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Drazí čtenáři, začíná červenec, který letos
prožijeme ve znamení mladých.
Za několik málo dní několik tisíc
mladých lidí odjede do Polska na Světové dny
mládeže. Nejprve to budou dny v polských
diecézích. Mládež z Olomoucké arcidiecéze je
stráví v polské diecézi Opole, se kterou
dlouhodobě spolupracujeme. Třeba Pražáci kvůli
svatému Vojtěchovi jedou do Hnězdna. Po
týdenním programu, který připravily různé
polské diecéze a farnosti, se mládež přesune
do Krakova. Českým zázemím tam bude čtvrť
Nowa Huta a starobylý cisterciácký klášter, který
má velkou a krásnou zahradu. Shodou okolností
zrovna tam, v sousedství kláštera, jsem chodil
na gymnázium, a mám radost, že „můj gympl“
bude „obsazen“ českou mládeži. Dopolední
programy: mše svatá, katecheze, workshopy i
modlitby budou probíhat vždy na místě. Společný
odpolední program se přesune do centra Krakova
- na velkou pláň zvanou „Blonia“. Tam také
mladí uvítají Svatého otce, projdou velkou
křížovou cestu apod. V sobotu 30.7. se všichni
přesunou
na
místo
nazvané
„Campus
Misericordiae“ – pole milosrdenství, v Brzegach,
kde bude noční bdění s papežem a nedělní mše
svatá. Tam mladí stráví pod širákem poslední
noc. Češi mají na toto místo velmi blízko, snad
nejblíže ze všech. Musí jen „překročit Vislu“.
Píšu vám to, abyste měli všeobecný
přehled a naladili se na prožívání dvou týdnů
s mladými. Vše bude v TV Noe a věřím,
že prožijeme spolu s mladými krásné dny. Snad
všichni trochu omládneme, snad nás mládež
nakazí svou radostí, elánem a spontánností.
Podpořme je modlitbou, ale i tím, že budeme
duchem s nimi.
Toto číslo časopisu je dvojčíslem na
celé prázdniny. Proto je v něm řada pozvánek
na různé poutě, tábory, prázdninové akce. Snad
alespoň část z nich využijete.
Přeji vám krásné dovolené a hodně
radostných, společně prožitých chvil ve vašich
rodinách.
P. Slawomir
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sobotní památka Panny Marie
14. neděle v mezidobí
sv. Prokopa, opata
slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,
biskupa
sv. Marie Goretti, panny a mučednice
sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho
druhů, mučedníků
15. neděle v mezidobí
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
sv. Jindřicha
bl. Hroznaty, mučedníka
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele
církve
Panny Marie Karmelské
16. neděle v mezidobí
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
památka sv. Marie Magdaleny
svátek sv. Brigity, řeholnice
17. neděle v mezidobí
svátek sv. Jakuba, apoštola
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny
Marie
památka sv. Gorazda a druhů
památka sv. Marty
sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
18. neděle v mezidobí
památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a
učitele církve
sv. Eusibia z Vercelli, biskupa
památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
posvěcení římské baziliky Panny Marie
svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí
památka sv. Dominika, kněze
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
svátek sv. Vavřince, mučedníka
památka sv. Kláry, panny
sv. Jana Františky de Chantal, řeholnice
sv. Ponciáta, papeže, a Hoppolyta, kněze,
mučedníků
20. neděle v mezidobí
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
sv. Štěpána Uherského
sv. Jana Eudesa, kněze
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památka sv. Bernarda, opata a
učitele církve
21. neděle v mezidobí
památka Panny Marie Královny
sv. Růženy z Limy, panny
svátek sv. Bartoloměje, apoštola
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sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a
Kristina, mučedníků
památka sv. Moniky
22. neděle v mezidobí
památka umučení sv. Jana Křtitele

.

POPIS SYMBOLIKY LOGA SDM KRAKOV 2016
Logo XXXI. světového dne mládeže Krakov 2016 je ilustrací slov „Blahoslavení
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), která byla vybrána jako hlavní
téma setkání.
Symbolika logotypu v sobě spojuje tři prvky:
1. MÍSTO SETKÁNÍ
Polsko – hostitelem setkání mládeže v roce 2016 je Polsko. Logo je vepsáno do červené
kontury Polska (červená je jednou z národních barev). Polsko je vlastí sv. Jana Pavla II.,
horlivého ctitele a apoštola Božího milosrdenství, iniciátora SDM. Zde se také narodila
sv. sestra Faustyna, skrze kterou Ježíš světu připomněl Boží milosrdenství.
Krakov – v konturách Polska je v podobě žlutého kruhu označen Krakov. Právě zde se
nachází Sanktuarium Božího milosrdenství, do kterého jako poutník dlouhá léta přicházel
Karol Wojtyła – dělník, potom kněz, biskup a kardinál. Odtud se v roce 1978 vydal do Říma
na konkláve. Jako Jan Pavel II. se sem vracel během všech cest do vlasti. Během poslední z nich, v roce 2002,
nazval toto místo světovým centrem kultu Božího milosrdenství a zde svěřil svět Boží milosrdné lásce.
2. HLAVNÍ HRDINOVÉ
Kristus – podstatou každého světového dne mládeže je setkání s Kristem. Symbolizuje ho kříž, který je jedním
z hlavních prvků loga.
Mládež – během posledních SDM (mimo jiné v Paříži, Římě a Torontu) bylo již několikrát symbolem mládeže
v logotypu barevné pozadí. Podobně je tomu i v případě logotypu SDM Krakov 2016. Žlutý kruh v kříži tedy
neznamená jen pozici Krakova na mapě Polska, ale také mládež celého světa, která se zde shromáždí, spolu
s papežem Františkem, pod křížem.
3. TÉMA SETKÁNÍ
Milosrdenství – hlavním tématem XXXI. SDM je Boží milosrdenství. Jeho symbolem je jiskra, o níž mluví
sv. Faustyna ve svém Deníčku: „Když jsem se modlila za Polsko, uslyšela jsem tato slova: Polsko jsem si zvlášť
zamiloval, […] Z něho vyjde jiskra, která připraví svět na můj poslední příchod.“ [srov. Deníček 1732]. Paprsky
jiskry, které jsou v logotypu, navazují na známý obraz milosrdného Ježíše. Ze srdce Ježíšova vycházejí v tomto
ztvárnění dva paprsky: modrý, označující vodu, a červený, symbolizující krev. Stejně tak i v logu symbolizují
milost, která objímá a zapaluje mladé z celého světa.
Barvy loga: červená, modrá, žlutá
Koloristika loga SDM 2016 navazuje na oficiální barvy města Krakova a jeho erbu.
Autorem nápadu i samotného loga je Monika Rybczyńska, osmadvacetiletá absolventka Fakulty žurnalistiky a
politických věd Varšavské univerzity. Pochází z Ostrzeszowa a zabývá se grafikou a střihem. Logo vytvořila ve
Vatikánu, bezprostředně po svatořečení Jana Pavla II., jako způsob poděkování za přímluvu světce v jejím
profesním životě.
Spoluautorkou loga je Emilia Pyza, 26-letá absolventka Akademie umění ve Varšavě. Pochází z Garwolina a
specializuje se na projektování knih a vydavatelskou grafiku.
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POHŘBÍVAT MRTVÉ
A PROSIT BOHA ZA ŽIVÉ I MRTVÉ
„Následujícího dne – byl totiž už nejvyšší čas – šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných
uložili v hrobech otců.“ (2 Mak 12,39)
Být bez pohřbu se považovalo za veliké neštěstí pro zemřelého, a to jak v národě izraelském, tak i u jiných
národů, např. u Egypťanů. Ti věnovali většinu svého majetku na hrob a pohřební i rozmanité zádušní obřady.
Pohřbívání bylo posvátnou povinností synů zemřelého a jedním ze skutků zbožnosti bojovníků v době války a
vůbec to byla povinnost každého Izraelity. Velký důraz na tuto službu se klade v biblické knize Tobiáš. Chtějí-li
proroci pohrozit nějakým zvlášť velkým trestem, pak hrozí smrtí bez pohřbení. „Bude pohřben, jako se pohřbívá
osel, bude vyvlečen a odhozen ven za jeruzalémské brány.“ (Jer 22,19)
Ježíš klade povolání k následování a službu evangelia nad posvátnou povinnost pohřbít vlastního otce.
„Jiný z učedníků mu řekl: Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl: Následuj
mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé“ (Mt 8, 21–22). Ježíš však přímo neodmítá zvyk pohřbívání. Sám
přijímá pomazání od hříšnice jako předzvěst své smrti a pohřbu. „Ona učinila, co měla, už napřed pomazala mé tělo
k pohřbu“ (Mk 14,8). Ježíšovo tělo je, na rozdíl od mrtvých lotrů, pohřbeno v hrobě. „Josef z Arimatie koupil
plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu
do hrobu přivalil kámen“ (Mk 15,46). Proto také křesťané pochovávají své
mrtvé. Pod Římem jsou podzemní pohřebiště zvané katakomby, kam
Ježíšovi stoupenci rádi pohřbívali své mučedníky a na jejich hrobech slavili
Eucharistii. Objevuje se zvyk uchovávat kosti světců jako posvátné relikvie a
vkládat je do oltářů. Na hrobech světců se stávaly zázraky, a to jak
v dávných dobách, tak i dnes. Mezi takové hroby patří hrob sv. Antonína
v Padově, hrob libanonského světce Šarbela Machlúfa, či hrob Leopolda
Mandiče. Těla některých světců se nerozpadla. Např. když bylo vyzdviženo
tělo sv. Bernadetty Soubirous, bylo neporušené. Proto bylo vystaveno
ve skleněné skříni v kostele v Nevers, kde světice žila jako řeholnice.
Křesťanský pohřeb znamená důstojné rozloučení se zemřelým, které
je zároveň i příležitostí k modlitbám za něj. Také vyjadřujeme vděčnost za to, co nám zemřelý v životě prokázal.
Pozůstalí projevují dík i tak, že kladou kolem rakve a pak na hrob květiny. Pohřeb je vhodnou chvílí pro odpuštění,
protože tváří v tvář smrti se nám jeví různé spory jako malicherné. Křesťanský pohřeb se může stát i povzbuzením
pro přítomné. Vždyť zatímco je loučení smutným okamžikem (i Pán zaplakal před Lazarovým hrobem), je zde i
nádech radostné naděje. O tom píše apoštol Pavel: „Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo
zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.“ (1 Sol 4,13) Radost a naděje se objevují i v žalmech,
které při pohřbu zpíváme, např. věty: „Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých“, nebo… „abych
požíval Hospodinovy něhy po všechny dny mého života a patřil na jeho tvář“. Bohužel však musíme konstatovat
to, co jsme řekli již při úvaze o navštěvování nemocných. Ti, kdo mají
rádi svého blízkého, jej spěchají potěšit, když leží v nemocnici.
Ti také dovedou vypravit i důstojný pohřeb, kdy se se zemřelým
rozloučí. Mnoho lidí v dnešní společnosti však má hlavu plnou jiných
zájmů a nemají čas ani na nemocné, ani na zemřelé. Proto někdy
rozloučení jen letmé, nebo žádné. Stojí v rozpacích, jak uzavřít životní
příběh našeho blízkého, rodinného příslušníka. V obřady křesťanské
nevěří ani jim nerozumí, obřady civilní jim zavánějí jakousi
formálností a prázdnotou. Snad tedy krátké zastavení v obřadní síni a
poslech vybrané písně, při které se pomalu vzdaluje rakev. Jak velká
je naděje těch, kdo věří ve věčný život a ve vzkříšení!
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K pohřbívání zemřelých patří také péče o místo, kam jsme zemřelého uložili, tedy o hrob. Při procházce
po hřbitově vidíme některé hroby pěkně udržované, s pomníčkem, kde jsou napsána jména zde pohřbených,
s živými květinami a případně i nějakým věncem. Někde hoří svíčky, a to ne pouze o „dušičkových“ dnech.
Některé hroby jsou neudržované, zapomenuté. Kdo má dnes čas se starat o hroby?! A tak je často na rozptylovém
paloučku odvát nejen popel z těla zemřelého, ale i vzpomínky na něho. Nemá hrob, nemusím tam přicházet
a o hrob se starat, zapomínám. Jsou však naopak i mnohé pomníky velmi honosné a okázalé. Procházíme-li se
po hřbitovech velkých měst, objevujeme velkolepé rodinné hrobky bohatých měšťanů. Může se tu skrývat
nedůvěra v život po smrti. Pochybuji o tom, že budu žít na věčnosti. Proto ať mám alespoň velkolepý pomník.
Ať tak „žiji“ skrze kámen, na kterém je vyryto moje jméno.
Lidé jsou dnes osamělí, i když bydlí jeden vedle druhého v celých domovních blocích. Každý je ve svém
bytě a nezná toho, kdo žije vedle něj. Úděl osamělosti se projeví pak i při pohřbu. Když kdysi někdo zemřel
na vesnici, každý, kdo mohl, šel se s ním rozloučit, šel na pohřeb. Tak k tomu i nabádala církev a obyvatelé vesnice
cítili i ve svědomí, že je jejich povinností vyprovodit souseda „na poslední cestě“. Pěkná je tradice řeholních
komunit, kdy se po obědě vzpomene a pomodlí za ty řeholníky, kteří o tomto datu zemřeli. Někteří zemřelí žádný
hrob nemají.
Chápeme smrt jako nevyhnutelný okamžik svého
života, nebo vytěsňujeme myšlenku na ni? Proč chodíme na
pohřeb? Jak vnímáme smysl křesťanského pohřbu? Je pohřeb
skutkem milosrdenství jen pro zemřelého, nebo
i pro pozůstalé? Účast na pohřbu – příležitost k odpuštění a
smíření? Vnímáme, že jsme povoláni ke vzkříšení mrtvých?
O čem svědčí proměna „kultury“ pohřbívání dnes?
Úkoly k uskutečnění: Napiš svou závěť (součástí
může být i tvá představa o posledním rozloučení). Navštiv
hroby blízkých zesnulých. Zamysli se, zda můžeš upravit
nějaký zanedbaný hrob.
„Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí, a Bůh mu
daruje život.“ (1 Jan 5,16).
Svatí lidé poznávali, že mnozí hříšníci odmítali konat pokání a hledat cestu nápravy. Svatí lidé, kterým
bylo líto těchto zatvrzelých hříšníků, se tedy začali sami modlit za ně a vyprošovat jim milost pokání a návratu
k Bohu. Tak můžeme pomáhat druhým lidem, když za ně prosíme Pána. To, o co prosíme pro sebe, můžeme
vyprošovat i druhým. Může se jednat jak o odpuštění hříchů, o obrácení k Bohu, o nápravu života, o věčnou spásu,
ale také o to, co si přejeme zde na zemi, o zdraví, pokoj, přátelství dobrých lidí, o vše nezbytné, co potřebujeme
k životu. Že nemáme v modlitbě myslet jen na sebe, ale že je třeba pamatovat i na druhé, to nás učí Pán Ježíš.
I modlitba, kterou předal Pán svým apoštolům, je sestavena tak, že se ji můžeme modlit společně za sebe navzájem.
Taková modlitba, kdy prosí více lidí, má i větší sílu, vždyť tehdy k Bohu nevolá jen jedinec, ale velký počet
prosebníků. „Chléb dej nám dnes, odpusť nám, neuveď nás v pokušení, zbav nás od zlého“. Poznání, že se můžeme
za sebe navzájem modlit, může vrátit naději těm, kdo např. napomínají své dospělé děti, které se odcizují Bohu.
Děti ale často odmítají přijmout naše napomenutí. Můžeme jim však
pomáhat tak, že se za ně modlíme. Kdosi řekl: „Nemluv s takovými
zatvrzelci o Bohu, ale mluv s Bohem o nich“ – tedy pros za ně Boha.
Zvlášť cenné jsou takové modlitby za druhé lidi, které jsou
doprovázeny nějakými obětmi, např.: trpělivé snášení své nemoci,
splnění nějakého náročného úkolu aj.
V prosbě za jiné je nám vzorem Kristus, který se modlí
za apoštoly: „ za ně prosím… Otče svatý, zachovej je ve svém jménu,
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které jsi mi dal, nechť jsou jedno jako my... dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou
ze světa, jako ani já nejsem ze světa... posvěť je pravdou…“ (Velekněžská modlitba, Jan 17, 1–26). Především se
máme modlit za ty, kteří nám jsou svěřeni, a jsme tedy za ně odpovědni. Máme prosit za ty, které máme rádi, a také
za ty, kdo aktuálně potřebují naše přímluvy, protože se ocitli v nějaké životní krizi. Pán Ježíš nás učí, že se máme
modlit i za nepřátele a přát si jejich obrácení. „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
abyste byli syny nebeského Otce“ (Mt 5, 44–45).
Boží přání, aby se lidé za sebe modlili, je již ve Starém zákoně. V obřadech, určených pro bohoslužbu
při putování do zaslíbené země a zapsaných v Mojžíšových knihách, se velekněz a starozákonní kněží přimlouvají
za lid. Také Mojžíš se modlí za izraelský národ, který zhřešil záhy po obdržení desatera: „Hospodine, proč plane
tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země?“ (viz ex 32, 11–13).
Bůh si přeje, aby se Job přimluvil za přátele, kteří nemluvili náležitě o Jobově neštěstí: „Obětujte za sebe zápalnou
oběť a můj služebník Job ať se za vás modlí. Já ho přijmu milostivě a nepotrestám vás“ (Job 42, 8). Podobnou moc
dává i Ježíš apoštolům: „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou“ (Jan 20,23). Jako je mocnější ta přímluva, kdy prosí více lidí než jen jedinec, podobně je i mocnější ta
přímluva, kdy se modlí člověk milý Bohu, tedy světec. Proto lidé prosí Matku Boží a svaté mučedníky, panny a ty,
kdo mají milosrdné srdce, aby se za ně přimlouvali. Někdy dokonce užíváme starobylý výraz této přímluvy, když
prosíme: „Oroduj za nás!“.
Kromě vzácných přímluv světců jsou Bohu milé i přímluvy starých, nemocných a trpících lidí. Staří lidé si
někdy myslí, že jsou zde na světě již zbyteční. Když poznají, že zde mají velký úkol, přimlouvat se za hříšníky,
může se jim vrátit dobrý pocit, že mají svůj význam. Jednou na věčnosti poznáme, že třeba život nějaké staré
babičky, která se celý den modlila za obrácení hříšníků, byl mnohem plodnější, než činnost kdejakého politika,
ekonoma, novináře či sportovce. Také je ještě třeba zmínit život a modlitby osob zasvěcených Bohu, především ta
společenství, která kladou na modlitbu největší důraz, a proto žijí v klauzuře,
např. trapisté či sestry kapucínky. Důležité je také, abychom ve svých
modlitbách nezapomínali na zemřelé lidi. V přímluvných modlitbách ve mši
svaté bývá i prosba za zemřelé. Někdo si u hrobu na zemřelé jen vzpomene,
my se ale máme za zemřelé modlit, a tak jim vyprošovat nebe. Kéž tyto
modlitby nejsou jen „sezónní dušičkovou záležitostí“, ale je to skutek
duchovního milosrdenství, kdy na zemřelé pamatujeme co nejčastěji během
roku!
Lidé kladou důraz na rozloučení se zemřelým, ale bohužel už ne na modlitby za něj. Tak tomu bývá
začátkem listopadu na hřbitovech. Vidíme mnohé hroby obložené květinami, věnci, kyticemi a hořícími svícemi.
Kdyby nás mohl zemřelý oslovit, asi by řekl: „Nemohli byste se raději za mě pomodlit a poprosit Boha, aby mě
pozval k sobě?“ Sv. Monika nepovažuje za důležité, kde bude pohřbeno její tělo, ale prosí, aby na ni nezapomínali
u oltáře Páně. Mnohá přání umírajících jsou pošetilá, např. dopravit urnu s popelem na měsíc, zmrazit tělo na dobu,
než lidé objeví lék na nemoc, použít tělo jako potravu pro živočichy atd. Jen pokud věříme v život věčný a také
v to, že kromě církve bojující (tj. nás zde na zemi) a církve vítězné (tj. těch v nebi) je i církev trpící (tj. ti v očistci),
budeme poznávat i smysluplnost našich proseb za zemřelé.
Je třeba se také tázat: Bude tu někdo, až zemřu, kdo se za mě bude modlit? Jsou naše děti a vnoučata tak
vychováni, že ví, jak důležitá je modlitba za zemřelé? Nebo budu mít sice hrob plný květů, ale k Bohu se nevznese
žádná prosba? Zdalipak se i mně dostává dobrodiní modlitby od někoho, kdo si vzpomene a poprosí Pána za mě?
Doufám, že ano, i když jsou to věci, o kterých se mnoho nemluví.
Proč bychom se měli modlit za živé a mrtvé? Co chápu pod pojmem přímluvná modlitba? Jaké znám
formy? Má cenu modlit se za hříšníka? Mám problém s vyslyšením modliteb? Mám zkušenost s modlitbou
za druhé? Toužím po tom, aby se někdo za mě modlil? Jak často se modlím za zemřelé?
Úkoly k uskutečnění: Promysli si, kdo tvou modlitbu nejvíce potřebuje. Pomodli se občas modlitbu
z kancionálu za zemřelé.
sestavil P. Vilém Pavlíček
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

ŠIMON, ZEBEDEUS Z BETSAIDY
V městě Šumbarku,
v devátém roce panování Václava Vrtošivého

Zebedee,
stejně jako Ty jsem i já otcem synů (mám jich dvakrát více než Ty) a často na Tebe myslím. V evangeliu je
o Tobě pouze drobná zmínka; Tvým synům je věnována pozornost mnohem větší. Většinou mají otcové z takové
skutečnosti radost, ale domnívám se, že to rozhodně nebyl Tvůj případ.
Představuji si, jak se svými syny sedíš na palubě své lodi a společně spravujete sítě potrhané úspěšným
rybolovem. Máte za sebou těžkou šichtu, ale Ty jsi spokojen, protože je všechno, jak má být. Tvé řemeslo není
snadné – jako život sám -, ale Ty ho zvládáš dobře a úspěšně. Podnikáš v tomto oboru celý život, začínal jsi jako
rybářský pomocník a skončil jako majitel několika lodí, jenž tyto nádeníky najímá.
Právě v této chvíli zakoušíš hned dvojí radost. Ta první pramení z prostého faktu společného díla. Tví
synové jsou již dospělí a není mnoho příležitostí pro vzájemné setkávání. Jejich dospívání bylo bouřlivé a
mnohokrát jste se střetli ve svých názorech a postojích. Mnohokrát jste spolu nemluvili. Také nyní mlčíte, ale tak
už to mezi chlapy bývá. Slova dostatečně vynahrazuje pocit sounáležitosti. Tvoje druhá radost je dosud tajná a
nosíš ji ve svém srdci. Již brzy předáš své lodě synům a sám se stáhneš do ústraní. Tvé síly ubývají a již nezvládáš
tolik práce co dřív. Oba synové jsou zruční a mají ty nejlepší předpoklady, aby zdárně pokračovali v díle, jež jsi
započal. Jsi sám se sebou spokojený; zajistil jsi jim ty nejlepší podmínky pro úspěšnou budoucnost. Stanou se
z nich ne prostí rybáři, nýbrž majitelé rybářských lodí. Co jiného by tady, na břehu Genezaretského jezera,
jež pyšně nazýváte mořem, mohli dělat?
A tu do Tvého snění zasahuje disharmonický tón. U Tvé lodi se zastavuje Ježíš, ten potulný rabbi, který
nemá žádnou budoucnost. Vyučil se sice u svého otce tesařem, ale opustil toto jisté řemeslo a nyní bloudí světem,
aby hlásal své pochybné učení, jemuž
naslouchají hlavně žebráci a ženy – včetně
Tvé Salome (jak si s nevolí připouštíš). Ne,
vůbec nemáš čas a chuť ho poslouchat,
vždyť máš dost vlastní práce.
Leč Ježíš se neobrací k Tobě, ale na
Tvé syny. Odkládáš sítě a užasle nasloucháš,
jak je volá k sobě. A oni opravdu vstávají a
odcházejí – z Tvé lodi (která se měla stát
jejich), z Tvých plánů a představ, z Tvého
života. Jdou vstříc nejisté budoucnosti, s
neznámým člověkem, bez známky lítosti či
projevů vděku. Zůstáváš na lodi sám,
s cizími najatými lidmi, a zdá se Ti, že
veškeré úsilí, jemuž jsi zasvětil celý život,
bylo marné.
Umím si představit Tvé zoufalství.
Všechny Tvé plány založené na létech práce
jsou v troskách. Rozvrátil je Ježíš pouhým
slovem. Kvůli němu Tě opustila Tvá žena i
synové. Zalykáš se nepochopením a
bezmocným hněvem. Zatínáš upracované
pěsti a máš chuť bojovat s tím, kdo Tě
o všechno připravil. Zároveň však cítíš, že to
nemá smysl; Tví synové se již rozhodli.
Vím, že něco takového čeká všechny
otce, mne nevyjímaje. Synové odejdou jinam
a jinak, než jsme jim to – v té nejlepší víře –
naplánovali. Mám proti Tobě jednu
obrovskou výhodu. Vím, že pokud půjdou
za Ježíšem, bude vše v nejlepším pořádku.
Pavel Obluk
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PROGRAMY PRO DĚTI
O prázdninách děti zveme na příměstské tábory:
 Příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let „Příhody maxipsa Fíka“ - 11. – 14. 7. 2016  Příměstský tábor pro děti od 8 do 15 „Chata v Jezerní kotlině“ - 8. - 12. 8. 2016
Kapacita obou táborů je naplněna, v případě zájmu je možné se ještě domluvit telefonicky na 731 402 395.



Příměstský tábor Broučínci pro rodiče a děti 0 -5 let - 6. – 8. 7. 2016
Přihlásit se můžete buď na celý program, či na jednotlivé dny.
Středa 6. 7. 2018
Společné seznámení, pohádka a písničky o broučcích, tvořivá dílna, dobrodružná stezka
Čtvrtek 7. 7. 2018
Celodenní výlet do Velkých Losin
Společná návštěva Termálního bazénu ve Velkých Losinách, návštěva venkovního centra pro děti v Areálu
zdraví, odjezd domů
Pátek 8. 8. 2016
Pěší výlet do Pradědova muzea
Pěší túra přes Bludoveček do Bludova s plněním Broučí olympiády, návštěva Pradědova muzea i s obědem
Sobota 9. 8. 2016
Výlet pro rodiny (vlastními auty)
Společná návštěva Pradědovy galerie v Jiříkově, křížová cesta v přírodě v Rudě u Rýmařova.

PRO RODINY
 Pouť rodin k bráně milosrdenství na svatém Hostýně; v sobotu 27. srpna 2016
10.15 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ (venkovní pódium); hlavní celebrant Mons. Jan Graubner
od 13 hod bohatý program – přednáška, divadlo, „cesta milosrdenství“, stanoviště plné her a soutěží pro děti
(cestu milosrdenství a program pro děti zajišťují děkanátní centra pro rodinu), skákací hrad aj.



Srdečně zveme na společné výlety během celých prázdnin. Sledujte naše webové stránky
www.sumperk.dcpr.cz. Těšit se mohou jak rodiny s dětmi, tak senioři.

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)
O prázdninách programy v čítárně nebudou. Začínáme po prázdninách (v týdnu od 19. září).

farníci z Olšan srdečně zvou na

Poutní mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje
na olšanské hřiště

v úterý 5.července
v 9:00 hod
Strana 8

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 7, červenec/srpen 2016

FRANTIŠEK KLÍČ
Posledním spolupracovníkem děkana šumperského
děkanátu je pastorační asistent pro farnost Rapotín
(i pro celý děkanát) František Klíč. Společně se ženou
Janou vychovávají 6 dětí a v sobotu 18. června přijal
František jáhenské svěcení. O tom, co ho k tomuto
velkému kroku vedlo, co je náplní jeho práce a spoustu
dalšího se dozvíte v následujícím rozhovoru.
Pověz nám něco o Tvé rodině a práci
Jmenuji se František Klíč a v letošním roce dovrším
45 let života. S rodinou jsme od roku 1996 do roku 2003 žili v Šumperku. Poté jsme se přestěhovali do Rapotína,
kde bydlíme dodnes. Letos jsme s manželkou Janou společně oslavili 20 let od našeho sňatku. Máme spolu šest
dětí. Nejstarší je Daniela (19 let), pak se narodila Jana (17), poté první kluk Cyril (9), následovala dvojčata Anna
Marie a Elizabeth (6 let) a nejmladší je František (2 roky).
V roce 1998 jsem absolvoval CMTF v Olomouci. Moje první práce byla na Okresním úřadě v Šumperku, na
referátu sociálních věcí. Zde jsem pracoval do roku 2002, do roku 2013 jsem pak pokračoval v práci jako probační
úředník na Probační a mediační službě v Šumperku. Protože se začaly zhoršovat mé zdravotní problémy s očima
(zelený zákal), musel jsem této práce zanechat. Následně jsem získal místo vedoucího střediska Naděje v Charitě
Zábřeh, kde jsem pracoval do r. 2015, ve stejném roce jsem přešel do služby pastoračního asistenta pro farnost
Rapotín a potažmo pro celý děkanát.
V letech 2014 – 2015 jsem se ještě rozhodl pro absolvování akreditovaného nástavbového studia na CMTF
v Olomouci. Jedná se o pastorační péči pro nemocné ve zdravotnických zařízeních – nemocniční kaplan. Získal
jsem takto státně uznaný certifikát, který mě opravňuje k odbornému poskytování duchovní péče
např. v nemocnicích, v domovech důchodců aj.
Co je náplní Tvé současné práce pastoračního asistenta?
Náplň práce pastoračního asistenta v mém případě podléhá děkanovi šumperského děkanátu, o. Slávkovi. Nejedná
se pouze o pastorační práci ve farnosti Rapotín, ale v celém děkanátu Šumperk. Jde o různé přípravy ke svátostem,
jako jsou např. přípravy ke křtu, k prvnímu svatému přijímání – vypomáhal jsem např. s přípravou ve farnosti Velké Losiny – ve spolupráci s Centrem pro rodinu přibyly přípravy na svátost manželství. V rapotínském kostele připravuji vše, co je potřeba
k liturgii, vykonávám zde i
službu kostelníka, a to
zejména ve všední dny.
K tomu navštěvuji nemocné
v domově
důchodců
i v jejich vlastních domovech – a pravidelně vedu
biblickou hodinu v Charitě
Šumperk. Nyní přes prázdniny bude pauza, ale začneme opět od září.
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Vysvětli nám, kdo je to vlastně jáhen
Jáhenství je v katolické církvi prvním stupněm svátosti kněžství (jáhen » kněz » biskup). Jáhen je církví pověřený
služebník, který plní Kristovo poslání hlásat Evangelium. Pro svoje poslání musí být vysvěcen. Jáhen však není
svěcen jako kněz, který svojí osobou zpřítomňuje Krista, ale je svěcen ke službě. Úkolem jáhna v katolické
církvi je především „hlásat Boží slovo“. To znamená např. předčítat z Evangelia při liturgii, křtít, oddávat,
pohřbívat a vyučovat pravdám víry, tedy i kázat, což pramení z jeho účasti na učitelském úřadu církve. Je povolán
k modlitbě s účastí na denní modlitbě církve, což je součást jeho duchovního života. Má být nejbližším
spolupracovníkem kněze - faráře, který je péčí o farnost pověřen biskupem. Z titulu svěcení přisluhuje při slavení
oběti mše svaté, nebo samostatně předsedá bohoslužbě slova. Může mít na starosti též charitativní službu (návštěvy
nemocných) či administrativu (správa farnosti).
Liturgickým oděvem jáhna při bohoslužbě je dalmatika, roucho s rukávy – podobné ornátu – používané stejně jako
ornát v liturgické barvě. Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě štolu šikmo přes levé rameno a sepjatou
na pravém boku (jako šerpu).
Jáhni mohou být dočasní - jen na určitou dobu – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má
po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. Ti, kteří se nepřipravují ke kněžské službě, jsou
označováni jako trvalí jáhnové. Trvalý jáhen může být ženatý, avšak musí mít v pořádku rodinné záležitosti.
Kdybychom to shrnuli, služba jáhna je charakterizována vykonáváním tří úkolů. Prvním úkolem je učit – hlásat
Písmo, vzdělávat a povzbuzovat lid. Druhý úkolem je posvěcovat – modlit se, udělovat svátosti křtu, uchovávat a
podávat eucharistii, asistovat a žehnat při uzavírání manželství, vést pohřební obřad a udělovat svátostiny. Třetím
úkolem je vést - oddaností v dílech lásky- pomoc v animaci společenství nebo sektorů církevního života.
Jsou nějaká pravidla či podmínky, které musí adept na trvalého jáhna splňovat?
Kdo se chce stát trvalým jáhnem, musí
splnit určité podmínky. Musí mít
ukončené
magisterské
studium
na teologické fakultě. K tomu musí
projít tříletou formací. My jsme ji měli
jedenkrát
měsíčně
v olomouckém
semináři. Během této formace se
zkoumá, zda má zájemce o službu
trvalého jáhna vlastnosti slučitelné
s touto službou. Po celou dobu je
ve styku s duchovním, který předává
na vyžádání informace o průběhu
formace. Další podmínkou je dosažený
věk
35
let
u
ženatého
(25 u svobodného) a souhlas manželky
s touto službou. Rovněž je nutné – než
přijme kandidaturu – přijmout služby
lektora a akolyty.
Proč ses k této službě rozhodl právě Ty?
Jáhenství je povolání k duchovní službě a k duchovnímu stavu, a proto ten, kdo se k ní rozhoduje, se musí
rozhodnout sám za sebe, musí to cítit, že je to jeho povolání od Boha, ne že je to třeba vhodné či dobré. Měl by
zkoumat, zda to chce samotný Bůh. Vysvěcení na jáhna je trvalý stav, proto je důležité vše dobře zvážit.
Já jsem tuto cestu začal zvažovat už delší dobu před tím, než jsem si podal přihlášku. Příprava na semináři byla
výborná, formaci vedl P. Petrik a P. Jan Szkandera – spirituál semináře. I během této přípravy se musí člověk stále
ptát, zda je to cesta pro něj. Při přípravě nejde o vzdělávání, ale probíhá formou formačních přednášek, které vedou
k následnému rozjímání.
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Co konkrétně předchází jáhenskému svěcení?
Každý adept na trvalého jáhna musí – samozřejmě splňuje-li všechny dané podmínky – požádat biskupa, aby byl
přijat mezi kandidáty. Tuto žádost podává půl roku před samotným svěcením, biskup žádost přijímá a následně
posoudí. Následuje osobní rozhovor s arcibiskupem. Jestliže je žádost přijata, ví, že je přijatelným kandidátem
k jáhenství.
Dva až tři měsíce před svěcením musí kandidát opět předat osobní žádost arcibiskupovi. Následuje poslední kolo
posudků, kdy je potřeba i vyjádření duchovních ve farnosti, odkud adept pochází. I poté následuje osobní rozhovor
s biskupem.
Čekatelé na svěcení poté musí projít ještě týdenním duchovním cvičením, my jsme je strávili v tichu a modlitbě
na Velehradě.
A jak probíhalo konkrétní svěcení?
Samotné svěcení probíhalo 18. června v olomoucké katedrále. Bylo nás pět a světil nás olomoucký světící biskup
P. Josef Hrdlička. Po evangeliu byli kandidáti představeni biskupovi a po homilii proběhlo samotné svěcení. To se
skládá ze dvou částí – z vkládání rukou na hlavu svěcence samotným biskupem a z konsekrační modlitby
nad svěcenci. Následovalo oblečení do jáhenského roucha - štoly přehozené přes levé rameno a sepjaté na pravém
boku – a dalmatiky. Do rukou jsme přijali z rukou biskupa evangeliář a pověření ke službě.
Co se po jáhenském svěcení u Tebe změnilo?
Změnilo se toho hodně. Mohu přisluhovat při slavení Eucharistie, řádně vést bohoslužbu slova, křtít, oddávat
pohřbívat, žehnat, mohu se jménem církve modlit.
Jistě jsi během přípravy i během samotného svěcení načerpal mnoho duchovních myšlenek, mohl by ses na
závěr o některou se čtenáři podělit?
Při svěcení mě oslovila konsekrační modlitba, kterou biskup vyslovuje nad svěcencem. Je v ní obsaženo to, jakým
způsobem Bůh volá člověka k jáhenské službě (uvádíme krátký
úryvek)
„…Stůj při nás, Bože všemohoucí, dárce milostí,
ty, který všemu dáváš řád a rozděluješ úřady a služby.
Ty zůstáváš bez proměny…
Podobně i na počátku života tvé církve Duch Svatý vedl
apoštoly tvého Syna,
že ustanovili sedm mužů dobré pověsti ke každodenní službě,
aby se sami mohli více věnovat modlitbě a hlásání tvého slova.
Tyto vyvolené muže modlitbou a vkládáním rukou ustanovili
k službě u stolu.
Shlédni, prosíme, Bože, milostivě také na tyto své služebníky,
které ustanovujeme k jáhenské službě,
aby přisluhovali u tvého svatého oltáře.
Prosíme, Pane,
sešli na ně Ducha Svatého,
ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti
věrně vykonávali posvátnou službu.
Ať mají hojnost všech ctností: lásku nepředstíranou,
horlivost v péči o nemocné a chudé, skromnou autoritu,
ryzost a čistotu, věrnost a duchovní kázeň...“
A také v sobě nosím myšlenku, kterou jednou vyslovil P. Adam Rucki – „Vaší největší radostí by neměla být
radost se setkání s Kristem, ale skutečnost, že toto setkání budeme moci zprostředkovávat ostatním lidem.“
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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KRAKOV - NÁRODNÍ POUŤ 27. - 29. 5. 2016
V sobotu 28. května se konala celonárodní pouť v bazilice Božího milosrdenství v Krakově –
Lagiewnikach. Také z naší farnosti a z okolí vyjeli poutníci: první skupina už v pátek ráno, aby své „putování“
posílili o další dojmy z návštěvy Krakova.
Krátkou zastávku jsme učinili ještě před vstupem do centra města, abychom mohli obdivovat novou
baziliku svatého Jana Pavla II. a právě dokončený interiér s úchvatnými obrovskými mozaikami. Pak už nás uvítalo
historické město na Visle, královský hrad Wawel s korunovační katedrálou i hlavní náměstí s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Příjemnou atmosféru ještě dokreslovalo slunečné počasí, které nás provázelo téměř
celou dobu; v arcibiskupském paláci nás potěšilo setkání s krakovským arcibiskupem kardinálem Stanislavem
Dziwiszem. Den jsme zakončili prohlídkou Solných dolů ve Wieliczce. Ne nadarmo jsou zapsány v seznamu
UNESCO – 300 km chodeb, 327 m do hloubky, podzemní jezera, nádherné klenuté chrámy a … schody a schody a
schody …. A sůl – zde skutečně jako cenné platidlo.
Jak byl páteční den turisticky náročný, sobotní program – jakkoli nabitý – sliboval odpočinek, setkání,
modlitbu, rozjímání – zkrátka patřil Bohu. Po hlavní mši svaté, kterou celebroval kardinál Duka a na kterou
mimochodem přijelo asi 6000 poutníků (asi o 2000 víc, než se očekávalo), si každý mohl vybrat z doprovodného
odpoledního programu, co mu vyhovovalo – koncert, přednášky, adorace. Velkou výhodou pro nás bylo určitě
ubytování přímo v areálu v Lagiewnikach, protože jsme si na tomto „místě setkávání a společné modlitby“ mohli
vychutnat i poklidnou ztichlou atmosféru vlídného večera, prohlédnout si kapli a hrob sv. Faustyny.
V neděli po společné mši svaté jsme se naposledy rozloučili s místem i s městem pohledem z věže baziliky,
kam v létě přijedou zase naše děti na světové setkání. Naše pouť pak pokračovala na Kalvárii Zebrzydowskou, kde
jsme si mohli projít v krajině zasazenou barokní křížovou cestu. Nakonec nám nevadila ani bouřka. Úplně poslední
zastávkou bylo rodiště sv. Jana Pavla II., Wadowice, a prohlídka jemu zasvěceného muzea. Přestože byl celý
zájezd opravdu programově náročný (velký obdiv patří zvlášť některým poutníkům!!!), navštívili jsme jen nepatrný
zlomek toho, co nám může Krakov a okolí nabídnout. Jak řekl otec Slávek – dali jsme si jen takovou malou
ochutnávku a nasáli atmosféru. Nezbývá, než se tam vrátit.
Velké
díky
otci Slávkovi
za čas a úsilí,
s kterým
se
nám věnoval,
panu
řidiči
za bezpečnou
cestu a všem
poutníkům
za společně
strávené
tři
dny.
Jana
Valentová
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OHLÉDNUTÍ ZA CHARITNÍ POUTÍ A POHÁDKOVÝM LESEM
V krásné sobotní odpoledne dne 4. června 2016 proběhla u Kostelíčka pouť Charity s Pohádkovým lesem.
Na připravená stanoviště dorazilo kolem padesáti dětí z různých koutů našeho děkanátu. Panovala tu klidná
atmosféra dobré nálady a kamarádství. Při mši svaté, za výborného hudebního doprovodu skatů z Rudy, jsme mohli
duchovně načerpat s šumperským kaplanem O. Vilémem Pavlíčkem. Stále mi zaznívá věta – modlitba - z Otcova
kázání „Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.“
Pán Bůh zaplať všem účastníkům a všem, kteří pomáhali při zrealizování pouti. Velké díky patří také
Centru pro rodinu.
Zuzana Nedvědová
Na charitní pouti nás čekalo pokojné, místy
tajuplné, lesem provoněné prostředí Kostelíka
Božího těla. Potkali jsme zde kromě Tří králů
známé pohádkové postavy, které pro nás nachystaly
vtipné i duchovně inspirující úkoly. Děti byly
nadšené stanovišti a opakovaně se k nim vracely,
úspěch měl král Melichar a jeho cesta v skákacím
pytli, Králíci i Ježibaba... Všem děkujeme za jejich
nasazení, trpělivost a příjemnou atmosféru. U ohně
jsme si pak pochutnali na výborných buřtech a pouť
zakončila mše svatá. Rádi přijdeme i příště .
Adriana
Díky Charitě a rodinnému centru v Šumperku jsme se mohli zúčastnit krásného pohádkového lesa. Zvláštní
poděkování patří hlavně pořadatelům a těm, kteří připravili různá stanoviště a úkoly pro naše malé děti. Kromě
toho, že si mohly zaskákat s Bobem a Bobkem, nachytat rybičky s vodníky a také zastřílet lukostřílem, tak mohly
také putovat s Červenou Karkulkou. Děti byly nadšené a moc se jim vše líbilo. Nakonec za splněné úkoly získaly
ještě sladkou odměnu. Toto krásně vydařené odpoledne bylo doplněno ještě o mši svatou, při níž jsme mohli
společně s našimi dětmi děkovat za dar Tří Králů a vlastně za vše, co pro nás Pán koná. Jsme moc rádi, že jsme
byli součástí, a už se moc těšíme na další ročníky.
rodinka Šlosárová ze Šumperka
Pohádkový les se nám velmi líbil, počasí nám přálo a všichni jsme si tuto akci užili. I přes počáteční strach
a ostych z pohádkových postaviček se nám podařilo splnit všechny úkoly a
úspěšně sestavit výsledný obrázek. S dobrou náladou jsme se vraceli domů.
Děkujeme za příjemné odpoledne a za nadšení dělat radost nejen dětem.
Lenka Stoyková
Velkou odměnou pro děti – tříkrálové koledníky- se stal pěkně
připravený pohádkový les. Na mnoha stanovištích se mimo jiné připomněly
charakteristicky oděné pohádkové postavy, králové Kašpar, Melichar a
Baltazar svými otázkami a úkoly zopakovali s dětmi betlémský příběh.
Neméně děti potěšilo opékání u ohně a sladké odměny. Vyvrcholením
prožitého odpoledne byla pak mše svatá obětovaná za koledníky. Bohu
díky!
Petra Janíčková
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SEHT, DA IST DER MENSCH!
HLE, ČLOVĚK!
...já, ty, muslim, ateista, Kristus, homosexuál, ženatý, single, rozvedený, bohatý, chudý, nenarozený,...
Hle, člověk! Provokující a aktuální věta Janova evangelia a mimo jiné heslo jubilejních 100. Katolických
dnů v Lipsku, jež se zde odehrály 25. - 29. května 2016.
Před dvěma lety jsem se poprvé zúčastnila Katolických dnů v Regensburku. Pro nás Čechy se nesly
ve znamení společné historie a práce na znovuobnovování česko-německého přátelství. Otevřenost diskusí na toto a
jiná, u nás často tabuizovaná témata, ve mně probudila zvědavost. V pořadí již 100. Katolické dny, tentokrát
v převážně nevěřícím Lipsku, jsem si nechtěla nechat ujít!
Z Česka se na tento německý katolický sněm vydala třicetičlenná skupina opět pod vedením Sdružení
Ackermann-Gemeinde.
Ústředním tématem se stali, podle mého očekávání, uprchlíci. I ostatní témata byla skoro na míru ušitá
východoněmeckému Lipsku. Katolíci zde - mezi obyvateli, ale i mezi křesťany vůbec - tvoří menšinu. Tak nějak
přirozeně zde zapadly čtyři velké tematické okruhy: Ekumenismus, Život s Bohem a bez něj, Křesťansko-islámskožidovský dialog a Globální zodpovědnost.
Úvodní mše na slavnost Těla a Krve Páně se konala přímo v centru města na Augustusplatz, místě,
ze kterého se minulý režim křesťanství snažil za každou cenu vypudit. V roce 1968 došlo ke zbourání zde stojícího
Univerzitního kostela, ten totiž do konceptu socialistického urbanismu vůbec nezapadal. Úvodní mši často přerušil
potlesk, ten nejhlučnější se strhl po slovech berlínského arcibiskupa Kocha, když mezi účastníky s neskrývanou
vřelostí přivítal všechny uprchlíky.
Vybrat si ze široké nabídky přednášek, workshopů, výstav, koncertů, modliteb a mší bylo takřka nemožné.
Již v autobuse jsem listovala tlustou knihou s programem a zoufale se snažila sestavit nějaký harmonogram.
Ani na Katolických dnech si neodpočinete od rozhodování, a to někdy velmi bolestivého. Tak třeba v pátek
od 11:00 máte velké dilema: Partnerství, manželství a sexualita po Synodě o rodině (protože víte, že Němci jsou
na kontroverzní témata experti) anebo lákavá debata mezi židy, muslimy a křesťany s názvem Všichni lidé jsou si
rovni. Nakonec začleníte do rozhodovacího procesu velikost přednáškového sálu, protože se nezřídka stane, že jsou
prostory u zvláště šťavnatých témat přeplněny k prasknutí a z bezpečnostních důvodů uzavřeny.
Tak se podívejme, o čem se tentokrát diskutovalo:
Evropský islám, nebo islamizace Evropy? Úvodní slovo bylo nabídnuto islámské teoložce. Ale žádná
mohutná obhajoba islámu nepřišla. Místo toho se člověk na okamžik vžívá do života muslima. Mnozí se
v Německu už narodili, je to jejich domov, a teď slyší: pryč s islámem? Můžeme jejich život činit závislým na tom,
jak se v jiných zemích zneužívají lidská práva?
Hned další velké téma dne: Dítě za každou cenu. Na debatě se podílel biskup, politička, socioložka a
vedoucí kliniky asistované reprodukce. A posluchač byl svědkem něčeho, co bych nazvala gentlemanská
přestřelka, kdyby mezi diskutujícími nebyly i ženy. Můžeme adoptovat embryo, které nebylo využito při umělém
oplodnění? Má člověk právo na zdravé dítě? Je bezdětnost deficit, či plnohodnotná varianta? Nepřeceňujeme
náhodou manželství a rodičovství až přespříliš?
A dále Laudato si. Jak si vedeme rok po vydání ekologické encykliky papeže Františka? Ekologie již
pro katolíky není pouze volitelným předmětem. Spiritualita stvoření má být vnitřním postojem srdce. Jak se
k ekologii staví naše společenství a farnosti? Co jíme? Čím jezdíme? Co děláme pro naše klima? Vzděláváme se?
Ekologií se také velmi snadno dostáváme k ekumenismu a kontaktu s nevěřícími. A co se týče ekumenismu,
snažíme se oslovit sousedy jiných vyznání a zorganizovat třeba společné akce?
Na závěr jsme se unaveně zbortili na židle plní dojmů z předchozích dnů a přemýšleli, co jsme všechno
nestihli. Naši unavenou mysl osvěžil pater Anselm Grün: „Stále si vyčítáme, že jsme něco měli udělat jinak. To je
ale zbytečné. Všechno může být tak, jak je, i když to není dokonalé a naprosto správné. Bůh může vše proměnit
v požehnání.“ Jak osvobozující v honbě za maximálním užitkem a dokonalými rozhodnutími!
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Jestli jsem do Lipska přijížděla s velkým očekáváním, nebyla jsem zklamaná. Na všechny své odpovědi a
otázky jsem totiž nalezla spoustu dalších otázek.
Jedna odpověď byla ale společná, rezonovala celým setkáním prostřednictvím křesťanů, židů i muslimů:
Hle, člověk! V každém člověku je potřeba vidět hlavně člověka. Z úst kardinála Marxe zazněla při závěrečné
bohoslužbě naléhavá slova: „Nesmíme ztratit naši lidskou opravdovost. Ptáme se, co s námi bude, co bude s naší
církví? Řešíme naše problémy. Ale ta pravá otázka je: Co bude s člověkem? Co bude s planetou Zemí?“
Hana Kupková, Bad Hersfeld

PĚŠÍ POUŤ DĚTÍ A RODIČŮ DO KRÁLÍK
Když jsme v pátek 17.6. odcházeli na pouť, zdálo se, že nám déšť pokazí naše plány. Pršelo a fučelo,
ale my jsme se nenechali odradit. Chvíli jsme čekali a pak se nebojácně vydali na cestu. A vyplatilo se to. Počasí se
umoudřilo a my jsme v klidu a pohodě mohli dojít, s občasnými modlitebními zastávkami, ke kapli na Svaté
Trojici. Jsem rád, že jsem mohl tu cestu spolu s dětmi, rodiči a katechety projít. Bohužel tím moje pouť skončila,
protože jsem se musel vrátit na večerní bohoslužbu do Šumperka a v sobotu jel do katedrály na jáhenské svěcení.
Ostatní ale v klidu opekli špekáčky, ukončili den společně modlitbou, přespali ve stanech a ráno pokračovali
v cestě na poutní místo. Tam prošli svatou bránou a zúčastnili se mše svaté. Říkali, že bylo to moc fajn a já si
myslím, že je to pravda. Moc pěkný nápad, snad ho příští rok zopakujeme. Díky všem, kteří tu pouť pomohli
připravit a uskutečnit. Jelikož jsme měli mezi sebou vášnivého fotografa, pana Jana Havlíčka, přinášíme vám
malou fotoreportáž.
P. Slávek
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POUTĚ V PODESNÍ
HORNÍ BOHDÍKOV

SOBOTÍN

pouť k sv. Anně

pouť k sv. Vavřinci

sobota 23. 7. 2015
mše sv. v 9. 30 hod.

neděle 7. 8. 2015
mše sv. v 11.15 hod.
po mši sv. pohoštění na faře

VŘESOVÁ STUDÁNKA
sobota 27. 8. 2016: mše sv. ve 14.30 hod.
sobota 10. 9. 2016: mše sv. ve 14.30 hod
SILNICE ZE ŠUMPERKA PŘES VELKÉ LOSINY
NA ČERVENOHORSKÉ SEDLO BUDE UZAVŘENA.
Přístup:
 autem objížďkou přes Ramzovou do Jeseníku, z Jeseníku
na Červenohorské sedlo a pak pěšky
 místní dopravou do Ramzové, odtud na Šerák a pak
hřebenovkou na Vřesovou studánku (celodenní pouť),
 pěšky z Kout nad Desnou.
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Když čtete v názvu článku Hyacint, Primitiv nebo Proces, asi
si říkáte, že jsem se zbláznila anebo že vtipkuji. A v obou
případech máte pravdu. Pro dobu prázdnin jsem do naší
rubriky zařadila několik světců neobvyklých jmen.

SVĚTEC MÉHO SRDCE

HYACINT
(* 1183? Kamień Śląski u Opole – † 15. 8. 1257 Krakov, Polsko)

Svatý Hyacint (Krakovský) byl prvním polským knězem, který
vstoupil do nově vzniklého řádu dominikánů a jako misionář se
zasloužil o rozšíření dominikánského řádu ve východní a severní Evropě.
Hyacint byl sedmým dominikánem a pátým Polákem, který byl v r. 1594
papežem Klementem VIII. svatořečen. Jeho svátek se slaví
v římskokatolické církvi 17. července. Hyacint je vzýván při manželské
neplodnosti a v nebezpečí utonutí; je patronem dominikánů, maminek
po porodu v šestinedělí, Polska (zejména měst Krakova a Wroclawi),
Litvy, Pruska a Kyjeva. Atributy sv. Hyacinta jsou dominikánský hábit,
ciborium či monstrance s hostií, kalich, Panna Maria jako soška i zjevení.
Hyacint pocházel ze šlechtického rodu Odřivousů (Odrowąż), je
znám i pod jménem Jacek (Jacko, Jacinto) Odřivous. Narodil se na zámku Lance nad městem Kamienen v Horním
Slezsku. Jeho současníkem, příbuzným (a podle některých životopisců dokonce snad i rodným bratrem) byl
blahoslavený Česlav. Hyacint studoval teologii a právo na univerzitách v Bologni, Krakově, Paříži a patrně i v Praze.
Po dokončení studia se již jako vysvěcený kněz usadil v Krakově a brzy se stal kanovníkem u kostela Panny Marie.
V roce 1218 Hyacint doprovázel svého strýce, krakovského biskupa, na cestě k papežskému dvoru do Říma,
kde se setkal se svatým Dominikem. Uchvácen Dominikovou osobností a učením, vstoupil do jeho řádu.
Po dokončení noviciátu (asi v roce 1221) Dominik poslal Hyacinta, Česlava a další bratry šířit evangelium zpět
do střední Evropy.
S Hyacintem se z Říma vracel také Moravan Jindřich, který zůstal jako převor nového dominikánského
kláštera v Olomouci. Česlav získal od Přemysla Otakara I. v roce 1226
povolení založit v Praze na Novém Městě u kostela sv. Klimenta
dominikánský klášter. Řeholní oděv z Česlavových rukou přijala při vstupu
do třetího řádu sv. Dominika i svatá Zdislava z Lemberka.
Hyacint založil v r. 1222 při kostele Nejsvětější Trojice v Krakově
první dominikánský klášter v Polsku, následovaly další čtyři kláštery v
Kamieniu Pomorském, Gdaňsku, Plocku a Sandoměři. Hyacint sám se
věnoval misijní činnosti nejprve mezi Poláky, později i mezi Prusy a Tatary.
Tvrdí se, že Hyacint evangelizoval i Skandinávii, Litvu a Rusko. V každém
případě založil rozsáhlou řádovou provincii, která zabírala Polsko, Rusko,
Čechy (od r. 1301), Moravu, Braniborsko, Slezsko, Prusko a Pomořany.
Jediným cílem jeho činnosti bylo hlásání evangelia, které bylo v určité době
ztěžováno mongolskými vpády.
V legendárním vyprávění se hovoří o tom, jak při útoku Tatarů vzal
Hyacint ze svatostánku Nejsvětější Svátost, aby nebyla zneuctěna, a odcházel
s ní. Když šel kolem sochy Panny Marie, slyšel ji říkat: „Jakže, ty odnášíš

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 7, červenec/srpen 2016

Strana 17

Syna a Matku tu necháváš?“ – „Jsi příliš těžká, Matičko. Neunesl bych tě.“ – „Jen mě vezmi. Láska ti vše ulehčí.“
Poslechl tedy, vzal i sochu Panny Marie a přešel s těmito dvěma břemeny suchou nohou Dněpr.
Svatý Hyacint se stal největším misionářem 13. století. Boží Prozřetelnost skrze něho uskutečnila přání
sv. Dominika působit na východě a na severu Evropy. Hyacint zemřel v Krakově dne 15. srpna 1257. Beatifikován byl
papežem Klementem VII. dne 23. července 1530 a kanonizoval jej Klement VIII. dne 17. dubna 1594.

PRIMITIV
(1-2. st. n. l., Itálie)

Svatý Primitiv (z latinského „primitivus“ - první)
byl jedním z mučedníků za vlády římského císaře Hadriána.
V římském martyrologiu je připomínán 18. července.

Císař Hadrián (76-138 n. l.) téměř polovinu své
vlády strávil na cestách po římském impériu. Cestování
a stavitelství byly jeho dvěma velkými vášněmi. Putovala
s ním vždy celá armáda řemeslníků: kovářů, architektů,
stavitelů, tesařů a dalších. Téměř všude, kam vstoupil,
po sobě zanechal nějaký monument, stavěl chrámy a
divadla, městské hradby, lázně, mosty a akvadukty, celé
čtvrti nebo nová města. Např. ve Velké Británii nechal
postavit Hadriánův val na ochranu provincie proti
barbarským útočníkům. Ale jeho největším dílem zůstává
vila, kterou postavil poblíž Tivoli (na jižní straně Říma).
Tato nově postavená stavba měla být po dokončení
„zkolaudována“ pohanským způsobem. Někdo císaři
poradil, aby jako oběť bohům použil křesťany.
Na císařův příkaz tedy byl zatčen a předveden Primitiv a dalších šest mužů (legenda je uvádí jako druhy
v mučednické smrti, případně jako sedm synů Symforosy - prvokřesťanské mučednice), aby obětovali bohům a
v případě, že odmítnou, stali se obětí oni sami. Hadrián se hrozbami marně snažil přimět muže k tomu, aby uctili jeho
bohy, a proto je dal různým způsobem na sloupech v Herkulově chrámu krutě mučit. Primitivovo tělo prorazili kati
pod břichem. Mučedníci byli pohřbeni v Římě na Tiburtinské ulici u devátého milníku. Z ostatků tam uložených
získal císař Karel IV. v roce 1355 část pro hlavní pražský chrám.
Na Zelném trhu v Brně stojí sloup Nejsvětější Trojice s plastikami světců, mezi nimi i sv. Primitiva.
V římském martyrologiu můžeme najít ještě několik svatých či blahoslavených Primitivů. Jedná se vždy
o mučedníky a jejich svátky jsou stanoveny na 16.4. (sv. Primitiv ze Zaragozy - umučen ve Španělsku v r. 304 spolu
s dalšími osmnácti muži během posledního a nejkrvavějšího pronásledování křesťanů za vlády římského císaře
Diokleciána), 26.4. (sv. Primitiv z Gaby), 28.7. (bl. Primitiv Sandín Miñambres - augistiniánský kněz, zemřel
v r. 1936 v Madridu během španělské občanské války) a 27.11. (sv. Fakundus a Primitiv - synové sv. Marcela, žili
ve 4. st. n. l. v oblasti dnešního města Sahagún v provincii León ve Španělsku. Konzul Atticus v té době vydal edikt,
podle kterého údajně všichni obyvatelé regionu měli uctívat římské idoly. Fakundus a Primitiv se ale nařízení vzepřeli,
proto byli zadrženi, podrobeni krutému mučení a nakonec sťati. Jejich těla byla vhozena do řeky, odkud byla později
křesťany vytažena a pohřbena. V místě jejich mučednické smrti bylo prý v pozdějším století založeno benediktinské
opatství San Facundo, u kterého vyrostlo město Sahagún).
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PROCES
(*? – † r.67/70 Řím)

Svatý Proces (z latinského „processus, processio“ - postup, pokrok) byl jedním z prvních křesťanských
mučedníků. Nejčastěji je znázorňován s mečem nebo důtkami, případně na mučidlech. V římském martyrologiu je
připomínán 2. července.

Sv. Proces a Martinián pocházeli z Říma, kde jako pohanští vojáci hlídali v mamertinském žaláři vězněné
křesťany, podle legendy dokonce snad i apoštoly Petra a Pavla. Pod vlivem silné víry křesťanských zajatců se zřekli
římských bohů a dali se pokřtít. Svou víru netajili a byli pro ni
nějakou dobu vězněni a biti. Nakonec skončili na popravišti pod
mečem kata. Pohřbeni jsou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v jižní
příčné lodi pod oltářem nesoucím jejich jména.
Mamertinský žalář se skládá z podzemí a patra. Podzemní
část vězení (Tullianum), která byla postavena v 6. st. př.n.l., byla
určena pro vězně odsouzené k smrti. V místnosti je nyní k vidění
oltář s reliéfem (znázorňuje sv. Petra křtícího vězně) a obráceným
křížem na červeném mramoru, který symbolizuje, že sv. Petr byl
ukřižován hlavou dolů. Vedle oltáře je malý kruhový otvor
s pramenem vody, který zde prý sám zázračně vytryskl, aby sv.
Petr mohl pokřtít vězeňské strážce – Procesa a Martiniána.
Poutníci věří, že pramen má léčivé vlastnosti.
Původně byli Proces a Martinián pohřbeni na Via Aurelia
(bývalá římská cesta spojující Řím s městy Cosa a Pisa). Již ve
4. století zde byl postaven kostel, který byl zasvěcen oběma
mučedníkům. V České republice nalezneme sochy sv. Procesa a
Martiniána v kostele sv. Václava ve vesnici Veliš (4 km
jihozápadně od Jičína).
Anička Rozsívalová

Výročí kněžského svěcení
V letošním roce uplyne 15 roků od kněžského svěcení
o. Milana Palkoviče, faráře z Velkých Losin, Loučné nad Desnou a
Sobotína.
Děkujeme mu za jeho službu a vyprošujeme hojnost Božího
požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví. Radost i humor ať ho
provází až do smrti!
farníci Velkých Losin, Loučné a Sobotína
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Právě běží:
Florbal Angels Šumperk
o prázdninách pokračujeme stejně jako ve školním roce
pondělí v 18:00-19:00 a pátek v 19:30-21:00
přijďte, budeme rádi – hokejku a sportovní obuv s sebou
ve středu 28. 9. se uskuteční v naší farnosti jedinečný turnaj o svatováclavský
pohár – bližší informace v dalším Tam&tamu

Připravované akce:
Pěší pouť na Velehrad






v pondělí 4. 7. – sraz v 6:15 na vlakovém nádraží
pojedeme do Zdounek a odtud vyjdeme směr Bunč a dále do cíle, na Velehrad
přespání ve spacácích u sestřiček na zahradě
v pondělí i v úterý se zúčastníme programu Národní pouti
odjezd z Velehradu v úterý 5. 7. v odpoledních hodinách zpět do Šumperka

Světové dny mládeže
Prosím, modlete se za naše mladé!!!
více informací na internetové adrese: krakov2016.signaly.cz
Kontakt na mě: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230

Římskokatolická farnost Petrov,Rapotín,Vikýřovice
zve děti na PUTOVNÍ FARNÍ TÁBOR

„Potulné divadlo s Jonášem“
KDE: v Orlických horách

(doprava tam a zpět vlak + cyklobus)

(na trase Šerlich - O. Záhoří – Neratov - Zemská Brána - Lichkov)

KDY: 6.-10. srpna 2016
PRO KOHO: pro děti (případně s rodiči) od 7 let
JAK: Poputujeme pěšky (s bagáží na vozíku) jako dávní potulní herci podél
říčky Orlice od vsi ke vsi, kde přespíme (uvnitř či ve stanech), občas
zahrajeme divadlo o Jonášovi, někdy nás Jonáš vtáhne do svého příběhu...
Bližší informace či přihlášení:
K. Černohousová: karla.cernohousova@seznam.cz či osobně duchovní záštitě tábora – Františku Klíčovi
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Hurá, hurá,
prázdniny jsou tady! Tak si je pořádně užijte, dávejte na sebe
pozor a my se na vás budeme těšit zase v září s novými úkoly…
Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. + II. – všechny děti
V jednom z prázdninových evangelií navštíví
Pán Ježíš dvě sestry. Jedna se o něj pěkně
stará, druhá poslouchá, co jim povídá.
Víš, jak se jmenovaly? Doplň tajenku a
dozvíš se to.

V jiném evangeliu vyšle Pán Ježíš dalších sedmdesát
dva učedníků do světa. Najdeš cestu, kterou došli do
prvního města?

Když přišli k někomu na návštěvu, pozdravili tak, jak
je to naučil Pán Ježíš. „Pokoj tomuto ……(tajenka).“
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APOŠTOL
–
SAMARITÁN –
OVCE –
KRÁLOVSTVÍ – MOŠNA – ŠTÍR – ZÁKON –
DENÁR – ŽIVOT – PENÍZE – POMOC – ŠPÍNA –
HNĚV – SÝPKA – DUŠE – SODOMA – DŮM –
MISTR – ŠIMON – NÁROD – GOMORA – KÁMEN
– UČEDNÍK – DARY – ČLOVĚK – NADĚJE –
POTOK – VLK

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 7, červenec/srpen 2016

Strana 21

NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU ČERVENEC – SRPEN 2016

3.7.

5.7.
Sv. Cyril
a Metoděj

10.7.

17.7.

24.7.

31.7.

7.8.

14.8.

Bludov

10.30

17.00

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

Bohdíkov

10.30

----

7.30

10.30
BS
7.30

15.8.
Nanebevzetí
Panny
Marie
17.30

7.30

7.30

7.30

7.30

Bohutín

7.30

----

7.30

7.30

7.30

7.30

sobota
18.45

----

----

sobota
18.45

sobota
18.45

sobota
18.00
sobota
18.45

Branná

8.00

8.00

BS
8.00

8.00

8.00

8.00

Bratrušov

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

7.30

----

7.30

7.30

10.15
sobota
17.00
11.15

10.15

----

10.15
sobota
17.00
11.15

10.15
sobota
17.00
11.15

sobota
18.00
10.15
sobota
17.00
11.15

----

----

----

----

----

9.45

10.00

9.45

9.45

9.45

11.15

11.15

11.15

11.15

8.00
9.00

8.00
18.30
hřiště
9.00
sobota
6.7.
18.00

8.00
9.00
sobota
17.30

Bušín

Dolní
Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Kopřivná
Kunčice
Loučná nad
Desnou
Malá
Morava
Nové Losiny
Nový Malín
Olšany
Ostružná

---sobota
18.00

----

21.8.

28.8.

10.30

10.30

----

7.30

7.30

7.30

---

7.30

7.30

----

sobota
18.45

----

----

8.00

10.00

16.30

8.00

10.30

16.45

10.30

10.30

sobota
18.45
BS
8.00

BS
10.30
sobota
18.00
10.15
sobota
17.00
11.15

7.30

----

7.30

7.30

10.15
sobota
17.00
11.15

18.15

----

10.15
sobota
17.00
11.15

10.15
sobota
17.00
11.15

----

----

----

----

----

9.45

9.45

9.45

----

9.45

9.45

11.15

11.15

11.15

11.15

11.15

11.15

11.15

8.00
9.00
sobota
17.30

8.00
9.00
sobota
17.30

8.00
9.00

8.00
9.00
sobota
17.30

8.00
9.00

17.00
19.00

8.00
9.00

----

----

8.00
9.00
sobota
17.30

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

sobota
18.00

7.30
10.15
sobota
17.00
11.15
sobota
16.00

----

----

----

Pusté
Žibřidovice
Rapotín

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

16.00

9.00

9.00

9.00

18.00

9.00

10.30

10.30

10.30

9.00

9.00

----

----

----

----

----

----

9.00
sobota
16.00

19.15

Rejchartice

9.00
sobota
16.00

----

----

----

Raškov

7.30

----

10.30

BS
9.00

BS
10.30

BS
10.30

10.30

10.30

----

10.30

10.30

Ruda nad
Moravou
Sobotín

9.00

----

9.00

10.30

9.00

9.00

9.00

9.00

18.00

9.00

9.00

11.15

----

11.15

11.15

11.15

11.15

11.15

----

11.15

Staré Město

9.30

9.30

9.30

10.00

9.30

9.30

7.30

18.00

9.30

7, 9, 18

9.00

11.15
BS
9.30
7, 9,
18

7, 9,
18

7, 9,
18

7, 9,
18

7, 9,
18

7, 9, 18

18.00

7, 9, 18

11.15
BS
9.30
7, 9,
18

sobota
15.00

----

----

sobota
15.00

----

----

sobota
15.00

----

----

sobota
15.00

----

8.15

----

8.15

8.15

8.15

8.15

8.15

8.15

17.00

8.15

8.15

---14.30

-------

14.00
----

14.00
----

14.00
----

-------

14.00
14.30

14.00
----

14.00
----

14.00
----

-------

Šumperk
Šumperk
Domov důchodců
Velké
Losiny
Vojtíškov
Žárová

BS – bohoslužba slova se svatým přijímáním vedená jáhnem
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13. PEKAŘOVSKÁ POUŤ
12. - 14. 8. 2016 (pátek – neděle)
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Obec Jindřichov, Obnova kulturního dědictví
údolí Desné z.s., Římskokatolická farnost Velké Losiny a Veteran Klub Severního Pomoraví

HLAVNÍ PROGRAM:
sobota 13.8. Pekařov – u penzionu
7:30
8:15
8:30
11:00
11:30
11:40
12:30
13:15
14:15
15:00
15:00
16:00
17:30

–
–
–
–
–
–
–
–

12:30
13:15
14:15
14:45
15:30
16:00
18:00
19:00

19:00 – 24:00

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách
požehnání poutníkům v kostele
odchod poutníků z V. Losin do Pekařova
přivítání poutníků a flašinetářů v kapli a průvod k Penzionu Pekařov
slavnostní zahájení pouti a VII. Mezinárodního setkání flašinetářů,
připomenutí výročí 10 let časopisu Podesní
představení a hudební vystoupení flašinetářů (CZ, SK, D, PL, F, CH, SLO)
hudební vystoupení folklórního souboru SENIOŘI ŠUMPERK
hudební vystoupení flašinetářů
gotická a renesanční hudba MUSICUS CATUS a historické kroje Podesní
poutní požehnání u kapličky Panny Marie Lurdské
hudební vystoupení flašinetářů
Mše svatá v kapli
rodinné kramářské písně za doprovodu flašinetářů před kaplí a rozloučení
s poutí
reprodukovaná hudba k poslechu i tanci

DOPROVODNÝ PROGRAM:
sobota 13.8. Pekařov – u penzionu, u kaple
10.00 - 16.00

12:30
12:30
13:30
14:15
15:00

- 16:00
– 13:15
– 13:50
– 14:45
– 15:45

dětská pouť, projížďka na koních, prodejní stánky a ukázky lidových řemesel,
pouliční divadlo a kouzla pro děti, výstava fotografií
výstava historických vozidel (horní část Pekařova)
produkce „potulných“ flašinetářů na různých místech Pekařova
amatérské divadlo z Podesní „O JONÁŠOVI“ - hra se zpěvy a veselím (u kaple)
společnost VYSMÁTO ALEŠE BÍLKA - loutkové divadlo pro děti (u kaple)
kouzelník JAKUB BÍLEK – kouzla pro děti (u kaple)
PANOPTIKUM MAXE FISCHE – originální pouliční divadlo (u kaple)

DALŠÍ PROGRAM:
pátek 12.8. Hostinec Na Rychtě Hanušovice
16:00-19:00

vystoupení flašinetářů, ukázka historických vozidel
PANOPTIKUM MAXE FISCHE – originální pouliční divadlo

Ruční papírna Velké Losiny
15:30-19:00

gotická a renesanční hudba MUSICUS CATUS
vystoupení flašinetářů

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 7, červenec/srpen 2016

Strana 23

neděle 14.8. Ruční papírna Velké Losiny, KKC a kostel Rapotín
10:00-15:00

vystoupení flašinetářů

Pizzeria Istria V. Losiny (bývalý hotel Praděd)
13:00-16:00

setkání autorů a příznivců časopisu Podesní (výročí 10 let)

Akce se koná za každého počasí, změna programu vyhrazena, aktuální informace na
www.vresovka.cz.
Parkování v Pekařově je monitorováno Policií ČR (jedno osobní vozidlo 40 Kč).
Dobrovolné vstupné bude použito na uspořádání pouti.
Akce se koná za finanční podpory Olomouckého kraje.

Opět bude moje slovo krátké.
Nejprve chci pozvat k modlitbě. V pondělí
13. července máme vždy v Šumperku adorační den.
Tentokrát jen s malou změnou: nebude kvůli opravám
v kostele sv. Jana, ale u sv. Barbory. Modlitby není nikdy dost a každý z nás má srdce plné toho, co je třeba dát
Pánu. Ale je třeba to udělat. Papež František to vysvětlil pěkně jednoduše: „Pokud se nemodlíme, zavíráme Pánu
dveře. A nemodlit se, znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak modlitba tváří v tvář problému,
svízelné situaci či kalamitě, je otevřením dveří Pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože On to umí zařídit a
znovu uspořádat. To je modlitba, totiž otevření dveří Pánu, aby něco mohl učinit. Zavřeme-li dveře, Pán nemůže
učinit nic.“ Tak vás zvu, abyste pustili Pána do všeho, co prožíváte. Je tu příležitost.
Spolu s časopisem vám posíláme další nabídku Karmelitánského nakladatelství. Možná, že vás něco
zaujme, třeba sháníte nějaký dárek nebo nevíte, jakou knihu vzít s sebou na dovolenou… Doufám, že tuto nabídku
někteří z vás rádi využijí.
Podruhé otiskujeme prázdninový pořad bohoslužeb v celém děkanátu. Dávejte pozor a sledujte tabulku,
ať nenastanou zmatky.
Přeji vám krásné prázdniny, dovolené, léto… A nezapomeňte prožívat červenec spolu s mladými!
žehnám všem. P. Slawomir
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LEO MAASBURG
MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY

NA POKRAČOVÁNÍ
14.

KAPITOLA
V říši zla

Matka Tereza věděla, že neexistuje jen hlad po chlebu, ale ještě mnohem větší hlad po důstojnosti, po tom,
aby člověk byl milován. „Neexistuje jen žízeň po vodě,“ opakovala často, „ale i žízeň po Božím slově.“ Tento hlad
a žízeň existovaly v západních zemích s tržním hospodářstvím i v takzvaných státech východního bloku, ve kterých
vládli komunisté. Nemohl je však utišit ani volný trh, ani marxisticko-leninská či maoistická ideologie.
Velký pás ateistických států, který sahal od „železné opony“ ve středu Evropy až po Tichý oceán a obepínal
východní blok ovládaný Moskvou a Čínskou lidovou republiku, byl pro náboženská společenství a hlavně pro
katolické misionáře takřka nepřístupný. Téměř každá forma praktikování víry byla až po soukromou sféru
pronásledována a násilně potlačována.
Slovenský biskup v exilu Pavol Hnilica, pro kterého jsem pracoval v Římě, opakovaně Matku Terezu prosil,
aby poslala svoje sestry do Ruska. Hodně si s ní povídal o svých zkušenostech s komunismem. V roce 1984 sám
vycestoval do Indie ve snaze přesvědčit ji, aby poslala své sestry do Sovětského svazu. Zpočátku váhala, protože je
nechtěla vrhnout do spárů politiky. Potom ale dostala od papeže Jana Pavla II. k dobrodružství v Sovětském svazu
zelenou – a papežské požehnání.
„Vy běžte tam, kam já jít nemůžu!“ řekl papež. To byl pro Matku Terezu jasný pokyn.
Na jednu cestu, která biskupa Hnilicu a mě roku 1984 vedla z Kalkaty přes Moskvu do Říma, nám Matka
Tereza dala igelitovou tašku plnou zázračných medailek s prosbou, abychom je „zasadili“ v Moskvě. Bude se
sestrami zasypávat nebe modlitbami, aby Matka Boží povolala sestry do Moskvy a umožnila jim v Sovětském
svazu působit.
Už víckrát a z různých důvodů Matka Tereza „zasadila“ medailky. Podle mě to pro ni byl určitý druh
modlitby a úkon víry. Medailka musela padnout do půdy, následovaly modlitby a až potom mohl člověk plný víry
očekávat výsledek.
Tato prosba k Matce Boží byla velká, protože kongregace sester Matky Terezy by jako první katolická řehole
oficiálně vstoupila do komunistického Sovětského svazu. Byl to pořádný pytel, batoh se stovkami medailek, které
jsme měli vzít od Matky Terezy do Moskvy.
Se sovětským tranzitním vízem se člověk v té době mohl zdržet v Moskvě až osm dní. S biskupem Hnilicou
jsme se rozhodli, že ten čas naplno využijeme k prohlídce Moskvy a k vykonání příkazu Matky Terezy. Bylo však
třeba překonat mnoho těžkostí. Ještě dobře se pamatuji na svůj ne právě optimistický komentář ohledně toho, co
jsme od daného riskantního podniku mohli očekávat: „Osm dní v Moskvě – dvacet roků na Sibiři.“
Ale vezměme to pěkně popořádku. Napřed jsme se z cesty s Matkou Terezou do jihoindických domů její
řehole vrátili do Kalkaty se zpožděním, a tak jsme byli nuceni odjezd do Moskvy o týden posunout. Kancelář
Aeroflotu v Kalkatě se nám ale zdráhala vystavit nové letenky, protože jsme nemohli předložit nová víza na
plánovanou dobu cesty. A sovětský konzulát se zase zdráhal vystavit nám víza, dokud nepředložíme změněné
letenky. Protože se oba úřady i přes víceré domlouvání chovaly tvrdohlavě, byl jsem na pokraji zoufalství a
nevěděl, co si počít.
Potom mě napadlo jednu zázračnou medailku, kterou mi Matka Tereza dala do Moskvy, vyzkoušet na
pracovnici kanceláře Aeroflotu v Kalkatě. A zabralo to: stal se první malý zázrak. Podal jsem mladé ženě medailku
a řekl jsem: „Ještě jednou na konzulátu zkusím, jestli mi změní víza, ale už v to ani nedoufám.“
Když už jsem byl u dveří, zavolala mě zpátky a řekla: „Dávejte pozor, přilepím vám na letenky nálepky se
změněným datem cesty. Vlastně to udělat nesmím, ale běžte s tím přímo na konzulát, a když vám tam dají víza,
hned nálepky strhněte a vraťte se ke mně. Potom vám oficiálně vystavím nové letenky.“
Nakonec se naši cestu přesunout podařilo.
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Mezitím jsme se doslechli, že papež Jan Pavel II. chce na základě poselství z Fatimy zasvětit Rusko a celý
svět 25. března 1984, na svátek Zvěstování Páně, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež každého biskupa
požádal, aby toto zasvěcení vykonal ve své diecézi. Kdo to ale udělá v Sovětském svazu, v Rusku, ve kterém
nesídlí žádný katolický biskup a pro které si Matka Boží úkon zasvěcení obzvlášť přála?
Letěli jsme letadlem společnosti Aeroflot přes Bangkok do Moskvy a do sovětského hlavního města jsme
dorazili po půlnoci. S biskupem Hnilicou jsme byli jediní cestující, kteří hned nepokračovali v dalším letu, ale
chtěli využít tranzitních dnů v Moskvě. Museli jsme projít celní kontrolou, která v Sovětském svazu byla dost
přísná a nepříjemná. Prohrabávali se nám v zavazadlech a našli nejen podezřelý biskupský náprsní kříž a pár mincí
z Vatikánu, ale i sáček se stovkami zázračných medailek. Tehdy, jak známo, bylo do Sovětského svazu přísně
zakázáno vozit náboženské předměty, a tak jsme byli připravení na značné těžkosti. Pro exilového slovenského
biskupa Hnilicu nebylo bez rizika, že vůbec do SSSR vycestoval.
I tady se však ukázala zázračná síla medailek: biskup Hnilica se kontrolujícího úředníka zeptal, zda se mu
taková medailka líbí a zda by ji nechtěl. Kontrolu jsme přežili.
Podobný malý zázrak medailka – respektive Panna Maria – způsobila za několik dní, a sice 24. března, den
před liturgickým svátkem Zvěstování Páně, kdy Jan Pavel II. chtěl uskutečnit zasvěcení světa Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie. Na pozvání pracovníka velvyslanectví jsme se se skupinou diplomatů „náhodou“ dostali do
Kremlu prohlédnout si tam kostely. Kontrolující úředník měl námitky vůči náprsní tašce biskupa a zakázal mu ji
vzít dovnitř. Znovu jedna medailka, krátký pohled stranou na kolegu policistu, kývnutí – a už jsme i s biskupovou
náprsní taškou byli v Kremlu a mohli jsme tam navštívit nejen nádherný chrám Archanděla Michaela, ale i chrám
Zvěstování Panně Marii. Obsah zmíněné tašky byl velmi důležitý pro náš další plán. Chtěli jsme sloužit mši svatou
v kostele, který byl – uprostřed Kremlu, centra sovětské moci –, zasvěcen tajemství Zvěstování Panně Marii.
Opírajíce se o trůn patriarchy, jsme tam nepovšimnuti množstvím turistů mši svatou slavili. Komunistické
stranické noviny Pravda nám díky svému velkému formátu sloužily jako maskování. Za těmito vládou povolenými
propagandistickými novinami jsme bez problémů mohli skrýt zkopírované mešní texty i text zasvěcení světa
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Poté, co biskup Hnilica vykonal zasvěcení, vzpomněl jsem si na příkaz Matky Terezy „zasadit“ v srdci
Moskvy medailky. V chrámu Zvěstování Panně Marii stojí sarkofágy několika carů, někdy s menším odstupem od
stěny; cit mi říkal, že medailka ve štěrbině za sarkofágem by mohla nerušeně přinášet ovoce po celá staletí – v
nestřeženém okamžiku jsem ji tam hodil.
Bohužel, právě v té chvíli v kostele ustala všeobecná vřava. Zřetelně bylo slyšet cinknutí medailky
dopadající na zem. Vmžiku se objevili bezpečnostní pracovníci a rozčileně začali pátrat po příčině nezvyklého
zvuku. Musel jsem rychle zahrát nezúčastněného turistu, ačkoli se mi výrazně zrychlil tep. Po dlouhých,
předlouhých pěti minutách neúspěšného hledání to úředníci vzdali. Ta medailka tam pravděpodobně ještě stále leží;
doufejme, že bude za carovým sarkofágem v chrámu Zvěstování Panně Marii v Kremlu ještě sto let.
Díky modlitbě a víře Matky Terezy přinesla tato medailka mnoho ovoce: na území bývalého Sovětského
svazu je dnes víc než dvacet domů Misionářek lásky.
Následujícího dne jsme se vydali na zpáteční cestu do Říma. Když jsem při odchodu z hotelu chtěl u ospalé
recepční vyrovnat naše účty a řekl jsem naše jména, vyšlo z ní jen strohé: „Nět.“ (Ne.) Zopakoval jsem naše jména,
ale znovu následovalo: „Nět.“ Když ani biskup Hnilica se svojí ruštinou nedostal jinou odpověď než: „Nět“,
pomyslel si jen: Dobře, byli jsme tedy hosty Matky Boží. A bez zábran jsme hotel opustili.
Náhoda tomu chtěla, abychom – kvůli dvouhodinovému časovému posunu – přistáli v deset hodin ráno v
Římě. Napadlo nás, že bychom „oficiální“ zasvěcení světa Matce Boží mohli vykonat ještě jednou spolu s papežem
na závěr slavnostní mše na Svatopetrském náměstí. I když jsem se pro zdlouhavost římského provozu už vzdal
naděje, že se z letiště do Vatikánu dostaneme včas, i tentokrát tomu mělo být jinak. Člen Papežské švýcarské gardy
mě a biskupa zavedl prázdnou bazilikou a potom velkým portálem na pronikavé světlo, do kterého v to krásné
nedělní ráno bylo zahaleno náměstí svatého Petra. Přišli jsme přesně v okamžiku, kdy papež začínal pronášet
modlitbu zasvěcení: „Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Boží Rodičko...“
Po slavnosti biskup Hnilica informoval Svatého otce o tajném zasvěcení v Kremlu, předal mu jablko z
moskevského trhu – a jednu ze zbylých zázračných medailek. Papež byl těmito Božími náhodami hluboce dojat a
považoval je ze strany Matky Boží za potvrzení správnosti zasvěcení a souhlasu s její prosbou ve Fatimě.
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O rok později, v roce 1985, se v Moskvě dostal k moci Michail Gorbačov a pro Matku Terezu se začal dít
jeden zázrak za druhým. Mít v Sovětském svazu v osmdesátých letech řeholní dům se čtyřmi sestrami, to mohlo
být jen „Jeho dílo“! Prostě zázrak.
Zdálo se, že výchozí právní situace – a ještě víc politická doktrína – od samého začátku založení katolické
řeholní společnosti v Sovětském svazu vylučovala. Zákon charitativní organizace na území SSSR zakazoval. K
čemu by byla dobročinná sdružení, když ideologická doktrína spočívala v přesvědčení, že vše potřebné pro všechny
zajistí stát a komunistická strana?
V „pracovním ráji“ Sovětského svazu nemohli přece existovat lidé, o které se nikdo nestará. To bylo
komunistické dogma.
První odpověď vysoce postaveného stranického funkcionáře Matce Tereze, když chtěla přivést svoje sestry
do Moskvy, zněla: „U nás nemáme chudé. Co by tu tedy vaše sestry mohly dělat? Na rozdíl od Západu u nás stát
zabezpečí lidem všechno, co potřebují.“
Odpověď Matky Terezy byla klidná a věcná: „Budou prokazovat něžnou lásku a péči těm, kteří v životě
nikoho nemají. To stát nedokáže.“
Nevíme, z jakého důvodu, ale v roce 1988 byl změněn zákon, který zakazoval charitativní organizace. Až
tehdy vznikla možnost vyslat do Sovětského svazu sestry. I to bylo „Jeho dílo“, o tom byla Matka Tereza
přesvědčena. K tomu, aby její sestry mohly nejchudším z chudých v Sovětském svazu věnovat „něžnou lásku a
péči“, bylo nezbytné absolvovat dlouhou cestu „přípravných zázraků“.
V červenci 1987 uvedly dvě americké režisérky Ann a Jeanette Petriovy na Moskevském filmovém festivalu
dokumentární film o Matce Tereze a za dlouhotrvajícího potlesku publika za něj získaly Cenu Sovětského
mírového výboru. Do té doby sotva v Sovětském svazu někdo o Matce Tereze slyšel, teď ale vyvstala otázka, proč
tato malá žena, která procestovala celý svět a vykonala mimořádné věci, dosud nikdy do Sovětského svazu
nepřijela. Odpověď byla jednoduchá: Nikdy nebyla pozvána.
Díky oceněnému dokumentárnímu filmu, který asi pohnul i srdci mnohých stranických veličin, byla Matce
Tereze udělena cenu Sovětského mírového výboru, jehož předsedou tehdy byl Genrich Borovik. Udělení ceny dalo
podnět k pozvání Matky Terezy a ona pozvání ráda přijala. Ve velkém chvatu se obstarávala potřebná víza a
cestovní doklady na tento „výpad“ do centra světového komunismu.
Cestu zorganizovala Jeanette Petriová, režisérka a zároveň úzká spolupracovnice sester. Vyděsila se, když
Matka Tereza večer před odletem do Moskvy vyrukovala s překvapením. Bude se prý divit, kdo na tu cestu ještě
pojede. Paní Petriová, která už znala schopnost Matky Terezy prosadit se, byla znepokojena: „Matko Terezo, pro
další osobu už určitě nedostaneme vízum!“
„Tato osoba nepotřebuje vízum,“ tajemně se usmívala Matka Tereza a před zmatenou cestovní skupinu
postavila asi sedmdesáticentimetrovou sochu Panny Marie. „Touží cestovat s námi,“ vysvětlovala Matka Tereza,
„protože máme dohodu: ona mi pomáhá, abych mohla přijet do komplikované země, a já ji tam za to vezmu. Tak to
funguje vždycky.“
S tou sochou přijela Matka Tereza 19. srpna 1987 poprvé v životě do Moskvy, kde jí byla na slavnostním
ceremoniálu v přítomnosti četných novinářů předána Cena Sovětského mírového výboru. Rozhodně jí neunikl
záměr mnoha komunistických funkcionářů použít ji jako politický nástroj. Matka Tereza se však nikdy nenechala
zatáhnout do politického obchodu.
Stejně tak i zde. Ve své děkovné řeči mluvila o vlastní záležitosti: „Stříbro ani zlato nemám,“ citovala slova
svatého Petra chromému žebrákovi u Krásné brány (Sk 3,6), „ale mým darem pro Sovětský svaz jsou moje sestry,
které nabízím.“ Tím dala první podnět k něčemu, co do té doby nikdo – ať už v Sovětském svazu nebo mimo něj –
nepovažoval za možné: darovat Ježíše nejchudším z chudých v Rusku, přímo v srdci světového komunismu, a to ve
svátostech a láskyplné službě řeholního společenství. Vzhledem k pronásledování křesťanů, které začalo v roce
1917, kdy se moci chopil Lenin, a vzhledem k přetrvávajícímu potlačování víry v onom impériu, jež americký
prezident Ronald Reagan ne bezdůvodně nazval „říší zla“, to byl skutečně zázrak.
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Uběhl víc jak rok, než „darované“ sestry dostaly víza. Konečně jsme se dočkali: 15. prosince 1988 jsem
Matku Terezu, designovanou regionální představenou Malu, paní Petriovou a čtyři sestry mohl doprovodit na
letiště v Římě. Cílem byla Moskva. Byl tam pouze jeden katolický kněz, otec Norman, který působil jako diplomat
na francouzském velvyslanectví, proto Matka Tereza chtěla pro své sestry s sebou vzít vlastního kněze. Dostal jsem
od svého biskupa v Římě povolení, abych byl Matce Tereze k dispozici, kdyby mě potřebovala. Požádal jsem pro
jistotu o vízum do Sovětského svazu, ale očekával jsem, že nastoupím až v novém roce.
Na jedné návštěvě Matky Terezy u kardinála Angela Sodana, vatikánského státního sekretáře, jsem pro
každý případ dostal všechna zplnomocnění, která budu potřebovat v případě nasazení v Sovětském svazu: povolení
křtít a biřmovat, jakož i „konvalidovat“ katolická manželství, platně uzavřená v sovětských podmínkách nouze
tajně a bez kněze. Počítal jsem s tím, že Matka Tereza mě do Moskvy povolá až po Vánocích, i když vízum jsem
už měl v tašce.
Když jsem čtyři dny před Vánoci byl na cestě z Říma přes Vídeň do Mnichova k sourozencům, abych s nimi
slavil Štědrý večer, zastihl mě fax z Moskvy: „Milý otče Leo, přijeď ihned, přivez si všechno s sebou, Bůh ti
žehnej. Matka Tereza MC.“ Moji sourozenci přijali moje ujišťování, že se na Štědrý večer určitě z Moskvy vrátím,
skepticky. Měli pravdu: zůstal jsem tam do července.
Se dvěma dalšími sestrami jsem ještě ten večer sedl na letadlo do Ruska. Na letišti v Moskvě nás přivítala
Matka Tereza. Byla celá nadšená a pozdravila nás vizionářskými slovy: „Prosila jsem Matku Boží, aby nám za
každé tajemství růžence (tehdy jich bylo patnáct, dnes jich je celkem dvacet) darovala v Sovětském svazu jeden
dům.“ Ještě pod dojmem těžkostí, které měla první skupina sester i já sám, než jsme vůbec dostali povolení
vycestovat, jsem se rozpačitě usmál. Tajně jsem si tak trochu neuctivě pomyslel: Ó jé, teď už pomalu stárne a
začíná snít.
Za deset let, 25. srpna 1997, dva týdny před smrtí Matky Terezy, jsem v Moskvě zakončil týdenní duchovní
cvičení pro všechny sestry představené na území již zaniklého Sovětského svazu. Skupinová fotografie ukazuje
nepopsatelnou vizionářskou sílu Matky Terezy: bylo tam přesně patnáct představených patnácti řeholních domů se
svými zástupkyněmi. Každý dům dodnes nese název jednoho růžencového tajemství.

Znal jsem Sovětský svaz z předchozích návštěv a nebyl mi cizí pocit mdloby, který člověka mohl
přepadnout, když se během pasové kontroly nebo při vstupu do hotelu setkal s všemocně vypadajícím policistou či
zaměstnancem tajné služby. Pro veselé sestry to musel být šok, když se na ně takoví lidé osopili: „Mlčte! Mluvte,
jen když jste tázány!“
A to jsme byli privilegovaní cizinci. Pomalu, ale nezadržitelně se mě zmocňoval tísnivý pocit, ba strach.
Sevřelo se mi hrdlo a chtěl jsem vzít do zaječích. Jelikož však útěk z „pracovního ráje“ Sovětského svazu nebyl
kvůli velmi přísným kontrolám možný, cítil jsem se jako v obrovském a hermeticky uzavřeném vězení.
Tento stav měl ale i pozitivní stránku: nanejvýš aktuální se pro nás stala modlitba „Pod ochranu tvou se
utíkáme, svatá Boží Rodičko...“ Tato modlitba, nejstarší známá k Panně Marii, která byla nalezena na egyptském
papyru ze třetího století, ve mně vzbudila velkou důvěru v Boha: andělé a svatí jsou naši stálí průvodci a
koneckonců i naše jediná ochrana.
Jízda do centra Moskvy, kde zpočátku umístili sestry ve třech nemocničních pokojích, vedla podél
nekonečných řad škaredých a chladných obytných bloků, míjeli jsme fádně oblečené lidi, z jejichž tváří se dala
vyčíst duchovní chudoba a netušené trápení. I Kreml a v jeho bezprostřední blízkosti vězení Lubljanka, v jehož
sklepeních v sedmi poschodích hluboko pod zemí umučili a zabili tisíce věřících a odpůrců režimu, v nás zanechaly
zdrcující dojem.
Navštívili jsme jediný katolický kostel v několikamilionové Moskvě. Svatý Ludvík stál příznačně vtěsnaný
mezi dva domy sovětské tajné služby, pověstné KGB. Vědělo se – a říkalo se to přinejmenším s rukou na ústech –,
že sklepní vězení KGB se táhla i hluboko pod kostel.
Obec věřících byla malá a tvořily ji téměř výlučně staré babičky. Atmosféra plná strachu a nedůvěry vůči
každému neznámému návštěvníkovi byla doslova hmatatelná. Jak hluboko musela utkvít vzpomínka, že tajná
služba za revoluce zabavila křestní matriky kostela svatého Ludvíka a zatýkala a střílela věřící systematicky podle
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záznamů, které se v nich nacházely. Velmi starý a téměř slepý kněz celý rok den co den slavil tutéž bohoslužbu:
zádušní mši.
Matka Tereza měla jednoduché a zároveň osvobozující vysvětlení této hrůzostrašné skutečnosti: „Je slepý a
pravděpodobně jediné mešní modlitby, které umí nazpaměť, jsou za zesnulé.“
Jako všude, kde Matka Tereza založila nový dům své řehole, tak i v Rusku její první věcí bylo zřídit v jedné
ze tří místností, které měly k dispozici v sedmém poschodí v nemocnici Bolševickaja, kapli se svátostí oltářní. „I
thirst.“ (Žízním.) Tato poslední slova Ježíše na kříži je možné si přečíst v každé kapli sester pod pravým ramenem
Ukřižovaného. Vysvětlují, proč Matka Tereza chtěla svoje sestry přivést do centra ateismu: láskyplná touha Boží,
žízeň Boha po tom, aby miloval a byl milován, není omezena ani politickými, ani kulturními nebo státními
hranicemi.
Potom přišel Štědrý večer. Uprostřed duchovní bídy města a obklopeny trpícími lidmi velké nemocnice
Bolševickaja slavila malá skupina kolem Matky Terezy o půlnoci mši svatou. Nebylo to jen výškou sedmého patra,
že se nám nebe zdálo tak blízko: poprvé od říjnové revoluce roku 1917 oslavovala malá skupinka katolických
misionářských sester v srdci sovětského impéria s oficiálním povolením Kristovo narození. Bylo to malé semínko,
které mělo přinést hojné ovoce.
Mezi zdravotními sestrami, lékaři a pacienty se jako blesk rozneslo, že v nemocnici se ten večer bude slavit
mše. Jak potichu přišli, tak zase odešli: první návštěvníci nemocniční pokojové kaple, která toho večera praskala ve
švech.

15.
KAPITOLA
Sovětské Vánoce
„Moře bídy“ v Sovětském svazu bylo stále přítomné. Ještě ji zvětšily smutné okolnosti, když se ve druhém
prosincovém týdnu roku 1988 otřásla zem v Arménii a důsledkem tohoto zemětřesení se vícepatrové budovy zřítily
jako domečky z karet. Nejvíc postiženy byly oblasti kolem Spitaku a Leninakanu (dnešní Gjumri). Oplakávalo se
zde víc než třicet tisíc obětí, mezi nimi tisíce dětí.
Sestry se v domě v Moskvě ještě ani pořádně nezabydlely, když Matka Tereza přijala pozvání zástupkyně
Arménského mírového výboru, aby vyslala čtyři sestry a jednoho kněze do Jerevanu, hlavního města Arménie.
Měli prokazovat „pokornou lásku a službu“ (humble love and service) v jedné dětské nemocnici a tak dětem a
jejich příbuzným poskytovat útěchu i naději ve velmi těžké době. Nemocnice byla před několika lety postavena pro
sto dvacet dětí. Teď jich v ní bylo víc než šest set, většinou oběti zemětřesení.
Náš rychlý, ba překotný odjezd z Moskvy nám téměř nedopřál čas na přípravu. Dlouhé vyčkávání, nebyl,
podobně jako často už dřív, ani v tomto případě styl Matky Terezy. Vánoce, svátky Ježíšova narození – to pro ni
byly správné dny k tomu, aby se čtyřmi sestrami a jedním knězem pospíchala na pomoc utrpením zkoušenému
obyvatelstvu Arménie. Odlet z Moskvy do Jerevanu byl stanoven na odpoledne Božího hodu vánočního. Ani náš
němý údiv nad spěchem, ani sněhová vánice nemohly odjezd oddálit, přinejmenším ne k letišti Šeremetěvo.
Protože hrozilo, že nejen Moskva, ale i cíl naší cesty Jerevan zapadne sněhem, museli jsme dlouhé hodiny
čekat na letišti. S Matkou Terezou, která byla ještě pořád vedena jako čestný host mírového výboru, jsme byli i my
VIP a mohli jsme čas čekání na letišti strávit ve speciální stranické hale nebo v hale KGB. Nálada v salonu
vysokých stranických předáků, zpravidla se vyznačující důležitým mocenským mlčením nebo možná i strachem,
nemohla snad s ničím kontrastovat silněji než s živým a rozrušeným štěbetáním mladých, kávově hnědých
indických sester v zářivých bílo-modrých sárí, a postupně se měnila.
Indická sárí a moskevská sněhová vánice. Ledový vichr v minusových teplotách a Matka Tereza v
otevřených kožených sandálech bez ponožek. Jak by se mohl zřetelněji projevit kontrast komunistické moci a
evangelijní chudoby? Také salon KGB zažil proměnu, kterou v této betonové stavbě s bombastickým nevkusným
plastovým nábytkem a neslýchaně neudržovanými koberci nikdo nečekal.
Když bylo čekání neodvratné, Matka Tereza ho vždycky vyplnila apoštolátem, modlitbou, veselými
rozhovory a vtipkováním se sestrami. I tento vánoční večer sestry přátelsky pozdravily čekající hosty v salonu VIP
a hned byl první nesmělý úsměv odměněn zázračnou medailkou z tašky pokladů Matky Terezy. Ona a její sestry
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každou zvědavost, každý tázavý pohled využily jako vítanou příležitost darovat úsměv nebo přátelské slovo. Brzy
měli všichni hosté Bogorodicu (Matku Boží) – toto ruské slovo už Matka Tereza znala – zavěšenou v podobě
zázračné medailky na řetízku či šňůrce kolem krku nebo dobře uloženou v náprsní tašce. Ty, kteří trochu mluvili
anglicky, Matka Tereza naučila modlitbu hodící se k medailce: „Mary, mother of Jesus, be a mother to me.“
(Maria, Matko Ježíše, buď i mojí matkou.)
Radost z tohoto malého gesta lásky a údiv nad ním byly veliké. Veliký bylo i všeobecné podivení, když si
sestry přisunuly křesla k sobě a s ohledem na přítomné se potichu pomodlily polední modlitbu a zpívaly. Ve velké
hale se rozhostilo mlčení, které by bylo hodno nábožnosti v dómu při půlnoční mši. Podvědomě jsem ale pociťoval
strach, že by stráž přede dveřmi mohla náhle udělat konec tomu zbožnému rozletu a znovu nastolit ateistickou
„normálnost“.
Nic takového se ale nestalo. Sotva dozněl poslední pozdrav Panně Marii, sestry vyčarovaly z tašek a krabic
čerstvý moskevský černý chléb, tavený sýr a, světe div se, malá čokoládová velikonoční vajíčka. Velikonoční
vajíčka na Vánoce!
Všichni cestující byli pozváni na chléb a velikonoční vajíčka, ale pouze ti nejodvážnější si vzali plastové
kelímky se šumivou žlutozelenou tekutinou nalitou z láhve, kterou vylovila z tašky jedna ze sester. Když po veselé
půlhodince sestry zabalily zbytky a umyly plastové kelímky, přišel čas na zasloužený odpočinek. Matka Tereza se
posadila do jednoho z pseudobarokních křesel pod obrovskou malbu, vzala do ruky noviny a začala luštit písmena
azbuky, které se naučila v dětství v srbské škole ve Skopje. Nad nimi si zdřímla. Noviny ji téměř celou přikryly.
Naskytl se mi obraz, na který nikdy nezapomenu: Matka Tereza na první svátek vánoční roku 1988 v Moskvě, v
srdci sovětské říše, sedí na barokním trůně pod monumentálním obrazem Lenina, přikryta komunistickými
stranickými novinami Pravda. A úplně klidně spí.

Po letištní ploše se ještě dlouhé hodiny honily velké bílé sněhové vločky. Na odlet z Moskvy se dalo
pomýšlet až večer. Ačkoli bylo hodně letů zrušeno, naše letadlo se, sice už za tmy, zdvihlo od země. Do poslední
chvíle nebylo jisté, zda budeme moci přistát na letišti hlavního města Jerevanu, postiženého zemětřesením. Několik
dní po ničivém zemětřesení měla stále před civilními letadly přednost vojenská a pomocná letadla, která
dopravovala životně důležité zboží a pátrací skupiny na vyhledávání obětí po zemětřesení. Po řadě oblíbených
„rychlých novén“ Matky Terezy jsme uprostřed sněhové vánice přistávali. V pilotově podání se to podobalo
některým úsekům horské dráhy – letadlo se kývalo a skřípalo, až se nás zmocňoval strach.
V jedné chvíli jsem si pomyslel, že zemřít vedle Matky Terezy je jistě útěcha. Potom ve mně ale převládl
jiný, ještě silnější pocit, který v mnohých krizových situacích s Matkou Terezou mohli zažít i jiní lidé. Strach či
panika v její přítomnosti přicházely jen zřídka. Jako by ruka, která Matku Terezu očividně objímala, vedla a starala
se o ni, držela a ochraňovala i nás, dokud jsme byli v její blízkosti.
Jen co jsme přistáli v Jerevanu, nenechala na sebe dlouho čekat další krizová situace. Bylo krátce po půlnoci
a právě jsme opustili příletovou halu letiště, když za námi zhasla všechna světla a zavřely se dveře. Náš přílet už
zjevně nikdo nečekal a nikdo pro nás nepřijel.
Tak jsme v této vánoční noci stáli v silné sněhové vánici a třeskuté zimě ve tmě na ulici. Hlavní město
Jerevan bylo vzdáleno mnoho kilometrů. Tentokrát to nebyla „rychlá novéna“, ale růženec, který se s námi Matka
Tereza začala modlit: „Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.“ Ještě jsme nedokončili desetkrát Zdrávas, když nás
Matka Tereza hlasitým: „Podívejte, jak je Ježíš dobrý!“ upozornila, že Bůh jí a nám opět pomohl: tentokrát v
podobě velkého policejního auta, jehož světla se znenadání vynořila z husté chumelenice.
Podle velikosti jsem usoudil, že toto vozidlo bylo připraveno na přepravu vojenských jednotek nebo vězňů.
Sotva bych posádce mohl zazlívat, kdyby půlnoční pocestné z hustě zasněžené letištní silnice, oblečené do
exotických sárí a v sandálech, zavezla rovnou do blázince. Místo toho nás však dopravili, jak bylo zřejmě jejich
úkolem, před dětskou nemocnici hlavního města, která měla být v nejbližších měsících pro mě i pro sestry novým
domovem.
Policie zjevně informovala vedení nemocnice, že jsme přijeli i přes nepříznivé počasí, protože u vchodu do
nemocnice nás už očekávala větší delegace. Ředitelka, lékařky, několik žen – podle všeho ředitelčiny přítelkyně – a
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bezpečnostní personál, který jsem ve své fantazii hned zařadil mezi KGB: všichni se velmi snažili, aby zanechali
dojem, že pro náš příjezd udělali všechno.

Jakmile nám ukázali prostory, Matka Tereza se, přátelsky žertujíc, cílevědomě ujala rozdělování pokojů.
Neměli jsme k dispozici moc místností. Nemocnice, jak už bylo uvedeno, byla projektována pro sto dvacet dětí.
Nyní po zemětřesení byla obsazena víc než šesti sty dětmi, zčásti těžce zraněnými. Ležely na chodbách a na
schodištích.
Pro čtyři sestry, které přivedla Matka Tereza, byly určeny dva pokoje. V jednom Matka Tereza, aniž by jen
okamžik zaváhala, začala zřizovat kapli: vybalila kříž a malý přenosný svatostánek. Za několik minut visel na stěně
kříž s nápisem: „I thirst.“ (Žízním.) Ze stolu udělaly sestry oltář, na zem roztáhly rohožku. A mohla zaznít první
děkovná modlitba.
Ve druhé části stejného poschodí mi Matka Tereza přidělila sedm metrů čtverečních velkou odkládací
komoru s malým vikýřem. Určitě jsem se tvářil překvapeně, možná i zděšeně. Matka Tereza, která tu tmavou díru
už zkontrolovala, konstatovala: „Otče, teď jsi skutečný misionář!“ V jejích slovech zazněl podtón spokojeného
vítězství, který se nedal přeslechnout.
Potom ze své „tašky hojnosti“, na více místech záplatované, vytáhla balíček sušených švestek: „Dobrou
noc!“ – a už jsem stál s jednou švestkou v ruce v místnosti, kterou zčásti zaplňovala postel, přesněji řečeno dřevěný
postelový rám a dva slamníky sešité v matraci.
Co si mám do toho pokoje dát? Stejně jsem neměl nic, vůbec nic kromě oblečení na sobě. Moje zavazadla se
ztratila už během letu z Říma do Moskvy a víc se neobjevila. Utěšoval jsem se myšlenkou, že toto ubytování je jen
na jednu noc.
Mé arménské dobrodružství začalo. Onoho neobyčejného vánočního večera v dalekém Jerevanu jsem slupl
svoji vydatnou večeři – švestku, kterou mi dala Matka Tereza. Potom jsem chtěl vyplivnout pecku. Ale stop! Ničím
neplýtvat! Možná se mi ta pecka ještě bude na něco hodit. A bylo tomu tak: na další dva týdny se stala alternativou
mého kartáčku na zuby.
Vyčerpaný jsem těch pár hodin do ranní mše prospal. Určitě bych nespal tak dobře, kdybych věděl, že
„kutloch na spaní s vikýřem“ nemá být nouzovým řešením na jednu noc, ale mým příbytkem na následujících šest
měsíců.

16.
KAPITOLA
Arménská dobrodružství
Životní podmínky i bydlení byly v následujících týdnech, ze kterých se nakonec staly měsíce, nejubožejší,
jaké jsem kdy zažil. V pokoji bez venkovních oken nebyla elektřina ani žádné osvětlení, jednom světlo z okénka
vedoucího do kanceláře. Nedalo se tam umýt a v umývárně vedle, samozřejmě, netekla teplá voda. A přece když se
teď dívám zpět, můžu říci, že tyto měsíce byly nejkrásnější v mém životě.
Bylo tomu tak pravděpodobně díky „služebním příkazům“, které nám Matka Tereza dala hned ráno po mši
svaté: „Proč jsme sem přišli? Přišli jsme, abychom hlásali Krista nejchudším z chudých tím, že darujeme pokornou
lásku a službu – a to s úsměvem.“
Už toho rána jsem byl svědkem výjevu, který mi ukázal, co v praxi znamená „pokorná láska a služba“. Vyšel
jsem ze svého pokoje a zahnul jsem za roh na schody vedoucí vzhůru, a vtom jsem tam zpozoroval skupinku
zvědavců. Zůstali stát a očividně fascinovaně hleděli všichni stejným směrem. Až asi po třech minutách se
skupinka dala znovu do pohybu. Vtom jsem uviděl důvod jejich fascinace – Matka Tereza a její dvě sestry, hluboko
sehnuté, drhly obyčejným hadrem podlahu.
Ačkoli nemocnice byla v provozu už tři roky, toalety ani dlouhé chodby a schodiště ještě nikdy – skutečně
nikdy! – nebyly umyty. Za instruktáže Matky Terezy a s její pomocí sestry ještě tentýž den beze slov zkonkrétnily
„příkaz ke službě“. Postupně umyly, začínajíce od nejvyššího poschodí, všechna sanitární zařízení a každou
chodbu.
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Mezitím pohladily zraněné nebo traumatizované děti, obdarovaly je zázračnou medailkou a umyly. Kdekoli
to bylo možné, sestry podporovaly nemocniční personál a povzbuzovaly ošetřovatele. Bylo to vskutku naléhavé a
nutné, neboť lékaři i zdravotní sestry byli neustálým přílivem nových pacientů, většinou těžce zraněných dětí,
nesmírně přetíženi.
Zemětřesení si těsně před Vánoci vyžádalo v Arménii víc než třicet tisíc obětí, a to v oblasti, kterou obývalo
převážně nepočetné katolické obyvatelstvo země. Více než šedesát let si mnozí z nich často tajně a za těžkých
podmínek uchovali víru. Teď byla dětská nemocnice v Jerevanu, v hlavním městě Sovětské arménské republiky,
beznadějně přeplněná. Jaký plán tím Bůh sledoval, to asi pochopíme až na věčnosti.

Už 28. prosince 1988 Matka Tereza podepsala dohodu s Mírovým výborem, státní organizací v Sovětském
svazu, které byla svěřena kontrola nad všemi cizinci, kteří nebyli pouhými turisty. Matka Tereza se zavázala –
nebo, přesněji řečeno, zavázala mě –, že budu k dispozici pro službu sestrám jen uvnitř nemocnice, nebudu konat
veřejné přednášky ani slavit liturgii mimo nemocnici, nebudu politicky agitovat. To všechno se, samozřejmě,
nedalo dodržet. Jako kněz jsem se nemohl starat výhradně o spásu duší sester.
Když umíralo nějaké dítě, daly mi mladé lékařky, které pracovaly rovnou nade mnou na jednotce intenzivní
péče, znamení: třikrát zaklepaly podpatkem. Pospíchal jsem k nim nahoru do prvního patra a dostal jsem například
informaci: 18 c. Tak jsem se dozvěděl, že třetí dítě v osmnácté řadě je blízko smrti, a mohl jsem vykonat svoji
kněžskou povinnost. Hodně dětí jsem v posledním okamžiku jejich života pokřtil. Nebylo to bez rizika, o čemž
svědčí případ polského kněze, který přijel do Arménie jako dobrovolník a jednou pokřtil dítě na žádost rodičů.
Dozvěděly se o tom úřady a hned druhý den byl vyhoštěn.
V některých konkrétních případech jsem si musel klást otázku, za jakých okolností můžu udělit křest
nepokřtěnému dospělému v okamžiku umírání. Matka Tereza mi vysvětlila, že umírající nemusí znát celé učení
katolické církve, aby mohl být pokřtěn. V okamžiku umírání stačí, když pochopí jádro nauky, a to lásku Boží – zda
„by chtěl jít k Bohu, který mu poslal sestry“. To je báječná otázka, na kterou určitě nikdo z těch, kdo směli zakusit
lásku Boží prostřednictvím jejich laskavých rukou, neodpoví ne.
Láskyplná péče sester se na léčbě dětí projevovala tak fantasticky, že se udála téměř nevysvětlitelná
uzdravení. Jedna ze sester Matky Terezy měla podle mého názoru zvláštní dar uzdravování. Když se za děti
modlila, kladla na ně ruku a žehnala jim; mnoho dětí se potom podivuhodně rychle uzdravilo. Stalo se tak i u
jednoho děvčete s pokročilým ochrnutím končetin a dýchacích cest. Ochrnutí postihovalo tělo dítěte stále víc a víc.
Když lékaři konstatovali, že ještě tuto noc děvče zemře, uslyšel jsem trojí klepání, vyšel nahoru a dítě pokřtil.
Zmíněná sestra byla se mnou a za děvče se modlila. Byli jsme si jistí, že druhý den budeme muset požehnat
mrtvolu dítěte.
Dalšího dne ale ochrnutí plic ustoupilo. Dívka mohla volně dýchat. Za tři týdny přišla za sestrami do kaple,
aby jim na poděkování za jejich modlitby zatančila. Uzdravení bylo tak nezvyklé, že lékaři o něm informovali
ředitelku nemocnice – a ta Komoru arménských lékařů. Nakonec bylo toto nevysvětlitelné uzdravení zaznamenáno
do zprávy pro zdravotnický úřad ve vše kontrolující Moskvě.
Moskva do Jerevanu promptně vyslala delegaci lékařů a psychiatrů s oficiálním pověřením, aby zjistili, jaké
„léčebné metody“ sestry Matky Terezy používají. Celé dopoledne nás vyslýchali tři lékaři a psychologové, mezi
nimi i jeden mladičký asistent. Sestry ukázaly zázračnou medailku a vysvětlily, jak se člověk může modlit.
Vzhledem k silně materialistické státní ideologii bylo úžasné, že se vyšetřovací komise s tímto vysvětlením
spokojila. Vzali zázračnou medailku, přilepili ji na kousek papíru do své vícestránkové zprávy a odcestovali zpět
do Moskvy.
Za dva roky jsem stál v Moskvě na rohu jedné ulice, když jsem najednou z druhé strany uslyšel volat
nějakého muže: „Otče Leo, otče Leo!“ Podíval jsem se tím směrem a poznal jsem bývalého asistenta vyšetřovací
komise.
„Otče, to je ale náhoda, že právě vás teď potkávám,“ pozdravil mě. „Včera jsem byl v pravoslavném kostele
pokřtěn. To určitě zaúčinkovala zázračná medailka, kterou jste nám dali.“
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Mírový výbor byl vysoký státní úřad, ze kterého jsem měl dojem, že jej tvoří výlučně členové strany a agenti
KGB. Ať už byl tento můj dojem správný či nikoli, místní úřady, od policie až po ředitelství nemocnice, vždycky
jednaly podle příkazů členů výboru.
Matka Tereza jasně rozpoznala, čím má být tato ochranná organizace pro sestry a pro mě, ale zakrátko si
v Moskvě i v Jerevanu našla ve výboru netradiční přátele: většinou ženy, jejichž srdce otevřela několika slovy a
zázračnou medailkou a ukázala jim něco úplně nového: „Bůh tě miluje! Vepsal si tě do dlaní. Jsi jeho! Stvořil tě,
abys milovala a byla milována.“
Mnohé z těchto žen si Matku Terezu oblíbily. Byla otřesena, když se doslechla o osudu svých nových
přítelkyň a jejich ztroskotaných manželstvích a o umělých potratech, které v Sovětském svazu byly na denním
pořádku. „Poor child“ (ubohé dítě), říkávala často bez jakékoli výčitky, téměř jako by pociťovala bolest, a na rtech
měla ihned připravena slova útěchy – ale i jasné nasměrování k novému životu: přesně podle zásady „milovat a být
milován“.
„Bůh miluje svět skrze nás,“ říkala Matka Tereza. (God loves the world through us.) A ona byla první, která
tak konkrétně činila! Ještě po letech, v době, kdy to pro sestry z politického hlediska už dávno nebylo nutné,
dostávala Nataša, sekretářka výboru, nebo Igor a Nina krátký dopis nebo pohlednici s požehnáním od Matky
Terezy. Přicházely z různých koutů světa a obsahovaly pár osobních slov upřímných díků. Matka Tereza díky své
téměř fotografické paměti nezapomínala na lidi, kteří jí pomohli.
Podepsáním výše zmíněné dohody jsem nabyl jistoty, že můj pobyt v pěkné Arménské republice, tehdy
součásti Sovětského svazu, nebude jen vánoční výlet, jak jsem zpočátku předpokládal. Matka Tereza ze mě chtěla
udělat „a real missionary“, skutečného misionáře. Zdá se, že Boží plán byl zcela na její straně.
Dohoda, kterou Matka Tereza v Arménii podepsala, obsahovala následující: „Kněz, jehož přítomnost byla
podmínkou příchodu sester, veřejně nevystupuje, je k dispozici pouze pro sestry.“ Sestry byly ale každý den zvány
stovkami lidí na návštěvu. Byl to projev arménské pohostinnosti, která, jak známo, je velmi příslovečná. Jak jsme
již uvedli, na základě vlastní regule sestry nesmějí jíst mimo své domy.
Toto pravidlo Matka Tereza zavedla
v Kalkatě, aby se chudí se sestrami nedělili ještě i
o to málo, co mají, protože indická pohostinnost
vždy vyžaduje postarat se o hosty. Aby tedy sestry
opět nevzaly chudým to, co jim dávají, zavedla
Matka Tereza všeobecné pravidlo, že sestry
nesmějí jíst nikdy mimo vlastní domy. Protože
sama tuto zásadu přísně dodržovala, chudí rychle
přijali, že sestry u nich nejedí – ne z nezdvořilosti,
ale jednoduše proto, že je to jejich pravidlo.
V Arménii jsme se s touto zásadou ocitli
před novými výzvami. Matka Tereza toto dilema
vyřešila, aniž by urazila arménskou pohostinnost,
a zároveň, aniž by porušila vlastní pravidlo:
pověřila mě, abych nesčetná pozvání přijímal
místo sester já. Protože jsem nebyl vázán regulí,
musel jsem během šesti měsíců v Arménii být
téměř každý den jinde na večeři. Byla to mimo
jiné těžká zkouška pro mé zdraví, neboť
ceremoniál vyžadoval, aby nejprve přednesl řeč
hostitel, potom host a většinou ještě i hostitelův
nejstarší syn. Po každé řeči se vyprázdnila velká
sklenice výborného arménského koňaku.
Někdy přišli na jídlo i přátelé a přátelé
přátel, takže počet přítomných hostů stoupl na
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čtyřicet nebo padesát. To už bylo nebezpečné, protože Matka Tereza podepsala, že mimo nemocnici nebudu
vykonávat žádné veřejné aktivity ani kázat. Ve skutečnosti ale tyto večery byly čirým vyučováním katechismu.
Stále se kladlo hodně otázek, které se točily kolem víry. Zájem o křesťanskou víru byl obrovský. Jednou někdo
řekl: „Byl jsem pokřtěn jako katolík.“ Aby naše setkání nepřitahovala pozornost sovětských úřadů, brzy jsem
požadoval, aby se na večeři nezvalo víc než dvacet lidí. Mohlo to ohrozit jak ty, kdo nás pozvali, tak i sestry.
V té době vydala Sovětská armáda zákaz vycházení. Každý musel být v deset hodin večer doma. Koho
potkali třeba jen minutu po desáté na ulici, byl zatčen a přes noc zavřen na stadionu. To při teplotě minus dvacet
stupňů muselo být hodně nepříjemné. Vězeň byl druhý den brzy ráno předveden před soud. V deset hodin večer
jezdily po velkých příjezdových silnicích Jerevanu tanky a natahovaly těžké přes silnice řetězy. V následujících
letních měsících byl zákaz vycházení posunut na dvacátou třetí hodinu.
Zákaz vycházení mi nepřímo pomohl: nevyvratitelný argument, abych od těžkého jídla a alkoholu odešel
před desátou hodinou. Jinak bych se určitě v pět ráno nestihl pomodlit se sestrami ranní chvály a slavit mši svatou.
Když přišlo léto, sestry pomýšlely na to, že si s pomocí italské „Protezione civile“ zřídí dům v centru oblasti
postižené zemětřesením, aby se o lidi mohly starat přímo tam. Kvůli tomu jsem často musel cestovat na sever do
sto deset kilometrů vzdáleného Spitaku a vracel jsem se pozdě večer. Zákaz vycházení platil stále do dvacáté třetí
hodiny. Jednou jsem se vracel autem, které mi poskytla „Protezione civile“, dost pozdě, a proto jsem jel velmi
rychle. Na posledním úseku dálnice před městem bylo omezení rychlosti na třicet kilometrů za hodinu. Uháněl
jsem stotřicetikilometrovou rychlostí, protože jsem kvůli zákazu vycházení musel být před jedenáctou zpátky.
Přijížděl jsem tedy příliš rychle na most a viděl jsem, že tanky už vyrazily. Vysokou rychlostí jsem chtěl
projet mezi tanky a až v poslední chvíli jsem si při špatném světle všiml, že dvacet centimetrů tlustý řetěz už byl
natažen. Se skřípajícími pneumatikami jsem zabrzdil. Auto se zastavilo šikmo k řetězu.
Rozbušilo se mi srdce. Co teď udělají sovětští vojáci? Na mých hodinkách bylo za několik vteřin jedenáct.
Vojáci rozčileně přiběhli, uviděli maják na střeše auta a mou košili s kolárkem. Aha, zase ten cizinec, pomysleli si
možná. Přátelsky jsem je pozdravil a použil jsem metodu Matky Terezy: „Mám tu pro vás dáreček!“ Každému jsem
vtiskl do ruky zázračnou medailku. Zázrak se nestal, ale přece jen nějaký úspěch: vojáci uklidili řetěz na stranu, já
jsem mohl v klidu odjet domů a nemusel jsem strávit noc na stadionu.
Jednou odpoledne měly sestry jako obvykle v dětské nemocnici v Jerevanu adoraci. Před nemocnicí stála
ruská armáda; bylo to součástí zákazu vycházení, který platil pro celé město. Klečeli jsme na koberci, který sestry
položily na podlahu v kapli. Vtom jsem na chodbě zaslechl kroky těžkých bot. Lekl jsem se. Co dělají vojáci
v prvním patře? Kroky se zastavily před otevřenými dveřmi kaple. Viděl jsem vedle sebe jen dlouhý vojenský
kabát. Shora mi muž v kabátu a těžkých botách podržel před očima lístek. Neuměl jsem azbuku přečíst a ukázal
jsem mu ukazovákem na sestru, která rozuměla rusky. Muž ve vojenském kabátu a těžkých botách popošel k sestře
a ukázal jí lístek. Jen co ta slova přečetla, on lístek spolkl! Později nám sestra řekla, co na něm bylo napsáno: „Jsem
katolík.“

Největší pýchou Arménů a zároveň jejich největší bolestí je symbol země: hora Ararat. Obrovský horský
masiv, který se rovnoměrně zdvíhá do klasického sopečného tvaru, takže z výletního a vyhlídkového města asi čtyři
kilometry jižně od Jerevanu lze sotva vidět jeho výšku. Pro Armény je to bolestný pohled proto, že jejich symbol
nestojí na arménském, nýbrž na tureckém území. Od konce první světové války je od symbolu dělí hranice.
Na podestě schodů vyhlídkové plošiny seděla stará žena se zmrzačenýma nohama. Mnohem víc než na
krásnou horu se pozornost sester ihned soustředila na tuto – jak jsme si mysleli – arménskou žebračku
s rozcuchanými, zplstnatělými vlasy. V zimním slunci a třeskutém mrazu seděla na kamenné podlaze, a to
v otrhaných, hrozně špinavých hadrech, zjevně neschopná se přesunout.
Pozvání Matky Terezy, že ji hned vezmou s sebou, žena odmítla. Má prý někoho, kdo ji kvůli žebrání
přiveze sem a potom ji zase odveze domů. Jak jsme se později dozvěděli, přepravce za svou službu dostával dvě
třetiny vyžebrané sumy: žebrání bylo totiž podle sovětských zákonů zakázáno, proto napomáhání takovému
„přečinu“ stálo tolik. Matka Tereza a naše překladatelka Anahit Irně, jak jsme té staré ženě říkali, slíbily, že
v nejbližších dnech ji sestry přijdou k ní domů navštívit.
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Když jsme za několik dní přišli k Irně „domů“, vybaveni dekami, jídlem a čisticími prostředky, už zdálky
jsme konstatovali, že její příbytek byla křivá, téměř rozpadlá bouda na seno a krmivo pro zvířata na okraji velkého
pole. Uvnitř této chatrče byl tak nesnesitelný zápach, že jsem byl vděčný, když mě pověřili úkolem nosit vodu.
Jelikož se žena nemohla hýbat, v místnosti se zřejmě už roky neuklízelo a byla nepopsatelně špinavá. Všechno bylo
lepkavé a pokryté vrstvou prachu a špíny. Co Irna potřebovala, stálo na dosah ruky kolem postele – to znamená
okolo tří slamníků na prolomeném postelovém rámu, na kterém ležela. Malý plynový hořák sloužil jako sporák a
zároveň jako kamna. Nad ním stály asi tři vrstvy rozbitých neumytých sklenic. V nejhornější vrstvě, v ještě
nerozbité sklenici, byly zbytky nějaké šedohnědé tekutiny. Sestry, překladatelka a já jsme pracovali celý den. Pod
Irminou postelí jsme našli dvě rybí kostry a jednoho mrtvého potkana.
Už se schylovalo k večeru a právě jsme balili vyklizený odpad k odvozu, když překladatelka Anahit dostala
nápad zeptat se Irny, zda se nechce u mě vyzpovídat.
Ještě jsem nebyl pravý misionář, protože mě zpočátku napadaly všelijaké důvody, které nebyly zpovědi
nakloněny: vždyť Irna je určitě arménsko-pravoslavného vyznání a kromě toho nerozumím jejímu jazyku. Anahit
mi však připomněla, že zpověď s překladem je povolena a že je ochotná při ní překládat. „Father, be a real
missionary!“ povzbuzovala mě Matka Tereza (Otče, buď opravdový misionář!)
Šel jsem tedy znovu do ještě stále neskutečně páchnoucí místnosti. „Ano, ráda bych se vyzpovídala,“
rozzářila se Irna a najednou se lámanou angličtinou přežehnala! Už při jejích prvních slovech jako by mě Bůh dal
pohlavek: „Jsem katolička...“ Po zpovědi, když jsem jí udělil rozhřešení, mi Irna vyprávěla o svém životě. V mládí
byla katolická řeholnice! Jako osmnáctiletá vstoupila v Sýrii do kláštera. Její rodiče byli však proti tomuto
rozhodnutí a donutili ji, aby po několika letech z kláštera odešla a vdala se. S manželem se odstěhovala do
Arménie, když ale její dva synové dospěli, vrátili se s otcem do Sýrie, a ona zůstala osamělá v Arménii.
Už dvacet let neslyšela nic ani o manželovi, ani o dětech. Od té doby spočíval její život v žebrání a modlení.
Denně Boha prosila, aby jí odpustil, že odešla z kláštera, a ještě jednou, ještě naposledy v životě jí daroval milost
katolické zpovědi a svatého přijímání.
Teď jsem chápal zář v jejích očích při rozhřešení. Tuto smutnou místnost proměnila v malý ráj. Zmizela
chudoba, zmizel zápach: bylo zde doslova hmatatelné tajemství nepochopitelné Boží prozřetelnosti a lásky.
Za tři týdny jsem mluvil telefonicky s Matkou Terezou. „Jak se má Irna?“ byla její první otázka. „Bůh ji
povolal k sobě domů,“ odpověděl jsem. „Zemřela se zářivým úsměvem.“
Se slovy: „Teď chápeš, co je skutečný misionář?“ mi Matka Tereza připomněla můj úkol i to, že, jak ráda
říkávala, jsme jen tužkami v Boží ruce.

V těch měsících jsme se v Arménii velmi často setkávali s nejchudšími z chudých: ne vždy jsme jim mohli
nějak více pomoci, ale přistupovali jsme k nim s láskou v srdci. Někdy jsme je jen potěšili, někdy jsme mohli být
s nimi, když umírali. Když se dnes ohlížím zpátky, vzpomínám si, že při loučení s Jerevanem jsem měl slzy na
krajíčku. Bylo to určitě nejtěžší období mého života, ale zároveň i nejkrásnější. V něm jsem Ježíše potkával asi
nejčastěji a nejčastěji jsem mohl tišit jeho žízeň.
Matka Tereza mi prostřednictvím svých sester a vlastním příkladem pomohla, abych zakusil Ježíšovu
přítomnost. Půlrok v Arménii pro mě byl vynikající školou – hodně jsem se naučil o lidských schopnostech a
vlastnostech –, ale i názornou lekcí, jak působí milost. Na konci těch šesti měsíců jsem zjistil, že mezi sestrami
navzájem a mezi nimi a mnou nedošlo ani k jednomu konfliktu. Přitom ty čtyři sestry byly hodně rozdílné a měly
dost temperamentní povahy. Vládla úplná jednota a harmonie, ačkoli po materiální i psychické stránce to bylo
zvlášť těžké období. Na konci jsem se cítil, jako by mě vyhnali z ráje.
Matka Tereza by teď určitě řekla: Otče, vůbec nemusíš chodit do Arménie, abys objevil Ježíše. Jak často
opakovala: „Vůbec nemusíte chodit do Kalkaty, abyste objevili Ježíše v nejchudších z chudých. Nejchudší jsou
přímo tam, kde jste vy, velmi často ve vašich vlastních rodinách. Hledejte je, najděte je a milujte je – a svou lásku
k Ježíši jim ukažte praktickými skutky lásky ve svém životě.“
pokračování příště
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