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Bratři a sestry!
Vstupujeme
do jednoho
z nejkrásnějších měsíců v roce.
Kromě velkých a duchovně bohatých slavností naplňujících
velikonoční dobu, nás květnem provází Panna Maria.
Mariánská úcta je skutečně velkým bohatstvím naší víry.
Můžeme ji sledovat zvenčí a podrobit ji detailnímu
zkoumání, obdivovat nebo kritizovat, to podstatné nám však
unikne. Nebo vstoupíme do bližšího vztahu s Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou všech křesťanů, a tento vztah dáme
nějak najevo. Známe to z našeho života. Nevěříme jen
slovům: „Mám tě rád, vážím si tě,“ pokud se neshodují
s jednáním toho, kdo ta slova pronáší. Úcta a láska k Marii
má mnoho forem, to, co vyhovuje jednomu, nemusí pasovat
jinému. Každý jsme trochu jiná nátura. Měsíc Panny Marie
je pro nás novým impulzem k prohloubení našeho vztahu
s Ní, důvodem k radosti, že nás doprovází na cestě k Synu
i Otci.
Papež František v bule vyhlašující Svatý rok
Milosrdenství píše: „Maria byla vyvolena za Matku Božího
Syna a od věků byla Otcovou láskou připravována stát se
Archou úmluvy mezi Bohem a lidmi. Střežila ve svém srdci
božské milosrdenství v dokonalém souladu se svým Synem
Ježíšem. Její chvalozpěv na prahu Alžbětina domu byl
věnován milosrdenství, které sahá ‚od pokolení do pokolení‘
(Lk 1,50). Také my jsme byli přítomni v oněch prorockých
slovech Panny Marie.“ Magnificat – Mariin chvalozpěv –
jak říká Svatý otec, oslavuje milosrdenství Boží, které na nás
Bůh vylévá. Spojme se tedy s Marií v oslavě Milosrdného
Boha nejen ve slovech modliteb, ale především ve svém
jednání.
Ať Vás Panna Maria provází svou mateřskou
přímluvou a ochrannou!
P. Otto Sekanina
Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou
nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je
svaté.
A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm,
kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci
smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil
s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své
milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům
navěky.
(Lk 1,46-55)
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PANNA MARIA OSTROBRAMSKÁ
Obraz Matky Boží Ostrobramské, který vidíte na první stránce
časopisu, se nachází v dnešním hlavním městě Litvy: Vilniusu. Toto město
mělo velice pohnuté dějiny. Na přelomu 15. a 16. století vyvstala potřeba
ohradit město obrannou zdí. Spolu s městskými hradbami bylo vybudováno
devět bran. Na každou z nich byly podle tradice zavěšeny dva svaté obrazy z vnitřní i vnější strany. Z těchto devíti bran se dnes dochovala jediná,
tzv. Ostrá brána, jejíž součástí je kaple, v níž je uchováván obraz zvaný také
obraz Panny Marie Královny Východu i Západu. Jelikož Vilnius byl
v průběhu své historie součástí Ruska, Litvy a Polska, je úcta k tomuto
obrazu živá především v Polsku a v Litvě. Kaple Matky Boží Ostrobramské
se stala pro Poláky a Litevce jedním z hlavních poutních míst. V Polsku je
úcta k ní srovnatelná s úctou k Panně Marii Čenstochovské.
Původ obrazu není jednoznačně znám. Má se za to, že ho namaloval
(pravděpodobně v 1. polovině 17. století) neznámý malíř na desku
o rozměrech 200x165 cm. Matka Boží je na obrazu bez dítěte. Existuje více
teorií, proč tomu tak je. Mezi nejvíce pravděpodobné patří ta, podle které
obraz zachycuje Pannu Marii ve chvíli Ježíšova zmrtvýchvstání. Soudí se tak podle tváří Bohorodičky a nachýlení její
hlavy na pravou stranu, jak tomu bývá na ikonách znázorňujících Zmrtvýchvstání. Zanedbatelný není ani fakt,
že v minulosti na opačné, vnější, straně Ostré brány, visel obraz Krista Vykupitele.
Počátky úcty k obrazu se kladou do roku 1706, kdy při požáru města mnoho jeho obyvatel pocítilo ochranu
Matky Boží. Od té doby generace litevských a polských občanů chodí před její obraz prosit o rozličné milosti pro sebe
i pro své blízké. Na její přímluvu se událo mnoho zázraků. V roce 1828 byl na průčelí kaple zhotoven latinský nápis
„Matko Milosrdenství, pod tvoji ochranu se utíkáme“ a v roce 1927 papež Pius XI. vydal dekret, v němž vyhlásil
Matku Boží z Ostré brány Matkou Božího milosrdenství.
V letech 1934 - 1935 církev slavila Jubileum vykoupení světa.
Božím řízením se stalo, že v jeho závěru, 26. - 28. dubna 1935,
byl v kapli v Ostré bráně poprvé veřejně uctěn obraz Božího
milosrdenství namalovaný podle vidění svaté Faustyny Kowalské. Ta
totiž pobývala v klášteře ve Vilniusu v letech 1933-1936 a právě tam
byl na její přání namalován malířem E. Kazimirowskim první obraz
Milosrdného Ježíše. Řeholní společenství, do kterého patřila
sv. Faustyna, se také oficiálně jmenuje Kongregace sester Matky Boží
milosrdenství.
Svatý Maxmilián Maria Kolbe nám zanechal krásnou
modlitbu: „Matko Boží z Ostré brány, na svých rukou neneseš svého
Syna Ježíše. Vezmi proto do nich mne a šťastně mě přenes přes celý
můj život.“
Kopie obrazu z Vilniusu je umístěná v moderní bazilice
Božího milosrdenství v krakovských Lagiewnikách.(foto zde).
Osobně mám k tomuto znázornění Matky Boží výjimečný
vztah. Možná i proto, že v den mého kněžského svěcení jsem dostal medailku Panny Marie Ostrobramské jako dárek
„od všech sousedů z paneláku“. Bylo to od nich velmi pěkné. 15. května tak uplyne 23 let, co ji mám stále na hrudi.
Loni jsem měl příležitost být poprvé ve Vilniusu. Zvláštní, promodlené místo. Pokud pojedete někdy tak daleko
na sever, zastavte se tam. Doporučuji.
P. Slawomir

Tam&Tam – číslo 5, ročník 7, květen 2016

Strana 3

OŠETŘOVAT NEMOCNÉ A
ODPOUŠTĚT URÁŽKY
„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto:… nebýt netečný k vlastní krvi?“ (Iz 58, 6,7).
„Kristus, pohnut tolikerým utrpením, nejen dovolil, aby se ho nemocní dotýkali, ale bere jejich trápení za své:
‚Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci‘ (Mt 8,17). Avšak neuzdravil všechny nemocné. Jeho uzdravení byla
znamením příchodu Božího království. Ohlašovala mnohem radikálnější uzdravení: vítězství nad hříchem a nad smrtí
skrze jeho velikonoční oběť. Kristus vzal na kříži na sebe celou tíži zla a „sňal hříchy světa“ (Jan 1,29); nemoc je
pouze důsledkem. Svým utrpením a svou smrtí na kříži dal Kristus utrpení nový smysl: od té doby nás utrpení může
připodobnit Kristu a spojit s jeho vykupitelským utrpením.
Kristus vybízí své učedníky, aby ho následovali tím, že také sami vezmou na sebe svůj kříž. Tím, že ho
následují, nabývají nový způsob vidění nemoci a nemocných. Ježíš je přidružuje ke svému životu chudoby a služby.
Dává jim podíl na službě soucitu a uzdravování: ‚Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli
mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je‘ (Mk 6,12–13).“ Katechismus katolické
církve, čl. 1505-1506.
„O všem tom zlém, co Joba potkalo, se doslechli jeho tři
přátelé a přišli každý ze svého místa…. Dohodli se spolu, že mu
půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po něm
už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli
své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu
s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil,
neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná“ (Job 2,11–13). Lidé raději
navštěvují ty, u nichž se dá očekávat, že bude veselo, že tam budou
moci strávit zábavný večer, že se tam budou dobře bavit. Méně rádi
chodíme tam, kde tušíme, že bude smutno, že se setkáme s člověkem
nemocným, nešťastným a opuštěným. Taková návštěva vyžaduje, abychom měli onoho nešťastníka rádi, dovedli se
obětovat, měli v sobě soucit, chtěli pomoci, nečekali, že prožijeme nějaké zábavné chvíle, spíše chtěli navštíveného
potěšit a povzbudit. Jobovi přátelé ubohého, nemocného druha nepotěšili. Byli tak zdrceni jeho neštěstím, že jen seděli
na zemi, mlčeli, ze zármutku si roztrhli šaty a sypali na sebe prach a popel.
Když se s nemocnými lidmi setkává Ježíš, dovede je těšit i
uzdravit. Přátelé na sebe nezapomínají. Nenavštěvují se jen tehdy, když
bude návštěva příjemným rozptýlením, ale i tehdy, kdy je třeba druhého
povzbudit, dostal-li se do nesnází. Známé je přísloví: „V nouzi poznáš
přítele.“ Máme se tedy nejen radovat s radujícími, ale také plakat
s plačícími. Jsou lidé, kterým není lhostejné neštěstí druhých a jsou
ochotni být při nich, když prožívají nesnadný úsek života. Nemáme tedy
jen plakat, ale spíše těšit a pomáhat. Nemocným lidem pomáhají lékaři,
zdravotní sestry a další nemocniční personál. Mnozí zdravotníci dokonce
odjíždějí do rozvojových zemí, kde pomáhají v misijních stanicích
domorodcům, když je v těch zemích zdravotní péče na nízké úrovni.
Známe dílo Matky Terezy a jejích sester, ale také práci sester různých kongregací, které mívají i ve svém
názvu ono slovo „milosrdné sestry“. Víme o rozhodnutí „Otce vyhoštěných“, který odjíždí za lidmi nakaženými
leprou na izolovaný ostrov Molokai, odkud se již nebude smět vrátit mezi zdravé, aby neroznášel malomocenství.
A přece k nim jde do „vyhnanství“, aby jim pomáhal. To byla návštěva a přijetí jejich údělu. Tak nějak nás navštívil
z nebe Boží Syn, že přijal náš úděl, že nás „léčil“ z našich vin. „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ (Luk 5,31)
Nemysleme si, že nemocní vždy děkují těm, kdo jim chtějí pomoci. Slyšíme i o případech, kdy se nemocný oboří
na záchrannou službu. I svatý František z Assisi, který pečoval o malomocné v místě zvaném Casa Gualdi u města
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Assisi, musel poslouchat, jak mu nemocný nadává a projevuje silný hněv. Není snadné pomáhat těm, kteří propadli
malomyslnosti a zoufalství, když vidí, že nemoc je nevyléčitelná.
Nemocní nemají zůstat sami, odloženi a zapomenuti. To připomíná již apoštol Jakub: „Je někdo z vás
nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání
nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 4,14–15). Jako my konáme skutek
milosrdenství, když navštívíme někoho, kdo se ocitnul v neštěstí, tak to můžeme být právě my, kdo budeme rádi, když
o nás někdo projeví zájem a pomůže nám.
V Písmu svatém nacházíme mnoho míst o návštěvách nemocných, jako například Sir 7,32–6 (neváhej
navštěvovat nemocné), Mt 10,7–8 (nemocné uzdravujte) nebo velmi známé Lk 10,25–37 (milosrdný Samaritán) a
další.
V této souvislosti si také můžeme položit několik otázek: Kdo je pro tebe nemocný? Jak prožít návštěvu
u nemocného? Co je důležité? Znáš pozitivní příklady vlivu nemoci? Máme na nemocné čas? Jakou máš zkušenost
z návštěv nemocných? Dbáš o zprostředkování svátosti pomazání nemocných ve své rodině a okolí?
Konkrétním podnětem pro náš život může být zastavit se nad tím, kdo je v mém okolí, rodině nemocen nebo
něčím spoután a co můžu pro něho udělat. Najít si čas na návštěvu potřebného.
O krásném přístupu nemocného hovoří jeden pěkný příběh, který se jmenuje
Prázdná židle. Jeden starý muž těžce onemocněl. Protože nemoc byla vážná, přišel ho
domů navštívit farář. Jakmile vstoupil do pokoje nemocného, všiml si prázdné židle.
Měla zvláštní místo, hned vedle postele, na které odpočíval nemocný. Kněz se tázal, k
čemu ta židle slouží. Muž se slabě usmál a odpověděl mu: „Představuji si, že na židli
sedí Ježíš. Právě než jste přišel, jsem s ním mluvil... Dlouhá léta se mi modlitba zdála
strašně obtížná, až mi jeden přítel poradil, že modlitba je vlastně povídání s Ježíšem.
Tak si teď představuji Ježíše na židli naproti sobě, vyprávím mu a poslouchám, co mi
odpovídá. A už nemám s modlitbou těžkosti.“ Za několik dní přišla dcera starého
muže na faru, aby oznámila, že její tatínek zemřel. „Nechala jsem ho jen pár hodin
samotného,“ řekla. „Když jsem se vrátila do pokoje, našla jsem ho už mrtvého. Hlavu
měl opřenou o prázdnou židli, kterou chtěl mít stále vedle své postele.“ (Bruno
Ferrero: Příběhy pro potěchu duše)

„Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající“ (Iz 42, 2–3).

O našem druhém tématu odpouštět urážky krásně mluví sv. papež Jan Pavel II. ve
své encyklice Dives in Misericordia: „Kristus s takovou naléhavostí zdůrazňuje nutnost
odpouštět, že Petrovi, který se ho ptá, kolikrát je povinen odpustit bližnímu, odpovídá
symbolickým číslem: „Sedmasedmdesátkrát“. Tím chce naznačit, že je třeba odpustit
každému a pokaždé. Samozřejmě toto požadované štědré odpouštění neodstraňuje
objektivní požadavky spravedlnosti. Správně chápaná spravedlnost je vlastně cílem
odpuštění. Na žádném místě evangelijního poselství neznamená odpuštění ani
milosrdenství, které je jeho zdrojem, shovívavost vůči zlu, pohoršení, bezpráví nebo
urážce. V každém případě je podmínkou odpuštění vždy náprava zla či pohoršení,
odstranění bezpráví, zadostiučinění za urážku.
Tedy základ spravedlnosti a její struktura tak vždy zasahují do oblasti milosrdenství. To dává spravedlnosti
nový význam, který je prostě a hluboce vyjádřen v odpuštění. Odpuštění totiž ukazuje, že za celým procesem
„vyrovnání“ nebo „příměří“, který je spravedlnosti vlastní, nutně musí být láska, aby člověk potvrdil, že je člověkem.
Podmínky spravedlnosti musí být splněny proto, aby láska v co největší míře odhalila svou tvář. Když jsme rozebírali
podobenství o marnotratném synu, všimli jsme si této úvahy: ten, kdo odpouští, i ten, komu se odpouští, se setkávají v
jednom základním bodě, kterým je důstojnost člověka jako jeho přirozená hodnota. Ta se nikdy nemůže ztratit a její
rozvinutí nebo znovunalezení je pak pramenem největší radosti. Právem tedy církev považuje za svou povinnost, za
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úkol svého poslání střežit opravdovost odpuštění jak v životě a v jednání, tak i ve výchově a pastoraci. Střeží tím, že
uchová jeho zdroj, totiž tajemství Božího milosrdenství, zjevené v Ježíši Kristu.“
Trpělivost obdivovali a snažili se o ni již antičtí filozofové. Je však třeba rozlišovat mezi trpělivostí a
netečností. Flegmatik, kterému je všechno jedno, ještě není trpělivý. Nejde totiž jen o pouhou pasivitu. Křesťanská
trpělivost se liší od té antické tím, že člověk nespoléhá jen na vlastní síly, ví, že k trpělivosti je třeba Božího
obdarování. K tomuto „charismatu“ od Boha pak je třeba přidat i ze strany člověka velké úsilí. Jde o velké hrdinství,
i když to není vidět na první pohled. Trpělivost potřebujeme, když žijeme s druhými lidmi, protože jsme nedokonalí.
Trpěliví musí být tedy ti, kdo se starají o nemocné, přestárlé a mentálně postižené. Trpělivost je nezbytná v rodinách,
manželstvích, na pracovištích a vůbec všude, kde se setkáváme s hříšným člověkem. Jak vybízí apoštol Pavel, máme
nést břemena jedni druhých, a tak naplnit zákon Kristův. Trpěliví však musíme být také každý sám se sebou, se svou
hříšností, nedokonalostí, povahou, zlozvyky a se vším tím, co často tak obtížně odstraňujeme, co se vrací, i když jsme
si mysleli, že jsme se té chyby již zbavili.
Když byl sv. Izidor ze Sevilly (patron internetu) ještě mladý, býval lenivý.
Nerad slyšel, když ho starší bratr napomínal. Jednou po takovém napomenutí
seděl zamračený na obrubni studny. Tu si všimnul, jak je žulová deska
vyhloubena od vody. Drobné kapky stálým dopadáním vyhloubily v tvrdém
kameni dolíček. Toto poznání, že totiž i slabá kapka, pokud vytrvale působí,
zanechá vyhloubenou jamku, se mu stalo povzbuzením. Považoval se také za
slabého a chabého. Když však neustanu a budu trpělivě pokračovat, snad také
dosáhnu výsledku, přemýšlel. Začal tedy studovat a protože byl trpělivý a
vytrvalý, stal se po čase učeným a svatým mužem.
Těžké je snášet chyby své i druhých. Nejtěžší je však trpělivě snášet
od druhých křivdy. Křesťanovi může pomoci vzpomínka na utrpení Kristovo.
Z evangelií poznáváme, že Ježíš při svém utrpení projevoval i trpělivost spojenou
s odpuštěním. Sám Bůh je trpělivý vůči hříšnému lidstvu. Nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ. Podobá se
tak hospodáři z podobenství, který zasel obilí a trpělivě čeká na den sklizně. Mnozí s něčím začnou, ale nemají dost
trpělivosti, aby to dotáhli až do konce. Většinou se nezmění ti, kdo nám ubližují, i když vidí, jak trpělivě snášíme
křivdy, kterých se nám od nich dostává. Tak sv. Ignác Antiochijský popisuje svou cestu do Říma, kde je pak umučen,
že vojáci, kteří ho do Říma provázejí, jsou jako šelmy, a čím lépe se k nim snaží chovat, tím jsou horší. Jako by to
dobré jednání, kterým se odpovídá na zlo, ještě více dráždilo tyto nenávistné lidi. Někdy se však přece jen stane, že
trpělivé snášení křivd přivede někoho z nepřátel k zamyšlení a případně i ke změně života. Tak se stalo konečně i
setníkovi, který dohlížel na Ježíšovo ukřižování. K trpělivému snášení křivd je však třeba hodně pokory.
Ze života sv. Klementa Maria Hofbauera se vypravuje, že když prosil v jedné varšavské hospodě o příspěvek
pro sirotky, o které se tam redemptoristé starali, jeden muž mu plivnul do obličeje. Světec tuto potupu snesl a řekl:
„To bylo pro mě. A teď něco pro naše sirotky.“ Mnozí přítomní se zastyděli, přemýšleli o tomto knězi a dali i dosti
na onu finanční sbírku.
Víme, že lze něčeho dosáhnout spíš po dobrém než po zlém. O tom je i bajka. Slunce a vítr se vsadily o to,
kdo z nich shodí klobouk z hlavy jednoho pocestného. Vypadalo to, že vyhraje vítr, který začal silně vát a už by byl
klobouk z hlavy sletěl, kdyby si jej pocestný nedržel rukama na hlavě. Ať vítr foukal, jak chtěl, nic mu to nepomohlo.
Musel přiznat, že prohrál. Pak začalo slunce silně pálit a svítit, že nastalo vedro. Pocestný si sám sundal
z hlavy klobouk, nemohl už vedro vydržet. Vítr nám představuje hněv a slunce trpělivou mírnost. Násilím se člověk
ještě zatvrdí, po dobrém se někdy obrátí, jako celník Zacheus. Velikým skutkem duchovního milosrdenství je
také odpustit těm, kdo nám ubližují. Jestliže se považujeme za Ježíšovy učedníky, pak je třeba pozorně poznávat
Ježíšovo učení. Ježíš nás učí odpouštět. Petr si myslel, že je hodně šlechetný, když odpustí až sedm krát. Ježíš mu však
řekne, že ne sedmkrát ale až sedmasedmdesátkrát, tzn. pokaždé. I v modlitbě, kterou Ježíš naučil apoštoly, se klade
důraz na odpouštění. Tak tobě Bůh odpustí, jak ty odpouštíš bližním. Viz též podobenství o nemilosrdném
služebníkovi (Mt 18, 23–35).
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Jistý kněz se ptal snoubenců: „Už jste se pohádali?“ Když se divili, že se
jich takto dotazuje, řekl jim: „Důležité je, zda si umíte vzájemně odpustit. A to
poznáte tehdy, když se pohádáte. Pak se vidí, zda dovedete odpustit a smířit se.
Lepší je ten z vás, který nečeká, až ten druhý požádá o odpuštění, ale naopak je
sám tím, kdo se smířením začne. Vítězem není ten, kdo si řekne: přišel za mnou a
chce, abych mu odpustila. Ten zvítězil, kdo druhému usnadňuje ono vzájemné
smíření.“ Není snadné odpustit tomu, kdo nám ublížil v něčem příliš významném
a velkém. Těžko odpouštějí staří rodiče vrahovi své dcery, svého vnuka. Obtížně
se odpouští nějakému nekajícímu recidivistovi. Odpustit ovšem neznamená, že si
máme nechat všechno líbit. Ježíš nás učí odpouštět, sám odpouští a také v životě světců nalézáme tuto vzácnou
dokonalost.
Sv. Štěpán prosí za ty, kdo ho kamenují a v životě sv. Václava se
připomínají jeho slova, když ho bratr Boleslav se svými sluhy přepadl u
kostelních vrat: „Bůh ti odpusť, bratře.“ Co říci těm, kdo nemají sílu něco moc
zlého odpustit? Mohou se modlit „Otčenáš“? Snad bychom jim mohli říci toto:
zatím to nedokážeš, ale alespoň neříkej: „To ti nikdy neodpustím“. Raději pros
Boha: „Pane, já to teď nedovedu. Lhal bych sám sobě, že jsem odpustil, ale
v nitru bych cítil, že ne. Až se trochu uklidním, až přejde nějaký čas,
pak doufám, že s tvou pomocí to dokážu odpustit.“
„Za dobré odplácet zlým je ďábelské. Za zlé odplácet zlým je zvířecí.
Dobré odplácet dobrým je lidské. Zlé odplácet dobrým je křesťanské. Buďme křesťany i svým jednáním, odpouštějme
vždy a každému.“ (Stanislav Novák – „Milníky života“)
Okusil jsem také to velké dobrodiní, kterým je odpuštění? Vím, že jsem mnohým ublížil, a doufám, že tito lidé
mi po nějakém čase odpustili, projevili shovívavost a slitování. Doufám, že i spravedlivý Soudce mi odpustil hříchy,
především díky svátosti smíření. Proto volám se
žalmistou: „Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli
nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je
odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději
v Hospodina, má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo“ (Žalm 130, 3–5).
V písmu svatém nacházíme mnoho o
odpuštění – např. Jan 18,19–23 (Ježíš strážci –
proč mě biješ?), Mt 5,38–48 (nastavit druhou tvář
…), Mt 18, 21–35 (Kolikrát mám odpustit svému
bratru?), Mt 20,1–16 (Příteli, nekřivdím ti.
Nesmluvil si se mnou denár?), 1 Kor 6,7–8 (Proč
raději netrpíte křivdu?) nebo 1 Kor 13 kap.
(velepíseň lásky).
Otázky k zamyšlení: Jak se zachovat ve
chvíli křivdy? Promluvte si o pocitech
ukřivděnosti. Co lze chápat jako křivdu? Proč
bychom měli snášet křivdy? Jak se dívat na křivdy
způsobené v rámci církve? Co znamená odpustit?
Znáš nějaký příklad odpuštění, nesení křivdy?
Kde je hranice mezi snášením křivdy a
spravedlivou sebeobhajobou?
sestavil P. Vilém Pavlíček
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PATER PATRIAE JUBILUJÍCÍ
Otec vlasti, jak je také nazýván od roku 1346 český a německý král a od roku 1355 římskoněmecký císař
Karel IV. Lucemburský, se narodil 14. května 1316 a 30. května byl pokřtěn jako Václav. V letošním roce si proto
připomínáme sedmisté výročí od jeho narození. Je všeobecně uznáván jako nejvýznamnější evropský vládce pozdního
středověku a českých dějin. Narodil se jako nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, jméno Karel pak
přijal při biřmování v roce 1323 po svém kmotrovi a od té doby užíval český princ jen toto jméno. Křesťanskou víru
u něj rozvíjeli jeho rodiče, zejména matka. Ač tato byla i polskou královnou, velmi ctila české zemské patrony.
V souladu s lucemburskou tradicí byl vychováván od svých sedmi let na francouzském královském dvoře, kde
získal na svou dobu mimořádné, zejména jazykové vzdělání - hovořil francouzsky, německy, latinsky a italsky, avšak
na prvním místě vždy uváděl češtinu. Zde na něj měl velký vliv benediktinský opat a pozdější papež Kliment VI.
Pozdější císař se podepisoval „z Boží milosti“, protože byl přesvědčen o posvátnosti královské hodnosti a své
odpovědnosti před Bohem. V letech 1330-1331 pobývá v Lucembursku, poté dva roky v severoitalské lucemburské
signorii (panství) a po návratu spravuje od roku 1334 České království místo nepřítomného svého otce na Moravě jako
markrabě. Českým sněmem byl v roce 1341 uznán za budoucího panovníka, jeho význam rychle rostl a od počátku
čtyřicátých let se stává vážným kandidátem papežské kurie na hodnost římského panovníka proti stávajícímu císaři
Ludvíku Bavorovi. Papež proto povyšuje pražské biskupství v roce 1344 na arcibiskupství a dochází k zahájení stavby
katedrály sv. Víta.
V roce 1346 byl Karel zvolen římským králem, v roce 1347 českým králem a nechává zhotovit
svatováclavskou korunu. Po úmrtích svého otce a Ludvíka Bavora byl všeobecně uznávaným v celé oblasti
římskoněmecké říše a české království, zejména Praha, nabývají na významu. Praha se stává sídelním městem
koncipovaným jako hlavní město Svaté říše římské. Karel zakládá Nové město pražské, při jehož budování a
dispozičním řešení vyzdvihuje zejména církevní stavby - a pět kostelů nechává umístit tak, aby spojnice mezi nimi
tvořily kříž: od kostela sv. Kateřiny k chrámu Zvěstování Panny Marie Na Slupi vede severojižní rameno kříže a mezi
kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého a Emauzským klášterem na Slovanech pak vede
západovýchodní rameno, které se protínají v kostele sv. Apolináře. Jde o zcela výjimečný architektonický počin, který
dle středověké víry a tradice symbolizuje a zajišťuje požehnání celému městu a lidem v něm žijícím. Je budován i
nový pražský kamenný most, který v roce 1357 nahradil Juditin most, stržený v roce 1342 ničivou povodní.
V roce 1348 založil hrad Karlštejn, který byl stavěn a koncipován dle přísných, mnohdy až mýtických
pravidel a který sloužil k ukládání říšských korunovačních klenotů. V celé řadě zemí byla těžká finanční situace, kdy
první banky – zejména ve Florencii – krachovaly, a proto zamířil Karel svoji pozornost na své oblíbené město
Norimberk (Nürnberg), které bylo významným obchodním centrem s bohatou patricijskou společností. Za velkou
finanční pomoc však norimberští žádali vydání zákona proti Židům a budoucí císař jim vyhověl, ačkoliv jeho vztah
k Židům nebyl vyhraněný.
V roce 1355 Karel založil v Norimberku
m.j. kostel Panny Marie (Frauenkirche), kde měly
být původně uloženy říšské korunovační klenoty, ale
ten se stal luteránským kostelem a po připojení
Norimberka (zač. 19. Století) byl kostel vrácen
katolíkům. Zajímavé je také to, že v roce 1424 císař
Zikmund - syn Karla IV. - odvezl říšské korunovační
klenoty z rozbouřených husitských Čech do
Norimberka, a to do kostela a špitálu sv. Ducha, kde
byly uloženy až do roku 1796 ve schránce v sakristii
a později pak převezeny do Vídně. Norimberští se
odvděčili mj. tím, že na kostele Frauenkirche
na Hauptmarktu ho můžeme dodnes vidět sedět
na trůnu (na orloji z roku 1509). Výjev má
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připomenout Zlatou bulu Karla IV. z roku 1356, která určuje, že každý nově zvolený římský král musí svolat říšský
sněm do Norimberka.
7. dubna 1348 Karel připojuje k zemím koruny české slezská knížectví, Horní Lužici, v roce 1368 Dolní
Lužici a v roce 1373 dokonce i Braniborsko včetně Berlína. Vysoké učení v Praze (pozdější Univerzitu Karlovu)
zakládá v roce 1348 jako nejstarší univerzitu na sever od Alp. Po korunovaci italským králem byl Karel 6. dubna 1355
v Římě korunován římským císařem, čímž se stal formálně světskou hlavou všech křesťanů. Následující rok vydává
Zlatou bulu Karla IV., zákoník, který bude platit ve Svaté říši římské až do roku 1806 (srovnejte s životností dnešních
zákonů)! V roce 1365 je korunován králem arelatským a již nemocný před smrtí rokuje s francouzským králem
Karlem V. o návratu papeže z Avignonu do Říma i o rozdělení sfér vlivu v Evropě.
Jak již bylo uvedeno, Karel IV. byl učeným mužem – napsal mj. vlastnoručně sepsaný životopis, sepsal
i „Život svatého Václava“ a několik latinsky psaných právních a teologických spisů. Jeho význam pro české země
a zejména Prahu je ohromný, protože celá země zažívá do té doby nevídaný hospodářský, umělecký, kulturní
i náboženský rozvoj a rozkvět. Zemřel ve svých 62 letech dne 29. listopadu 1378 a je pohřben v královské hrobce,
kterou nechal sám postavit v budovaném chrámu sv. Víta.
K tomuto významnému výročí je připravovaná celá řada akcí, např. Národní galerie chystá ve spolupráci
s německými institucemi výstavu ve Valdštejnské jízdárně s názvem „Císař Karel IV. 1316 – 2016“, která bude
otevřena od 15. května do 25. září 2016 a představí návštěvníkům památky z evropských, ale i amerických muzeí
a ze soukromých i církevních sbírek. Poté výstava poputuje do Karlova oblíbeného Norimberka. Výstava divákům
ukáže, jak v jeho době křesťanství hýbalo středověkou společností a život každého člověka byl určován církevním
rokem a modlitbami, všichni mysleli na spásu své duše a hleděli s obavami k poslednímu soudu. Celá řada pražských
kostelů, které založil, připravuje rovněž řadu akcí – např. ve výroční den, 14. května, se bude konat v katedrále
sv. Víta pontifikální mše svatá za účasti zástupců i nekatolických církví, představitelů státu a zahraničních hostů,
kterou doprovodí královéhradecká filharmonie Janáčkovou Glagolskou mší. K oslavám se mj. připojí Univerzita
Karlova, Muzeum hlavního města, ale i Karlovy Vary či hrad Loket, kde byl Karel v dětském věku vězněn.
Pavel Hýbl

Drazí mladí,
zdravím vás z Rajnochovic!
Chci
vás
pozvat
na křesťanský camp RAFT,
který se uskuteční letos už
potřetí.
Je to to týden, kdy se
můžete na „člunu“ svého
života plavit s Ježíšem.
Můžete se těšit na katecheze,
workshopy, diskuse, nové
přátele, společné modlitby,
zajímavé hosty... a mnoho
dalšího.
A já se těším, že se
s někým z vás zase po čase
uvidím . Tak si udělejte
o prázdninách čas a přijeďte
načerpat do Rajnochovic!
o. Petr Káňa
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ŠIMON, KOUZELNÍK ZE SAMAŘÍ

DOPISY DO ZÁHROBÍ

V městě Šumbarku,
v desátém roce panování Václava Vrtošivého

Šimone,
získal sis ve své domovině značný věhlas pro své kouzelnické umění. Tvé kousky byly natolik zdařilé, že je
mnozí nazývali božským uměním a neváhali Ti za ně dobře platit. Byl jsi proslulý a spokojený, dokud ses nesetkal
s „vyšší magií“.
Když do Tvého města přibyli učedníci Ježíše Krista, jenž před nedávnem tak neslavně skončil na kříži,
předváděli kousky skutečně neslýchané. Ani Ty coby na slovo vzatý odborník sis nedokázal vysvětlit, jak mohou
uzdravovat nemocné a křísit mrtvé. To nebyl nějaký šikovný trik, nýbrž skutečná moc.
Zaujalo Tě to natolik, že ses dokonce nechal pokřtít a stal ses jedním z nově vznikajícího společenství
křesťanů. Stále jsi však pátral po zdroji oné moci. Našel jsi ho teprve při setkání se svým jmenovcem Petrem, když
vkládáním rukou předával Ducha svatého. A tehdy jsi přišel na svůj bláznivý nápad.
Nabídl jsi Petrovi značné peníze za to, aby Ti tuto moc také předal. Dlužno říci, že jsi ji nechtěl jen pro sebe,
nýbrž k tomu, abys ji mohl dále uplatňovat a šířit tak křesťanskou věc mezi lidem. Petr Tě pochopitelně odmítl a
náležitě zkritizoval Tvůj postoj. Umoudřil ses a kál ses dostatečně, abys mohl zůstat členem společenství. Svého cíle
jsi ovšem nedosáhl…
Nevím, jak se Ti vedlo později, Skutky se již o tom nezmiňují. Možná jsi pochopil, co je podstatou Ducha
svatého, a nakonec jsi tento dar opravdu získal. Možná nikoliv, a zůstal pro Tebe nedosažitelným tajemstvím.
Tak jako pro mnoho křesťanů do dnešních dnů.
Máme jedinou jistotu – svátost předávanou našimi hierarchy od Ježíšových časů. Žádné jiné zaručené cesty
není; Duch svatý se nedá nejen koupit, ale ani zorganizovat či jinak ovládnout. Vane, kudy chce, a působí, jak chce.
Je to tajemný dar.
Setkal jsem se s lidmi, kteří ho nepochybně měli, s těmi kteří si to nepochybně mysleli, i s těmi, kteří se –
minimálně v tomto ohledu – nepochybně mýlili. Mnozí se stejně jako Ty soustředili na efektní triky doprovázené
halasnými řečmi. Setkal jsem se s „nositeli“ Ducha, kteří na méně obdařené souvěrce pohlíželi spatra či skrz prsty.
Kteří vždy přesně věděli, kdo Ducha má, a kdo ne, a co ten Duch zrovna chce. Uměli být tak přesvědčiví, že mne
dokázali zneklidnit a přimět k obranným reakcím. Dnes už vím, že trpěli stejným bludem jako Ty, a mohu je pouze
litovat.
Dlouho jsem se Ti vysmíval za Tvou naivitu, ale nyní se Ti chci omluvit. Tvůj postoj vůbec není tak
ojedinělý, za jaký jsem ho pokládal. Také my se snažíme Ducha svatého uchopit, svázat do pravidel a regulovat.
Píšeme o něm obsáhlá pojednání, diskutujeme o něm, dokonce pořádáme odborné konference a počtem a postavením
jejich účastníků se ho snažíme změřit. Není to možné. Duch vane, jak chce. Dokonce i tam…
Pavel Obluk

Hlavní pouť v kostele Božího Těla
u Kostelíčka nad Bludovem
29. května 2016
10:30

slavnostní mše svatá
celebruje P. Petr Káňa

14:30

mše svatá

Na ranní mši svatou pojede z Bludova ke Kostelíčku
autobus se zastávkami na trase.
www.farnostbludov.cz
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JAROSLAV VESELÝ

I dnes vám chceme představit dalšího pastoračního asistenta
šumperského děkanátu. Je jím pan Jaroslav Veselý, člověk, který je
s kostelem a děním v něm téměř srostlý. Jak se stalo, že ho tak často
vidíme na faře či v kostele, kdo je jeho vzorem a na spoustu dalších otázek
jsme se ho zeptali v následujícím rozhovoru.
Jarku, představ se nám a řekni nám pár slov o sobě a o své rodině…
Narodil jsem se v roce 1964 v Jeseníku. Celé dětství jsem však prožil
v nedaleké Vidnavě. Mám sestru Pavlínu, která je o šest let mladší než já.
Je vdaná a má dva syny. Tatínek mi zemřel v roce 2005 a moje maminka
ještě žije. Do Šumperka jsme se přestěhovali v roce 1970. Po ukončení
základní školy jsem vystudoval obor Ruční knihař na SOU ve Vidnavě.
Po škole jsem vystřídal několik zaměstnání. Svoji práci jsem musel vždy
přizpůsobovat svému zdravotnímu omezení – mám vrozenou srdeční vadu - nedomykavost srdeční chlopně. Prodělal
jsem tři operace – první v šesti měsících, druhou v devíti letech a poslední ve čtyřiceti. Možná mě ještě jedna operace
čeká. Nejprve jsem pracoval – téměř13 let – jako telefonista v podniku Lesostavby Šumperk. Poté jsem rok pracoval
v Charitě jako pastorační asistent a dále pak v Mostkově, v podniku zaměřeném na pájení vidiových destiček. Poté
jsem byl určitou dobu bez práce a od roku 2009 pracuji na pozici pastoračního asistenta v šumperské farnosti. Ale jako
dobrovolník jsem se tu „motal“ o mnoho dříve .
Co je náplní práce samostatného pastoračního asistenta?
Moje práce je různorodá. Například mám na starosti úplně vše, co se týká matrik – administrativu kolem, zápisy
do matriky, vyhledávání údajů aj. Rovněž patří do mé kompetence vše, co souvisí s liturgií – příprava na slavnosti
a svátky, jako jsou úprava prostředí, nachystání liturgických předmětů, liturgického prádla (samozřejmě i jeho vyprání
a žehlení, což taky dělám já). Často vypomáhám i ve Starém Městě či v Bludově. K mé práci patří i zajištění liturgie
mimo kostel, např. na Boží Tělo, při mších v nemocnici aj. Při Nocí kostelů připravuji pravidelně výstavu liturgických
předmětů a oblečení. Spolupracuji organizačně při Dnech evropské kultury, kdy zajišťuji otevření kostela
a průvodcovství. V letním období zajišťuji otevření Barborky a vše, co patří k liturgii mše. Starám se i o kapli
na farním středisku. Rovněž navštěvuji jako akolyta s eucharistií nemocné. Protože mám zájem, aby se naše farnosti
důstojně zviditelnily, vyhledávám a navrhuji farní razítka se sv. patrony kostelů v těchto farnostech. Podařilo se mi již
zajistit razítka pro farnosti ve Velkých Losinách, Sobotíně, Loučné, Starém Městě, Branné a Bludově a dále pak
pamětní razítka pro kapli v Kunčicích a pro kostel v Rejcharticích. Je to můj koníček, skrze nějž je možné věřící
přiblížit jak ke svému kostelu, tak k jeho patronu.
Odkdy jsi akolytou?
Neoficiálně – s povolením arcibiskupa - jsem byl akolytou už od roku 1990.
Oficiálně od roku 2010. V naší farnosti máme v současnosti i se mnou
13 akolytů. Vypomáhají kněžím s podáváním svatého přijímání, navštěvují,
jak bylo řečeno, s eucharistií nemocné. S povolením kněze mohou mít i
bohoslužbu slova, je-li to nutné.
Jak se utvářela Tvoje víra?
V dětství jsem byl vychováván babičkou a dědečkem, u kterých jsem delší
dobu – kvůli své nemoci – bydlel, a dokonce ve Vidnavě navštěvoval i první
třídu. Samozřejmě měli velký vliv na moji víru právě oni, stejně jako zdejší
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farář, P. Josef Nowak, a také milosrdné sestry sv. Karla Boromejského. Pokřtěný jsem byl krátce po svém narození –
2. února 1964 ve Vidnavě, biřmován 25. 10. 1995 Mons. Josefem Hrdličkou v Šumperku. Jako patrona jsem si vybral
sv. Marka a při stejném obřadu jsem byl zároveň za kmotra Marku Vegrichtovi. Jsem v 3. řádu sv. Norberta. V srpnu
1991 jsem měl obláčku, terciářské sliby jsem složil při slavnostní mši v říjnu stejného roku. Stejně jako řeholníci, kteří
skládají sliby čistoty, poslušnosti a chudoby, by si měl terciář vybrat jeden závazek a modlitbu breviáře. Já si vybral
závazky všechny, jako řádoví bratři. Sám jsem se chtěl stát členem řádu, ale kvůli nemoci tatínka, o kterého jsem
musel pečovat, jsem od toho nakonec upustil. Jako řádové jméno jsem si vybral Jan Nepomucký Neumann.
Proč sis vybral právě premonstráty?
Premonstráti se řídí řeholí sv. Augustina. Hlavní činností řádu je kazatelství, práce v duchovní správě, vědě a školství.
Bratři premonstráti mají bílý řeholní oděv skládající se z bílé tuniky, škapulíře, biretu a také cingula. Proto byli
v minulosti nazývání „bílí bratři“.
Premonstráty jsem si vybral pro jejich úctu k Eucharistii a k Panně Marii, což je mi blízké; k této úctě mě přivedl
právě farář z Vidnavy. V současné době je premonstrátských terciářů 160, mohou jimi být i ženy. I naše představená
je žena.
Co patří mezi Tvé zájmy?
Mezi mé zájmy patří četba literatury faktu a také náboženské literatury – např. životopisy světců, eucharistická
literatura, církevní právo. K mým velkým koníčkům patří i numismatika a heraldika. Sám si i erby vytvářím, třeba
i na zakázku  - např. jsem udělal erb P. Piotrovi Grzybkovi či P. Petru Káňovi. Rád se i podívám na kvalitní filmy.
Mám v oblibě jak náboženské, tak světské. Vždy mě pobaví filmy s Luisem de Funesem.
V současné době navštěvuji pastorační kurz, který mě velice zaujal. Koná se v Zábřeze a jedná se o vzdělávací kurz
pro pastorační asistenty nebo i katechety a další zájemce. Navštěvuje ho přibližně 50 osob a trvá rok a půl. Bude
ukončen závěrečnou zkouškou. Máme tam různorodé přednášky, např. z biblistiky, liturgiky, mravouky či církevního
práva.
A Tvůj osobní vzor? Je někdo takový?
Mým osobním vzorem byl kardinál Tomášek. Oslovil mě jak v osobní, tak v duchovní rovině. Často jsme spolu
komunikovali v dopisech, ve kterých mi radil především v duchovních věcech. Setkal jsem se s ním jednou
neplánovaně, jednou při slavnostní mši, kdy jsem mu držel mitru. Poté jsem ho i navštívil v Praze. Velkou inspirací mi
byla a je – kromě sv. Norberta a sv. Augustína – vzácná osoba SM. Marie Vojtěcha Hasmandová z kongregace sv.
Karla Boromejského.
Jak se ti „žije“ na faře?
Na faře si mi žije dobře. Cítím se tam jako v rodině. Stejně jako uvnitř rodiny to je někdy v pohodě, jindy to trochu
skřípe, ale to patří k věci, je to normální stav. Máme se vzájemně rádi a respektujeme se, jsme prostě farní rodina.
Práce je někdy náročná na čas, ale mám ji rád.
Jaké je tvé krédo, s kterým by ses podělil na závěr?
Mám svůj osobní znak, který jsem si sám vytvořil a ve kterém jsou
zakomponovány myšlenky, které mě oslovují. Můj znak je podélně dělený –
ve vrchní části je na modrém poli zlatá lilie (podobně jako to mají
premonstráti), rovněž s heslem premonstrátů – Ad omnes bonum parati“, což
v češtině znamená „Připraveni ke každému dobrému dílu“. Spodní část znaku
má stříbrné pole se zlatým liliovým křížem. Zde se nachází druhé heslo –
„Utrpení Kristovo, posiluj mě“ – „Passio Christi, confonta me“. Jedná se o
osobní heslo biskupa Neumanna. Obě myšlenky mě posilují a pomáhají mi
překonávat náročné chvíle, když se někdy vyskytnou.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ A OTEVŘENÍ SVATÉ BRÁNY V KRÁLÍKÁCH..
Dne 8. prosince 2015 začal mimořádný Svatý rok milosrdenství. Tradice
Svatých roků byla započata za papeže Bonifáce VIII. v roce 1300 a měla se
opakovat jednou za sto let. K zavedení došlo proto, že nebylo možné putovat na
posvátná místa ve Svaté zemi, která již byla v držení muslimů. Od roku 1475
bylo řádné jubileum vyhlašováno každých 25 let, aby je mohly prožít všechny
generace. Začátek každého Svatého roku je spojen s otvíráním zazděných svatých
bran v římských bazilikách. Obřad otevírání Svaté brány symbolicky vyjadřuje
myšlenku, že během jubilejního roku mohou věřící obnovit svůj vztah ke Kristu. O
vzniku tradice svatých roků se lze dočíst již ve Starém zákoně a je dodnes zakotven
v židovské tradici. K čemu tato událost vybízela, to dnes nemá obdoby. Jestliže
měl někdo dluhy, nebyl s to je splácet a byl proto donucen sloužit svému věřiteli,
mohl se svobodně vrátit ke své rodině a získat zpět veškeré vlastnictví. Papež František u příležitosti vyhlášení
mimořádného Svatého roku Božího milosrdenství udělil biskupům místních církví na celém světě právo, že mohou
otevřít Svaté brány také v katedrálách nebo jiných významných kostelích ve svých diecézích. Každá místní církev je
tak přímo zapojena do Svatého roku jakožto mimořádného momentu milosti.
Motto roku zní: „Buďte milosrdní jako nebeský Otec.“ Papež František zvláště v tomto roce vybízí
ke konání skutků tělesného i duchovního
milosrdenství. Skutky tělesného milosrdenství
jsou: dát najíst hladovému, napojit žíznivého,
odívat toho, kdo nemá co na sebe, přijímat
pocestné, pomáhat nemocným, navštěvovat
vězněné a pohřbívat zemřelé. Ke skutkům
duchovního
milosrdenství
patří
radit
pochybujícím, vyučovat nevědomé, napomínat
hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě
snášet obtížné lidi a modlit se k Bohu za živé i
mrtvé.

Hora Matky Boží s poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie
je pro mnohé naše farníky oblíbené poutní místo. Proto jsme se první
neděli po Velikonocích vydali ze šumperského děkanátu pěti autobusy
na otevření Svaté brány. Svatou bránu otevřel a poté slavnostní mši
svatou celebroval Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup
královéhradecký.
V kázání nám připomněl, že Pán Ježíš se po svém
Zmrtvýchvstání mnohokrát setkal s apoštoly a zdravil je Pokoj vám.
Těm, kteří ho opustili v nejtěžších chvílích, tak vrací do duše pokoj.
Ježíš nevyčítá, nemusejí poslouchat žádné mravoučné kázání.
Apoštolům, kteří se neosvědčili a zklamali, dává důvěru. Je to pro nás
povzbuzení. Svět je zavalen balvanem neodpuštění a my máme také
odpouštět. Milosrdné k nám bylo i počasí. Celé návrší bylo zaplaveno
sluncem a nabízelo nádherné výhledy na masiv Králického Sněžníku a
Orlických hor. Kdo se zúčastnil a využil krásné nedělní dopoledne, ten
rozhodně nelitoval.
Dana Ponížilová
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Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Sioně. (Ž 9,12)
Farnost Velké Losiny zve na pouť k Nejsvětější Trojici

neděle 22. 5. 2016
Maršíkov - kostel sv. Michaela
11.00 hod. mše svatá
13.30 hod. koncert pro trombon a varhany

kaplička Nejsvětější Trojice
nad Maršíkovem
15.00 hod mše sv.
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI




Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V květnu se sejdeme
ve čtvrtek 5. a 19. května.
Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – jednou za 14 dní v pondělí vždy u jedné z maminek.
V případě zájmu zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program.
Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu – 9:30 – 11:30 na farním středisku (modlitba
s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Účastnický poplatek: 10 Kč/dítě.

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)




Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:00 tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, vyměnit
za jiné či si je odnést domů, vše za dobrovolný příspěvek.
Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30 Kč; každé úterý
od 9.00; Květen a červen inspirovaný veršovanými pohádkami Františka Hrubína.
Posezení pro seniory – předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně.

PROGRAMY SOUVISEJÍCÍ S TÝDNEM PRO RODINU
Od 8. do 15. května se uskuteční již 9. ročník Týdne pro rodinu na mnoha místech České republiky s mottem: „Táta,
máma, holka, kluk – rodina nám není fuk.“ K této příležitosti jsme pro vás připravili tyto programy:
8. 5. 2016 – Kloboukový den – zábavné odpoledne pro děti v parku u Vily Doris s doprovodným programem
(12.00 – 18.00; Centrum pro rodinu zde bude mít svůj stánek s aktivitami pro děti od 14.00 do 18.00.)
11. 5. 2016



Májové dopoledne pro maminky s dětmi na farním středisku (program Sedmikrásek, atrakce na farním hřišti
pro děti, pohádka, do které se zapojí děti, program jen pro maminky, společný oběd). Ti, co počítají s obědem,
se nahlásí do 8. 5. 2016
15.00 – 16.00 - Májová pobožnost s katechezí – k dětem z katechetické třetí třídy se mohou připojit další.
Zváni jsou i rodiče a prarodiče. Májová se uskuteční v kapli střediska (kostel se uklízí).

19. 5. 2016


Modlitby matek – od 17.00 v kapli na farním středisku – zveme maminky z celého děkanátu; pro děti je
připraven program v herně. Prosíme ty, které chtějí hlídat děti, o závazné přihlášení.

20. 5. 2016


Duchovní obnova pro maminky na RD a ty ženy, které jsou dopoledne doma - Téma - „Žena v Bibli jako
zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; program se uskuteční od 9.00 do 12.00 na farním středisku. Součástí
programu bude i společná adorace v kapli a možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. Hlídání dětí zajištěno
po předchozí domluvě – 30 Kč/hod/dítě. Prosíme o vaše závazné přihlášení na program a také o vaše požadavky
na hlídání.

Na co Vás chceme pozvat
Týden pro rodinu
Tisíce rodin na celém světě si každoročně připomínají patnáctý květen jako Mezinárodní den rodiny. Také v ČR
probíhá řada akcí, které oslavují nejbanálnější lidskou zkušenost – že v rodině je místo pro každého, že rodina je
místem bezpečí a zázemí, místem naplněných vztahů, bezpečným prostorem pro růst a zrání. Prorodinné organizace
využívají pro oslavy celý týden předcházející Mezinárodnímu dni rodiny. Už od neděle 8. 5. 2016 budou na řadě míst
probíhat akce přístupné nejširší veřejnosti. Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu je Asociace center pro rodinu (ACER),
která sdružuje více než dvacet organizací působících ve všech regionech ČR.
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Chvíle pro přípitek
Ke slavnostním příležitostem neodmyslitelně patří přípitek. Také Týden pro rodinu na mnoha místech nabídne
společný přípitek, k němuž se budou moci přítomní připojit. Myšlenkou společného přípitku bude „Rodina jako místo
odpuštění". Stejně jako ve všech mezilidských vztazích i mezi členy rodiny dochází k mnoha drobným konfliktům,
nedorozuměním nebo vítězícím zájmům jednoho na úkor druhého. V rodině se ale člověk od počátku učí odpouštět,
nelpět na svých vítězstvích, ale povýšit vzájemné porozumění a ohleduplnost na princip soužití.
Proto bude přípitek Týdne pro rodinu věnován právě odpuštění. Proto k němu lze pozvat kohokoliv, s kým bychom si
chtěli připít, abychom tak dali najevo svoji omluvu, touhu po smíření, nebo naopak výraz uznání a úcty, kterou
k němu chováme. Přípitky se budou rovněž odehrávat během jednotlivých akcí, konaných v rámci Týdne pro rodinu.
A kdyby vám to nevyšlo, nevadí. Pozvěte lidi, na kterých vám záleží, ke svému domácímu stolu. Nebo pokud
jsou daleko, zavolejte jim, napište zprávu. Dát najevo svůj zájem lze mnoha způsoby.
Přejeme vám radostný a naplněný Týden pro rodinu.
převzato z tiskové zprávy 24/3/2016 ACERU
Noc kostelů pro školy
V rámci Noci kostelů chceme ve spolupráci s katechety nabídnout školám v pátek 10. června dopolední interaktivní
program " Skutky milosrdenství aneb Kdo nám v našem kostele napovídá". Jedná se program o délce cca 45 min
určený pro děti ZŠ, jehož cílem je zábavnou formou se seznámit s interiérem kostela. Vyhledané obrazy či sochy
známých osob či světců budou mít děti za úkol propojit se skutky milosrdenství (zadání dostanou v pracovním listu)
Program nabídneme od 8.30 do 12:00. V případě možností prosíme o předání informací učitelům škol. Tel. rezervace
– 731 402 395 – Lenka Špatná.

Charitní pouť ke „Kostelíčku“ aneb
Pohádkový les
Charita Šumperk ve spolupráci s Centrem
pro rodinu Šumperk srdečně zvou
koledníky Tříkrálové sbírky a všechny lidi
dobré vůle k tradiční pouti ke Kostelíčku
(kostel Božího těla) v sobotu 4. června od
12:30 h. Tentokrát je Pohádkový les
doplněn tématem Putování se třemi králi.
Děti si budou moci projít stanoviště s
různými
úkoly
umístěné
kolem
Kostelíčka. Za splněné úkoly děti čeká
sladká odměna! Během programu pro děti
si poutníci budou moci opéci klobásky
(pro koledníky zdarma) a občerstvit se.
Program završíme v 15 h slavnou mší
svatou. Těšíme se na příjemné setkání.
Zuzana Nedvědová a Lenka Špatná

Více informací naleznete
na www.sumperk.dcpr.cz
nebo na tel. 731 402 39
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DUBNOVÉ PROGRAMY
CENTRA PRO RODINU
Radost být ženou
V sobotu 9. dubna proběhlo tradiční celodenní setkání pro ženy Radost být ženou, tentokrát s podtitulem
„Cesta důvěry a lásky sv. Terezie z Lisieux aneb Šance pro nemožné a slabé“. I letos program měla ve své režii naše
milá Františka Böhmová, která prostřednictvím svých programů nabízí opravdu cenné perly. Nejinak tomu bylo
i letos. Jak povídání o duchovní cestě sv. Terezie, tak sdílení ve skupinkách na téma, jak je to s cestami našimi,
společné biblické tance, které se staly zvláštní a neopakovatelnou modlitbou, závěrečné požehnání jedna druhé
a spousta dalšího, nevyslovitelného, to vše si odneslo dvacet žen z tohoto setkání…
Děkujeme Františce i všem zúčastněným za požehnaný den.

Komponovaný večerní program
Už podruhé v tomto roce proběhl v Čítárně
komponovaný večerní program. Cílem těchto programů
je setkání lidí „dobré vůle“, kteří se chtějí podělit se
svými hřivnami a takto propojit svět knih s hudbou
a malbami či jiným výtvarným uměním v jeden celek.
Obdivuhodné je, že vystupující nejsou žádní
profesionálové, ba naopak, mnohdy se na veřejnosti
nikdy neprezentovali. Obě poslední setkání byla opravdu
špičková. V únoru jsme měli možnost se zaposlouchat
do knihy Úterky s Moriem v podání Aničky
Rozsívalové, její čtení doprovázel na housle její synovec
Lukáš. Bylo to působivé, dojemné a profesionální,
sladěné do posledního puntíku. Potěchou pro duši byly
rovněž obrázky se zimní a vánoční tematikou od dětí
ze šumperské ZUŠ. V podobném duchu se neslo setkání dubnové, kdy zazněly verše od různých autorů v podání Alice
Jurčíkové a výňatky z knihy Kulhavý poutník Josefa Čapka, které předčítala pí Švejkovská. I toto vystoupení bylo
víceméně rodinné. O hudební doprovod se totiž postaral syn paní Švejkovské, Ondřej (kytara) a jeho žena Alenka
(zpěv). Mnoho písní bylo z jejich vlastní tvorby, což posluchači jistě ocenili. Rovněž byla zahájena nová výstava,
tentokrát to byly fotografie obrazů pana Pavla Tkadlece. Všichni přítomní se shodli na tom, že fotografie obrazů jsou
skvělé. O co víc musí být fascinující samotné originály obrazů (olej na plátně)! Srdečně vás zveme na další taková
setkání, samozřejmě o nich budeme zavčas informovat. Vystupující si jistě více vnímavých návštěvníků zaslouží,
protože ostatním nenabízejí jen svůj čas, ale i svá srdce.

Dubnové setkání seniorů
Pravidelná setkání seniorů každý čtvrtek
s předčítáním, sdílením se o knihách, víře či o prožitých
chvílích si našla své pravidelné návštěvníky. Na jednom
dubnovém setkání jsme napočítali dokonce 16 účastníků,
kteří však dorazili v takovém počtu spíše náhodně.
Chtěli bychom pozvat další zájemce, protože mezi
seniory je prima .
Lenka Špatná
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LEOPOLD MANDIČ
*12. května 1866 Herceg Novi, Chorvatsko
† 30. července 1942 Padova, Itálie

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svatý Leopold Mandič (známý také jako Leopold z Castelnuovy) patří
k významným postavám Svatého roku milosrdenství. Tento nenápadný katolický kněz
z řádu kapucínů je uznávaný jako vzor žitého milosrdenství. Trpěl zdravotními
obtížemi, které narušovaly jeho vzhled i řečový projev. Navzdory těmto vadám se stal
vyhledávaným zpovědníkem; čtyři desetiletí zpovídal Leopold denně až 15 hodin.
Proslavil se svou mimořádnou mírností ve zpovědnici. Měl dar prorokování a vidění
do srdce. Leopold měl touhu propojovat východní a západní křesťanství a tato
misionářská touha se naplnila v malé zpovědnici v Padově, kde „východem” se stal
každý člověk, který přišel žádat o duchovní pomoc. V roce 1976 byl blahořečen,
dne 16. 10. 1983 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého. Jeho svátek se slaví
v římsko-katolické církvi 30. července (někde i 12. května).
Narodil se 12. května 1866 v městečku Herceg Novi na pobřeží Jaderského
moře, jako poslední z dvanácti dětí. Pokřtěn byl dne 13. června jménem Bohdan (tj. Bohem daný). Dům, ve kterém se
narodil, byl vlastně palácem po bohatých předcích, jeho rodiče však žili na hranici chudoby. Otec Petr Mandič živil
rodinu jako rybář a obchodník. Často a rád vzpomínal Bohdan na matku; říkával: „Byla to osoba mimořádně soucitná.
Za to, čím jsem, vděčím především jí.“
Bohdan byl citlivý, soustředěný, velmi inteligentní chlapec. V šestnácti letech vstoupil do kapucínského
semináře v italském městě Udine. Bohdanovo povolání k řeholnímu životu se zrodilo ze silné apoštolské touhy
působit jako misionář. Během dvou let, které strávil v semináři, se snažil pravidelným cvičením upravit svou řečovou
vadu, silnou koktavost, která byla překážkou v jeho touze po komunikaci.
Dne 2. května 1884 přijal spolu s kapucínským hábitem jméno Leopold. Následovalo tříleté studium filozofie
v Padově, od roku 1885 do r. 1888. Dne 18. června 1887 – jak si on sám zapsal – poprvé uslyšel Boží hlas, který
k němu promlouval o jednotě mezi křesťanským Východem a Západem. A tento cíl se stal základní orientací jeho
života, ústředním motivem jeho tužeb, smyslem jeho poslání.
Na podzim roku 1888 Leopold přesídlil do kláštera Nejsvětějšího Vykupitele v Benátkách, kde strávil dva
roky teologických studií a dne 20. září 1890 byl vysvěcen na kněze. Tehdy přichází jeho první velká oběť. Nebylo mu
totiž umožněno odsloužit ve své rodné obci primiční mši svatou. Bohdanovu osobní přítomnost musel nahradit obraz,
který místo sebe poslal.
Po vysvěcení se mu zdálo, že naplnění jeho misionářského snu se již přiblížilo. Ihned požádal představené,
aby jej vyslali jako misionáře na Východ. Ale odpověď byla zamítavá. Jeho koktavost byla příliš výrazná a navíc byl
velmi malého vzrůstu. Představení jej tedy nepovažovali za vhodnou osobu. I další opakované žádosti byly zamítnuty.
Leopold se stáhl do poslušného ticha, do modliteb za jednotu, do stínu zpovědnice. Ta se nyní měla stát jeho polem
pro misionářské působení a místem smiřování, které tolik toužil přinést do rodných krajin. Byla to oblast mnohem
rozlehlejší než vysněné východní země.
Leopoldova snaha být lidem k dispozici ve svátosti smíření může být inspirací pro zpovědníky. „Někdy mnozí
kajícníci cítí potřebu nalézt zpovědníka, který je očekává, přijímá, není netrpělivý, který je připravený přijmout
hříšníka stejně jako Ježíš, Dobrý Pastýř.…“ To říká papež František v bule ke Svatému roku milosrdenství, kde píše
o schopnosti být milosrdnou, něžnou a otcovskou tváří pro ty, kdo přistupují ke svátosti smíření.
Po sedmiletém pobytu v Benátkách působil otec Leopold v malém hospici v Zaře a následně ve vesničce
Bassano, kde strávil pět let zejména zpovídáním a studiem svých oblíbenců sv. Tomáše a sv. Augustina. V roce 1905
byl poslán do mariánského poutního kostela na hoře Olmo (Montolmo). Zde byl animátorem několika skupin
františkánských terciářů. Po nocích trávil mnoho hodin na modlitbách, jejichž intenzitu ještě zesílil po posměšném
žertu, který si z něj ztropily tři mladé dělnice a kvůli kterému mu bylo dočasně odňato zpovědní pověření. Zdálo se
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mu, že se celý svět zhroutil: jeho povolání na Východ, touha po aktivním apoštolátu, veřejně prospěšné služby. Byl
pouhým drobným bratrem a nehodil se na nic jiného než na zpovídání. A teď i z toho byl odvolán.
V roce 1909 byl Leopold přeložen do Padovy. Představení mu svěřili vedení studentů a výuku patrologie
(nauky o učitelích Církve prvních dob) a jeho se zmocnilo nové apoštolské nadšení. Toužil se věnovat i kázání
vycházejícímu z jeho četby a výuky. Navzdory své koktavosti uměl totiž zasadit do srdcí mnohých lásku k Bohu. Toto
období naplněné studiem a vyučováním v Padově představovalo dramatický vrchol Leopoldova misionářského a
ekumenického poslání.
Otec Leopold si zvolil postoj ustavičné oběti formou naprosté poslušnosti a sebezapírání. Jeden z životopisců
o něm píše: „Nabízel svým žákům, kajícníkům a přátelům vše, co mohl ze sebe nabídnout – tělesně i duševně. Život byl
dán zcela v sázku: dán v sázku, protože vyhozen.“ Leopold nabídl i svůj život jako oběť za své studenty, bude-li to
situace vyžadovat. V lednu 1911 psal svému duchovnímu vůdci, který mu následně odpověděl: „Buďte si jist, že tento
postoj modlitby a oběti před nebeským Otcem přinese velký prospěch odpadlým národům.“ Když byl v roce 1914
(ve věku 48 let) zproštěn vedení studentů, jeho život se stal mučednictvím zpovědní služby, byl jakoby ukřižován
ve zpovědnici, zde realizoval své touhy po sjednocení.
Srdce Leopolda zůstávalo stále na Východě. Proto opakovaně odmítal italské občanství, i když kvůli tomu byl
během první světové války nucen k pobytu v exilu a v letech 1917–1918 musel putovat po jižní Itálii od jednoho
kláštera k druhému jakožto občan habsburské říše, která tou dobou byla s Itálií ve válce.
Po 1. světové válce se Leopold opět vrátil do své zpovědnice v Padově. Mířili do ní lidé všech stavů: malí
i velcí, učenci i nevzdělanci, věřící, kněží, klerici i laici. Uzavřený ve svém pokojíčku o rozměrech dva na tři metry,
s okénkem jen špatně chráněným proti rozmarům počasí a vedoucím na těsný dvorek, kde byl vzduch k zalknutí,
sloužil otec Leopold až do smrti službou smíření a milosrdenství. On sám si dne 13. ledna 1941 zapsal: „Kterákoliv
duše, která bude potřebovat moji službu, bude pro mě Východem.“
Zpovídal deset, dvanáct, někdy i patnáct hodin denně, nedbal chladu, horka, únavy, nemocí. „Buď klidný –
říkával svým kajícníkům – polož všechno své trápení na má ramena, postarám se o to,“ a bral na sebe pokání,
modlitby, noční bdění, půsty a bičování až do krve. Kajícníkům radostně chodil vstříc. Někteří se zdráhali vstoupit
do jeho ubohé cely, a tak na ně již zdaleka volal: „Jen pojďte, můj pane, jen pojďte… a přijměte místo!“ Jistý kajícník
to jednou špatně pochopil a po příchodu do zpovědní místnosti si omylem sedl do křesla, ve kterém sedával
zpovědník. Leopolda to nevyvedlo z míry a klidně k němu přiklekl a naslouchal mu vkleče na kolenou. Po zpovědi
P. Leopold s oblibou říkával: „A přijďte zase… budeme jistě dobří
přátelé!“ Kdykoli se při zpovídání s kajícníkem řádně zapotil, říkával:
„Velice vám děkuji, děkuji mnohokrát.“
Byl obviňován z laxismu, neboli nedostatečné přísnosti
na kajícníky a musel proto snášet mnoho protivenství. Jeho odpověď byla
prostá a odzbrojující: „Kdyby mně Ukřižovaný vyčítal, že měřím všem
příliš hrubým metrem, odpověděl bych: Tento špatný příklad jste mi dal vy,
Pane. Já jsem zatím ještě nedospěl k takovému bláznovství, abych zemřel
pro duše.“
Na podzim 1940 se jeho zdraví výrazně zhoršilo. Na začátku
dubna 1942 byl hospitalizován v městské nemocnici. Snažil se přehlížet,
že má nádor na jícnu. Pokračoval ve zpovídání, avšak bolesti jej
stravovaly. Dne 29. července 1942 zpovídal bez chvíle odpočinku a
vyzpovídal 50 kněží. Potom strávil celou noc na modlitbách. Ráno
30. července při přípravách na mši omdlel. Přenesli jej na lůžko, přijal
svátost pomazání nemocných a pak zesnul opakuje neustále poslední slova
modlitby Zdrávas Královno, s rukama vztaženýma k nebi téměř jakoby
kráčel čemusi vstříc. Celá Padova se shromáždila kolem jeho tělesných
ostatků a pohřeb byl skutečným triumfem.

Tam&Tam – číslo 5, ročník 7, květen 2016

Strana 19

Pečetí za službou Leopolda Mandiče se stala událost, k níž došlo dva roky po jeho smrti. Dne 14. května 1944
spadlo na kostel i přilehlý klášter pět leteckých bomb. Zpovědnice kapucínského světce však zůstala nepoškozená, jak
sám Leopold o několik let dříve předpověděl: „Kostel a klášter budou zasaženy bombami, ale ne tato cela. Zde Bůh
projevoval milosrdenství duším, musí být uchována jako památník jeho dobroty.“
Dne 2. května 1976 byl papežem Pavel VI. prohlášen blahoslaveným a 16. října 1983 jej papež Jan Pavel II.
zapsal mezi svaté. Sochař Otmar Oliva zhotovil bronzovou sochu tohoto světce, kde je znázorněn sedící na židli
při zpovídání. Kopie této sochy umístěné v děkanském kostele ve Šternberku byla darována také Svatému Otci Janu
Pavlu II. a je součástí Vatikánských muzeí.

Z MYŠLENEK SV. LEOPOLDA MANDIČE
„Celým důvodem mého života musí být Boží plán, tj. abych i já svým způsobem přispíval k tomu, aby se
jednoho dne podle příkazu božské Moudrosti, která všechno uspořádává s pevností a mírností, východní odpadlíci
vrátili ke katolické jednotě. Musím být stále připraven k práci. Narodili jsme se, abychom vynakládali úsilí,
a odpočineme si v ráji. Jsem povolán k záchraně svého lidu, tj. slovanského lidu, a současně jsem povolán k záchraně
duší, především prostřednictvím služby svátosti pokání.“
„Důvěřuj, neboj se. Kdyby Bůh nedržel svou ruku na mé hlavě, dělal bych to, co ty, ale i horší věci. Důvěřuj
Bohu, který je čistá láska, něha a odpuštění. On má schopnost přijmout Tě, On má tu největší možnou touhu Tě znovu
obejmout jako své dítě. Nezáleží na hříších nebo chybách. Bůh vidí Tvou touhu napravit se, změnit život, usmířit se.
A to mu stačí.“
Anička Rozsívalová

Poděkování
Srdečně děkuji všem, kteří nás svými hlasy podpořili v anketě Duhové srdce 2106.

Martin Klimeš z Bušína, Martina Brokešová z Olšan
a Dominika Pospíšilová z Hrabenova
vzorně a se ctí reprezentovali naši farnost a všech 90 dětí, které u nás chodí do náboženství.
Byl to krásný den, který jsme mohli strávit ve společnosti skvělých lidí a poznat zákulisí televizi Noe.
Ani bomba na trati při zpáteční cestě nám nedokázala vzít radost ze soutěžení.

První jsme sice nebyli, Duhové srdce jsme ale přivezli. Mohli jste ho vidět
v neděli 24. 4. vystavené při mši svaté společně s krásnými obětními dary našich skautů.
I oba naši sloni - Bimbo a Bambo - se tentokrát usadili vedle této cenné trofeje
a byli hrdí na to, že se z nich stali televizní hvězdy.

Nás všechny uvidíte na TV NOE
22. května v 18:30,
tedy den po 21. výročí svatořečení Paní Zdislavy.... inu, přece jen má naši farnost
tato svatá maminka pod svojí zvláštní ochranou....
Ještě jednou děkuje ze srdce všem a o modlitbu za katechezi v naší farnosti všechny prosí
Lenka Nezbedová
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Co proběhlo:
Camino 8. – 9. 4. 2016
Upéct buchtu, zabalit spacák a vyrážíme! Kam? No přece
na Camino! Páteční večer a skoro celá sobota strávená
s kamarády při hře, modlitbě a spoustě jiné super zábavy.
V pátek po mši jsme si dali večeři a zahráli si pár
seznamovacích her, abychom zjistili jména ostatních. Celé
Camino bylo na téma sv. Filipa Neriho, patrona mládeže, a tak
jsme se podívali na film o jeho životě, abychom se s ním
seznámili. Po skončení projekce následovala večerní modlitba
a co nejrychlejší přemístění do spacáků. Spát se ovšem nikomu
nechtělo, a tak měla spousta z nás energii i na noční hru, při
které nás Filip Neri přijal do svého společenství. Ráno
po společné modlitbě a snídani nás čekal důležitý úkol, totiž posbírat při hrách co nejvíce darů pro Filipovo
společenství, což se nám také povedlo. Před obědem jsme se ve skupinkách zamysleli nad evangeliem a pak jsme se
vesele pustili do jídla. Odpoledne jsme strávili venku na dobrodružné výpravě za záchranou unesené Hippolyty,
členky našeho společenství. Naštěstí vše dobře dopadlo a my se mohli nakonec i s ní účastnit závěrečné mše svaté.
Potom jsme se po dlouhém loučení vydali na cestu domů těšíce se na příští Camino.
Maruška a Anička Schubertovy

Právě běží:
MPéčka aneb mládežnické pátky - spolčo pro 2. stupeň ZŠ
nová akce
každý pátek v 19.00 po mši svaté na farním středisku v mládežnické místnosti
vede místní mládež
možnost přespání do soboty (pro přespolní)

MP

Florbal Angels Šumperk
pondělí v 18:00
pátek v 19:30
vítán je každý, kdo si chce zahrát týmovou hru – většina z nás je věkem starší –
15+, ale jsou mezi námi také menší ministranti
naše plány:
o aktuálně si chceme pořídit týmové dresy pro všechny starší hráče
o v dlouhodobějším horizontu je plánován Arcidiecézní florbalový turnaj v sobotu 28. 9. 2016 právě u nás,
v Šumperku

Připravované akce:
Večer milosrdenství pro mladé – viz plakátek na zadní straně
pátek 20. května od 20.00 v Katedrále sv. Václava v Olomouci
prosíme, kdo pojedete, dejte vědět – jsou dvě varianty dopravy – auty nebo vlakem – dle počtu přihlášených.
o tom, jak pojedeme, budou informováni ti, kdož se mi přihlásí 
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Koncert jako poděkování za sbírku na setkání mládeže v Krakově
v pátek 3. 6. 2016
v 19:00
v klášterním kostele zvěstování Panny Marie v Šumperku
vstupné dobrovolné věnované na setkání mládeže
zve mládež šumperského děkanátu

Světové dny mládeže
motto: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)
v Krakově a jeho okolí (tak blízko to snad ani nikdy nebude!)
25. – 31. července (s předprogramem od 20. – 25. července)
doporučený věk: od 16 do 30 let
očekávaná účast: 2-3 miliony mladých
neopakovatelná akce s mladými z celého světa
stravování a ubytování (spacák, karimatka) zajištěno
cena bude dotovaná
účast na SDM je vždy velikým duchovním zážitkem a poznáním jiné kultury
více informací na internetové adrese: krakov2016.signaly.cz
Kontakt na mě: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230

FESTIVAL UNITED
Vyhrabat se ze spacáku, skočit si do „Albíka“ pro snídani a vybrat, čeho se dneska zúčastním. Tenhle koncert
polské reggae skupiny vypadá fajn, přednáška o vedení týmu a pak diskuze s bývalou pornoherečkou?
Tohle rozhodování jsem zažíval minulý srpen. Ale nebyl
jsem v tom sám, naopak, spousta mladých křesťanů řešila v tu
samou chvíli na tom samém místě stejné „problémy“. A kde teda?
O co vlastně jde?
Bylo to ve Vsetíně. Akce se jmenuje UNITED, což bych
přeložil jako sjednocení, a to hned v několika významech.
Sjednocení Kristem, jde totiž o křesťanskou akci, pořádanou
společnými silami několika církví. Sjednocení různých kultur.
Multižánrový festival, kdy ráno posloucháte rap a účastníte se
„streetové“ rozcvičky, pak jdete na rockový koncert a večer klidně
chvály akusticky, s kytarou a djembem. Sjednocení mladých lidí,
kteří hledají společné hodnoty a nepřemýšlí nad rozdíly.
Není to však jenom o koncertech, ale jak jsem zmínil už
na začátku, je zde hromada přednášek a seminářů, na které můžete
(ale nemusíte) chodit a dozvědět se něco nového, prodiskutovat,
promodlit…
Letos je UNITED v termínu 18. – 20. 8. a já určitě
doporučuju se ho zúčastnit! Víc informací se dá najít na stránkách
festivalu: http://festivalunited.cz.
Václav Havlíček
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LOUIS DE WOHL: LONGINOVO KOPÍ
Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko,
kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým
ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou
je tentokrát jeden z jejich nejméně známých účastníků – voják Longin, který do boku
Krista na kříži zabodl kopí. Vynikající beletrista Louis de Wohl pokládal Longinovo
kopí za své největší literární dílo.
Cassius Longinus, setník, je v celém ději klíčovou postavou. Autor velice
poutavě vypráví jeho příběh se spoustou zápletek, které končí v nejedno překvapivé
vyústění. Cassius se v začátku knihy velmi silně zamiluje do jedné krásné dívky, která
se později stane ženou jedné biblické postavy, kterou všichni známe, ale to nebudu
prozrazovat. Dokonce se v průběhu děje Cassius stane otrokem a musí bojovat o holý
život. Jen to kopí ho zachrání. Kopí je pro něj vším. Jeho rodina ho má dokonce i ve
svém rodovém znaku. Velmi doporučuji si tuto knihu přečíst pro její velmi poutavý
obsah, který možná smočí i nejedno citlivější oko. Autor se také snaží velmi zdařile přiblížit okolnosti Ježíšových
posledních dní. Vykresluje postavy velekněze, farizeů i jejich nejbližších spolupracovníků, charakter a zvyky té doby i
další dobové skutečnosti. Kniha se mi velmi líbila, jen má jednu velmi významnou vadu. Nemá pokračování .

MICHEL REMERY: TWEETUJ S BOHEM

/NOVINKA/

Interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží
v několika jazycích. Tištěná kniha bude propojena se zdarma
dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou.
Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi
na jejich otázky o víře. Na počátku projektu #TwGOD stojí reálné
otázky současných mladých lidí, kteří sami dali podnět k tomu,
aby odpovědi, k nimž společně dospěli v dialogu se svým
knězem, vyšly v knižní podobě a posléze i elektronicky. Každé
téma je v knize přehledně zpracováno na jednu dvoustranu.
Obsahuje užitečné odkazy na další studium Katechismu katolické
církve a katechismu pro mládež YOUCAT. Publikace je součástí
duchovní přípravy na SDM v polském Krakově. (oficiální popis
knihy).
Knihu jsem sice celou nečetl, ale když mi v únoru posílali
z Centra pro mládež ukázku z této již vyšlé knihy, byl jsem zcela
nadšen. Konečně něco pro ty, kdo hledají odpovědi na otázky týkající se nejen dnešní doby!! Knihu již máme
k zapůjčení i v naší knihovně. Neváhejte, jistě o ni bude velký zájem, i proto je tam ve třech kusech. Abych se přiznal,
velmi se na ni těším. Stále hledáme nové a nové odpovědi pro všechny hladovějící po odpovědích. Setkávám se s tím
téměř každý den. Jako kněží děláme různé přípravy: na křty, od září bude začínat příprava na biřmování, nebo jen
s lidmi, kteří chtějí prohloubit svou víru. A tato kniha bude nejen pro nás skvělou pomůckou. Velké díky za ni. Kniha
je rozdělena na čtyři části: Tweety o Bohu, o církvi, o tobě&Bohu a o křesťanském životě. Ještě k pojmu tweet: Tweet
je v překladu pípnutí. Jedná se o textový příspěvek, který se zobrazuje na internetové stránce člověka, který má na
něm založený účet. Když někdo vloží nový příspěvek – člověku to v počítači pípne (počeštěno tweetne). Tweetuj
s Bohem znamená, dávej směrem k Bohu své příspěvky, dej mu celý svůj jeden velký Tweet (život) .
P. Vilém Pavlíček, kaplan
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Zdravíme všechny děti
a přicházíme s pravidelnou porcí zábavičky právě pro vás. Z nabídky květnových evangelií jsme vybrali jedno
z nejslavnostnějších – o seslání Ducha Svatého. Učedníci dostali od Pána Ježíše Ducha Svatého se všemi jeho dary
a byli vysláni do světa, aby hlásali o Bohu vše, co zažili a co se od Pána Ježíše dozvěděli a naučili. Z Písma svatého
víme docela přesně, jak se to tenkrát stalo a co Pán Ježíš řekl. Když budete šikovní, dozvíte se něco z toho v našich
úkolech.
Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. – mladší děti (do 8 let)

Když dostali učedníci Ducha Svatého, objevil se
plamen a rozdělil se do malých ohnivých jazyků
učedníkům nad hlavu. Najdeš na obrázku učedníka,
který má takový plamen, jaký nemá nikdo jiný?

Kategorie II. – starší děti (od 8 let)
Když Pán Ježíš našel učedníky za zavřenými dveřmi,
pozdravil je: „Pokoj vám.“ Jakmile ho poznali,
zaradovali se. Pozdravil je znovu a řekl jim větu,
kterou máte navlečenou na obrázku na šňůrce. Doplňte
písmenka z rámečku do volných políček a pak už stačí
jen udržet správný směr a nezamotat se .

Farníci z Olšan srdečně zvou na
májovou mši svatou ke cti sv. Martina
na Olšanské hory
v neděli 15. května ve 14:30 hod
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Tam&Tam – číslo 5, ročník 7, květen 2016

Drazí, na začátku května vám tradičně nabízíme
intence na každý den tohoto mariánského měsíce.
Týkají se nejen farnosti, ale i různých oblastí života a
reagují na důležité aktuální události v církvi a ve světě.
Stejně jako loni je nabízím všem v děkanátu, abychom
spojili svá srdce v modlitbě k Boží Matce, ale hlavně abychom svá srdce rozšířili a nemysleli pouze na sebe a stále ty
stejné soukromé záležitosti. Je třeba, abychom se dívali dál, na své okolí a na celý svět, který potřebuje naši modlitbu.
Květen je bohatý na události: máme tam pěší pouť do Králík z několika míst děkanátu, Den matek,
ministrantský den v Olomouci, maturity, Den modliteb za církev v Číně, Národní pouť do Krakova… Na všechny tyto
události a také na lidi, kteří se aktivně zapojují do života našich farností, jsem se snažil v májových intencích
pamatovat. Spojme se všichni v modlitbě, pamatujme na ně, ať doma nebo při májových ve farnostech. Prosím vás
o to.
V květnu prožijeme také Slavnost seslání Ducha Svatého. Proto přikládáme jako přílohu svatodušní novénu.
Sice se ji nestihnete pomodlit před 15. květnem, to byste museli začít ve čtvrtek minulého týdne, myslím si ale, že to
vůbec nevadí. Začnete hned nebo až o slavnosti. Svatodušní období je celé k tomu, abychom prosili a děkovali Duchu
Svatému za jeho dary. Stále je potřebujeme. Snad vám k tomu bude nápomocná i tato brožurka.
Ještě jednou zvu na Národní pouť do Krakova 28. 5. Stále je možnost se připojit.
Děkuji všem, kdo jste podpořili finančně cestu našich mladých na světové setkání mládeže v Krakově. Právě
v těchto dnech finišuje přihlašování, a tak brzy budeme vědět, kolik mladých na setkání s papežem pojede. Již dnes
vás však srdečně zveme na koncert v klášterním kostele, který pro vás připravili tito mladí lidé. Bude v pátek 3. 6.
v 19.00 hod. Chtějí vám tak za vaše dary poděkovat, ukázat se vám a pro vás zazpívat či zahrát. Pozvali si na koncert i
hosty, kteří pro vás také zazpívají. Přijďte na toto setkání s mladými. Pokud někdo zapomněl, může cestu mladých
do Krakova podpořit i během koncertu. Tam také oznámíme, kolik mladých pojede a jakou částkou jste je podpořili.
Díky a na koncert určitě přijďte.
Už dnes upozorňuji, že o velkých prázdninách nás čekají různé posuny bohoslužeb, a to jak ve všední dny,
tak i o nedělích. Bude to kvůli dovoleným a také kvůli tomu, že kaplan pro mládež a někteří jiní kněží odjíždějí na dva
týdny s mladými do Polska. Proto v červnovém časopise přineseme informace o všech změnách v celém děkanátu.
Zopakujeme je pak i v červencovém čísle. Prosíme, abyste tomu věnovali pozornost a také informovali všechny
ve svém okolí.
Přeji vám krásné květnové dny.
P. Slawomir

INTENCE
NA KVĚTEN 2016
Na tyto úmysly se chceme
letos modlit při májových
pobožnostech ve farnostech
a při rodinné a soukromé
modlitbě.
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1.5. - neděle
Prosme dnes na přímluvu sv. Josefa, dělníka, o požehnání
pro pracující a také za ty, kteří nemohou najít práci. Prosme
také, aby všichni pochopili, že práce je pro člověka, a ne
člověk pro práci, že nežijeme jen pro peníze a pohodlí, že
neděle je svatý den, kdy se nemá pracovat. Ať pamatujeme,
že bez Božího požehnání marné lidské namáhání.
2.5. - pondělí
V těchto dnech začínají maturitní zkoušky. Prosme proto
dnes za všechny maturanty. Ať jim Duch Svatý pomáhá
při všech zkouškách. Ať jsou všichni klidní a vytrvalí a také
plní naděje. Ať mají pevné nervy a také shovívavé a
láskyplné zkoušející.
3.5. - úterý
Prosme, ať jsme shovívaví při posuzování jiných a přísnější
při posuzování sebe. Ať vidíme své chyby a druhým umíme
odpustit. Ať nepomlouváme!
4.5. - středa
Prosme dnes za všechny lektory v naší farnosti, za ty, kteří
čtou čtení a přímluvy při mši svaté a vedou modlitbu
růžence. Ať jim Bůh žehná za jejich službu farnímu
společenství. Ať je čtení Božího slova pro ně ctí a radostí,
ať z Božího slova žijí. Ať umí zapálit druhé a ať je co
nejvíce těch, kteří by byli ochotni takto sloužit Bohu a
lidem.
5.5. - čtvrtek
O svátku Nanebevstoupení Páně prosme o růst zbožnosti
všech farníků. Prosme, aby náš náboženský život nebyl jen
zvykem, ale opravdovou odpovědí víry na Boží lásku. Ať
náš vztah k Bohu není povrchní, ale ať se dotýká našeho
srdce. Prosme, abychom uměli být opravdovými svědky
víry a ukazovat Boha lhostejným a nevěřícím. Ať nejsme
věřící jen v kostele. Ať celý náš život směřuje k nebi.
6.5. - pátek
Prosme za ty, kteří vykonávají službu akolytů - podávají
svaté přijímání a roznášejí je nemocným. Ať je tato služba
pro ně ctí a radostí, ať jim pomáhá denně vnímat Boží
blízkost, ať ji konají s láskou. Také za kostelníky,
varhaníky a pěvecké sbory. Ať všechny, kteří se starají
o krásu liturgie, Pán obdaruje svým požehnáním.
7.5. - sobota
Den před dalším výročím ukončení 2. světové války se
modleme za všechny, kteří pro naši svobodu obětovali svůj
život. Prosme za všechny nevinné oběti této strašlivé války
a také za ty, kteří uprostřed nenávisti ukazovali, že je
možné opravdu milovat a žít pro druhé. Kéž jsou pro nás
vzorem a inspirací! Prosme také za ty, kteří dnes putují
pěšky do Králík. Ať putují vytrvale a s láskou.
8.5. - neděle
V tento krásný den - Den matek - děkujme za naše
maminky. Boží Matce svěřme jejich životy, ať je ochraňuje
a vede, zemřelým vyprošujme život věčný. Prosme za
všechny matky, ať jsou jejich životy po vzoru Panny Marie
plné lásky, pokory a důvěry v Boží pomoc.
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9.5. - pondělí
Prosme za nová kněžská a řeholní povolání. Prosme Pána
o odvahu pro všechny, kdo cítí povolání, aby velkoryse
odpověděli na Boží volání.
10.5. - úterý
Prosme za všechny, kteří pravidelně obětují farnostem svůj
čas i síly. Za všechny dobrodince, brigádníky a
dobrovolníky. Za vedoucí a animátory různých farních
společenství. Na konec i za ty, kteří naše kostely stavěli a
po celá staletí udržovali, opravovali a na ně přispívali
a za ty, kteří to dělají i dnes.
11.5. - středa
Prosme za všechny pronásledované křesťany, ať je to
v Sýrii, Iráku, Pákistánu, Severní Koreji nebo kdekoliv
na světě. Prosme o sílu pro ně ve všech zkouškách a důvěru
v soužení. Kéž je posiluje vědomí, že se podílejí na oběti
Ježíše, která přináší spásu. Prosme i za ty, kdo je
pronásledují, aby je Pán zbavil slepoty, nelásky a nevěry a
dal jim poznat sebe.
12.5. - čtvrtek
Za ty, kteří pravidelně uklízejí naše kostely i farní budovy a
za ty, kteří se starají o kaple, kříže a Boží muka v našich
obcích. Ať jim Bůh odplatí svým požehnáním. Ať vždy
vědí, že to nedělají pro lidské oko, ale ad maiorem Dei
gloriam, pro větší čest a slávu Boží. Prosme, aby nikdy
nechyběli naší farnosti ti, kteří by vykonávali tuto službu s
radostí a pokorou.
13.5. - pátek
V den svátku Panny Marie Fatimské prosme za mír
na světe, zvlášť na Ukrajině. Prosme, aby všichni lidé
pochopili, že nikdo nemá právo dosahovat svých zájmů
násilím a nenávistí, aby kvůli sobectví několika nemuseli
mnozí utíkat z vlastního domova, aby zodpovědní bránili
svobodu a důstojnost všech lidí, aby nikdo netrpěl pro svou
víru a národnost, aby navždy zmlkly zbraně, které
způsobují vyhasínání nevinných lidských životů.

14.5. - sobota
Dnes se v Olomouci koná setkání ministrantů z celé
arcidiecéze. Ať jim Pán dá sílu a radost ze služby u oltáře.
Ať sám Pán rozmnoží počet ministrantů, dává jim nadšení a
radost z ministrování. Ať je služba u oltáře pro ně pomocí,
aby celý svůj život prožili v Pánově blízkosti.
15. 5. - neděle
Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Modlitbou
provázíme a finančně podporujeme církevní školy. Prosme
Pána, aby všechna církevní zařízení, kde se pracuje s dětmi
a mládeží: školky, základní a střední školy či dětské
domovy, byla místy kvalitního vzdělávání a výchovy.
Prosme, aby věřící žáci uměli dávat krásné svědectví své
víry a nevěřící objevovali Boha a krásu života z víry.
Prosme za všechny učitele a vychovatele, aby uměli
z těchto škol vytvořit místa, kde vládne opravdu křesťanský
duch.
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16.5. - pondělí
Prosme o dobré počasí a hojnou úrodu. Ať Bůh dá sílu a
požehnání všem, kteří pracují na poli. Ať dá chléb všem
hladovým. Ať naučí i nás dělit se chlebem a radostí s těmi,
kteří je nemají.

23.5. - pondělí
Prosme o Boží požehnání a ochranu Panny Marie při
opravách kostelů, kaplí a jiných farních budov, které letos
v našem děkanátu proběhnou. Pamatujme s vděčností na ty,
kteří opravám věnují svůj čas a síly a na všechny
dobrodince, kteří opravy podporují.

17.5. - úterý
Prosme dnes za všechny děti, které v našich farnostech
chodí do náboženství. Prosme, ať jsou všechna dětská srdce
naplněná láskou k Pánu Ježíši. Ať ho pak po celý život
upřímně hledají, poznávají a milují. A my všichni ať máme
rádi děti, ať jsme vynalézaví v hledání způsobů, jak účinně
dětem předávat živou víru. Prosme i za děti, které letos
přistoupí k prvnímu svatému přijímání a také za jejich
rodiče. Kéž mají rádi Ježíše a setkávají se s Ním často
a s láskou po celý život.

24.5. - úterý
Dnes je v celé církvi den modlitby za církev v Číně. Kéž
Matka Boží, kterou ve své svatyni v Še-šan Číňané uctívají
jako Pomocnici křesťanů, jim pomáhá vytrvat ve zkouškách
a být pravdivými svědky víry.

18.5. - středa
Prosme za bohoslovce a jáhny, kteří se v těchto dnech
připravují na přijetí svátosti kněžství. Prosme pro ně
o velkou víru a důvěru. Ať je Duch Svatý vede v těchto
důležitých dnech jejich života. Prosme pro ně o vytrvalost
v uskutečňování povolání, které uslyšeli ve svém srdci.

26.5. - čtvrtek
Dnes je Slavnost Božího Těla. Prosme o opravdovou úctu a
lásku nás všech ke Kristu v Eucharistii. Ať nám Maria,
která podle vyjádření sv. Jana Pavla II. byla po zvěstování
„první Ježíšovou monstrancí“, pomáhá nosit Krista v sobě a
ukazovat všem.

19.5. - čtvrtek
V den svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze,
prosme za všechny služebníky oltáře. Vzpomeňme dnes
v modlitbě na kněze, kteří nám sloužili, udělovali svátosti:
křtili, sezdávali, zpovídali, se kterými jsme se kdykoliv
setkali, kteří pracovali v našich farnostech či z nich
pocházeli. Prosme o požehnání pro živé a o věčný život
pro zemřelé.
20.5. - pátek
V den svátku českého světce Klementa Marie Hofbauera
prosme o touhu po svatosti pro nás. Děkujme také za
životní vzory v osobách arcibiskupa Cyrila Stojana, kněží
Antonína Šuránka a Ignáce Stuchlého i Aničky Zelíkové,
kteří jsou kandidáty k svatořečení z naší olomoucké
arcidiecéze. Prosme, abychom je mohli brzy uctívat jako
svaté a ať na jejich přímluvu umíme sami překonávat
všechny životní těžkosti.

21.5. - sobota
Prosme za všechny nemocné a trpící. Kéž se k nim Pán
skloní a posilní je svou mocí. Ať je jeho kříž pro ně posilou
v utrpení. Prosme o požehnání, sílu a trpělivost
pro všechny, kdo jim pomáhají, kdo je ošetřují a kdo je léčí.
22.5. - neděle
Prosme, abychom nedělní mši svatou prožívali jako
opravdové setkání s živým Bohem. Ať je pro nás mše svatá,
podle slov koncilu, pramenem a vrcholem křesťanského
života. Ať nikdy není jen povinností a zátěží. Kéž se každý
z nás po celý týden těší na nedělní setkání s Pánem.
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25 .5. - středa
Prosme, aby se všichni farníci cítili spoluodpovědní za naši
farnost. Prosme, aby nikdo z nás nebyl jen pozorovatelem a
kritikem, ale abychom všichni uměli žít nejen pro sebe,
ale i pro druhé.

27.5. - pátek
Prosme za Charitu. Prosme, aby svou službou potřebným
vydávala opravdové svědectví křesťanské lásky. Ať se
všichni cítíme spoluodpovědní za naše charitní dílo. Prosme
o Boží požehnání pro všechny pracovníky, dobrovolníky a
klienty.
28.5. - sobota
Dnes naše církev prožívá Národní pouť do svatyně Božího
milosrdenství v Krakově. Je to také pouť Radia Proglas
a televize NOE. Prosme o požehnání pro naše biskupy
a všechny poutníky. Prosme, abychom všichni měli stále
před očima Milosrdného Krista, pokorně se svěřovali
Božímu milosrdenství a byli sami milosrdní vůči všem.
Prosme také za Radio Proglas a televizi Noe. Kéž je
působení těchto stanic opravdovou službou evangeliu.
Prosme o požehnání pro všechny, kteří je tvoří.
29.5. - neděle
Za pastorační a ekonomické rady farností. O světlo Ducha
Svatého a nadšení v práci pro farní společenství. O ducha
jednoty a o radost ze služby druhým. O schopnost získávat
spolupracovníky a Boží požehnání pro všechny jejich
záměry a činnost.
30.5. - pondělí
O svátku svaté Zdislavy prosme o požehnání pro naše
rodiny. Kéž v nich vládne láska a odpuštění. Ať jsou
všichni i manželé sobě věrni a své děti učí dobrým
příkladem opravdové věrnosti a lásce.
31.5. - úterý
Prosme za všechny ctitele Panny Marie, za ty, kteří
přicházeli na májové pobožnosti, za všechny, pro které je
Panna Maria každodenní společnicí na cestě životem. Kéž
nás všechny Boží Matka vede po Božích cestách a chrání
před každým nebezpečím!
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Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás

Římskokatolická farnost Sobotín
zve všechny poutníky na

POUŤ
NA KLEPÁČOVĚ
v sobotu 14. 5. 2016 v 15 hod.

NA POKRAČOVÁNÍ

LEO MAASBURG
MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY
11. KAPITOLA
Odzbrojující šarm

Matka Tereza díky své laskavosti a disciplíně způsobovala, že člověk v její blízkosti byl disciplinovaný a
nemohl být povrchní. Způsobem, jakým každého pozdravila a jak mu věnovala pozornost, změnila atmosféru
v každé místnosti, do které vkročila. Nikdy nezapomenu, jak při každé příležitosti sama přitáhla křeslo,
aby opravdu každý měl místo k sezení. Když jste ji navštívili, měli jste dojem, že čekala právě na vás.
Při mém prvním setkání s ní jsem to připisoval biskupovi, kterého jsem doprovázel. Ve skutečnosti ale
každého člověka pozdravila se zářivým úsměvem, nehledě na jeho hodnost nebo společenské postavení.
Na každého z ní vyzařovala vnitřní radost, díky níž se rychle rozplynuly případné předsudky či antipatie. To jsem
zažil u více lidí, které jsem k Matce Tereze vzal na ranní mši nebo ke krátkému rozhovoru. Byli mezi nimi i tací,
kteří církev vůbec neměli v lásce. Ale toto první setkání je pohladilo a zahřálo, takže všechno, co v nich bylo
chladného, roztálo a oni někdy po desetiminutovém rozhovoru odcházeli úplně proměnění.
Matka Tereza byla osobnost, která si dokázala získat lidi, ale přinejmenším stejně silná, ne-li silnější, byla
v duchovní rovině, která se u ní zcela mísila s rovinou přirozenou. Mnozí byli přesvědčeni, že měla dar „vidět
do srdcí“, a proto řekla spontánně věci, které by jinak vůbec nemohla vědět.
Jedna taková událost, kterou jsem nezažil osobně, ale slyšel jsem o ní od důvěryhodných svědků, se stala
v Itálii. Jistá žena šla se svým mužem na procházku do parku, kde si některé sestry s Matkou Terezou právě dělaly
piknik. Ženu náhle zasáhlo z této skupiny sester prudké světlo a teplo. V tomto světle, které ji obklopilo jako oblak,
uviděla celý svůj život – a najednou se rozplakala. V tom okamžiku k ní přišla malá řeholnice a pozdravila ji,
ačkoli ji nikdy předtím neviděla. Obě ženy si začaly povídat. Tento rozhovor změnil celý její život.
Často se sám sebe ptám: Změnila mě? Ovlivnila mě? Doufám, že jsem se jejím prostřednictvím změnil.
Způsob její mluvy – hovořila jednoduchými a krátkými větami – byl formující. Některá z jejích vyjádření se
pro mě stala standardními výroky, které mají své místo v určitých životních situacích. Když například utírám stůl,
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pomyslím si: Nemusím stůl natřít novou barvou ani sem nemusím dát nový stůl, ale musím ho utírat s tak velkou
láskou, aby byl opravdu čistý. Tomu jsem se naučil od ní.
Praktické, zdánlivě malé věci u ní měly obrovský duchovní význam. Pozorováním jsem dnes dospěl
k přesvědčení, že v přítomnosti svatých a na svatých místech se věci dějí „náhodou“. To znamená, že se svatými
lidmi a na svatých místech můžeme Boha zakusit víc než ve svém běžném životě. Proto, zdá se mi, se u Matky
Terezy mnohé dělo rychleji, účinněji a pozoruhodněji. Cokoliv dělala, bylo vždy důležité, nikdy ne banální – až
po ty nejmenší maličkosti.

Jednou Matka Tereza přijela do Španělska, kam ji autem vezl mladý muž jménem Pascual. Tehdy nebyl
knězem, vedl cestovní kancelář. Ona pro španělské sirotky postižené AIDS hledala dům, který nakonec dostala
díky sérii „náhod“ a v neuvěřitelně krátkém čase. Ještě dnes se sestry Matky Terezy v tomto domě starají o sirotky
nemocné AIDS.
Pascual se radoval ze života a cestoval křížem krážem po světě. Když Matku Terezu zavezl na letiště
do Madridu, nechal si od ní na rozloučenou podepsat knihu. Ve shonu loučení neměl čas podívat se na věnování,
která mu do ní vepsala. Knihu otevřel, až když přišel do svého bytu. Věnování začínalo slovy: „Milý otče
Pascuale.“ Lekl se. Zjevně se v něm celou dobu mýlila a považovala ho za kněze!
Pascual knihu schoval na poličku za ostatní knihy. Chtěl být ušetřen výsměchu přátel, kteří by si z něho
určitě utahovali.
Takto založená kniha upadla v zapomenutí – na deset let, když ji jednou při dělání pořádku mezi knihami
našel, opět ji otevřel a přečetl si věnování. Mezitím se stal tím, co před deseti lety považoval za nemyslitelné:
knězem.
Matka si vždycky byla vědoma autority a její důležitosti: kněžské, biskupské a papežské, ale i vlastní
autority jakožto generální představené. Tam, kde musela rozhodovat sama, jasně rozlišovala mezi „rozhodováním
se“ (decision making) a „rozhodnutím“ (decision taking), tedy mezi vznikem potřeby rozhodnout,
shromažďováním informací a přijetím konečného rozhodnutí. Na cestě k rozhodnutí to konzultovala s různými
lidmi, nechala si poradit a téma velmi pozorně a soustředěně studovala. Jakmile však nabyla dojmu, že teď už má
všechny prvky pohromadě, přidala k tomu ještě modlitbu – a potom rozhodla. Rozhodnutí bylo pevné jako skála.
V tom byla „dobrotivý diktátor“, jak ji někteří lidé nazývali.
Když šlo o církevní autority, věděla přesně, na co se musí zeptat papeže a na co příslušného biskupa. Také
radu každého kněze brala vážně. Pamatuji se, jak mi jednou jistý kněz řekl: „Musíme dávat pozor na to, co jí
radíme. Ona to totiž opravdu udělá!“ Kompetentním informacím vskutku přikládala význam, a to hlavně tehdy,
jestliže pocházely od církevních osob. Pro ni byl kněz člověkem, který má zvláštní vztah ke Kristu ne díky osobním
darům či nadání, ale z moci svého svěcení. Zda si to sám uvědomoval či nikoli, nebylo podstatné. I když sám
nebral důstojnost svého kněžství vážně – Matka Tereza brala vážně jeho odpovědi, protože knězi připisovala
zvláštní úlohu v interpretaci Boží vůle.

Když se Matka Tereza vrátila z nějaké cesty, nechtěli jsme vědět jen to, co udělala a čeho dosáhla,
ale, samozřejmě, i to, jaké těžkosti se vyskytly a kteří vysocí politikové či úředníci udělali nějaké hlouposti
či nekorektní věci. Zkrátka, chtěli jsme tu a tam slyšet i nějakou pořádnou historku.
Matka Tereza ale v zásadě nikdy o nikom neřekla negativní slovo. Na naše neodbytné otázky, zda ji tu a tam
nepodvedli, nenapálili, nemanipulovali s ní nebo s ní špatně nezacházeli, většinou odpovídala: „They were so good
to us!“ (Byli k nám tak hodní!) a místo pořádných historek nám vyprávěla, jak jí hostitelé či vlády procestovaných
zemí tím či oním způsobem pomáhali, jak se snažili a jakých bylo dosaženo úspěchů.
Nikdy nepadlo žádné negativní slovo, a tak jsem jednou řekl: „Ale, Matko Terezo, nešlo přece všechno
hladce.“
Bez nejmenšího zaváhání odpověděla: „You know, Father: rather excuse than accuse.“ (Víš, otče: spíš
omlouvej, než obviňuj.) Tento výrok jsem od ní slýchával často. Jindy, bylo to v Moskvě po ne právě radostných
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zkušenostech se sovětskými úřady, jsme na ni zase doráželi. Ani teď jsme nepadly pohrdavé poznámky, jen
ponaučení: „Když někoho soudíš, nemáš čas ho milovat.“
Jedna indická rodina, která Matce Tereze na začátku činnosti v kalkatských slumech hodně pomáhala, si ji
velmi oblíbila. Později chodila Matka Tereza k této rodině na návštěvu. Říká se, že během jedné z návštěv byla
doma i dospělá dcera a začala si Matce Tereze stěžovat na korupci ve vedení Kalkaty. Na všechno prý člověk
potřebuje úplatky, bez podplácení ničeho nedosáhne. Ve skutečnosti chtěla, aby Matka Tereza, která měla u vedení
Kalkaty velmi dobré jméno, pomohla v nějaké věci jejímu příbuznému. Mladá žena prohlásila: „Matko Terezo,
nemůžete nám pomoci? Kalkata je tak zkorumpovaná! Člověk nic nedostane, jestliže někoho nepodplatí.“
Matka Tereza reagovala tak jako většinou, když lidé, jak ona říkala, „mluvili samou tmu“ nebo „rozšiřovali
tmu“: „Ano, jsou to skvělí lidé. Poskytli nám pomoc pro naše děti.“
S tím se však mladá žena nechtěla spokojit a opáčila: „Matko Terezo, vždyť většina lidí se v Kalkatě žene
jen za penězi.“
Matka Tereza se podruhé snažila vlít jí aspoň špetku naděje a vyprávěla o jednom hinduistickém zvyku,
podle kterého se ke dveřím vždy má pokládat hrst rýže pro chudé.
Mladá žena byla frustrovaná: „Matko Terezo, kdy se probudíte? Kalkata je peklo plné korupce.“
Na pár vteřin nastalo trapné ticho. Matka Tereza zůstala naprosto klidná, podívala se děvčeti zpříma do očí a
řekla: „Vím moc dobře, že v Kalkatě je korupce, ale vím i to, že je tu dobro, a já jsem se rozhodla vidět to dobro.“
Matka Tereza nebyla naivní, že by neviděla zlo, ale jejím vědomým rozhodnutím, vědomým skutkem bylo
žít v lásce a naději. Bylo to rovněž zcela vědomé rozhodnutí věřit v dobro v lidech.
Sestry žertem říkávaly, že Matka Tereza by obhájila i čerta. Neustále zdůrazňovala, že člověk nemusí
poslouchat všechny ty negativní historky o určitých lidech. Bude mnohem lepší, když se za ně pomodlíme. Jednou
podotkla: „Nikdy jsem se nemusela zpovídat ze hříchu, že bych někdy někoho odsoudila.“
Očividně si osvojila poučení, které všem třem dětem dala matka ve Skopje. Když děti doma nadávaly
na nějakého učitele, matka vypnula elektřinu. Její stručné odůvodnění znělo: „Pro děti, které mluví ošklivě o svém
učiteli, nebudu platit elektřinu.“
Matka Tereza lidem chtěla pomáhat, ne je obviňovat či odsuzovat. Pomáhala chudým, drogově závislým,
nemocným AIDS. Provázela při umírání hinduisty i muslimy, křesťany i ateisty. Její láska neznala žádné hranice,
nedělala mezi lidmi rozdíly kvůli rase či náboženství, stavu nebo světovému názoru. Tím nám ukázala, jaká by
měla být křesťanská láska.
Je pro mě záhadou, jak se Matka Tereza vyrovnávala se všemi výčitkami a obviněními, které na ni dopadaly
hlavně z Anglie a od některých německých autorů. Odpověď na to dala sama, když mluvila o tom, jak se vypořádat
se zraněními: „Když tě někdo obviní, napřed se zeptej: Má pravdu? Pokud má pravdu, běž se mu omluvit. Pokud se
mýlí, vezmi prožité zranění do rukou, nepusť ho, ale chop se příležitosti a obětuj ho Ježíši. Raduj se, že mu můžeš
dát něco vzácného.“
V každém okamžiku si byla vědoma toho, že Boží láska objímá všechny lidi, a že ona i my všichni jsme jen
křehkými nástroji v Božích rukou. Proto vždy opakovala: „Modleme se, abychom Boží dílo nepokazili!“ (Let us
pray, that we don’t spoil the God’s work!) Byla skálopevně přesvědčena, že vše dobré, co vznikne, je jeho dílo!
Když se v médiích čím dál víc objevovalo téma AIDS, množily se hlasy, které tvrdily, že tato nová epidemie
DOBROVOLNÍK PRO STANISLAVA (27 let)
Hledáme asistenta – dobrovolníka na občasné - asi 1x týdenní doprovázení mladého muže
s chronickým duševním onemocněním zejména do přírody, postupně dle domluvy i například
do obchodu atd. Bydliště v Šumperku.
Zájemcům děkujeme.
kontakt: Dobrovolnické centrum Maltézské pomoci v Šumperku, o.p.s
Koordinátor Bc. Aneta Svozilová, tel. 731 626 112, e-mail: sumperk@maltezskapomoc.cz
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je Božím trestem za hříchy nebo přinejmenším jejich důsledkem. Pozorně jsem proto naslouchal, když někdo
Matce Tereze položil otázku: „Matko Terezo, je epidemie AIDS důsledkem hříchu?“
Matka Tereza se zahleděla tazateli do očí: „Já, Matka Tereza, jsem hříšná. Všichni jsme hříšní. A my všichni
potřebujeme Boží milosrdenství.“ Znovu mi vytanula na mysli její věta: „Nikdy jsem se nemusela zpovídat
ze hříchu, že bych někdy někoho odsoudila.“
V Praze mi Matka Tereza řekla, že 31. října 1984 byli v New Yorku úspěšně založeni Misionáři lásky-kněží
(Missionary of Charity Fathers). Pátou větev řeholní společnosti Matky Terezy tvoří tedy Misionáři lásky-kněží.
Zpočátku jich bylo jen pět a výslovně jí slíbili, že ani ve společnosti, ani mimo ni nikdy nevysloví zraňující slovo
o druhém člověku. Matka Tereza to okomentovala následovně: „Jako kněží musíte žít výhradně pro Ježíše. Mezi
vás a Ježíše nesmí nikdo a nic vstoupit.“ Potom mi dala jednu pastorační radu: k obnovení farnosti je dobré mít
podobně jako Ježíš „skupinu osmi, deseti nebo dvanácti lidí, kteří skutečně chtějí přinést do farnosti Krista“.

Nejednou jsem musel volat Matce Tereze do Kalkaty kvůli tomu, abych naplánoval některé cesty nebo
o nějaké cestě informoval. Od začátku mě udivovalo, že pokaždé telefon zdvihla sama. Někdy jsem s telefonáty
váhal, protože jsem měl pocit, že ji svými zprávami či otázkami jen okrádám o vzácný čas. Ale vždy se jí podařilo
třemi či čtyřmi slovy a radostí v hlase mě této obavy zbavit.
Moje mladší sestra působila několik měsíců v Kalkatě jako dobrovolnice. V každém telefonátu mi Matka
Tereza říkala, jak se moje sestra láskyplně chová k chudým a jak moc má chudé ráda: „We will see, what God
wants for her!“ (Uvidíme, co s ní Bůh zamýšlí!) Byla to snad malá narážka nebo naděje, že vstoupí k sestrám?
V každém případě si vzpomínám, že jsem byl velmi hrdý, když Matka Tereza moji sestru chválila.
Pozornost, jakou Matka Tereza věnovala každému hostu, každému návštěvníkovi a každému, s kým právě
hovořila, „se přenesla“ i na její sestry. Dojal mě následující příklad: Na letišti v Novém Dillí jsem se několik hodin
zdržel, protože letadlo do Kalkaty mělo víc než osm hodin zpoždění. Mezi čekajícími upoutala mou pozornost
japonská řeholnice, která seděla s uplakanýma očima a vypadala velmi opuštěně. Zeptal jsem se jí, jaké má
problémy, a ukázalo se, že v Kalkatě ji očekávali kolem čtvrté odpoledne, ale ne – jako teď kvůli zpoždění letadla –
ve dvě ráno. Nemá nikoho, kdo by na ni v Kalkatě počkal, a neví, co tam má na letišti dělat. Slíbil jsem jí, že se jí
ujmu. Nevěděl jsem ale, jak bych jí mohl pomoci.
Po přistání v Kalkatě jsem ji nejdřív pomohl uniknout před stovkami dětí, které každého návštěvníka obklíčí
i ve dvě ráno, aby dostaly aspoň malou drobnost. Taxikář nás ujišťoval, že přesně ví, kde se nachází klášter, který
japonská řeholnice hledala, a že nás tam odveze. Sotva jsme ale nasedli do taxíku, neměl o tom ani ponětí.
Poněvadž jsem už jednou v tom řeholním společenství byl, mlhavě jsem se rozpomenul, ve které části Kalkaty se
nachází. Bloudili jsme po Kalkatě asi do půl čtvrté, až jsme nakonec víceméně náhodou našli vchod do onoho
řeholního domu. Na naše silné bouchání zpočátku nikdo nereagoval. Po dvaceti minutách jsme zaslechli šouravé
kroky, které se zevnitř přibližovaly k bráně. Ne, řekl hlas na druhé straně brány, teď se v žádném případě nemůže
otevřít. Máme přijít, až se rozední, to znamená za tři hodiny.
Kde jsem měl smutnou japonskou sestru ubytovat? Stěží jsem ji mohl vzít s sebou k jezuitům, kde jsem
v Kalkatě bydlel. Jeli jsme tedy do Domu pro děti, Shishu Bhavan, který vedly sestry Matky Terezy. Už sám
unavený a do jisté míry napjatý jsem si cestou tam pomyslel: Jestliže nás i tady odmítnou, otřese to mou důvěrou
v tuto kongregaci.
Zaklepali jsme na bránu, hned nám otevřeli. Pozdravila nás dobrovolnice, která v obrovských hrncích už
začala vařit ranní jídlo pro hladové. Když jsem jí předestřel náš problém, řekla: „Počkejte chvilku, musím zajít pro
sestru představenou.“
Snažil jsem se ji zastavit: „Proboha, určitě ještě spí!“
„Ano, ano, ale jdu pro ni!“ A už byla pryč.
Asi po třech minutách se děvče vrátilo se sestrou představenou – a ejhle, představená byla také japonská
sestra! Čekal bych, že najdu mrzutou sestru, kterou ve čtyři ráno vzbudili ze zaslouženého spánku. Opak byl
pravdou: přišla s rozzářenou tváří, jako kdyby naši návštěvu očekávala a nesmírně se z ní radovala. Náš problém se
vyřešil za dvě minuty: vylekaná japonská sestra byla v nejlepších rukou – a brzy i ve vlastní posteli.
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Na začátku jsem řekl, že Matka Tereza mi hodně připomínala moji babičku: četnými vráskami, ale mnohem
víc svou srdečností a přímostí, s jakou se uměla přiblížit k lidem. Když se k někomu otočila, aby si s ním povídala,
soustředila se jen na něj. Tehdy existovala jen ona a daná osoba se svými otázkami a starostmi. Něčeho podobného
jsem si všiml i u papeže Jana Pavla II.
Návštěvníky nevnímali jako vyrušení, které obtěžuje. V té chvíli, ať už to trvalo vteřiny, minuty nebo
dokonce hodiny, byl pro Matku Terezu nejdůležitější dotyčný člověk. Díky tomu, že vzbuzovala pocit, že každý
člověk je pro ni důležitý, a díky této blízkosti mnoho lidí, kteří se s Matkou Terezou setkali, získalo dojem, že jsou
její nejlepší přátelé. Až po její smrti jsem se doslechl, že to o sobě tvrdilo víc než pět set lidí.
V části Indie Pondichéry (dnes Puducherry), která kdysi byla francouzskou kolonií a ve které působili
francouzští misionáři, mi jedna paní řekla: „Misionáři nám přinesli nové náboženství – třetí vedle buddhismu a
hinduismu. Matka Tereza nám přinesla Kristovu lásku.“
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