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Čtení na pokračování:
Momentky z mých cest
… a mnoho dalšího

Prázdniny a dovolená
Děti již plně plně
prožívají prázdniny. Dospělí
se těší na dovolené. A s tím vším nastane i jiný denní
program, než který celá rodina vykonávala během
školního roku.
Mít volno je také velkým Božím darem. Neboť
Bůh nám dává možnost žít ve svobodné zemi. Dává
nám možnost cestovat po světě anebo třeba zakufrovat
v blízkých Jeseníkách.
Děti mají volno od školy, dospělí od práce.
Co tedy s volný časem, aby jej člověk nepromarnil?
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28)
Jako Bůh „přestal sedmý den konat veškeré své
stvořitelské dílo“ (Gn 2,2) a „odpočinul si“, tak i život
člověka má rytmus práce a odpočinku. Volný čas
přispívá k tomu, aby byla všem dána možnost mít
dostatek klidu a času k rodinnému, kulturnímu,
společenskému a náboženskému životu. Volný čas je
vhodnou příležitostí k zamyšlení, mlčení, studiu
a rozjímání. (Podle Katechismu - §2184, 2186)
Malé desatero na prázdniny, nejen pro děti...
Na dva měsíce opustíš školu, ale neopouštěj
Boha.
2. Nezapomeň si na cesty vzít všechny potřebné
věci, ale přibal i modlitbu.
3. Obuj si boty, které ti vydrží na cestu
do kostela.
4. Choď po všech křižovatkách a cestičkách,
ale nezapomeň na cesty Boží.
5. Smetí dávej do odpadkových košů, hříchy
zahoď ve zpovědnici.
6. Na cestě neházej kameny, ale úsměvy.
7. Až si nasadíš sluneční brýle, ať ti nezacloní
Boha, vnímej vše, co Bůh stvořil.
8. Nasyť žaludek, nenech však hladovět
od modlitby svoji duši.
9. Choď nejen podle turistických značek,
ale i podle Božích přikázání.
10. Naslouchej a vyprávěj si s druhými,
co jsi prožil, a nezapomeň Bohu poděkovat.
1.

Přeji
všem
krásné
prožití
a dovolených. K tomu vám žehnám...

6. červenec
7. červenec
9. červenec
11. červenec
13. červenec
14. červenec
15. červenec
16. červenec
17. červenec
20. červenec
21. červenec
22. červenec
23. červenec
24. červenec
25. červenec
26. červenec
27. červenec
28. červenec
29. červenec
30. července
31. červenec
kněze
1. srpen
2. srpen
3. srpen
4. srpen
5. srpen

prázdnin
6. srpen
7. srpen
P. Michal
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3. červenec
4. červenec
5. červenec

8. srpen

svátek sv. Tomáše, apoštola
sv. Prokopa, opata
slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, biskupa
sv. Marie Goretti, panny a
mučednice
14. neděle v mezidobí
sv. Augustina Žao Ronga, kněze
a jeho druhů, mučedníků
svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
sv. Jindřicha
15. neděle v mezidobí
památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
Panny Marie Karmelské
bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
sv. Apolináře, biskupa a
mučedníka
16. neděle v mezidobí
svátek sv. Marie Magdalény
svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
sv. Šarbela Makhlůfa, kněze
svátek sv. Jakuba, apoštola
památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
památka sv. Gorazda a druhů
17. neděle v mezidobí
památka sv. Marty
sv. Petra Chryzologa, biskupa a
učitele církve
památka sv. Ignáce z Loyoly,
památka sv. Alfonse z Liguori,
biskupa a učitele církve
sv. Eusibia z Vercelli, biskupa
sobotní památka Panny Marie
18. neděle v mezidobí
posvěcení římské baziliky Panny
Marie
svátek Proměnění Páně
sv. Sixta II., papeže a druhů,
mučedníků
památka sv. Dominika, kněze
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9. srpen

10. srpen
11. srpen
12. srpen
13. srpen
14. srpen
15. srpen
16. srpen
17. srpen
18. srpen

svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
svátek sv. Vavřince, mučedníka
19. neděle v mezidobí
sv. Jany Františky do Chantal,
řeholnice
sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta,
kněze, mučedníků
památka sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
sv. Štěpána Uherského
sobotní památka Panny Marie
20. neděle v mezidobí

19. srpen
20. srpen
21. srpen
22. srpen
23. srpen
24. srpen
25. srpen
27. srpen
28. srpen
29. srpen
31. srpen

sv. Jana Eudesa, kněze
památka sv. Bernarda, opata a
učitele církve
památka sv. Pia X., papeže
památka Panny Marie Královny
sv. Růženy z Limy, panny
svátek sv. Bartoloměje, apoštola
21. neděle v mezidobí
památka sv. Moniky
památka sv. Augustina, biskupa a
učitele církve
památka umučení sv. Jana
Křtitele
sobotní památka Panny Marie

INSPIRACE VZNIKLÁ NA NÁRODNÍM POCHODU PRO ŽIVOT A RODINU
Milí čtenáři TamTamu, rádi bychom společně s vámi zavzpomínali na letošní 19. ročník Národního
pochodu pro život a rodinu, konaného letos v dubnu v Praze, kterého se několik z nás jednotlivců a rodin z naší
farnosti z Rudy nad Moravou zúčastnili.
Vydali jsme se společně na toto národní setkání speciálním vlakem vypraveným organizátorem pochodu
Hnutím Pro život ČR, které dlouhodobě usiluje o obnovu společenského respektu k životu nenarozených dětí.
Jejich snahou je předcházet zbytečným potratům, pomáhat zvláště ženám, které se cítí být k potratům nuceny,
a také těm, které čelí po potratu psychickým následkům. Letošním pochodem chtělo Hnutí Pro život ČR podpořit
snahu poslanců Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, aby alespoň zlomek z půl biliónu korun
z evropských fondů na období 2021 až 2027 byl využit na podporu rodin se třemi a více dětmi.
Záštitu pro tento letošní ročník Národního
pochodu pro život a rodinu poskytli prezident České
republiky Miloš Zeman a pražský arcibiskup Dominik
kardinál Duka. Národní pochod pro život a rodinu začal
ve zcela zaplněné katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
bohoslužbou, kterou celebroval kardinál Dominik Duka.
Po mši svaté jsme se sešli v parku na Klárově, kde byl
připraven pestrý program včetně oběda. Nechyběli zde
šikovní bubeníci či kejklíř Lukáš, jehož umění
obdivovali malí i velcí. Byl to krásný pohled na tolik
rodin s dětmi pohromadě. Vůbec celá tato akce byla
velmi dobře zorganizována a zajištěna, díky mnoha
ochotným a nadšeným lidem. Také paní Zdeňka
Rybová, vedoucí Linky pomoci a tisková mluvčí, nám sdělila, co všechno se Hnutí Pro život ČR v uplynulém
roce podařilo a jakým směrem by se rádo ubíralo.
Poté nás paní Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu: ,,Nesoudíme. Pomáháme“ spolu s několika dalšími
rodinami inspirovala, jak se každý z nás svou troškou do mlýna může zapojit k pomoci nečekaně těhotným.
Na závěr programu na Klárově vystoupila skupina Blue Squadron Pipe Band. S touto skupinou v čele jsme vyrazili
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průvodem s cca 10. tisíci rodiči s dětmi směrem
na Mánesův most. Cestu se nám snažilo zablokovat pár
levicových radikálů a radikálek. Policie si s celou situací
poradila a během několika minut došlo k uvolnění cesty.
Mohli jsme pokračovat dále přes Křížovnické náměstí,
Smetanovo nábřeží, kolem Národního divadla
na Václavské náměstí, až k soše svatého Václava.
Atmosféra
během
celého
průvodu
byla
nezapomenutelná. Rozzářené oči dětí v doprovodu svých
rodičů a sourozenců nesoucích hrdě transparenty
hlásající např.:,, Já jsem budoucnost“ nebo ,,Dítě je vždy
nadějí“ či ,,Můj brácha má príma ségru“ mnohdy
nenechaly oko suché. Některé děti s radostí kolemjdoucím rozdávaly perníková srdíčka. Ve skupinkách mladých
cestou zaznívaly krásné modlitby chval.
Před ukončením celé akce nám všem
u sochy svatého Václava pan Radim Ucháč,
předseda Hnutí Pro život ČR, poděkoval
za celoroční podporu úsilí, aby každé počaté
dítě dostalo šanci na život. Rovněž přítomný
režisér Jiří Strach nám povyprávěl jeden velmi
známý prastarý příběh o Betlémské hvězdě.
A naznačil možné pokračování Anděla Páně 3.
Na cestu domů nám požehnal kardinál
Dominik Duka a rozloučili jsme se společným
zpěvem Svatováclavského chorálu a státní
hymnou. Naše únava na cestě zpět do našich
domovů byla prozářena radostnými zážitky
z celého dne. Díky těmto zážitkům a možnosti
být přítomni v takovém úžasném a velkém společenství se v některých z nás vzbudila touha pomáhat dle svých
možností již výše zmiňované iniciativě ,,Nesoudíme. Pomáháme“, která patří k významným aktivitám Hnutí Pro
život ČR. Tento projekt nabízí bezplatnou pomoc ženám a
dívkám, které se ocitly v nezáviděníhodné situaci nečekaného
těhotenství a jsou okolím či okolnostmi nuceny k podstoupení
potratu. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností z Linky
pomoci, kam se obrací ženy po prodělaných potratech, které
zpětně svého rozhodnutí litují a potýkají se s psychickými
následky.
Po vzájemné dohodě s vedoucí projektu, vedením
Hnutí pro život ČR a otcem Michalem Krajewskim jsme se
domluvili, že bude v naší farnosti v blízkosti kostela u hlavní
cesty vyvěšen informační banner tohoto projektu, s odkazem na
bezplatnou Linku pomoci 800 108 000. Věříme, že naše
spolupráce s tímto ,,Božím” projektem nekončí a že nám Pán
ukáže další příležitosti, jak pomáhat, šířit a podporovat tuto
dobrou službu, aby se dostala k těm, které ji skutečně potřebují.
Závěrem bychom chtěli povzbudit další lidičky, kteří
váhají či mají pochybnosti, jak by mohli být této iniciativě
prospěšní, že to opravdu není nic složitého, jen stačí chtít.
zúčastnění farníci Ruda nad Moravou
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ARTUR ZARAŚ
Misionáře pro rozhovor do tohoto číslo mi poslal do cesty sám Pán Bůh a zrovna
v době, kdy jsem se chystal dělat rozhovor s jedním mým spolužákem, který působí
v Rusku. Snad dojde i na něj. Ale tentokrát nečekaně zazvonil telefon a ozval se jeden
můj kolega z Polska, který občas jezdívá se svou mládeží k nám na faru do Hraběšic.
Ptal se, zda bych nechtěl udělat něco pro misie … že právě k němu přijíždí misionář
z Kazachstánu se skupinou děti z dětského domova a zda by je mohl vzít i do Česka a já
poskytl zadarmo ubytování v Hraběšicích. Na konec jsme je, díky sponzorům, vzali
navíc i na celodenní výlet do Prahy, dokonce s ruským průvodcem, do Mladečské
jeskyně a na bazén do Losin. Byli také u nás v Šumperku, kde je nejvíc zaujaly naše
kostelní varhany. Opravdové varhany u sebe mají totiž jen někde na konzervatoři a živě
je nikdy neslyšeli. Zde mohli vyslechnout malý koncert a seznámit se s fungováním
nástroje. Já jsem si ve vlaku po cestě do Prahy mohl popovídat s P. Arturem, který celou výpravu z tak velké dálky
zorganizoval.
Řekni nám něco o sobě, ať se něco o Tobě dozvíme.
Jmenuji se Artur Zaraś, pocházím z bydhošťské diecéze na severu Polska. Byl jsem vysvěcen na kněze v roce
2001. Vysvěcen jsem byl ale v Hnězdně, protože bydhošťská diecéze vznikla až potom. Pracoval jsem ve čtyřech
farnostech v Polsku, pak jsem studoval ve Varšavě kanonické právo. V roce 2013 jsem se setkal s arcibiskupem
Tomášem Petou, který je arcibiskupem Astany, a on mi nabídl výjezd do Kazachstánu. Už jsem tam totiž několikrát
dříve byl na krátké praxi ve farnosti, kde byl dnešní arcibiskup tenkrát obyčejným farářem. Bylo to poutní místo,
které má velký význam pro církev v Kazachstánu. Vzniklo díky Polákům odsunutým komunisty z dnešní Ukrajiny
v roce 1936. Byli násilně odvezeni v dobytčácích a vyhozeni ve stepi bez prostředků k životu. Místní je velmi
dobře přijali nejprve ve svých domácnostech a pak vznikla dědina Oziornoje, kterou obydlili noví osadníci. S tímto
místem je spojená jistá událost, kterou tam všichni dodnes považují za zázrak. Roku 1936, kdy vládl velký
hladomor, se v této oblasti objevilo zvláštní jezero, řekli bychom „sezonní“ - dodnes občas je, občas zanikne.
Tenkrát se vytvořilo poprvé po mnoha letech a v něm se v té nejhorší době objevilo zázrakem velké množství ryb,
které mnohé zachránily od smrti hladem. Lovit tyto ryby přijížděli lidé z oblastí vzdálených i 300 kilometrů. Poláci
se z vděčnosti rozhodli postavit tam kostel. Samozřejmě tam v té době nemohli oficiálně působit kněží. Několik
jich tam však působilo tajně, mezi nimi i blahoslavený Wladyslaw Bukowiński. Kostel byl dostavěn až po pádu
komunismu a pak se zjistilo, že aniž by to mohli stavitelé vědět, postavili kostel velmi podobný kostelu
v Medjugorje. Proto tam teď vznikla mariánská svatyně Královny míru.
Řekni nám něco o Kazachstánu, jaká to
je země, jací jsou lidé, jakého vyznání?
Máme totiž o té zemi velmi chabé
povědomí.
Je ve střední Asii a hraničí s Ruskem,
Čínou, Mongolskem, Kyrgyzstánem a
Uzbekistánem. Má přístup ke Kaspickému
moři. Co do rozlohy je Kazachstán devátý
největší stát na světě (plocha 2 717 300 km²
– 34krát více než ČR) a vůbec největší
vnitrozemský stát na světě. Většina území
je jen velmi řídce osídlena. V zemi žije 131
etnických skupin, mezi nimiž převažují
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Kazaši (63% obyvatelstva). Žije tam kolem 17 milionů lidí, z toho 70 procent jsou muslimové, 23 procenta
pravoslavní křesťané, několik málo procent protestantských církví, a jedno procento katolíků. Vžité pravidlo říká,
že každý Kazach je muslim, Rus je pravoslavný a Němec a Polák katolík. Jenže duše nemá národnost a v naší
farnosti už toto pravidlo zdaleka neplatí. Mezi katolíky máme Kazachy, Kyrgyzy, Ujgury, Poláky, Němce,
Ukrajince. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o lidi, kteří mají kořeny polské, německé, ukrajinské atd. Dnes se už
cítí Kazachy, i když zachovali mnohé ze svých původních tradic. Máme tam tři diecéze: v Astaně, Karagandě i
v Almaty. Existuje navíc apoštolská administratura v Atyrau. Já pracuji v diecézi Almaty na jihu. V diecézi je 12
farnosti a 18 kněží. Moje farnost se jmenuje Kapšagaj, 65 km na sever od Almaty. Nachází se u nás velká umělá
nádrž, proto se tato oblast stala oblíbeným místem pro dovolené. Moje farnost je specifická, protože kromě toho, že
máme farníky různých národností, vedeme několik dětských domovů, ve kterých pracují řeholní sestry,
dobrovolníci i kněží. Děti v těchto domovech jsou především z patologických rodin. Místní samospráva nám
svěřuje tyto děti ve spolupráci s policií a školou. My je přijímáme bez ohledu na jejich národnost a vyznání do
jednoho z našich čtyř domovů. Na našich bedrech je výchova a materiální zajištění těchto dětí. Snažíme se
objevovat v těchto dětech jejich hřivny a zajistit různé druhy kroužků: hudební, výtvarné atd., aby také vstup do
dospělosti měly podobný jako děti vyrůstající ve zdravých rodinách. A musím říci, že se nám to ve velké míře daří.
Právě se skupinou těchto dětí
a vychovatelů jsme teď na
návštěvě u vás. Bohužel nebyl
prostor pro organizaci jejich
vystoupení, ale zítra v Polsku je
naplánováno. Mají s sebou krásné
národní kroje, určitě vám z tohoto
vystoupení pošleme fotku. Krásně
tančí a zpívají.
Jak vypadají vaše vztahy
s muslimy, protože se zdá, že
v dnešní době jsou všude spíš
napjaté?
Většina lidí v Kazachstánu jsou muslimové, ale my s nimi žijeme ve velké symbióze. Velmi o takové mírové
spolužití stojí také místní vláda a samospráva. Dokonce městský úřad organizuje společné akce pro duchovní:
katolické a pravoslavné kněze, protestantské pastory a imámy. Ať jsou to výlety anebo školení, je důležité, že se
setkáváme, mluvíme spolu, rozumíme si a nikdy o sobě nemluvíme špatně. A daří se nám to. Možná je to také
proto, že hlavní vlastností každého Kazacha je pohostinnost bez ohledu na národnost či vyznání. Pohostí vás silným
černým čajem a něčím sladkým. Společně slavíme svoje svátky. Třeba na Velikonoce nám všichni přinášejí
vajíčka. My se jim to snažíme oplatit a také aspoň symbolicky slavit s nimi.
Je možné, že se muslim stane katolíkem?
Neocitne se v ohrožení života jako na
mnoha místech ve světě?
Je to velmi složité, ale ne nemožné. Hlavně
z toho důvodu, že víru prožívají celé
rodiny, a změna vyznání způsobí vyčlenění
z rodiny. Určitě by nebyl v ohrožení
života, ale ve velmi nekomfortní situaci ve
vztahu k vlastní rodině. Stává se ale, že
přestupují na křesťanství celé rodiny. Sám
jich mám ve farnosti několik. A zatím to
nikdy nezpůsobilo nějakou tragédii.
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Kdo s Tebou ještě pracuje, kolik vás tam je,
odkud pocházíte a jak dlouho tam Ty budeš?
Kromě mě jsou tam ještě dva kněží: moji
kaplani. Jeden je o deset let starší než já, a druhý
naopak o deset let mladší. Každý z nich má na
starosti jednu vesnici či farnosti mimo tu, ve
které bydlíme. Jeden z nich je Španěl, je tam už
tři roky a má na starosti zvláštní farnost Korejců.
Druhý kaplan je otec Šimon z Polska, má na
starosti tři další farnosti. Jedna z nich je typicky
polská. Vede také diecézní exerciční dům, kde
organizujeme například setkání mládeže,
ministrantů a letní tábory. Pracují s námi také
řeholní sestry, které mají polské kořeny, ale pocházejí z Kazachstánu a mají kazašské pasy. Je to pro ně velká
výhoda, protože já musím kvůli prodlužování povolení k pobytu každý rok strávit spoustu času na úřadech, a ony
ne. Ale mně to nevadí, budu tam tak dlouho, jak mi to dovolí zdraví.
A běžný týden ve vašem kostele?
Farnost je zasvěcená Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a byla založená před dvaceti lety. Založil ji P. Massimo
z Itálie, který tam pracoval 10 let. On také začal stavět kostel, který máte na fotografii. Dalším farářem byl Andrej
ze Slovenska, pak jsem tam přišel já a jsem tu šestý rok. Pro mě zbylo dotažení vzhledu interiéru. Farníků máme
tak kolem 150, v tom mnoho děti a rodin. Největší naší radostí jsou mladá manželství, protože je to budoucnost. Je
také několik rodin s mnoha dětmi. Ale jsou i starší a senioři.
Práce během týdne: každý den máme dvě mše svaté. Ráno je mše svatá, na které jsou řeholní sestry, pracovníci či
vychovatelé z našich dětských domovů, večer je mše svatá farní, na kterou přicházejí farníci. V neděli máme
jednou mši svatou pro všechny a pak jedeme do farností mimo Kapšagaj. Každou sobotu večer a v neděli
odpoledne máme adoraci. Na všechny svátky zveme na faru všechny osamocené farníky, aby slavili společně
s námi a nebyli sami doma.
Co
zajímavého
můžeme
uvidět
v Kazachstánu, jak tam vypadá příroda?
Rád udělám Kazachstánu reklamu. Na severu
je jenom step a úplně nové moderní město
Astana. Ale u nás na jihu je velmi mnoho
turisticky zajímavých míst, které opravdu stojí
za to navštívit. Zvu především do
Charynského kaňonu, který vypadá podobně
jako slavné kaňony v Americe. Máme tam
nádherné horské pásmo Ťan-šan. Jsou tam krásné lesy a tři jezera, jedno nad druhým, nádherně čisté prostředí,
křišťálově čistá voda. Kdyby někdo chtěl uvidět poušť, také má takovou možnost v Kazachstánu. Máme tam ještě
jednu pozoruhodnost. Na poušti se nachází zpívající hora. Je to pás písčitých kopců, který se táhne na délku
kilometru a půl a své okolí převyšuje o 300 metrů. Turisty přitahuje zejména hluboký dunivý zvuk, který duna
docela často vydává. Máme tam i termální prameny a pestrobarevné kopce Aktau a Katutau. Můžeme si udělat
výlet ke skalním kresbám Tamgaly Tas z 16. století, které znázorňují Buddhu. Je co uvidět.
Moc děkuji za rozhovor a přeji Ti šťastný návrat do Kazachstánu a hodně Božího požehnání v tom, co
děláte. Jsem rád, že jsem mohl poznat nejen Tebe, ale i Tvoje farníky. Poznat je osobně bylo pro mě velkým
darem, velmi obohacujícím. Je to úplně něco jiného, než jen slyšet třeba sebekrásnější povídání. Jsem plný
obdivu a ať pokračujete s Boží pomoci v misijním díle!
P. Slawomir

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 10, červenec/srpen 2019

strana 7

CHARITNÍ POUŤ
U KOSTELÍČKA BOŽÍHO TĚLA
V sobotu 25.
šumperskou Charitou
tradiční pouť hostila
stanovištích. Začínalo

května se „Kostelíček“ u Bludova stal dějištěm Krkonošských pohádek, organizovaných
jako poděkování všem tříkrálovým koledníkům. I vzhledem k nádhernému počasí tato
bezmála 100 dětí (samozřejmě s rodiči), které plnily různé úkoly na celkem sedmi
se u Krakonoše, poté bylo zastavení u Kuby, u hajného si děti vyzkoušely zastřílet do terče
ze vzduchovky, pokračovalo se k sojce, lakomému
Trautenberkovi, poté děti poznávaly zvířátko v lese,
zastavily se u Anči a putování zakončily zpět u
Krakonoše. Koledníci si kromě sladké odměny vysloužili i
špekáček k opečení. Celou pouť zakončila děkovná
bohoslužba sloužená bludovským farářem P. Ottem
Sekaninou.
Jiří Jančík, Charita Šumperk

POKLONA TICHU A DARŮM ŽIVOTA I SMRTI
A ticho bylo nejvyšším místem, a i to s láskou
souvisí….Josef Šimon
Svoji úvahu nad komunikací bych chtěla věnovat
Tichu. Protože slovy zaplavený svět si zaslouží
spočinout na tomto pro mne nejvyšším místě mezilidské
komunikace. Protože hovořit se učíme od ranně dětských
let každou volnou chvíli a mlčet spolu nás učí jazyk
lásky pouze ve vzácných okamžicích Blízkého setkání.
Teď mě napadá, kdy vlastně se učíme mlčet,
jako dovednost přerušení neustálého a neklidného toku
slov. Je to při jídle, s plnými ústy, i když třeba mé děti jsou důkazem toho, že i tento um je třeba těžce pilovat. Dále
pod vodou…. Mlčíme ponořeni do hudby, zpěvu, tance. Někteří mlčí, když sportují. Někteří mlčí u milování.
Mlčíme ve chvílích trapného ticha, ve chvílích, kdy nevíme, co říct, ve chvílích dojetí. Mlčíme v okouzlení a
v každém intenzivním prožitku, kdy se zmůžeme na pouhé: „Wau!“ Mlčíme, když spíme (většinou). A všichni
umlkneme, když zemřeme.
Pro mne je prožitek sdíleného mlčení okamžikem niterního spojení s druhou bytostí. Pokud ztišíme svá
ústa a na chvíli zastavíme proud myšlenek, v naladění se na sebe sama můžeme teprve souznět s tím Druhým.
Můžeme také cítit přítomnost samotného Boha v jeho Duchu. Můžeme objevovat zázrak Sdílení.
Ticho není jenom jeden z pilířů protišokových opatření, ani opak hluku či relaxační technika. Ticho je
místo. Místo důstojné a plné kouzel. Místo plné světla, pokud v něm zrcadlíme vlastní světlo.
O tichu se hovoří nepoměrně méně, než o slovech. Nezaslouží si to.
Jsem moc ráda, že v kurzu komunikačních dovedností v paliativní péči zaznělo, jak důležité je v určitých
chvílích mlčet. A nemyslím si, že ticho je pouze zákaz toku slov.
Prostředí umírajícího člověka je nutno obeslat klidem a pokud možno příjemnými zvukovými podněty či
kulisami. Ztišit řev ulic…a ztišit nářek v nás. A nechat mluvit Lásku samotnou…
Aneta Svozilová, sociální pracovnice Charity Šumperk
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OSTATNÍCH SEDMDESÁT UČEDNÍKŮ

DOPISY DO ZÁHROBÍ

V městě Šumbarku,
ve druhém roce panování Václava Všeznalého
Milí učedníci,
vím dobře, že nemáte rádi ono označení „ostatní“. Jako kdybyste byli méně důležití a horší než těch
Dvanáct, jejichž jedinou „zásluhou“ bylo to, že si je Ježíš vyvolil o něco dříve. Těch pár dní náskoku jim stačilo
k tomu, aby se pasovali do role Ježíšových nejbližších spolupracovníků a přátel. Dávali si hodně záležet na tom,
aby ho vždy co nejtěsněji obklopovali, tak aby mezi ně již nepronikl nikdo další – včetně vás. Byli natolik úspěšní,
že vaše jména ani nestála evangelistům za zaznamenání.
Dlouho jste byli nuceni snášet tento nespravedlivý útlak. Mrzelo vás, že ani sám Mistr nic nenamítal proti
zvůli Dvanácti; dokonce se zdálo, že ji podporuje. Teprve když vás – stejně jako prvních Dvanáct – vyslal do celé
země, abyste v jeho jménu uzdravovali a vyháněli zlé duchy, se situace radikálně změnila. Náhle jste i vy dostali
stejné pověření – a moc – jako ostatní. Vaše úlohy se sjednotily, zůstala však obava, zda budete schopni všechny
požadavky splnit.
Plni rozechvění, naděje i obav jste se vydávali na cestu. Vcházeli jste do bran měst a zajíkavým hlasem
vzývali Ježíšovo jméno. Vzkládali jste třesoucí se ruce na hlavy mrzáků a posedlých. A tu jste zjistili, že vskutku
vládnete stejnou mocí jako váš Mistr. Stejně jako on jste zázračně uzdravovali všechny choroby a vymítali démony.
Dokonce i mrtví se znovu probouzeli k životu!
Opojeni nečekanou mocí jste bez ohledu na únavu procházeli judskými a galilejskými městy a konali jeden
zázrak za druhým. Nemohli jste se toho nabažit. Stále znovu jste sami sobě dokazovali, že jste opravdu
právoplatnými Ježíšovými učedníky, hodnými jeho jména. Lid vám uvěřil mnohem dříve, než jste vy sami uvěřili
sobě – a Ježíši. Pak jste již ovšem kráčeli v triumfální jistotě.
Ano, našla se i města, která se vašemu působení vzepřela. Někde zavřeli brány, jinde svá srdce. Výsledek
byl stejný; nemohli jste tam vykonat žádný zázrak, protože ten vyžaduje otevření, víru. Tehdy jste zouvali své
opánky a vytřásali prach směrem k zavřeným bránám, plni spravedlivého rozhořčení a hněvu.
Trvalo mnoho dní, než jste se znovu vrátili k Ježíši.
Unavení, ospalí, přesto plni radosti a nadšení. Jeden přes
druhého jste se svému Mistrovi svěřovali s novými
zkušenostmi. Se svým údivem nad tím, že jeho slova platí.
Že nemluvil jen tak naplano, že to nemyslel obrazně. Že vám
opravdu dal přesně to, co slíbil.
Nezmiňuji to proto, abych vám to vyčítal. Jsem jedním
z vás a jednám zrovna tak. Se stejnými pochybnostmi a
rozpaky, a s mnohem menším elánem. I já jsem dostal totožné
pověření a zmocnění. Není vůbec důležité, zda jsem v pořadí
prvý, dvanáctý, dvaasedmdesátý či tisící. Jsem jedním
z Ostatních učedníků, vyslaných do tohoto světa, abych v něm
uskutečňoval to, co nemůže Ježíš.
I já jsem již učinil stejnou zkušenost jako vy. Také já
mohu – v Ježíšově jménu – „konat“ zázraky. Uzdravovat
bolesti světa a postavit se démonům. Je to bezpochyby dobré,
záslužné a koneckonců i mediálně vděčné, není to však příliš
důležité. Je to jen vedlejší efekt skutečnosti našeho vyvolení.
To nejdůležitější je, že se spolu s vámi mohu radovat z toho,
že jsou naše jména zapsána v nebi.

Pavel Obluk
Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 10, červenec/srpen 2019
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PROGRAMY PRO DĚTI


Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté včetně přinášení obětních
darů. Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů. Kontakt:
Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.

ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY





Příměstský tábor pro rodiče s dětmi (předškolní a nižší školní věk) Putování lesem loukou, za vodou
a za studánkou od 1. do 3. července (doprovod rodičů je nutný, jedná se o celodenní putování přírodou
s organizovaným programem přizpůsobeným věku dětí).
Příměstský tábor pro mladší děti (5 – 9 let) Dotkni se Duhy od 15. do 19. července 2019.
Příměstský tábor pro starší děti (8 – 15 let) Záchrana Noemovy archy od 26. do 30. srpna 2019.

Více o programech Centra pro rodinu na plakátech, na vývěsce nebo na www.sumperk.dcpr.cz

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN
Srdečně zveme všechny rodiny na tradiční
Arcidiecézní pouť rodin a na setkání s naším
pastýřem Janem Graubnerem. Přijďte se nechat
povzbudit dalšími rodinami, dozvědět se něco
nového o misiích i o možnostech, jak žít „misijně“
ve vlastních rodinách či farnostech, a v neposlední
řadě také spolu poděkovat za prázdniny a poprosit
za nadcházející školní rok.
Termín: 31. srpna 2019 na Svatém Hostýně
PROGRAM:
10:15 mše svatá – celebruje Mons. Jan Graubner
13:00 - 15:00 – program pro děti, náctileté,
rodiče a seniory (připravují centra pro rodinu
naší diecéze)
15:00 – modlitba růžence a závěrečné požehnání
Chci vás pozvat na konec prázdnin
na Hostýn. Loni jsme ji absolvovali a bylo to
super. Určitě se vám tam bude taky líbit!
A jaké to bylo? Loni nevyšlo na začátek
počasí. Já jsem – v duchu svého poutního
přesvědčení – šla s kluky z Bystřice pěšky – ajaj!
Míša si celou dobu stěžoval, až před vrcholem to
vyvrcholilo – vraťme se, já už fakt nemůžu! 
Manžel se obětoval a s kočárem se Zdíšou se
vyvezl nahoru.
Mše byla inspirující – tolik rodin! Arcibiskup poděkoval rodinám – to vždycky zahřeje a pronesl řeč
v duchu všech jeho řečí – o důležitosti rodin.
A pak jsme stihli sotva pojíst (naštěstí už nepršelo) a začala pohádka pro děti a pak soutěže; ty byly super
a dětem se líbily hlavně odměny – to mě dostalo – na každém stanovišti!
Místo duchovní tečky už jsme pak spěchali na vlak - přece jen to máme daleko.
A perlička na závěr: když jsem se letos ptala Maxíka, jestli chce jet radši k moři nebo na pouť rodin
na Hostýn – vybral si Hostýn.  (pro pochopení: vyhrál tam malé autíčko ).
Jana Pacalová
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BÁSEŇ O HVĚZDÁCH
Láká mě temno letních nocí,

Říkáte, že jen slunce září.

ta píseň bez tónů a slov.

Teď cítíte jen tmu a chlad.

Láká mě ticho ohlušující,

Já však vím, že tisíc sluncí hoří

sny šílené touhou po dálce vonící.

a ta slunce milióny světů střeží.

O kráse dálných říší hvězd snít.

Milión světů a ještě víc.

Mrazivý cítit hvězdný žár.

To nejsou jen díry nebe.

Jenom pro sílu jeho světla žít,

A já chodím po Zemi doufajíc,

jemu posílat všechen srdce svého cit.

že na jedné snad musím najít Tebe.

Tuto báseň jsem psala dávno, možná v šestnácti letech. Vychovávaná komunistickými školami jsem věřila,
že neexistuje žádný Bůh.
Dívky v tom věku mají různé platonické lásky. Zamilují se do herce ...
I já se tehdy zamilovala. Do mého ,,Onoho“. Bydlel na jedné konkrétní hvězdě a já si s ním večer uměla
povídat. Byly to mé první skutečné modlitby, první rozhovory s ,,Ním“. Fakt se mi líbí, jak na mě Bůh čekal,
jak jsem Ho hledala a toužila po Něm.
A tato báseň byla pro Něho.

Renata Rusnáková

POUTĚ NA VŘESOVÉ STUDÁNCE

SOBOTA 31. 8. 2019
MŠE SV. VE 14.30 HOD.
SOBOTA 14. 9. 2019
POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ
MŠE SV. VE 14.30 HOD.

Mše svaté za obnovení poutního místa budou slouženy
na Vřesové studánce každou první sobotu v čtvrtletí v 10.00 hod.
Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 10, červenec/srpen 2019
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VYTVOŘENÍ MATICE SVATOJÁNSKÉ VE VELKÝCH LOSINÁCH
Po třech letech a po důkladné modlitební i technické přípravě farní
rada spolu s duchovním správcem P. Milanem Palkovičem vytvořila své
řešení tíživé situace losinské farnosti. Farnost, která je málo početná a má
vysoký průměrný věk s nedostatkem aktivních farníků středního věku a
mladých, se ještě k tomu potýká s plody dlouhodobého utvrzování
v klerikální podstatě. Ta spočívá dle literatury zabývající se tímto tématem
(P. James Mallon: Proměna farnosti) v rozdělení farnosti na laiky, jejichž
usilování o svatost sestává jen z účasti na mši svaté, placení do sbírek, účasti
na brigádách, nepáchání zla, a na kněze, na něhož je nakládána veškerá
aktivita farnosti – duchovní a majetková správa i vytváření jakéhosi
programu spásy pro neaktivní farníky. Většinu toho zajišťovaly dříve patronáty nebo samotní farníci – byla to
jejich cesta ke spáse. V tomto klerikálním prostředí se farnost a církev postupně uzavírají samy do sebe a
přecházejí v tzv. udržovací režim. Vše, co se ve farnosti děje, děje se jen pro její členy. Církev Kristova tak
rezignuje na svoji prvotní a základní funkci „vyjít, hlásat Krista a získávat nové učedníky,“ jinak řečeno ztrácí svůj
apoštolát. Jelikož je to stav svého druhu velmi pohodlný pro mnoho kněží a především pro farníky, uchytil se pevně
v katolické církvi na celém světě, především však v Evropě a Americe. Naše farnost není výjimkou. Proto tři roky
modliteb a příprav na změnu a ozdravění tohoto stavu. Druhým důvodem pro změnu je skutečnost, že duchovní
správce farnosti, P. Milan Palkovič, byl pověřen řízením Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži, což samo o
sobě znamená jeho častou nepřítomnost ve farnosti. Je proto důležité a žádoucí, aby mu obecenstvo ulehčilo a
postaralo se alespoň o materiální záležitosti, v tomto případě o svůj kostel.
Prvním krokem, který jsme nastolili, je vytvoření Matice svatojánské ve Velkých Losinách – spolku, který
si od farnosti vezme bezplatně do výpůjčky farní kostel sv. Jana Křtitele a převezme veškeré závazky s tím spojené.
Tedy ponese na svých bedrech financování provozu, údržby a oprav kostela, zajistí laickou pastoraci, hudbu,
možné vybavení novým mobiliářem – oltáře, obrazy, betlém atd. a vytvoří fondy k zajištění potřebných záležitostí
farního kostela do budoucna – jedná se o fond oprav, fond střešní, zvonový, fond na pořízení čistícího stroje
k úklidu kostela atd. To vše má vést k tomu, aby se uvolnily ruce duchovnímu správci, který bude mít čas na tolik
potřebnou duchovní obrodu farnosti (např. Alfa-kurzy) a zároveň se vytvořily podmínky do budoucna, aby farnost
nezanikla pod extenzivní správou nebo fakticky bez duchovní správy (což je stav v budoucnu velmi reálný,
viz všechny okolní farnosti). Zároveň chceme takto vybudit tolik potřebnou aktivitu, zájem a vliv všech dychtivých
a upřímných farníků o „dům Boží“ naší farnosti. Abychom totiž mohli být přínosní vně farnosti, je třeba nejdříve
vyzkoušet a osvědčit se uvnitř farnosti. Jelikož má náš krásný kostel i mnoho nepraktikujících příznivců, rozhodně
ponecháváme možnost účasti na podpoře a rozhodování i lidem mimo farnost.
Pokud se tento obrodný proces podaří v případě kostela, převezme matice nakonec materiální a duchovní
věci celé farnosti, a to včetně laické pastorace. Aktuálně věc Matice svatojánské spočívá v jejím vytvoření.
Při mši svaté v neděli 30. června 2019 (začátek v 8:15 hodin) bude rozdána zájemcům brožurka obsahující
průvodní slovo s informacemi a instrukcemi, dále úplné stanovy Matice svatojánské, návrh smlouvy o výpůjčce
kostela i s inventářem, přihlášku k členství v matici a členskou legitimaci, která však k platnosti musí být vyplněna
a potvrzena předsedou matice. Farní rada v organizaci matice původně počítala s jakousi organizační a členskou
jednotkou v podobě rodiny (je jedno, že část farnosti je tvořena rodinami jednočlennými). Proto je v přihlášce
napsáno „jméno člena – kandidáta“ a poté „za rodinu“. Jedná se o to, že rodina si může zvolit jen jednoho zástupce
na členské schůzi, ale je možno, aby byli členy např. oba manželé i zletilé děti. V tom případě se „za rodinu“
nevyplňuje. Rozdíl je v tom, že v prvním případě má rodina jen jeden volební hlas na členské schůzi, kdežto
ve druhém případě má hlasovací právo každý přihlášený člen. Na druhou stranu měsíční členský příspěvek
v prvním případě rodina hradí jen jeden, ve druhém případě podle počtu přihlášených (2, 3 atd.). Brožurky budou
k dispozici prakticky neomezenou dobu za lavicemi v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách.
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Podstatná věc členského příspěvku byla velmi dlouho a zodpovědně farní radou zvažována. Po propočítání
provozních nákladů, nákladů na údržbu, fond oprav a střešní fond jsme získali částku 120 tisíc korun ročních
nákladů (které jsou v současnosti v propadu asi 50 tisíc korun). Z toho byla stanovena částka 400 Kč měsíčně na
rodinu (těch bylo napočítáno cca 40). Tak by bylo měsíčně vybráno a na fond matice uloženo 16 tisíc korun, za rok
učiněno 192 tisíc korun. Tak by vznikl fundační fond, který by uhradil jak tzv. běžné náklady (energie, pojištění,
revize, opravy, údržba), tak posloužil jako rezerva k uspokojení nepředvídatelných nákladů, laické misijní činnosti,
atd., o čemž však bude rozhodovat členská schůze. Členský příspěvek bude vybírán jednou měsíčně na pravidelné
měsíční členské schůzi vždy první neděli v měsíci po mši svaté ve farním kostele nebo je možno jej uhradit na účet
– způsob si členové zvolí v přihlášce. Při množství alespoň 20 členů budou zrušeny pravidelné sbírky na potřeby
kostela. Kostel bude udržován jen z fondu matice a příspěvků dobrodinců. V případě, že počet členů nepřesáhne
20, budou sbírky na potřeby kostela zachovány a převáděny na fond matice jako příspěvek nečlenů na náklady
spojené s provozem a údržbou kostela. Pro dobrodince bude v kostele instalována zřetelně označená pokladnička a
dále na nástěnce vyvěšeno číslo účtu, kam bude možno zaslat případné dary.
Na každé členské schůzi, která bude vedena předsednictvem matice, bude veřejně přístupný výpis z účtu
matice. Ten bude poté spolu se zápisem z členské schůze celý měsíc viset na veřejné desce matice v prostorách
kostela. Veškerý finanční fond bude vždy uložen na účet až na malou provozní hotovost, kterou bude spravovat
hospodář matice k zakoupení svící, květin a drobného spotřebního materiálu. Předsednictvo přednese základní
body k projednání, o kterých bude hlasováno, každý člen matice může na členské schůzi přidat do projednání
požadavek, podnět nebo stížnost. Členská schůze je nejvyšší orgán matice, a proto je třeba ji nejdříve ustavit.
Tím oznamujeme svolání ustavující členské schůze Matice svatojánské ve Velkých Losinách na neděli
14. července 2019 cca v 9:15 hodin, tedy po nedělní mši svaté. Všichni zájemci o členství v matici zůstanou po mši
v kostele, kde budou dále informováni a organizováni členy farní rady. Členem Matice svatojánské může být každý
člen farnosti, ale i kdokoli další, pokud však splňuje podmínky pro členství uvedené ve stanovách. Každý členčekatel si na ustavující členskou schůzi donese výše zmíněnou brožurku s vyplněnou přihláškou, kterou na pokyn
odevzdá, aby mohl být vytvořen oficiální seznam členů. Brožurky pak budou členům vráceny s tím, že členské
legitimace budou vyplněny a potvrzeny až po registraci matice, přidělení IČ a vytvoření razítka. Zdvižením
brožurky nad hlavu se poté bude hlasovat při projednávání bodu jednání členské schůze. Po organizačním
a informačním úvodu bude přistoupeno k ustavující schůzi matice, kdy přihlášení členové odhlasují připravené
a prezentované stanovy matice, odhlasují její představenstvo a první nezbytné organizační kroky. Jak už bylo
napsáno, členská schůze se bude poté scházet každou první neděli v měsíci po mši svaté ve farním kostele, tedy
členové zůstanou po mši v kostele – přesunou se do předních řad. Nečlenové mohou samozřejmě zůstat, ale aby
nevytvářeli nepřehlednou situaci při hlasování členské schůze, budou sedět v zadní části kostela. Na konci členské
schůze bude vždy ohlášený prostor, kdy bude hospodář k dispozici s výběrem členského příspěvku.
Bratři a sestry v Kristu, doufáme, že dobře pochopíte naše konání a přispějete co nejvíce k tomu, aby naše
farnost byla světlem nejen pro naši obec, ale také pro ostatní farnosti. Nelze totiž zastírat, že náš plán je rozhodně
první svého druhu široko daleko a zaleží především na Duchu Svatém, že se na tom základě zdaří, rozvine i obrodí
farnost, každý z nás a oslaví se a pochválí náš Pán v nebesích.
členové farní rady Dana Hetmánková, Martin Damborský, Anežka Verebelyová, Richard Jašš, Marta Rýznarová,
Petr Flora, Antonín Ponížil, Dana Ponížilová, Marta Hradilová, Petr Marek a losinský kněz P. Milan Palkovič

Farnost Velké Losiny hledá pastoračního asistenta/ku. Nástup je možný od 1. 9. 2019. Požadujeme
středoškolské vzdělání a znalost práce na počítači. Jakýkoliv řidičský průkaz vhodný. Pracovní náplň: výuka
náboženství, kancelářské práce a pastorační aktivity. Nabídky s životopisem prosím posílejte
na m.palkovic@seznam.cz do konce července. Případné dotazy na tel. 737467733.
P. Milan Palkovič, farář farnosti Velké Losiny
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WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI

SVĚTEC MÉHO SRDCE

* 22. prosince 1904 Žitomir, Ukrajina
† 3. prosince 1974 Karaganda, Kazachstán
Blahoslavený Władysław Bukowiński (známý také
jako Ladislao nebo Vladislav Bukovinskij) byl katolický
kněz, vězeň sovětských pracovních táborů, dlouholetý
misionář v Kazachstánu a sovětské střední Asii. Kromě
dobrých organizačních schopností měl dar moudrosti,
optimismu a pokojné důvěry. Jeho život byl heroickým
svědectvím víry a naděje navzdory útrapám i nebezpečí
smrti. Bývá označovaný jako apoštol Kazachstánu.
Blahořečen byl 11. září 2016. Je patronem diecéze
Karaganda, vězňů, misionářů a lidí usilující o dialog
s muslimy. Jeho svátek si v církvi připomínáme 20. června.

Władysław Bukowiński se narodil na Ukrajině
4. ledna 1905 (podle pravoslavného kalendáře 22. prosince 1904) polskému otci Jozefu Tsypriyanu Bukowińskému
a italské matce Jadwize Schipo del Campo. Měl dva mladší sourozence – bratra Gustava a sestru Irenu a
nevlastního bratra Zygmunta. Poté, co Władysławova matka zemřela, se jeho otec znovu oženil se svou švagrovou
Victorií, sestrou své zemřelé ženy.
Od r. 1912 žil Władysław s rodinou v Polsku, kam je vyhnala bolševická invaze. V r. 1921 začal studovat
práva a politologii na Jagellonské univerzitě v Krakově. Univerzitní vzdělání dokončil 24. června 1926 získáním
magisterského titulu. Kromě intenzivní aktivity v akademických kruzích pracoval také jako redaktor časopisu
„Czas“.
V r. 1926 nastoupil na teologickou fakultu v Krakově a dne 28. června 1931 byl vysvěcen na kněze.
Vzápětí byl poslán jako vikář do městečka Rabka a od srpna 1936 vyučoval sociologii a katechismus v semináři
v Łucku, hlavním městě Volyňské oblasti Ukrajiny. Pracoval zde také s polskými imigranty a politickými vězni.
Po vypuknutí druhé světové války v roce 1939 jej biskup z Łucku jmenoval děkanem hlavní katedrály.
Władysław se stal známým kazatelem uznávaným pro svou klidnou, srozumitelnou a veselou víru. Navštěvoval své
farníky před jejich deportací na Sibiř a do Kazachstánu a přinášel jim slova povzbuzení a naděje. Nejen pro tyto své
aktivity byl 22. srpna 1940 poprvé zatčen NKVD (sovětská tajná policejní organizace, obdoba StB) a odsouzen
k osmi rokům tvrdé práce v lágru.
22. června 1941 nacistické Německo napadlo Sovětský svaz. NKVD začala likvidovat vězně. I páter
Władysław byl účastníkem této masové popravy. Kulka ho však nezasáhla a on zázračně unikl smrti. Když ležel
na dvoře tábora, posloužil ještě některým svým umírajícím kolegům udělením svátosti smíření.
Po sovětské okupaci přišla okupace nacistická. S ní započala pro tohoto kněze životní etapa, na kterou sám
vzpomíná jako na nejhorší a nazývá ji „obdobím nenávisti“. Otec Władysław později řekl, že všechny věznice a
lágry, které přežil – a strávil v nich 13 let –, nebyly pro něj tak těžké
jako toto období vyšetřování a soudů.
Po návratu do Łucku pokračoval Władysław ve své
pastorační práci. Německá okupace ve Volyni byla obdobím
masového vyhlazování Židů, útoků ukrajinských nacionalistů a bojů
s Němci. Vedle plnění povinností faráře Władysław organizoval
dlouhodobou péči o rodiny vězňů, zachraňoval židovské děti a
ukrýval je v katolických rodinách, pečoval o oběti ukrajinských
etnických čistek přicházející v masách do Łucku a živil sovětské
válečné zajatce umírající hlady ve vězení.
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V noci 3. ledna 1945 byl Władysław podruhé zatčen spolu s kněžími diecéze a biskupem Adolfem
Szelążkem. Došlo k jejich transportu do Kovelu a poté do Kyjeva, kde byli uvězněni až do června téhož roku a poté
obviněni ze spiknutí Vatikánu a z velezrady. V červenci 1946 byl Władysław odsouzen na desetiletí v gulagu,
což znamenalo práci v Čeljabinské oblasti – hladový a promrzlý zde kácel stromy. V listopadu 1947 byl po těžkém
zápalu plic převezen do nemocnice a pak poslán do měděných dolů. Navzdory těžkým podmínkám se snažil
pomáhat ostatním vězňům, večer je shromažďoval k společným rozhovorům, aby alespoň trochu rozptýlil
atmosféru beznaděje. Pořádal přednášky z historie, filozofie a sociologie; tajně uděloval svátosti, navštěvoval a
povzbuzoval nemocné. Působil jako vzdělaný a zbožný člověk, který předával klid a sílu navzdory válce.
Po celou dobu se páter Władysław snažil uchovat si vnitřní svobodu. A pak konečně přišel i kousek
svobody vnější – pokud se vůbec život v Sovětském svazu dal nazvat svobodným. V srpnu 1954 ho propustili
z pracovního tábora – o pět měsíců dříve, „za dobré chování“. Byl poslán do exilu, do kazašského města
Karaganda.
Po příjezdu do Karagandy si otec Vladislav zajistil nocleh v dělnické ubytovně a našel si práci jako noční
hlídač. Přes den se snažil seznámit s lidmi, především s polskými a německými katolíky, kterých se tehdy v této
oblasti vyskytovalo mnoho (velká část křesťanů sem byla deportována nejdříve carskými a později v ještě větší
míře sovětskými úřady). Otec Władysław měl svou metodu, jak křesťany rozpoznat: chodíval na hřbitov a
z chování lidí u hrobů se snažil zjistit, kdo je jakého vyznání. Navazoval s nimi kontakt a pak už si lidé sami mezi
sebou předávali povzbuzující zprávu, že je zde katolický kněz – neměli možnost setkat se s knězem skoro 20 let!
Po Stalinově smrti nastalo krátké období politického uvolnění. V r. 1955 bylo vyhlášeno právo na repatriaci
Poláků do vlasti, což se týkalo také Władysława, ale on tuto možnost odmítl a rozhodl se přijmout sovětské
občanství. Věděl, že když ho bude mít, mohou ho zavřít, mohou ho zabít – ale nikdy ho nebudou moci ze země
vypovědět. Byl to zásadní okamžik jeho života. Cítil závazek vůči svým farníkům a zůstat v Sovětském svazu
vnímal jako mimořádnou šanci – i když velmi náročnou a nebezpečnou.
Přijetí sovětského občanství umožňovalo pohybovat se po celém Sovětském svazu, i když samozřejmě
s určitými omezeními a komplikacemi. Díky tomu mohl otec Władysław jezdit do jiných svazových republik a být
v kontaktu s mnoha dalšími kněžími. Získával je pro myšlenku vytvořit pastorační síť, která by se zahrnovala
i oblasti, kde žádní kněží už celá desetiletí nebyli (a v Kazachstánu bylo takových míst skutečně mnoho).
Organizace těchto pastoračních cest spočívala v tom, že kněz, který s sebou nesl liturgické náčiní,
ale i materiální pomoc, putoval od jednoho místa k druhému a byl zde tak
dlouho, jak bylo potřeba. Taková cesta trvala většinou od jednoho do čtyř
měsíců. Kněz se po těchto cestách vracel velmi vyčerpaný, protože tyto
dny a noci znamenaly intenzivní katechetickou práci a udělování svátostí
– v jednom dni se například uskutečnilo až 30 svateb a generálních
zpovědí, tj. zpovědí z celého života. Všechno se dělo v konspiračních
podmínkách, ve skrytosti, na odlehlých místech.
Sovětské vládě se Władysławova činnost nelíbila. Koncem roku
1961 byl zatčen a obviněn z vedení antisovětské agitace mezi dětmi
a mládeží. Protože k soudu přišli i jeho farníci, soudce mu uložil
na tehdejší poměry velmi mírný trest – tři roky v pracovním táboře,
nejprve na středním východě a později v táboře pro duchovní
v Moldavsku. I tam organizoval různá setkání. Zval na ně všechny
spoluvězně, aby jim pobyt v táboře aspoň trochu zpříjemnil.
Po propuštění se vrátil zpět do Karagandy a začal pastoračně pracovat
stejně jako předtím. V Kazachstánu byl pravděpodobně prvním šiřitelem
úcty k Ježíši Milosrdnému a své věřící učil, jak se modlit Korunku
k Božímu milosrdenství. Hodně cestoval, několikrát navštívil Ukrajinu
a Tádžikistán.
Sovětské občanství dávalo možnost legálního výjezdu do Polska
z důvodu navštívení rodiny. P. Władysław Polsko navštívil několikrát:
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v roce 1965, 1969 a pak v letech 1972 až 1973. Vyhledával nejen své příbuzné, ale také přátele z krakovské
arcidiecéze, kamarády z vysoké školy a známé ze svých dřívějších farních působišť. Několikrát se setkal i s Karlem
Wojtyłou, budoucím papežem Janem Pavlem II. Během posledního pobytu v Polsku už bylo jasné, že jeho
zdravotní stav je vážný. Trápila ho tuberkulóza, nemocné ledviny, revmatismus, nehojící se rány na nohách. Přátelé
ho prosili, aby zůstal, ale on jim odpověděl: „Hrob kněze také evangelizuje! Až zemřu, zemřu mezi svými farníky.
A potom jim budu pomáhat z nebe.“
Władysław Bukowiński zemřel s růžencem v rukou v nemocnici v Karagandě dne 3. prosince 1974
na následky hemoragie. Na pohřeb se sjeli jeho farníci ze všech koutů Sovětského svazu. Nestačilo místo v domě,
kde se nacházela rakev, proto se lidé modlili a klečeli dokonce i na ulici – v té době to bylo něco naprosto
neobvyklého. Tělo kněze odpočívalo nejprve na místním hřbitově. Nápis na náhrobku hlásal: „Miloval lidi a vedl je
k Bohu.“ Později byly ostatky slavnostně přeneseny do nově zbudované katedrály v Karagandě.
Hrob otce Władysława se od začátku stal místem, ke kterému putovali lidé s různými prosbami. V knihách,
do kterých byla zapisována mimořádná vyslyšení modliteb na jeho přímluvu, jsou zaznamenána svědectví asi 1500
lidí.
Władysław Bukowiński si uměl s překážkami a těžkostmi poradit dvěma – jak to sám nazýval – „léky“:
trpělivostí
a
důvěrou.
Nehledal jinou životní cestu.
Byl zcela přesvědčen, že Bůh
ví, co je pro něho nejlepší a
zcela důvěřoval v Boží
Prozřetelnost. Tvrdil, že
pokud Bůh dopouští tyto
těžké situace v jeho životě,
mají tyto věci hluboký
smysl. Není potřeba pochopit
jejich význam, ale je potřeba
je „pouze“ pokorně přijmout
a v takových podmínkách
pracovat pro Boží království.
Modlitba za svatořečení
Władysława Bukowińského
Bože, Otče, který jsi
svého
služebníka
Władysława
pověřil
pastorační službou i ve
věznicích a lágrech a obdařil
jsi ho velkou vírou, odvahou
a odpouštějící láskou, uděl i
mně tyto dary, potřebné
k životu podle Evangelia.
Slyš mou modlitbu skrze
přímluvu svého služebníka a
dej mi milosti, které tolik
potřebuji. Skrze
Krista,
našeho Pána. Amen.
Anička Rozsívalová
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V ROCE 2019 PEKAŘOVSKÁ POUŤ
POUZE S OMEZENÝM PROGRAMEM:

16. PEKAŘOVSKÁ POUŤ
17. - 18. 8. 2018 (sobota – neděle)
Pořádají:
Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví údolí Desné z.s.
a Římskokatolická farnost Velké Losiny.
HLAVNÍ PROGRAM:
sobota 17. 8. Pekařov – kaple
7:30
mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách
8:15 - 8:30

požehnání v kostele a odchod poutníků z V. Losin do Pekařova

11:00

mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie

12:15 – 13:30

představení a hudební vystoupení flašinetářů

13:30 – 14:15

průvod od kaple ke kapličce Panny Marie Lurdské s poutním požehnáním

DALŠÍ PROGRAM:
sobota 17.8. Ruční papírna Velké Losiny
16:00 - 19:00 vystoupení flašinetářů
neděle 18.8. Kostel Nanebevzetí P. Marie v Rapotíně
10:00 - 11:00 vystoupení flašinetářů před kostelem jako součást farní pouti v Rapotíně
Areál Skiland Ostružná
13:00 - 16:00 vystoupení flašinetářů
Akce se koná za každého počasí, změna programu vyhrazena, další info na www.vresovka.cz.
Dobrovolné vstupné bude použito na uspořádání pouti.
Parkování v Pekařově není zajištěno.

Pekařovská pouť má za sebou dlouhou řádku let, a tak se budeme moci letos setkat v této nádherné podhorské
osadě již po šestnácté. Protože se pouť za svoje roky pořádání rozrostla do „obřích“ rozměrů a vše se vždy má
vrátit ke svým kořenům, bude letošní Pekařovská pouť probíhat pouze v rozsahu opravdové církevní pouti. A proto
během letošní pouti nebude zajištěno parkování, kulturní program ani další atrakce, na které byli návštěvníci
v minulých letech zvyklí.
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PUTOVÁNÍ SENIORŮ NA ZELENOU HORU
Ve čtvrtek 13. 6. jsme se
vydali na pouť do Žďáru
nad Sázavou, kde jsme navštívili
dva umělecky velmi cenné
kostely, které vystavěl Jan Blažej
Santini-Aichel ve spolupráci
s cisterciáckým
opatem
Václavem Vejmluvou.
Bazilika
Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláše se
nachází
v areálu
bývalého
cisterciáckého kláštera. Bazilikou
nás
provedl
místní
jáhen
Vladimír Lacina, který pro nás
poté sloužil bohoslužbu slova.
Viděli jsme oltář Studniční Panny Marie, křestní kapli s pozdně gotickými freskami, jižní kapli Zvěstování Panny
Marie s oltářem sochaře Řehoře Thenyho, mozaiky Jaroslava Šerých znázorňující život svaté Zdislavy. Studniční
kaple Panny Marie v zahradě zastřešuje pramen, ve kterém se zázračně uzdravil opat Václav Vejmluva (byl němý,
což v té době představovalo překážku ke vstupu do řádu).
Odpoledne jsme navštívili památku UNESCO, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Od hlavního
vchodu do ambitů se rozprostírá krásný výhled na bývalý klášter a Konventský rybník. Stavba je plná symbolů –
ambit ve tvaru deseticípé hvězdy, kostel ve tvaru pěticípé hvězdy navržený tak, že z každého místa v kostele jde
vidět kousek okna, a proto v něm není tmavého koutu. Uvnitř je pět oltářů – čtyři ke cti evangelistů a pátý ke cti
sv. Jana Nepomuckého. Dlažbu na podlaze tvoří pětiúhelníky doplněné čtyřúhelníky.
V současné době probíhají v kostele sv. Jana Nepomuckého restaurátorské práce – třetina oken a dva oltáře
zasvěcené evangelistům se restaurují, rovněž část kostela uvnitř i zvenčí je obklopena lešením.
Děkujeme za podporu České spořitelně a.s. a městu Šumperk.
Věra Ponížilová, Charita Šumperk

V letošním roce dochází k výměně nejen šumperského kaplana, na což jsme více zvyklí, ale také
po 17 letech odchází z Hanušovic P. Petr Dolák. Jeho novým působištěm bude farnost Prusinovice a Kostelec
u Holešova, což je vlastně stejný děkanát, do kterého patří i Bystřice pod Hostýnem, kam se stěhuje P. Michal
Zahálka. Tak nakonec budou sousedy… Rád bych poděkoval P. Petrovi za jeho obětavou službu ve farnosti
Hanušovice a Kopřivná, ale také za jeho pravidelnou výpomoc v Šumperku, hlavně při zpovídání každou první
středu. Mnozí, kteří si zvykli zpovídat se od osmi do desíti ráno, si budou muset najít nového zpovědníka. Také
otci Michalovi moc děkuji za rok krásné spolupráce, za jeho tichou, ale věrnou a spolehlivou službu. Přejeme
otci Petrovi a otci Michalovi hodně Božího požehnání na nových místech a vždycky zveme k nám na sever.
Budeme pamatovat v modlitbě, Pán Bůh zaplať za všechno.
Do Hanušovic přichází polský kněz P. Artur Górka, který mnoho let zastával funkci faráře ve farnosti
Dřevohostice u Přerova. Byl tam od roku 2001. Je mu 55 let a vysvěcen na kněze byl v Olomouci v roce 1993.
Novým šumperským kaplanem je jmenován P. Jiří Luňák, který je knězem tři roky a přichází k nám z farnosti
Vyškov. Prosím, abyste nové duchovní správce přijali s vlídností a pomohli jim si zamilovat nová místa.
Na odcházející a přicházející kněze, prosím, pamatujte v modlitbě.
P. Slawomir Sulowski
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ZAKONČENÍ SPOLČA V NOVÉM MALÍNĚ
Po celý rok, od září do června, běželo v
Malíně Spolčo. Každý pátek jsme se scházeli s
menšími dětmi, jednou za 14 dní pak bylo i
Spolčo pro starší, které vedla Petra Kočí. S
menšími jsme během každého setkání navštívili
nějakou zemi a tam se potkali s jejím svatým.
Byli jsme třeba v Turecku se svatou Barborou, v
Etiopii se svatým Filipem a dokonce jsme se
podívali i do Ameriky za svatou Tekakwithou.
Do Spolča pro starší jsme nechodili jenom
na pravidelné večeře, ale seznámili jsme se
třeba i s Abrahámem nebo apoštolem Petrem.
Toto naše putování jsme zakončili v pátek
14. června přespáním na oratoři v malínském
kostele. Společně jsme se vydováděli při hrách,
dali si něco dobrého na zub a večer zakončili
filmem do spacáku. Děkuji moc všem, kteří do
Spolča chodili a těm, kteří pomáhali s jeho
přípravou! A za dva měsíce zase na viděnou! 
Maruška Schubertová

SLÁVA, NAZDAR VÝLETU…
Dne 25. 6. 2019 se skupina poutníků (školáků
a jejich pra/rodičů a katechetů) z Bludova, Bohutína
a Nového Malína vydala na výlet autobusem do Králík.
Pak jsme šli poutní cestou na Horu Matky Boží. Aby
nám putování lépe ubíhalo, hráli jsme cestou různé hry,
zastavili jsme se osvěžit u mariánského pramene a náš
pan farář, Otto Sekanina, nám vyprávěl o historii tohoto
poutního místa. Děkovali jsme mší svatou za prožitý
školní rok a taky prosili o požehnání a Mariinu ochranu
pro nás, naše rodiny a kamarády. Na zpáteční cestě
jsme se ještě stavili prohlédnout si vojenské muzeum
v Prostřední Lipce a nesmělo chybět ani zmrzlinové
občerstvení v králické cukrárně.
Díky všem,
tento
výlet
pro
připravili. 

kteří
nás

… Sluníčko nám
svítilo a nám se to líbilo,
líbilo se!
za poutníky
Eliška a Matěj Kočí
z Nového Malína
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MALÍNSKÉ FARNÍ ODPOLEDNE
V neděli 9. června jsme v Novém Malíně
využili slunečného počasí a udělali si takový velký
piknik. Po mši svaté, která byla výjimečně po obědě ve
14:00, jsme se vydali na dezert do malínské mateřské
školky.
Na zahradě byla spousta místa pro společné
veselí, povídali jsme si, smáli se, zpívali a ochutnávali

různé dobroty, které jsme si vzájemně napekli.
Ani děti se nenudily, kromě cukrové vaty
a zmrzliny pro ně byl připraven zábavný program
v podobě rychlokurzu na zbojníky. Tato akce, dá se říct,
je v Malíně již tradicí a myslím si, že i letos se skvěle
vydařila.
Maruška Schubertová

TENKRÁT PŘED PADESÁTI - ŠESTI LETY…
Seděli jsme v obývacím pokoji standardně malého a přiměřeně skromného obývacího pokoje panelového
bytu. Vlastně jsem měla mluvit s ní, ale dívala se očima kamsi do dáli a vypadala zakletě. Její obličej měl na sobě
závoj ostychu a snad i trochu studu. Její ústa byla němá. Hovořil za ni on. A nejen za ni, ale také o ní a pro ni,
o tom, jak v noci ještě nebloudí, ale přes den musí zamykat byt, jak musí rozeznat dobré a špatné chvilky, aby jí
mohl podat jídlo, anebo vysprchovat, o tom jak ji nemůže ani na minutu nechat samotnou. Choroba naplno
propukla před šesti lety. Lék není…, ale on ji léčí
trampskými slaďáky z osmdesátých let… Pouští jí je potichu
a s citem celé dny. A odpočívá krátce ve chvíli, kdy ji někdo
doprovodí ven. Má tolik ráda děti a květiny!
„Jak tohle všechno vlastně dokážete?“ neudržela
jsem se. „To víte, před padesáti - šesti lety jsme si řekli:
v dobrém i zlém.“
Aneta Svozilová
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DÍTĚ V SÍTI
Ke koupi a přečtení knihy Dítě v síti od
Daniela Dočekala a souboru autorů mě podnítil nepokoj spojený s používáním internetu, moderních
digitálních technologii, chytrých telefonů a tabletů. Hodně se mluví o dětech a mládeži, které je těžko odpoutat
od mobilů. Je to ale i problém dospělých. Mluví se o ohroženích, o predátorech, o číhajících nástrahách
ve virtuálním světě. Mluví se už o závislosti spojené s používáním moderních digitálních technologii. Pastýřský list
od otce arcibiskupa k tématu zneužívání se také zmínil o potřebě mediální výchovy děti.
K této knize mě přivedl i rozhor s jedním z autorů, který jsem viděl v internetovém vysílání. Daniel
Dočekal upozorňoval, že rodiče nechávají děti samotné v džungli virtuálního světa. Možná cítí, že nemají na to,
aby tento svět pochopili. Ale tak, jako budou chránit dětí před nebezpečím v reálném světě, tak měli by je chránit i
v tom, který se skrývá za displejem mobilu nebo obrazovkou počítače. Utkvěla mi v paměti věta, že když se rodiče
vracejí s dětmi ze školy, tak se často ptají, co bylo k obědu, což není přece až tak důležité, a přece by bylo lepší se
ptát, co zajímavého vidělo dítě na Youtube nebo jakou hru momentálně hraje, a proč, o čem to je a s kým si
chatuje. Podobně jak se ptáme, s kým se kamarádí v reálu. Nejde děti od světa mobilů, internetu, sociálních sítí
izolovat. Zákazem se problém nevyřeší. Připadaly by si mezi vrstevníky jako vyvrhelové. Je ale možné s nimi
v tomto digitálním světě být. Knížka je chápána jako manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu
světu mladé generace. První část je rozdělená do kapitol, které ukazují, jak podle věku ovlivňuje digitální svět
mladého člověka a jak se dá do toho výchovně vstoupit. Od útlého dětství do rané dospělosti. Kdy koupit první
mobil, jaké používat zabezpečení, jsou tam seznamy nejznámějších českých youtuberů, od kterých děti přejímají
názory a způsoby chování, jaké hry jsou momentálně hity. Stojí za to do tohoto světa nahlédnout. To jsou některá
témata, o kterých pojednává knížka, jsou v ní i odkazy na další informace, které najdeme na internetu.
Doporučuji každému, komu záleží na jeho ratolestech. Digitální svět nejde mladým a nám zatrhnout, ale můžeme
jim pomoct se v tomto světě pohybovat. Můžeme pomoct jim, ale i sami sobě. Podle terminologie používané
v knížce patřím do generace digitálních imigrantů. Narodil jsem se a své dětství a mládí jsem prožil v době,
kdy virtuální svět kromě televize téměř neexistoval. Dnešní děti, mládež a mladí dospělí jsou digitálními
domorodci, je pro ně nepředstavitelné nežít v neustálém připojení k síti. Všem nám hrozí, že místo toho, aby tento
výdobytek dnešní doby byl dobrým sluhou, stane se naším otrokářem. Bude se nám zdát, že se sami svobodně
rozhodujeme o tom, na co se díváme, co kupujeme, co děláme, a ve skutečnosti se necháme vést na provázku
sofistikovaných počítačových algoritmů, vytvořených technologickými giganty.
Dovolím si několik citátů z Dítě v síti. Anekdota: Potkávají se dva sedmáci a takto rozprávějí: – „Kámo,
včera nám na půl hodiny spadla wifina“. – „Ty kráso, a cos dělal?“
– „No, šel jsem do obejváku si popovídat s rodičema. Člověče, to
jsou docela fajn lidi!“
Výzkumy ukazují, že největší zloděj času je bezcílné
brouzdání po sociálních sítích a nekonečné debaty na chatu.
Říkáme často, že „nemáme čas“. Ano, čas nám berou technologičtí
obři, kteří ho mění v data, která algoritmicky přizpůsobují tak,
abychom dělali, co po nás marketing chce. A do tohoto světa špehů
a závislosti děti rostou. Jsou uvízlé v síti od narození, je to pro ně
normální. Jenže to normální není. Tato kniha nabízí psychologické
a pedagogické rady, jak z té šlamastyky ven.
Pro mě samotného četba této knížky byla výzvou
k sebereflexi. Jak mě ovlivňuje digitální svět, nestávám se otrokem
tohoto fenoménu? A já jsem přece dospělý, mám za sobou
dlouholetou duchovní formaci, snažím se lépe nebo hůř duchovně
žít. A co mají dělat mladí, jejichž zkušenosti se teprve utvářejí… ?
P. Michal Krajewski
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POZVÁNÍ DO OLOMOUCE A KROMĚŘÍŽE
Turistická sezona a dovolené jsou v plném proudu a také školní prázdniny přímo nabádají k tomu,
abychom se podívali nejen za krásami cizích zemí, ale především za krásami a památkami naší země. Chtěl bych
vás pozvat do Olomouce, která má po pražské městské památkové rezervaci druhou nejrozsáhlejší rezervaci
v České republice a také do Kroměříže, která je rovněž zařazena mezi národní kulturní památky (Arcibiskupský
zámek, Podzámecká a Květná zahrada). V obou těchto městech lze vidět mimo celé řady památek i mimořádnou
výstavu s názvem „ Za chrám, město a vlast“, věnovanou významné osobnosti – Karlu II., hraběti z LichtenštejnKastelkornu, který stál v čele olomoucké diecéze v letech 1664 – 1695 a patřil ve své době mezi nejmocnější a
nejvlivnější církevní hodnostáře v Evropě.
Po svém jmenování olomouckým biskupem se věnoval obnově olomoucké diecéze velmi těžce postižené
třicetiletou válkou a neuvěřitelně rychle povznesl Moravu jak hospodářsky, tak i kulturně na evropskou úroveň.
Jmenujme alespoň ty nejdůležitější stavby, které po sobě zanechal: bazilika na Svatém Kopečku nad Olomoucí,
areál Klášterního Hradiska v Olomouci, Arcibiskupský zámek v Kroměříži se sbírkami vzácných obrazů, soch,
mincí, knih a hudebnin, Květná zahrada v Kroměříži, Arcibiskupský palác v Olomouci a zámky Hukvaldy a Mírov.
Biskup Karel je pohřben v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava.
Výstavu lze vidět jak v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, tak i v Arcidiecézním muzeu v Olomouci,
přičemž olomoucká část expozice je věnována biskupově mládí, studiím a kariéře a v kroměřížské části pak
návštěvníci poznají biskupa jako mecenáše, sběratele, náruživého stavitele a muže mnoha zájmů v podobě stovek
exponátů. Navštívit lze také arcibiskupský palác, kde je výstava orientována na zásadní rekonstrukci paláce, která
proběhla právě za episkopátu biskupa Karla a také dalším významným olomouckým objektům spjatými
s biskupovou rolí mecenáše a rádce v oblasti umění a architektury. Lze říci, že nebýt biskupa Karla, tak by dnes
Olomouc, Kroměříž a řada dalších měst vypadala úplně jinak a rozkvět diecéze byl jedním z hlavních důvodů pro
její povýšení v roce 1777 na arcibiskupství.
Biskupův věhlas však kalí skutečnost, že za jeho života probíhaly ve Velkých Losinách a na Šumpersku
čarodějnické procesy a byl to právě biskup Karel, který vydal šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera
(Christoph Alois Lauttner) do rukou inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu (Heinrich Franz Boblig
von Edelstadt) , který jej nechal upálit 18. září 1685 v Mohelnici a patří mezi jeho více než sto obětí.
Výstava potrvá do 29. září 2019.
Pavel Hýbl

Změna kaplana pro mládež:
Náš kaplan pro mládež, o. Michal Zahálka, byl po roce
přeřazen ze Šumperka do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme mu za jeho službu nám mladým a přejeme mu hodně
Božího požehnání v jeho nové farnosti. 
Místo něj přijde do Šumperka o. Jiří Luňák z Vyškova a bude zároveň naším novým kaplanem pro mládež.
Pravděpodobně ho přivítáme na mládežnické mši 27. 9. (viz níže). Také o. Jiřímu přejeme hodně Božího požehnání
pro službu v našem děkanátu a těšíme se na spolupráci .
za šumperské animátory Jan Donoval
K zamyšlení
Pokora neznamená, že se snažíš usilovně přesvědčit, že nic neumíš a nic nejsi, pokora znamená nejprve si být
vědom, jaká charismata v Tobě jsou a jaká můžeš ještě získat a jaká v sobě můžeš nechat vykvést, co všechno
v hloubi Tebe ještě je ukryté, poklady, které stačí odemknout. Jen si buď vědom, že všechno, ale opravdu všechno,
co jsi získal, jsi získal, a že to máš shora, Tvého není nic.
(Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži)

strana 22

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 10, červenec/srpen 2019

Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku. Přes prázdniny
mládežnické mše nebudou!
Nejbližší termín je tedy pátek 27. 9. Na této mládežnické mši pravděpodobně také přivítáme našeho nového
kaplana pro mládež o. Jiřího Luňáka. Přesnější informace budou v zářijovém čísle TamTamu.

Co se chystá:

Celostátní setkání animátorů
Ve dnech 13. – 18. 8. 2019 se po pěti letech uskuteční Celostátní setkání
animátorů v Chotěboři. Zváni jsou nejen děkanátní animátoři, ale každý, kdo
jakkoliv pracuje s mladými či s dětmi anebo taky ten, kdo by se chtěl
v budoucnu nějak zapojit.
Poslední možnost se přihlásit na tuto akci nejpozději do 31. 7.!!!

P. Michal Zahálka, p.michalzahalka@gmail.com, mobil: 732 410 908
Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753
Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838
web:
mladez-sumperk.webnode.cz;
skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk
kontakt:
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Krásné léto Vám všem!
No, zdá se, že je to opravdu tak! Léto je tu, školu nám na dva měsíce zamkli, takže se tam
nedostaneme, i kdybychom chtěli, a celé léto plné nejrůznějších skopičin před námi. Někdo baští ovoce,
jiný se koupe v potoce, všichni zmrzku rádi jíme, pavouků se nebojíme… Ať tak či onak, moc vám všem
přejeme, ať si prázdniny užijete a mnoho krásného zažijete.
příjemné chvilky s Tamtamem 
1. O prázdninách se spousta dětí vydává do zoologické zahrady nebo třeba k moři. Na tomhle obrázku to máme
všechno pěkně pohromadě. Je to vlastně taková plovoucí zoo. Vidíme pana kapitána a jeho ženu, jak se společně se
zvířaty radují, že už vykouklo sluníčko a dlouhý předlouhý liják je u konce. Najdeš mezi obrázky všech dvanáct
rozdílů?

strana 24

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 10, červenec/srpen 2019

2. Vylušti osmisměrku a křížovku a zjisti, jak se loď se zvířaty jmenovala.
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veš –surikata – cvrček –
hroch – pes – žirafa –
labuť – papoušek – liška
– krtek – vosa – slon –
páv – koala – opice –
puma – krokodýl – lvi –
slepice – lemur – žížala –
ježek – hýl – tuleň – myš
– pelikán – krab – medvěd – kos – chrt – Emu –
tučňák – plž

POUŤ K SV. MATOUŠI VE VERNÍŘOVICÍCH

SOBOTA 21. 9. 2019
MŠE SV. V 16 HOD.
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POUŤ K SV. VAVŘINCI V SOBOTÍNĚ
NEDĚLE 4. 8. 2019
MŠE SV. V 11.15 HOD.

RAPOTÍNSKÉ SLAVNOSTI
Rád bych k plakátku, který vás zve na Rapotínské slavnosti, připojil malý komentář. Jsem rád, že se po
letech podařilo ve spolupráci s obcí uspořádat jakousi společnou oslavu, společné slavení. Mnohým dnes pojem
„farní pouť“ už nic neříká, ale původ těchto obecních oslav je spojen právě s patronem místního kostela. U nás je to
Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. A tak je pěkné, že se tyto svátky obce vrátily na své správné místo. Je to i znak, že
„jsme všichni na jedné lodi“. Věřící i nevěřící, patříme k sobě, žijeme v jedné obci a nejsme si cizí.
Ze strany farnosti velmi srdečně zveme nejprve na sobotní odpolední koncert duchovní hudby. Je to
nabídka pro ty, které „moderní“ hudba různých skupin až tak neoslovuje, a raději si přijdou poslechnout starou
dobrou klasickou hudbu, aby se ztišili a načerpali pro duši.
Samozřejmě zvu na poutní bohoslužbu v neděli, která je pro nás vrcholem poutě, a také už na tradiční
koncert flašinetářů před kostelem.
Bude tu ale letos (a doufám, že se z toho vytvoří tradice i
do budoucna) jedná zvláštnost. Možná někteří z vás byli někdy ve
Florencii… nachází se tam velká a krásná katedrála Santa Maria
del Fiore neboli kostel Panny Marie Květné. Je to pátá největší
katedrála na světě. Právě takto se dříve říkalo i svátku
Nanebevzetí Panny Marie – svátek Panny Marie Květné. V době
vrcholícího léta, kdy všechno kvete, lidé zdobili kostely kvítím ke
cti Panny Marie. Připomínali si tím krásu Panny Marie: konaly se
procesí a přinášeli do kostela polní květiny a léčivé bylinky. Ty
připomínaly Boží pomoc a bylinkářky děkovaly za moc léčivých
bylin, vily z nich věnec, který pak přinášely jako obětní dar. Jinde bylinky vázali do kytiček, které obsahovaly
sedm bylin jako sedm bolestí Panny Marie, tyto bylinky si pak doma pověsili za obraz a světnicí se šířila jejich
vůně. Panna Marie je v církvi považována za nejkrásnější květ stvoření; jejím plodem je Kristus, Emanuel, Bůh
s námi – proto se žehnají květiny a byliny, zejména ty, které prospívají lidem. Kéž je nám krása květin
připomínkou krásy Mariiny a tak jako léčivé byliny pomáhají nám, pomáháme i my tam, kde můžeme!
Doneste s sebou byliny, které nasbíráte během léta a připravíte k použití. Ať jsou to sušené bylinkové
směsi na čaj, mastičky různého druhu, kapky a tinktury… Bude pro ně v kostele připravené místo. Požehnáme je,
ať se pro nás stanou Božím darem a připomínají, že On je dárcem všeho dobra, také zdraví. Ti, kteří bylinkám
nerozumí, si třeba i nějaké odnesou jako dárek.
Odpolední tradiční posezení u fary je také otevřené pro všechny. Srdečně zveme na chvíle zábavy a
povídání. Těšíme se na vás.
P. Slávek a farníci z Rapotína
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Drazí,
i když teď teprve začínají prázdniny, já bych vás chtěl pozvat nejen
na Hostýn, kde se uskuteční akce pro rodiny jako jejich společné
ukončení. Pouť rodin opravdu vřele doporučuji. Chtěl bych vás ale pozvat i na akci další, která je myšlená jako
společné zahájení nového školního roku pro všechny děti, mládež a rodiče děkanátu. Další číslo časopisu bude
až v září, proto to dělám už teď. Máme tu „vlastní“ poutní místo, kterým je kostelíček Božího Těla nad Bludovem
a zveme vás tam.
Před časem jste v pastýřském listě otce arcibiskupa slyšeli, že si přeje, aby každý děkanát zorganizoval
letos přehlídku schol. Není to totiž jen problém severní části diecéze, že dětské, mládežnické ale také skupiny
dospělých, které by zpívaly při bohoslužbách ordinárium, skomírají. Mnohdy dokonce prostě zanikají, hlavně pro,
že nemají „tahouna“, a je třeba tomu věnovat cenný čas… Taková „přehlídka“ může být povzbuzením pro ty, kteří
by chtěli, ale neví, jak na to.
Proto jsme se v našem děkanátu rozhodli na začátek školního roku uspořádat den, kdy se společně
pomodlíme o požehnání, ale také se pokusíme udělat malý festival liturgických písniček v podání našich děti
či mládežníků. Proto je prosím, moc prosím, aby si v tento den udělali čas. Třeba nebudou moci tam být všichni,
ale kdo jen může, ať se zapojí. I když by se vám zdálo, že nejste natolik kvalitní, abyste zazpívali, nebojte se. Není
to soutěž! Opravdu ne. Jde o povzbuzení a inspiraci pro druhé.
V poslední době jsem měl dvakrát možnost poslechnout si scholičku rodičů a děti z Losin a okolí. Úžasné!
Někdo z rodičů to umí na flétnu a kytaru, zapojí své ratolesti, přitáhne pár dalších malochů a krásné zpívání je
na světě. A je to ke slávě Boží, děti mají radost a při bohoslužbě se nenudí. A právě o to jde. Ať rodiče, kteří
přicházejí se svými dětmi na mši svatou a ví, že se jejich děti učí hrát na nějaký nástroj, třeba s nimi i doma hrají a
zpívají, ať jejich talenty využijí také v kostele, budeme mít všichni radost.
Jinde existují scholy starších děti či mládeže, mnohdy zpívají už dlouhá léta a i bez zkoušení jsou vždy
schopni pěkně zazpívat. Prostě zvládají to levou zadní. Prosím, ať přijdou taky a také ať se pokusí zapojit novou
generaci ve svých farnostech.
Domluvili jsme se na kněžském setkání, že by bylo dobré, kdyby každá skupinka zazpívala dvě písničky a
pokusila se i o něco těžšího: nacvičit jeden žalm. Když to nezvládne, nevadí. Uslyší, jak to dělají druzí. Ale ať se
pokusí, třeba i dětským způsobem. Možná přes prázdniny budete mít čas se setkat a něco připravit. Pro klávesy či
jiné nástroje, které potřebují elektriku, bude zajištěný zdroj v podobě generátoru a zásuvky, proto je můžete využít.
Kromě zpívání bude také mše svatá (tam si zazpíváme společně) a odpolední část plná zábavy. I pro
mládež a rodiče tam bude něco zajímavého. Moc a moc zvu. Každá farnost ať si sama naplánuje, jak dorazí ke
kostelíčku a už dnes všichni prosme, aby nám Pán požehnal a dal pěkné počasí.
Přeji vám pěkný odpočinek a na shledanou u kostelíčka!
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

ELIAS VELLA
MOMENTKY Z MÝCH CEST

MÁTE RÁDI ŽÁBY? (BRAZÍLIE)
Na Maltě je celkem běžné nabídnout návštěvě ze zahraničí rybu nebo králíka. Každý národ je hrdý na svou
kuchyni. Když jsme jednou v brazilském São Paulu ukončili setkání, kterého se zúčastnilo sedm tisíc lidí, pozvali
nás organizátoři, abychom se šli najíst do restaurace. Ptali se nás, jestli máme rádi ryby, a my jsme okamžitě
odpověděli, že ano. Očekávali jsme nějaké čerstvé ryby, jak je připravujeme my na Maltě… Každý má ale svůj
způsob přípravy jídla.
Přinesli nám tedy ryby – někdy celé, jindy jen kousky. Všechny byly osmažené snad v tuně oleje! Oba, já i
Sunny, jsme jich jednak kvůli hladu a jednak z úcty k hostiteli, který nám jídlo nabídl a kterého jsme nechtěli
urazit, snědli opravdu hodně. Několikrát nám přinesli velkou rybu a my z ní jedli po kouscích. Můj společník
Sunny, který o moři a rybách něco věděl, protože sám byl rybář, se ke mně v jednu chvíli otočil a prohodil: „Kdoví,
jaký to je druh ryby?“ „Jestli ji nedokážeš rozeznat ty,“ odpověděl jsem, „já už teprve ne.“
Sunny byl čím dál zvědavější, a tak si zavolal číšníka a zeptal se ho, jaký druh ryby jíme. Číšník zašel
dovnitř a přinesl nám jídelní lístek, kde byly ryby vyfotografované. Hned na obálce jsme uviděli snímek velké žáby
s rozpláclýma nohama. Výmluvně jsme se se Sunnym na sebe podívali: „Jak nás mohli takhle dostat? Jedli jsme
všechny ty žáby, aniž bychom tušili, co jíme!“ Když jsem se vrátil do hotelu, cítil jsem v žaludku hotovou vzpouru,
úplné zemětřesení. Snažily se snad ty žáby přizpůsobit novému prostředí?

NEOPAKOVATELNÉ ZÁŽITKY (PÁKISTÁN)
Situace křesťanů v Pákistánu je nezáviděníhodná. Často slyšíme o křesťanských mužích nebo ženách, kteří
byli odsouzeni k ukamenování na základě islámského práva šaría. Když vás někdo obviní, že jste řekli něco proti
Mohamedovi, znamená to váš konec. Často mě zvali kázat a vést duchovní cvičení do Pákistánu – do Karáčí,
Islámábádu nebo někam jinam.
Když jsem si poprvé připravoval cestovní doklady do této země, můj přítel, zaměstnanec jedné cestovní
kanceláře, mě opakovaně upozorňoval na četná nebezpečí, která tam na mě číhají. Poradil mi, abych si nechal
udělat nový pas – a měl pravdu, protože kdyby pákistánská pasová kontrola z mého pasu zjistila, že jsem byl
v Indii, určitě by to pro mě znamenalo opletačky. Vztahy mezi Pákistánem a Indií nejsou dobré. Také mi řekl,
abych zatajil skutečnost, že jsem kněz, a aby mě z toho nikdo nepodezíral, měl jsem si nechat udělat fotku na pas
v pestrobarevné košili.
Když nám tedy v letadle dali formulář, který jsme pak měli odevzdat u pasové kontroly, vyplňoval jsem ho
velice opatrně, protože jsem měl velké obavy… Tento strach mě ale v mé misi nezastavil. Když jsme přistáli na
letišti v Karáčí, ukázal jsem u pasové kontroly svůj pas a vyplněný formulář. Celník ho hodil na podlahu, aniž by
do něj alespoň nahlédl. U nohou měl celou hromadu formulářů, které je každý cestující povinen velmi pozorně
vyplnit!
Z letiště jsem odešel bez jakýchkoli problémů. Co mě ale překvapilo, byla skutečnost, že když jsem přijel
ke katedrále, na vchodových dveřích jsem uviděl pověšený velký plakát, na němž stálo: „Vítáme otce Eliase Vellu,
mezinárodního kazatele.“ Srdce mi spadlo do kalhot. Copak se ti lidé zbláznili? Vždyť katedrála se nacházela jen
asi dvacet minut od letiště. Byl jsem policii přímo na očích! Každou noc se mi zdálo, že si pro mě policie přichází,
a nejen to. Začal jsem uvažovat, jestli se teď budu moci vrátit domů. „Určitě mi teď nedovolí odjet.“ Jak velice
jsem se mýlil! Nic takového se nestalo.
Dostal jsem pokoj v biskupské rezidenci. Podlaha v něm byla z kamenných dlaždic a pokaždé, když jsem
do svého pokoje vešel, promenádovaly se tam celé houfy hmyzu od švábů přes mouchy a další druhy, jaké jsem
v životě neviděl. Díky Bohu, že jsem františkán! Až tehdy jsem pochopil, proč mi na pokoji nechali sprej proti
hmyzu.
Nejvíc mě v této zemi udivilo, že všichni vyhazovali odpadky na ulici, a tak když jsem se chtěl projít
ulicemi města, neměl jsem jinou možnost než procházet mezi těmi velkými hromadami odpadků, ve kterých se

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 10, červenec/srpen 2019

strana 29

prohrabovali psi, kočky a potkani. A pak na to zrovna někdo hodil zápalku. Hrozně to zapáchalo! Co naplat, jiná
kultura..., ale není vždy snadné se jim přizpůsobit.

MYSLELI SI, ŽE ZEMŘU (POLSKO)
Tentokrát jsem vedl duchovní obnovu pro členy organizace World Evangelization (Světová evangelizace)
v Polsku. Jednou, když jsem sloužil mši svatou, ucítil jsem mučivou bolest v hrudi a omdlel jsem. Organizátoři mě
okamžitě přenesli dovnitř a hledali mezi účastníky lékaře. Byla tam jedna lékařka ze Španělska, která mě vyšetřila
a zkonstatovala, že jde o infarkt. Nevím proč, ale já jsem si to nemyslel.
Ta Španělka mě ale chtěla za každou cenu poslat do nemocnice. Já byl proti, protože jsem dost tvrdohlavý.
Chtěla, aby se mnou někdo zůstal v noci v pokoji a ani na chvilku mě nenechal samotného. Všechna děvčata se
nabídla, že zůstanou se mnou, ale já jsem znovu odmítl. Lékařka pravděpodobně očekávala další infarkt, možná
konečný úder, a všichni byli velice znepokojeni. S úsměvem jsem lékařce řekl: „Ubezpečuji vás, že do zítřka budu
v pořádku.“ Lékařka se jen sarkasticky usmála. „A nejen to,“ pokračoval jsem, „zítra půjdu navštívit nacistický
koncentrační tábor v Osvětimi.“ Nikdo neřekl ani slovo. Z jejich očí se dalo vyčíst, že si myslí: „Chudák! Už
blouzní!“ Poprosil jsem je, aby se šli za mě modlit, a oni se modlili a modlili…
Následující
ráno
všichni vypadali šťastně, že
jsem to přežil. Lékařka mě
znovu důkladně vyšetřila a
konstatovala,
že
jsem
v pořádku. Bolest zmizela a tep
jsem měl pravidelný. Chtěl
jsem vstát z postele, ale v jejích
očích se zračil nesouhlas. Já
však byl připravený jet do
Osvětimi. Den byl nevlídný,
člověka vůbec nelákalo jít ven.
Sněžilo a byla velká zima.
Dobře jsem se nabalil a s malou
skupinkou jsem šel navštívit
koncentrační tábor. Moc jsem
si přál vidět místo, kde zemřel
svatý Maxmilián Kolbe.
Když jsme se vrátili,
lékařka byla znepokojená a
přikázala mi, abych hned po
návratu na Maltu navštívil
doktora. V tom jsem jí nemohl
odporovat. Ve zprávě, kterou
mi dala pro mou lékařku, stálo:
„Všechny symptomy ukazovaly
na srdeční infarkt, ale poté, co
jsme se modlili, se žádné
neobjevily.“ Španělská lékařka
očividně nic nepochopila, ale
ubezpečuji vás, že ani já. Věděl
jsem jen to, že v ten den při
mně stál Bůh.
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NÁKUPNÍ MANIAČKA (DUBAJ)
Několikrát mě pozvali do Dubaje v Arabských emirátech, abych tam vedl semináře a kázal. Samozřejmě,
že ne muslimům, ale četným pracujícím (včetně Malťanů), kteří si tam přijeli vydělat.
Často jsem míval tyto semináře společně s jednou paní z Indie, která je psycholožka a misionářka.
Vycházeli jsme spolu velmi dobře a shodli jsme se téměř ve všem kromě jediné věci – nakupování. Diana, tak se ta
paní jmenuje, vždy potřebovala jeden den pro sebe, aby mohla běhat po obchodech. Navštívil jsem s ní různé země,
ale vždycky, když šla nakupovat, jsem zůstal doma. Mně stačí jeden pár bot, a když je potřebuji, vejdu do prvního
obchodu s obuví a koupím si první pár bot, co mi nabídnou – stačí jen, aby nebyly žluté nebo červené.
Jednou jsem se ale přece jen překonal a ze soucitu jsem šel s ní. Dubaj je plné obchodních domů, tržnic,
nákupních center a různých obchodů. Připouštím, že jsem se v nich trochu ztrácel, dokud jsem nenašel
knihkupectví. Tam jsem se zahloubal do čtení a zapomněl jsem na celý svět. Diana byla jiná. Okamžitě, jak
vstoupila do obchodu s oděvy, byla ve svém živlu, zatímco mě rozbolela hlava.
Opravdu nerozumím tomu, jak ženy nakupují. Napřed požádají prodavače v obchodě, aby jim ukázal
všechno z regálů, a nakonec nic nekoupí. Cítil jsem se trapně, a tak jsem ji nechal, aby chodila z obchodu do
obchodu sama. Já jsem si zatím venku sedl, díval se kolem, četl si nebo podřimoval. Čas se pomalu vlekl. Asi za tři
čtvrtě hodiny vyšla s plnou taškou oblečení a jiných věcí a řekla mi: „Jak ten čas rychle utíká!“ Rychle, pomyslel
jsem si. Skoro jsem přirostl k lavičce!
Vrátil jsem se domů naštvaný. „Tentokrát mě dostala, ale příště se jí to nepodaří!“
Až nyní chápu, proč tolik mužů nesnáší chození po nákupech se svými manželkami. Je to ze dvou důvodů:
za prvé proto, že jim to leze na nervy, a za druhé, a to je ještě horší než to první, protože některé ženy dokážou
vyprázdnit peněženky svých manželů. „A buďte si jistý,“ stěžoval si jeden manžel, „že když jí dám peníze, aby si
koupila, co chce, vždycky s sebou vezme tchyni, a pak jsem fakt hotový!“ A pokračoval: „Když chci něco
namítnout, tchyně na mě hned vystartuje a řekne mi: ‚Copak na to snad nemáme?‘ Co jí na to mám říct?“

ŘÍZENÍ V MLZE (INDIE)
Tentokrát se mnou jel Marco. Cestovali jsme do indického státu Kerala. Byla to krásná mise. Nejvíc z ní
vytěžil Marco, i když strava se mu moc nezamlouvala. Před jídlem mu chyběl chleba s máslem. Pořád nám dávali
rýži… ráno, v poledne i večer. Jak dlouho se může člověk ládovat rýží? Jednou si Marco ukousl chleba
(samozřejmě rýžového) a natrefil na kousek štiplavé papriky, ze které ho začalo pálit v ústech. Abych řekl pravdu,
mně indická strava docela chutná. Celkem mi vyhovuje, hlavně placky čapátí. Ty přímo zbožňuji!
V Indii mě udivuje řízení, především troubení aut. Kamkoli jedete, ať už jsou ulice přeplněné nebo je na
cestě jen jedno auto, řidič zmáčkne klakson a každý mu troubením odpoví. Je to takové troubení pro troubení,
všichni troubí pro nic za nic, ale pro ně to je součást řízení.
Jednou jsme měli jet do jiného státu na návštěvu kláštera stojícího na kopci. Ovšem naše auto nebyl žádný
mercedes nebo BMW. Byl to jen džíp, který dělal takový rachot, že jsme jen čekali, kdy se rozpadne. Ale člověk si
brzy zvykne na všechno. Po hodinách jízdy po hrbolatých cestách, kdy se nám třásly všechny kosti, jsme začali
stoupat po klikatých serpentinách do kopce.
Skutečný problém nastal, když pojednou začala padat neproniknutelná mlha. Ale vypadalo to, že náš řidič
vidí ve tmě jako kočka, protože jel vpřed pořád stejnou rychlostí. „To je náš konec!“ zaslechl jsem Marcův
povzdech za mými zády. „Příteli, jeď pomaleji,“ nepřestával opakovat řidiči. Možná měl náš řidič oči jako kočka,
ale určitě musel být hluchý jako poleno, protože rychlost nesnížil. Chvílemi jsme tajili dech, protože v některých
úsecích cesty byla z obou stran propast. Jsem si jistý, že toho dne se Marco pomodlil celou litanii ke všem svatým,
od těch kanonizovaných v prvotní církvi až po ty nejsoučasnější.
„Všichni svatí Boží, orodujte za nás! Všichni andělé Páně, ochraňujte nás! Panno Maria, vkládáme se do
tvých rukou! Svatý Josefe, pros za nás umírající!“
Nikdy na to dobrodružství nezapomeneme! Kdykoli se s Marcem setkáme, stačí jeden pohled nebo slovo,
aby se rozjitřila jeho zraňující vzpomínka. V Indii jsme měli spoustu zážitků, ale podle Marca tenhle všechny
překonal. Zapomeň na to, Marco! Indie nabízí určitě mnohem víc, nejen tuto zkušenost.
pokračování příště
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11. srpna 2019 v Rudě nad Moravou
Slavnostní mše svatá začíná v 9 hodin v kostele svatého Vavřince.
Ve 14 hodin zde bude svátostné požehnání.
Srdečně vás zveme na faru, kde bude k poslechu hrát cimbálová muzika
Zbyňka Hrdličky a harmonikáři. Je pro vás také připraveno bohaté
občerstvení a program pro děti.
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