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Slabost je naší největší sílou
Blíží se volby… už další. Kandidáti se snaží získat co největší podporu. Síla
kandidáta v demokracii se počítá podle toho, kolik má voličů. Kandidáti usilují
přesvědčit nás o své moudrosti, schopnosti, poctivosti, zkušenosti, dobré vůli. Pak že jsou natolik silní a odhodlaní,
že provedou změny k lepšímu.
Kandidáti ve volbách hledají svou sílu u voličů. A my?
Říjen je měsícem růžence. Tato forma modlitby je zvlášť vyzdvihována v tomto měsíci. Je to modlitba,
která na první pohled neláká jakousi velkou atraktivností. Ale když se člověk ponoří do hloubky … a objeví … pak
se této modlitby nikdy nevzdá.
V růženci kráčíme spolu s Pannou Marií jejím životem. A vidíme, jak veliké věci udělal Bůh skrze ni.
Změnil svět. Ve větší míře než to udělali jacíkoliv králové, císaři, prezidenti, ministři, politici. Proč skrze ni Bůh
jednal? Protože byla nejlepší kandidátkou na Matku Božího Syna? Nikoliv. Bůh jí do svého díla zapojil, protože
byla slabá a věděla o tom, že je slabá. A doufala v Nejvyššího. To že byla bez hříchu, nebyla Mariina zásluha, Bůh
jí to dal. Boha dojímá lidská slabost. Nebeský Otec hned jedná, když vidí, jak je člověk bezradný. Když to člověk
umí přiznat a umí se s pokorou, trpělivostí a důvěrou obrátit na Nejvyššího, nestačí se pak divit, jak se všechno řeší.
Růženec nás to učí – modlitba, ve které zdánlivě plýtváme časem, místo abychom přiložili ruku k dílu. Blíž
k modlitbě růžence snad mají lidé, kteří si uvědomují svou bezmocnost. Ti, kteří ještě věří, že toho hodně svedou,
jsou ne vždy přesvědčeni, že v této modlitbě je nezměrný potenciál. Bůh ale potřebuje naší slabost. Panna Maria je
jedním z příkladů.
Máme však i jiné. V říjnu slavíme památku sv. Františka z Assisi. Je to snad jeden z nejoblíbenějších
světců (nejen mezi křesťany). Jeho síla byla v tom, před čím člověk utíká: v chudobě, v naprosté odevzdanosti
Bohu. Nadchl celé generace. I v dnešní době září a ukazuje, že středověk nebyl dobou temnoty. Bůh potřebuje naši
slabost, aby mohl jednat.
V poslední době se hodně mluví v církvi o nové evangelizaci. V Evropě je potřeba znovu nadchnout
pro Krista ty, kteří sice mají křesťanské kořeny, ale už nevědí, jak chutná přátelství s Bohem. Oslovila mě slova
jednoho biskupa, který ve své promluvě k tomuto tématu odpovídal na různé námitky, že jsme slabí, že je nás málo,
že chybí prostředky. Odpovídal, že čím jsme slabší, tím je to lepší. Bůh potřebuje naši slabost, bezradnost, nejistotu
ohledně budoucnosti. Tehdy konečně mu dovolíme skrze sebe jednat.
Duch Svatý chce mezi nás vstoupit a proměnit život náš a naší společnosti. V říjnu bude v Rudě
nad Moravou biřmování. Je to svátek Ducha Svatého, který povolává slabé, bezradné, nejisté, zmatené lidi,
aby přivedli mnohé k radosti života s Bohem.
Růženec nás učí, že v slabosti je naše síla. Vezměme tehdy do rukou růženec. Ruce nejsou proto, abychom
je nechali ležet v klíně v nečinnosti nebo abychom jimi lomili v zoufalství nebo abychom je jenom přikládali k dílu,
ale abychom umožnili Bohu naplnit svět láskou, moudrostí a krásou.
P. Michal Krajewski

1. říjen - památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
Narodila se r. 1873v severozápadní Francii, svým
jménem se jmenovala Marie Františka Martinová.
Když jí byly 3 roky, zemřela jí matka a otec se s ní a
jejími sourozenci přestěhoval do Lisieux. V r. 1888
vstoupila ke karmelitkám, zde přijala jméno Terezie
od Dítěte Ježíše a od Svaté tváře. Vynikala pokorou
a důvěrou v Boha, svůj život zasvětila modlitbě
a sebeobětování za spásu duší, za kněze a za misie.
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V r. 1895 začala na příkaz představené psát
své vzpomínky „Dějiny duše“. Zemřela v r. 1897
na tuberkulózu, v r. 1925 byla prohlášena za svatou a
r. 1927 za patronku misií.
2. říjen - památka svatých andělů strážných
Úcta k andělům strážným vyplývá z obecné nauky
církve opírající se o mnohé biblické texty, podle
kterých má každý věřící svého anděla strážného. Tato
úcta je starší než úcta k svatým. Mnozí z církevních
Otců jsou toho názoru, že svého anděla strážného má
každý člověk, i nevěřící; podobně i jednotlivé národy,
obce a společenství.

Tam&Tam – Číslo 10, ročník 3, říjen 2012

4. říjen - památka sv. Františka z Assisi
Narodil se r. 1182 v Assisi ve střední Itálii v rodině
bohatého obchodníka. Jeho křestní jméno bylo Jan.
Prožil bouřlivé mládí, ale v r. 1206 se rozhodl žít
v úplné evangelní chudobě, proto odešel z domova a
žil jako potulný mnich. Postupně se k němu přidávali
další následovníci, a tak vzniklo v r. 1209 první
františkánské společenství. Spolu se sv. Klárou
založil řád klarisek (1212). Definitivní františkánská
řehole byla schválen v r. 1223. V r. 1217-1219 poslal
několik skupin bratří hlásat evangelium do různých
krajin Evropy, sám se dostal až do Palestiny, Sýrie a
Egypta. Poslední léta svého života prožíval v ústraní.
Na jeho těle se objevila stigmata, která ho ještě víc
přiblížila Kristu. Zemřel 3. 10. 1226, za svatého byl
prohlášen už v r. 1228.
7. říjen - 27. neděle v mezidobí
14. říjen - 28. neděle v mezidobí
15. říjen - památka sv. Terezie od Ježíše, panny a
učitelky církve
Narodila se v r. 1515 v Avile ve středním Španělsku.
Když jí bylo 14 let, zemřela jí matka a otec ji dal
na vychování k sestrám augustiniánkám. V r. 1536
vstoupila do kláštera karmelitek. V r. 1557 se
rozhodla vyloučit ze svého života vše, co by ji
odvádělo od Boha; začala žít životem hluboké vnitřní
modlitby a toužila po návratu k původní řeholi
s přísnou klauzurou. Začala tedy zakládat kláštery
reformovaných karmelitek a po setkání se sv. Janem
od Kříže dávala podněty k zakládání i mužských
reformovaných klášterů. Zemřela v r. 1582, v r. 1622
byla prohlášena za svatou a r. 1970 za učitelku
církve.
17. říjen – památka Sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Narodil se v polovině 1. století v Sýrii. Byl
po sv. apoštolu Petrovi a sv. Evodiovi třetím

biskupem v syrské Antiochii, po Římě a egyptské
Alexandrii, tehdy třetím největším městě. Za vlády
císaře Trajána (98-117) byl zatčen a odsouzen, aby
byl v Římě předhozen v amfiteatru šelmám. Cestou
poslal sedm dopisů: Efesanům, Magnesijským,
Tralským, Římanům, Filadelfanům, Smyrňanům a
Polykarpovi. Zrcadlí se v nich jeho touha
po mučednictví a život církve na počátku 2. století.
Varuje před gnostickými bludy, vybízí k zachování
jednoty pod vedením biskupů, o církvi jako první
používá označení „katolická“ a římskou církevní
obec označuje jako „předsedkyni sboru lásky“.
V Sýrii se jeho památka skví už od 4. století 17. října.
Zbytky jeho kostí poslali římští křesťané do
Antiochie a odtud byly před nájezdy Peršanů a
Saracénů znovu převezeny do Říma a uloženy v
bazilice sv. Klementa.
18. říjen - svátek sv. Lukáše, evangelisty
Byl pravděpodobně syrského původu a asi pocházel
z Antiochie. Byl lékařem a nepatřil k židovskému
národu. Doprovázel sv. Pavla na jeho cestách, při
jejich cestě do Jeruzaléma se setkal s apoštolem
Jakubem a v Římě také s evangelistou Markem. Jako
jediný zůstal v Pavlově blízkosti při jeho druhém
věznění a před jeho smrtí v Římě. Lukášovy další
osudy
nejsou
bezpečně
známé,
zemřel
pravděpodobně v Achai. Jeho evangelium a Skutky
apoštolů zdůrazňují Boží milosrdenství a otevřenost
poselství spásy pro všechny národy i společenské
vrstvy.
21. říjen - 29. neděle v mezidobí
25. říjen - Slavnost výročí posvěcení kostela
28. říjen - 30. neděle v mezidobí
30. září - 26. neděle v mezidobí

10 let za 10 korun
V sobotu 15. září 2012 proběhla oslava 10. výročí zahájení oprav
budovy farního střediska.
Chceme poděkovat všem, kteří se přidali a zúčastnili se akcí
v příjemném odpoledni a večeru. Nejde ani o finanční příspěvky, které
jsme vybrali (11 000,- Kč), ale spíše o projevenou podporu naší práci.
vaše stavební společenství
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P. OTTO SEKANINA
Do dnešního Křesla pro hosta „usadíme“ někoho, koho většina z nás zná. Otec Otto působil v šumperské
farnosti před deseti lety coby kaplan. Mihl se tu v záplavě dalších kaplanů na tradiční jeden rok. Jeho návrat zpět –
do šumperské kotliny – působí tak trochu jako „návrat ztraceného syna“. Sice se nevrátil přímo do Šumperka, byl
ale ustanoven farářem nedalekého Bludova a jeho přilehlých farností (Nový Malín, Dolní Studénky). Zeptali jsme
se ho, jak se celou tu dobu měl, a on nám ochotně opověděl.
Vracíte se do oblasti, ve které jste už působil. Jaké máte vzpomínky na Vaše
kaplanství v Šumperku před deseti lety? Byl Šumperk Vaše první kaplanská
farnost?
Do Šumperka jsem v roce 2002 nastoupil jako čerstvý novokněz. Říká se,
že první místo dostává kněz od Pána Boha, a já to mohu potvrdit. Cítil jsem se
zde velmi dobře. Šumperk je farnost živá, panovala zde otevřená a srdečná
atmosféra, byl to pro mě dobrý začátek. Tehdy jsme spolu se zdejším farářem
otcem Vojtěchem Kološem spravovali ještě Libinu a Oskavu, kromě farností,
které zůstaly Šumperku doposud. I když jsme měli velký okruh záběru, mám
na to dobré vzpomínky.
Vaším předchozím působištěm byla farnost Uherský Brod – Újezdec. Jak
dlouho jste zde působil a jak se Vám tam líbilo?
Ze Šumperka jsem po roce odešel do Luhačovic. Zde byla moje kaplanská služba úplně jiná. Luhačovice jsou
lázeňské město, kde čtvrtinu návštěvníků kostela tvoří lázeňští hosté. To samozřejmě ovlivňuje pastoraci. Po roce
jsem - už coby farář – začal působit v Újezdci u Uherského Brodu. Zde jsem působil osm let, takže je jasné, že
navázané vazby jsou hlubší a hůře se loučí. S odchodem jsem více méně počítal- v této farnosti přede mnou
sloužili vždy jen mladší kněží, a to pouze šest let. Takže já jsem svým způsobem „přesluhoval“. Služba v Újezdci
se v mnohém liší od služby v současných farnostech. Je to tradiční farnost. Mši svatou jsem měl každý den
v Újezdci, v neděli dvě, pouze jednou za měsíc jsem měl v neděli i mši sv. v nedaleké kapli. Takže bych se obešel
i bez auta. Kdežto zde je auto mou nezbytnou součástí . Protože Újezdec čítá cca 2 000 obyvatel a z nich tak
třetina chodí do kostela, stávalo se, že se nálady v obci prolínaly do nálad v kostele. Zpočátku jsem si musel rovněž
zvykat, že k popisu práce faráře patří i záležitosti technické či administrativní, které jsem jako kaplan řešit nemusel.
S jakými pocity jste přijal zprávu, že budete farářem v Bludově a okolí? Máte nějaké plány, co byste právě zde
chtěl udělat, nebo cílovou skupinu, kterou byste chtěl oslovit nejvíce?
Převažovaly kladné pocity - že se vracím do známého regionu, kde jsem už něco pěkného prožil. Nejprve se musím
seznámit s životem farností, které mám na starost. Kromě Bludova budu spravovat ještě Dolní Studénky a Nový
Malín, ty už trochu znám z předchozí doby. Pak samozřejmě chci pokračovat v tom, co dobrého zde už bylo
započato a vybudováno. Chtěl bych do života farnosti více zapojit děti a mladé – v náboženství či v ministrantské
službě nebo ve schole – a farníkům nabídnout na faře setkávání na různá témata.
Bludovská fara byla dlouho neobydlená. Jak to s ní vypadá nyní, po její rekonstrukci? Jaké místnosti tam jsou
a k čemu se mohou využít?
Na faře je velmi pěkně připravený byt kněze a jedna velká místnost, která může sloužit pro aktivity ve farnosti.
Funguje zde (a fungovala i předtím) farní knihovna, ale ta vyžaduje rekonstrukci. Cílem je opravit a zprovoznit
i další místnosti, aby zde mohla být třeba klubovna pro ministranty či scholu a prostory pro další programy.
V Bludově je dost lidí ochotných pomoci a věřím, že to postupně s jejich pomocí půjde.

Tiskařský nebo jiný šotek způsobil, že jsme v minulém čísle časopisu
přejmenovali paní Řezáčovou na Marii. Její správné jméno je Ludmila. Velice se
jí omlouváme za chybně uvedené jméno.
redakce
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Kdybyste se měl ohlédnout za všemi lety Vaší kněžské služby, lze něco zevšeobecnit či vypíchnout?
Moje osobní zkušenost je taková, že během těch deseti let jsem cítil, jak si mě Bůh vede - že mě v žádné situaci
neopouští, že mi v těžkých chvílích vždy pošle nějakého člověka či pomoc. Jen je nutné nebudovat své dílo, ale být
Ježíšovým spolupracovníkem na tom Jeho, a pak to jde.
Váš bratr se stal letos novoknězem. Ovlivnil ho v jeho rozhodnutí Váš příklad? Co byste mu pro začátek poradil?
Myslím si, že jsem ho nijak neovlivňoval. Pro nás oba byl dobrým předpokladem pro kněžskou službu život v naší
věřící rodině. Rovněž máme tetu, která je řeholní sestra, takže pro nás duchovní povolání nikdy nebylo jako něco
z jiného světa.
Je ještě někdo z vaší rodiny rozhodnut k duchovnímu povolání? A co na to říkají rodiče, mít dva syny kněžími?
Kromě mladšího bratra mám tři sestry, dvě jsou už vdané. Myslím si, že na poprvé - u mě - to měli rodiče těžší.
Nevěděli, co všechno mají očekávat, co to znamená, mít syna knězem. U bratra už věděli, oč jde. Že syna neztrácí,
že jim bude nablízku, i když je kněz. Asi hůř to nesla maminka, měla obavy, že její syn bude žít život spojený
s obětí. Tatínek měl radost.
Co Vás nejvíce oslovilo (ovlivnilo), že jste stal knězem?
Kněžství je povolání od Ježíše, je to jeho dar. Co mě přivedlo k tomu, že jsem ho objevil? Dalo by se toho hodně
vyjmenovat. Asi bych vyzdvihnul příklad dobrého kněze a příklad rodičů, u kterých jsem viděl lásku, která
zapomíná na sebe pro dobro druhých. Dar modlitby, ke které jsem byl od mala vedený.
Jak trávíte volný čas, máte -li na něj čas?
Rád si zajdu do přírody, projedu se na kole, navštívím svoje blízké …
Co byste na závěr vzkázal čtenářům Tam Tamu i Vašim novým bludovským farníkům?
Nerad dávám obecné vzkazy a ponaučení, ale těším se na osobní setkání.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele,
Kostelní nám. 4, Šumperk
7. listopadu 2012, 19:00
Giovanni Pierluigi da Palestrina (asi 1525 - 1594):
Messa di Santa Cecilia
22. listopadu má svátek svatá Cecilie, mučednice, patronka duchovní
hudby, muzikantů, varhaníků, zpěváků, básníků, řemeslníků
zhotovujících hudební nástroje a slepců. Do listopadového pořadu
našeho poslechového cyklu jsme proto zařadili mši, kterou italský
renesanční skladatel G. P. da Palestrina věnoval právě svaté Cecilii. Je
to mimořádné dílo, na kterém se podíleli i další renesanční skladatelé,
kteří působili v Římě a kteří spolupracovali s Palestrinou na mnohých
hudebních projektech. K nahrávce jsou přidána ještě další moteta
věnovaná svaté Cecilii a jeho slavné Magnificat.
Vít Rozehnal
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SVÁTOST KŘTU
Úvod
Přesto, že je prvotní hřích vlastní každému,
nemá u žádného z Adamových potomků povahu
osobní viny. Je to ztráta prvotní svatosti a
spravedlnosti, ale lidská přirozenost není úplně
zkažena: její přirozené síly jsou zraněny, je
podrobena nevědomosti, utrpení a vládě smrti a je
nakloněna ke hříchu (tento sklon ke hříchu se nazývá
žádostivost). Křest tím, že dává Kristův život milosti,
zahlazuje prvotní hřích a obrací nového člověka
k Bohu; avšak následky tohoto hříchu pro
přirozenost, oslabenou a náchylnou ke zlu, zůstávají
v člověku a vybízejí jej k duchovnímu boji.

Svátost křtu
Křest je základem celého křesťanského života.
Je jakoby branou, která otevírá přístup k ostatním
svátostem.
Tato svátost se nazývá křest, a to podle obřadu,
kterým se vykonává: křtít (řec. „baptizein“) znamená
pohroužit, ponořit se do vody. Ponoření do vody je
symbolem pohřbení katechumena do Kristovy smrti,
z níž povstává skrze vzkříšení jako nové stvoření.
„Křest je nejkrásnějším z Božích darů …
Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením,
šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí
a vším, co je nejcennější. Dar, protože je dán těm,
kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován
i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody;
pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou
i ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je
oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu;
koupelí, protože nás umývá; pečeť, protože nás
chrání.“
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Předobrazy křtu ve Starém zákoně a jejich
naplnění v Ježíši Kristu
V obřadech velikonoční vigilie, při svěcení
křestní vody, církev připomíná velké události dějin
spásy, které byly předobrazem tajemství křtu.
Voda: „Už na počátku, když se tvůj Duch
vznášel nad vodami, vložil jsi Bože do vody život a
požehnání.“ Od počátku světa byla voda zdrojem
života a plodnosti. Písmo se na ni dívá jako
„oplodněnou“ Duchem svatým.
Noemova archa: V ní církev viděla předobraz
spásy skrze křest. Vždyť jen „několik osob, celkem
osm, se v ní zachránilo skrze vodu,“ jak píše ve svém
listu apoštol Petr.
Průchod Rudým mořem: ten znamenal
opravdové osvobození Izraele z egyptského otroctví,
předznamenává totiž osvobození způsobené křtem.
Přechod přes Jordán: Díky němu Boží lid
dostává darem zemi přislíbenou Abrahamovu
potomstvu; ta je obrazem věčného života.
Všechny předobrazy Starého zákona nacházejí
své uskutečnění v Ježíši Kristu. Svými Velikonocemi
otevřel Kristus prameny křtu všem lidem. Mluvil
totiž o svém utrpení, které měl podstoupit
v Jeruzalémě, jako o „křtu“, kterým má být pokřtěn.
Krev a voda, jež vytryskly z probodeného boku
ukřižovaného Ježíše, jsou znameními křtu a
eucharistie, svátostí nového života. Od této chvíle je
možné „narodit se z vody a z Ducha“, aby člověk
vstoupil do nebeského království.
Křest v církvi
Církev slavila a udělovala svatý křest ode dne
letnic. Apoštolové a jejich spolupracovníci
poskytovali křest každému, kdo věřil v Ježíše. Křest
je tedy vždy spojen s vírou. Proto se také vyžaduje,
když rodiče chtějí pokřtít své děti, aby alespoň jeden
z nich byl pokřtěný, případně aby byl pokřtěný
kmotr, aby mohl nově pokřtěného doprovázet a
pomáhat mu při růstu a rozvíjení křestní milosti.
Slavení křtu
Význam a milost svátosti křtu jsou pěkně
vyjádřeny v jeho obřadech. Jestliže věřící pozorně
sledují gesta a slova tohoto obřadu, jsou zasvěcováni
do bohatství, která tato svátost vyjadřuje a působí
v každém nově pokřtěném:
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Znamení kříže na počátku slavnosti vyjadřuje
milost vykoupení, kterou nám Kristus získal svým
křížem a vyjadřuje Kristovu pečeť na tom, který mu
hodlá po křtu náležet.
Hlásání Božího slova osvěcuje kandidáty
i shromáždění zjevenou pravdou a vyvolává odpověď
víry, která, jak už bylo řečeno, je zásadní pro přijetí
křtu.
Protože křest znamená osvobození od hříchů
a od jeho podněcovatele, ďábla, modlí se
nad kandidátem exorcismus – prosebná modlitba
o ochranu před zlem. Kandidát je při této příležitosti
pomazán olejem katechumenů (což je symbolický
obřad pocházející ze starověku. V antice se zápasníci
před soubojem mazali olejem, aby je soupeř nemohl
snadno chytit). Církev proto symbolicky pomazává
kandidáty křtu, aby i oni snáze unikli nástrahám
zlého, nebo na ně celebrant vkládá ruku a poté se
zříká zla a vyznává víru církve, do níž křtem
vstupuje (je-li dospělý). Jde-li o dítě, zástupně to za
něj udělají rodiče a kmotři.
Křestní voda se pak posvětí modlitbou epikleze,
v níž církev prosí Boha, aby moc Ducha svatého
sestoupila na vodu, aby se tak „zrodili z vody
a Ducha“ (Jan 3,5) ti, kdo jí budou pokřtěni.
Následuje samotný křest, který vyjadřuje
a uskutečňuje odumření hříchu a vstup do života
Nejsvětější Trojice skrze připodobnění Kristovu
velikonočnímu tajemství. Někde se koná trojím
ponořením do křestní vody, ale již od prvních dob se
může udělovat také tím, že se třikrát lije voda na
hlavu kandidáta.
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: „Boží služebník N.,
je křtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
A při vzývání každé osoby Nejsvětější Trojice kněz
katechumena ponoří do vody.

Trojí ponoření může znamenat jednotlivé osoby
Nejsvětější Trojice; také tři dny, ve kterých Ježíš
ležel v hrobě a po nichž vstal. Také v nás při křtu
umírá starý člověk a rodí se nové stvoření.

Pomazání křižmem po křtu znamená dar Ducha
svatého, který nově pokřtěný dostal. Stal se
křesťanem – „pomazaným“ Duchem svatým,
přivtělený ke Kristu, který byl pomazán na kněze,
proroka a krále. Nově pokřtěný má účast na tomto
trojím poslání Krista.
Bílý šat znamená, že se nově pokřtěný „oblékl
v Krista“ (Gal 3,27): s Kristem vstal z mrtvých.
Svíce zapálená od paškálu znamená, že Kristus
nově pokřtěného osvítil a pokřtění jsou v Kristu
„světlem světa“ (Mt5,14). Nově pokřtěný je nyní
Boží dítě – syn, dcera a může říkat modlitbu Božích
dětí: Otče náš.
(dokončení příště)
P. Petr Káňa

Moravsko-slezská křesťanská akademie
zve na přednášku

Letnice 20. století – II. Vatikánský koncil a české země
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně
pátek 19. 10. 2012 v 19.00 hod., farní středisko Šumperk
Tam&Tam – Číslo 10, ročník 3, říjen 2012
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KLÁRA (CHIARA) LUCE BADANO
(29. října 1971, Sassello – 7. října 1990, Sassello, Itálie)

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Klára Badano, známá též jako Chiara „Luce“ Badano, byla normální italská
dívka. Pro své rodiče, kteří na její narození museli čekat deset let, byla Božím
darem. Když měla sedmnáct let, zjistili jí lékaři nevyléčitelnou a velmi
bolestivou rakovinu kostí. Klára své onemocnění přijala jako projev Boží vůle
se slovy: „Pane, chceš-li to ty, chci to i já.“ Zemřela v r. 1990 ve svých 18
letech. Poslední slova, která řekla své mamince, byla: „Buď šťastná, protože já
jsem …“. Po dvaceti letech ji 25. 9. 2010 papež Benedikt XVI. za přítomnosti
jejích rodičů blahoslavil. Dnes si ji mnoho mladých lidí volí za svou biřmovací
patronku. Církev si ji připomíná 7. října. O tom, jaká tato dívka byla, jak
prožívala svou nemoc a jaký byl její vztah s Bohem, vyprávěli na letošním
celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou Klářini nejbližší – její
rodiče Maria Teresa a Ruggero Badanovi.
Klára byla vymodlené dítě. Narodila se svým rodičům po deseti letech čekání. Její narození bylo Božím
darem, důkazem, že naděje existuje. Neměla další sourozence. Vyrůstala obklopená láskou v rodině, která žila
hluboký vztah s Bohem. V Kláře samotné se už brzy zažehla velká horlivost pro evangelium. V devíti letech
poznala Hnutí Fokoláre, jehož spiritualita jednoty ji uchvátila a velmi inspirovala. Zakladatelka hnutí, Klára
Lubichová, ji navrhla nové jméno „Luce“ (světlo). V r. 1983 se přes obavy příbuzných vydala sama na mezinárodní
kongres do Rocca di Papa nedaleko Říma. Zvláště rozhodující zde pro ni byl jeden moment: blízkost Ježíši
opuštěnému, osamocenému. V dopise Kláře Lubichové uvedla: „Byl to pro mě první kongres, a musím říct, že šlo
o skvělý zážitek. Objevila jsem při něm opuštěnost Ježíše v sousedech, kteří prošli kolem mě.“ O tom, jak pro ni
bylo důležité znovuobjevení opuštěného Ježíše, se zmiňuje i později. Ve svých dvanácti letech napsala: „Letos
jsem si předsevzala vidět opuštěného Ježíše jako svého ženicha a přijmout ho s radostí a hlavně s největší možnou
láskou.“ Dospívající holčičky toho v zápalu nadšení hodně napovídají. Pro Kláru se tato slova stala jejím životním
programem. Byla pro ni Božími svatebními šaty, do kterých v průběhu následujících let dorostla.
Klára neodešla do kláštera. Líbili se jí kluci, i když vždycky si dokázala udržet určitý odstup, zachovat své
zásady. Měla několik dobrých přátel i mezi svými mužskými vrstevníky. Její přátelé ji popisují jako sportovní
i společenskou dívku, která ráda hrála tenis, chodila plavat a na
pěší výlety, zpívala i tančila. Dotýkala se jí těžká situace lidí
žijících v chudobě na africkém kontinentu. Srdce měla plné
plánů. Chtěla se stát lékařkou a působit v Africe. Denně se
snažila být na mši svaté.
V 17 letech náhle pocítila při tenise ostrou bolest v
rameni a v zádech, pro kterou upustila raketu a domů se vrátila
velmi bledá. Lékaři zjistili, že se jedná o velmi agresivní a
bolestivou formu rakoviny kosti, v té době nevyléčitelnou.
S tím, jak nemoc postupovala, přibývalo bolestí a bylo
rozhodnuto o hospitalizaci s následnou operací. Klára často
opakovala: „Pro tebe, Ježíši. Pokud si přeješ ... Pane, chceš-li

Farnost Rapotín zve v neděli 14. 10 2012 v 9.00 hod.
na slavnou mši svatou ke cti sv. Huberta, patrona lesníků a myslivců.
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to ty, chci to i já.“ Jednou napsala: „Toto utrpení mi Ježíš seslal v pravý čas, poslal mi je, abych ho znovu našla.“ A
od toho okamžiku se začala připravovat na příchod svého Ženicha. Dvakrát podstoupila operaci, absolvovala
mnoho kol chemoterapie, ztratila vlasy, ochrnula na obě nohy. Přestože byla upoutána na lůžko, nepřestávala mít
ráda druhé. Prožívala každý okamžik podle hesla: „Budu svatá, jestliže jsem svatá teď.“ Ačkoli prožívala velké
bolesti, rozhodla se, že nechce užívat morfium, aby zůstala při plném vědomí. I když velmi trpěla, z její tváře
nezmizel úsměv. Stala se pro všecky okolo znamením Boží přítomnosti. Prosté, radostné, moderní svatosti.
Klára prosila, aby pro ni nikdo neplakal, protože jde k Ježíši. Řekla: „Na mém pohřbu nechci, aby lidé
plakali, ale zpívali celým svým srdcem.“ Na svou smrt a pohřeb se Klára připravovala jako na svatební oslavu,
těšíce se na setkání s milovaným Ježíšem. Do poslední chvíle projevovala Klára štědrost a lásku. Ať šlo o úsměv či
věnování úspor na humanitární misi do Afriky. Svou lásku k Bohu i lidem projevila až do krajnosti: rozhodla se
po své smrti darovat své oční rohovky těm, kterým umožní znovu vidět, takže dva mladí lidé díky ní vidí.
Klára samotná se cítila obklopená Boží pozornou péčí. Jednou řekla: „Kdybychom byli vždy připraveni na
vše, kolik znamení by nám Bůh posílal! Pochopila jsem, jak často Bůh projde těsně kolem nás, a my si toho ani
nevšimneme.“ Její poslední věta patřila rodičům: „Buďte šťastní, protože já jsem šťastná.“ Bylo to před úsvitem
v neděli 7. 10. 1990.
Proces jejího blahořečení začal již v červnu 1999,
blahoslavenou byla prohlášena dne 25. 9. 2010 v chrámě Panny
Marie Božské lásky (Madonna del Divin Amore) na okraji Říma.
Fotografie Kláry Badano, která běží světem, ukazuje dívku s
velkým úsměvem. Takto žila i umírala. Její smrt se stala
povzbuzením pro dnešní mládež, která se často obtížně vypořádává s
negativy života a světa. Být svatý znamená vyzařovat do světa
prostoupeného temnotou pochybnosti a ztráty orientace něco ze
světla Boží lásky, něhy a moudrosti. Nebo lépe řečeno: znamená to
stát se dokonale prostupným, jako okno v katedrále, pro paprsky
Boží záře. Klára se stala plamínkem zářícím velikou intenzitou. Toto
nadpřirozené, duchovní světlo vycházející z nitra na rozdíl od světla
přirozeného neoslňuje, neoslepuje. Je příjemné pro oči. Naplňuje vás
pokojem. A radostí. Stačí být s ní. A víte, že jste byli obdarováni.
Klářin život je stále zdrojem inspirace pro lidi, kteří se
nacházejí v nejrůznějších těžkých situacích. Jsou to desítky, možná stovky svědectví. Jeden muž po vyslechnutí
jejího životního příběhu upustil od svého rozhodnutí spáchat sebevraždu. Jiný, osmadvacetiletý řeholník, píše, že
mu Klára svým příkladem pomohla překonat krizi povolání. Mladá žena se rozhodla nejít na potrat, když se
seznámila se statečností Kláry. To je jen několik příkladů.
Svatost spočívá v určitém oddaném, vytrvalém a věrném následování svého povolání, které v sobě člověk
objeví. Je to zvláštní citlivost vůči těm nejjemnějším náznakům Boží vůle. Svatý člověk je jako kov, který reaguje
na magnetismus Božího působení: dokonale se jako střelka kompasu nasměruje k Pólu. A toto rozhodnutí pro Boha
se rozlévá do okolí: když jeden jediný člověk najde a následuje Boží vůli, své osobní povolání, začínají se
"uspořádávat" podle siločar Boží milosti i životy těch, kteří žijí v jeho či její blízkosti. Svatost neodolatelně,
nevyhnutelně a přece bez náznaku násilí proměňuje svět. Ten už nikdy nebude stejný. Krásný strom dává krásné
ovoce. Chvalme Pána za příklad Kláry Badano.

V měsíci červenci 2012 ukončil působení v Rapotíně P. Milan Palkovič.
Milý otče Milane, vřelé Pán Bůh zaplať za vše, co jste pro nás vykonal. Také za Váš příkladný
život a lásku Vám děkujeme. Do dalších let Vám vyprošujeme u Panny Marie Nanebevzaté
pevné zdraví a hojnost Božího požehnání.
farníci z Rapotína
Tam&Tam – Číslo 10, ročník 3, říjen 2012
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Na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou vystoupili rodiče Kláry i její přátelé,
sourozenci Coriascovi – Chicca a Franz.
Maminka Maria Teresa: „Když se
v Chiařiných 17 letech projevila její nemoc,
velmi mne to překvapilo. Po oznámení
diagnózy jsem měla pocit, že umírám, cítila
jsem takovou úzkost, která se ani nedá popsat
slovy. Bylo nám řečeno, že naše dcera
Chiara má tu nejbolestivější formu rakoviny
– nádor na kostní dřeni. Uvědomovala jsem
si ale, že moje dcera, až skončí další
vyšetření, by chtěla vidět maminku stát pevně
na nohou. Vzchopila jsem se a spolu
s Ruggerem jsme si řekli, že jen Ježíš nám
může pomoci přijmout tuto situaci. Prosili
jsme také Matku Boží, aby držela Chiaru
Luce za ruku, protože se teď vydává na svou
Kalvárii.“
Zanedlouho se také Chiara dozvěděla diagnózu a musela říci své ano Ježíši. Když přišla domů z dalšího
vyšetření, doprovázena tatínkem, maminka se jí ptala, jaké to bylo. Chiara ji poprosila: „Teď na mě prosím tě
nemluv.“ Maria Teresa tedy respektovala její mlčení, ale zůstala s ní. Dcera se vrhla na postel a po půl hodině
vnitřního boje jí řekla: „Už můžeš, mami.“ Maminka ale věděla, že Chiara přijala Boží vůli a že všechno, co by
řekla, by bylo vlastně zbytečné.
Otec Ruggero: „Obdivoval jsem její schopnost přejít z bolesti do radosti. Chiara se ptala Panny Marie
Lurdské, jestli se může uzdravit, anebo má mít radost z konání Boží vůle. Po jedné terapii, kde zažila velikou bolest,
cítila s rodiči velmi silnou jednotu a řekla: „Tati, když máme tak silnou přítomnost Ježíše mezi námi, jsme
nejšťastnější rodina na světě.“
Vzpomínal také na to, jak se cítil v období Chiařiny nemoci: „Bylo to, jako bych skákal padákem. Dělal
jsem kotrmelce, ale Ježíš mě držel, vedl mě a dával mi sílu, abych mohl začít znova.“
Franz: „Chiara mne naučila, že každá osoba je potenciálním pokladem pro druhé, a také to, že svědomí má
velkou hodnotu a že dobrý příklad a láska mají velkou sílu.“ Franz se také sám sebe ptal, proč nikde na světě není
okamžik Ježíšovy opuštěnosti zachycen v křížové cestě, nebo proč neexistuje žádný kostel tomuto zasvěcený. Pak
ale navštívil Osvětim a pochopil, že toto je katedrála Ježíše Opuštěného, stejně tak jako chudinské oblasti
v Latinské Americe, vězení nebo oddělení onkologie. A další katedrály můžeme budovat uvnitř svých srdcí pokaždé,
když se cítíme jako On nepochopeni a osamělí.
Chicca: „Jednoho večera jsme spolu uzavřely slavnostní pakt: ta, která jako první odejde do nebe, pomůže
té druhé, aby tam také došla. A ta, která zůstane ve světě, se bude snažit zaplnit prázdné místo po té první.“ Chiara
také komunikovala s mladými z celého světa, poslouchala jejich příběhy a ujišťovala je, že se za ně modlí, když jí
svěřili nějakou svou těžkou situaci. Všem mladým také předala svoji štafetu. Říkala: „Je to jako na olympiádě.
Jeden se zastaví, ale předá štafetu dalšímu a ten běží. A tak já předávám svou štafetu mladým. Mají jen jeden život
a stojí za to prožít ho dobře.“
Mons. František Radkovský, plzeňský biskup, na závěr tohoto setkání řekl mladým: „Nemusíte nijak
zvlášť vynikat, ale žijte mimořádně ten život, který máte, tedy mimořádně v Boží vůli. Bůh chce někoho vyzdvihnout
na stupně svatých pro povzbuzení ostatních, vy možná povzbudíte jen pár lidí okolo vás, ale i tak to stojí za to. Stojí
za to žít Boží vůli, protože ji máme plnit na zemi tak dokonale, jako ji plní svatí v nebi. Svatí jsou Božím darem.
Takovým darem, i když třeba menším, se můžeme stát i my.“
Anička Rozsívalová
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NEMĚLI JSTE ZATÍM PŘÍLEŽITOST PODPOŘIT
CHARITNÍ POSLÁNÍ CÍRKVE? MŮŽETE SE ZAPOJIT
DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2013!
Neměli jste zatím příležitost podpořit charitní poslání církve? Nemáte dost finančních prostředků na podporu
charitativních projektů? Nedisponujete časem pro pravidelnou činnost ve farnosti? A chcete to změnit? Nabízí se
možnost být koledníkem tříkrálovým!
Rok se s rokem pomalu schází a opět se blíží přípravy na každoroční a již tradiční akci Charity Česká
republika, a to na Tříkrálovou sbírku. Mottem té letošní bylo: „Začněme rok dobrým skutkem.“ Spousta
dobrovolníků v úlohách místních asistentů, vedoucích
tříkrálových skupinek i samotných tří králů v rámci
šumperského děkanátu si toto motto vzala k srdci a díky
tomu skončila sbírka s rekordním výsledkem 602 767,- Kč.
Rekordní byla i vykoledovaná částka za celou Českou
republiku, která činila 75 256 532,21 Kč.
Začátkem roku se koledovalo v celkem 21 obcích a
zapečetěno bylo 179 tříkrálových kasiček. Jak známo, děkanát Šumperk tvoří celkem šestnáct farností a letos se
koledovalo ve čtrnácti z nich. Působnost tříkrálových koledníků bychom příští rok proto rádi rozšířili i do farností a
obcí, kde se letos nekoledovalo (konkrétně např. obce Malá Morava, Branná či Ostružná), a tím se pokusili
překonat nejen letošní rekord, ale i pocítit víc radosti a nadšení z toho, že výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá dalším
potřebným, starým a nemocným lidem.
Apoštol Jakub ve svém listu zdůrazňuje, že víra bez skutků je mrtvá (srov. Jak 2,26). Proto bych rád oslovil
všechny ochotné zájemce, kteří by se do Tříkrálové sbírky 2013 chtěli zapojit v rámci „svých“ obcí; ať už ty, kteří
se tradičně ujímají náročné úlohy místních asistentů i samotných členů tříkrálových skupinek, tak i nové
dobrovolníky z výše jmenovaných obcí, kde ještě Tříkrálová sbírka nemá vybudovanou tradici, a s nimi i
potenciální štědré dárce. Zapojit se může každý bez ohledu na věk – děti, dospělí i senioři. Věk koledníků rozhodně
není překážkou k zapojení se do realizace sbírky. Vždyť pomoc potřebným, starým a nemocným lidem byla
samozřejmostí už v dobách Starého zákona, kde právě zejména na dospělých visela ta pomyslná zodpovědnost za
své bližní.
Ti, kteří by se o Tříkrálové sbírce chtěli dozvědět více, mohou navštívit web Charity Šumperk na
www.sumperk.charita.cz/tri-kralova-sbirka nebo webovou stránku www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka
2013 bude v děkanátu Šumperk probíhat ve dnech 4. – 14. ledna 2013.
Pokud byste se do sbírky rádi zapojili, kontaktujte kněze ve Vaší farnosti a on Vás nasměruje na místního
asistenta, který Vám podá konkrétní informace.
Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk

Akce: „Never give up!“
V sobotu, 27. října 2012 zvu

mladé našeho děkanátu
k pouti na Vřesovou studánku
V září nám pouť neumožnilo nepříznivé počasí, a proto bych chtěl pozvat
k putování koncem října, kdy bychom mohli zažít pěkný podzim v horách. Pokud
máte kuráž, akce se uskuteční za každého počasí (ve větru, v dešti, v zimě, ve
sněhu).
Sraz v 6:50 na vlakovém nádraží v Šumperku (odjezd v 7:08
na Ramzovou). Půjdeme přes Šerák a Keprník na Vřesovou studánku, kde bude
mše svatá. Návrat v odpoledních hodinách z Červenohorského sedla nebo Koutů
nad Desnou (podle času a situace).
P. Petr Káňa, kaplan pro mládež
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ROK VÍRY
Apoštolským listem „Porta fidei“ vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry, který bude
zahájen 11. října 2012 – v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu – a
ukončen bude 24. listopadu 2013 na slavnost Krista Krále.
Určitě ještě o tom mnoho uslyšíme, je přípraven pastýřský list otce arcibiskupa,
připravuje se bohatý program nejen v Římě, ale i na úrovni diecézí.
A já se ptám: proč to všechno? Myslím si, že proto, že víra je jako velmi citlivá kytka
v květináči. Musíme se o ni starat. Pokud ji nezaléváme, rychle zvadne, ztratí barvu,
přestane být přitažlivá, možná i zemře … Rok víry je proto, abychom nezapomněli, že je třeba to dělat!
Mnohokrát se budeme k tomuto tématu vracet. Teď v měsíci říjnu sledujme událostí, poslouchejme zprávy
vatikánského rozhlasu, vnímejme pozorně, co říká svatý otec. Kolik moudrosti, pokory a lásky je v tomto drobném
člověku! Jeho dopis „Porta fidei“ je v knihkupectvích a na internetu. (např. na stránkách www.cirkev.cz v rubrice
dokumenty).
A také vezměme do rukou růženec. Svěřme tento čas milosti Matce Boží, která byla nazvána
„blahoslavená“, neboť „uvěřila“ (Lk 1, 45) – jak nás vyzývá v poslední větě svého listu i papež.
Promluva kardinála Joachima Meisnera, kterou vám zde přinášíme, ať je k tomu povzbuzením. Vždyť
růženec s vírou má mnoho společného …
P. Slawomir

KÁZÁNÍ KARDINÁLA JOACHIMA MEISNERA
Jedna z nejnebezpečnějších chorob dneška je, že už nic
neočekáváme. Je to nebezpečné, když člověk už nic neočekává - ani
sám od sebe, ani od druhých, a dokonce ani od Boha. Vždyť rosteme
skutečně jen pro ty, kteří od nás něco očekávají ...
Doufám, že právě tak jako já, i vy jste dnes přišli na toto
posvátné místo k Matce Boží s velikým očekáváním. My opravdu
nemůžeme hřešit proti Bohu a Marii tím, že bychom očekávali příliš
mnoho, ale vždycky jen příliš malým očekáváním. Podívejte se na
Matku Boží v jeskyni, co nám chce darovat. Drží v rukou růženec. S
jeho pěti tajemstvími je jakoby prodlouženu paží, prodlouženou
rukou Kristovy Matky, která nás neopouští.
Při jedné návštěvě vatikánského muzea v Římě jsem tam ve výstavce růženců objevil tři zcela jednoduché
růženečky s křížkem, z koncentráků Auschwitz a Dachau. Byly vyrobeny z nejcennějšího materiálu, který tehdy
byl – z chlebové střídky. Tak životně důležitý, jako byl ten chleba pro ty vězně, tak životně důležitá je pro nás
všechny Boží ruka, Mariina ruka, která doprovázela své děti i v pekle koncentráků.
Co nám chce Maria darovat? Dává nám růženec. Drží ho pro nás připravený v ruce. Když jsem byl ještě
světícím biskupem v Erfurtu, potkal jsem při jedné pouti velikou skupinku Němců z Povolží, kteří museli už 35 let
žít na Sibiři a zůstali bez kontaktu s církví. Řekli mi: „Stýská se nám po církvi! Co z pravd víry musíme předat
našim dětem, aby dosáhly věčného života?“ Odpověděl jsem jim: „Dám vám katechismus a Nový zákon. Když
tohle předáte svým dětem, dosáhnou věčného života.“
Jenže před 15 lety se ještě nesměly přivážet do SSSR žádné knihy. Když mě na to upozornili, řekl jsem:
„Ale růženec, ten si snad můžete přivézt?“ Odpověděli: „Ano, ten si můžeme pověsit na krk. Vypadá to jako
řetízek. Proti tomu nebude kontrola nic mít. Jenomže“, pokračovali: „co to má co dělat s naší otázkou: ,Co musíme
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předat našim dětem, aby dosáhly věčného života?’” – Ukázal jsem jim křížek růžence: „Na něm se modlíme
Vyznání víry. To je to, v co věříme. Sv. Tomáš Akvinský říká: ‚Kříž je kniha, s jejímž studiem nebudu nikdy
hotov.‘ A pak následují tři perly: víra, naděje, láska. To je to, co žijeme. A pak přichází ke slovu, jakoby navléknut
na šňůrku, celý Nový zákon: tajemství Božího vtělení v radostném růženci, tajemství utrpení v bolestném růženci a
konečně, jakoby v jistém druhu tajného písma, tajemství Kristova vykoupení, tajemství našeho dovršení.“ – Nikdy
na to nezapomenu: Jeden z ruských poutníků vzal růženec do ruky a řekl: „Tu mám opravdu celou katolickou víru
v jedné ruce!“ Ano, v jediné ruce měl plnost naší víry.
Milí poutníci! Když vím, že jeden z mých kněží miluje růženec a každý den se ho modlí, nemám už o něho
žádnou starost! Neboť tehdy je v nejlepších rukou, v rukou naší milé Paní, Panny Marie!
Až jednoho dne zavřu oči a kolínští mě položí do rakve, vezmou mi všechno: biskupský kříž, můj krásný
prsten, pastorál. Ale napsal jsem do své závěti: „Růženec mi nesmíte vzít! Ten chci mít s sebou!“
Modlím se denně modlitbu, kterou se modlíval starý vojevůdce Tilly ve třicetileté válce: „Růženec ve
svých rukou a na kříž pohled poslední, tak bych svůj život skončit chtěl; Matko, toto štěstí dej mi! Amen.“
Joachim kardinál Meisner
Lurdy, 10. září 1990

Zvu všechny mladé nebo ty, kteří se mladými cítí,
nebo se chtějí s mladými modlit na

adoraci pro mládež děkanátu
V pátek 26. října 2012 v kostele v Šumperku.
Po modlitbě bude následovat malé „agapé“ na farním středisku.
Zvu také každý pátek v 19:15 na setkávání mladých
na farním středisku v Šumperku.
P. Petr Káňa
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JULIUS AUGUSTIN VARGA
(18. 10. 1962 – 4. 5. 1996)
V měsíci říjnu by se dožil 50. let velký člověk, který žil řadu let mezi námi
a u příležitosti tohoto výročí chceme jeho osobnost připomenout a ukázat ho
i těm, kteří se s ním za jeho života nepotkali. Oslovili jsme proto několik osob
s prosbou o napsání, vzpomínky, úvahy, … a tyto texty vám předkládáme.

Vzpomínka na Julka Vargu
Každý z křesťanů jistě dobře zná rčení našich prarodičů, které zní:
„Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.” Pro mladší generaci, která tomu
dnes nemusí úplně rozumět, to doslova znamená: Koho Bůh miluje, toho zahrne utrpením. Jeden můj vážně
postižený přítel s ironií jemu vlastní tuto životní moudrost glosuje slovy: „Toto úsloví většinou rádi vzpomínají ti
z křesťanů, kteří jsou fyzicky zcela zdrávi.“ A dodává: „Ti, kterých se to opravdu týká, kdyby měli tu možnost
a volbu, raději by se tohoto kříže ve velké většině zřekli …”.
V návaznosti na předchozí, bych se chtěl zmínit o člověku, který obsah přísloví o navštívení křížkem svým
životem naplnil beze zbytku, stejně jako i naplnil podobenství z Písma o svíci, která svítí ve tmě a neméně jako i to
další o pšeničném zrnu, které vydalo velkou úrodu. Chtěl bych zmínit památku velkého člověka, dobrého křesťana,
milujícího Krista a jeho přesvatou Matku, Julka Vargu, který by se letos 18. října dožil padesáti let.
Julek Varga se narodil 18. října 1962. Jeho maminka byla učitelka na druhém stupni základní školy, tatínek
pracoval jako řidič z povolání. Oba rodiče byli v té době nevěřící. Do svých devíti let byl Julek naprosto zdravý,
fyzicky zdatný kluk a ve třídě patřil k těm nejnadanějším.
V devátém roce Julkova života nastal zásadní zlom. Zřejmě díky vadnému
očkovacímu séru velice těžce onemocněl jednou vzácnou nemocí. Povaha nemoci
byla taková, že imunitní systém jeho organismu bojoval sám proti sobě. Julek
přestal chodit, prakticky mu odumřelo svalstvo, končetiny se mu zkroutily
a nakonec jeho kůži pokryly veliké rány. V době, kdy nemoc gradovala, mu lékaři
dávali jen pár dní života. Julek měl ale nesmírně silnou vůli k životu a ta mu
pomohla přežít. Po nějaké době se jeho stav do jisté míry stabilizoval, ale byl
trvale upoután na lůžko a odkázán na neustálou péči svých rodičů a babičky
(mějte na paměti, že se jednalo o začátek sedmdesátých let, neexistovala taková
technika a medikamenty jako dnes, stejně jako téměř žádná sociální podpora pro
rodiny s takto postiženými dětmi!). Tehdy několik lékařů, kteří Julkův případ sledovali, doporučilo jeho rodičům,
že by ho měli dát do ústavu, což ale jeho maminka a tatínek rezolutně odmítli.
Přestože Julek nemohl chodit do školy, měl velikou snahu držet krok se svými vrstevníky (ve svém srdci
pořád uchovával naději, že se jednou uzdraví), a tak mu jeho maminka se svými kolegyněmi domluvila domácí
vyučování. A když už nemohl chodit do školy, nasměroval Julek svůj intelekt k samostudiu. Na svůj věk byl velice
sečtělý, studoval historii, zeměpis, přírodopis, hodně četl dobrodružnou literaturu, literaturu faktu atd. Měl několik
kamarádů, kteří mu pomáhali se stavbou modelů letadel a lodí, které si sám barvil.
Někdy v polovině roku 1977 se o Julkovi dozvěděla nějaká starší paní, křesťanka, a začala mu nosit
křesťanskou literaturu. Na její popud také začal Julka navštěvovat i místní mladý katolický kaplan. Podle svědectví
kamarádů však ani on ani ta paní neměli na Julka zásadní vliv a onen kaplan později prohlásil, že už začal Julka
pokládat za ztracený případ. Kde ale nic nezmůže člověk, tam vše zmůže Boží milost. V Julkově životě se
schylovalo k zásadnímu obratu. Podle jeho vyprávění byl jednoho dopoledne sám doma s babičkou, rodiče byli
v zaměstnání, a probíral se literaturou, kterou mu nanosil onen zmíněný kněz a věřící paní, když ho jako blesk
zasáhla myšlenka: „Co když je to, co se zde píše, pravda?“ Tato myšlenka byla ihned vystřídána jistotou: „Ano,
toto je pravda!“ A to byla celá Julkova konverze k víře. Od tohoto okamžiku začal Julek usilovně číst veškerou
dostupnou křesťanskou literaturu jako byly životopisy svatých, zvláště knihy rané křesťanské církve, spisy Jana
Zlatoústého, Basila velikého, Řehoře Naziánského, Řehoře Nisánského, Terezy z Avilly, Terezie od Ježíška,
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Dominika, Ignáce z Loyoly a dalších, ale světec, který ho ovlivnil ze všeho nejvíc, byl svatý Augustin. Julek měl
několik nevěřících kamarádů, které měl velmi rád (a kteří s ním sdíleli jeho ateismus) a velmi se obával toho,
co řeknou, až se dozví, že se z něj stal věřící křesťan. Měl strach, že si s nimi přestane rozumět a že je ztratí.
Dopadlo to ale dobře, i když oni samotní byli velmi šokováni jeho konverzí, protože ho znali jako zásadového
ateistu. Tito jeho přátelé pod jeho vlivem později sami konvertovali k víře. Tehdy se poprvé u Julka naplnilo
podobenství o zrnu, které padlo na úrodnou zem a které vydalo hojnou úrodu. V té době se Julkova víra nesmírně
prohlubovala a sílila jeho usilovným studiem křesťanských textů, modlitbou a rozjímáním. Mnozí jeho přátelé
dosvědčují jeho nesmírnou lásku ke Kristu a velikou úctu k jeho Matce, Panně Marii. Téměř každý den, pokud měl
volnou hodinku a nebyla u něj nějaká návštěva, se modlil růženec nebo breviář. Jeden Julkův kamarád se tehdy
Julka ptal, zda by někdy uvěřil, kdyby nebyl tak vážně nemocen, a Julek mu tehdy odpověděl toto: „Jak jsem se
znal, pokud bych byl zdravý, sám o sobě bych s největší pravděpodobností víru nepřijal.“
Z knih Julek načerpal vědomosti a myšlenky těch
největších církevních osobností a tyto myšlenky potom dokázal
využít pro šíření křesťanské víry mezi mladými nevěřícími lidmi,
kteří se k němu dostávali díky svým věřícím kamarádům. Mladý
věřící člověk té doby, ať už měl víru z rodiny nebo k ní přišel
později, neuměl většinou odpovědět na všechny všetečné otázky
svých nevěřících kamarádů, pokud přišla řeč na věci týkající se
víry. Julek toto uměl, protože to měl dobře nastudováno z
křesťanské apologetické literatury, k jejíž četbě měl díky své
nemoci mnoho času. Navíc byl on sám kdysi nevěřícím člověkem,
takže velice dobře věděl, jak uvažuje a co trápí mladého hledajícího
člověka, který se během svého dospívaní začíná ptát po smyslu
života v tomto světě a hledá v něm svoje místo. Julek tehdy říkával:
„V průběhu dvoutisíciletých dějin církve jsou námitky proti víře
pořád stejné, tak jako jsou stejné odpovědi na ně.“ V této
požehnané době Julek stál u mnoha konverzí mladých lidí, kteří se
stali věřícími.
V druhé polovině osmdesátých let se byt Julkových rodičů
stal místem čilého křesťanského intelektuálního ruchu. Nebylo
výjimkou, že se u Julka za jeden den vystřídalo až třicet
návštěvníků. Kněží, řeholníci, mladí lidé. Tato společenská aktivita
nezůstala nepovšimnuta u tehdejší komunistické státní moci, ale režim se neodvažoval otevřeně zasáhnout, protože
by musel přiznat, že ho ohrožuje bezbranný invalida. Se skřípěním zubů se Státní bezpečnost zmohla pouze na
sledování a dokumentaci tohoto křesťanského dění. S pomocí tehdejšího provinciála řádu dominikánů bylo Julkovi
umožněno vstoupit do tohoto řádu a přijal řádové jméno Augustin.
Na konci osmdesátých let přišla revoluce a pád komunistického režimu. Julek se tohoto dění aktivně
zúčastnil tiskem a množením letáků (jako jeden z mála lidí měl díky křesťanským členům Charty 77 k dispozici
počítač s tiskárnou) a organizováním protestů proti rozpadající se komunistické moci.
Začátek devadesátých let pro Julka nebyl zrovna nejšťastnějším obdobím, protože většina jeho přátel
mezitím dospěla, založila rodiny, což v konečném důsledku znamenalo, že ho pro tyto povinnosti nemohli tak často
navštěvovat. Julek to velmi dobře chápal a neměl jim to za zlé. Rovněž tak ustaly návštěvy jeho přátel kněží a
řeholníků, všichni byli zaměstnáni aktivitami umožněnými pádem komunismu. V polovině devadesátých let se
začalo také zhoršovat Julkovo zdraví, těžce nemocné tělo už prostě nemohlo dále zvládat tu obrovskou zátěž. Dne
4. května 1996 zemřel na naprosté vyčerpání organismu.
Jeden Julkův přítel po jeho smrti o něm řekl toto: „U žádného z lidí, které jsem znal a kteří už zemřeli,
nemám nezvratnou jistotu, že šli rovnou do nebe kromě jednoho jediného. Tím člověkem byl Julek Varga. Už
několikrát se mi stalo, že jsem se dostal do mezní situace, ze které nebylo viditelného východiska a v tom
okamžiku jsem si vzpomněl na Julka. Poprosil jsem ho o přímluvu a bylo mi pomoženo. Až jednou budu stát tváři
v tvář smrti, budu Julka prosit, aby mi přišel společně s Kristem a Pannou Marií naproti.“
Alexandr Mareš

Tam&Tam – Číslo 10, ročník 3, říjen 2012

Strana 15

S láskou vzpomínáme v těchto dnech na
Julka Vargu, našeho přítele, který by se letos dožil 50
let. Odešel ze světa povolán Bohem ještě v mladém
věku a mladý nám navždy zůstane i v srdci a
v paměti jako dar od Boha. Julek, celým jménem
Julius Augustin Varga, už ve svém dětství poznal kříž
nevyléčitelné nemoci ochrnutí a trvalého tělesného
postižení. Byl obklopen prostředím milující a velké
lásky své matky a otce. Stal se mnoha převážně
mladým lidem tím, kdo rozdával vnitřní sílů
přátelství a kamarádství, radost a povzbuzení. Sám
objevil víru v Boha jako zdroj síly, která v něm
probudila schopnost přijmout kříž, rozvíjet
schopnosti svého nadání, studovat a tvořit. Dům u
Vargů se stal doslova krásnou oázou pro naše
setkávání se stále otevřenými dveřmi. Bylo to v době,
kdy kolem této oázy byla pustá poušť bezduché a
slídivé totality, která v nás tím spíše provokovala
křesťanskou odvahu. Julek byl inspirujícím středem
těchto setkávání spřízněných duší a přátel. Ač sám
byl nehybný, vytvářel ohnisko neutuchajícího zájmu
o vše ušlechtilé. Byl pro nás ztělesněním toho, co by
se dalo nazvat převahou ducha nad tělem, vítězstvím
víry nad prázdnotou bez Boha. Julek byl vzdělaný a
sečtělý, plný tvůrčích podnětů, znalec a ctitel díla sv.
Augustina, Tomáše Akvinského a dalších
významných lidí. Vážil si ho i Dr. Josef Zvěřina,
statečný kněz a teolog blahé paměti. Julek sám např.
zpracoval pozoruhodné „Zpovědní zrcadlo pro
zpytování svědomí podle Desatera“, texty vlastních
krásných modliteb aj.
Spojeni s ním poutem živé víry v Krista,
těšíme se z naděje, že smrtí nezmizel, ale naopak
došel cíle, dovršení života ve světle věčném, kam i
my směřujeme. My, co jsme ho znali a měli rádi,
víme, že i on nás měl rád. „Pane, nauč i nás naše dny
odpočítávat, abychom dospěli k moudrosti srdce“
(Žalm 90,12). „Drahocenná je v Hospodinových
očích smrt jeho zbožných.“ (Žalm 116,15)
Requiescat in pace!
otec biskup Josef Hrdlička

Jaký by byl Julek dnes?
Už nějakou dobu si představuji, jak by asi
Julek žil jako padesátník. Možná by se vzhledem
podobal svému tatínkovi.
Asi by si uchoval veselý a sarkastický pohled
na svět, zdravě by kritizoval usazená manželství
svých kamarádů vrstevníků, trochu by se v nadsázce
a nadhledu posmíval, co jsme si nadrobili a kam se
podělo naše nadšení, ale zároveň by nás podporoval a
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modlil by se za naše těžkosti. My bychom doma
možná mentorovali s patosem před našimi dětmi o
krásné době, v níž jsme zažívali společenství u Julka,
jaké jsme měli hodnoty a ideály a naše děti (snad
dobře vychované) by si nás marně snažily představit
jako rebely. Dost možná, že by se některému podařilo
navázat s Julkem přátelství. Julek by dokázal
moudřeji pochopit strasti středního věku a věřím, že
by byl oporou katechumenům, hledajícím i kněžím a
nemocným ve farnosti. Myslím, že by nás vedl k
velkorysosti, k odpouštění, k rozšiřování našich srdcí.
Lamentoval by, že jsme příliš zaměstnaní, že se málo
modlíme, že málo obětujeme, že nedokážeme žít ve
společenství, ale dělal by to laskavě. I nadále by
rozhořčeně a bouřlivě kritizoval lékaře, učitele,
novináře, intelektuály, politiky, zbohatlíky a zároveň
by s nadšením a krásně oceňoval jednotlivé své
známé lékaře, učitele, novináře, politiky, úspěšné
podnikatele … prostě byl by živý. Udržoval by
kontakt s různými osobnostmi, které by za ním
jezdily, a my bychom si mohli užít jejich přítomnosti
v Šumperku. Apoštoloval by a nechal by se unášet
osudy jednotlivých blízkých přátel nebo sousedů,
viděl by v nich Krista. Určitě bychom u něj měli
otevřené dveře i s celými rodinami a říkali bychom
si, proč za ním nechodíme častěji? Taky by byl asi
rozčarovaný a zklamaný z mnoha věcí, možná i z nás.
Žijeme různé životy, ale ten jeho se snažíme
napodobovat tak, jak na to každý z nás máme.
Využívám této příležitosti a znovu děkuji za
výrazný duchovní impulz, kterým do našich životů
Julek přispěl, máme ho rádi a modlíme se spolu s ním
za farnost a křesťany na celém světě.
Eva Rozsívalová

Velké osobnosti, na které si při jejich výročí
vzpomínáme (a Julek Varga bezesporu velkou
osobností byl), jsou velké mimo jiné tím, že mají co
říct i lidem dnešní doby. Julka jsem poznal v době,
kdy už jeho nemoc byla pokročilá a při úplném
připoutání na invalidní křeslo pouze jednou rukou
mohl listovat v knihách a samizdatech. Měl tedy
možná „nárok“ na to, co je znakem dnešní doby – na
„blbou náladu“. A přesto to byl radostný člověk se
smyslem pro humor, žádná návštěva u něj se
neobešla
bez
nějakého
dobrého
(zejména
protistátního) vtipu. Dokázal najít obveselení i ve
věcech zdánlivě suchopárných – vzpomínám na to,
jak s gustem a s radostným pobavením předčítal
z teologické summy sv. Tomáše Akvinského
pojednání o požívání omamných nápojů a o tom, kdy
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podnapilost a opilost jsou již hříchem lehkým či
těžkým (či nikoli) a všechny návštěvníky rozesmál.
A ještě jeden rys jeho osobnosti pro dnešní
dobu bych rád podtrhl – širokou paletu zájmů a témat
– dovedl najít společnou řeč a společný zájem
s každým člověkem, se kterým se setkal. Zejména si
připomínám jeho zálibu v rockové hudbě, kdy
prostřednictvím
společného
(většinou
velmi
hlasitého) poslechu přitáhl k přemýšlení a hledání (a
u některých i k víře) několik mladých rozhněvaných
mužů – odpůrců konvencí a establishmentu a
svérázů.
Rád vzpomínám i na chvíle ticha, kdy
k porozumění mezi přáteli nebylo potřeba slov.
Tomáš Kopřiva

Julkovo první sv. přijímání
Když jsem byl v Šumperku (kam jsem přišel
v roce 1977) několik let kaplanem, přišel za mnou
jednoho dne pan Varga. Představil se, řekl, že jsou
katolíci, že má nemocného syna a ten by měl jít k 1.
svatému přijímání a jestli bych ho mohl připravit. Já
jsem ho vůbec neznal, ale vyšel jsem mu samozřejmě
vstříc a dohodli jsme se, že k nim přijdu na návštěvu.
Přestože jsem od pana Vargy věděl, že je Julek
nemocný, nebyl jsem připravený na to, co uvidím.
Uviděl jsem chlapce, na první pohled staršího než
děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání. Ležel
v pokoji, naprosto nepohyblivý, kost a kůže, samé
boláky. Pro každého, kdo ho viděl poprvé, to byl šok
a já jsem na tom nebyl jinak.
Julek prožíval přelom dětství dospívání.
Dětské hračky a knihy už mu nestačily, i v takto
nemocném těle se projevovaly příznaky puberty a on
se propadal do depresí a možná jen díky tomu, že
nemohl, si nesáhl na život.
Mojí první snahou bylo navázat s ním lidský
kontakt a velmi rychle jsem zjistil, že nemá smysl
bavit se o Bohu, víře nebo církvi. O čemkoliv
takovém se Julek naprosto bavit odmítal. A tak jsem
za ním několik měsíců chodil a bavili jsme se o všem
možném – o politice, o knížkách, o filmech. Julek byl
už v té době velmi sečtělý. Bylo mi jasné, že ho
nejprve musím vytrhnout z izolace. Kromě rodičů za
Julkem chodila pouze lékařka a jedna paní učitelka,
která Julkovi chodila číst. Julek se naprosto
pochopitelně bránil kontaktu s dalšími lidmi.
Kdykoliv jsem navrhl, že by se mnou přišel někdo
další, někdo zhruba z jeho vrstevníků, tak to
vehementně odmítal. Propadl by se hanbou, kdyby
někdo další přišel. Nakonec jsem poprosil jednu
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dívku a Julka přesvědčil, že se nemusí bát a že
všechno bude v pořádku. Ta dívka za Julkem přišla,
chodila za ním opakovaně a s ní přicházeli další.
Jak se blížilo léto, hrozilo mi každoroční
riziko přeložení ze Šumperka a já jsem si byl vědom
toho, že jsem nesplnil to, co jsem slíbil panu Vargovi
– přípravu na první svaté přijímání. Tak jsem si o tom
jednoho dne promluvil s Julkem a on souhlasil.
S přípravou jsme začali. Julek dostal od Pána Boha
intelekt a duchovní prostor a ten začal zaplňovat –
velmi rychle postupoval ve víře vpřed. Dohodli jsme
se, že přistoupí k prvnímu svatému přijímání ve
stejný den jako děti v kostele. A tak v tu neděli jsme
k němu přišli se skupinou mladých lidí, přinesl jsem
Eucharistii a Julek poprvé přijal Pána Ježíše. Od té
doby přistupoval ke svátostem pravidelně. Současně
s tím se výrazně zlepšila situace v rodině.
Často Julka uvádím jako příklad a symbol
toho, že život člověka není to vnější, ale vnitřní. Přes
veškerou nemoc, všechna omezení, která měl, žil
velmi bohatý život, který vycházel zevnitř.
P. Petr Hrubiš

setkání se sv. otcem Janem Pavlem v Lurdech

Laudatio nejen Julkovi, ale i …
Jsme šťastni, že jsme se dožili svobody,
svěžího nadechnutí po obdobích krutých diktatur
nacismu a komunismu. Bůh nás překvapuje svými
dary, mezi které náleží i přátelství, hluboké vztahy
mezi lidmi, které svým významem překračují tento
úžasný svět ještě větším zázrakem, vztahy, které jsou
věčné, které přežijí tento viditelný svět, jež jednoho
dne pomine.
Tak se stalo, že jsem potkal svého přítele
Julia Augustina Vargu, OP, člověka těžce
zkoušeného nemocí, ale bystrého intelektu a širokého
vřelého srdce. S odstupem více jak šestnácti let si i a
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uvědomuji jeho velikost i prostotu a skromnost. Ze
svého nemocničního lůžka měl omezený styk se
světem. Dobrou četbou, studiem a setkáváním
s nejrůznějšími lidmi v kruhu své rodiny se měnil od
své konverze v osobnost nesmírně empatickou pro
svízele svých současníků a zvláště mladých lidí.
Svými silami usiloval o konec režimu a účastí
v nejrůznějších společenstvích, např. v Jazzové sekci,
spoluprací s chartisty a všemi lidmi dobré vůle konal
skutky, které zjevovaly touhu po právu, pravdě,
spravedlnosti.
Domnívám se, že k rozhodujícímu zlomu
v jeho životě plném bolest a trápení došlo v Lurdech.
Julek přijal svůj stav zdánlivé bezmoci a totálně,
s hlubokou vnitřní radostí a pokojem se odevzdal
Pánu.

Moudrost, touha po poznání krásných
hodnot, kázeň a smyls pro řád – to vše vyzařuje
Julkova
osobnost i po létech. Podobně
nezapomenutelný zůstává i jeho osobitý humor,
s jehož pomocí zachraňoval složité životní situace a
dodával svému okolí vyrovnanost a vzácný pokoj.
Julkův životní příběh nám i nyní ukazuje
cestu duchovního následování. Julek je darem od
Pána nám všem, kteří se lopotíme na cestě k věčné
Radosti. Náš vděk patří také jeho rodičům, lékařům,
duchovním, všem, kteří se snažili Julkův život
zachovat, aby on mohl ze své zdánlivé bezmoci
pomáhat lidem kolem sebe. Děkujme Bohu, že jsme
směli poznat Julka a že nás provázel i povzbuzoval
na spletitých cestách k Cíli.
František Srovnal

Milý Julku!
Stejně jako já by ses letos dožil padesáti let. Když jsme byli malí, chodili jsme spolu v Šumperku do baletu.
Když jsme povyrostli, setkávali jsme se u Vás při různých příležitostech - dobrých i zlých. Kdybys žil, slavili
bychom spolu. Dovol mi proto vyslovit mé blahopřání skrze tyto řádky. Ti, kteří Tě znali, zavzpomínají se mnou.
Ti, kteří tě neznali, mohou objevit v Tvém třatřicetiletém životě mnoho inspirace pro svůj duchovní i lidský růst.
Ležel jsi nehybně celá léta, svým dlouhým nehtem sis obracel stránky v knihách, a přes své utrpení jsi byl
veselým a zábavným společníkem se smyslem pro humor. Jistě se tedy nebudeš zlobit, když si dnes trochu
„pohraji“ s tvým jménem a představím čtenářům poněkud netradičně, kdo byl

JULIUS AUGUSTIN VARGA, OP.
Jasné

myšlení. Bylo tvou silnou stránkou. V duchu dominikánské spirituality získané studiem díla Tomáše
Akvinského, pochopitelně v latině …

Upřímnost. Uměl jsi říci jasně a věcně svůj názor. Upřímně jsi hledal pravdu o sobě, o druhých a světě. Svým
duchovním synům a dcerám jsi uměl vytknout jejich chyby …

Láska. Viděli jsme ji u tvých rodičů a v jejich láskyplné péči o tebe. Nikdy nekončící služba maminky v krmení a
obracení, láskyplné tatínkovo nošení do schodů a ze schodů. A ty jsi pak miloval nás - naslouchal jsi, modlil ses,
obětoval, radil, těšil …

Inteligence.

Zajímal ses o všechno. Tvoje knihovna byla důkazem tohoto zájmu. Všechny obory teologie,
historie, umění, hudba, kultura …

Uctivost. Nemohl ses ani pokřižovat. Ale všichni jsme vnímali, s jakou úctou ses díval na svatostánek, když jsme
tě přivezli do kostela, s jakou úctou jsi přijímal eucharistii i každého člověka …

Statečnost. Nebál ses komunistů, nebál ses estébáků, nebál ses režimu. Statečně jsi snášel velké utrpení po dlouhá
léta i relativitu času, který ti byl dán …

Autorita.

Byl jsi přes svoji nemohoucnost autoritou lidskou i duchovní. Uměl ses podřizovat autoritě Boží.
Poslouchal jsi Boha, Církev a své představené jako dominikánský terciář …

Učitel. Byl jsi duchovním otcem mnoha konvertitů. Napočítala jsem jich kolem třiceti. Učil jsi je poznávat Boží
lásku, modlit se, hledat životní povolání a správnou stupnici hodnot …
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Galantnost. Kolem tebe se pohybovalo mnoho krásných mladých žen. Vždy se u tebe cítily přijaty a milovány
velkou celibátní láskou přítele a bratra. Byl jsi lékem na jejich pocity méněcennosti …

Učenost. Nemohl jsi studovat na vysokých školách. Nemohl jsi být knězem, i když jsi po tom toužil. Nemohl jsi
žít s bratry dominikány. Přesto jsi byl moudrý, vzdělaný, učený - pravý dominikán …

Svatost. Byla tvým programem. Ani jsme ji nevnímali. Láska k Bohu, k bližnímu, využití všech možností života
ke konání dobra. Jak málo možností jsi k tomu měl vzhledem k možnostem našim …!

Trpělivost. Postupně ochrnovat. Nechat se krmit, nosit, hýbat jen jedním prstem. Jak mohl tak mladý, inteligentní
muž toto všechno a ještě mnohem víc vydržet? Radovat se ze života a ještě povzbuzovat k radostnému životu tolik
lidí? Odpovědí je tvoje láska k Ježíši Ukřižovanému a Vzkříšenému ...

Introvert. Byl jsi vždy otevřený a veselý společník. Ale co se dělo ve
tvé duši, když jsi byl sám a hovořil jsi se svým Pánem? Jak citlivé,
jemné a něžné muselo být tvé srdce, když jsi byl ctitelem svatého
Augustina, jehož jméno jsi nosil? O tvých slzách, bolestech a zápasech
jsme neměli tušení …

Naděje. Věřil jsi v život věčný. Věřil jsi, že padne komunismus. Věřil
jsi, že každý z nás v životě udělá dobro, které jsi ty sám udělat nemohl.
Věřil jsi, že se hříšníci obrátí a dominikánský řád znovu rozkvete …

Vděčnost.

Byl jsi Bohu vděčný za svůj život. Za dar obrácení. Za
každou maličkost, kterou ti druzí prokázali. Vnímali jsme tvou lásku
k rodičům. Vděčnost za to, že nezůstali uzavřeni do svého neštěstí, ale
otevřeli svůj dům i své srdce nám všem …

Aktivita.

Vydával jsi časopis. Psal jsi dopisy. Vsadil jsi sportku a
vyhrál video, abys mohl promítat druhým filmy s křesťanskou
tématikou. Přijímal jsi návštěvy. Jezdil jsi k nemocným. Neustále
v akci, neustále v pohybu. Ty nehybný …

Radost.

Uměl ses radovat ze života. Z krásných věcí. Ze zvířat,
z přírody, z umění všeho druhu. Neslyšela jsem tě nikdy naříkat. Nevím, že by ses nudil. Slyším, jak ses smál. Rád
a často …

Globálnost. Nebyl jsi zaměřen jen na sebe, na jednu farnost, na církev. Viděl jsi dál. Nemohl jsi cestovat, přesto
jsi myslel na celý svět. Na bídu celého světa. Víra ti dávala křídla. Nemohl jsi jet do Říma na svatořečení Anežky
České, ale mně jsi k tomu pomohl …

Antikomunismus. Žil jsi ve zlých dobách. Angažoval ses v boji proti komunismu, který propagoval násilí a ničil
naše duše. Hledal jsi pravdu a mnohým jsi ji ukázal. I vysokou školu odpouštění …

Opravdový přítel. Nezapomínej i nyní na své přátele a přimlouvej se za nás, abychom svůj život žili v duchu
pravdy a milosrdenství…

Pravý křesťan. Pomoz nám, ať milujeme Boha a bližní a ukazujeme našim nevěřícím spoluobčanům, jak krásné
je být křesťanem ...
Milý Julku!
To, že jsem nalezla svůj duchovní domov právě v dominikánské rodině, je tvůj posmrtný žert a důkaz toho,
že jsi v náruči Boží, kam jsi směřoval svým svatým životem. Vím, že bys mě nyní napomenul za tu chybu v úvodu.
Napsala jsem: „kdo byl Julius Augustin Varga“. Ty ale jsi a ještě budeš … Co je svatost? Ty už znáš odpověď.
Pomoz mně hříšné, pomoz nám hříšným ke svatosti!
Lenka Bernadetta Nezbedová, sestra sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou, absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Učebna, 1. patro
UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 777 988 864.
Pro děti a mládež
Tradiční dopolední program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“. Setkání probíhá vždy
ve středu od 9.30 do 11.30 na farním středisku. Zveme nové maminky a jejich děti.
Podzimní prázdniny trochu jinak – čtvrtek 25. října na farním středisku. Celodenní program pro školní
děti inspirovaný Misijní nedělí; včetně oběda, který si děti samy připraví. Začátek v 9.00, předpokládaný
konec 16.00.
Fimo stokrát jinak – v neděli 7. října od 16.00 na Farním středisku, lektorka: Mgr. Hana Heiserová,
vstupné: 30 Kč (příspěvek na spotřebovaný materiál)
Klub osamělých (nejen) rodičů
Přednáška s následnou besedou - „Přetrvávají porucha pozornosti s hyperaktivitou či poruchy učení
do dospělosti? Dají se léčit? - 31. října v 17.30 na farním středisku. Přednáší MUDr. Eva Rozsívalová
Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma
Diva (delní) klub – určeno pro ty, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát nezávazně
divadlo… Každou středu od 9.00 hod v učebně Centra pro rodinu, 1. patro, UVAX.

Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou každé pondělí od 16.30 do 18.30 na farním středisku;
(cena za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč).
Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30
na farním středisku; 25 Kč/lekce.
Modlitby matek – vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek od 17.00 v kapli farního střediska, nejbližší setkání:
11. 10., 25. 10.)
Angličtina pro začátečníky (pozor, změny!)
Začátek od 18. 9. vždy v úterý na farním středisku.
1. skupina Začátečníci I 16.15-17.15 - Mgr. Petra Janíčková – New Headway Elementary od 5. lekce
2. skupina Začátečníci II 17.30 - 18.30 - Mgr. Petra Janíčková – New Headway Elementary od 10. Lekce
3. skupina Začátečníci III 16.15. - 17. 15 - Mgr. Alice Jurčíková – New Headway Elementary od 1. Lekce
cena za 1. pololetí (září - leden) 1170,- Kč
Němčina pro začátečníky
Začátek od 20. 9. 2012 vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX , M. R.
Štefánika 28.
Cena za pololetí 1170,- Kč. Kurz bude otevřen při kapacitě min. 6 studentů.
Lektorka: Mgr. Alice Jurčíková

Kurzy
Kurz Etické otázky všedního dne – 2. část, 12. – 14. října 2012 v učebně centra pro rodinu, UVAX,
M. R. Štefánika 26
Kurz efektivního rodičovství
Kurz proběhne v říjnu a v listopadu na kurii v Olomouci, Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro), více
na www.rodinnyzivot.cz.
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Centrum pro rodinu Šumperk chce tento kurz nabídnout zájemcům od března 2013.
Předběžné informace o kurzu:
Cíl kurzu - pod vedením zkušeného lektora osvojit si užitečné a praktické metody a techniky, získat tipy a
podněty pro výchovu svých dětí i prevenci možných krizových jevů.
Okruhy témat: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace. Proč děti
zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí. Komunikační techniky. Co volit místo
trestu? Důslednost a řád dávají jistotu. Kde brát sebedůvěru?.
Lektorkou a koodinátorkou bude Mgr. Marie Kaňovská z CPR Jitřenka

Připravujeme:
Předadventní duchovní obnova pro osamělé (nejen) rodiče a děti na faře ve Velkých Losinách – 23. –
25. 11. 2012. Program: Odborná přednáška a poradenství (Mgr. Pavlína Vaculková), adventní výtvarná
dílna (Mgr. Hana Heiserová), povídání s Martou Rýznarovou, nabídka zpovědi či duchovního rozhovoru,
procházky do okolí. Cena – 550,- Kč dospělý, 400,- Kč dítě.

C E N T R U M P R O R O D I N N Ý Ž I V O T V O L O M O U C I P Ř I P R AV U J E :
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY
Zveme rodiny s dětmi na Svatý Hostýn
5. – 7. října 2012, obnovu povede P. Adam Rucki
Zahájení: pátek 18.00 (večeře), pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., možnost
svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem.
Neděle – přednáška, mše sv. v bazilice P. Marie, ukončení ve12.00 obědem.
Pro děti: hraní a zábava pro malé a starší děti, katecheze, hlídání miminek
Informace: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292

OHLÉDNUTÍ ZA RAPOTÍNSKOU POUTÍ.
V neděli 12. srpna 2012 se uskutečnila rapotínská pouť při příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Moravští muzikanti v krojích přivítali poutníky před kostelem. Následovala poutní mše svatá, kterou
sloužil P. Slawomír Sulowski, zpíval chrámový sbor Rapotín a chrámový sbor ze Svébohova. Po skončení mše
svaté se poutníci přesunuli do parku u kostela, kde bylo připraveno posezení při muzice. Hráli a zpívali vynikající a
pro mnohé neznámí Moravští muzikanti pod vedením pana Bartoška. Upečené koláčky od místního cukráře
p. Brunce ml. a různé zákusky od místních farnic všem znamenitě chutnaly a rychle zmizely ze stolů. Děti se
zabavily na trampolíně a prolézačce, svezly na koních a pochutnávaly si na cukrové vatě. RC Vikýrek připravilo
ve stáncích před kostelem prodej rukodělných výrobků.
Poděkování patří obci Rapotín za finanční příspěvek z programu „Obnovy venkova“, organizátorům
a pomocníkům z řad farníků, členkám kulturně – sociální komise obce Rapotín a samozřejmě chrámovým sborům
a hudebnímu tělesu Moravští muzikanti.
Všem se znamenitě sedělo, zpívalo, poslouchalo a ani se nechtělo domů.
za farnost Rapotín Ludmila Damborská
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POUŤ MINISTRANTŮ
Před sedmou hodinou ranní, v sobotu 8. 9. 2012, jsme se vydali na pouť ministrantů na Velehrad. Slunce
ještě nevědělo, že podle předpovědi má celý den krásně hřát, a tak jsme vyjížděli ze Šumperka zahaleného
šedavými oblaky. Původně zamýšlený autobus bychom nenaplnili, tak jsme jeli dvěma auty s našimi kněžími P.
Petrem Káňou a P. Ottou Sekaninou. Pouť tak začala pro ministranty ze Šumperka, Petrova, Bratrušova a
Bohutína. K mému překvapení jsem byla jedinou zástupkyní rodičů, střední generace i žen v jedné osobě. Po
příjezdu na Velehrad se k nám pak přidali manželé z Bludova se synem a z Hanušovic vlakem přicestoval P.
František Janíček s ministranty z Jindřichova a
Nových Losin.
Slunce se podívalo shora na nádherný
průvod ministrantů a kněží a protože ta podívaná
byla oku lahodící, jeho paprsky už nás neopustily
do konce pouti. Slavnostní mši celebroval P.
Jaroslav Kníchal, biskupský vikář pro pastoraci
v Armádě ČR. V promluvě hovořil o podobenství,
v němž byl bambusový keř nejprve svým pánem
důkladně prořezán, aby pak mohl přinášet užitek.
Připomněl, že Panna Maria odvážně přijala svůj
úděl a ani my se nemáme bát a otevřít se s
důvěrou Pánu. Krása baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kde mše probíhala, byla zakryta lešením, přesto nás okouzlila svou vznešeností. Po
skončení bohoslužby přišli „osobně“ pozdravit ministranty, kněží i ostatní přítomné slovanští věrozvěstové sv.
Cyril se sv. Metodějem. Na závěr mše ministranti poděkovali P. Jaroslavu Kníchalovi a předali mu malý dárek
v podobě svíce. P. major Kníchal slíbil, že svíci vezme s sebou na nejbližší misi do Afgánistánu, kde ji spolu
s našimi srdečnými pozdravy předá českým vojákům. Ministrantský prapor byl dekorován památeční stuhou, již
druhou, tu první památeční stuhu získal 25. 6. 2011 při žehnání praporu.
Po mši jsme si pochutnali na výborném obědě, který pro nás připravily sestry kongregace sv. Cyrila a
Metoděje. Rodiče si v exercičním domě Stojanov vyslechli přednášku manželů Kvapilíkových z Kroměříže.
Sympatický manželský pár čerpal ve své přednášce především z bohatých zkušeností při výchově svých čtyř dětí.
Mezitím si starší ministranti vyslechli přednášku o křesťanské hudbě a poté pestré vyprávění z vojenského života
samotného P. majora Kníchala. Pro mladší ministranty byl připraven program v rozsáhlých zahradách. Kluci se ve
skupinkách zastavovali na stanovištích, kde na ně čekala střelba ze vzduchovky, ukázka bojové techniky, zásah
vojenské policie, simulovaná záchrana raněného a vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost na lanových překážkách.
Přestože nás ze šumperského děkanátu nebylo mnoho, rádi jsme doplnili řady ministrantů, kterých bylo
zaregistrováno více než 400.
Velké poděkování za zdárný průběh pouti patří oběma kněžím, kteří nás bezpečně dopravili na Velehrad i
zpátky domů, vše připravili, zorganizovali a dohlíželi, aby nám nic nechybělo.
Jitka Dvořáková
Anglické spolčo
Když jsme byli letos na pouti v Polsku, byl tam s námi i otec Bruno z Tanzánie (jak jste to už
četli v minulém Tamtamu) a, tváří v tvář světovosti církve, nás napadlo založit v Šumperku
společenství, kde bychom se modlili, rozjímali a snad se i sdíleli v angličtině.  Chceme proto
touto cestou zjistit, jestli by se našli podobní nadšenci, kteří by do toho s námi šli. Máme
představu se scházet jednou za měsíc, podrobnosti bychom pak už doladili se zájemci. Pokud
máte zájem, ozvěte se nám na mail: zdenek.pacal@email.cz nebo janinka.ovecka@seznam.cz
Zdeněk a Jana Pacalovi
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OTEVŘENÍ KOSTELA V HRABĚŠICÍCH
Kostel v Hraběšicích byl od března letošního roku uzavřen z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Opravoval se
nejen kostel, ale i sousední budova fary. 22. září zde byla poprvé po rekonstrukci sloužena slavnostní mše svatá
spojená s požehnáním nového svatostánku.
Když jsem v sobotu 15. září otevírala kostel
s tím, že začneme uklízet, padla na mě naprostá
beznaděj – to přece nemůžeme stihnout! Díky velké
pomoci technických administrátorů pana Jana Janků
a Davida Vašaty a dobrovolníků z Hraběšic se
povedlo neskutečné. V pátek 21. září kostel zářil
čistotou a byl připraven na slavnostní otevření.
Seděla jsem před ještě prázdným svatostánkem a
vzpomínala, jak jsem kostel uviděla poprvé v roce
1979, jak mě toto místo oslovilo, vzpomínala jsem
na rekonstrukci v roce 1991, kdy se kostel přestavěl
na moderní díky salesiánům, působícím v té době
v Šumperku – nové vybavení kostela oslovuje a
naplňuje nadšením především návštěvníky odjinud.
Myslela jsme i na to, jak jsem v roce 2001 dostala klíče od kostela a stala se „kostelnicí“. Jak jsem objevila za
lavicemi malé houbičky a došlo mi, že kostel potřebuje pomoc. Následovala byla první neúspěšná žádost o dotaci a
rozesmátý otec Slawomir, když mně líčil, jak chodil „ze světnice do světnice“ na úřadě v Olomouci při podání
žádosti. Zklamání, že to nevyšlo, vystřídala chuť nevzdat se a pokusit se znovu … Podpora otce Slawomira, další
žádost a ohromná radost z úspěchu. A následující kolotoč kolem oprav … Neskutečná energie otce Slawomira po
celou dobu rekonstrukce kostela i fary, kdy já už „upadala na těle i duchu“, ale on sršel elánem. Jeho úžasná
schopnost vše dovést k dokonalosti …
Děkuji za všechny hraběšické farníky těm, co se na opravě kostela jakkoliv podíleli, ať už finančním
příspěvkem, modlitbou nebo osobní pomocí při opravách či úklidu. Ale nejvíce děkuji otci Slawomirovi. Bez něho
by se dílo nikdy nemohlo podařit. Bez něho by nebyl nový svatostánek ani věžní hodiny či nová okna na faře. Bez
jeho podpory bych nikdy o dotaci nepožádala. A tudíž by stále do kostela zatékalo, plíseň a houby by se rozrůstaly,
kostel i nadále chátral … Přijeďte se podívat, stojí to za to!
Helena Večeřová

HLEDEJTE NEJPRVE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ANEB PŘÍPRAVY NA SVATBU
Možná jste se začali ve všech těch svatbách poslední dobou ztrácet (každou chvíli je jedna) a možná vám ta
15.9. unikla. Nám ne. Byla totiž naše.  A protože jsme při jejích přípravách (dlouhodobých i bezprostředních)
zažili Boží péči, chceme se o některé momenty s vámi podělit.
Od prvních představ o naší svatbě jsme byli velice střízliví - chtěli jsme, ať vynikne to důležité, rozhodně
jsme nechtěli ztrácet čas a energii „zbytečnostmi kolem“. Takže jsme měli představu nevěsty v jednoduché sukni a
halence, nezdobený kostel, dojít do kostela pěšky, pozvat jen pár nejbližších apod. Motto na společný život jsme si
vybrali z Mt 6, 33 „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno“ a
hodlali jsme takto pojmout i přípravy. Všechno to ale dopadlo trochu jinak. 
Začnu trochu zeširoka: když jsme se Zdeňkem plánovali začátek našeho společného života, museli jsme
vyřešit, kde žít a kde pracovat. Já jsem měla práci v Olomouci a on v Šumperku práci i s bytem. Bylo to pro nás
těžké rozhodování (hodně a dlouho jsme se za to modlili) a nakonec jsme se rozhodli, že já odejdu z jistého místa a
budu hledat práci v Šumperku (kde, jak možná víte, práce není). Byl to odvážný krok do prázdna, ale věřili jsme, že
se o nás Pán Bůh postará (viz Mt 6, 33). Jak se blížil konec prázdnin, začínala jsem být nervózní, protože na desce
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úřadu práce pořádně nic neviselo a školy, které jsem před přípravným týdnem obeslala maily, odpovídaly, že pokud
někoho potřebovaly, našly si ho v červnu. Jaké bylo moje překvapení, když mi na začátku přípravného týdne volal
pan zástupce ze ZŠ, která je 7 minut od našeho bytu, že sice nikoho nepotřebují, že mají učitelů dost, ale že je
zaujal můj životopis a že by mi nabídli půl úvazku. Z půl úvazku byl nakonec celý a já jsem přesvědčená, že Pán
Bůh mě tam protlačil úplným zázrakem.
A ještě jeden z dojmů z širších příprav společného žití: jsme se Zdeňkem proti bydlení na hromádce. Ale
jak vyřešit to, že já budu o prázdninách hledat práci v Šumperku, Zdeněk tam pracovat, chceme být spolu, při tom
jasně rozdělit manželství a naši předsvatební známost a k tomu zbytečně neutrácet za druhý podnájem? Přišlo nám
to neřešitelné. V tomto bodu se některé páry odhodlají žít spolu, i když původně nechtěly, ale my jsme se nechtěli
vzdát a dál jsme hledali (Mt 6, 33). A pak jsme si vzpomněli na Zdeňkova kamaráda, který má byt v Šumperku, ale
nevyužívá ho. Poprosili jsme ho o pomoc a on, ač zpočátku značně zmaten tím, co a proč vlastně po něm chceme,
souhlasil, že tam může Zdeněk víc než měsíc přespávat a ještě za to nic nechtěl.  Tak se nám podruhé vyplatilo
nevzdat se našeho ideálu a počkat…
A teď už zpátky k bezprostředním přípravám svatby: naši
představu svatby jsme vylíčili svědkům (Kamil a Hanka
Heiserovi) a ti nás z ní nijak nezrazovali. Několik dnů po našem
setkání mi volala Hanka, že se zmínila svojí kamarádce, co měla
před 10 lety svatbu v krásných jednoduchých šatech, že jdou na
svatbu za svědky a ta kamarádka jí navrhla, že šaty, které jí beztak
jen visí ve skříni, pošle a, když se mi budou líbit a sedět, můžu si
je nechat. Souhlasila jsem, že se na ně podívám, i když jsem byla
přesvědčená, že si jen komplikuju život (že pak budu muset nějak
zdůvodnit, proč je nechci). Jaké bylo moje překvapení, když jsem
je týden před svatbou viděla a byly překrásné. Když jsem je pak
zkoušela, byla jsem úplně dojatá Boží péčí a vytanulo mi na mysli
naše motto – nechtěla jsem přezdobenými šaty zastiňovat svit
svátosti manželství, ale toto by byla možnost být za (pro mě
přijatelnou) princeznu, a to jen z Boží milosti a velkorysosti.
Pořád jsem měla představu naší pěší cesty z domu
do kostela ve svatební den, ale různí lidé mě zrazovali. Nakonec
jsem při představě otlačených nohou v lodičkách podlehla tlaku a
jeli jsme autem. Byla jsem opět dojatá Boží pozorností: nechtěli
jsme auto, natož nazdobené auto, ale kamarádi, kteří nás vezli (Jaruška a Karel Černí), dokonce nazdobili auto,
takže i náš příjezd ke kostelu byl vskutku slavnostní.
A když jsme u toho zdobení, Jaruška a Hanka nás přemlouvaly do zdobení kostela, my jsme opět dlouho
odolávali, ale nakonec jsme si řekli, že by to bylo vlastně hezké a nechali je konat jejich dílo.  A výsledek se nám
moc líbil! Skutečně svatebně vypadající kostel! 
Ne, že bychom jednou rádi nevzpomínali na náš svatební obřad, ale zdálo se nám rušivé, aby nám někdo
průběžně chodil po kostele při mši. Tak jsme se rozhodli pro fotografa, který to očividně v kostele umí nenápadně a
dobře (Lukáš Balcárek) a videa jsme se vzdali. Fotky jsme zatím neviděli (v době, kdy to budete číst, už to zřejmě
bude jinak ), ale jistě budou skvělé!  A video? Až po návratu ze svatební cesty jsme zjistili, že nám Karel od
oltáře natočil náš slib, ani jsme o tom nevěděli! To bylo milé překvapení! 
Vidíte, nic jsme nechtěli, hodně věcem jsme se bránili a nakonec jsme dostali mnohé návdavkem. A bylo to
krásné – ve sváteční náladě, svátečně vyzdobeném kostele, s lidmi, kteří k nám patří v rámci jedné farní rodiny.
Proto vám můžeme jen doporučit prvně hledat Boží království. 
A na závěr si neodpustím poděkování všem, kteří nám byli přející Boží rukou …
Jana Pacalová (s tichým souhlasem manžela )
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MILÍ (NEJEN) SNOUBENCI!
Plánujete svatbu? Pokud datum svatby dosud neznáte nebo o ní zatím ani neuvažujete, nevadí! Pro Vás
všechny, kteří svůj vztah berete vážně, se připravuje osm setkání, během nichž se můžete dozvědět něco
o sobě, o svém partnerovi, o Vašem vztahu i o tom, co Vás v průběhu partnerského a manželského života
potká a nemine. A o čem budeme hovořit? Čtyři témata jsou věnována „psychologickému“ rozměru
vztahu (nelekejte se, velká věda to není!), dvě témata jsou zaměřena na intimní stránku vztahu (to už
vypadá lépe) a dvě témata jsou z oblasti spíše medicínské (velmi užitečné!). A kdy začínáme? Někdy
v listopadu – vše bude upřesněno podle zájmu a časových možností všech zúčastněných. Přihlašujte se na
faře v Šumperku nebo u Lenky Špatné v Centru pro rodinu.
ZA CENTRUM PRO RODINU SE NA VÁS TĚŠÍ:
LENKA ŠPATNÁ A MANŽELÉ ČERNÍ, HEISEROVI A SOVADINOVI

MODLITBA SNOUBENCŮ
Pane, děkujeme ti za dar lásky.
Snil jsi o nás „společně”, dříve než byl čas,
a stále nás miluješ, jednoho vedle druhého.
Pane dej, ať se naučíme umění
poznávat se do hloubky;
dej nám odvahu spolu hovořit
o našich inspiracích, ideálech i limitech.
Ať malé hořkosti, přechodné neshody,
nečekané události ani nepohody nikdy nezničí
to, co nás sjednocuje, ale naopak ať se vždy dokážeme
pochopit s úctou a nadhledem.
Dej, Pane, každému z nás
radostnou fantazii, která dokáže každý den
nacházet nová vyjádření úcty a něžné pozornosti,
aby naše láska zářila jako malá jiskra
tvé nezměrné lásky.

Nabídka Centra pro rodinu a také krásné svědectví manželů Pacalových mne
přimělo k tomu, abych i já přelil na papír myšlenky, které dlouho nosím v hlavě a které
se týkají uzavírání církevního manželství. Letošní rok, bohatý na svatby, je k tomu také
impulzem. (O těchto záležitostech často hovoříme i ve společenství kněží).
My kněží máme radost z každého sňatku, který je uzavřen v kostele. Zvlášť
tenkrát, když budoucí manželé berou celou záležitost vážně, chápou, že to má být okamžik pozvání Boha do
společného života, snaží se dobře duchovně připravit, vnější věci považují za druhořadé a vnímají svatbu jako
svátost, kterou si vzájemně udělí. Mám velkou radost, že takových svateb byla letos celá řada.
Bohužel ale mnohdy máme my kněží smíšené pocity. Radost se míchá s nepokojem, obavami, někdy
i smutkem. Je to tenkrát, když vidíme nezralost snoubenců, citové vydírání, povrchní přístup, kdy se „musejí“ vzít,
a to velmi rychle, ale také tehdy, když chtějí mít svatbu v kostele, ale bez žádné souvislosti s Bohem – prostě
protože je to tam pěkné a mají na to právo. Věřte, někdy se při svatbě sice usmívám, ale pravou radost nemám …
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A kdy vlastně mají lidé právo na církevní svatbu? Je to tenkrát, když jsou oba pokřtěni, vnímají sňatek jako
nerozlučitelný, chtějí si zachovat věrnost a když chtějí přijmout a křesťansky vychovávat děti. Pokud některou
z těchto věcí odmítají, nemohou mít sňatek v kostele. Bylo by to v rozporu s tím, co učí katechismus, že manželství
je nerozlučitelné, věrné a otevřené pro přijetí potomstva.
A co když je pokřtěný jenom jeden z nich? Takový pár na církevní svatbu nemá právo – může ale to právo
v odůvodněných případech od církve dostat. Je to výjimka, které se v církevním právu říká dispenz. I tam musí být
splněny určité podmínky: nevěřící strana musí akceptovat víru věřícího partnera a souhlasit s křesťanskou
výchovou dětí. Jinak by se mohlo stát, že pro věřící stranu by okamžik svatby byl zároveň zřeknutím se či zapřením
víry, a to je těžký hřích proti prvnímu přikázání. Udělit dispenz může otec arcibiskup na žádost faráře působícího
v místě, kde se svatba koná. Důvodů může být mnoho, hlavním ale je opravdová láska snoubenců. Problém je
v tom, že to, co mělo být výjimkou, se v dnešních podmínkách stalo pravidlem… Většina uzavíraných sňatků jsou
sňatky s dispenzem. Normální cesta by měla být jiná: věřící partner by měl za dobu „chození“ přivést druhou stranu
k víře a křtu. Pak by manželství bylo opravdu svátostné a přirozeně a harmonicky by vedlo k víře i děti. Jsem rád,
že se objevují i takové případy, měli jsme je i letos. V takových situacích to stojí za to se svatbou nespěchat.
Bohužel zkušenost je mnohdy bolestná – místo aby nevěřící přišel k víře, o víru přichází ten věřící. Také děti
bolestně pociťují rozpolcení v rodině ve věcech víry. Musíme rovněž pamatovat na to, že manželství pokřtěného
s nepokřtěným je platné, ale ne svátostné. Svátost manželství si uděluje muž i žena navzájem a v tomto případě si ji
udělit nemohou. Pokřtěný může pak přistupovat ke svátostem, nemůže však počítat s milostmi svátosti manželství.
Proto také svatební formuláře nepředpokládají, že by se takový sňatek měl konat ve mši svaté a na výběr je i taková
formulace manželského slibu, která vůbec neobsahuje slovo „Bůh“. Mám vždycky radost, když vidím, že svatba
byla pro nevěřícího impulzem k přípravě na křest. Bohužel v mnoha případech tak tomu není a nejednou pokřtěná
strana je na tom s vírou stejně jak ta nepokřtěná. Pak by dispenz vůbec neměl být udělen.
Často se setkávám s dotazem, zda svatba musí být ve farnosti nevěsty, jak to bylo dlouhá léta zvykem.
Nemusí. Měla by však být ve farnosti, kde žije jeden ze snoubenců, hlavně ve farnosti, kde budou budoucí manželé
dále žít. Křesťanský život se neodehrává v nějakém vakuu. Žijeme svůj život v konkrétním společenství
a na konkrétním místě a máme mít k němu vztah. Bohužel dnešní styl života nás učí „žít bez kořenů“. A týká se to
i svateb či křtů. Neznamená to, že sňatek v jiném kostele není možný. Mohou nás k tomu vést různé, někdy
závažné důvody. Avšak situace, kdy snoubenci chtějí mít svatbu „někde“ jen proto, že se jim líbí kostel, považuji
za velký omyl. Nedávno jsem vysvětloval jednomu páru z Olomouce, který chtěl mít svatbu v jedné z našich
farností, že nepovažuji za dostatečný důvod to, že se jim líbí Jeseníky a jezdí sem na dovolenou … Pokud budete
mít svatbu ve farnosti, kde žijete (a nerozhoduje ani zápis v občance, ale místo, kde se opravdu zdržujete – mnozí
mají v občankách zápis, který dávno neplatí), ušetříte si také vyřizování formalit. Není totiž možné obejít vlastního
faráře. Ten musí vždy dát povolení ke svatbě na jiném místě a je slušné a nutné se s ním alespoň setkat a navázat
kontakt. Mnohdy se setkáváme s nepochopením, když vysvětlujeme, že nemůžeme se sňatky zacházet libovolně.
Sňatky mají právní následky, a proto i přísná pravidla. Pokud bych např. sezdával v cizí farnosti bez povolení, je
svatba neplatná. Pokud by u mě takto sezdával někdo „cizí“, je tomu podobně. Když k tomu přidáme složité osobní
situace snoubenců, předchozí civilní rozvody, nutné dispenzy, mezinárodní sňatky – je to občas právní hlavolam i
pro zkušené kněze. Při pohledu zvenčí se vše zdá velmi jednoduché, ve skutečnosti tomu tak ale není. Důležitější
než papíry je však vědomí, že sňatek je okamžik, který určuje můj život na dlouhá léta. I proto by se neměl konat
na místě, které možná už nikdy nenavštívím. Naopak, každá nedělní mše by mi měla připomínat okamžik
svátostného „ano“. Ne vždycky je to možné, ale většinou je na nás, zda si to dopřejeme.
Stává se, že jsme dotazováni i na to, jestli je možná svatba někde v přírodě. V mnohých filmech můžeme
vidět svatbu někde v zahradě a vynalézavost a fantazie lidí je téměř neomezená. V našich podmínkách se jedná
hlavně o kostelíky či kaple, které stojí někde na horách. Platí tu všechno to, co jsem psal v předchozím odstavci
o farních kostelech. Pokud ale farář místa uzná tento „útěk“ z farního kostela do filiální kaple za opravdu
odůvodněný, může takovou svatbu povolit. Otec arcibiskup si přeje o těchto situacích vědět a mít je od duchovních
správců řádně zdůvodněné. Pokud se ale v nějaké kapli, kterou nevlastní církev ale např. obec, konají civilní
sňatky, církevní sňatek tam vůbec není možný. Civilní svatby v kostele či kapli považujeme za zneužití
liturgického prostoru a neměly by se tam konat nejen svatby, ale ani bohoslužby. U nás se to týká např. kaple
na Vysoké. Proto do budoucna, pokud se stávající situace nezmění, se tam církevní svatby konat nebudou. Pokud
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by se jednalo o svatbu mimo jakýkoliv liturgický prostor (les, louka, zahrada atd.), může to u osob pokřtěných
povolit jen arcibiskup; byla by to však skoro nemožná výjimka. Příliš si vážíme posvěcených míst, navíc spojených
s přítomností Krista v eucharistii, než abychom je zaměnili za louku či les… Prostě svátosti patří do kostela.
Nesvátostné církevní manželství může být uzavřeno mimo kostel, avšak vhodnost místa musí být posuzována
velmi přísně, aby nedocházelo k znehodnocování samotné instituce manželství (jak to bývá v případě na internetu
propagovaných svateb na jachtě, v balonu, v letadle či pod vodou …). Takové manželství stejně potřebuje dispenz
biskupa a je třeba počítat zde s jeho úsudkem o vhodnosti místa.
Často opakovaným dotazem je, jak dlouho trvá příprava na církevní sňatek a jak dlouho dopředu je třeba se
hlásit. Obšírně na toto téma pojednávají „Směrnice České biskupské konference na přípravu na manželství v ČR“,
které jsou dostupné na internetu. Říká se tam, že bezprostřední příprava by měla začít nejpozději tři měsíce
před plánovaným dnem svatby a měla by obsahovat alespoň 6 setkání a provádět ji má farář působící v místě, kde
se svatba koná, ve spolupráci s pověřenými manžely, psychology, katechety či centry pro rodinu. Proto s radostí
vítám nabídku našeho Centra pro rodinu, které chce pomoci kněžím v dobré přípravě snoubenců. Tato setkání
nenahradí setkání s knězem, mohou ale velmi obohatit celou přípravu. Je dobré, když se na vše myslí dopředu.
Proto jsou zváni i ti, kteří svatbu plánují až za nějakou dobu a není to pro ně zatím „akutní“. Srdečně zvu a věřím,
že setkání s věřícími manžely a čas, který věnujete vztahovým, náboženským či medicínským aspektům
manželského života, se vám vrátí v podobě krásně žitého budoucího manželství.
Určitě tento článek neobsahuje odpověď na všechny otázky spojené s přípravou na manželství, chybí např.
informace, jaké doklady jsou potřebné a kde je obstarat. Tyto praktické informace se budu snažit v dohledné době
umístit na farní stránky na internetu, aby byly stále dostupné.
Na konec moc děkuji všem novomanželům, kteří svou přípravu na manželství vzali vážně – po této stránce
byl letošní rok velmi povzbudivý. Děkuji všem, kdo jim pomáháte, kdo se za ně modlíte a hlavně všem těm
manželům, kteří jsou pro mladé příkladem krásného a věrného manželského života plného lásky. Takový příklad
rodičů, prarodičů či známých žijících svůj vztah naplno a v jednotě s Bohem je tou nejlepší přípravou, jakou si
můžeme představit. Pán Bůh zaplať!
P. Slawomir

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

NA POKRAČOVÁNÍ

Střípky ze života papeže Jana Pavla II
Asi málokterá smrt jedince zahýbala světem natolik, jako papežovo úmrtí 2. 4. 2005. Jsem světský člověk – laik,
ale jedno vím: Jan Pavel II. nám zanechal velmi silný odkaz a příklad v podobě svědectví svého života, modlitby a učení.
Připadá mi, a nejen mně, jakoby odešel Kristův vzdálený učedník.
Tato publikace není ani úplným životopisem papeže, ani záznamem všech jeho pontifikálních činů. Chce jen přispět
k portrétu papeže, na kterého se nedá zapomenout, a za onen portrét odpovídá autor.
Výběr z jeho autorizovaného životopisu George Weigela „Svědek naděje“ a zhruba další desítka knih a materiálů mi
dávají možnost vyslovit skutečnost, že Jan Pavel II. byl papežem všech lidí. Vždyť kolik skromnosti je ukryto v jeho
slovech brzy po zvolení: „Když udělám chybu, opravte mě.“ Dovolil to, aby sám mohl lépe vést. Jeho tři sociální
encykliky – Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis a Centesimus annus – svědčí o empatii s těmi, kteří vytvářejí
hodnoty, a přesto trpí nedostatkem. Například ona poslední varuje před trhem ovládaným „zákony džungle“, který
vládne v politickém, právním a institucionálním vakuu toho kterého státu. Sám pak zřídil Papežskou akademii sociálních
věd, v nichž i my máme zastoupení mezi zhruba 30 akademiky z celého světa dr. Bedřichem Vymětalíkem a nejnověji
prof. Lubomírem Mlčochem z Univerzity Karlovy.
Papež doslova vlil novou krev do žil církvím křesťanských zemí. Přitom to neměl jednoduché, vedl lodičku církve
v globálním rozbouřeném moři světa a vedl ji výjimečným způsobem, vždyť svět chvílemi vypadal už zase jako v době
předválečné, zejména po 11. září 2001. Nebál se říci ne. Jestliže 13. 8. 1961 byla v Berlíně postavena zeď a 11. 11. 1962
byl zahájen druhý vatikánský koncil, reagoval již tenkrát Karol Wojtyla a poté už jako papež Jan Pavel II. slovy: „Ne, již
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nikdy více žádnou válku!“ Dle toho také jednal s hlavami
států i v OSN. Jeho cesty vedly i do válečných ohnisek
jako zprostředkovatel smíření – např. na Falklandské
ostrovy, do velké Británie, Irska, Argentiny, do střední
Afriky, na Balkán, do Izraele, Iráku atd. Do koncilních
jednání i všech pozdějších zásadně vnesl ústřední místo
člověka v křesťanském pohledu a otevření se světu
prostřednictvím evangelia. Otevřeně hájil lidská práva.
Na základě závěrů koncilu rozvinul v církvi
ekumenismus, liturgii v národních jazycích, obnovil podíl
laiků na životě církve. Za její pochybení se několikrát
omluvil.
Papež Jan Pavel II. miloval především Krista, jeho
Matku Pannu Marii a „každého“ člověka. Proto k jeho hrobu ve Svatopetrské bazilice přijíždějí denně tisíce lidí –
o víkendech až 20 tisíc. On totiž doslovně již za svého života vstoupil do lidských příbytků, do lidských srdcí, stal se
jakoby členem jejich rodin, ne papežem. Projevovalo se to při jeho setkáních s lidmi na jeho poutních cestách a oni lidé
se dnes ptají a debatují o tom, co by tomu řekl on. Byl papežem i pro mnohé nevěřící, kteří dodnes říkají, že z našeho
papeže šla láska, že má rád i je. Projevovali patřičnou úctu jeho osobě i jeho názorům, stanoviskům a myšlenkám.
To bylo zřejmé i u médií, kterým přímo říkal, že na nich leží velká odpovědnost, aby přenášely i přinášely pořady, které
učí porozumět zemím a kontinentům odlišných kultur a vzájemné úctě.
Samozřejmě byl také za své aktivity kritizován, a to zejména ze strany tradicionalistické opozice v církvi, která mu
vyčítala přílišnou pokrokovost, nadměrnou otevřenost vůči světu a za důraz na prosazování závěrů druhého vatikánského
koncilu. A on jej realizoval: jasně formuloval víru, otázky nauky víry, říkal je světu otevřeně a chápal, že je svět někdy
vidí jinak.
I s námi byl Jan Pavel II. pevně spojen. Na biskupa byl vysvěcen na svátek sv. Václava, v naší zemi byl třikrát –
v dubnu 1990, v květnu 1998 u příležitosti svatořečení
blahoslavených Zdislavy a Jana Sarkandera, a v dubnu
1997 u příležitosti oslav milénia mučednické smrti svatého
Vojtěcha. Během svého dlouhého pontifikátu blahořečil
1345 a svatořečil 483 velkých postav církve. Za 27 let je
to průměrně 18 osob svatořečených ročně; kdo tohle
kritizoval, nebral v úvahu, že to bylo po dvou světových
válkách a totalitních režimech celého světa, které
křesťanství nepřály a které křesťany pronásledovaly,
mučily a zabíjely.
Papež Jan Pavel II. byl cele oddán Matce Boží – Panně
Marii. Jeho „Celý Tvůj“ bylo oním vyjádřením. Druhým
bylo „Bůh je LÁSKA“. Až neitalský papež připomněl
Římanům, že ROMA se pozpátku čte AMOR.
Jeho odkaz křesťanům a všem lidem tohoto světa zní:
„Otevřete brány Kristu“ a „Nebojte se!“
Beatifikační proces Jana Pavla II.začal 28. 6. 2005 a dne
1.5.2011 byl Jan Pavel II v Římě blahořečen. Nebojím se,
že tento velký papež bude zapomenut.
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