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

Milí čtenáři,
jsme na novém počátku, tedy počátku
církevního roku, a můžeme si klást otázku, jaký význam
má naše opakované prožívání smyslu tajemství vtělení a
života našeho Pána.
Právě v letošním roce si připomínáme velmi důležité
události opětovného získání daru svobody, událostí, které
někteří z nás prožili před třiceti lety. Až symbolicky tehdy
boj o svobodu vrcholil v předadventním a adventním čase,
jakoby Bůh ukončil etapu naší nesvobody a nabídl nám dar
života v plné důstojnosti lidské osoby, stvořené k jeho
obrazu. Třicet let je významné výročí k tomu, abychom
nejen vzpomínali na události již uplynulé, ale abychom se
zároveň zamysleli nad tím, jak jsme dar svobody našeho
národa dokázali naplnit. A právě hlasy, které možná občas
silněji zaznívají, aby glorifikovaly nespravedlivé období
otroctví a bagatelizují a znevažují tak cenný dar svobody,
nás ubezpečují v tom, že cesta ke svobodě, a to zejména
vnitřní, je náročným povoláním. K uvědomění si tohoto
povolání, ba závazku, růst ke svobodě, nám může
dopomoci právě začínající advent. Nový začátek, nová
šance, nová příležitost.
Každý růst je ale dlouhodobým procesem, za nímž
se skrývá mnoho drobných nepatrných kroků a vyžaduje
naši trpělivost. Stejně, jako když zasadíme rostlinu,
než přinese plody, je třeba mnoho našeho úsilí, námahy
a čekání.
Vstupujeme do nového adventu, který je dobou
očekávání. Možná, že málokterý předvánoční billboard
vám připomene, že k cestě člověka k životu v jeho plnosti
patří čekání, které ale není a nesmí být pasivním
nicneděláním. Dopomáhá nám k růstu touhy srdce,
aby bylo schopno přijmout velký Boží dar. Zachariáš čekal
na narození syna a na tuto velkou událost se musel
připravit, proto v čase čekání zůstal němý.
Doba, která je před námi, je příležitostí a výzvou.
Nepropásněme ji, nejsme to my, kteří děláme Bohu milost
tím, že si dáváme různá adventní předsevzetí, ale je to Bůh,
který k nám přichází a my bychom měli být připraveni
a naše srdce naplněna touhou po Mesiáši. A Bůh tuto touhu
člověka vyslyší a nekonečně ji naplní.
Ať také letošní advent je dobou našeho čekání
na Spasitele, který přichází a zachraňuje. On vstupuje
do našich životů, aby se v nich narodil, léčil, uzdravoval.
Vytvořme mu v našich srdcích prostor pro to, aby mohl
jednat.
František Klíč
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1. prosinec
3. prosinec
4. prosinec
6. prosinec
7. prosinec
8. prosinec
9. prosinec
11. prosinec
12. prosinec
13. prosinec
14. prosinec
15. prosinec
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24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec
27. prosinec
28. prosinec
29. prosinec
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31. prosinec
1. leden

1. neděle adventní
památka sv. Františka Xaverského
sv. Jana Damašského, kněze a
učitele církve
sv. Mikuláše, biskupa
památka sv. Ambrože, biskupa a
učitele církve
2. neděle adventní
slavnost Panny Marie, počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
sv. Damasa I., papeže
Panny Marie Guadalupské
památka sv. Lucie, panny
a mučednice
památka sv. Jana od Kříže, kněze
a učitele církve
3. neděle adventní
výroční den narození papeže
Františka
4. neděle adventní
Štědrý den, vigilie slavnosti
Narození Páně
slavnost Narození Páně
svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
svátek sv. Jana, apoštola a
evangelisty
svátek sv. Mláďatek, mučedníků
Svaté rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa
šestý den v oktávu Narození Páně
sedmý den v oktávu Narození
Páně
Nový rok, Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
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CÍRKEVNÍ HIERARCHIE IV
APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR
– z pověření papeže řídí území apoštolské administratury, která nemůže být pro mimořádné a obtížné
podmínky ustanovena jako diecéze a která nemá biskupa. Pokud tento administrátor není biskupem, má jeho
pravomoci. Apoštolský administrátor řídí dočasně i diecézi, která nemá sídelního biskupa.

GENERÁLNÍ VIKÁŘ
– osobní zástupce a pomocník sídelního biskupa při pastorační službě a ve správě diecéze. Jeho jmenování
je dočasné, funkce zaniká smrtí diecézního biskupa. Při rozsáhlosti diecéze může biskup jmenovat i dva generální
vikáře. Jako všichni kněží, bez hodnosti biskupa, nosí černou kleriku.

ČESTNÝ PAPEŽSKÝ KOMOŘÍ
– čestný titul některých duchovních katolické církve.

ČESTNÝ KAPLAN JEHO SVATOSTI („Mons.“)
– čestný titul některých duchovních katolické církve. Pokud jde o diecézního kněze, musí být starší 65 let.
Čestný titul může udělit papež na návrh diecézního biskupa.

KANOVNÍK
– člen katedrální kapituly
(kolegium kněží), která je při biskupském
kostele, nebo kolegiátní, při významném
nebiskupském kostele (Vyšehrad, Stará Boleslav,
Litomyšl, Kroměříž, Mikulov). Kapitula pomáhá biskupovi při
slavnostních bohoslužbách v katedrále a ve správě diecéze.
Kanovník je sídelní, čestný nebo nesídelní. Představený kapituly je
probošt a děkan. Biskup má právo jmenovat i čestné kanovníky. Kanovníci
jsou vázáni povinností modlit se společně ve svém kapitulním chrámě.

DĚKAN, VIKÁŘ
– kněz stojící v čele děkanátu nebo vikariátu a zahrnuje více farností. Na Moravě a ve Slezsku je děkan,
v Čechách je vikář. Tam kde byl v Čechách titul děkanství, se používá titul děkan. Vikář – latinsky „vicarius“ =
zástupce. Děkan – „decanus“ = deset (původně opat deseti mnichů). Děkan / Vikář je prostředníkem mezi kněžími a
biskupem. Po dobu svého působení má navštívit všechny farnosti vikariátu/děkanátu.
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ADMINISTRÁTOR FARNOSTI
– kněz provizor, který z rozhodnutí biskupa, dočasně řídí uprázdněnou farnost. Po jmenování se může stát
farářem v dané farnosti.

FARÁŘ
– kněz, který samostatně spravuje nejnižší církevní obvod (farnost). Je pověřen sídelním biskupem a stará se
o svěřenou farnost po stránce administrativní i náboženské.
Farář může být diecézní (světský) kněz nebo řeholník.

KAPLAN
– Farní vikář, původně kněz v kapli. V katolické církvi nejnižší kněžská hodnost, pomocník faráře, nebo
děkana, kterému je podřízen.
Může jím být novosvěcenec, kněz v důchodu nebo kněz pověřený ještě jinými úkoly (např. vyučováním
na fakultě, službou v nemocnici, ve vězení ap.).
jáhen (nejnižší duchovní svěcení)
Jáhen může být trvalý nebo dočasný. Jáhen může vykonávat některé svátostné obřady (křest, svatbu),
pohřební obřad a části bohoslužby (bohoslužbu slova). Nesmí sloužit mši svatou a zpovídat.
Jáhen nosí při obřadech bílou albu a přes ni štolu z levého ramene k pravému boku.

VEČERY NA CESTÁCH
Farnost ve Velkých Losinách zve na cyklus VEČERY NA CESTÁCH – setkání s inspirativními lidmi
a jejich cestách po světě.
Zábřežský lékař Josef Marada opakovaně pomáhal na Haiti. O své cenné zkušenosti nejen s péčí o nemocné
v jedné z nejchudších zemí světa se podělí v neděli 19. ledna 2020.
O návštěvě klášterů, do kterých se někdy dá dostat jen díky horolezeckým lanům (či lanu z oslí kůže) nebo
možnosti prohlížet si ručně opisované, více jak tisíc let staré části bible psané na kůži i o světově unikátních chrámech
vytesaných do skal v Lalibele. Nejen o těchto místech v Etiopii, ale i o tom, co ho nejvíce na této cestě vnitřně
obohatilo, bude vyprávět Vítězslav Vurst v neděli 23. února 2020.
Velká část péče o ty
nejubožejší lidi v indické
Kalkatě, o které se ve svých
domech starají Misionářky
lásky – setry Matky Terezy,
je svěřována dobrovolníkům
z celého světa. Nemocniční
kaplanka
ve
Fakultní
nemocnici Olomouc Jana
Březinová bude o své cestě a
práci dobrovolnice v Indii
povídat 8. března 2020.
Začátek vždy v 17:00
hodin na faře ve Velkých
Losinách.
Vstupné dobrovolné.
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JULEK, SVATÁ ANEŽKA A VESELÝ....
Je začátek listopadu1989. Vrcholí přípravy na svatořečení Anežky České. Julek Varga, šumperský úplně
ochrnutý tajný dominikánský terciář, který sám nemůže do Říma jet, mi sehnal potřebné dolary na cestu, abych mohla
jet já. Já zase sháním doporučení na cestu od svého zaměstnavatele. Jako učitelka v lidové škole umění je mým
zaměstnavatelem odbor školství. Vracejí mi žádost dvakrát s vysvětlením, že za mě nemá kdo učit. Zasahuje sám
soudruh ředitel – bude za mě učit osobně. Potřetí se žádanka vrátila tentokrát bez vysvětlení. Posílená svátostmi se
osobně vypravuji na příslušný úřad. „Soudruhu inspektore,“ říkám odvážně, „proč mě nechcete na ten zájezd pustit?
Špatně pracuji?“ Odpovědí je mlčení... „Já vím, proč mě tam nechcete pustit. Je to zájezd na svatořečení Anežky
České, který pořádá pražské arcibiskupství! Já tam prostě chci jet za každou cenu, klidně mě ze školství vyhoďte!“
Byl hodný, vyřídil to se šéfem odboru sám, mohla jsem odjet.
Byla jsme čtyři děvčata, tři rodné sestry a já. Naším úkolem bylo dovézt autobus poutníků do Říma.
Na hlavním nádraží v Praze, kde byl sraz, nás vítali východní Němci stěhující se na západ. Na hranicích nás vítali
celníci se samopaly. Byla v nás malá dušička, že nás na poslední chvíli nepustí. Jeden na nás křičel: „Soudruzi,
pamatujte si, až se budete vracet, tak jen tři kusy náboženské literatury na osobu! Jinak máte průšvih!“
Řím jsme v noci objeli osmkrát, než jsme našli příslušné místo k ubytování. Bohužel měli obsazeno. Tolik
poutníků nikdo nečekal. Odvezli jsme poutníky 20 kilometrů za Řím k francouzským sestřičkám. Spali jsme na zemi.
Pan inženýr Vojtěch Kološ tehdy spal na stole a pomáhal tišit a konejšit unavené poutníky. Tehdy jsem netušila, že je
tajně vysvěcený kněz a pozdější šumperský pan děkan! Vzpomínám na krásné české a moravské kroje, které si
v ulicích Říma fotil celý svět, na české mariánské písně, které zněly v římských ulicích, když jsme se scházeli v den
svatořečení na svatopetrské náměstí.
Audience s Janem Pavlem II v hale Pavla VI. Deset tisíc poutníků z Československa, krajané z emigrace,
zástupci komunistické vlády, moderování Tomáše Halíka – tehdy jsme netušili, kdo to je. Pan kardinál František
Tomášek jde, pokleká a pokládá hlavu do papežova klína. Dovedl až sem celý náš národ. Pláčeme radostí, když ho
papež pozvedl a celého skryl ve svém náručí. Papež mi žehná osobně, stojím na pokraji uličky, kam mě malou,
protlačil nynější pan biskup Antonín Basler, a podává mi růženec. „Nezapomeňte, Češi,“ volá papež, „až bude Anežka
svatořečena, bude v Čechách dobře. Nebojte se!“ Papež se třikrát se vrací a na naše volání odpovídá a slibuje:
„Přijedu!“
A ještě ten Veselý z nadpisu. Není to chyba tisku. Chceme ukázat poutníkům před odjezdem z Říma alespoň
Andělský hrad. Jdeme přeplněnými ulicemi s poutníky naznačeným směrem. Najednou se ozve srdceryvný výkřik:
„Mařenko!“ A „cosi“ velkého, bílého chytá naši poutnici Mařenku do náruče. Byl to emigrant otec Jiří Maria Veselý,
dominikán, který na ulici poznal svoji spolužačku ze školy! Provede nás s odborným výkladem i humorem sobě
vlastním po městě. Končíme na tržnici. „Tak si honem něco kupte na památku, děvčata,“ hlaholí. „Ale my nemáme
za co, musíme zaplatit ubytování.“ „Tak to tedy ne! Peníze si nechte. Zařídím to.“ U pana biskupa Škarvady vyprosil,
že nám naši krajané z emigrace celou pouť zaplatili. Koupila jsem si krásný šátek. Pokaždé, když ho beru do ruky,
vzpomínám na otce Veselého, kterého na sklonku života dochovali olomoučtí bratři dominikáni a kterému jsem
mohla za všechno osobně poděkovat.
Vracíme se domů. Nádherná krajina zalitá sluncem, bílé Alpy, zelená tráva, pasoucí se ovečky. Řidič zesiluje
rádio: „Padla berlínská zeď!“ „Že by měl papež přece jen pravdu,“ myslíme si, a hned bereme do rukou růženec...
A ještě tečka na konec. Na schůzi OV KSČ křičel tehdejší tajemník: „Soudruzi, to je skandál! Jak jste mohli pustit
na takovou akci učitelku!“ Děkuji všem, kteří mi k té cestě pomohli. Byla to nezasloužená velká milost, která
ovlivnila celý můj další život...
Po třiceti letech jedu do Říma poděkovat. Za to, že mi děti přestaly říkat soudružko učitelko, za to, že mohu
učit děti ve škole o hodnotách, které vyznávám, za to, že mohu učit ve školách náboženství, za své povolání
k zasvěcenému životu, za všechno krásné a dobré, co mi Bůh v životě dopřál. Buďte vděční se mnou a radujme se,
neboť na nás čeká ještě krásnější budoucnost!
s. Lenka Bernadetta Nezbedová, Dílo blažené Zdislavy
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P. JIŘÍ LUŇÁK
V červenci jsme v našem děkanátu mohli přivítat nového kněze, P. Jiřího
Luňáka. Vystřídal otce Michala Zahálku, který odešel do farnosti Bystřice
pod Hostýnem. Otec Jiří se stal kaplanem šumperské farnosti a zároveň
kaplanem pro mládež pro náš děkanát. Někteří farníci se s ním mohli setkat
už před devíti lety, kdy v rámci misijního programu „Na jedné lodi“
navštívili naše farnosti studenti olomouckého konviktu. Jiní ho mohli
zahlédnout na jeho stylové motorce, kterou si přivezl do svého nového
působiště, či v roli svatého Martina, kterého se skvěle zhostil
na Svatomartinském posezení na farním středisku v Šumperku. Děkujeme
mu, že ochotně „usedl“ do našeho Křesla pro hosta a odpověděl na několik
otázek, které jsme mu položili.

Mohl byste se čtenářům krátce představit?
Narodil jsem se 20. dubna 1983 v porodnici v Uherském Hradišti, ale moje
rodina žila a žije v Ořechově na Slovácku. Mám tři starší sourozence.
Po ukončení základní školy jsem nastoupil na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a poté jsem rok studoval
na jazykové škole a rok byl na profesní stáži. Pak jsem studoval 5 let obor Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně.
Jaké motivy byly zásadní pro Vaše rozhodnutí stát se knězem?
Motivů stát se knězem bylo víc, mělo to pozvolný vývoj. Odmalička jsem ministroval, pocházím z tradiční oblasti,
kde se chodí do kostela. Ministrování mě bavilo, nebylo mi cizí ani na gymnáziu v Kroměříži. Zde jsem se zapojil
i do společenství mladých, kde jsem mohl přemýšlet o blízkosti Boha a o svém dalším povolání. I když jsem
o kněžství uvažoval, nenabral jsem zatím odvahu jako někteří spolužáci a do semináře nešel. Formovalo se to spíše
v průběhu studia na vysoké škole. Ke konci studia ve Zlíně jsem si podal přihlášku do konviktu. Poté jsem dva roky
studoval na teologické fakultě v Olomouci a v dalším studiu teologie pokračoval v Římě.
Jaká byla studia v Římě?
V Římě jsme byli ubytováni v Nepomucenu, papežské koleji pro české a moravské bohoslovce. Měli jsme zde
výborný kolektiv, včetně společenství s boromejkami, které se podílejí na fungování domu. Parta zde byla
neopakovatelná, přidanou hodnotou bylo společenství s kněžími na studiích. My, bohoslovci, jsme teologii zpravidla
studovali na Lateránské univerzitě. Zde jsme nestudovali jen my, ale i laici, kněží, řeholníci. Byli to studenti z celého
světa – např. USA, Latinské Ameriky, Koreje aj. Navíc Řím je krásné město s jedinečnou atmosférou.
Setkal jste se osobně s papežem Františkem?
Samozřejmě jsme se účastnili generálních audiencí a mší
s papežem. Některým ročníkům se dokonce podařilo, že mohli
u Svatého Otce ministrovat. My jsme mohli o Slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně sedět v místech, kde sedávají kardinálové,
čili velmi blízko Svatému Otci. Vstupenky na tato místa se dávají
k dispozici různým seminářům, několik lístků se dostalo i do české
koleje v Nepomucenu.
Rok předtím, když se konala návštěva našich biskupů v Římě
„Ad limina apostolorum“ (K prahům apoštolským), jsem měl to
štěstí, že jsem mohl doprovázet našeho olomouckého arcibiskupa
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Jana Graubnera při jeho setkání s papežem Františkem.
Jde o setkání, které každých pět let koná ve Vatikánu
každý katolický biskup. S biskupy jsme tehdy šli
do Apoštolského paláce a mohli s nimi jít do knihovny,
kde papež přijímá návštěvy. Otec arcibiskup mě papeži
Františkovi krátce představil, políbil jsem mu prsten,
podal jsem si s ním ruku a dostal od něho růženec. Poté
jsme nechali biskupy s papežem o samotě.
Nebylo to jako při hromadné akci. Nejprve jsem cítil
určitou nervozitu, ale pak, když mě otec arcibiskup krátce
představil, vnímal jsem už jen klid a pokoj.
A co po návratu z Říma?
Po návratu z Říma jsem přijal jáhenské svěcení a jako
jáhen působil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Byl jsem k ruce školnímu kaplanovi, učil jsem zde
náboženství, mohl jsem být blízko ministrantům či schole. Bydlel jsem společně se studenty na domově mládeže,
a proto jsem měl možnost být s mladými několikrát denně v úzkém kontaktu. Líbilo se mi tady už jako studentovi,
i když studium zde není nejlehčí, a i jako jáhen jsem tu byl nadšený. Je tady opravdu mimořádné prostředí, dokládají
to i rodiče dětí, kteří se se mnou o tom baví. Myslím si, že podobné prostředí se nenajde na žádné jiné střední škole.
Jsem vděčný za vše, co mi tato škola dala.
25. června 2016 jsem v katedrále v Olomouci přijal kněžské svěcení. Moje první novokněžské působiště byla farnost
Vyškov, kde jsem jako kaplan strávil tři roky.
Co Vám ostatní říkali o Šumperku, když se dozvěděli, že máte jít zrovna sem?
O každém regionu v arcidiecézi se něco říká, něco ho určuje, něco je pro tento region typické či k němu patří. Platí
to jak pro Vyškov, tak i Šumperk. Ale každý kněz to musí poznávat sám, i já to tak dělám. Vyškov je město a je zde
jiná situace než na Slovácku. Pro kluka z dědiny to byla určitá změna, i když tam byly samozřejmě i venkovské
farnosti. S tím jsem ale počítal, bylo by naivní myslet si, že to bude stejné jako doma. A obecná charakteristika
Šumperka není až tak jiná jako Vyškova. Jsem rád, že to můžu zde
objevovat a poznávat. Je spoustu věcí, co mě tu těší, a další objevím.
V Šumperku nejste poprvé. V rámci misijního programu „Na jedné
lodi“ v roce 2010 zavítalo do Šumperka 27 studentů konviktu, mezi
nimiž jste byl i Vy. Jaké máte vzpomínky na tuto návštěvu?
Ano, tato „návštěva“ Teologického konviktu byla součástí mojí roční
formace před studiem bohosloví. A je to pro mě i trochu zvláštní pocit,
vracet se jako kněz na místo, kde také začínala moje seminární formace.
Byl to tady tehdy krásný čas, nabitý programem, který se několik měsíců
připravoval. Vzpomínám si na otevřenost a přijetí farníků. Byla to nová
zkušenost nejen se Šumperkem jako takovým, ale i s touto náplní ročního
studia v konviktu – jít a svědčit; nejen ve farním společenství, ale i ve školách, kam jsme také zavítali.
A jaké máte dojmy ze šumperské farnosti nyní? (na faře, v okolí, s farníky, dětmi, mládeží…)
Na faře je to super, s otcem Slávkem vycházíme dobře. Je zde krásné okolí, líbí se mi hodně prostředí hor, i když
nejsem kdovíjaký turista. Jsem rád za otevřenost, s jakou se můžu setkávat se všemi farníky. S dětmi nejsem zatím
moc v kontaktu, s mládeží je to super.
Jako kaplan pro mládež v děkanátu kladně hodnotím děkanátní akce jako jsou Exodus či Camino. Jsou to programy,
které jsou známé a děti i mladí se jich účastní ve větším počtu. Velmi aktivně se do nich zapojují především animátoři.
Jsou zvyklí nabízet svou pomoc, je to pro ně samozřejmost, což je skvělé. Jako kaplan mohu program zajistit,
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koordinovat, dílčí program i jejich náplň připraví sami mladí. Po čtyřech měsících zde jsem nadšený. S mladými se
setkávám ještě při katechezi v Šumperku, a to ve skupince, kde jsou žáci 8. a 9. třídy a 1. a 2. ročníku střední školy.
V Rapotíně učím náboženství děti z prvního stupně základní školy.
Co vše jste jako čerstvý šumperský kaplan dostal do vínku se slovy: „To vždy dělal kaplan!“ 
Hned během prvních dní zde – jak jsem zjistil a prý je to úkol pro kaplany typický a klasický – jsem dostal na starosti
rubriku „Co jsme ve škole nebrali“ v děkanátním časopise Tam&Tam. Letos jsem se vyhnul roli Mikuláše, kterou si
kaplani prý rovněž předávají. Rád se podívám, jak tato akce probíhá. Spousta věcí přijde poprvé, tak uvidíme.
Pracujete raději s dětmi či mládeží, nebo spíše s rodinami či seniory, nebo to nemáte vyhraněné?
Nedokázal bych se zatím nijak vyhranit. S mládeží mám sice zkušenost, zatím však jen všeobecnou.
Jaké jsou Vaše zájmy, čím si krátíte volný čas (máte-li nějaký)? Jste rád, že jste blízko hor?
Jak jsem říkal, nejsem klasický turista, ale mám rád zdejší výhledy,
líbí se mi panoramata hor a zdejší krajina. K srdci mi spíše přirostla
cyklistika. S dalšími kněžími projíždíme čas od času naší
republikou, lépe řečeno jezdíme po jejích hranicích. Takto jsme
dojeli přes Pálavu až na Šumavu, naposledy jsme skončili
v Sokolově. Příště budeme pokračovat dál. Je to vždy vyjížďka
na více dní, délka našich výletů je závislá na tom, jak se nám podaří
sehnat za nás zástupy. Jezdíme po cyklistických trasách, lesem,
horami a je to vždy fajn.
V poslední době kolo ale trochu opomíjím. Vytlačuji ho často
motorkou. V našich končinách to není příliš praktický dopravní
prostředek, spíše nepraktický, oblibu má více v jižních krajích,
kde mnohem míň prší. Jsem zatím krátkodobý motorkář, takový motorkář-zelenáč. Nevyjíždím na mnohadenní
vyjížďky s početným „gangem“, ale tak na den dva s pár známými. I ve zdejším okolí jsou některé motorkářské trasy,
tak uvidíme, poznám-li nějakou partu a dáme se dohromady… Vyzývám, pokud je nějaký čtenář motorkář, můžeme
podniknout společnou cestu. Už jsem pár cest se zdejšími farníky podnikl. 
Slovácko, odkud pocházíte, je typické svým vztahem k folklóru. Jaký máte k folklóru, lidovým písním a vůbec
tradici vztah Vy? Máte doma svůj kroj?
K folklóru mám, troufnu si říct, velmi vřelý vztah, i když jsem do žádného folklórního kroužku nechodil. Ale jak už
to bývá, tradice na Slovácku jsou živé a v krojích se chodí,
a to nejen na hody, ale i třeba k 1. sv. přijímání, biřmování,
a dokonce i na svatbu nebo při svěcení. A tak jsem i já prošel
tímto obdobím, kdy jsem nejprve začal chodit v kroji jako
chlapec a postupně jsem dorostl do kroje dospěláckého.
A lidové písně s tím související mi nejsou vůbec cizí.
Jestli mám doma svůj kroj? Na to bych asi odpověděl ano i
ne. 😊 Kroje se samozřejmě uchovávají v rodinách jako
vzácnost a občas děvčica zaslechne, že se v něm vdávala její
pra-pra-pra-… Ale myslím, že u kluků to tak jednoduché
není. Buď vám kroj (jeho části) padne (padnou), nebo ne,
buď se do těch kalhot, bot vlezete, nebo si je jednoduše
musíte zkusit půjčit u někoho, kdo už odrostl nebo ještě
nedorostl. A tak se to půjčuje v obci i mimo ni, když je třeba.
Takže některé části kroje, které máme doma, by mi byly,
jiné jsem si půjčoval.
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Jakým jídlem nepohrdnete? (Aby farnice věděly, na co Vás pozvat na nedělní oběd. )
U mě se to stále mění. Jako malý jsem měl oblíbenou bramborovou kaši a pečené kuře nebo rajskou s knedlíkem a
maso. V jídle nejsem vybíravý a v podstatě se mé chutě vrací. Ta kaše u mě stále zůstává, nedá se na ní nic pokazit,
a k ní řízek, sekaná. Spíše tradiční česká kuchyně.
Máte nějaký recept na smutek či pro období, kdy se člověku nedaří?
Nevím, jestli je to recept na smutek. Ale funguje to. Když je člověk skleslý a neví co a jak, někdy se stačí vyspat.
Druhý den se na to většinou dívá jinak, netrápí ho to tolik. Je to takový spíše mužský pohled.
Poradil byste nám, jak prohlubovat svou víru?
Není to nic, na co bych mohl mít patent. Z toho, co jsem slyšel, ale hlavně z toho, co vnímám – i když se to může
zdát ohrané – je velmi důležitá pravidelnost a pečlivost v duchovním životě. Účastnit se mše svaté, často přistupovat
ke svatému přijímání, připojit malý úryvek z Písma svatého, to je jeden z mnoha kroků, jak prohloubit svou víru.
A začínat a končit svůj den modlitbou.
A nějaké motto či citát na závěr?
Jestli jsou to motta nevím, ale líbí se mi známá modlitba
svatého Františka, která byla i zhudebněna, „Učiň mě, Pane,
nástrojem“. Na chodbách Arcibiskupského gymnázia se
nacházela myšlenka určená sice pro studenty, ale tenkrát mě
velmi zaujala. Dá se v podstatě aplikovat na všechny: „Dělej
všechno tak, jakoby to záleželo jen na tobě, a modli se tak, jak
by všechno záleželo jen na Bohu.“
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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EVANGELIZAČNÍ KURZ ALFA
Chtěli bychom vás všechny pozvat na Kurz Alfa, který začne od 8. 1. 2020 pro širokou veřejnost nejen z našeho
děkanátu.
Co to vlastně je, proč vznikl a co přináší? Pokusíme se lehce přiblížit, jaký má přínos – ať už pro jeho účastníky, tak
pro organizační tým.
Alfa (=začátek) nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct týdnů. Vítáni jsou všichni.
Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa probíhá po celém
světě v kavárnách, církvích, univerzitách, obývacích pokojích, barech i jinde. Nenajdete dvě úplně stejné Alfy,
ale v zásadě mají společné tři věci: jídlo, promluvu a rozhovor o tématu.
Nejprve je jídlo
Ať už se jedná o skupinu přátel kolem kuchyňského stolu, nebo něco jednoduchého ke kávě a zákusku, jídlo lidi
spojuje. Platí to i o Alfě. Většina setkání začíná jídlem, protože to vytváří skvělou příležitost k seznámení a navázání
přátelství.
Následuje promluva
Promluvy jsou připraveny tak, aby zaujaly a inspirovaly k rozhovoru. Zpravidla trvají 30 minut, přednáší je řečník
nebo je lze pustit z videa. Otevírají důležité otázky ohledně víry, vykládají základy křesťanství. Probírají se témata
jako: Kdo je to Ježíš? Jak najít víru? Proč a jak se modlit? nebo Jak nás Bůh vede?
A na konec diskuze
To je asi nejdůležitější součást každé Alfy: příležitost podělit se o úvahy a myšlenky k tématu a jednoduše si o tom
promluvit v diskusní skupince. Nemusíte říkat nic a není nic, co byste říct nemohli (vážně). Je to příležitost
poslechnout si reakce ostatních a upřímně sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném prostředí.
Přibližně v polovině kurzu se koná společný víkend. Zde se účastníci více poznávají s lidmi z jiných skupinek
a vznikají nové krásné vztahy.
Komu je kurz určen?
Každému.
Nejen lidem hledajícím, ale každému, kdo chce upevnit základy své víry. Mohou se jej zúčastnit i ti, kteří se pokládají
za zralé a zkušené křesťany. Můžete se naučit, jak srozumitelně mluvit o své víře s lidmi ve vašem okolí. Je to také
příležitost, jak prohloubit vztahy ve farnosti a stmelit ji.
Autor kurzů Nicky Gumbel dodává: „Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme
masivní reklamu, ale všechno je založeno na tom, že přátelé přivádějí přátele.“
Kurzy Alfa byly vytvořeny v anglikánském sboru Holy Trinity Brompton (HTB) v roce 1977 Charlesem
Manhamem.
V roce 1990 se kurzů ujal Nicky Gumbel, anglikánský vikář, postupně jim vtiskl novou dynamiku a začal je
používat jako evangelizační materiál.
V dnešní době probíhají ve 169 zemích a ve 112 jazycích, aktuálně po celém světě běží asi 65 000 kurzů,
takže se pořádají takřka všude. Po celém světě jej absolvovalo přes 29 milionů lidí. Dnes jsou kurzy jednou
z nejdynamičtěji se šířících metod zvěstování evangelia v současném světě – napříč různými kulturami, církvemi,
mezi různými sociálními a věkovými skupinami obyvatel. Něco tak široce používaného je pozoruhodné již samo
o sobě.
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V katolické církvi zaznamenaly kurzy také velký ohlas. Byly schváleny Janem Pavlem II. jako vhodný nástroj
světové evangelizace. V České republice jsou kurzy pořádány již téměř 20 let – pořádají je křesťané z různých
denominací. Mají podporu ze strany kněží a biskupů.
Snad každému upřímnému křesťanovi záleží na tom, aby lidé z jeho okolí přišli ke Kristu. Sám apoštol Pavel
prohlašuje, že se raduje, když se zvěstuje Kristus „jakýmkoliv způsobem" (Fp 1,18), avšak zároveň důsledně vybízí
křesťany ke zkoumání předávaného poselství (1Te 5,23).
Pokud v sobě shledáváte touhu po novém začátku (alfa) nebo víte o někom z Vašeho okolí, kdo má otázky a
hledá odpovědi – zkuste Alfu.
Více informací na www.kurzyalfa.cz nebo se přímo přihlaste na email farudanm@ado.cz případně na telefon
774 466 991. Kurz je zdarma.
Prosíme také Vás všechny o modlitby, bez kterých se Alfa kurzy neobejdou. Ať se naše farnosti stanou místem, kde se
víra nejen uchovává a slaví, ale také prohlubuje a šíří.
za organizační tým H+M Kamlarovi
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PLACHETNICE
Vítr nadouval plachty, kymácel s plachetnicí na všechny strany, až nabírala vodu do podpalubí. Její sněhově
zářivé plachty už dávno nebyly tak jasně bílé, jako když vyplula poprvé z domovského přístavu. Nyní už byly docela
potrhané, špinavé, vítr jimi profukoval, dávno již plachetnici nepoháněly kupředu. Před první plavbou měla loď
nádherný lesklý nátěr, který byl její ozdobou všude, kde se objevila.
Je to už velice dávno, co se vydala na svoji první plavbu, kdy se ani nerozloučila se svým domovem a vyrazila
vstříc svému dobrodružství, plná očekávání a nových zážitků. Na cestu měla jen pár maličkostí, které si naložila
do podpalubí. Ve svém přístavu zanechala několik menších a mladších plachetnic a taky dvě starší, mnohem
zkušenější, které ji vždy ve všem radily a pomáhaly, když bylo potřeba. Vyrazila brzy za svítání, kdy slunce ještě
nebylo zcela nad obzorem. Na rozloučenou zanechala skromný vzkaz: „Pluji za štěstím“.
Pro všechny, které opustila, nebylo lehké pochopit, co že se přihodilo, proč tak náhle zmizela. „Copak jsme
ji vždy dobře neradily, copak jsme jí se vším nepomáhaly, chybělo jí snad něco v našem krásném útulném přístavu?“
Spousta otázek a žádné odpovědi. Nezbylo jen doufat,
že se snad brzy vrátí a bude zase ozdobou domovského přístavu.
Vždyť je ještě tak mladá, pouhých 17 let…
Plachetnice brázdila moře a oceány, poznávala nová
místa, nové přístavy, potkávala spoustu nových lodí
a zaoceánských parníků. Vše bylo krásné, jiné, bohaté kraje, cizí
národy, spousta zboží, sluncem zalité pláže, čistá voda, spousta
nových dobrodružství… Ale ne vždy bylo vše sluncem zalité.
Přišly i horší časy, kdy plachetnici přepadli piráti, chtěli se
zmocnit její krásy, nevinnosti, chtěli ji zajmout a zotročit,
aby pro ně brázdila oceány s kradenými poklady. Také párkrát
zabloudila do velmi nebezpečných končin, které byly známé
svou krutostí a špatným zacházením, kdy se ji snažili omámit a
znemožnit ji další plavbu „za štěstím“.
Uplynulo mnoho dní, plachetnice na tom zdaleka
nebyla tak dobře, jako na počátku své plavby. Nyní se již vyhýbala jakémukoliv kontaktu s cizími loděmi a s cizími
přístavy a ve svém srdci měla obrovskou touhu vrátit se „domů“…Jenže kudy kam? Svět je veliký, plný nástrah a
nebezpečí. Dávno již ztratila kompas, který by ji ukázal cestu k domovu. Měla pocit, že tolik očekávané štěstí nikde
nenašla. Vyplýtvala hledáním spoustu úsilí a energie. Bez dalšího rozmýšlení vyrazila na dalekou cestu k domovu…
Klíče zachrastily v zámku. Adéla opatrně odemykala dveře, s pocitem, že přeci není zlodějka. Byly tři hodiny
ráno, všichni ještě spali. Je to zvláštní pocit, po takové době zase cítit známou vůni, vracet se na místa, která pro ni
tolik znamenala. Hrdlo měla sevřené. V promrzlých rukách mačkala poslední peníze, které jí ještě zbyly. Snažila se
co nejtišeji zout promočené boty ze svých bolavých nohou. Venku tiše poletoval sníh. Vůně jehličí a napečeného
cukroví vyvolaly vlny vzpomínek a Adéla se neubránila dojetí. Tichounký pláč pronikal do ložnice rodičů. Maminka
již po mnoho dní spávala s pootevřenými dveřmi, co kdyby náhodou… Adéla ze sebe sundávala oblečení. Její zkřehlé
prsty odmítaly poslouchat. Klíče s rachotem dopadly na podlahu. Čas se zastavil. Z ložnice se ozvalo známé
zakašlání. Maminka byla z předvánočního maratonu trochu nastydlá. Lampička na nočním stolku se rozsvítila,
co teď? Mám zase utíkat? Doma je tak teplo… Maminka vyšla z ložnice, rozsvítila v předsíni…
Ticho by se dalo krájet, mrazení v zádech a pocit nepopsatelného štěstí… „Kde, jak, kdy…?“ Objetí trvalo
celou věčnost, povíme si to ráno…
Bylo 24. prosince, čas zázraků. Plachetnice po mnoha dnech doplula do svého domovského přístavu,
kde na ni čekalo „štěstí“…
Ondřej Švejkovský
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JEŽÍŠ, NAROZENÝ V BETLÉMĚ

DOPISY DO ZÁHROBÍ

V městě Šumbarku,
v sedmém roce panování Václava Vrtošivého
V tomto vánočním dopise se neobracím na Božího Syna, Bohočlověka, Vykupitele člověka ani na mocného
Proroka a Mistra. Píši ho Tobě, malý Ježíši, který ses právě narodil v betlémské stáji.
Jsi tolik jiný, než jak Tě zobrazují v tradičních jesličkách a betlémech. Vůbec se nepodobáš tomu růžolícímu
cvalíkovi, který s radostným úsměvem vítá příchozí gratulanty a někdy jim dokonce vsedě žehná. Ležíš v dřevěném
korytě na zatuchlé slámě, přikrytý kusem hadru. Nyní jsi konečně usnul, vysílen dlouhým pláčem, stejně jako Tvoji
rodiče. Stále ještě se však chvěješ – zimou a úlekem. Přišel jsi na tento svět – tak jako každý z nás – s pláčem a
bolestí. Byl jsi nemilosrdně vytržen z tichého bezpečí matčina lůna do chladu a lomozu světa. K pláči jsi měl ovšem
podstatně více důvodů než my.
Tvému narození předcházelo devět měsíců prenatálního vývoje, který rozhodně nesplňoval dnešní
požadavky. Tvá matka se musela od samého začátku vyrovnávat s nečekaným a nepochopitelným těhotenstvím,
odmítáním ze strany manžela, příbuzenstva a sousedů. Těsně před porodem se musela vydat na dlouhou a namáhavou
cestu do Betléma. Vlastní porod byl překotný; probíhal ve zmatku a v otřesných hygienických podmínkách. Namísto
zkušených pomocnic Tvé matce asistoval pouze neohrabaný muž.
Ani pro něho to nebylo jednoduché. Přes veškeré úsilí nedokázal pro svou ženu zajistit potřebné zázemí a
bezpečí. Těžko mu však mohu něco vyčítat. Já jsem se sice účastnil porodu všech našich dětí, přesto bych si sám
sotva věděl rady.
Spíš a ještě netušíš, co vše Tě na tomto podivném světě čeká. Nebyl jsi ušetřen ničeho. Ani v této chvíli, kdy
máš být obklopen milujícími příbuznými a užívat si jejich láskyplné péče, ani později. Spíš a nevíš o svém
podivuhodném původu a údělu. Jsi zcela bezmocný a bezbranný jako každé jiné dítě, nemáš žádné zázračné
schopnosti a vlastnosti. Potrvá ještě drahně let, než je v sobě začneš objevovat.
Spíš a tolik se podobáš jiným miminkům. Tolik se podobáš těm, která se narodila nám. Tolik se podobáš
nám. Možná je to naposledy. Čím budeš starší, tím více se nám budeš vzdalovat do míst, kam Tě nemůžeme
následovat a která zatím nedokážeme pochopit. Přes veškerou Tvoji i naši snahu nám budeš unikat ke svému pravému
Otci.
Spi, malý Ježíši. Máš jen málo času. Zanedlouho sem vtrhnou zmatení pastýři a znovu Tě vyděsí svým
hlaholením. Jejich praktické dárky ocení spíše Tví rodiče. Za pastýři budou následovat stejně zmatení mudrci se zcela
nepraktickými dary. A po nich Herodovi vojáci, s jasným posláním a již bez darů.
Spi, malý Ježíši. Ještě chvíli můžeš…
Pavel Obluk

Soubor Avonotaj ve spolupráci s římskokatolickou farností Šumperk a DK Šumperk zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
15. 12. 2019 v 16:00
v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na projekt Kameny zmizelých v Šumperku.
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PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI


Sedmikrásek – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ!
Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý pátek - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba s písničkou,
říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání – P. Kočí: 608 883 111.



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



Scholička pro děti a rodiče – bude doprovázet devátou mši svatou jednou za měsíc (po předchozí domluvě).
Zveme další zájemce - pravidelné zkoušky – po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10. 15 – 10.45).
Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.



Mše svatá pro rodiny s dětmi – v prosinci nebude. Zveme rodiče a děti na adventní rorátní mše svaté konané
každý všední den od 6.30. V úterý a čtvrtek budou mše zaměřené na děti a po nich se děti mohou těšit na
tradiční společnou snídani – párky a rohlík.



Klubík Neposeda – pro děti od 3 do 6 let, vždy od pondělí do středy v čase od 7:00 do 14:30 hod – důraz na
křesťanské a etické principy, vztah k přírodě, ekologii a propojení s tradičními křesťanskými svátky a
lidovými obyčeji. Kontakt – Mgr. Pavla Čermáková. pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356



Mikuláš pro nejmenší – úterý 3. prosince od 15.30 na farním středisku. Cena mikulášského balíčku –
30 Kč/dítě. Na program je potřeba se předem přihlásit u Lenky Špatné na cprsumperk@ado.cz
nebo na tel. 731 402 395.

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ


Posezení s knihou pro seniory – bude letos probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase 9:30 – 11:00 v Domově
pro seniory, U Sanatoria 25 v Šumperku. Těší se na Vás lektorka setkávání Petra Kočí:
tel. 608 883 111



Adorace pro maminky – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00.



Modlitby matek v Šumperku – Jednou za týden, vždy ve středu od 10.00 na farním středisku/farním hřišti.
Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759. Aktuální informace na fcb – MM Šumperk – md
https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/



Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 19.30 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111.



Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku.



Adventní odpoledne pro manžele: 8. 12. 2019 od 16.00 hodin Manželství jako ring, anebo cesta k Bohu?
Přednáška. Diskuze a svědectví manželů z hnutí Équipes Notre Dame. Zveme manželské páry z celého
děkanátu.

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz
začíná 17. září 2019.
Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková,
kurz začíná 19. září 2019.
Angličtina pro mírně pokročilé 2. skupina – vytvořila se další skupinka nových zájemců, můžete se ještě
přihlásit. Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
V termínech 4. – 5. 1. 2020 proběhne na farním středisku další pokračování kurzu „Respektovat a být respektován“,
který povedou manželé Kopřivovi. Podrobnější informace na cprsumperk@ado.cz nebo na tel. 731 402 395.
Kurz efektivního rodičovství – plánujeme v termínech 6. 2. / 13.2. / 20.2. / 27.2. / 5.3. / 12.3. / 19.3. / 26. 3. 2020
vždy 17:00 – 19:30 hod. v sále Obecního úřadu Branná. Cílem tohoto programu je pomoci rodičům získat dovednosti
a rozvinout schopnosti, které jim pomohou zvládat všechny každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých
dětí dnes a denně potýkají.
Kurz povede Mgr. Marcela Anežka Kořenková, erudovaná lektorka, která nabízí tyto kurzy po celé olomoucké
diecézi.
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CARLO ACUTIS

SVĚTEC MÉHO SRDCE

* 3. května 1991 Londýn, Velká Británie
† 12. října 2006 Miláno, Itálie
Ctihodný Carlo Acutis byl italský teenager, známý nejen
díky svým počítačovým dovednostem, ale zejména pro hlubokou
oddanost eucharistii, která se stala jádrem jeho života. Na svém
webu, který vytvořil v posledních měsících před smrtí,
zdokumentoval eucharistické zázraky po celém světě. Zemřel
na leukémii ve věku 15 let. Vzápětí se objevily výzvy k jeho
blahořečení, které bylo zahájeno v r. 2013. Papež František jej dne
5. července 2018 prohlásil za ctihodného, což je první krok
na cestě ke svatořečení. Je patronem studentů a programátorů.

Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 v Londýně italským
rodičům Andreovi Acutisovi a jeho ženě Antonii. Jeho rodiče v Londýně pracovali, ale krátce po narození Carla
se přestěhovali do italského Milána.
K 1. sv. přijímání přistoupil Carlo už v sedmi letech a od toho dne si nikdy nenechal ujít každodenní setkání
s Ježíšem ve mši svaté. Snažil se vždy alespoň malou chvíli adorovat před svatostánkem, protože byl přesvědčen,
že trávit čas s Ježíšem v eucharistii vede ke svatosti. Každý den se také modlil růženec.
Carlo studoval na jezuitském lyceu. Na jednu stranu se příliš nelišil od svých vrstevníků. Zbožňoval počítače,
programoval na vysoké úrovni, vytvářel webové stránky a denně se věnoval střihu videí. Jeho přátelé, ale i někteří
informatici ho považovali za génia. Nebyl sobecký či pyšný, své znalosti informatiky si nenechával pro sebe, ale dělil
se o ně s kamarády. Jeho schopnosti měly být především „pro nebe“.
Carlo byl však také chlapcem, na kterém se naplno projevila Boží milost. Říkal, že směr na naší životní cestě
nám ukazuje Boží slovo, ke kterému se máme neustále vracet. Na cestu do nebe však potřebujeme i další speciální
prostředky – svátosti a modlitbu.
Carlo si často kladl otázku, čím to, že jsou takové fronty na rockové koncerty a do kina, ale žádné fronty
na Ježíše v eucharistii. Kdyby lidé věděli, o co přichází, byly by kostely přeplněné k prasknutí! Často opakoval,
že v Nejsvětější Svátosti je Ježíš přítomen úplně stejně, jako tomu bylo před 2 000 lety za dob apoštolů. Tehdy lidé
za Ježíšem museli utíkat, dnes však na nás Ježíš čeká v jakémkoliv blízkém kostele.
Pro Carla představovalo přijímání Ježíšova těla středobod života, bylo jeho „dálnicí do nebe“. Požádal rodiče,
aby spolu s ním putovali na místa všech známých eucharistických zázraků. Jeho zhoršující se zdravotní stav mu však
zabránil tento plán uskutečnit.
Svou zálibu v informatice spojil s vášní pro Kristovo Tělo v eucharistii. Ve věku 11 let začal Carlo
katalogizovat každý ohlášený eucharistický zázrak a vytvořil webové stránky s tímto tématem – jakési virtuální
muzeum eucharistických zázraků, ke kterým došlo v průběhu staletí v různých zemích světa (miracolieucaristici.org).
Kromě webu vytvořil panelové prezentace, které putovaly po celém světě. Popsal celkem 136 zázraků. Inspiroval se
blahoslaveným Giacomem Alberione, který využil média k evangelizaci a ohlašování radostného Ježíšova poselství.
Carlo na svém webu uvedl: „Čím více eucharistie dostáváme, tím více se staneme jako Ježíš, takže na této Zemi
budeme mít předzvěst nebe.“
Carlo ve druhých viděl obraz Krista, každá osoba pro něj byla důležitá, byla znamením Ježíšovy velké lásky.
Z vlastního kapesného jednou koupil dva spacáky a dal je bezdomovcům, kteří přespávali poblíž jejich domu.
Protestoval, že mu maminka chce koupit dvoje boty, když mu přece stačí jedny. Jindy se mu nelíbilo, že si chce
maminka koupit drahý krém, když existují lidé, kteří umírají hlady. Nebál se jít proti proudu, v diskuzích se spolužáky
se stavěl proti rozvodům a potratům, spolužačkám připomínal důležitost studu. Hájil práva zdravotně postižených
a bránil vrstevníky se zdravotním postižením, když se jim ostatní posmívali. Když se na Carla díváme, uvědomujeme
si, že byl uchvácen Kristovou láskou, která mu umožnila zažít čistou radost a obohatila jeho život.
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Dne 12. října 2006 Carlo zemřel
na leukémii, v pouhých patnácti letech.
Před smrtí obětoval své utrpení za papeže
a celou církev. Přál si být pochován
v Assisi, protože toto místo ho velmi
oslovilo. Krátce po Carlově smrti se začaly
ozývat návrhy pro jeho blahořečení.
Mons. Ennio Apeciti, zodpovědný
za kauzy svatořečení v milánské
arcidiecézi, prohlásil: „V jeho životě se
událo něco velkého, před čím se skláním.
Žil
normální
život
neobyčejným
způsobem.“

Z myšlenek Carla Acutise


„Naším cílem je být Nekonečným, ne konečným. Nekonečno je naší vlastí. Všichni se narodíme jako
originály, ale mnozí umírají jako kopie.“



„Vždy být blízko Ježíši – to je můj životní plán!“



„Naše duše je jako horkovzdušný balón. Když zhřešíme, utlumíme plamen a duše padá k zemi. Zpověď je
jako nový oheň pod balónem, který ho znovu pozvedá vzhůru. Je důležité chodit často ke zpovědi!“



„Nepřetržitě žádej svého anděla strážného o pomoc. Tvůj anděl strážný by měl být Tvým nejlepším přítelem.“
Anička Rozsívalová

PODĚKOVÁNÍ ZA ELIŠKU
Ráda bych touto cestou veřejně poděkovala všem, kteří přispěli do veřejné sbírky pro naši Elišku
na rehabilitační cvičení TheraSuit, poděkování patří i těm, kteří nám finančně přispěli osobně a ještě jedno velké
poděkování všem, kteří se za Elišku modlí.
Současné zhodnocení stavu Elišky v hrubé motorice: Přetrvává
oslabení svalového jádra, špatně ovládá střed těla, chybí propojení horní
a dolní poloviny těla, chůze stále nejistá, špatná orientace v prostoru,
v místnosti zvládne pouze pár samostatných kroků, chůzi v terénu
nezvládne, nekoordinovaně padá, pokud má v cestě překážky. Špatný
stereotyp chůze, přetrvává chůze po špičkách.
Díky veřejné sbírce se podařilo vybrat částku, která pokryje
celoroční rehabilitace, a pevně věříme, že se Eliščin stav natolik zlepší,
že bude schopna samostatné chůze po rovině i v terénu. A protože
Eliščino postižení vyžaduje být jí neustále nablízku a hlídat ji, rozhodli
jsme se s manželem v nejbližší budoucnosti přistoupit ke stavebním
úpravám v našem domku. Bez příspěvků ze sbírky by bylo pro nás velice
složité šetřit na rehabilitace i na přestavbu.
Ještě jednou velké poděkování za Elišku
Pavlína Dorňáková
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K zamyšlení
Bez ohledu na různé okolnosti chci nyní všem mladým lidem
oznámit tu nejdůležitější věc, první věc, o které se nikdy nesmí mlčet. Je to zvěst, která obsahuje tři velké pravdy,
jež všichni potřebujeme slyšet znovu a znovu.
Každému chci říct především první pravdu: ,,Bůh tě miluje.“ I když jsi to už slyšel, nevadí, chci ti to připomenout:
Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se nacházíš v jakýchkoli životních
okolnostech, jsi nekonečně milován.
(Christus vivit – „dopis“ papeže Františka mladým lidem, kapitola 4)
Co proběhlo:

Camino, 25. – 27. 10.
Letošní podzimní Camino se celé odehrávalo ve světě superhrdinů. Celou dobu jsme plnili různé aktivity, které
pro nás naši skvělí animátoři připravili. V sobotu začal náš výcvik na superhrdiny, kdy nás naši superhrdinští vedoucí
připravovali a snažili se nás naučit i novým věcem. Všichni se pokusili ze sebe ukázat co nejvíc, aby se mohli
superhrdiny stát. Měli jsme tam ale i spoustu času na seznamování se s ostatními na Caminu. Nejenže animátoři byli
skvělí a všechno měli nádherně připravené, ale byl tam i super kolektiv a úžasná atmosféra. Já osobně na Camino
jezdím ráda a vždycky se těším na další krásné zážitky s kamarády a v tomhle ohledu letošní podzimní Camino
nezklamalo. Dokonce mě to i poučilo do příště. Na konci našeho superhrdinského kurzu se ze všech stali
superhrdinové s vlastními odznáčky. Všem kdo tohle čtou bych doporučila svoji přátelskou radu, a to: přihlásit se
na Camino! 😀
Zdeňka Krahulová

Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku.
Nejbližší termín: 27. 12.

Co se chystá:
Vánoční výlet: 28. 12.

Již potřetí se uskuteční Vánoční výlet.  Trasa a bližší informace budou upřesněny na webu
a na facebooku.
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Děkanátní setkání mládeže: 3. – 4. 4. 2020
Přestože to vypadá, že je děkanátko ještě pořádně daleko, už pomalu začínáme s organizací.  Tentokrát bude
společně s děkanátem Zábřeh a uskuteční se opět u nás v Šumperku. Tak si zapište termín 3. – 4. 4. 2020 s velkým
vykřičníkem do svého kalendáře. Budeme se těšit. 

Kontakt:
P. Jiří Luňák, jir.lun@gmail.com, mobil: 732 856 422
Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753
Web: mladez-sumperk.webnode.cz
Skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk

Přemilá děťátka a třeba i rodičové, prarodičové, tetičky a strýčci,
nastal nám čas čepic a rukavic, zmrzlých nosů a především čas čekání na Ježíška. Přejeme vám i sobě,
abychom tento čas prožili, jak nejlépe umíme. Abychom už v adventu nešetřili rozdáváním radosti,
(třeba tak, jak to dělal svatý Mikuláš), abychom si štědrost nenechávali až na Štědrý den a zkrátka aby
ten čas adventní nebyl jen čekáním a těšením se na vše hmotné i nehmotné, co s sebou Ježíšek přinese
a přináší. Aby to byl takový regulérní a opravdu poctivý trénink dělání a množení a šíření všeho dobrého
v nás a z nás. 
1.

Doplníte na prázdné místo správný kousek obrázku?
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2.

Najděte mezi oběma obrázky sedm rozdílů.

OBEC SOBOTÍN VE SPOLUPRÁCI S FARNOSTÍ SOBOTÍN
POŘÁDÁ

v sobotu 7. PROSINCE 2019 v 17.00
V KOSTELE V SOBOTÍNĚ

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
V PROVEDENÍ VOKÁLNÍHO SOUBORU

HALELUJA BAND
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PŘÍPRAVY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
V PLNÉM PROUDU
V úterý 5. 11. se na Charitě
uskutečnilo setkání místních asistentů.
V příjemné atmosféře jsme si předali
základní informace a zkušenosti,
domluvili jsme se na několika
vylepšeních v organizaci Tříkrálové sbírky. Jáhen František Klíč požehnal křídy, díky nimž budou koledníci přinášet
požehnání do vašich domovů.
Ve čtvrtek 7. 11. jsme s mladými lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. chystali cukry na Tříkrálovou
sbírku. Vážili jsme jej po 750 g a zaplnili jsme 13 banánových krabic.
V mezičase připravujeme křídy, houbičky, papírové materiály, domlouváme s místními asistenty nezbytné,
aby mohla sbírka v lednu v poklidu proběhnout.
V polovině prosince pojedeme na obce pokladničky zapečetit, místní asistenti si je vyzvednou a sbírka
může začít.
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinát
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V posledním čísle Tam&Tamu v roce 2019 chci v mé
rubrice hlavně děkovat…
Aktuálně těm, kteří vymysleli a připravili svatomartinské
posezení v Šumperku: husu, víno a program pro děti… A také samotnému svatému Martinovi, že přijel v pravý čas,
aby nás všechny, a zvláště děti, potěšil a
poučil! Snad je to začátek nové milé tradice!
Moc děkuji mladým tatínkům
pod vedením Lukáše Hanzlíka, kteří jednu
listopadovou sobotu obětovali pro práci
a pomohli před zimou spravit v Hraběšicích
plot. Byli dokonce nachystáni na větší činnost,
bohužel jím to nedovolilo počasí. Díky!
Rád

bych poděkoval jmenovitě
našemu
technickému
administrátorovi
Marcelu Poislovi. Letošní rok pro něj
znamenal extrémní množství vyřizování a také
přímo fyzické práce na opravách kostelů
v celém děkanátu. Zdá se, že všechno proběhlo
podle plánů a hned v novém roce bude třeba
žádat o další dotace, vymýšlet projekty,
vyřizovat revize… Nemá to konce! Práce, kterou pro nás dělá je obdivuhodná. Velký dík!
Děkuji Centru pro rodinu, které má velký podíl na pastoračních aktivitách v děkanátu.
Děkuji pastoračním a ekonomickým radám a také všem, kteří se jakkoliv zapojují do života svých
farností. Činím to jménem
nejen svým, ale i otce
arcibiskupa, kterému na vaší
aktivnosti hodně záleží.
Už dnes vás zvu na setkání
farních rad a aktivních
farníků celé arcidiecéze
3. 10. v Přerově. Bude to
příležitost se inspirovat
a hledat společně nové cesty
evangelizace
pro
naše
farnosti.
Děkuji všem! Těm
známým a těm skrytým,
bezejmenným! Za každou,
i tu nejmenší práci, kterou
ve
farnostech
děláte.
A prosím, nevzdávejte to!
Aktivní zapojení každého
z vás do života farních
společenství
je
nutné
a neocenitelné! Přeji vám
hodně Božího požehnání
do dalšího roku.
P. Slawomir
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2019
DATUM
STŘEDA

18. 12.

ČTVRTEK

19. 12.

PÁTEK

20. 12.

SOBOTA

21. 12.

4. ADVENTNÍ
NEDĚLE

22. 12.

OBEC

ZPOVÍDÁNÍ

LOUČNÁ
SOBOTÍN
D. STUDÉNKY
S. MĚSTO
NOVÝ MALÍN
ŠUMPERK
BLUDOV
BOHUTÍN
V. LOSINY
RAPOTÍN
RUDA NAD
MORAVOU
BRANNÁ

15:30-16:00
17:00-17:30
15.00-16.00
15:30-16:00
16.30-18.00
17:00 -18:00
16:00-17:30
15:30-17:00
15.30-17.00
17.00-18.15

ZPOVĚDNÍK

MŠE SV.

16:00
17.30
16.00
16:00
18.00
18:00
17:30
17:00
17.00
18.15

po mši sv.

P. Jiří Luňák
P. Jiří Luňák
P. Milan Palkovič
P. Slawomir Sulowski
P. Milan Palkovič
P. Piotr Grzybek
P. Jiří Luňák, P. Slawomir Sulowski
P. Michal Krajewski
P. Otto Sekanina
P. Milan Palkovič
P. Artur Górka, P. František Janíček
P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski
P. Michal Krajewski

STARÉ MĚSTO

po mši sv.

P. Michal Krajewski

BOHDÍKOV
BRATRUŠOV
RAŠKOV

po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.

9:30
7:30
10:30
10:45

ŠUMPERK

15:00-18:00

P. Piotr Grzybek
P. Piotr Grzybek
P. Jiří Luňák
P. Slawomir Sulowski, P. Jiří Luňák,
P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič

10:30-12:00

8:00

7:00, 9:00,
18:00

SVATÝ JAN VIANNEY – O ZPOVĚDI
Milé děti, jakmile má někdo na duši malou skvrnu, má jednat jako člověk, který má krásnou křišťálovou
nádobu, kterou chová s velkou pečlivostí. Jakmile zpozoruje, že na nádobě leží trochu prachu, hned ji houbou očistí.
Jak je opět ta nádoba jasná a lesklá. Takto máte dělat i vy, když zpozorujete na své duši malou skvrnu. Ihned
s uctivostí vzít svěcenou vodu, udělat nějaký dobrý skutek, s kterým je spojeno odpuštění lehkých hříchů, dát
almužnu, pokleknout před Nejsvětější svátostí a s náležitou
zbožností prožít mši svatou.
Kdo má na své duši malou skvrnu, ten je, milé děti,
podoben člověku, který trpí malou nevolností. Nepotřebuje
jít k lékaři, může se uzdravit sám. Když má bolení hlavy,
potřebuje si jen lehnout, má-li hlad, potřebuje se najíst.
Ale pokud je nebezpečně raněn, pak je nemoc vážná. V tom
případě je však lékař nutný a tento člověk se musí řídit jeho
pokyny. Právě tak to musí dělat i ten, kdo se dopustil
těžkého hříchu. Musí hledat pomoc u lékaře duší, jímž je
kněz. Musí užívat lék, který mu předepíše, a tím je zpověď.
Milé děti, nemůžeme pochopit Boží dobrotu k nám,
když si uvědomujeme, že pro nás ustanovil velikou svátost
pokání. Kdybychom měli Pána prosit o nějakou milost,
určitě bychom nikdy ani nepomysleli prosit ho právě o tuto
milost. On však předvídal naši slabost a nestálost v dobrém.
A jeho láska ho vedla k tomu, že učinil to, za co bychom si
nikdy netroufli ho prosit.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2019
25. 12. 2019
SLAVNOST
NAROZENÍ
PÁNĚ

26. 12. 2019
SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA

31. 12. 2019
DĚKOVNÁ
BOHOSLUŽBA
NA ZÁVĚR ROKU

1. 1. 2020
PANNY MARIE,
MATKY
CÍRKVE,
NOVÝ ROK

15.00 pro rodiny s dětmi
22:00

9.00

9.00

16.30
24.00 kostelíček

9.00

20.30

----

----

---

7.30

Bohutín

---

7.30

7.30

---

7.30

Branná

20.30

11.00

---

---

11.00

Bratrušov

20.30

10.30

10.30

---

10.30

20.00
16.00
21.30 kostel
--18.30
---

7.30

7.30

---

7.30

10.15

10.15

17.00

10.15

10.30
--16.00

-------

-------

10.30
10.30
---

16.00

9.45

9.45

15.00

9.45

21.30
18.45
20.00
19.00
---

7.45
7.45
10.30
--10.30

7.45
8.00
10.30
-----

--16.15
--18.00
---

7.45
7.45
10.30
-----

20.00

9.00

9.00

15.00

9.00

---23.00
19.00
22.00
15.00 pro rodiny s dětmi
24.00
21.30
22.00.
6.30 poslední roráty
10.00 domov důchodců
14.30 vánoční divadlo
15.00 pro rodiny s dětmi
22.00 půlnoční
--23.00
20.00
20.00

---9.00
-------

---9.00
-------

---18.15
-------

17.00
9.00
---10.45

9.00

9.00

16.00

9.00

11.15
9.30

11.15
9.30

16.30
16.00

11.15
9.30

7.00
9.00
15.00
(německy)

18.00

9.00
18.00

23.00-24.00
adorace

9.00
8.15
-----

--8.15
-----

--18.00
-----

--8.15
-----

---

---

---

---

9.15

---

14.30

---

---

---

24. 12. 2019
ŠTĚDRÝ DEN

Bludov
Bohdíkov

Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Kopřivná
Kunčice
Loučná
nad Desnou
Malá Morava
Nové Losiny
Nový Malín
Ostružná
Podlesí
Pusté
Žibřidovice
Radomilov
Rapotín
Rejchartice
Raškov
Ruda
nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velká Morava
Velké Losiny
Vernířovice
Vojtíškov
Vysoké
Žibřidovice
Žárová
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NA POKRAČOVÁNÍ

ELIAS VELLA
MOMENTKY Z MÝCH CEST

AŤ ŽIJE CUKR! (ČESKÁ REPUBLIKA)
Jestli jste příliš nároční v jídle, necestujte! Italové, co se jídla týká, patří k těm nejnáročnějším. Dobře vědí,
že jejich kuchyně patří k těm nejlepším. Ale pokud se nebudete umět přizpůsobit…, budete mít problémy.
Když jsem poprvé přijel do České republiky, vzpomínám si, že jsem byl jídlem, které mi nabídli, dost
šokovaný. Obvykle si nevybírám, co budu jíst. Lidé, kteří tak často cestují jako já, samozřejmě nebydlí v hotelech,
kde si můžou objednat jídlo podle libosti, potřebují mít „misionářský žaludek“. Pokud jde o jídlo, misionář si nemůže
dovolit přebírat a vybírat. Musí sníst, co mu klášter předloží – „misionářský žaludek“ je tedy v tomto kontextu velmi
trefné maltské slovní spojení.
Co se jídla týče, nejednou jsem se ocitl v dost trapných situacích. Jednou mi v Čechách nabídli talíř zapečené
rýže. Mám rád zapečenou rýži, ale tahle byla posypaná cukrem. Zíral jsem na to a, pochopitelně, jsem začal shrnovat
dolů tolik cukru, kolik jen šlo. Výsledkem bylo, že mě začali považovat za rozmazleného, vybíravého v jídle. Jindy
mi naservírovali těstoviny, ale místo rajčatové omáčky na nich byla nutella. Nedokázal jsem to sníst! Ještě jindy byly
těstoviny místo omáčky s džemem. Ať žije cukr! V České republice a na Slovensku používají na těstoviny místo
strouhaného sýra i mák. A každý pátek, protože dost lidí v ten den stále ještě nejí maso, vám nabídnou takové malé
koláčky a misku krému, který se má na ty koláčky nalít – říkají tomu buchtičky s krémem. Všichni se na ten pátek
ohromně těší! Nekritizuji jejich jídlo, nemám na to právo. Oni pravděpodobně ale kritizují to naše.
Vzpomínám si, že jsme jednou měli v našem řeholním domě na návštěvě indického biskupa. Připravili jsme
mu tvarohový koláč, sendviče…, ale on si nic z toho nevzal. Očekával, že mu předložíme rýžový dezert!
Jindy jsem byl na Filipínách. Nechápu, jak můžou jíst obden tak hustou bílou rýži, že ji lze krájet nožem. Byl
se mnou Joe, vynikající kuchař a dobře známý šéfkuchař. Zdálo se, že je mu jich líto, a připravil těstoviny s různými
omáčkami – jedna báseň! Věřili byste, že většina z nich dala raději přednost bílé rýži?
Přesto by od nás bylo hloupé kritizovat jídlo jiných lidí, ale musíme připustit, že ne každý typ jídla nám
chutná. Teď už si na mě zvykli. Vědí, že cukr mi nedělá dobře, a proto… místo těstovin s nutellou, džemem nebo
mákem mi připraví lepkavé špagety… s kečupem!

POŠTÍPANÝ KOMÁREM (GHANA)
Když jsem byl pozván kázat v říjnu 1993 do Ghany v západní Africe, všichni mě strašili tím, že by mě mohl
poštípat komár přenášející malárii. Učinil jsem tedy všechna potřebná opatření a bral jsem i léky, které mi lékař
naordinoval, takže jsem tam jel s klidnou myslí.
Z Akkry jsme cestovali do Kumasi a odtud do Sunyani. Tam jsem měl vést svůj první seminář o okultismu
a satanismu. Bylo tam celkem asi dvě stě lidí: kněží, bohoslovci a vedoucí skupin.
Sál, pokud se to dá nazvat sálem, se nacházel uprostřed pralesa. Byl postavený na čtyřech pilířích a otevřený
na všechny strany, dveře neměl. Na sloupech, židlích a po celém sále jsem viděl pohybovat se spoustu pestrých
chameleónů.
Začal jsem přednášku, ale po nějakých pěti minutách zhasla světla. Trochu jsem zpanikařil, protože jsem
před sebou kromě tmy neviděl nic s výjimkou tu a tam svítících bílých zubů. Jeden z organizátorů mě vybídl, abych
pokračoval. Připadalo mi, že kážu do prázdnoty, ale to byl teprve začátek. Zatímco jsem mluvil, posbírali všechny
svíčky, které tam našli, postavili je přede mě a zapálili. Samozřejmě, že se všechen hmyz z celého okolí sletěl
ke svíčkám… a poletoval mi okolo hlavy. V životě jsem neviděl pohromadě takové množství hmyzu kromě několika
dokumentárních filmů od Cousteaua. Hmyz všech velikostí… všech druhů a barev… V tom okamžiku jsem si
vzpomněl na malárii. A je to tady! Neuměl jsem si představit, že by mezi tím hmyzem mohl chybět starý známý
komár přenášející malárii. A opravdu tam byl! Strávil jsem hodinu máváním rukama ve snaze hmyz odehnat, ale
bylo to úplně k ničemu. Komáři zvítězili.
Za nějakou dobu jsem se vrátil na Maltu a jel jsem kázat na Sicílii… A při prvním kázání v Palermu jsem
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omdlel. Skončil jsem v nemocnici Buccheri La Ferla a nic netuše jsem tam musel strávit noc. Měl jsem záchvat
malárie. Zaútočil na mě komár, já jsem zeslábl a teplota se mi vyšplhala téměř 40°C.
Co myslíte, kdyby svatého Františka poštípal komár přenášející malárii, zahrnul by ho do Chvalozpěvu
stvoření a nazval by ho „můj bratr komár“?
Asi jsem ještě nedosáhl tohoto stupně svatosti!

KAJUTA PLNÁ BROUKŮ (LIBYE)
Byl leden roku 1995. Chystal jsem se do Tripolisu v Libyi, kde jsem měl kázat několika komunitám z Filipín,
Koreje, Maroka, Itálie, Malty a dalším. Letiště v Tripolisu ale bylo tehdy zavřené. To znamenalo změnit dopravní
prostředek a cestovat po moři.
Vzpomínám si na jméno lodě – Garnata. Obvykle se adaptuji velice snadno, ale tentokrát jsem byl poměrně
dost nervózní. Kdo se mnou bude spát v kajutě? Nejsem rasista, ale jaksi jsem si nedokázal představit, že bych se
mohl cítit komfortně v noci se dvěma Araby, které jsem vůbec neznal a nic jsem o nich nevěděl.
Několik dní před odjezdem jsem náhodou potkal přítele, který se znal s kapitánem. „Nech to na mně,“ řekl
mi. „Řeknu mu, ať ti dá kajutu, kde budeš sám.“ S úlevou jsem si oddechl. Teď už jsem byl klidný.
Kapitán mě osobně přivítal a dal mi klíč od kajuty. Připadal jsem si jako nějaký pan velvyslanec. Když jsem
ale otevřel dveře, s hrůzou jsem zjistil, že kajuta je plná brouků. Co jsem měl dělat? Bál jsem se, že zaútočí i na tašku,
kterou jsem nesl. Neměl jsem jiné východisko než začít brouky zabíjet a zbavit se tolika, kolika jen to půjde. Pamatuji
si, že v první bitvě jsem jich zabil 25. Pak jsem byl unavený. Zavřel jsem dveře a vyšel jsem nahoru, abych se uklidnil
pohledem na moře. Byl čas ramadánu a dostal jsem doporučení, abych na veřejnosti nic nejedl, protože by se to bralo
jako urážka Arabů. Ale v kajutě, ve společnosti brouků, jsem měl k jídlu minimální chuť. Asi po půl hodině jsem se
vrátil do kajuty a znovu se ocitl ve společnosti nového batalionu brouků. Nepamatuji se, že bych někdy v životě zabil
tolik brouků jako toho dne. Zkoušel jsem spát, ale měl jsem jen halucinace a viděl jsem samé brouky. Nebylo to
vůbec příjemné.
Když jsme vystoupili z lodě, vybavuji si zástupy, které čekaly na proclení svých zavazadel. Při návratu
na Maltu, lodí Tolotela, jsem nenatrefil na brouky, ale na dva Araby, kteří stůj co stůj chtěli, abych jim pronesl
hromadu pašovaných hodinek, které měli v úmyslu na Maltě prodat. Samozřejmě mi za to nabízeli fantastické
hodinky. Umíte si představit, co by z toho udělali novináři, kdybych souhlasil a chytili by mě celníci?
Chudáci, museli si k tomu najít někoho jiného.

UŽ JSTE NĚKDY JEDLI KACHNÍ JAZYK? (ČÍNA)
Určitě by mě nikdy nenapadlo, že mě vysoce postavený úředník čínské vlády pozve, abych zorganizoval
několik kurzů pro kněze vlastenecké církve v Pekingu.
Byl to krásný zážitek, když si kněží vzájemně sdělovali, čím je Duch Svatý obdarovává. Vzpomínám si
na vyprávění jednoho kněze o tom, jak byla jeho farnost „v plamenech“.
Měli tam jednu ženu, ateistku, která byla psychicky nemocná. Navštěvovala psychiatry a guruy, setkávala se
s askety, o kterých si myslela, že by jí mohli pomoci, ale marně. Nakonec jí někdo poradil, ať zajde za katolickým
knězem. Navštívila i toho. „Nevěděl jsem, co mám dělat,“ vyprávěl. „Tak jsem jí položil ruce na hlavu a pomodlil
se Otčenáš.“ A ta žena byla osvobozena! Toužila vědět, kdo ji zachránil. Přála si následovat Krista a dala se pokřtít.
„V průběhu jednoho roku,“ pokračoval farář, „tato žena přivedla ke křtu víc než dvě stovky lidí, kterým řekla,
že zná někoho, kdo by je mohl vyléčit!“
Když jsem kurz skončil, ten vládní úředník mě pozval na večeři. Zavezl mě velkým vládním autem
do restaurace, kde nám připravili soukromou místnost s číšníky, kteří nám byli neustále k dispozici. Pochopitelně se
podávalo nejvybranější jídlo, ale mimo jiné mi ten úředník řekl: „Chtěl bych vám nabídnout delikatesu.“ Srdce se mi
strachy rozbušilo, protože čínské jídlo se někdy od jídla v naší kultuře hodně liší, ale… při takových příležitostech
se musíte přizpůsobit. „Ochutnáte kachní jazyk.“ Neuměl jsem si představit, kolik kachen kvůli tomuto jídlu
obětovali. Ani se mě neptejte, jak to chutná. Jazyky byly tak pálivé, že jsem jejich chuť vůbec necítil. Ani skutečnost,
že jím kachní jazyky, nepovzbudila můj apetit.
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Jednou jsem byl pozvaný do kněžského semináře a tlumočník mi řekl, že tam často jedí psí a hadí maso. Cítil
jsem, jak se mi sevřel žaludek, a ztratil jsem veškerou chuť k jídlu. Přiměl jsem tlumočníka, aby mi slavnostně
odpřisáhl, že mě upozorní, když budu mít na talíři kus psího nebo hadího masa. Slíbil mi to, ale jak si můžu být
stoprocentně jistý, že jsem nic z toho během svého pobytu nepozřel?

DROGOVĚ ZÁVISLÍ A PROSTITUTKY (ITÁLIE)
Jistá sicilská rodina se stala obětí lichvářů. Byla to dobrá rodina, ale život je někdy krutý. Nacházeli se ve
velice obtížné situaci, a tak jednoho dne naložili do auta, co mohli, a zmizeli na sever Itálie, aniž tušili, kde zakotví.
Po týdnech toulání skončili v rehabilitační komunitě v Lecce.
Zakladatel této komunity, otec Emanuele, se nad nimi slitoval a nabídl jim v prostorách komunity dva pokoje.
Přijel jsem je navštívit. Byl jsem jediný člověk, kterému se se svým tajemstvím svěřili.
Otec Emanuele mi zatím vysvětlil, jak se v komunitě žije a jak ji řídí. Tehdy v ní žilo kolem tří stovek nastálo
ubytovaných lidí, mnozí z nich si odpykávali trest odnětí svobody. Komunita byla rozdělena do čtyř skupin obyvatel:
prostitutky, alkoholici, drogově závislí a nemocní na AIDS. Otec Emanuele mě požádal, abych místem prošel a
s každou skupinou si popovídal. Strávil jsem s každou z nich půl dne.
Když se dostanete do přímého kontaktu s těmito lidmi, pocítíte k nim, místo abyste je odsuzovali, soucit.
Většina z nich pochází z rozpadených rodin. Jedno je jisté – všichni hladoví po lásce. Když jsem si povídal
s alkoholiky, zjistil jsem, že někteří z nich byli kněží a řeholní sestry. Jak se stali závislými na alkoholu? Pocit
osamělosti je pro každého člověka strašná věc. Ten je k závislosti dovedl.
Prostitutkám jsem vyprávěl příběh o samařské ženě a zakončil ho tím, že pouze Ježíš Kristus dokáže naplnit
jejich srdce. Drogově závislým jsem vyprávěl podobenství o marnotratném synu. Vzpomínám si, že jsem jim řekl:
„Je dobře, že tomu mladému muži nikdo nedal lusky, co žrala prasata, protože by se ke svému otci nevrátil.“ Jeden
z nich na to zareagoval slovy: „Otče, jestli jsme dnes tady a nasloucháme Božímu slovu, je to proto, že jsme nenašli
nikoho, kdo by nám nabídl lusky. Toho dne, kdy nás rodiče vyhodili, jsme se ocitli venku na ulici a sami. Až tehdy
jsme vstali a šli do domu Otce.“
Soucítil jsem s nemocnými na AIDS. Nepropadali zoufalství. A já jsem se modlil za jejich uzdravení.
Často o Kristu mluvíme. Ale v ty dny jsem Krista navštívil a našel jsem ho živého… v prostitutkách,
alkoholicích, drogově závislých, v lidech nemocných na AIDS.

SOUPEŘÍCÍ MADONY (PORTUGALSKO)
Před nějakou dobou jsem se rozhodl jet se skupinou poutníků do Portugalska. Naším hlavním cílem byla,
samozřejmě, Fatima. Každý, kdo ve Fatimě někdy byl, určitě zakusil přítomnost Panny Marie. Co se mě týká, Fatima
mě vždy okouzlovala.
V naší skupině byl jeden muž, který patřil k lidem toho typu, co si myslí, že mají patent na rozum. Často se
s poutníky pouštěl do diskusí, jen aby se mohl vytahovat. Jednou jsme po modlitbě růžence a po procesí se svíčkami
šli na večeři. Ten muž začal rozhovor prohlášením, že Lurdy jsou hezčí, ovšem v Medžugorje je silněji cítit
přítomnost Panny Marie. Jelikož mnozí ze skupiny navštívili i tato velká poutní místa, přirozeně se rozproudila
vášnivá diskuse. Někteří byli na straně Panny Marie Lurdské, jiní Medžugorské či Fatimské a samozřejmě tu byli i
zastánci Madon z Malty: Girgentské nebo Madony z Borg in-Nadur či z Rabat Grotto… Každý se zastával té své
vlastní! Věřte nebo nevěřte, ale nebylo pro mě tak snadné přesvědčit je, že Panna Maria je jen jedna.
Pouť jsme zakončili v Santaremu, kde je svatyně zasvěcená Nejsvětější svátosti. Příběh svatyně začal tím, že
mladá žena, která žárlila na svého manžela, navštívila čarodějnici. Ta jí přikázala ukrást z kostela eucharistii, kterou
pak chtěla použít jako elixír lásky. Žena to udělala a hostii ukryla ve lněném šátku. Cestou z kostela se na látce
objevily kapky krve. Ke svému úžasu zpozorovala, že krev vytéká z hostie. Uložila ji doma do šuplíku, ale v noci
odtud začaly zářit nádherné paprsky světla. Žena se ke všemu přiznala svému muži i knězi a druhého dne byla hostie
přenesena v procesí do kostela. Uběhla staletí, ale hostie je pořád zde…, aby ji všichni mohli uctít.
Náš milý Fonzu začal znovu „vyrábět“ problém. Poutníkům sdělil, že zázrak v Lancianu je větší, sienský je
jedinečný a že většina eucharistických zázraků ten ze Santarema převyšuje. Rozpoutala se další vášnivá debata.
Neměl jsem nechat toho chlapa jet s námi!
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Odjeli jsme do Lisabonu a samozřejmě jsme navštívili místo, kde se narodil sv. Antonín. Průvodce –
a nemůžu ho za to obviňovat – nám řekl, že o sv. Antonínovi se neprávem mluví jako o sv. Antonínovi z Padovy.
Měl by se jmenovat sv. Antonín z Lisabonu. Měl pravdu. Koneckonců, vždyť se narodil v Lisabonu. A to znovu pana
Fonzu nastartovalo. V autobusu opět rozproudil diskusi… a jen taktak jsem ho zastavil. Nuže…, když už někdo
jednou vede poutníky, musí čelit mnoha těžkostem, ale některé z nich jsou úplně nepředvídatelné! Když jsem
organizoval další pouť, pan Fonzu byl mezi prvními, kdo se chtěli přihlásit. „Promiňte, pane, nemáme volná místa!“
Z téhle lži jsem se ještě nikdy nevyzpovídal, protože… jsem toho nikdy nelitoval!
pokračování příště
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