papeţ Jan Pavel II. si uvědomoval, ţe ritus
svěcení se hodně od roku 1946 změnil. Tuto nejkrásnější slavnost v ţivotě kněţí si mnohokrát
připomínal. „Po prvním čtení z Písma svatého se kardinál Sapiha posadil na biskupský stolec
před oltářem. Karol měl na sobě humerál, albu, cingulum, štólu a manipul, tedy část liturgického
oděvu, bílý lněný šat ke kotníkům, přepásaný šňůrou, štólu a pruh látky v liturgické barvě nošený na levé ruce. Přes paţi měl sloţený ornát, v pravé ruce drţel zapálenou bílou svíci.
Seminární autority dosvědčily, ţe je způsobilý pro kněţské svěcení. Kardinál se obrátil na
Karola a uloţil mu pevnost ve víře a v konání. Budoucí kněz si potom lehl na zem, tváří dolů s
rukama roztaţenýma, jako by byl na kříţi, a nad ním se rozezněly litanie ke Všem svatým, v
nichţ pozemská církev prosí církev nebeskou, aby přišla na pomoc muţi, který je svěcen na
kněze. Poté se Karol zvedl, klekl si před stojícího kardinála. Ten mu poloţil ruce na hlavu – a to
byl úřední akt kněţského svěcení. Na svěcence svolal moc Ducha svatého a znovu se posadil.
Vzal do ruky část štóly, která visela z Karolova levého ramene, přehodil si ji přes své pravé
Pater Karol Wojtyla
rameno, zkříţil ji na svých prsou a zvolal: „Přijmi Hospodinovo jho, neboť Jeho jho je sladké a
Jeho břemeno lehké.“ Poté oblékl Karola do ornátu a zvolal: „Přijmi kněţské roucho, jeţ znamená lásku; neboť Bůh má moc dát tisíce lásky a jejích dobrých skutků.“ Novokněz byl pomazán nejprve znamením kříţe na
dlaně rukou, potom celé dlaně. Načeţ kardinál Karolovy ruce spojil a jeden z kněţí je obvázal bílým plátnem. Sapieha pozvedl
kalich s vínem a vodou a paténu s hostií. Kalich s paténou vloţil do Karolových obvázaných rukou tak, aby se jich obě dotýkaly a přitom zaznělo: „Přijmi moc přinášet Bohu oběti a slouţit mši, jak za ţivé, tak za zemřelé, ve jménu Hospodinově.“
„Kdyţ byly Wojtylovy ruce posvěceny, předal svou zapálenou svíci kardinálovi jako symbolickou oběť. Nyní jiţ otec Karol Wojtyla celebroval bohosluţbu s kardinálem Sapiehou, vyměnil si tradiční políbení pokoje a společně přijal při svatém
přijímání Tělo a Krev Krista. Po přijímání opět Karol poklekl před kardinála, který se modlil: „Přijmi Ducha svatého: těm,
jimţ hříchy odpustíš, budou odpuštěny; těm, jimţ jejich hříchy zadrţíš, budou zadrţeny.“ Rozevřel zadní část ornátu na Karolových zádech a pokračoval: „Hospodin tě obléká do šatů čistoty.“ Na to Karola poţádal, aby slíbil, ţe bude zachovávat úctu
a poslušnost k němu samému a jeho následníkům, po Karolově „promitto“ (slibuji) si kardinál s ním vyměnil opět políbení
pokoje. Na to s mitrou na hlavě a s biskupovou berlou v ruce povstal, třikrát novokněze poţehnal: „Ţehnám ti ve jménu Boha
všemohoucího, Otce, Syna i Ducha svatého. Buď poţehnán ve svém kněţském úřadě, přinášej oběti smíření za hříchy a provinění lidí Bohu všemohoucímu, jemuţ patří sláva a čest, na věky věkův.“ Karol odpověděl: „Amen.“
1. 11. 1946 se Karol Wojtyla stal knězem Páně.
pokračování příště
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ZVEME VÁS DO FARNÍ PRODEJNY
KŘESŤANSKÉ LITERATURY
Kaţdou neděli po mši svaté v 9.00 hod. jste zváni
k posezení u kávy nebo čaje v sále farního střediska, kdy také, v sousední místnosti, si můţete
v klidu vybrat z nabídky knih a časopisů.

POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
Jako kaţdoročně se i letos koná pouť na Vřesovou studánku a to 28. srpna a 11. září. Na zářijovou
pouť bude ze Zábřehu na Moravě vypraven autobus,
který bude vyjíţdět ve 12.00 hod. z Valové.
V Šumperku u vlakového nádraţí, v místě kde zastavuje městská hromadná doprava, bude asi ve 12.30
hod. Všichni, kteří mají zájem, mohou do tohoto autobusu přistoupit a jet na Červenohorské sedlo, odkud
vede asi 2 km dlouhá lesní cesta na Vřesovku.

Prodejna je otevřená:
- po všech nedělních bohosluţbách
- v pondělí a středu po ranní mši svaté od
9.15-11.00 hod. - nutné zvonit na zvonek
FARNÍ KNIHOVNA

Helena Švubová

Pomozte nám s tvorbou děkanátního časopisu!
Aby byl Tam&Tam skutečně děkanátním časopisem, potřebujeme spolupracovníky ze všech farností děkanátu, kteří
nás budou informovat o dění v ostatních farnostech. Jenom pokud budeme mít dostatek informací, bude Tam&Tam skutečně
přínosný a zajímavý pro všechny.
Blíţí se pouť ve vaší farnosti? Pořádáte nějakou zajímavou akcí? Slaví u vás někdo významné jubileum? Máte adorační den farnosti? Bude ve vašem kostele koncert? Všechny tyto informace rádi zprostředkujeme všem v děkanátu v přehledném kalendáriu. Musíme ale o tom vědět. Nebojte se psát!

Redakce

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.
Neprodejná tiskovina.
Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Suchomelová,
Kamil Heiser, Helena Večeřová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat
na faře v Šumperku nebo poslat e-mailem. Uzávěrka říjnového čísla je 19.9.2010.

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk,
tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz
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