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BŮH DODRŢÍ SLOVO
Člověk nemŧţe existovat bez vody.
Voda dává ţivot, voda také očišťuje. Ţivotodárná voda! Toto se děje v naší dočasné dimenzi.
V duchovní dimenzi je však voda
znamením věčného ţivota, nového ţivota.
Voda je prostředkem očistění od zla. Voda,
která stéká po hlavě křtěnce, proměňuje člověka. Činí ho jiným, novým člověkem.
Tyto myšlenky píšu, protoţe tento rok
se máme více zamýšlet nad křtem. Máme si
uvědomit, jak velký poklad jsme dostali, jak
nesmírně jsme byli obdarováni.
Křest není určitě jenom samotný obřad, jakýsi jednorázový rituální úkon. Křest
se spojuje s lidskou vírou, s proměnou lidského srdce. Člověk pokřtěný, křesťan, se
neustále snaţí přizpŧsobit své jednání, smýšlení a slova evangeliu, Kristově zvěsti, ke
které přilnul. Křest tedy vyzývá k neustálé
proměně k dobru, k lásce, k moudrosti, které
čerpá od Boha. Křest nám dává sílu následovat Krista. Křest tedy není jenom dar, ale i
úkol.
Pokorně přiznáváme, ţe tento úkol
neplníme dostatečně. Na začátku bohosluţby
říkáme, ţe hřešíme myšlením, slovy i skutky
a nekonáme, co máme konat. Tedy, ţe jsme
nebyli věrni křestním závazkŧm. V jakési
míře jsme promarnili velký dar. Prosíme ale
za odpuštění, pomoc a chceme dál jít cestou
s Kristem.
Na závěr bych Vás chtěl povzbudit
k úsilí ţít s Kristem a nepřistupovat na kompromisy se zlem, i kdyby to byly jen zdánlivé
maličkosti. Dobře to vystihuje tento aforismus: „Dávej si pozor na své myšlenky, z nich
se rodí slova, dávej si pozor na svá slova,
z nich se rodí skutky, dávej si pozor na své
skutky, z nich se rodí návyky, dávej si pozor
na své návyky, z nich se rodí povaha, dávej si
pozor na svou povahu, z ní se rodí tvŧj věčný
osud.“ Ještě ţe Jeţíš je tak milosrdný, ţe se
k Němu mŧţeme kdykoliv vrátit poté, co
jsme sešli mimo cestu. Pokud to sami nevzdáme, Bŧh dodrţí všechno, co nám slíbil
v okamţiku křtu.
P. Michal Krajewski
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12. února - svátek Uvedení Páně do chrámu
Tento svátek se v Jeruzalémě slavil jiţ v 5. století, v Římě
v 7. století a v západní Evropě je od 10. století znám pod
názvem Očišťování Panny Marie. Nynější název znovu připomíná, ţe je to především svátek Páně.
5. února - památka sv. Agáty, panny a mučednice
Pocházela ze Sicílie. V roce 250 zemřela mučednickou smrtí.
6. února - 5. neděle v mezidobí
10. února - památka sv. Scholastiky, panny
Narodila se ve střední Itálii kolem roku 480. Následovala
svého bratra sv. Benedikta a vstoupila do kláštera na úpatí
Monte Cassina.Tam také zemřela kolem roku 547.
11. února – památka Panny Marie Lourdské
Základem této památky je osmnáct zjevení, která měla mezi
11. únorem a 16. červencem roku 1858 dívenka Bernadetta
Soubirous. 11. února roku 1858 šla se svojí sestrou a kamarádkou k říčce Gavě sbírat naplavené dřevo. Cestou se jí ve
výklenku jeskyně Massabielské zjevila neznámá „Paní s rŧţencem v ruce“. Do konce února se jí zjevila ještě desetkrát,
ale teprve 25. března, v den Zvěstování Páně o sobě prohlásila: „QUE SOY ERA IMMACULADA CONCEPCIOU – JÁ
JSEM NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ“. K poslednímu setkání
dívenky s „Paní“ došlo o svátku Panny Marie Karelské, 16.
července 1858. V místě, které jí tato „Paní“ při jednom z
prvních zjevení ukázala, objevila dívenka pramen vody, a jak
se záhy potvrdilo, byl léčivý. Do dnešního dne se k tomuto
prameni sjíţdějí poutníci a prosí o přímluvu Panny Marie za
jejich uzdravení. Proto den prvního zjevení Panny Marie dívence Bernadettě z Lurd je také spojován se Světovým dnem
nemocných.
13. února - 6. neděle v mezidobí
20. února - 7. neděle v mezidobí
22. února - svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Biskupský stolec v katedrále je symbolem učitelského, kněţského a pastýřského poslání. Také Petrŧv stolec připomíná
jeho postavení v církvi. Dnešní svátek se slavil v Římě jiţ od
4. století.
23. února - památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Byl posledním z apoštolských ţákŧ. Biskupem ve Smyrně ho
ustanovil pravděpodobně sv. Jan. Jednal v Římě s papeţem
Anicetem o době slavení Velikonoc. Byl zaţiva upálen ve
věku 86 let, a to 23. 2. roku 155.
27. února - 8. neděle v mezidobí
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ROK KŘTU
KATECHISMUS O KŘTU - POKRAČOVÁNÍ
III. Jak se slaví svátost křtu?
UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŢIVOTA
1229
Stát se křesťanem, to vyţaduje uţ od apoštolských dob
projít cestu uvedení do křesťanského ţivota v několika
úsecích. Tuto cestu lze urazit rychle nebo pozvolna. V
kaţdém případě v ní musí být některé podstatné prvky:
ohlášení slova, přijetí evangelia, které vede k obrácení,
vyznání víry, křest, vylití Ducha svatého, přistoupení k
svatému přijímání.
1230
Toto uvedení do křesťanského ţivota mělo v rŧzných
staletích rozmanité formy podle okolností. V prvních
stoletích církve bylo velmi rozvinuto uvedení do křesťanského ţivota, s dlouhým údobím katechumenátu a celou
řadou přípravných obřadŧ, jeţ liturgicky rozdělovaly
cestu katechumenátní přípravy, aby vyústily do slavení
svátostí uvádějících do křesťanského ţivota.
1231
Kde se křest dětí stal běţně rozšířenou formou slavení
svátosti, se toto slavení sloučilo v jediný úkon, který zahrnuje velmi zkráceně přípravné úseky uvedení do křesťanského ţivota. Pro tuto svou povahu vyţaduje křest dětí
katechumenát, který se prodělává po křtu. Nejde jen o to,
ţe je nezbytné poučování po křtu, nýbrţ ţe se musí rozvíjet křestní milost spolu s rŧstem osoby. To je vlastní oblast katechismu.
MYSTAGOGIE SLAVENÍ
1234
Význam a milost svátosti křtu se ozřejmují jasně v jeho
obřadech. Jestliţe věřící pozorně sledují gesta a slova
tohoto obřadu, jsou zasvěcováni do bohatství, které tato
svátost vyjadřuje a pŧsobí v kaţdém nově pokřtěném.
1235
Znamení kříţe na počátku slavnosti vyjadřuje Kristovu
pečeť na tom, který mu hodlá náleţet, a znamená milost
vykoupení, kterou nám Kristus získal svým kříţem.
1236
Hlásání Boţího slova osvěcuje kandidáty i shromáţdění
zjevenou pravdou a vyvolává odpověď víry neoddělitelnou od křtu. Vţdyť křest je zcela zvláštním zpŧsobem
"svátostí víry", protoţe je svátostným vstupem do ţivota
víry.
1237
Poněvadţ křest znamená osvobození od hříchu a od jeho
podněcovatele, ďábla, pronáší se nad kandidátem jeden
(nebo více) exorcismus(mŧ). Kandidát je pomazán olejem
katechumenŧ nebo na něho celebrant vzkládá ruku a on se
pak výslovně zříká satana. Po této přípravě mŧţe vyznat
víru církve, které je pak křtem "odevzdán".
1238
Křestní voda se pak posvětí modlitbou epikleze (ať uţ v té
chvíli nebo o velikonoční vigilii). Církev prosí Boha, aby
skrze jeho Syna sestoupila na tuto vodu moc Ducha sva-

Tam&Tam - Číslo 2, Ročník 2, Únor 2011

tého, aby se tak "zrodili z vody a Ducha" (Jan 3,5) ti, kteří
jí budou pokřtěni.
1239
Pak následuje podstatný obřad svátosti: křest ve vlastním
slova smyslu, který vyjadřuje a uskutečňuje odumření
hříchu a vstup do ţivota Nejsvětější Trojice skrze připodobnění Kristovu velikonočnímu tajemství. Křest se udílí
mnohem výrazněji trojnásobným ponořením do křestní
vody. Ale jiţ od prvních dob se mŧţe udělovat tím, ţe se
třikrát lije voda na hlavu kandidáta.
1240
V latinské církvi kněz při trojím lití vody říká: "N., já tě
křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého". Ve východních liturgiích je katechumen obrácen k východu a
kněz říká: "Boţí sluţebník N., je křtěn ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého". A při vzývání kaţdé osoby Nejsvětější Trojice kněz katechumena ponoří do vody a vytáhne.
1241
Pomazání svatým křiţmem, vonným olejem posvěceným
od biskupa, znamená dar Ducha svatého, který nově pokřtěný dostal. Stal se křesťanem, to je "pomazaným"
Ducha svatého, přivtěleným ke Kristu, který je pomazán
na kněze, proroka a krále.
1242
V liturgii východních církví se pomazání po křtu stává
svátostí biřmování (potvrzení). V římské liturgii toto
první pomazání poukazuje na druhé pomazání svatým
křiţmem, které vykoná biskup: to je svátost biřmování,
která takřka "potvrzuje" a dokonává křestní pomazání.
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1243
Bílý šat znamená, ţe pokřtěný se "oblékl v Krista" (Gal
3,27): s Kristem vstal z mrtvých. Svíce, zaţehnutá od
paškálu, znamená, ţe Kristus nově pokřtěného osvítil.
Pokřtění jsou v Kristu "světlem světa" (Mt 5,14).
Nově pokřtěný je nyní Boţí dítě v jednorozeném Synu.
Mŧţe říkat modlitbu Boţích dětí: Otče náš.
1244
První svaté přijímání. Nově pokřtěný, který se stal Boţím
dítětem a byl oblečen do svatebního roucha, je připuštěn
"k svatební hostině Beránkově" a přijímá pokrm nového
ţivota, tělo a krev Kristovu. Východní církve uchovávají
ţivé vědomí jednoty uvedení do křesťanského ţivota tím,
ţe podávají svaté přijímání všem nově pokřtěným a biřmovaným, i malým dětem, v upomínku na slova Páně:
"Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim" (Mk 10,14).
Latinská církev dovoluje přistupovat k svatému přijímání
jen těm, kteří nabyli uţívání rozumu a naznačuje zaměření křtu na eucharistii tím, ţe se nově pokřtěné dítě přinese
před oltář k modlitbě Otče náš.
1245
Slavnostní poţehnání uzavírá slavení křtu. Při křtu novorozeňat má dŧleţité místo poţehnání matky.
IV. Kdo můţe přijmout křest?
1246
"K přijetí křtu je zpŧsobilý kaţdý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný."
KŘEST DOSPĚLÝCH
1247
Jiţ od počátku církve je křest dospělých běţnější tam, kde
se evangelium hlásá teprve nedávno. Katechumenát (příprava na křest) zaujímá v takovém případě dŧleţité místo.
Protoţe je uvedením do víry a do křesťanského ţivota, má
připravit k přijetí Boţího daru ve křtu, v biřmování a v
eucharistii.
1248
Cílem katechumenátu nebo výchovy katechumenŧ je dát
jim moţnost, aby svou odpovědí na Boţí podnět a ve
spojení se společenstvím církve dovedli ke zralosti své
obrácení a svou víru. Jde o "výchovu do celého křesťanského ţivota...", jímţ "přicházejí učedníci do styku s
Kristem, svým učitelem. Katechumeni ať jsou tedy náleţitě zasvěcováni do tajemství spásy a cvičením v ţivotě
podle evangelia i posvátnými obřady, konanými v časovém sledu, ať jsou uváděni do ţivota víry, liturgie a lásky
Boţího lidu".
1249
Katechumeni "jsou uţ spojeni s církví, patří uţ do Kristova domu a mnohdy uţ ţijí ţivotem víry, naděje a lásky".
Matka církev je zahrnuje svou láskou a péčí jako své."
KŘEST DĚTÍ
1250
Protoţe se děti rodí s padlou lidskou přirozeností, poskvrněnou prvotním hříchem, mají zapotřebí, aby se znovu
narodily křtem, aby byly osvobozeny od moci temnot a
přeneseny do království svobody Boţích dětí, k níţ jsou
povoláni všichni lidé. Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, jak
milost spásy je naprosto nezaslouţená. Církev a rodiče by
tedy zbavovali dítě nedocenitelné milosti stát se Boţím
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dítětem, kdyby mu neumoţnili křest krátce po narození.
1251
Křesťanští rodiče uznávají, ţe tato praxe také odpovídá
jejich úkolu rozvíjet ţivot, který jim Bŧh svěřil.
1252
Zvyk křtít děti je tradice církve uţ od nepaměti. Je výslovně dosvědčena od druhého století. Nicméně je pravděpodobné, ţe uţ od počátkŧ kázání apoštolŧ byly křtěny
i děti, kdyţ přijímaly křest celé "rodiny".
VÍRA A KŘEST
1253
Křest je svátost
víry. Víra však
potřebuje společenství věřících.
Kaţdý
věřící
mŧţe věřit pouze
ve víře církve.
Víra, která se
poţaduje
pro
křest, není dokonalá a zralá; je to
počátek, který se
musí
rozvíjet.
Katechumen nebo
jeho kmotr je
tázán: "Co ţádáš
od Boţí církve?"
A on odpovídá:
"Víru!".
1254
Víra musí po křtu rŧst u všech pokřtěných, jak u dětí, tak
u dospělých. Proto kaţdý rok o velikonoční vigilii církev
slaví obnovu křestních slibŧ. Příprava na křest přivádí jen
na práh nového ţivota. Křest je pramenem nového ţivota
v Kristu, z něhoţ vyvěrá veškerý křesťanský ţivot.
1255
Aby se mohla křestní milost rozvíjet, je dŧleţitá pomoc
rodičŧ. Je to také úkol kmotra nebo kmotry, kteří mají být
dobrými věřícími, schopnými a ochotnými být oporou
nově pokřtěnému, dítěti nebo dospělému, na jeho cestě
křesťanského ţivota. Jejich úkol je opravdovou církevní
sluţbou ("officium"). Celé společenství církve má částečnou odpovědnost za rozvoj a uchování milosti, přijaté při
křtu.
V. Kdo můţe křtít?
1256
Řádným sluţebníkem křtu je biskup a kněz, v latinské
církvi i jáhen. V případě nutnosti mŧţe křtít kaţdý, i nepokřtěný, jen kdyţ má poţadovaný úmysl. Poţadovaný
úmysl je: chtít konat to, co koná církev, kdyţ křtí, a uţít
trinitární křestní formuli. Církev spatřuje dŧvod pro tuto
moţnost ve všeobecné spásné Boţí vŧli a v nezbytností
křtu pro spásu.
VI. Nezbytnost křtu
1257
Sám Pán tvrdí, ţe křest je nezbytný pro spásu. Proto přikázal svým učedníkŧm, aby hlásali evangelium a křtili
všechny národy. Křest je nezbytný ke spáse pro ty, jimţ
bylo hlásáno evangelium a kteří měli moţnost ţádat o tuto
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svátost. Církev nezná kromě křtu jiný prostředek, aby
zajistila vstup do věčné blaţenosti; proto se varuje toho,
aby zanedbávala poslání, přijaté od Pána, dát se znovuzrodit "z vody a Ducha" všem těm, kteří mohou být
pokřtěni. Bŧh spojil spásu se svátostí křtu, nicméně on
sám není na své svátosti vázán.
1258
Církev byla vţdy pevně přesvědčena, ţe ti, kteří podstoupili smrt pro víru, aniţ ještě přijali křest, jsou pokřtěni
svou vlastní smrtí pro Krista a s ním. Tento křest krve,
stejně jako křest touhy, přináší plody křtu, i kdyţ není
svátostí.
1259
Katechumenŧm, kteří umírají před křtem, jejich výslovná
touha přijmout jej, spojená s lítostí nad vlastními hříchy a
s láskou, zajišťuje spásu, kterou nemohli dostat skrze
svátost.
1260
"Kristus totiţ zemřel za všechny, a protoţe poslední povo-

lání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiţ boţské,
musíme být přesvědčeni, ţe Duch svatý dává všem moţnost, aby se přičlenili k velikonočnímu tajemství zpŧsobem, které zná jen Bŧh". Kaţdý člověk, který hledá pravdu a plní Boţí vŧli tak, jak ji poznává, mŧţe být spasen, i
kdyţ nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev. Dá se
předpokládat, ţe by tyto osoby projevily výslovnou touhu
po křtu, kdyby poznaly, ţe je nezbytný.
1261
Co se týká dětí, které zemřely bez křtu, církev nemŧţe nic
jiného, neţ je svěřit Boţímu milosrdenství, jak to také
dělá při pohřebních obřadech za ně. Velké milosrdenství
Boha, který chce, aby se všichni lidé spasili, a Jeţíšova
něha k dětem, která ho pohnula k zvolání: "Nechte děti
přicházet ke mně, nebraňte jim" (Mk 10,14), nám totiţ
dovolují doufat, ţe je nějaká cesta spásy pro děti, které
zemřely bez křtu. Tím naléhavější je proto výzva církve
nebránit dětem, aby přicházely ke Kristu prostřednictvím
daru svatého křtu.

PODĚLTE SE S NÁMI O SVÉ ÚVAHY O KŘTU!
Co pro tebe osobně znamená, že jsi pokřtěný?
Co ti křest dává nebo snad bere?
Možná, že by tvoje cesta ke křtu mohla povzbudit druhé!
Jak křest ovlivňuje tvůj život?
Stále čekáme na vaše dopisy!

Chvála Kristu, dovoluji si zareagovat na výzvu a poslat Vám moji úvahu o křtu. Křest - co pro mne znamená? Přiznám se, že jsem o tom doposud takto neuvažovala. Maminka mě nechala pokřtít jako miminko, takže si na
to nepamatuji. Proč, o tom se u nás nemluvilo. Snad proto, že to prostě považovala za důležité a správné. Sama
byla pokřtěna, věřila v Boha, i když do kostela šla jen výjimečně na půlnoční mši a o víře se doma nemluvilo. Když
se narodí dítě, patří se, aby bylo pokřtěno. Co kdyby se nedej Bože něco stalo! Lidé jdou za knězem, a když jim je
křest dítěte odmítnut, nechápou proč a nadávají, co si to vlastně dovolil. Avšak vůbec si neuvědomují, co vlastně po
knězi žádají a už vůbec neví, co chtějí po Pánu Bohu.
Když se mi narodil syn, také jsem ho nechala pokřtít – snad proto, že se to tak dělá, a navíc - já to považovala za splnění slibu, který jsem dala Pánu, když jsem prosila o dítě. Slibovala jsem, že Mu ho přivedu. Teprve po
létech jsem pochopila, jakou cenu křest má. Jaký vzácný a cenný dar nám Pán Bůh dává, ale celou hloubku asi
člověk ani pochopit nedokáže. Křtem jsme postaveni na začátek nové cesty k životu, zbaveni všech hříchů, očištěni.
Bůh nás přijímá do své veliké rodiny, jsme Jeho děti. Vkročili jsme na cestu, která vede domů k našemu nebeskému
Otci, který nás k sobě zve a volá. A to vše jen tak, aniž bychom si to zasloužili. Obdrželi jsme dar, za který snad
doposud dlužíme Pánu poděkování, dar, který mnohý z lidí zahodí a neuvědomí si, co vlastně zahazuje, jakou cennost.
Co nám křest dal? Bylo nám umožněno otevřít dvířka naší tajné komůrky našemu Pánu, ve svém nitru, v
srdci, v duši, aby mohl s námi stále přebývat. Vkročili jsme na cestu k životu, kde na nás čeká dobrota, láska a domov u svého Otce. Záleží jen na každém z nás, abychom se snažili jít tou správnou cestou, kam nás Pán Bůh volá, a
pokud z ní sejdeme, zabloudíme, abychom poprosili Pána o pomoc najít znovu správný směr a pokračovat za Jeho
voláním. Jak by nám mohl křest něco vzít? Avšak přece jen. Byli jsme zbaveni hříchu, smrti a to není zrovna málo.
Obdrželi jsme nový život, o který se člověk může sám připravit nerozumností, pýchou a novým hříchem - odmítnutím svého Dárce.
Všechny zdraví, Vaše čtenářka Marie Kubíčková
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MODLITBA PODĚKOVÁNÍ ZA KŘEST
Děkuji Ti, nebeský Otče, ţe jsem se ve křtu narodil z vody a z Ducha Svatého k novému ţivotu.
Mohu se nazývat tvým dítětem, poněvadţ tys mi daroval podíl na svém ţivotě.
Děkuji ti, Jeţíši Kriste, za tvou smrt a vzkříšení. Jsem k tobě připojen jako ratolest k vinnému kmeni. Jsem část tvého Těla, jsem přičleněn k svatému lidu, k chvále Otce.
Děkuji ti, Duchu Svatý, ţe do mého srdce vešla tvá láska. Ty ţiješ ve mně a vedeš mě k ţivotu
oslavování Boha a sluţby bratřím.
Chci jednou obdrţet se všemi svatými dědictví, které je připraveno těm, kdo Boha milují. Amen.

JENŢ SE POČAL Z DUCHA SVATÉHO
Jako křesťané věříme, ţe Jeţíš z Nazareta je
Boţí Syn, je výjimečnou bytostí lidských dějin. Zároveň ţije Jeţíš od věčnosti v Otcově slávě, je samotným Bohem, je Boţí osobou, je částí tajemství Boţí
existence. Na druhé straně ale přichází na svět jako
kaţdý jiný a stává se jedním z nás. Je tělesným zjevením lásky Boha Otce. Mezi námi a Jeţíšem je ale
rozdíl. Jeţíš, jak věříme, nemá pozemského otce (sv.
Josef nebyl Jeţíšovým otcem). Jeţíš jako člověk má
jen matku, je jí Maria.
Jestliţe se řekne, ţe Jeţíš byl „počat z Ducha
svatého“, pak je tím v prvé řadě řečeno, ţe Jeţíš je
úplně Boţí, ţe je Synem Boţím, aniţ ztrácí něco ze
svého lidství. Na počátku jeho lidské existence je
tvŧrčí Duch Boţí. Mŧţeme říci, ţe Duch svatý je
lidským „otcem“ Jeţíše. Duch svatý se účastní všech
dŧleţitých okamţikŧ dějin. Je přítomen při stvoření
světa, je také přítomen při vzniku církve, jeho moc se
ukazuje nad Jordánem na začátku Jeţíšova pŧsobení,
je také nápomocen Jeţíšovu vtělení. Boţí Duch je
popravdě přítomen všude, kde pŧsobí Bŧh, kde člověk uskutečňuje Boţí vŧli. Jen v tomto místě Jeţíšova vtělení je pŧsobení Ducha zdŧrazněno, jeho přítomnost je zásadní. Tady zaţíváme přímý zásah Boha
do dějin. Proč tam, s tou Ţenou a v tu dobu? Proč
takovým zpŧsobem? Odpovědi na tyto otázky zŧstanou navţdy tajemstvím. Určitě tak Bŧh splnil sliby
Starého zákona, naplnil svou výjimečnou přítomnost
ve „vyvoleném ţidovském národě“. Udělal to podle
svého rozhodnutí, ve spolupráci s konkrétním člověkem, kterého si vyvolil a připravil k této misii. Udělal
to z lásky…
Jeţíš je počat z Ducha a mŧţeme to za pomoci sv. Pavla domyslet ještě dál. Pavel mluví o „novém
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Adamovi“. Protikladem je starý Adam, který zhřešil a
uvázl v hříchu, a „nový Adam“ - Kristus - je také
člověkem, ale člověkem z hříchu vymaněným, člověkem a Boţím Synem. Jeţíšovo vtělení je počátkem
díla vykoupení. Jeţíš přichází jako „nový Adam“,
protoţe vykoupení, spása lidstva, je jakoby novým
stvořením. Stejně tak i sv. Pavel píše o pokřtěném
člověku jako o novém člověku, člověku očištěném a
připodobněném Kristu. Kristus v Janově evangeliu
říká Nikodémovi, ţe lidé se musí podruhé narodit.
Takto i Jeţíš přichází jako ten podruhé narozený,
jako „nový člověk“, který dává počátek „novému
světu“. A „nový člověk“ a „nový svět“ vykoupený
Kristem je světem Ducha svatého. Početí z Ducha
svatého proto neznamená, ţe Panna Maria počala bez
hříchu a bez sexuálního styku. To je málo. Panna
Maria byla otevřena Boţí vŧli a Bŧh její nabídku
přijal a učinil ji svým nástrojem a prostřednicí.
A tady máme vysvětlení onoho „početí z Ducha Boţího“. Protoţe Jeţíš je počat z Ducha Boţího,
je zcela vymaněn z moci zla, proto je tím „novým
Adamem“, tím, ve kterém začíná obnovení lidství. Je
to lidství, ale nezatíţené hříchem. Jestliţe mluvíme o
početí z Ducha svatého, pak nejde rozhodně jen o věc
biologické povahy, tímto směrem k ničemu nedojdeme. Jde o věc mnohem hlubší - o to, ţe Jeţíš je
Boţím Synem a přichází k nám zároveň jako Bŧh i
jako člověk. Stojíme před jedním z největších tajemství víry. Větší je jen tajemství Boha samého, existence Boha ve třech osobách. Tajemství Jeţíšova
početí zŧstává tajemstvím víry. Vidíme jen, ţe zde
byl Bŧh přítomen svým tvŧrčím Duchem a ţe Jeţíš je
plně Boţí, ale o vlastním prŧběhu nevíme nic, zŧstává to tajemstvím, tajemstvím nepochopeným a nepochopitelným. Dokonce sama Panna Maria takto ono
Boţí rozhodnutí přijímá, neřeší jak a proč, ale naplňuje své srdce vírou a dŧvěrou v Boţí pomoc a
ochranu.
P. Paweł Zaczyk
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SESTRA BERNADETA
Tento rozhovor je pro mne netypický. A to z toho důvodu, ţe ho poprvé budu vést s člověkem, kterého jsem nikdy neviděla a vůbec ho neznám. Moţná, ţe mnozí čtenáři na tom budou obdobně.
A přesto - osoba, o které se za chvíli dozvíme více, pochází ze Šumperka, její maminka se jmenuje
Eva Molčanová, kterou šumperští farníci dobře znají, stejně jako znají její prarodiče (manţele Hedovy)…
Představujeme Vám sestru Bernadetu, která svůj ţivot zasvětila Bohu v jednom z nejpřísnějších řádů, řádu
klarisek - kapucínek v Šternberku.
Můţete se nám krátce představit – říct něco o Vaší rodině, kolik je
vám let, jakou školu máte vystudovanou, kolik máte sourozenců a
tak.
Civilním jménem se jmenuji Monika Molčanová a celým řeholním
jménem s. Marie Bernadeta od Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Je mi 31 let, narodila jsem se v Šumperku, moji maminku, babičku a
dědu někteří znáte, táta, vlastní sestra s rodinou a nevlastní sourozenci
v Boha nevěří a k církvi se nehlásí. Po základní škole jsem studovala
rakouskou sekci gymnázia tady ve Šternberku (nepovaţuji to za náhodu, protoţe ta u Boha neexistuje) a pak jsem rok studovala Vyšší zdravotní školu v Brně obor Dětská sestra, ale školu jsem nedokončila a
odešla do kláštera, kde jsem uţ sedm rokŧ.
Jistě všechny čtenáře našeho časopisu zajímají motivy Vašeho rozhodnutí. V tak mladém věku odejít do kláštera je jistě neobvyklé.
Mohla byste se s námi o Tyto motivy podělit?
Tato otázka je docela těţká. Z vlastní zkušenosti vím, ţe vysvětlit
někomu, proč jsem se na celý ţivot „zavřela“ do kláštera, je hodně
náročné. Většina lidí to nechápe a jen kroutí hlavou. Já jsem do kláštera vstoupila ve 23 letech, to znamená, ţe jsem měla celý ţivot před
sebou. Ale nebylo to rozhodování, zda ţít ţivot ve světě nebo v klášteře. Měla jsem prostě jistotu, ţe to, co vnímám jako své ţivotní povolání, je od Boha a ţe Bŧh chce, abych se Jemu radikálně odevzdala v
kontemplativním klášteře.
Jak byste charakterizovala zaměření Vašeho kláštera?
Jsme klauzurovaný kontemplativní řád, coţ znamená, ţe naším hlavním povoláním je modlitba, ţivot v nejuţším
vztahu s Bohem a také v sesterském společenství.
Kolik je sester společně s Vámi ve Vašem klášteře sester?
V našem společenství je nás dvanáct. Jedenáct sester je s věčnými sliby. Já jsem nejmladší, jsem juniorka, to znamená, ţe ještě věčné sliby nemám.
Proč jste si vybrala právě klášter s kontemplativním zaměřením?
Nemyslím si, ţe jsem si ho vybrala já, spíš si myslím, ţe mi ho vybral Pán Bŧh. Já jsem tady ve Šternberku studovala a byla jsem v té době dokonce jedné sestře na prvních slibech. Ale vŧbec mě to sem netáhlo, právě naopak.
Říkala jsem si, ţe bych takto nemohla ţít. Chtěla jsem totiţ v té době jít k salesiánkám a pracovat s mladými lidmi.
Na jedněch exerciciích jsem ale před svatostánkem začala vnímat, ţe bych Bohu chtěla slouţit modlitbou a ne akti-
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vitami. A Šternberk mi najednou nepřipadal aţ tak nemoţný. Spíš naopak,
kdyţ jsem sem přijela na první návštěvu, tak jsem věděla, ţe jsem doma.
Jak probíhá Váš klasický všední den v klášteře?
Náš den je střídání modlitby a práce. Vstáváme v 5.00, od 5.30 jsou ranní
modlitby, rŧţenec, mše svatá. Kolem 9.00 je snídaně a pracovní doba, snaţíme se uţivit šítím a vyšíváním. Já osobně vyšívám. V 11.30 jsou polední
modlitby a oběd. Po obědě jsou práce v domě a hodina na osobní volno. Ve
14.30 je odpolední modlitba a pak opět práce. V 16.30 jsou večerní chvály a
hodina adorace, zakončení je v 18.00. Pak máme večeři a po ní společnou
rekreaci, kdy se všechny sejdeme, povídáme si a vyšíváme, třeba křestní
roušky nebo kalichové prádlo. V 19.20 je poslední modlitba dne - kompletář a
pak je osobní volno na studium, na práci. V 21.00 je uţ ticho v domě a ve
21.30 je večerka.
Měla jste někdy pochybnosti o svém rozhodnutí stát se řádovou sestrou?
Větší pochybnosti ve smyslu, ţe bych uţ měla sbalené kufry, jsem neměla.
Všední pochybnosti, zda by to nebylo „jednodušší venku“ asi mívám, tak jako
kaţdý. Ale myslím si, ţe takovéto pochybnosti jsou dobré. Udrţují vztah k
Bohu stále svěţí, protoţe kaţdodenní ujišťování, kaţdodenní obnovování
svého “ ANO“ Bohu mi pomáhá náš vztah ţít.
Máte čas nebo prostor na Vaše zájmy?
Myslím si, ţe udělat si prostor na své zájmy je nutný. Abych mohla ţít tento
ţivot dalších 50 let, nejen 5, je potřeba vyváţit čas modlitby, práce a odpočinku. Já si nejvíc odpočinu, kdyţ poslouchám hudbu. Moderní křesťanská hudba je v dnešní době hodně kvalitní.
Mladším čtenářŧm moţná něco řekne Rebecca St.James, která patřím k mým oblíbeným.
Které místo v Písmu svatém máte nejraději?
Nemŧţu říct, ţe je to jenom jedno, které mám nejraději. Mŧj ţivot modlitby je dynamický, mění se, takţe jednou je
pro mě silný záţitek, kdyţ čtu o Eliášovi a jeho boji s Bálovými proroky, podruhé je to svatba v Káni, protoţe to
poukazuje na to, ţe i Jeţíš rád s lidmi oslavoval. Ţidovská svatba byla vţdy velkolepou záleţitostí.
Co byste vzkázala našim čtenářům?
Hlavně bych chtěla všechny šumperské farníky moc a moc pozdravit. Náš řád nám neumoţňuje jezdit domŧ, ale
jsem hrdá na to, z jaké farnosti pocházím. Spousta kněţí, kteří k nám přijedou, říká, ţe Šumperk je nejaktivnější
farností v diecézi, coţ mě vţdy pohladí na duši. Modlím se za vás za všechny a prosím Pána, ať vám dál ţehná ve
vašich ţivotech a ve všem, co pro NĚJ děláte.
Tento rozhovor proběhl - stejně jako se sestrou Dianou (Eliškou Kopřivovou) - v mailové podobě. Sestra Bernadeta mi dokonce poslala své odpovědi v různých počítačových formátech, což je důkazem, že ani v takovém klauzurovaném klášteře se čas nezastavil. Ba naopak, jsem přesvědčena, že to tam „žije“, vzhledem k vstřícnosti, energičnosti a láskyplnosti sestry Bernadety. Jak jste mohli z jejich slov (a i z těch mezi řádky:-) usoudit, je jistě člověkem
na správném místě. A může být pro nás vzorem v pokoře – i každý z nás mnohdy pochybuje a říká si, že by to bylo
jednodušší někde jinde. Ale podle slov, které jsme zaslechli výše, právě takové pochybnosti „udržují vztah k Bohu
stále svěží, protože každodenní ujišťování, každodenní obnovování svého“ ANO“ Bohu pomáhá náš vztah s ním
žít“.
Nejen za toto krásné poselství, ale i za celý rozhovor děkuje Lenka Špatná
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Sestra Bernadeta se svou spolusestrou
upravují i webové stránky kláštera –

www.kapucinky.kapucini.cz
Na úvodní stránce nalezneme základní
informace o jejich kongregaci. Odtud
přejímáme několik informací.
„Jsme společenství Řádu klarisekkapucínek. Klarisky-kapucínky žijí podle
Řehole svaté Kláry, kterou sdílí společně
se všemi klariskami na celém světě; jako
kapucínky pak mají vlastní Konstituce
Řádu klarisek-kapucínek, vypracované na
základě reformy započaté roku 1535 ctih.
Marií Laurencií Longo. Podle Řehole a
tradice našeho Řádu zachováváme papežskou klauzuru. Zvláštní pouto duchovního příbuzenství nás pojí s našimi bratry kapucíny, kterým je rovněž svěřena
duchovní péče o nás. Každý klášter klarisek-kapucínek je právně samostatný. V jeho čele stojí abatyše volená konventní
kapitulou každé tři roky. Kláštery se mohou volně sdružovat do federací nebo konfederací. Naše společenství není zatím členem žádné federace, udržuje však četné kontakty s ostatními kláštery sester na celém světě. V současné době
tvoří naše společenství 12 sester a jsme jediným klášterem klarisek-kapucínek v České republice. Zvláštní důraz je v
našem životě kladen na společenství a vědomě prožívané sesterství. Většinu dne proto trávíme společně, máme společná pracoviště, každý večer společnou rekreaci. Učíme se žít jako sestry spolu a ne vedle sebe. Jsme otevřené pro
všechny, kdo mají zájem sdílet s námi společenství modlitby. Hostinské pokoje (celkem 6 lůžek), umístěné mimo klauzuru, jsou připravené pro ty, kdo by chtěli strávit 1-3 dny v tichu a modlitbě, vykonat si duchovní obnovu nebo dny
duchovního osvěžení.“

SVĚTEC MÉHO SRDCE

SV. BERNADETA SOUBIROUS
Sv. Bernadetu jsem si vybrala hned ze dvou
důvodů. První důvod je možná náhodný, ale
docela vhodný. V únoru to bude 153 let od
prvního zjevení v jeskyni Massabielle, kde se
Bernadetě zjevila Panna Maria. Druhý a
hlavní důvod je, že sv.Bernadetu mám velmi
ráda a je mojí řeholní patronkou. Když jsem
se v postulátu rozhodovala, jaké řeholní jméno bych chtěla mít, tak Bernadeta nebyla mou
první variantou. Dospěla jsem k ní až postupem času, kdy jsem si zcela náhodou přečetla
Píseň o Bernadettě od Franze Werfela. Myslím, že už během četby knížky jsem k Bernadetě postupně získávala vztah, takže jsem si pak
ještě přečetla její oficiální životopis a měla
jsem ve svém rozhodování o budoucím jménu
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zcela jasno. Zvolila jsem si ji ne proto, že se jí zjevila Panna Maria, to vůbec ne. Zcela mě na ní ale zaujalo, jak
zůstala, i přes takovéto vyznamenání, zcela obyčejná a
prostá. Nemyslím si, že byla sladce zbožná, jak bývá často
malována na různých obrázcích, kde klečí před jeskyní se
sochou Panny Marie. Určitě byla hodně
energická, což byl občas problém při
svatořečení, ale přitom byla stále pokorná a prostá. Ona sama se označila
pouze za Boží nástroj, ne za něco výjimečného. Ráda bych vám ji proto představila v krátkém životopise.

Sv. Bernadeta Soubirous se narodila
7. ledna 1844 v Lurdech ve Francii
jako nejstarší dítě. Pocházela
z chudé a početné rodiny, měla jednu mladší sestru a dva mladší bratry,
o které se starala. Její otec byl pŧvodně mlynář, ale byl dlouho bez
zaměstnání a rodina ţila jen z jeho
příleţitostných prací. Pro velkou
bídu se v roce 1856 museli přestě-
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hovat do prostor bývalého lurdského vězení, které
bylo hodně vlhké. Moţná právě proto Bernadeta prodělala v 11 letech choleru a od té doby byla zdravotně oslabená. Přestoţe její rodina byla chudá, nechyběla v ní zboţnost a láska. V roce 1856 odešla k jedné rodině, kde pásla ovce a starala se o děti. Na vzdělání jí čas nezbýval, stále se však modlila rŧţenec,
kdyţ hnala ovce na pastvu. V roce 1857 se vrátila
domŧ a začala chodit do školy, kde ji vyučovaly řeholní milosrdné sestry z Nevers a kde se začala připravovat k 1. svatému přijímání. Přesto nechodila do
školy soustavně, starala se o sourozence a chodila pro
dřevo na topení. Ve čtvrtek 11. 2 1858 při sbírání
dřeva v massabielské jeskyni u řeky Gavy zaţila
první zjevení Panny Marie, kterou označovala „PANÍ“. Ta se jí zjevila celkem 18x v období od
11.2 do 16. 7. 1858. Při
prvním zjevení, stejně
pak i při dalších, se Bernadeta s „Paní“ pomodlila rŧţenec, při třetím
zjevení 18. 2. se jí Panna
Maria zeptala, zda jí
nechce udělat laskavost a
přicházet za ní po 15 dní.
Také jí řekla: „Neslibuji
ti, ţe budeš šťastná v
tomto
ţivotě,
ale
v druhém.“ Při dalších
zjeveních poţadovala od
Bernadety i od ostatních
modlitbu a skutky pokání. Při 16. zjevení jí řekla, ţe
je Neposkvrněné Početí. Při jednom zjevení byl na
pokyn Panny Marie ze země vyveden pramen, u kterého se začala dít mimořádná náhlá uzdravení. To
vyvolalo o Bernadetu velký zájem jak u prostých lidí,
tak i u policie a církevních hodnostářŧ. Bernadeta
byla vyšetřována a bylo jí bráněno v návštěvách jeskyně, bez úspěchu.
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Zájem o ní zŧstal, proto od roku 1858 ţila u řehoních
sester a chodila do školy. V roce 1862 po těţké nemoci začala uvaţovat o vstupu do kláštera. Později se
rozhodla pro milosrdné sestry v Nevers nad Loirou
ve střední Francii. U jeskyně se rozloučila 3. 7. 1866
a druhý den přijala řeholní roucho a jméno sestra
Marie Bernarda. Jako sestra byla velice svědomitá,
zachovávala mlčení, ale ve chvílích rekreace přitahovala všechny svou veselostí. Neměla v sobě nic z
přehnané zboţnosti, modlila se za obrácení hříšníkŧ a
obětovala za ně své utrpení. V noviciátu se projevil
její špatný zdravotní stav. 14. 8. 1866 onemocněla,
25. 10. přijala svátost nemocných a předčasně jí bylo
dovoleno sloţit řeholní sliby. 8. 12. se její zdravotní
stav zlepšil. V klášteře dělala pomocnici klášterní
ošetřovatelce a krátce
byla pomocnicí zákristiánky. V roce 1875 onemocněla naposled. Kromě astmatu a revmatismu u ní postupovala
tuberkulóza kostí a rakovina pravého kolena.
Všechny nemoci přijímala s oddaností k oběti.
K tělesnému utrpení se
připojovalo i duchovní, a
to nepochopení některých
představených.
Bernadeta
přijímala
všechny nespravedlnosti
a poníţení s klidnou
myslí. 28. 3. 1879 přijala svátost nemocných a 16. 4.
1879 její utrpení skončilo. Zemřela ve věku 35 let.
Pohřbena byla v neverském klášteře. Blahořečena
byla v roce 1925 a v roce 1933 svatořečena Piem XI.
Její tělo zŧstalo neporušené a je uloţeno v klášterním
kostele Saint-Gildard v Nevers.
Sestra Bernadeta
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BRATRUŠOV
Obec Bratrušov je stará německá osada zaznamenaná jiţ v nejstarších kronikách okresu Šumperk
pod jménem Bratruschendorf. Její součástí je
obranný kostel Všech svatých z roku 1340, který
díky střílnám a velmi silnému zdivu vydrţel nápor
husitských válek i války krále Matyáše s Jiřím
z Poděbrad, při nichţ i větší hrady a zámky padly
do rukou nepřátel, např.: Losiny, Bludov, Brníčko
a Branná. Jedná se o jednolodní stavbu
s polygonálním závěrem a šestibokou věţí nad
střešním hřebenem. Klenutí je gotické v čistém
slohu. Okna byla pŧvodně jistě také gotická, ale
časem byla vyměněna a nahrazena většími a dostala podobu oblouku. V roce 1603 došlo
k přestavbě kostela, proto jej dnes označujeme
jako památku architektury pozdně renesanční.
Empírová předsíň byla přistavena v roce 1833.
Za faráře Alberta Stefana (pŧsobil zde v letech 1896-1936) byl kostel vymalován. V následujícím roce došlo
k rozšíření hřbitova směrem na sever. Roku 1909 se kostel dočkal další výměny oken, kdy byla přidána i barevná
skla, opravovala se venkovní strana kostela, pravděpodobně byly také zastřeny všechny fresky. O rok později proběhla renovace oltářního obrazu a obrazu sv. Vavřince nad
bočním oltářem. V témţe roce byl firmou Hanel zhotoven
hlavní oltář a sochy světcŧ sv. Petra a sv. Pavla. Roku 1913
byla pro bratrušovský hřbitov pořízena nová kovová vrata.
Zhotovil a poskytl je umělecký kovář ze Šumperka. V dalším
roce se podařila renovace kazatelny. Za další dva roky byly
pro válečné účely zabaveny tři kostelní zvony. Největší váţil
430 kg, druhý 221 kg, třetí byl umíráček. Aby mohly být
z věţe shozeny, musely být rozbity na kusy. Za dvanáct let
došlo k další velké renovaci. Provedla se oprava sakristie a
bočního vchodu, byla poloţena nová podlaha a nová střecha
nad sakristií, později i křtitelnice.
Dne 26. 7. 1935 byl v Innsbrucku vysvěcen bratrušovský
rodák P. Josef Bittner. Primice v kostele Všech svatých proběhla 3. srpna. P. Bittner byl členem jezuitského řádu, dlouho
pŧsobil v Opavě a později ve Staré Bělé. Rok po jeho svěcení
byly do kostela pořízeny nové zvony, avšak v roce 1942 byly
kromě umíráčku opět zabaveny pro válečné účely.
Starý obranný kostel na severní Moravě v obci Bratrušov, okres Šumperk. Kostel má střílny a velmi silné zdivo.
Byl postaven asi roku 1340 a vydrţel i nápor husitských válek
i války krále Matyáše s Jiřím z Poděbrad, kde i větší hrady
padly do rukou nepřátel, jako např.: Losiny, Bludov, Brníčko
a Branna. Obec Bratrušov je stará německá osada a je i
v nejstarších kronikách okresu Šumperk pod jménem Bratruschendorf. Klenutí je gotické v čistém slohu. Okna byla jistě také jistě gotická, ale časem byla vyměněna a nahrazená většími. Zřejmě rok 1340 je směrodatný pro znalce k určení stáří kostela.

B O H O S L U Ţ B Y
středa 16.45 hod
neděle 10.30 hod.
Tam&Tam - Číslo 2, Ročník 2, Únor 2011
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SVÁTEK PANNY MARIE LOURDSKÉ
– 11. 2. –

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Roku 1992 papeţ Jan Pavel II. příhodně ustanovil na 11. únor, kdy je v církevním kalendáři památka
Panny Marie Lurdské Světový den nemocných. Na nemocné vzpomínáme při kaţdé modlitbě litanií k Panně
Marii, kdy ji vzýváme jako Uzdravení nemocných. Samotné Lurdy jako místo zjevení Panny Marie se staly
poutním místem především všech nemocných, z nichţ
tam někteří byli také uzdraveni.
Světový den nemocných je vhodnou připomínkou,
abychom
znovu objevovali
dŧleţitou přítomnost trpících ve
společenství křesťanŧ a dokázali také ohodnotit jejich přínos. Na první
pohled se člověku zdá utrpení a bolest jako něco naprosto nepochopitelného; ve světle Kříţe ale získává zcela jiný význam.

Papeţ Jan Pavel II. napsal:
... Světový den nemocných je mocnou připomínkou, abychom znovu objevili
důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. Prostému lidskému pohledu se bolest a nemoc
mohou jevit jako absurdní skutečnosti: když se ale člověk dá osvítit světlem
evangelia, dokáže vyhmátnout její hluboký spásonosný význam. „Z paradoxu Kříže vyvěrá odpověď na naše nejvíce zneklidňující otázky. Kristus trpí
za nás: Bere na sebe utrpení všech a vykupuje je. Kristus trpí s námi, tím,
že nám dává možnost sdílet s ním své trýzně. Lidské utrpení spojené s Kristovým se stává prostředkem spásy“.
Modlitba Jana Pavla II. v lurdské jeskyni

V Šumperku chceme vyuţít příleţitosti Dne nemocných a zveme na mši sv. spojenou s udělováním svátosti
nemocných všechny starší a nemocné farníky. Tato mše sv. se bude konat v sobotu 12. února v 8.30 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě
potřeby je doprovodili nebo přivezli. Pro všechny, kteří se nemají jak dopravit do kostela, nabízíme organizovaný odvoz. Prosíme, abyste jména těchto osob nahlásili v sakristii s jejich adresou a telefonickým kontaktem. Prosíme současně, aby se v sakristii nahlásili i ti, kdo jsou ochotni poslouţit jim svým automobilem.
Po mši svaté pak připravujeme pro všechny nemocné i s jejich doprovodem přátelské posezení na farním
středisku, kde pro ně bude připraven zábavný program, při kterém si společně popovídáme a zazpíváme.

DRAZÍ STARŠÍ A NEMOCNÍ BRATŘI A SESTRY, ZVEME VÁS K PROŢITÍ KRÁSNÝCH CHVIL PŘI SETKÁNÍ S BOHEM V KOSTELE A POTÉ VE SPOLEČENSTVÍ
FARNÍKŦ. PŘES VEŠKERÉ POTÍŢE NEVÁHEJTE A POPROSTE SVÉ BLÍZKÉ, ABY
VÁS DOVEZLI NEBO NAHLÁSILI VE FARNOSTI. RÁDI VÁM POMŦŢEME
S DOPRAVOU. TĚŠÍME SE NA VÁS.
Tam&Tam
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D
razí,
máme v sobě hluboce zakódováno, ţe nemocnice je proto, abychom v ní léčili lidské
tělo. Je to bezesporu pravda.
Znamená to ale, ţe naše duše
zŧstává zatím doma? Ţe během pobytu v nemocnici se o
ni nemusíme starat? Opak je
pravdou. Jakékoliv ohroţení
těla je upozorněním, ţe je
třeba se postarat i o duši. Jenţe v situaci hospitalizace na to najednou zapomínáme; máme starosti, obavy a strach o svŧj zdravotní
stav, o rodinu, lékařské postupy... a otázka „jste věřící“, kterou najdeme v dotazníku při nástupu do nemocnice, nám připadá nesmyslná, někdy nás i rozčílí.
A přece jde o něco nesmírně dŧleţitého. Za
prvé proţívání víry není bez vlivu na náš zdravotní
stav. Vzpomínám si, jak jsem jednou šel navštívit
jednoho těţce nemocného člověka. Sestřičky mě
nejprve k němu nechtěly pustit, ţe prý o tom musí
vědět primář. Čekal jsem na něj a přemýšlel, jak ho
přesvědčím, ţe nemocný má právo na moji návštěvu.
O to více jsem byl překvapený, kdyţ primářova první
slova byla: „Pane faráři, dobře, ţe jste tady, musím
s vámi mluvit.“ Řekl mi, ţe ví o tom, ţe nemocný je
hluboce věřící, ţe mu to sdělila rodina. Proto mě
velmi prosil o spolupráci. Chtěl, abych ho povzbudil,
říkal, ţe úspěšná léčba ve velké míře závisí na vnitřním postoji, ţe mnohokrát viděl, jak návštěva kněze
dokázala nemocnému dodat sílu k boji, ať to zkusím,
protoţe tento člověk to velmi potřebuje. Snaţil jsem
se. Nevím, jak to dopadlo, ale mně zŧstal v paměti
rozhovor s tímto lékařem a velký klid ve tváři dotyčného nemocného, kdyţ jsem odcházel.
V Přerově jsme zase chodili pravidelně
v odpolední době na LDNku. Téměř při kaţdé naší
návštěvě jsme se ve výtahu setkali s jedním doktorem, který se právě vracel z oběda. Pokaţdé nám
řekl: „Páni faráři, vy tu uděláte víc neţ my, doktoři,
pojďte.“ A hlasitě ohlašoval náš příchod staniční
sestře.
Za druhé si musíme uvědomit, ţe naše víra
nám dává naději, i kdyţ v lidské rovině uţ ţádná
naděje není. Dává nám výhled do věčnosti. Samotná
nemoc nás dokáţe vtáhnout do beznaděje. Právě tehdy potřebujeme sáhnout pro poklad, kterým je víra.
Mnohokrát to ale nedokáţeme sami. Potřebujeme
pomocnou ruku, která nám pomŧţe objevit tento
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poklad, schovaný někde hluboko v srdci; někoho, kdo
si s námi klidně popovídá o těch nejobyčejnějších
věcech, pak citlivě „naťukne“ i toto téma, připomene
nám, ţe přece existuje i „jiný svět“, domluví a zprostředkuje návštěvu kněze a udělení svátosti. Mnozí
nemocní potřebují takový „mezistupeň“, aby kněze
dokázali přijmout. Často se stává, ţe přijdu do nemocnice za jedním nemocným, začnu se s ním modlit
a najednou se ozve z další postele tichý šepot modlitby a já zjistím, ţe je tu někdo další, kdo si vzpomněl,
ţe je věřící, a někdy také poţádá o rozhovor či svátosti.
V současné době i zdravotnická zařízení ve
svých pravidlech předpokládají sluţbu těch, kteří
vedle doktorŧ slouţí nemocným právě v rámci duchovního rozměru člověka. Říká se jim rŧzně: nemocniční kaplani (nebo dokonce kaplanky), pastorační pracovníci ve zdravotnictví či duchovní sluţba.
Jsou to lidé, jejichţ úkolem je být pro pacienty, mluvit s nimi, potěšit a povzbudit, nasměrovat je na duchovní oblast lidského ţivota. Na internetových
stránkách jedné nemocnice jsem našel větu: „Duchovní péče je snahou o naplnění spirituálních potřeb
našich pacientů jako důležitého faktoru při uzdravování, přijímaní nemoci, hledání cesty a smyslu života.“ Ó, jak je dobré, ţe skončila doba, kdy toto lidé
nechápali.
Jsem velice rád, ţe i v naší šumperské nemocnici je někdo, kdo se těmto potřebám pacientŧ
mŧţe věnovat. Uţ nějakou dobu je v nemocnici zaměstnaná jako „nemocniční pastorační asistentka“
paní Lenka Topolanová. Doufám, ţe se její vzácná
sluţba bude stále více stávat běţnou praxí v rámci
nemocniční péče. Jsem rád, ţe otázka víry neskončí
jen nějakým krouţkem v dotazníku, ale ţe osobní
víra nemocného bude mít moţnost vývoje při jejích
návštěvách a rozhovorech, a to s veškerou ohleduplností vŧči těm, kteří o toto zájem nemají. Jsem rád, ţe
někdo zprostředkuje a nabídne návštěvu kněze (samozřejmě nejen katolického) a bude pojítkem mezi
nemocnicí a duchovní správou.
Přinášíme vám u příleţitosti „dne nemocných“ krátký rozhovor s paní Topolanovou. Ať o ní
víte a nebojíte se, ţe je to někdo cizí a vám neznámý.
Na
závěr
připomínám,
ţe
kněze
k nemocnému mŧţete zavolat vţdycky, v náhlých
případech třeba i v noci, a hlavně se nemusíte jeho
návštěvu bát nabídnout svým blízkým. Přes veškeré
obavy je to pro ně pomoc a povzbuzení.
P. Slawomir
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PANÍ LENKA TOPOLANOVÁ
Asi málokdo ví, ţe ve Ţlebu u Hanušovic působí od září nová pastorační asistentka, která se začala profesně věnovat práci velmi
netypické a v našem prostředí spíše neznámé. Kdyţ napíšeme, ţe je
nemocniční kaplankou v šumperské nemocnici, nebudeme si zřejmě umět představit, co je náplní takové práce. Kdo z nás se osobně
setkal s nemocničním kaplanem právě v šumperské nemocnici?
Proto bude nejlepší, kdyţ se nám paní Lenka Topolanová
v následujícím rozhovoru představí sama.
Protoţe Vás čtenáři našeho Tam&Tamu zřejmě nebudou znát vůbec,
mohla byste se jim v úvodu krátce představit? Odkud pocházíte, jak jste
se ocitla v Hanušovicích, pár slov o Vaší rodině, dětech a tak.
Dobrý den, na úvod bych vás, všechny čtenáře Tam&Tamu, chtěla
pozdravit, a to jak z pozice soukromé, tak pracovní. Jak jste jiţ zmínila,
jmenuji se Lenka Topolanová. Narodila jsem se tady na horách - ve Ţlebu u Hanušovic - a aţ studia a manţelství
mě odvály trochu níţ, na jiţní Moravu. Touha slouţit nemocným se u mě zrodila uţ v mém prvním zaměstnání
v charitě. Poté jsem vystudovala zdravotní školu a etickou a křesťanskou výchovu na Teologické fakultě
v Olomouci. Pak následovala zaměstnání v nemocnici a v hospici u umírajících. V té době jsme s manţelem zaloţili rodinu. Máme tři holčičky - Sáru, Marušku a Esterku. Ptáte se jistě, jak jsem se ocitla opět doma – na horách. S
manţelem jsme si touhu po horách uchovávali celou dobu v našich srdcích a dlouho jsme o myšlence odstěhovat se
sem polemizovali. Okolnosti tomu tak nakonec chtěly, ţe jsme opravdu tady. Je tu tvrdší ţivot, v lecčems i těţší,
ale máme to tady moc rádi. Hodně si cením vzájemné pomoci lidí, která tady na malé vesnici je.
Mohla byste nyní představit Vaši práci, co vlastně obnáší a čeho přesně se týká?
Ano máte pravdu, role nemocničního kaplana je v šumperské nemocnici nová a neobvyklá a jsem nesmírně ráda, ţe
se i zde zavádí. Současná medicína uznává jiţ bez předsudkŧ, ţe vedle péče o tělo je dŧleţitá péče i o duši. Je to
známka, ţe si stále více uvědomujeme, ţe duchovní svět nepatří pouze do soukromí a jen některým, co chodí do
kostela, ale ţe duchovní potřeby jsou součástí kaţdého z nás, ať věřícího či nevěřícího. Kaţdý hledá odpovědi po
smyslu ţivota, smyslu utrpení, nemoci, smrti, ptá se na otázku, kdo je, proč tu vlastně je, a jestli to má ještě cenu.
Tyto otázky se často vynořují, aţ kdyţ v našem ţivotě dochází k závaţným změnám - např. při váţném onemocnění, při změně ţivotní situace, při setkání se smrtí. Nebo ve stáří. Současné nemocnice vycházejí vstříc těmto duchovním potřebám lidí, proto je tu práce nemocničního kaplana, který nabízí doprovázení nemocných i jejich blízkých v hledání odpovědí na tyto otázky, pomáhá jim hledat nové síly, překonávat jejich obavy, utrpení a úzkosti. A
v neposlední řadě je zde nemocniční kaplan i pro personál, který se kaţdodenně s utrpením potýká.
A jak se ve Vás zrodila myšlenka, rozhodnout se ve své profesi k něčemu tak netradičnímu?
Tato otázka mě rozesmává, protoţe se mi vybavuje celá moje minulost. Kdyţ jsem byla malá, chtěla jsem být laborantkou, pŧvodně jsem ji i vystudovala, ale po revoluci jsem nenašla uplatnění. Vyrŧstala jsem v katolické rodině a
právě v této době jsem sama konvertovala. Mŧj ţivot změnil i mé priority a svou budoucnost jsem vloţila do rukou
Jeţíše. V době následujících studií jsem ani netušila, ţe role nemocničního kaplana pro laika existuje, natoţ ţe bych
jím jednou mohla být já. Se změnou bydliště přišla i tato nabídka.
Jaké jsou Vaše první dojmy z konkrétní práce v šumperské nemocnici?
Oceňuji vstřícnost, zájem a podporu vedení a vedoucích pracovníkŧ jednotlivých pracovišť.
Budete ve své práci spolupracovat kromě katolické církve také s jinými církvemi? A jak si takovou spolupráci
konkrétně představujete?
Já nenahrazuji místní náboţenské představitele, ale vyplňuji speciální potřeby vyplývající z prostředí, ve kterém
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jsem. Vţdyť kdo jiný by mohl udělit nemocnému pomazání nemocných - svátost, která nemocného velmi vnitřně
posiluje, nebo svátost smíření či eucharistii neţ kněz. Samozřejmě budu spolupracovat s jinými církvemi, bez toho
by to ani nešlo. Zatím je ale vše teprve v počátku, tak nebudu předbíhat. Také vybízím ke spolupráci dobrovolníky,
kteří chtějí být nemocným na blízku a doprovázet je. I pro ně je zde místo.
Rozhodnout se k takové práci můţe jen člověk, který má dobrý vztah jak k Bohu, tak k lidem. Souvisí s tímto i
nějaký další Váš zájem či záliba nebo jsou Vaše „mimopracovní zájmy“ úplně odlišné?
Jsem poměrně aktivní člověk, který je mezi lidmi rád, a mám rovněţ ráda, kdyţ spolu mŧţeme vytvářet něco i pro
druhé - nejen pasivně přihlíţet dané situaci. Protoţe mám malé děti, podřizuji své aktivity i jim, a tak jsem
v bývalém bydlišti zaloţila Mamina klub. Kaţdý týden jsme něco tvořili, pořádali jsme burzu věcí a hraček, vyráběli jsme věci na jarmark atd. Jinak svŧj čas věnuji rodině, miluji toulky přírodou, dobré knihy a čas strávený před
svatostánkem.
Začal nový rok a s ním spousta nových představ, plánů a předsevzetí. Máte nějaké vlastní?
Já si na Nový rok předsevzetí nedávám, tento den není pro mě nijak závazný. Jinak samozřejmě plány mám. Nastoupila jsem do nového zaměstnání a tady se plánŧ nabízí hodně. Hlavně si ale přeji, aby má pomoc byla uţitečná.
Mohla byste se se čtenáři našeho časopisu na závěr rozloučit nějakou myšlenkou, která Vás oslovuje?
Napadá mě taková aktuální myšlenka, kterou nabízí sám "Král pokoje" jako lék na naše strachy, úzkosti, obavy:
"Pokoj vám zanechávám, svŧj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a
neděsí."Jan 14,27. Tak čerpejme plnými doušky. S pozdravem Lenka Topolanová.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Na konec jedno krásné svědectví o síle modlitby. Slyšel jsem tuto historii před léty při jednom setkání osobně a dobře jsem si ji zapamatoval. Nechtěl jsem, aby tu zazněla jen zprostředkovaně, poprosil jsem proto
paní doktorku Dostálovou, aby nám o svém záţitku napsala do Tam&Tamu sama. A moc ji za to děkuji.
Kéţ je tato historie pro nás velkým povzbuzením k modlitbě s nemocnými a za nemocné.
P. Slawomir

MODLITBA U LŦŢKA NEMOCNÉHO
Pracovala jsem na lŧţkové části interního oddělení
okresní nemocnice. V mé péči byl padesátiletý pacient se srdeční arytmií - nepravidelnou činností srdce.
Absolvoval jiţ řadu vyšetření a léčebných procedur
na vyšších pracovištích. I přes léčbu se jeho stav
začal zhoršovat, nepravidelná srdeční činnost vyčerpávala srdce. Byl převezen na jednotku intenzivní
péče. Následovala intenzivní léčba, opět konzultace
s vyššími kardiologickými centry, byly vyčerpány
všechny dostupné léčebné moţnosti. Vzhledem ke
zhoršujícímu se stavu byla přivolána jeho manţelka a
děti. Po smutných slovech pana primáře, ţe mu současná medicína jiţ nemá co nabídnout, jsem okamţitě
věděla, na Koho se mám obrátit. Usebraně jsem se
modlila k našemu Otci. Prosila jsem o uzdravení ve

jménu Pána Jeţíše. S napětím jsem sledovala stav
pacienta a chaotickou srdeční křivku na monitoru.
Nic se nezměnilo. Měla jsem jiţ jen jedinou myšlenku - ať se stane Boţí vŧle. Plna dŧvěry ale i smutku z
pacientova stavu jsem odcházela za ostatními pracovními povinnostmi. Najednou jsem ale uslyšela
pravidelný zvuk signalizace srdeční činnosti a na
monitoru se objevil pravidelný rytmus. Byla jsem
naplněna velkou radostí a vděčností. Pacientŧv stav
se začal postupně zlepšovat. Po dvou dnech byl přeloţen na běţné oddělení a po týdnu byl propuštěn
domŧ ke své rodině. Bylo to mne velké povzbuzení,
které se vine jako nit nejen mou lékařskou praxí ale i
mým ţivotem. I kdyţ jsou vyčerpány všechny lidské
moţnosti, modlitba a pokorné odevzdání se do Boţí
vŧle činí zázraky. Bohu díky.
MUDr. Magdalena Dostálová, Přerov
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2011
Dne 9. 1. 2011 byla v našem děkanátu ukončena pouť tří
králŧ po našich městech a obcích. Celkem koledovalo 175
skupinek ve 23 obcích. V Šumperku nekoledovali jen farníci,
ale také ţáci Gymnázia a Střední zdravotnické školy a sboristé ŠDS. Vyuţití podílu našeho děkanátu, který činí 58%
z celkové vybrané částky se uskutečňuje prostřednictvím
Charity Šumperk. Ta navrhne záměry vyuţití finančních
prostředkŧ tříkrálové komisi Arcidiecézní charity Olomouc.
K realizaci dochází aţ na základě tohoto schválení. A jaké
záměry budou komisi předloţeny letos?
Výbava humanitárního vozidla a humanitárního týmu. Vzhledem k opakujícím se přírodním katastrofám nastala nutnost mít jedno vozidlo připraveno pro
okamţitou pomoc např. při povodni. Stejně tak zaměstnanci, kteří se takové akce účastní, potřebují mít určitou výbavu, aby mohli tuto pomoc okamţitě realizovat.
Nákup automobilu pro zvýšení dostupnosti sluţeb Charity Šumperk. Charita Šumperk disponuje 12 vozidly, kterými zajišťuje terénní sluţby. Jedno vozidlo ujede prŧměrně měsíčně více neţ 1 200 km. Jednomu
z vozidel končí technická zpŧsobilost letos v březnu, dalšímu v příštím roce. Proto pro zajištění sluţeb a
bezpečnost zaměstnancŧ je potřeba obnovit vozový park.
Rozšíření a obnova sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomŧcek. Pŧjčovna pomŧcek doplňuje základní sluţby a nemalou měrou se podílí na komplexPočet
nosti poskytovaných sluţeb. Sortiment je potřeba stále
Název
obce
Částka
v
Kč
skupidoplňovat a obnovovat tak, aby byl pro uţivatele nejen
nek
atraktivní, ale i bezpečný.
Bludov
11 ks
54
642,Podpora Centra pro rodinu v Šumperku. Centrum pro
11 ks
26 193,rodinu se za krátkou dobu pŧsobení v našem děkanátu Bohdíkov
Bohutín
3 ks
10
086,stalo jeho nedílnou a respektovanou součástí. Nabízí
Bratrušov
3 ks
16
636,spoustu aktivit, které jsou zaměřeny také na cílovou
Bušín
3 ks
10
053,skupinu naší organizace, proto chceme podporovat jeho
Dolní
Studénky
8 ks
26
359,činnost.
Hanušovice
14 ks
37 940,Podpora Poradny pro ţeny a dívky. Nezisková organiHraběšice
1 ks
3 838,zace, která pŧsobí zejména ve školách našeho děkanátu.
Jindřichov
3 ks
9 300,Hlavní náplní je přednášková činnost zaměřená na poKopřivná
1 ks
6 701,moc rodinám v nouzi.
Loučná nad Desnou
5 ks
27 933,Přímá pomoc. Je to finanční pomoc, která má dvě ob- Malá Morava
2 ks
5 758,lasti. První z nich je pomoc při ţivelných katastrofách Nový Malín
11
ks
37 760,(v loňském roce např. Haiti). Druhá část je pomoc li- Olšany
3 ks
13 698,dem v materiální nouzi. Tato pomoc není poskytována Rapotín
11 ks
30 722,kaţdému, před jejím poskytnutím probíhá sociální šet- Rejchartice
1 ks
2 406,ření.
Ruda nad Moravou
12 ks
52 549,A TEĎ TROCHU ČÍSEL:
Sobotín
5 ks
16 964,TKS 2011 se zúčastnilo 681 koledníkŧ. 624 bylo z řad
farníkŧ, 57 byli ţáci šumperských středních škol. Bylo zapečetěno 175 pokladniček. Nejvyšší prŧměrná částka v pokladničce
byla v Kopřivné – 6 701 Kč (Loučná n.D. - 5 587 Kč, Bratrušov
– 5 545 Kč). Nejvyšší výnos v jedné pokladničce byl
v Šumperku, a to 18 144 Kč. Celkový výtěţek 582 596 Kč,
z toho podíl Charity Šumperk činí 337 906 Kč.

Staré Město
Šumperk
farnost
školy
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem

23 757,84 880,55 397,29 403,55 441,0,28 980,582 596,-

7 ks
33 ks
14 ks
19 ks
12 ks
2 ks
13 ks
175 ks

Marie Vychopeňová
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NA CO PĚKNÉHO VÁS CHCEME
POZVAT V ÚNORU
Klub osamělých (nejen) rodičů
Neklidné dítě v neklidné rodině - Mgr. Hana Heiserová; 2. 2. 2011
Hry manipulativní a jiné aneb Jak sebou nenechat manipulovat; 23. 2. 2011 – MUDr. Jitka Krausová
Vţdy od 16.00 - 18.30, Generála Svobody 2,Špk, vedle obchŧdku Rozmanitosti; vstupné dobrovolné
Ţena v sedmi pádech!
Oslovujeme „Ţeno!“ tvořivá aktivita, ve které se ještě více poznáme
pátek 18. února v 19.00 na farním středisku, vstupné dobrovolné, cena za materiál.
20.2. Maškarní bál pro děti, v 15.00 na farním středisku (…A moţná opět přijde kouzelník) vstupné 30 Kč/osobu
NÁRODNÍ TÝDEN MANŢELSTVÍ
Jiţ pátým rokem se bude konat od 14. 2. do 20. 2. 2011, v týdnu sv. Valentýna (14. 2.), Národní týden
manţelství. Je příleţitostí pro všechny páry zaměřit se na svŧj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden
manţelství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manţelství neměly chybět. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manţelství chystají nebo uţ jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním zpŧsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouţí. Je bláhové si myslet, ţe se nám
podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manţelství mŧţe být bezpečným místem, kde platí slib
lásky v dobrém i zlém, který jsme si dali, a o kterém víme, ţe „sliby nejsou chyby“.
Národní týden manţelství bude zahájen 14. února 2011 tiskovou konferencí, uspořádanou se souhlasem
premiéra Petra Nečase v budově Úřadu vlády ČR. Vedle motta „Dobré manţelství není samozřejmost“, které provází NTM od prvního ročníku, bude tématem letošního týdne manţelství otázka věrnosti v manţelství. Proto je
motto dnešního ročníku příznačné – „Věrnost není slabost“. (více na www.tydenmanzelstvi.cz)
V RÁMCI NÁRODNÍHO TÝDNE PRO MANŢELSTVÍ SRDEČNĚ ZVEME
Tvoření pro celou rodinu - Valentýnské malovaní - 9. 2. (hrníčky pro naše milé; 60 Kč); od 17.00 - 18.30, Generála Svobody 2,Špk, vedle obchŧdku Rozmanitosti;
„Valentýnské posezení“ právě v den svátku sv. Valentýna v pondělí 14. 2. 2011. Akce se uskuteční na farním
středisku v 18.00. Na programu bude kromě společného vzájemného povídání u malého občerstvení setkání
s pozvanou osobností (párem), která na téma „Věrnost není slabost“ krátce promluví, společná diskuse nad tématem a malé valentýnské překvapení. Vstupné dobrovolné.

Dne 11. 2. 2011 v 19.00 se na farním
středisku uskuteční v rámci MSKA přednáška pana Dr. Tomáše Matějce s názvem
Latinská literatura v českých zemích. Dr. Matějec vystudoval češtinu a latinu. Do předloňského roku učil na vysoké škole pedagogické v Liberci. Do té doby ţil v Jablonci nad Nisou.
V roce 2009 nastoupil do kněţského Konviktu v Olomouci. V současné době je bohoslovcem v kněţském semináři v Praze.
Jiţ dnes také předběţně informujeme o další přednášce MSKA, která se bude konat 29. dubna. Její název je
Historie, kultura a tradice ţidovské obce. Přednášet bude pan Luděk Štipl z Loštic.
Zdenka Hlaváčová
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O DUCHOVNÍ OBNOVĚ PRO ŢENY V SOBOTÍNĚ
Přijaly jsme pozvání Dany Poníţilové na duchovní obnovu pro ţeny
na téma odpuštění s P. Vratislavem Kozubem, která se konala na faře
v Sobotíně. Protoţe jsme proţily opravdu krásný čas, rády bychom se
s vámi podělily o své záţitky a dojmy.
Začaly jsme v pátek večer adorací s p. Milanem Palkovičem v útulné kapličce sobotínské fary, zpěv se střídal se
slovem otce Milana a tichou modlitbou. Druhý den jsme zahájily opět adorací. Ve zpěvu písní jsme chválily Pána. Po
krátkém seznámení se s P. Kozubem následovala přednáška o odpuštění. Dostaly jsme mnoho podnětŧ k zamyšlení se
nad tím, proč je ve světě tolik zla, proč se dnes nemluví o hříchu, kam se tento pojem vytratil a s ním i pojem odpouštění.
Kde není hříchu, není třeba odpuštění. Odpuštění uzdravuje, urovnává vztahy, dává svobodu. Odpuštění není cit, ale
vŧle, rozhodnutí nechat vyléčit ránu. K tomu nám pomáhají svátosti, ale hlavně dŧvěra v Jeţíše. Znovu jsme si mohly
uvědomit, ţe bez Jeţíše, bychom to nezvládly, jak moc velká byla jeho oběť a co vše pro nás vykonal a koná. On jediný
nám nejlépe rozumí, On jediný nás mŧţe uzdravit. Během přednášky jsme několikrát společně rozjímaly nad Biblí a
odpovědi našly právě ve čtení Písma. Den jsme zakončily adorací, po které jsme ještě odešly na hřbitov pomodlit se
k hrobu sestry Marie Paschalis.
V neděli jsme proţily krásnou mši svatou v kapličce, pak nastal čas na společné sdílení se. Heslo a motto duchovní obnovy: Vejdi celý, zůstaň sám a vyjdi jiný, bylo opravdu příznačné. Zcela jistě jsme ze sobotínské fary odcházely změněny a s odhodláním se ještě více přiblíţit našemu Bohu a všem lidem, našim bliţním.
Duchovní víkend nás velice oslovil, pomohl nám zastavit se, urovnat si myšlenky a načerpat síly do dalších dní.
Děkujeme z celého srdce P. Vratislavu za milé duchovní vedení a Daně Poníţilové za laskavou péči v přátelském ovzduší sobotínské fary.
Anna Hovancová a Marie Vranová

65. VÝROČÍ ZALOŢENÍ A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI SEKULÁRNÍHO INSTITUTU DÍLO BLAŢENÉ ZDISLAVY 1946 – 2011 - SPOLEČNĚ DĚKUJEME BOHU ZA NAŠE POVOLÁNÍ A MODLÍME SE ZA OBNOVENÍ
A PROHLOUBENÍ NAŠEHO ZASVĚCENÍ A SLUŢBY
Náš sekulární institut Dílo blaţené Zdislavy je součástí dominikánské rodiny. Jeho zakladatel PhDr. Jan Bernardin
Skácel, OP před pětašedesáti lety zaloţil společně s MUDr. Marií Veselou společenství sester, jehoţ posláním bylo pomáhat
biskupŧm a kněţím v pastoraci zvláště v pohraničních farnostech, oslabených odsunem německého obyvatelstva.
15. ledna 1946 sloţila doţivotní sliby v kostele v Holýšově v plzeňské diecézi zakladatelka a první sestra. Oficiální činnost
zahájilo společenství 19. března 1946 otevřením kursu pro laické katechetky. Později se sestry usadily také na faře v Hradci u
Stoda a na ţádost biskupa Štěpána Trochty pracovaly na rŧzných místech v litoměřické diecézi. Veřejně mohly pracovat jen do
roku 1950, pak přešly do ilegality a pŧsobily tajně. Pracovaly jako pomocnice na farách nebo v civilních zaměstnáních, většinou ve zdravotnictví. V šedesátých letech se společenství rozšířilo také na Moravu.
K oficiálnímu církevnímu schválení institutu došlo aţ 26. prosince 1990. V této době mělo Dílo blaţené Zdislavy 35 sester
a kandidátek. Sestry otevřely v Litoměřicích Charitní domov Zdislava pro přestárlé kněze a věřící laiky a dále pŧsobily podle
svých sil ve farnostech. Nyní jádro institutu, které tvoří staré sestry, ţije společně v Charitním domově na Moravci, dvě sestry
pŧsobí v Praze a jedna v olomoucké diecézi. Celé společenství má 12 sester s doţivotními sliby. Jeho spirituálem je P. Antonín
Krasucki, OP.
Jubileum našeho společenství chceme oslavit především duchovně. Kaţdý měsíc jubilejního roku chceme společně rozjímat
nad jedním rysem spirituality našeho společenství a modlit se za jeho další směřování a apoštolát. K tomu vydáváme Jubilejní
sešitek s úmysly modliteb. (Mŧţete ho získat na adrese: Lenka Nezbedová, Štědrákova Lhota 79, 789 63 Ruda nad Moravou,
Nezlenka@seznam.cz., tel. 607 593 950). 15. leden proţijeme v modlitbách a obětováním mše svaté na poděkování za vznik
Díla s prosbou o poţehnání pro jeho další existenci. Na 19. března plánujeme děkovnou mši svatou na Moravci s obnovením
slibŧ. Dílo se také oficiálně zúčastní pouti ke hrobu sv. Zdislavy v Jablonném 28. května a pouti v Křiţanově 29. května.
U příleţitosti jubilea chceme vydat knihu o našem společenství, vytvořit informační leták pro případné zájemce a informovat o moţnostech zasvěceného ţivota v našem společenství v katolickém tisku. V tomto roce plánujeme uskutečnit ve spolupráci s P. Antonínem Krasuckim tyto akce:
25. – 27. března – duchovní obnovu pro mladé v dominikánském klášteře v Praze
10. – 14. července – duchovní obnovu pro mladé na Olšanských horách v Rudě nad Moravou
15. července – Den seniorŧ v Rudě nad Moravou
17. – 20. listopadu - Exercicie pro sestry sekulárních institutŧ v klášteře dominikánŧ v Praze
Prosíme všechny členy dominikánské rodiny o modlitbu za naše společenství a děkujeme všem bratrŧm dominikánŧm, kteří
nám jakkoliv pomáhali a pomáhají. Rádi mezi sebou přivítáme ţeny, které mají velkou lásku k Církvi, chtějí ţít zasvěceným
ţivotem uprostřed světa a vnášet do něj hodnoty evangelia.
Lenka Bernadetta Nezbedová
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ROZPIS VEDENÍ PÁTEČNÍCH ADORACÍ V ŠUMPERKU NA ROK 2010 – PÁTEK 17.00 HOD.
Únor
4 . února - Křesťanské ţeny /A. Nováková /
11. února - Společenství rodin / V. Schlemmerová /
18. února - Společenství rodin / V. Soukupová/
25. února - Modlitební společenství /p. Smékalová/
Březen
4. března - Společenství uklízeček /M. Sovadinová/
11.. března - Děti z katechezí /M. Sovadinová, L. Špatná/
18. března - Ministranti /P. Pawel/
25. března - Schola od sv. Jana Křtitele /V. Rozehnal/
Duben
1. dubna - Chrámový sbor /p.Bartŧněk/
8. dubna - Modlitební společenství /P. Janíčková/
15. dubna - Křesťanské ţeny /p. Nováková/
22. dubna - Malá schola
29. dubna – Scholička /P. Špatná/
Květen
6. května – Biřmovanci 2011 /P. Slawomir/
13. května - Skauti a skautky /M. Hamplová/
20. května - Modlitební společenství /p. Stránská/
27. května - Sedmikrásek /L.Špatná/
Červen
3. června - Děti, které se připravují na první svaté přijímání
10. června - Avonotaj /H. Havlíčková/
17. června - Společná adorace celé farnosti
k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu
24. června - Společenství III. řádu /p. Šilarová/
Červenec
1. července - Společenství uklízeček / p. Černá/
8. července - Křesťanské ţeny / p. Nováková /
15. července - Chrámový sbor/ p. Bartŧněk/

22. července - Farní společenství / P. Slawomir/
29. července - adorace pro zájemce
Srpen
5. srpna12. srpna 19. srpna 26. srpna -

Společenství Učíme se modlit /A. Markovská/
Modlitební společenství / p. Smékalová/
Modlitební společenství / p. Stránská/
Modlitební společenství / p. Šafářová/

Září
2. září - Klub osamělých (nejen) rodičŧ /L.Špatná/
9. září - Společenství biřmovancŧ 2011 /O. Slawomir/
16. září - Učíme se modlit /A. Markovská/
23. září - Ministranti /p. kaplan/
30. září - Společenství III. řádu /M. Šilarová/
Říjen
7. října - Malá schola /T. Suchomelová/
14. října - Společenství uklízeček /M. Sovadinová/
21. října - tichá adorace
29. října - Schola od svatého Jana Křtitele / V. Rozehnal /
Listopad
4. listopadu 11. listopadu 18. listopadu 25. listopadu -

Adorace pro mládeţ /p. kaplan/
Společenství rodin / V. Schlemmerová /
tichá adorace
Skauti a skautky /M. Hamplová/

Prosinec
2. prosince - Společenství rodin / V. Soukupová /
9. prosince - Společenství mladých. /P. Janíčková/
16. prosince - Modlitební společenství /A. Mračková /
23. prosince - tichá adorace
Případné dotazy volejte na tel. číslo 731402395 / L.
Špatná/ nebo 777 57 24 91 /Z.Hlaváčová/

INFORMACE PRO BIŘMOVANCE
1.
2.
3.
4.

Náhradní termín víkendu pro biřmovance v Centrum mládeţe v Rajnochovicích: 18.– 20. 2. 2011
Děkanátní pouť do Králík 2.dubna 15.00-20.00 hod.
Společná adorace v kostele: pátek 6.5. 17.00 hod.
Termíny přípravných setkání na středisku:
10. / 13. 2.
7. / 10. 4.
24. / 27. 2.
28.4. / 1.5.
10. / 13. 3.
12. / 15. 5.
26. / 29. 5.
24. / 27. 3.

BIŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI ŠUMPERK PROBĚHNE V NEDĚLI 5. ČERVNA 2011 V 10.00 HOD.

Prosíme všechny o intenzivní modlitbu za biřmovance, jejich kmotry a rodiny.
Ke svátosti biřmování mohou přistoupit v Šumperku i farníci z ostatních farností děkanátu,
pokud jsou k tomu připraveni svým duchovním správcem a ten potvrdí jejich zpŧsobilost.
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Pouť do Santiago de Compostella a na Světové
setkání mládeže s papežem v Madridu
a pouť do Fatimy – zve P. Milan Palkovič
K organizaci této pouti mě vedlo několik okolností. Tou základní bylo, ţe se na
mě ve farnosti obraceli lidé s tím, ţe uţ jsme
byli ve Svaté zemi, Římě, Medţugorie, ale ţe
bychom mohli uspořádat pouť do Fatimy
v Portugalsku.
Mnozí uţ byli na mariánských poutních místech, jako jsou Lurdy, La
Salette aj. ale Portugalská Fatima je přece jen
trochu z ruky. Fatimské zjevení ve mně vyvolává několik vzpomínek. První je na mého
zemřelého strýce, kněze, který přeloţil knihu
o Fatimě a o zjevení se sám intenzivně zajímal. Druhá vzpomínka je na mé dětství, kdy
jsem slyšel o fatimských tajemstvích, a zdálo
se mi nemoţné, ţe by se splnilo proroctví
Panny Marie, ţe v Rusku zvítězí její Neposkvrněné srdce. Další vzpomínka je na mé
první kněţské pŧsobiště v Šumperku. Někdy
v červenci před deseti lety zvedl otec Vojtěch
Kološ telefon, chvíli poslouchal a pak se na
mě obrátil se slovy: „Nějaká paní hledá kněze
jako duchovní doprovod do Fatimy a my uţ
jsme asi padesátí třetí, co jim volá. Nechceš
jet? Je to za čtrnáct dní v pŧlce srpna.“ Samozřejmě jsem nabídku přijal, protoţe to pro
mě byla taková děkovná pouť za dar kněţství
a něco jako pro novomanţele svatební cesta.
Já jsem to nazýval primiční cesta. Zároveň to
pro mě byla cesta spojená s mnoha obětmi.
Nejdřív se pořád porouchával autobus, aţ se
v něm zvedla opozice vyzývající k návratu.
Nepustili nás na hranicích do Švýcarska, propíchli jsme dvě pneumatiky a strávili noc na
dálnici. Kromě jiných zdravotních potíţí jsem
onemocněl zánětem močového měchýře, takţe jsem se stal opravdu zaníceným poutníkem.
Ve Fatimě jsem se dozvěděl, ţe
k tomu, co se na cestě nabízelo, vybízela Panna Maria pasáčky – aby se naučili přinášet oběti za hříšníky. Ţe tento
svět potřebuje hodně našich obětí, a ţe pohodlná cesta vede často do pekla. Fatimské zjevení mě oslovilo tím, ţe
Panna Maria vlastně předpověděla tři největší události minulého století: Vzestup a pád komunismu v Rusku, druhou světovou válku a atentát na papeţe. Svatý otec Jan Pavel II, na kterého byl právě v den zjevení 13. května
spáchán atentát, osobně přijel Panně Marii do Fatimy poděkovat za záchranu ţivota.
V letošním roce oslavím své desetileté kněţské výročí a je to pro mě zase příleţitost poděkovat Panně Marii za její přímluvy a ochranu před Zlem. A také příleţitost projít si „klekačku“, coţ je asi čtyřista metrŧ dlouhý
chodník k místu zjevení, který mohou poutníci projít po kolenou a prosit Pannu Marii o přímluvu. Já jsem se modlil
za víru ve své rodině a po deseti letech vnímám, ţe mi v tom Panna Maria pomáhá. Tatínek (dlouholetý komunista) zemřel zaopatřen svátostmi, bratr se po dlouhých letech smířil s Bohem ve svátosti smíření, sestra chodí
s vnoučaty do kostela, přestoţe s dětmi nikdy nešla a ostatní sourozenci chodí na bohosluţby, alespoň kdyţ přijedou na návštěvu za maminkou. Tentokrát se chci přimlouvat za víru a lásku ve mně svěřených farnostech a duchovní povolání v našich farnostech. Někteří lidé, co mě pŧvodně vybízeli k této pouti, uţ namítají: „Uţ obě cesty
nezvládneme, ale přesto bychom se tam rádi podívali.“ Proto jsem se pokusil skloubit do sebe dvě pouti. Tu letošní
za Svatým otcem do Madridu a tu svoji jubilejní desetiletou. Zároveň na cestě do Madridu navštívíme Santiago de
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Compostela, které mě velmi oslovuje díky otci
Líznovi, který tuto pouť prošel celou pěšky. Také
vnímám, ţe pěší pouť nabízí mnoho Boţích milostí, proto s mladými pŧjdeme několik dní pěšky
přes jeden z nejkrásnějších úsekŧ svatojakubské
cesty. Zároveň to bude spojeno s větší náročností a
omezeným komfortem, i kdyţ pro jistotu bude
stále k dispozici autobus. Celá pouť proběhne tak,
ţe nejprve s mladými pojedeme autobusem přes
Santiago de Compostela do Madridu na setkání se
Svatým otcem a odtud poletí letadlo s mladými do
Prahy, kde na ně bude čekat autobus, který je doveze zpět na šumpersko. Ve stejný den pojedou
z děkanátu mariánští poutníci autobusem do Prahy
na letiště. Odtud poletí letadlem do Madridu.
V hlavním městě Španělska přesednou na autobus,
který je přes Fatimu a Lurdy doveze domŧ.
Další velkou motivací je setkání se Svatým
otcem Benediktem XVI. Proto jsou zvaní nejen
současní biřmovanci a mládeţ, ale i ti, kteří uţ za
šest let od posledního setkání v Kolíně trochu odrostli a chtějí proţít znovu tu atmosféru radostného
společenství s ostatními mladými křesťany
z celého světa.
P. Milan Palkovič
Vzácné olejomalby, krásné sochy, unikátní relikviáře, architektonické
projekty chrámů a klášterů a stovky dalších špičkových exponátů
představují v Olomouci tři muzea: umění, vlastivědné a arcidiecézní.
Až do 27. března příštího roku je Olomouc symbolickým středem
evropské barokní kultury – probíhá zde totiž největší výstava v dějinách olomouckého muzejnictví s výstižným názvem
OLOMOUCKÉ BAROKO | VÝTVARNÁ KULTURA LET 1620-1780.
Výstava nabízí pět stovek exponátů včetně děl, která se z Olomouce
ztratila již před čtvrt tisíciletím. Značnou část z nich zapůjčilo Arcibiskupství olomoucké či některé řeholní řády a farnosti. Uměleckou
kvalitu, srovnatelnou s tehdejší evropskou špičkou, reprezentují díla
objednávaná olomouckými premonstráty, biskupy a sochařská výzdoba města. Návštěvníci uvidí obrazy od Jana Kryštofa Handkeho,
Josefa Ignáce Sadlera či Paula Trogera, sochy Ondřeje Zahnera a
dalších tvůrců výzdoby Čestného sloupu Nejsvětější Trojice, mohou
tiše žasnout nad působivostí souboru relikviářů s ostatky svaté Pavlíny, projdou se kulisami bastionové pevnosti, čeká je také barokní orloj
a lékárna z 18. století.
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

Kardinál
8. května se slaví v celém Polsku svátek sv. Stanislava, patrona Polska. Obzvlášť v Krakově, protoţe je zde ve wawelské katedrále světcŧv hrob. Krakovský arcibiskup Wojtyla proţil právě téměř tři roky v zahraničí. Tolik mu zabrala
přímá práce na II. vatikánském koncilu, úprava přijatých koncilních dokumentŧ a koncipování nových pro čtyři jednotlivá zasedání. Spěchal tedy rád domŧ. V roce 1966 zároveň slavilo celé Polsko milénium, tisíc rokŧ od přijetí křesťanství.
Tisíciletou slavnost měl proţívat celý národ. Jak jít do hloubky? Do Krakova byli pozváni polským primasem kardinálem Wyszyńskim historikové z celé země. Od poloviny února se pojednávalo o křesťanství a jeho vlivu na polské dějiny
od středověku aţ do 19. století. V katedrále promluvili největší odborníci. Přesně 300 let poté, co král Jan Kazimierz
roku 1656 (po švédské invazi do polského království) ve Lvově zasvětil polský národ Matce Boţí a vyhlásil ji za „Královnu Polska“, sympozium skončilo.
Kaţdá farnost v Polsku se do oslav milénia zapojila po svém. Po 14.
dubnu, kdy před tisíci léty (966) v Hnězdně přijal polský kníţe Měško I.
křest, v diecézích probíhaly oslavy s přijetím
obrazu Černé Madony, který putoval po celé
zemi. Oslavovaly se události spjaté
s dŧleţitými místy a historickými daty, vše
za obrovské účasti Polákŧ. Například
v Čenstochové se 3. května sešly milióny
lidí. V Krakově byla v noci ze 6. na 7. května ve wawelské katedrále noc modliteb.
Uprostřed katedrály zářil obraz Madony
osvětlený pouze tisícem svíček. Lidé přicházeli a odcházeli, všechny setmělé ulice Při plnění povinností plynoucích jeho úřadu
byly ozářeny desetitisíci svíček, všechny
ulice k Wawelu byly plné lidí po celou noc. 7. května pak pronesl zahajovací projev polský
primas. Mluvil o významu mariánské úcty a úcty k hlavním světcŧm Polska, sv. Vojtěchovi
a Stanislavovi. Po něm se vystřídali přední odborníci jako např. Adam Vetulani, Marian
Na pastoračních cestách
Plezia a další. Jako poslední hovořil krakovský arcibiskup Karol Wojtyla: o Krakově v
době okupace a nezapomenutelném kardinálu kníţeti Sapiehovi. On, Wojtyla, první arcibiskup v tisícileté historii diecéze, který nebyl šlechtického pŧvodu, vysoce vyzdvihl jednoho ze
svých předchŧdcŧ. 8. května se pak konal tradiční prŧvod
z Wawelu na Skalku. V prŧvodu byly neseny vzácnosti, které
jinak nikdy neopouštějí vnitřek Wawelu – např. slavná relikvie –
kopí sv. Mořice, které daroval císař Ota III. Boleslavu Chrabrému v roce 1000.
Karol Wojtyla byl v době oslav výročí kaţdou neděli v jiném
koutě Polska, jen přes týden byl pokud moţno v Krakově. Ţil tu
uţ téměř 30 let, z toho čtyři roky jako pomocný biskup, poté
jako arcibiskup. Zcela zřejmě se rýsovala harmonie vztahu mezi
starobylým biskupským stolcem a mezi stále mladým arcibiskupem.
Sám
si
v arcidiecézi
nastavil
ţivotní rytmus. Vstával
Kardinálové Wyszyńsky a Wojtyla v polském Hnězdnu
denně
v5
nebo v 5:30 hodin a první hodinu věnoval soukromé modlitbě. Poté
slouţil mši v arcibiskupské kapli, snídal a mezi 9 a 11 hodinou psal.
Další dvě hodiny věnoval návštěvám. Poslední návštěvu pozval ve
13:30 na oběd. Rád si pochutnával na bigosi – tradičním polském
guláši, ale rád i mlsal. Odpoledne a večer věnoval arcibiskupským
povinnostem, při nichţ pojíţděl autem, na jehoţ zadním sedadle měl
přidělaný stolek s lampičkou, kde při delších cestách pracoval. NeJmenování kardinálem papežem Pavlem VI
měl televizi, pouze ráno při holení poslouchal rádio – pokud nebylo
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rušeno pak obvykle vysílání Rádia Svobodná Evropa v polštině. Arcibiskup měl
k dispozici dva kancléře a 4 pomocné biskupy: Julia Groblického, staršího o devět let,
Jana Pietraszka, Stanislava Smoleńského a Albina Malysiaka. Všichni čtyři zastávali
funkci generálních vikářŧ, tedy mohli arcibiskupa zastupovat. Jejich nadřízený přijímal i kritiku, kterou mu přinášeli, protoţe jim dŧvěřoval. Tento nejaktivnější pastýř
z diecézí své doby měl zvláštní přístup k problémŧm a jejich řešení. Často si brával
své nejsloţitější problémy ke svatyni na Zebrzydowské Kalvárii. Tam se procházel,
modlil, přemýšlel a nalézal řešení problémŧ.
V roce 1967 ve věku čtyřiceti sedmi let se stal Karol Wojtyla spolu s berlínským
kardinálem Bengschem nejmladším kardinálem světa. Do Říma tentokrát přijel Karol
jaksi bezstarostný, veselý. Neměl totiţ nic jiného na práci, neţ převzít kardinálskou
dŧstojnost. 26. června 1967 bylo na konsistoriu v Římě jmenováno 27 nových kardinálŧ. V první části se ten den papeţ Pavel VI. sešel v konsistorním sále Vatikánu s
kardinálským sborem a předloţil mu seznam kandidátŧ s otázkou, zda souhlasí. Mezitím se shromáţdil několikatisícový dav v auditoriu Pia XII.: diplomaté, novináři, delegace z celého světa, prŧvodci a příbuzní nově navrţených kardinálŧ. Kolem desáté
hodiny přečetl z pódia kardinál státní sekretář Cicognani jména nových kardinálŧ a
Karol kardinál Wojtyla
předal kaţdému jmenovací listinu. Skupina z Polska přistoupila ke kardinálu Wojtypři vizitaci v Krakově
lovi, blahopřála mu, předala květiny. O dva dny později 28. června se konala druhá
část jmenování. Kardinálové přijeli na 18 hodin do Vatikánu, odebrali se do Sala dei Paramenti a noví si oblékli poprvé
kardinálská roucha. Potom se odebrali do Sixtinské kaple. Místa vpravo od papeţského trŧnu zaujali staří kardinálové,
vlevo noví. Tito sloţili slavnostní slib a poté přistupovali po řadě k papeţi Pavlu VI., který jim vsadil na hlavu červený
biret se slovy: „Ke cti všemohoucího Boha a ke cti Církve přijmi toto znamení kardinálské dŧstojnosti, abys hájil víru aţ k prolití krve.“ Pak přidělil
Svatý otec kaţdému novému kardinálu titulární kostel, Karolu Wojtylovi
kostel San Cesareo, blízko Caracallových lázní v Římě.
Třetí a poslední úkon jmenování se konal 29. června 1967 na slavnost
apoštolŧ Petra a Pavla. Poprvé venku na náměstí sv. Petra, kde bylo přes
100 tisíc lidí, byla slavena mše svatá v koncelebraci s novými kardinály.
V pondělí 3. července přijal papeţ Pavel VI. kardinála Wojtylu v soukromé
dvacetiminutové audienci. Potom představil nový kardinál polské duchovní
a nato papeţ přijal 200 Polákŧ v sále sv. Klementa. Návrat z Říma měl charakter děkovné pouti. Ossiach v Korutanech, malý tichý klášter. Zde měl
polský kníţe a král (od 1076) Boleslav II. proţít zbytek ţivota na smíření
pro vraţdu krakovského biskupa Szczepanówa, tedy sv. Stanislava, patrona
Polska. Pak Mariazell, slavné rakouské poutní místo a nakonec kostel na
Kahlenbergu u Vídně, kde byla slouţena mše svatá v roce 1683 před vítěznou bitvou s Turky u Vídně za účasti pozdějšího vítěze, polského krále Jana
III. Sobieského. A pak na nádraţí a vlakem z Vídně do Krakova.
Polská vláda a komunistický reţim s nelibostí nesly rychlý postup kardiKardinál Karol po návštěvě bloku 11
nála Karola Wojtyly v hierarchii církve. Zostřily svŧj postoj vŧči němu.
- cely smrti P. Maxmiliána Kolbeho
Kardinál se ani nesnaţil prosadit svŧj akademický postup na univerzitě na
v Osvětimi
titul profesora, který by mu vláda musela schválit. Byl stále docentem, ačkoliv léta vedl katedru etiky na Katolické univerzitě v Lublinu. Jejím rektorem byl otec Krapiec, který našel pro kardinála v univerzitních předpisech skulinu, která dovolovala Univerzitě v Lublinu udělit Wojtylovi titul Čestného profesora
bez vládního souhlasu. Další výhodou tohoto titulu bylo, ţe jeho drţitel nemusí nikdy odejít do dŧchodu, a proto Karol
Wojtyla zŧstal čestným profesorem Lublinské univerzity aţ do konce svého ţivota. Při slavnostním obědě připil profesor
Adam Vetulani na nového kardinála a univerzitního profesora a připomněl, ţe pro něj je uţ dávno profesorem, kterému,
jak doufá, „dozraje z akademické činnosti ta nejbohatší úroda“. Jen Pán věděl, ţe tomu tak opravdu bude.
pokračování příště

Kdyţ jsme v červnu minulého roku začínali tisknout na pokračování ţivotopis Jana Pavla II., nevěděli jsme, ţe mozaiku jeho ţivota nestihneme poskládat před blahořečením. To se uskuteční uţ za tři měsíce, 1. května 2011 na Svatopetrském náměstí v Římě. „Ti, kdo Jana Pavla II. znali, ctili a milovali, spolu
s církví nemohou nepociťovat radost z této události. Jsme šťastní“, řekl papeţ Benedikt XVI. po tom, jak
oznámil poutníkŧm tuto událost. Jsme šťastní i my. Mozaiku budeme skládat dál. Snad nám pomŧţe
k tomu, aby naše radost z blahořečení nebyla povrchní, ale abychom nového blahoslaveného opravdu znali
a pochopili. Kéţ je nám přímluvcem na cestě ke svatosti a v kaţdém úsilí o dobro.
P. Slawomir
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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
v Šumperku, kdy si také v sousední místnosti mŧţete
v klidu vybrat z nabídky knih a časopisŧ.

Prodejna je otevřená:
-

-

po všech nedělních bohosluţbách
v pondělí a středu po ranní mši svaté od 9.1511.00 hod. - nutné zvonit na zvonek FARNÍ
KNIHOVNA

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 březnového čísla je 20.2.2011.
Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk,
tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz
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