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… A MNOHO DALŠÍHO

Letońní květen začíná nádherně.
Samozřejmě nemyslím na počasí… myslím
na krásu a hluboký obsah prvního májového
dne. Je to nejen neděle Boņího milosrdenství, ale i den beatifikace Jana Pavla II. Nepochybuji, ņe Maria, Boņí a nańe Matka,
kterou v květnu tradičně oslavujeme, se
raduje s námi. Prostě krásný začátek krásného měsíce…
Co nám říká blahořečení papeņe
právě v tento den?
Uņ v prvních dvou svých encyklikách Jan Pavel II. upozornil svět na dobrého Boha. Jmenovaly se: Redemptor hominis
a Dives in misericordia - Vykupitel člověka, Bůh bohatý na milosrdenství… A takového ho ukazoval vńem po celých 27 let
svého pontifikátu. Jako v den zahájení své
sluņby, tak i po celý svůj dalńí ņivot opakoval: „Nebojte se! Otevřete se pro Krista!
Nebojte se ho!“ Nemohu se zbavit pocitu,
ņe i na jeho obličeji bylo stále a zřetelně
vidět hlubokou víru v Boha, nekonečně
dobrého a milosrdného. Nakonec mu bylo
dáno i zemřít v předvečer svátku Boņího
milosrdenství.
Od začátku byl také odváņným a
věrným ctitelem Panny Marie. Své biskupské a papeņské heslo Totus Tuus převzal z
knihy sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu "O pravé mariánské úctě" a byl mu
věrný aņ do konce. Stále nám připomínal a
pamatoval na její mateřskou přímluvu a
také v den atentátu zvláńtním způsobem
zakusil její ochranu. Nakonec zemřel
v první mariánskou sobotu v měsíci.
Dnes, na začátku měsíce Panny Marie a o neděli Boņího milosrdenství, je nám
dán jako blahoslavený. Lze jeńtě výrazněji
ukázat, v čem je nám nový světec vzorem?
Byl a je svědkem nekonečné důvěry v Boņí
dobrotu a mateřskou lásku Panny Marie.
Jestliņe to pro něj byla cesta ke svatosti, je
jí i pro nás. Ode dneńka můņeme blahoslaveného papeņe Jana Pavla II. hlasitě prosit:
„Oroduj za nás! Ať kráčíme ņivotem jako
Ty cestou důvěry k milosrdnému Bohu a
jeho Matce.“
P. Slawomir Sulowski
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31. květen - 2. neděle velikonoční
Neděle Boņího milosrdenství
2 . květen - památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve
Narodil se kolem roku 295 v Alexandrii. Jako alexandrijský patriarcha statečně a vytrvale hájil víru v Kristovo
boņství, jak bylo definováno na nicejském koncilu. Za své
postoje byl několikrát poslán do vyhnanství. Podporoval
rozvoj mnińství. Zemřel v roce 373 v Alexandrii.
3. květen - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Byl jedním z prvních, kdo ńli za Jeņíńem. Evangelia a
Skutky apońtolů uvádějí pouze jeho jméno v seznamu
apońtolů, dalńí zprávy o jeho ņivotě nejsou věrohodné.
Jakub, syn Alfeův, je prvním představeným obce
v Jeruzalémě, je autorem jedné z epińtol. Josephus Flavius
píńe, ņe byl r. 62 ukamenován na popud ņidovského velekněze Annáńe II.
Slavení tohoto svátku souvisí s posvěcením římské baziliky Dvanácti apońtolů.
6. květen - památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Jan Sarkandr se narodil r. 1576 ve Skočově v těńínském
Slezsku. V Olomouci a v Praze studoval filozofii a později
teologii v Grazu. V r. 1606 uzavřel manņelskou smlouvu,
ale uņ po roce - zřejmě jako vdovec - přijal niņńí svěcení a
v r. 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze. Za stavovského
povstání byl obviněn z velezrady, zatčen, v olomouckém
vězení vyslýchán na základě útrpného práva, kdy byl nucen vyzradit zpovědní tajemství. Zemřel na následky mučení 17. 3. 1620 v Olomouci, kde je i pochován.
8. květen - 3. neděle velikonoční
14. květen - svátek sv. Matěje, apoštola
Byl zvolen za apońtola na místo Jidáńe. Podle Skutků apońtolů byl s Jeņíńem od počátku jeho veřejného působení aņ
po jeho nanebevstoupení. O jeho dalńím ņivotě nemáme
ņádné věrohodné zprávy. Jeho ostatky leņí v Santa Maria
Maggiore v Římě a v německém Treviru.
15. květen - 4. neděle v mezidobí
16. květen - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku. Stal se
notářem, později byl vysvěcen na kněze. Byl farářem u sv.
Havla a kanovníkem kapituly u sv. Jiljí a na Vyńehradě.
Arcibiskup Jan z Jeńtejna ho jmenoval generálním viká-
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řem. Stál na straně arcibiskupa proti králi Václavu IV. a hájil svobodu a nezávislost církve.
Pro tento postoj byl podroben výslechu a mučení za osobní účasti krále. Jeho tělo bylo vhozeno do Vltavy, potom prozatímně pohřbeno a
později přeneseno k pohřbení do katedrály.
V roce 1721 byl prohláńen za blahoslaveného a
1729 za svatého.
20. květen - památka sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
Narodil se r. 1751 v Tasovicích u Znojma. Vyučil se pekařem, v Římě vstoupil do kongregace
redemptoristů, kde byl r. 1785 vysvěcen na
kněze. Působil ve Varńavě, kde zaloņil první
kláńter redemptoristů severně od Alp. Za napoleonských válek byl nucen přesídlit do Vídně,
kde byl velice oblíben. Ke konci ņivota dosáhl
souhlasu k působení redemptoristů na rakouském území. Zemřel r. 1820, r. 1909 byl svatořečen.
22. květen - 5. neděle v mezidobí

Narodil se r. 1515 ve Florencii. R. 1536 zaloņil v Římě
společnost pro pomoc chudým a nemocným, „Oratorium
Boņí lásky“. Věnoval se mladým lidem, i proto je povaņován za patrona mládeņe a humoru. Zemřel se r. 1595, za
svatého byl prohláńen r. 1622.
29. květen - 6. neděle v mezidobí
30. květen - památka sv. Zdislavy
Narodila se kolem roku 1220 v Křiņanově na Moravě a
stala se manņelkou Havla z Lemberka v Podjeńtědí. Podporovala stavbu dominikánských kláńterů v Jablonném a
v Turnově. Proslula dobročinnou láskou k chudině a péčí o
vlastní děti. Zemřela na počátku roku 1252 a byla pochována v kláńterním kostele v Jablonném v Podjeńtědí. Za
blahoslavenou byla prohláńena v roce 1907.
31. květen - svátek Navštívení Panny Marie
V Čechách se tento svátek slavil poprvé 28. 4. 1387, zavedl ho arcibiskup Jan z Jenńtejna. Na jeho naléhání rozńířil
papeņ Urban VI. slavení tohoto svátku pro celou církev.
Tímto svátkem vrcholí měsíc květen, věnovaný v lidové
zboņnosti úctě Panny Marie.

26. květen - památka sv. Filipa Neriho, kněze

MÁJOVÉ ZAMYŠLENÍ
Pro Marii je charakteristické, ţe mírní strach. Jako Matka
Boţí i Matka lidí vyzařuje bezpečí, jeţ přemůţe kaţdou úzkost.
Evangelium nás učí něco o tajemství, které dalo Marii pevný základ v Boţím bezpečí a jeţ nám můţe předávat.
Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom
(Lk 2, 19). Objevujeme tu něco z Mariina vnitřního ţivota, dozvídáme se o jejích modlitbách a nacházíme v ní nepřekonatelnou duchovní učitelku.
Maria byla jistě nesčetněkrát velmi zmatena mnohým, co se
dělo v ţivotě jejím i jejího Syna. Všechno ale uchovávala v srdci.
Lukáš nám nevypráví, jak o jednotlivých událostech rozjímala. Lze
se jen dohadovat, jak to vypadalo, hledíme-li na výsledek – na její
chvalozpěv. Zpívá: Velebí má duše Hospodina (Lk 1, 46).
Mariina modlitba je děkovným hymnem za velké věci, které
Pán učinil v jejím ţivotě. Její rozjímání spočívá v tom, ţe jednotlivé
události přijímá do svého srdce a tam je proměňuje ve chvalozpěv
a díkůvzdání. V jejím srdci všechno dostává správné místo, všecko nabývá správného smyslu. Tam
také vidí, ţe všecko přichází z Otcových rukou a jak on, uprostřed toho, čemu ona nerozumí, s ní
činí veliké věci.
Naučme se od Marie hledět na všecko v širších souvislostech jako na znamení Otcovy péče a
lásky – a budeme uprostřed nepokojů tohoto světa naplněni Boţím bezpečím a pokojem.
Wilfrid Stinissen, I dnes je den Boţí
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BEATIFIKACE JANA PAVLA II.
Jsem rád, ņe u příleņitostí beatifikace můņete dostat jako dárek krásnou vzpomínkovou kníņečku o Janu Pavlu II. Kéņ nám připomene jeho ņivot, návńtěvy v ČR, jeho význam pro celou církev.
Zde vám přináńíme dva články otce arcibiskupa Jana, které napsal před pěti lety po pohřbu papeņe.
Jsou velmi výstiņné a stále aktuální. Otiskujeme také článek o zázračném uzdravení francouzské řeholní sestry, který byl uznán pro blahořečení.
Přeji krásné proņití tohoto radostného dne. Ať nás Jan Pavel II. duchovně vede dál jako blahoslavený
a snad v dohledné době i svatý.
P. Slawomir

VELKÝ PAPEŢ ZEMŘEL
Právě před deseti lety jsme měli moņnost setkat se
s papeņem Janem Pavlem II. při slavné bohosluņbě na olomouckém
letińti, kde prohlásil za svaté blahoslavenou Zdislavu z Lemberka a
blahoslaveného Jana Sarkandra. K jeho ostatkům, které odpočívají
v katedrále sv. Václava na bočním oltáři, se přińel Svatý otec pomodlit. Nezapomenutelné je pro nás jeho setkání s mládeņí na Svatém Kopečku, které on sám označil za jedno z nejhezčích a nejoriginálnějńích setkání, a pak o něm na různých místech mluvil. Mladí
ho dovedli pořádně rozesmát, ale také mu dobře naslouchat. Snad
vzpomínáte na jeho mistrovský dialog se zástupy mladých. Uprostřed kázání vyzval ke společnému zpěvu, ale ukázalo se, ņe nańi mladí tu píseň neznají. Nenechal se vyvést z míry
a přijal výzvu mladých, aby zpíval sám. Zazpíval a kantorsky dodal: Napříště se to naučte. Naučili se a zazpívali
mu to při dalńí návńtěvě v Hradci Králové.
Jan Pavel II. je bezesporu jedním z největńích papeņů v dějinách. Člověk hluboce zakotvený v Bohu a zároveň plně ņijící pro člověka, věrný tradici a zároveň odváņně otevřený pro potřeby doby, pro dialog s lidmi jiných
církví a náboņenství. Svým vlivem stál vņdy na straně lidských práv, svobody a míru. Osobně přispěl k pádu komunistické totality, hájil kulturu ņivota a budoval civilizaci lásky. Dovedl ukazovat správný směr, strhnout mladé a
zaujmout i vzdálené. V závěru svého ņivota významně ukázal na hodnotu ņivota i ve stáří a nemoci.
Přiznám se, ņe kdyņ jsem slyńel o nutné operaci pro umoņnění dýchání, byl jsem tehdy právě v Římě, napadlo mě:
Pane Boņe, proč jej tak trápíń? Copak toho neudělal dost? A pak jsem si vzpomněl na papeņovo heslo: Celý tvůj.
Ano, velkoduńně se dal celý. Bezvýhradně nabídl Bohu, aby si vzal vńecko. Velikosti daru pak odpovídají i ņivotní
plody. Bůh lidskou nabídku přijímá, ale velkorysostí člověka se nedá zahanbit.
Kdyņ myslím na papeņe, napadá mě známý výrok jednoho fyzika: Dejte mi pevný bod a já pohnu vesmírem. Papeņ byl duchovní člověk, který měl jistotu víry, pevný bod, s nímņ vņdycky počítal. Snad bychom to mohli
vyjádřit slovy: Jednou se setkám s Bohem tváří v tvář. Bude to setkání s Láskou, ale setkání pravdivé. Nesetkám se
s ním já, ale kaţdý. A já jsem byl poslán lidem pomoci objevit a přijmout lásku. Proto mu na ničem tak nezáleņelo
jako na lásce k člověku. Člověk, kaņdý člověk byl vrcholem jeho snaņení a sluņby v tom smyslu, jako se Bůh sám
dal do sluņby člověku a pro jeho spásu se stal člověkem, nechal se ukřiņovat a vstal z mrtvých.
Dlouho bychom vypočítávali papeņovy pastýřské, vědecké a diplomatické úspěchy. Na druhé straně vidíme, ņe byl
i obávaný a odmítaný. Jedni na něj spáchali atentát, jiní jej pomlouvali. Nedal se vńak zastavit podobně jako svatý
Pavel, který po vńech útrapách znovu opakuje: Kristova láska nás ţene. A kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Nikdo nám nemůņe zabránit, abychom milovali. Proto cílevědomě budoval civilizaci lásky, jak můņeme také
nazývat Boņí království. To povaņoval za základní podmínku ńťastné budoucnosti lidstva.
Láska ukradená jen pro sebe – sebeláska, nehledá druhého a jeho ńtěstí, není ochotná k oběti a věrnosti,
kdyņ je to těņké. V takové společnosti se pak nerodí děti a rozpadají se rodiny, chtějí se zabíjet staří a nemocní, aby
nebyli na obtíņ, ale z ņivota se ztrácí naděje a radost. Kde chybí láska, není místo pro Boha. Proto oslovil Jan Pavel
II. svět hned v první řeči svého pontifikátu výzvou: Nebojte se, otevřete se Kristu!
Nyní je na nás, abychom jeho odkaz nesli dál. Kéņ nám Bůh pomáhá a jemu ať dopřeje plnou radost ve slávě Boha, kterého na zemi poznával vírou a k němuņ vedl mnohé. Kéņ se s ním jednou setkáme v přítomnosti Boha
– Lásky, který bude důvodem nańí věčné radosti. Ale nesmíme zapomenout, ņe k ńťastnému setkání s absolutní
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Láskou je třeba, aby Láska zvítězila i v nańem
srdci a naučila nás slouņit vńem, kterým jsme
posláni pomoci objevit a přijmout Lásku – Boha
do svého ņivota. Papeņ Jan Pavel II. nám dal
skvělý příklad a zanechal veliký odkaz spojený
s úkolem bránit ņivot a slouņit mu, proměnit svět
láskou, a tak mu vrátit pokoj, radost a naději.
PAPEŢŮV ODKAZ
K pohřbu papeņe Jana Pavla II. přicházejí zástupy poutníků, jaké Řím nepamatuje. Téměř
vńechny státy světa posílají vysoké zastoupení,
z nichņ 87 reprezentují přímo hlavy států.
Vńechny významné křesťanské církve i světová
náboņenství zde mají nejvyńńí prezentaci. Přicházejí spontánně, nechtějí chybět při rozloučení
s velkým papeņem, mají svůj důvod k vděčnosti,
k projevům uznání a úcty. Důstojnou atmosféru obřadů originálním způsobem doplňují potlesky a skandování mladých, holdující zemřelému papeņi, ņádající okamņité svatořečení aklamací lidu jako kdysi v prvních dobách. Do
pohřební liturgie jsou zapojeny různé obřady a jazyky, protoņe papeņ nebyl jen otcem latinských křesťanů. Výrazy
dojetí a duchovního soustředění je vidět na kaņdé tváři. Kamerám neunikne, ņe mimořádná atmosféra dala příleņitost, aby si u papeņovy rakve podali ruce i představitelé znepřátelených zemí. Při rozchodu se u nás zastavil italský
premiér a s nadńením opakoval slova obdivu a uznání: Něco takového nedovede uspořádat nikdo na světě, jen katolická církev. Jeden můj kolega dodává: To díky papeţi Janu Pavlovi. Premiér ochotně přitakává.
Dneńní den má silné poselství, kterému já rozumím tak, ņe toto největńí světové referendum plně schvaluje
celoņivotní úsilí velikého papeņe, který nejen dovedl oslovit lidi různých kultur, vyzvednout důstojnost člověka,
zasadit se o mír a pomoc potřebným, podstatně přispět k pádu komunistické totality, hájit kulturu ņivota a budovat
civilizaci lásky, ale předevńím představoval náročné křesťanství s radikálním následováním Krista, který je sice pro
mnohé kamenem, na který se naráņí, balvanem, o který se klopýtá, který je odmítán, ale přece je kamenem základním, na němņ jediném se dá budovat trvalé ńtěstí lidstva.
Zdá se mi, jako by pohřební střetnutí převýńilo vńechna ta velkolepá setkávání papeņe s miliony lidí téměř
ve vńech zemích světa, jako by ukazovalo: Pastýřské dílo dlouhého pontifikátu stálo na dobrém základě a pokračuje
dál. Ten, který se cele odevzdal Marii, aby jako ona říkal Bohu vņdy své bezvýhradné ano a stával se nástrojem,
skrze který Bůh vstupuje novým způsobem do dějin, dosvědčuje, ņe církev má co dát i dneńnímu světu, ņe se nesmíme bát hlásat Krista celého a náročného, i kdyņ narazíme. Svět nestojí o zředěné evangelium přizpůsobované
dobovým trendům, ale naopak svět má úctu k náročnému evangeliu, které prezentuje věrohodné svědectví ņivota.
Jeden biskup mi s dojetím říká: Nikdy jsem neviděl pohřeb s takovým potleskem. Ano, vńichni jsme cítili, ņe jsme
na slavnosti. Jako tolikrát v ņivotě nás eucharistický papeņ shromáņdil i po smrti k oslavě Boha a k velkému díkůvzdání – Eucharistii. Velekněz, který se nám stal obětí a odmítl sestoupit z kříņe svého poslání, svědčí o konečném vítězství kříņe.
Veliký papeņ nańich časů není nańí zásluhou, ale velkým darem Boņím dneńní době a Boņím znamením,
důleņitým vzkazem: Svět potřebuje svědectví náročného evangelia, nebojte se sami otevřít Kristu a dejte najíst
zástupům duchovně hladovým. Oni často vypadají, jako by neměli zájem, ale o „slabé odvary“ nemohou stát. Dopřejte jim setkání s ņivým Bohem ve vás. To se od vás očekává.
Mons. Jan Graubner
Obřadu beatifikace Jana Pavla II. se zúčastnila také
francouzská řeholnice, jejíž nevysvětlitelné uzdravení stojí v centru svědectví o pověsti svatosti Jana
Pavla II. a posloužilo k beatifikačnímu procesu.
Pětačtyřicetiletá sestra Marie Simon Pierre z Kongregace malých sester katolického mateřství byla 2.
června 2005 náhle uzdravena z Parkinsonovy choroby. Přečtěte si, co k zázraku připisovanému přímluvě
Jana Pavla II. řekla.
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Trpěla jsem Parkinsonovou nemocí, kterou u mne diagnostikovali v červnu 2001. Choroba postihla uņ celou
levou stranu těla a působila mi váņné potíņe, protoņe
jsem levák. Průběh nemoci byl ze začátku mírný, ale po
třech letech její projevy zesílily a způsobovaly třepání
ruky, ztuhlost, bolest, nespavost… Můj stav se rapidně
zhorńoval kaņdým dnem, nemohla jsem uņ vůbec psát
(opakuji, jsem levák) a pokud jsem něco napsala, nedalo
se to uņ přečíst. Auto jsem mohla řídit jen na velmi krátkých úsecích, poněvadņ se moje levá ruka „blokovala“ a
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její tuhost znemoņňovala řízení. Potřebovala jsem čím
dál více času na svoji práci, a poněvadņ pracuji
v nemocničním prostředí, vznikaly velké problémy.
Byla jsem unavená a vyčerpaná.
Po tom, co jsem uslyńela diagnózu, bylo pro mne těņké
dívat se na papeņe v televizi. Přesto jsem mu byla nablízku v modlitbě a věděla jsem, ņe on by mohl pochopit to, co proņívám. Obdivovala jsem jeho
sílu a odvahu a to mi pomáhalo nevzdávat se a zamilovat si utrpení, protoņe bez
lásky by nemělo smysl. Musím říct, ņe to
byl můj kaņdodenní boj, ale mojí jedinou
touhou bylo proņívat vńe s vírou a
s láskou přijmout Boņí vůli.
O Velikonocích 2005 jsem moc chtěla
sledovat Svatého otce Jana Pavla II.
v televizi. Cítila jsem, ņe to bude naposledy. Celé ráno jsem se na to připravovala, věděla jsem, ņe to bude pro mne velice
bolestné. Ukazovalo mi to, jak to bude se
mnou vypadat za pár let. Bylo to náročné,
jsem totiņ poměrně mladá. Avńak nečekané problémy
s televizním příjmem mi znemoņnily přenos sledovat.
Večer 2. dubna 2005 se celé nańe řeholní společenství
shromáņdilo, abychom sledovaly modlitební bdění na
Svatopetrském náměstí. Přenos se vysílal na televizním
kanálu paříņské arcidiecéze. Tak jsme se se spolusestrami dozvěděly o smrti papeņe. Cítila jsem se, jako
by se mi zhroutil svět, přińla jsem o přítele, který mi
rozuměl a dával sílu, abych ńla dál. Zůstalo ve mně
velké prázdno, ale přesto jsem věděla, ņe je se mnou.
13. května, na svátek Panny Marie Fatimské, papeņ
Benedikt XVI. zahájil proces beatifikace Jana Pavla II.
Byl to impulz pro řádové spolusestry. Od následujícího
dne 14. 5. se vńechny sestry ze vńech komunit ve Francii a Africe modlily na přímluvu Jana Pavla II. za moje
uzdravení. Modlitba trvala bez ustání aņ do dne, kdy se
zjistilo, ņe jsem uzdravená.
Byla jsem v tu dobu na prázdninách. 26. 5. ,kdy moje
dovolená skončila, jsem se vrátila úplně zničená nemocí. Ale od 14. 5. mi stále zněl v uńích verń z evangelia
sv. Jana: „Pokud uvěříń, uvidíń Boņí slávu.“ Je 1. 6. a já
uņ nemůņu, doslova bojuji, abych se udrņela na nohou.
2. června odpoledne jdu za představenou, abych ji poņádala o uvolnění od povinností a ze zaměstnání. Ona
trvá na tom, abych jeńtě vydrņela aņ do pouti do Lurd,
kam mám jet v srpnu,
a říká: „Jan Pavel II.
jeńtě neřekl poslední
slovo.“ Věděla jsem,
ņe Jan Pavel II. byl
přítomen během celého nańeho rozhovoru,
který proběhl v klidné
atmosféře a pokoji
ducha. V jistém okamņiku mi představená
dala pero a papír a
poprosila mě, abych
napsala „Jan Pavel
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II.“. Bylo přesně 17.00. S velkou námahou píńu: „Jan
Pavel II.“ Nastalo dlouhé ticho, kdyņ jsme se obě podívaly na úplně nečitelný nápis… Pak uņ den probíhal
normálně.
Po večerní modlitbě ve 21.00 jsem ńla přes kancelář do
svého pokoje. Bylo to mezi 21.30 a 21.45 . Pocítila
jsem nutkání, abych vzala pero a něco napsala. Jako
kdyby mi něco říkalo: „Vezmi pero a
piń.“ K mému velkému překvapení bylo
písmo výrazně čitelné. Nic jsem neřekla,
byla jsem ohromená, lehla jsem si na
lůņko. Byly přesně dva měsíce ode dne,
kdy nás Jan Pavel II. opustil a odeńel do
Domu Otce. Ve 4.30 ráno jsem se vzbudila opět překvapená nad tím, ņe jsem
usnula, ņe jsem vůbec mohla spát.
Hned jsem vstala, tělo mne uņ nebolelo,
necítila jsem ņádnou tuhost a vnitřně jsem
byla úplně jiná. Potom mne nějaké vnitřní
volání přimělo, abych se ńla do oratoře
modlit před Nejsvětějńí svátostí. Zaplavil
mne pokoj a blaho. To bylo ohromné, nepopsatelné,
tajemství… Pak jsem se jeńtě pomodlila růņenec, tajemství světla Jana Pavla II.
V 6.00 jsem ńla spolu se sestrami na modlitby do kaple
a na mńi svatou. Musela jsem projít nějakých 50 metrů a
při tom jsem si vńimla, ņe se moje ruka při cestě celý
čas hýbala, dřív jsem ji měla pořád nehybně podél těla.
Celé tělo bylo nějaké „lehké“, „obratné“. Takové pocity
jsem neměla uņ roky. Během mńe svaté se dostavila
radost a pokoj. Byl 3. červen, slavnost Nejsvětějńího
Srdce Jeņíńova. Po mńi svaté jsem si byla jistá: jsem
uzdravená. Zase jsem začala psát a v poledne jsem si uņ
nevzala obvyklé léky.
7. června jsem měla termín kontrole u neurologa, který
mně léčil poslední 4 roky. S údivem zjistil, ņe vńechny
příznaky nemoci zmizely – a to uņ pět dní jsem nebrala
léky. Dalńí den setra představená napsala do vńech kláńterů, aby zorganizovaly děkovné modlitby. Celý řád
zahájil děkovnou novénu k Janu Pavlu II.
Teď je to uņ deset měsíců ode dne, kdy jsem přeruńila
léčbu. Vrátila jsem se k normální práci, můņu psát bez
potíņí, opět řídím auto. Cítím se, jako bych se narodila
podruhé, jako bych začala nový ņivot… Jan Pavel II.
odeńel z nańí země, a přesto je velmi blízko mému srdci.
Způsobil, ņe ve mně vzrostla touha adorovat Eucharistického Jeņíńe a adorace je hlavním bodem kaņdého mého
dne. To, co mi Pán dal
proņít díky přímluvě
Jana Pavla II., je velké
tajemství, které nelze
obsáhnout. Pro Boha
nic není nemoņné
moņné. „Pokud uvěříń, uvidíń Boņí slávu.“
Sestra
Marie Simon-Pierre
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ROK KŘTU
„V okamņiku křtu člověk veřejně vyznává, ņe se zříká zla a
vńeho, co působí. Starý člověk utonul v křestním prameni a z něj se
vynořil nový. Dále uņ jde jen o to, abychom vzali smrt starého
člověka váņně.
Starý člověk se bude bezpochyby stále hlásit o slovo. Znovu se v nás probudí boj, rivalita, nářky a protesty. Se stejnou naléhavostí by se ale měla probudit nańe moudrost, jeņ nám dává jasně
najevo, ņe staré sobectví skutečně neodvolatelně zemřelo, protoņe
jsme se křtem sjednotili s Kristovou smrti na kříņi, na němņ on
zemřel jednou provņdy za hříchy nás vńech.
Nańe staré „já“ uņ vlastně na nás nemá vliv, uņ nemá moc
uloupit nańi novou skutečnou osobnost, ztratil nad námi moc. Ať se
nám pokouńí podvádět a svádět sebevíc, uņ námi nedokáņe manipulovat, budeme-li se pevně drņet své pevné víry, ņe jsme v Kristu
získali nový ņivot.
Od nańeho křtu uņ moņná uběhlo mnoho let, aniņ bychom
věnovali pozornost Bohu a novému ņivotu, který nám dal. Ani celá
ta léta vńak nedokázala zbavit křest jeho proměňující moci. Můņeme ji kdykoli znovu uvést do ņivota bez ohledu na to, co je za námi, a s otevřeností pro to, co je před námi (srov. Flp 3, 13): nový
ņivot, který jsme obdrņeli a jenņ se v nás má rozvinout. Moņná
jsme dlouho připouńtěli, aby si v nás starý člověk hodně dlouho
vedl svou, ale od chvíle, kdy jsme svůj nový ņivot vzali váņně,
přińlo to staré o svou moc.“
Wilfrid Stinissen, I dnes je den Boţí

PŘIVÍTEJME DO NAŠEHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SESTRU KATEŘINU SKOPALOVOU…
„ To je ta noc, v které Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz
vystoupil z hrobu… Ó, v pravdě blahodárná noc, která spojila zemi
s nebem a člověka s Bohem…“
Tato posvátná slova velikonoční vigilie, zpívaná na Bílou sobotu, jako by zobrazovala tajemné naplnění křtu svatého. Velikonoce
jsou svátky našeho vykoupení, a proto církev nejraději křtí právě o
Velikonocích, obvykle dospělé katechumeny. I letos nám do našeho
šumperského společenství skrze křest svatý přibyla další sestra. Zeptali jsme se jí proto na několik otázek.
Mohla byste se nám, zvědavým farníkům, na úvod trochu představit? Kolik Vám je let, z jaké pocházíte rodiny a tak…
Je mi 18 let a jsem ze Ńumperka, jsem ńťastnou a „bezsourozeneckou“
dcerou rozvedených rodičů. Rodiče mých rodičů byli vychováváni ve
víře, moje maminka taky, ale já uņ ne, protoņe tomu tak mělo být :).
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Kdy jste začala o křtu uvažovat? A co (nebo kdo) Vás přivedlo
k takovému závažnému rozhodnutí?
Myslím, ņe k závaņným rozhodnutím mě vede celý můj ņivot,
vńechny události a lidé v něm, nemůņu jmenovat nikoho konkrétního, ale paradoxně vńichni lidé, kteří mě nejvíce vedli, nebyli mí
biologičtí příbuzní. Moje rodina (a předevńím maminka) mi projevila bezvýhradné porozumění aņ (nebo uņ:)) při včerejńím křtu. Jediný, kdo mě vedl od začátku a neustále, byl nejspíń 'pouze' Bůh :).
Proč jste si vybrala právě katolickou církev?
Je spousta věcí, které nedokáņu racionálně vysvětlit, a tohle je jedna
z nich. Cítím zde Jednotu, Lásku a naprosté a bezpodmínečné přijetí, za které jsem vděčná. Cítím ze vńech lidí neskutečnou podporu, a
z těch, které jsem mohla poznat, i pokoru... A nepopsatelnou 'hodnost', kterou září :). Nerozmýńlela jsem se, kde se nechám pokřtít,
naprosto přirozeně jsem ńla k vám... Cítím to jako správnou volbu.
Kdo Vás ke křtu připravoval?
P. Slawomir Sulowski. A jsem mu za to neskutečně vděčná a chtěla
bych mu jeńtě jednou MOC poděkovat. Asi nikdy nebudu slovy
schopna vyjádřit vděk, který mu bezesporu patří, protoņe se mě ujal
a byl plný pochopení a víry v to, ņe dokončím, co jsem započala. Je první, kdo mě začal vyučovat víře.
Jaké jsou Vaše bezprostřední dojmy z včerejšího křtu? Cítíte na sobě nějakou proměnu?
Křestem pro mě zemřel ņivot, který jsem nechtěla dál ņít, a začal ten nový, po kterém touņím. Snaņím se cítit kaņdý
okamņik novým srdcem a dívat se na svět novýma očima, ale obávám se, ņe mi vńechno teprve dochází. Jeńtě musím vstřebat spousty věcí.
Je Vaše křestní jméno shodné s Vaším rodným, nebo jste se při jeho výběru inspirovala nějakým světcem, který
Vás zaujal?
Původně jsem se chtěla jmenovat Michael (podle archanděla Michaela), ale P. Sulowski mi řekl, ņe Kateřina je
krásné jméno a ņe by byl přece jenom radńi, kdybych si vybrala za patronku ņenu. V myńlenkách jsem odporovala,
ale půjčila jsem si kníņku Svatých, kterou mi nabízel, a při pročítání narazila na jméno Kateřina Sienská (mé iniciály jsou také K.S.), ona zemřela 29.4., a já jsem se téhoņ dne narodila. Po přečtení příběhu jsem věděla, ņe chci,
abych se právě od ní učila Lásce...:).
Čím byste právě Vy chtěla oslovit lidi z nevěřícího okolí?
Ničím. Jestli je má někdo oslovit, chci, aby to byl právě Bůh (ať uņ prostřednictvím andělů, svatých, jiných lidí...:).
Jaké jsou Vaše zájmy, vzdělání či další plány?
Dělala jsem 7 let sportovní gymnastiku, poté 5 let atletiku. Obojího jsem zhruba před týdnem nechala a chci začít
novou cestu nových zájmů (protoņe oba sporty jsem zneuņívala k uspokojení ega a svých potřeb být lepńí neņ někdo jiný). Připravuji se k maturitě a přijímacím zkouńkám na VŃ. Chtěla bych jít na psychologii a opravdově pomáhat druhým :)
Jaká část (či verš) Písma svatého Vás nejvíce oslovila?
“Kdo chce být první, buď ze vńech poslední a sluņebník vńech.“ (Marek 9,35)
Co byste vzkázala čtenářům našeho časopisu, potažmo šumperským farníkům?
Ze srdce (opravdu a bez klińé) bych vám vńem chtěla popřát Lásku. Abyste vņdy v ņivotě nańli to, po čem touņíte, a
abyste nikdy neztratili víru v Dobro, Lásku a Jedno. Abyste vņdycky vńude chodili v přítomnosti světla a byli
ńťastní za obrovské dary ņivota a dobrodruņství :). A aby vám nevadilo, ņe je to tak dlouhé. A jeńtě! Abyste byli
pořád tak hodní, jak působíte :) . Moc děkuji :).
Ze srdce Vám za celou naši farnost přejeme mnoho požehnaných dní a stálou přítomnost Ducha svatého ve Vašem životě.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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JEŢÍŠ… SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH.
Jeńtě před tím, neņ se dotkneme tajemství
zmrtvýchvstání, nańe Vyznání víry nás provází takovou zvláńtní a tajemnou pravdou „Jeņíńova sestoupení do pekel“. Neznamená to, ņe by Jeņíń ńel opravdu
do pekla, ale je to zobrazení skutečnosti a zásahu
Boņího vykoupení. Vńichni lidé mají díky dědičnému hříchu zavřenou cestu k Bohu, zavřenou cestu do
nebe. Jestliņe dosud nebyli v nebi,
nejsou ve spojení s Bohem, to znamená, ņe „přebývali v pekle“…
v pekle, to je v takovém prostoru,
kde Boņí milost nezasahovala, kam
„neměla cestu“, kam člověk, i kdyņ
touņil
po
obnovení
jednoty
s Bohem, nebyl schopen vrátit se
k svému Stvořiteli. Proto byla potřebná misie Boņího Syna. Je to
jeden z jeho cílů - sjednotit člověka
s Bohem, překonat hřích, který stojí
jako zeď na cestě člověka k Bohu, a
proto i Boha k člověku. Jeņíń, jak
říká teologie, vstupuje do tzv. „říńe
smrti“, kde pobývají vńichni, kteří
zemřeli od počátku světa. Pěkně
toto tajemství víry popisuje pravoslavná či východní ikonografie.
Ukazuje Jeņíńe umírajícího na kříņi,
jehoņ krev přetéká Golgotu a zasahuje hrob prvních lidí – Adama a
Evy. Tento obraz symbolicky vysvětluje smysl tohoto tajemství víry.
Vykoupení Jeņíńe Krista probouzí
do ņivota kosti „hříńných lidí“, kteří
z temnoty a beznaděje smrti přecházejí k ņivotu v novém ráji, v nebi,
kde se můņou těńit přítomností Boha a jsou ospravedlněni od svých
vin a přestupků.
Jeņíńovo zmrtvýchvstání… Toto je největńí
tajemství víry, je to smysl nańí víry. Krásně o tom
hovoří sv. Pavel: „Nebyl-li vńak Kristus vzkříńen, je
vańe víra marná, jeńtě jste ve svých hříńích.“ Bez víry
v zmrtvýchvstání, bez opravdové víry v nový ņivot,
bez víry, ņe Kristus je nańím vykupitelem, bezvýhradně a jediným… bez tohoto opravdu vńechno, co
děláme, v čem hledáme naději, je jen jakousi tradicí,
mrtvým obřadem, pokusem o sebespásu. Nańe víra se
zakládá na Kristu, Kristu – Bohu a člověku, prostředníku nové smlouvy. Na kříņ se nedíváme, protoņe je
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symbolem smrti, kříņ nestavíme na hřbitovech a hrobech, protoņe nese s sebou poselství konce a konečné
ztráty, nikoli… Právě skrze kříņ se díváme dále a
chceme vidět stejně jako apońtolové a Jeņíńovi přátelé
„prázdný hrob“. Proč první křesťané přijímali křest
ponořením? Obřad křtu symbolizuje nejen očińtění.
Čekatelé křtu byli během obřadu třikrát ponořeni do
vody. Toto ponoření symbolizovalo
také výstup z „propasti smrti“ do
ņivota, kde se opět můņeme svobodně nadechnout kyslíku. Právě
víra a její ovoce jsou pro kaņdého
věřícího tím duchovním kyslíkem.
Vńe začíná u Krista. Vńechno, čeho
dosáhneme, je plodem Boņího působení v nás, nikoli nańí snahy.
Vńechno má začátek u Jeņíńova
kříņe a prázdného hrobu. To je brána spásy. Jeņíń je prostředníkem
mezi námi a Bohem, je i samotným
Bohem, který se přiblíņil k člověku,
jak jen to bylo moņné, aby neomezil
jeho nedotknutelné svobody; je
osobností, která nám ukázala „tvář
Boha“ a zároveň vzor lidství. Jeņíń
je pro nás vńím. Bez něj je kaņdá
lidská snaha v nebezpečí, ņe se
zvrhne ke karikatuře Boha nebo
ztroskotá v lidských chybách a nedůslednosti. Jeņíńovo vzkříńení a
víra v ně nám samozřejmě nedává
garance, ņe náń ņivot bude lepńí.
Zmrtvýchvstání nám dává naději, ņe
přece tento ņivot má smysl a cíl.
Není jen nepochopitelným honem
za
čímkoli
v tomto
světě.
Zmrtvýchvstání má za cíl vnést
novou kvalitu do nańeho myńlení,
určitý druh pokory, který nám dovoluje dělat vńechno
moņné pro ostatní i pro sebe, ale zároveň nám umoņňuje zachovat si odstup. Tyto „nańe úspěchy“ přece
budeme muset zanechat v „bráně smrti“ a bude nám
ponecháno jen nańe přiznání se ke Kristu a nádoba s
láskou, kterou jsme měli moņnost naplňovat během
celého ņivota. Zmrtvýchvstání je ņivot… ņivot, který
nekončí. Věčná dokáņe být jen láska.
P. Paweł Zaczyk

Strana 9

KŘESLO PRO HOSTA - P. BEDŘICH

Jak všichni vědí, v rubrice „Křeslo po hosta“ oslovujeme
každý měsíc nějakého rodáka z našeho děkanátu, který se
vydal na duchovní dráhu. I přesto, že P. Bedřicha (původním jménem Přemka Hanáka) mnozí neznají (nebo
právě pro to?), dovolujeme si v tomto čísle představit právě jeho. Pochází z Velkých Losin, nemůžete ho znát ani
jako malého ministranta či tradičního katolíka, protože se
k víře se dostal až v dospělosti, a nyní ho můžeme najít
v premonstrátském klášteře na Svatém Kopečku
u Olomouce… Tolik ve zkratce o něm. V následujícím
rozhovoru ho představíme trochu blíže.
Můţete nám říct pár slov o Vaší rodině, ve které jste
jako kluk vyrůstal?
Narodil jsem se v roce 1976 v Ńumperku a celé své dětství proņil
ve Velkých Losinách. Mí rodiče pracovali celý ņivot v továrně
na výrobu jízdních kol Velamos Rejhotice, pocházím ze 4 bratří,
sám jsem nejmladńí.
Jak se to stalo, ţe byť Vaše rodina je nevěřící, jste byl najednou osloven křesťanstvím?
V tom je asi vņdy moņné nalézt mnoho motivů, ať uņ těch skrytých nebo viditelných. Mezi ty skryté vņdy patřívá modlitba.
Zvláńtě jsem přesvědčen o účinnosti úpěnlivé modlitby za povolání dnes jiņ zesnulého velkolosinského faráře P. Fialy, který
v této farnosti působil vlastně v průběhu celé totality. Svým, pro
mě tehdy jistě „tajemným“ vlivem, na mne působila i velká
blízkost kostela u mého rodného domu. Dnes bych řekl, ņe to byla zvláńtní síla eucharistie. Těmi posledními rozhodujícími vlivy pro obrácení byla touha najít opravdu ten nejsilnějńí smysl ņivota, snaha svěřit se do dokonalých
„rukou“. Poprosil jsem Boha, aby, jestli existuje, vstoupil do mého ņivota, a on to udělal.
Kdo Vás připravoval ke křtu a utvářel Vaše první „duchovní krůčky“?
Kdyņ jsem proņil konverzi, bylo mi 18 let a posledním rokem jsem navńtěvoval střední ńkolu v Ostravě. Chodíval
jsem se modlit do kostela Boņského Spasitele, tam jsem nalezl krásné společenství a vstoupil do katechumenátu.
Mezitím mě ale přijali na dopravní fakultu ČVUT v Praze a já se rozhodoval, kde katechumenát dokončit. Praha mi
tenkrát byla naprosto neznámá a já nevěděl, kam jít. Tak jsem jednoduńe ńel do největńího kostela, katedrály sv.
Víta, a tam katechumenát dokončil. Nakonec nás o Velikonocích pan kardinál pokřtil a katedrála se tak stala mým
mateřským kostelem. Na chvíle, které jsem v ní při přípravě a i potom ve společenství proņil, nikdy nezapomenu.
Proč jste se rozhodl ke kněţství a co Vás vedlo k tomu, stát se řeholníkem?
Je to vlastně zvláńtní, protoņe povolání jsem pociťoval uņ v katechumenátu, tedy před křtem. Kdyņ nám Pánbůh
hodně dá, cítíme se hodně vděční. Chtěl jsem se mu dát, abych byl hodně blízko vńemu tomu, čím mi udělal radost.
Říkal jsem si, ņe kněņství je toho nejlepńím nástrojem, staví most mezi Bohem a lidmi, a to nelze nikde tolik zakusit. A řeholní stav je postojem k ņivotu, kde si člověk nenechává pro sebe uņ opravdu vůbec nic. Kdyņ si někdo
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vůbec nic nenechá pro sebe, jsou ti kolem něj neustále obohacováni jeho dáváním.
Proč právě premonstrátský řád? Čím je zajímavý pro dnešní mladé muţe?
Při vysokońkolských studiích mne ubytovali na strahovskou kolej, nedaleko Petřína a Strahovského kláńtera. Hodně
jsem o něm slyńel a postupně byl účasten tamějńí nádherné liturgie. Chodíval jsem se modlit ke hrobu sv. Norberta,
zakladatele premonstrátů, jenņ je zde pochován, a získával k jeho spiritualitě blízký vztah. Premonstráti jsou řádem
kněņí – řeholních kanovníků, kteří ņijí společně, společně se modlí a také působí ve farnostech, kam jsou posláni.
Snaņí se ve svém ņivotě kombinovat to nejlepńí z ņivota kněņského i řeholního, a to mne nejvíce přitahovalo.
Myslím, ņe tato spiritualita je stále atraktivní i pro nová povolání, která mají odvahu jít za svým cílem. Řeholní
společenství dává sílu a podporu, kterou samotní kněņí na svých farách nalézají obtíņněji. Norbert ve svém řádu
chtěl nechat zazářit kněņství v té nejkrásnějńí podobě společenství bratří, a to je nesmírně působivé. Strahovská
komunita je na rozdíl od mnoha jiných společenství plná mladých řeholníků, a tím vytváří pro nová povolání i jedinečnou atmosféru.
Jaký je denní program Vašeho řádu?
Na jednotlivých farách se programy trońku lińí, protoņe odpovídají potřebám tamějńí pastorace. Vńechny se ale
podobají rozvrhu času mateřského kláńtera, který je takovým sjednocujícím prvkem. Ráno se o půl ńesté vstává,
pak následuje modlitba, rozjímání a po něm snídaně. Dopoledne se věnujeme svému zaměstnání, v poledne následuje modlitba a oběd. Po obědě je dalńí modlitba, chvíle odpočinku a odpolední zaměstnání. Večer se opět bratři
společně modlí, mají mńi svatou, poté poslední večerní modlitbu a večeři. Pak uņ jen následuje večerní klid a
v deset hodin večerka. To vńe mimo svůj vlastní, speciální duchovní nebo pastorační program, který mají jednotliví
řeholníci podle toho, ve kterém konkrétním společenství ņijí.
Jaké jsou Vaše zájmy? A máte na ně čas?
Na ņádné pravidelné zájmy moc času není, vlastně by se pak mohly stát i překáņkou libovolné duchovní pouņitelnosti kněze. Já sám v současnosti spravuji farnost Kláńterní Hradisko a Chválkovice v Olomouci a tam jsem si splnil jeden ze svých dětských snů a pořídil ńtěně beaucerona, které hravě vyplní i poslední zbytky mého volného
času.
Co Vám v poslední době udělalo radost, a naopak – způsobilo špatnou náladu?
Vņdycky mám radost z toho, pokud mi Bůh dá sílu i sebemenńí věcí někomu přispět ke ńtěstí a radosti, protoņe to
pak dává povolání smysl. Natoņ kdyņ mohu být prostředníkem nějaké duchovní milosti. Stejně to bývá i naopak:
kněze nejvíc mrzí, kdyņ na lidech nevidí moc zájmu o Pánaboha a jeho dary. Pak je jeho práce mnohem obtíņnějńí.
V současné době je i mezi křesťany tendence jít cestou „širokou, pohodlnou“. Máte nějaký návod, jak „zajet
na hlubinu“?
Asi by se dalo zmínit mnoho duchovních cest a způsobů, jak být horlivějńí. V tom si větńinou Hospodin otevřeného
člověka vede sám. Osobně bych se právě přimlouval za co největńí otevřenost a pokoru vůči ņivotu, ať uņ je člověk
Bohu blíņ nebo dál, je věřící nebo nevěřící. S opravdovou pokorou a otevřeností dobrému se Bůh vņdycky ozve a
zasáhne, jak je to nejvíce a nejlépe potřeba. Přitáhne si vás k sobě a nepustí.
Jakou myšlenkou byste se s našimi čtenáři rozloučil?
Jeden z Otců nańeho řádu, sv. Augustin, říkal, ņe člověk si nemůņe vybrat, jestli v ņivotě bude milovat nebo nikoli,
můņe si jen zvolit , koho nebo co bude milovat. Přál bych kaņdému, aby si vybral správně, aby to rozhodnutí častokrát obnovoval a nalezl v něm ńtěstí osobní i věčné.

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Tam&Tam - Číslo 5, Ročník 2, Květen 2011

Strana 11

KOSTEL SV. MARTINA
V ŢÁROVÉ

Dřevěný kostelík sv. Martina
je
nejvýznamnějńí
památkou
v Ņárové (dříve Nové Vsi). Kostel byl
postaven jako luteránská modlitebna
patrně losinskou vrchností v roce
1610. Podle chronosikonu nad vchodem do zákristie chtěl kostel postavit
jiņ Jan mladńí ze Ņerotína, ale jelikoņ
zemřel, nechal kostel postavit aņ jeho
syn Jan Jetřich. Ten také daroval
kostelu v roce 1618 zvon. Jinak se
nám o prvním období kostela sv.
Martina mnoho informací nedochovalo. Kostelní loď zůstala dispozičně
zachována dodnes, nevíme vńak, kde
stála původní zvonice (současná byla
přistavěna aņ v průběhu 18. století) a
také nemáme bliņńích zpráv o mobiliáři. Traduje se, ņe ņárovský kostel,
stejně jako kostel sv. Michala v Marńíkově byl postaven z části z materiálu získaného zbořením původního dřevěného losinského farního kostela. Stejný původ dřevěného stavebního materiálu dokládají podobně tińtěné dekory na
prknech vnitřního obloņení u obou kostelů. Předpokládá se, ņe tak jako u marńíkovského kostela, i v Ņárové stavbu
prováděl místní tesařský mistr Michel Hilbert. Vrchnost v Ņárové aņ do roku 1621 vydrņovala také pastora. Poté,
co do Losin přińli katoličtí kněņí, se stal ņárovský kostel losinskou filiálií.
Současné vybavení kostela pochází větńinou aņ z 18. století. V roce 1757 byl instalován současný pozitiv,
který nahradil původní varhany z roku 1673. Původní oltář vysvěcený v roce 1646 byl také na sklonku 18. století
odstraněn a nahrazen oltářem z kaple na Fellbergu u Marńíkova, která byla zruńena v roce 1785. Z původního oltáře
byl pouņit pouze oltářní obraz sv. Martina. Oltář byl kolorován červeně a zeleně, zdoben bohatě ze dřeva vyřezanými zlacenými detaily, kartuńí s erby rodů von Zierotin (ze Ņerotína) a von Lilgenau. V roce 1845 zakoupili zdejńí
farníci na oltář jeńtě sońky dvou adorujících andělů. Na sklonku 19. století byl vńak oltář, stejně jako ochozy a kazatelna, dle tehdejńí módy kolorován okrově ńumperským ńtafírem Josefem Kunschnerem. Původní podoba se oltáři vrátila aņ zdařilým zrestaurováním v roce 2003. Za zmínku stojí také kříņová cesta od ńumperského malíře Karla
Brachtela, která byla do kostela zakoupena v roce 1863.
Jako i v ostatních kostelích v kraji se zvláńtnímu osudu těńily kostelní zvony. Aņ do 1. světové války se nacházel na zvonici původní zvon z roku 1618. Ten byl vńak patrně v září 1917 zrekvírován pro válečné účely. Nový
zvon byl poté zakoupen farníky z Německého Bohdíkova (dnes Horního Bohdíkova) a Ņárové v roce 1922. Tento
zvon byl vńak také rekvírován, a to v roce 1942, a při výměně větńích zvonů za malé se dostal na věņ ńumperského
farního kostela sv. Jana Křtitele.
Poté, co dońlo po roce 1945 k odsunu původního německého obyvatelstva, byl kostel postupně stále méně a
méně vyuņíván k bohosluņebným účelům. Po roce 1976, kdy byla Ņárová přičleněna k Velkým Losinám, jej začala
spravovat losinská obec. V posledních dvou desetiletích byly investovány značné prostředky k obnově kostela (nové dřevěné podlahy, ńindelová střecha, oprava stěn, restaurování oltáře), kostel byl vńak také několikrát vykraden,
naposledy v roce 2003. Kostel sv. Martina je filiálním kostelem losinské farnosti a v současnosti se zde slouņí mńe
svatá jednou za čtrnáct dní.
Richard Jašš
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OHLEDNUTÍ ZA PĚŠÍ POUTÍ DO KRÁLÍK

Kdyņ se na farní radě začalo hovořit o celoděkanátní pouti na mariánské poutní místo - Hora Matky Boņí v Králíkách, ihned zazněl návrh i
na pěńí variantu. A protoņe Tomáń je muņ činu a měl u sebe mapu, naplánovat trasu a časový rozvrh byl dílem okamņiku.
V den odjezdu nebylo zrovna slunečno, bylo přímo zamračeno, a před
odchodem na vlak byly chodníky skropeny aprílovým deńtíkem. Mraky nad
horami věńtily, ņe moņná ani nejde o poslední deńtík. Proto jsem byl velmi
příjemně překvapen, kdyņ jsem nepřińel s Tomáńem na nádraņí sám, ale
byla tam téměř desítka lidí odhodlaných vykonat pěńí pouť na Horu Matky
Boņí v jakémkoliv počasí. Z Rańkova jsme stoupali po zelené značce okolo
obrázku Panny Marie Prostřednice vńech milostí na Rovinku k nádhernému
kamennému kříņi, odkud výhled do jarně se probouzející přírody přímo
vyzýval k modlitbě díků. (Jen nańe propocená trička nechápala, proč zrovna
tenhle hřebínek se nazývá Rovinkou). U Rudolfova pramene smáčeli svoje hlavičky v známé radioaktivní vodě nejen
květy devětsilů, ale i ņízniví poutníci, kteří naznali, ņe nejen modlitbou ņiv jest člověk a začali posilňovat svá těla konzumací přineseného proviantu. O chvíli později jsme dorazili ke kapli Svaté Trojice, kde jsme při modlitbě vzpomněli na dalńí část poutníků ze ńumperské farnosti, která volila cestu autobusem. Kousek za Sv. Trojicí jsme dosáhli
nejvyńńího bodu pouti a dále - místy po ledu či sněhových plotnách jarního firnu - jsme se blíņili k Hoře Matky Boņí,
jejíņ dominantu nelze přehlédnout. Celý poutní den byl naplněn pozitivními proņitky díky nádherné přírodě, společenství
bezva lidí, modlitbě, pocitu pohody a pokoje v duńi. Kdyņ jsem po příchodu do chrámu viděl na oltáři Milostný obraz
Panny Marie Sněņné, probleskl mi hlavou refrén písně …jsem jen díky, za vńechno a stále, jsem jen dík.
Jiří

KLUB OSAMĚLÝCH (NEJEN) RODIČŮ
Centrum pro rodinu Ńumperk nabízí v rámci Klubu osamělých (nejen) rodičů setkávání s odborníky na různá
témata. Ač nejsem osamělý rodič, dvě středeční odpoledne jsem si odskočila od svých rodinných povinností poslechnout si přednáńky na témata, která mě zaujala (Hry manipulativní a jiné aneb Jak s sebou nenechat manipulovat - MUDr.
Jitka Krausová a Rodina a nemoci – psychosomatické souvislosti II. – MUDr. Eva Rozsívalová). Podle názvu i podnázvu klubu jsem očekávala neńťastné rodiče schoulené do sebe pod tíhou kaņdodenních problémů a starostí po rozvodu
či smrti manņela/manņelky. Mile mne překvapilo komorní setkání příjemných lidí, rodičů, prarodičů i svobodných, kteří
si jako já přińli poslechnout odborníka osvětlujícího nejrůznějńí problémy v rodině.
Na začátku kaņdého setkání se vńichni – nejen přednáńející - představí, řeknou něco málo o sobě a o důvodu,
proč přińli. Větńinou kvůli sobě, svým dětem, vnukům, rodině, kvůli problémům, které chtějí osvětlit, nebo prostě proto,
ņe je téma zajímá, ačkoli ņádný problém zrovna v té dané oblasti nepociťují. Přednáńka poté neprobíhá formou „já mluvím, vy poslouchejte“, ale je moņné se zeptat nebo něco okomentovat i v průběhu, i kdyņ hlavní čas pro dotazy je na
konci setkání. Ale znáte to, kdyņ vás něco „pálí“ a přednáńející se toho zrovna dotkne, asi mnoho lidí nevydrņí čekat
jeńtě hodinu na dotazy.
Na setkáních se mi líbilo i to, ņe jsem potkala lidi, kteří mají podobné nebo i větńí starosti neņ já, ale nehroutí se
pod nimi, jsou ochotni se podělit o svůj názor a pohled na věc či o svou ņivotní zkuńenost a vůbec se při tom netváří
neńťastně ani nevypadají schouleně. Obě setkání mě obohatila a srdečně vás zvu na dalńí setkání.
Katka Štenclová

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŢE V OLOMOUCI
V sobotu před květnou nedělí se pár odváņlivců z nańeho děkanátu vydalo na setkání v Olomouci, přesněji jedenáct a otec Pawel k tomu. Zahájení bylo v katedrále, do které jsme dorazili překvapivě brzo, takņe jsme mohli zabrat
nejlepńí místa na sezení a začít se soustředit na nabitý duchovní program. Úvodní slovo si vzal otec arcibiskup a musím
říct, ņe mluvil krásně a snad úplně bez taháku! Rozebíral mimo jiné hlavní motto setkání: „V Kristu zapusťte kořeny, na
něm postavte základy, pevně se drņte víry.“ (srov. Kol 2,7). A nastal čas na pěńí pouť na Svatý Kopeček. I kdyņ ráno
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bylo celkem chladno, na cestu uņ nám svítilo sluníčko a vrstvy obleče ńly pomalu dolů. Krásný
pocit z dosaņení vrcholu jeńtě zpříjemnilo setkání s kamarády
z jiných děkanátů a stánek s hamburgry. Organizátoři nám po
náročné cestě dopřáli odpočinek, čas se naobědvat a také
vybrat si přednáńku z ńiroké nabídky, coņ byl asi ten nejtěņńí
úkol. Nějak jsme to zvládli a myslím, ņe kaņdý z nás byl nakonec spokojen.
Celé setkání vyvrcholilo slavnostní mńí v bazilice celebrovanou nańím drahým arcibiskupem. Kázání si vzal na
starost biskup Hrdlička a opravdu se mu povedlo! Po mńi
jsme se potkali s bratrem Jendou Bolečkem. Vńechny Vás
moc pozdravuje! Se vńemi jsme se rozloučili, dostali jsme
kříņky na památku a pomalu se odebrali na autobus, který nás
vyhodil před nádraņím. Ale my jsme se rozhodli jeńtě nejet
domů. Chtěli jsme se trochu osvěņit. Kaņdý to vzal po svém a nakonec jsme si vńichni dali zmrzlinu.
Musím říct, ņe celé setkání bylo skvěle zorganizované, naplňující a velmi povzbuzující. Snad nás příńtě pojede
více a bude to jeńtě lepńí, coņ si uņ skoro ani nedovedu představit, protoņe to bylo moc fajn. Vńem moc díky a hlavně
otci Pawlovi, který nás doprovázel.
Bára Kupková

PODĚKOVÁNÍ „PLETAŘKÁM“
Moņná ņe málokdo ví, ņe v ńumperské farnosti je stále činná skupinka ņen, které pletou s velkou obětavostí a
láskou obvazy pro malomocné v daleké Indii a Africe. Jednou do roka se scházejí na tzv.“ „Dopletné“, která se letos
uskuteční v květnu v Olomouci. Svůj obdiv a poděkování vńem pletařkám olomoucké diecéze vyjádřila Ludmila Graubnerová, která tuto aktivitu sama osobně podporuje, i samotný arcibiskup Jan Graubner. I my se rovněņ připojujeme
s velkým poděkováním, které patří vńem těmto ņenám, a předevńím paní Martě Gazárkové, která upletené obvazy obětavě odváņí do Olomouce a jezdí jako zástupce ńumperských pletařek na různá setkání.
Z dopisu Mons. Jana Graubnera, který poslal ńumperským „pletařkám“: „Přeji Vám a vyprońuji opravdovou radost z Kristovy blízkosti a odvahu přijmout Krista a patřit mu, myslet a ņít jako on a hlásit se k němu i na veřejnosti, aby
se upevňovala křesťanská identita, statečnost a věrnost Kristových přátel.“
Lenka Špatná

UDĚLALY JSME SI NA AKCI
„RADOST BÝT ŢENOU“
V sobotu 9. dubna se na farním středisku uskutečnil třetí ročník tradičního setkání „Radost být
ņenou“. I přesto, ņe dubnový termín tak trochu
odradil některé dámy „zahrádkářky“, seńlo se nás
i tak kolem patnácti. Radost jsme si nejprve udělaly společným sdílením, ve kterém jsme se zamýńlely nad tím, co nám v ņivotě působí pěkné a
radostné chvíle. Krásný věneček s jarními motivy
vytvořenými ze speciálního papíru jsme zvládly
pod vedením zkuńené lektorky Hanky Heiserové.
Radovaly jsme se nakonec vńechny nad nečekaným výsledkem, který v počátku – zaskočen
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zdánlivou náročností – nikdo neočekával.
Paní Gabriela Körner, která pracuje u firmy Mary Kay,
byla po celý den k dispozici moņným zájemkyním, aby jim ukázala, jak se správně líčit a pečovat o svou pleť. V podobném
duchu zazněla i slova Vlasty Lukovské, která se podělila o své
osobní zkuńenosti, jak být jeńtě krásnějńí.
Po obědě jsme pokračovaly v trochu váņnějńím duchu.
Popelka nazaretská, známé
básnické dílo
V. Renče, netradičně zpracované souborem ze Zábřehu, mnohé
pohladilo po duńi, některé dokonce i dojalo a svou tematikou úņasně zapadlo do postní doby, coby nevńední způsob rozjímání.
Vńichni, kdo nám způsobili sobotní radost svými nabídkami a
programy, své „sluņby“ poskytli úplně zdarma. Proto jim patří o to
větńí dík, ņe pracovali s radostí a nezińtně, a zároveň radost způsobili. Uņ nyní zveme na čtvrtý ročník „Radost být ņenou“, který se
uskuteční příńtí rok na jaře.
Lenka Špatná

DĚTIČKY Z MALÍNA
U OTCE VOJTĚCHA
Uņ dlouho jsme plánovali, ņe pojedeme vlakem
s dětmi za otcem Vojtěchem, aņ padl termín sobota 16.4.
Brzy ráno čekalo 16 oveček / dětí/ u kostela. Za chvíli
jsme jiņ vńichni společně pospíchali na vlak. Byl krásný,
teplý jarní den. Jen jsme nasedli do vlaku, děti se navzájem chlubily a předháněly, jaké dobroty jim rodiče dali
s sebou na cestu. A tak se jedlo a pilo. Na ńtěstí nebylo
nikomu ńpatně! Kdyņ jsme dojeli do Olomouce, vydali
jsme se pěńky směr arcibiskupský palác. K nańemu velkému překvapení nám ńel otec Vojtěch naproti a
s kaņdým dítětem si podal ruku a kaņdému něco pěkného
řekl.
Otec Vojtěch nás provedl arcibiskupským palácem, kde to opravdu stálo za to, a měli jsme se na co dívat. Seznámil nás i s řádovými sestrami, které tam bydlí a pracují. Modlili jsme se také v kapli, v které bývá i mńe svatá. Také
kdo chtěl, se povozil výtahem. Po prohlídce jsme popřáli otci k svátku a předali malé dárečky.
Nańe dalńí kroky směřovaly k orloji. Tam jsme si děti rozdělily a kdo chtěl, mohl jít k sv. Mořici na vyhlídkovou
věņ. Ostatní jedinci se ńplouchali v kańně a koukali na právě přijíņdějící svatebčany. Ve 12 hodin jsme vńichni ńli pod
orloj, kde jsme si vyslechli hrající melodii a koukali na hýbající se postavičky. Po té jsme se vńichni přemístili na nedaleké dětské hřińtě, na kterém se děti doslova vydováděly. Na ńtěstí bez úrazu! A pak nás čekala dlouhá cesta na vlakové
nádraņí, kde jsme měli předem objednanou pizzu. Protoņe jsme měli čas, děti si jeńtě zahrály různé hry a pak tradá domů…
Jsem ráda, ņe nás jelo tolik a máme pěkné vzpomínky. Doufám, ņe brzy zase něco podnikneme…..
Helena, Lenka, Peťa
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NA CO VÁS CHCEME POZVAT
V KVĚTNU
KLUB OSAMĚLCÝCH RODIČŮ
4. května od 16.00 do 18.30, učebna - 1. patro UVAX , M. R. Ńtefánika 28, v rámci Klubu osamělých (nejen) rodičů - setkání s MUDr. Jitkou Krausovou - téma Citové vydírání a my. Vstupné dobrovolné.
25. května od 16.00 do 18.30, učebna - 1. patro UVAX , M. R. Ńtefánika 28, v rámci Klubu osamělých (nejen)
rodičů - setkání s PhDr. Hanou Markovou z Vyńkova - téma Empatie aneb Jak je důleţité zajímat se o to, co
druhý cítí a co si myslí. Vstupné dobrovolné.
PRO DĚTI A MLÁDEŢ
Srdečně zveme vńechny děti ZŃ na tradiční Prázdninové programy – příměstské tábory, které se uskuteční ve dvou termínech – 11. - 15. července a 1. – 5. srpna. Kromě tradičních programů (tvoření, sportovní aktivity, výlety, poznávací aktivity) plánujeme pobyt na farmě v Ņárové, návńtěvu rodinného centra v Pavlovicích, výpravu „do středověku“ a spoustu dalńích nabídek. Cena na celý týden - 600 Kč/dítě – včetně celodenní stravy.
Dalńí podrobnosti najdete na www.cprsumperk.estranky.cz.
Pro mladé od 13 do 17 let nabízíme záņitkový prázdninový pobyt v Jalubí „ Alegria – raduj se i z obyčejných věcí“, a to v termínu od 11. do 14. července. Předběņná cena 800 Kč/osobu. Informace rovněņ na
www.cprsumperk.estranky.cz. Srdečně zvou Pavla Ńpatná a Marina Folwarczná. (Viz následující plakátek)

BENEFIČNÍ TVOŘENÍ
13. května, 19.00 Farní středisko – tvořivá dílna pro dospělé – výrobky půjdou do benefičního prodeje, jehoņ výtěņek bude věnován na adoptovaného chlapce Thelusmu Woldersovna z Haiti.
TÝDEN PRO RODINU
V rámci celonárodního Týdne pro rodinu pořádá v sobotu 14. května Vila Doris v Sadech prvního máje Kloboukový den – den plný zábavy a přehlídek dětských uměleckých souborů, na které jsou srdečně zváni rodiče se svými
dětmi. K této akci se připojí i Centrum pro rodinu svou prezentací a malou odpolední aktivitou v parku.
PRO MAMINKY S DCERAMI
21. května – 9.30 – 16.00 – Farní středisko - tradiční celodenní záņitková akce pro mamky s dcerami.

ALEGRIA
Raduj se i z obyčejných věcí
Ne vńichni mají to ńtěstí ņít „normální“ ņivot. A ne vńichni mají tu moņnost zkusit si, jaké to je, vyzkouńet
si být i v jiné pozici neņ jako „puberťák“.
Zkusili jste se někdy vņít i do jiných rolí - např. do rolí rodičů, nevidomých, lidí opačného pohlaví? Nejspíń ne.
A proto zveme Tebe i vńechny Tvé přátele od 13 do 17 let na společně strávený záņitkový (třeba i z části
poznávací) pobyt s tématem „ALEGRIA – Raduj se i z obyčejných věcí“. Uskuteční se v létě – v termínu od
11.do14.čevence (pondělí-čtvrtek). Pojedeme do farnosti Michala Ńálka, do vesničky Jalubí. Budeme se snaņit,
aby cena nepřesáhla 800 Kč /osobu, včas vńe upřesníme. Vńe bude pod „záńtitou“ CENTRA PRO RODINU ŃUMPERK. Jestli máń zájem jet, napiń nám nebo nám dej vědět osobně do 15. května.
KONTAKT: Pája: 602 122 432, spatnoucka@seznam.cz
Marťa: 603 462 018
Děkuje a těší se Pája Špatná a Marťa Folwarczná
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Kdyņ se mi před třemi lety dostala do ruky útlá kníņka Erica – Emmanuela Schmitta o nemocném
chlapci, který píńe píńe Bohu, trońku jsem se lekla. Nepůjde jen o příliń dojemný, hluboce smutný, „na city
hrající“ příběh? Po prvních stránkách mi vńak devítiletý Oskar i jeho skvělá ońetřovatelka Růņenka rychle
přirostli k srdci. Babi Růņenka (jako jediná z dospělých) poví Oskarovi pravdu o jeho blíņící se smrti a přivede
ho na myńlenku proņít kaņdý zbývající den jako jedno desetiletí. Chlapec na tuto hru přistoupí a své záņitky,
představy, otázky i úzkosti vkládá do kaņdodenních dopisů Bohu, jehoņ zprvu vůbec nezná, ale díky Růņence
k Němu nachází důvěru. Kníņka je sérií upřímných a dětsky bezprostředních dopisů, svěņí text je plný hloubky i humoru a nabízí moņné řeńení lidsky beznadějné situace. Po přečtení Oskara a růţové paní (nakladatelství Garamond) zřejmě ucítíme, jak nově nám hrdinové otevřeli oči. Kéņ je nám to pomocí v situacích, kdy i
my budeme muset obstát jako oni!
E.E. Schmitt je rovněņ autorem vynikající sondy do krize manņelské dvojice. Pátrá v minulosti Gillese
a Lízy a ve světle pravdy stojí před otázkou, zda a jak vůbec spolu jít dál. Tragikomedie Manţelské vraţdění
vyńla v Albatrosu v roce 2005. Jako divadelní hra je také stále v repertoáru praņského divadla Na Jezerce.
Alena Havlíčková

Letos potřetí probíhala od Popeleční středy do květné neděle Postní almuņna, akce s výńe uvedeným mottem. Měla za cíl zejména propojit almuņnu a půst. Postní almuņna je tak návratem k postní praxi prvních křesťanů,
kteří své almuņny věnovali anonymně na podporu charitativního díla církve.
Postní almuņna proběhla v 13 farnostech. Celkem se Květnou neděli shromáņdilo 231 kasiček. Jejich počet
svědčí o tom, ņe v nańich rodinách jsou půst a almuņna důleņitou součástí běņného ņivota. O vyuņití postních darů
budete informováni. Pán Bůh zaplať.
Marie Vychopeňová
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X. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY 2011
pořádá
SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE V ŠUMPERKU
a ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠUMPERK
za finanční podpory
MĚSTA ŠUMPERKA a OLOMOUCKÉHO KRAJE
pod záštitou
MGR. ZDEŇKA BROŢE, STAROSTY MĚSTA ŠUMPERKA
MONS. JANA GRAUBNERA, ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO
A METROPOLITY MORAVSKÉHO

Jako kaņdý festival chce i tento náń ńumperský být časem hodů (festa – hody). Časem, ve kterém hudba osvěņuje ducha a duch promlouvá skrze tóny. Za dvacet let jsme si jiņ zvykli, ņe tento sborový svátek není
jen obdobím večerních koncertů, ale je proudem lidské otevřenosti v mnoha setkáních. Hody nemusí být jen
s přeplněnými stoly a dņbány výborného vína. Hodovat můņeme i mezi slovy, ve stisku rukou, u prostého ńálku kávy, v obyčejnostech, ve kterých dokáņeme rozehřát i tu nejmrazivějńí duńi.
Kéņ atmosféra festivalových dní nezůstane jen ve zdech kostelů a zámků a slavnostních síní, ale kéņ
dolehne ke vńem, kteří jsou nakloněni slyńet i třeba jen drobné souzvuky lidství. Máme je kolem stále, ale
nevnímáme je. Zkusme být vńichni účastníky festivalu, poslouchat a vnímat.
První festivalový večer zahájí pořádající sbor SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE. Své vystoupení
zaměří na mariánskou úctu a na památku vńech zemřelých. Ozdobou bude provedení Regina coeli B.M. Černohorského, díla určeného pro dva sbory a basso continuo. Requiem Zdeňka Lukáńe sbor nepředvede v celém
rozsahu. Přesto zazpívané části svou kompozicí snad přinesou hlas naděje. Ve druhé části úvodního koncertu
se představí sbor CHÓR CAMERATA z polské Iławy. Sbor s velkými zkuńenostmi na evropských scénách
nás provede svým repertoárem.
Druhý ńumperský festivalový večer bude patřit JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER
MÜNSTER. Mládeņnický sbor katedrály v Kostnici se zaměřuje převáņně na moderní severské autory, neboť
jeho sbormistr dlouho působil ve Ńvédsku. V programu vńak také uslyńíme spirituály v úpravách mladých
ńvédských skladatelů. CORO S. LUCIA DI MAGRAS je zatím prvním zahraničním účastníkem, který jiņ na
nańem festivalu zpíval. Před čtyřmi lety předvedl výkon, který zvedl ze sedaček vńechny posluchače. Kdo
vzpomene na skupinu italských sympatických muņů, jistě zatouņí se s nimi znovu setkat.
Sobotní závěrečný koncert zahájí smíńený sbor PRAŢŠTÍ PĚVCI, který je ověnčený mnohými cenami z mimoevropských soutěņí. Jeho komorní sloņení slibuje mimořádný hudební záņitek. Druhá polovina
koncertu bude patřit opět domácímu sboru. Nańi MOTÝLI předvedou Pergolesiho Stabat mater. Na festivalu
jiņ jednou toto dílo zaznělo. Tentokrát vńak bude zcela ve sborové, sólové i orchestrální reņii nańich motýlků.
Moc se těńíme!
Celým festivalem bude slovem provázet Mons. Martin Holík, katolický kněz, zakladatel a ředitel
rádia Proglas.
Festival tradičně vyvrcholí v neděli dopoledne slavnostní mńí svatou s hudebním doprovodem vńech
sborů, kterou bude přímo přenáńet rádio Proglas.
Vítek Rozehnal
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PROGRAM FESTIVALU:
26. KVĚTNA 2011 - ČTVRTEK – 19.30 HOD.
KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE - ŃUMPERK
Sbormistři: Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
CHÓR „CAMERATA“ – IŁAWA, POLSKO
Sbormistr: Honorata Cybula
27. KVĚTNA 2011 - PÁTEK - 19.30 HOD.
KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY M ARIE
JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER MÜNSTER - KOSTNICE, NĚMECKO
Sbormistr: Steffen Schreyer
CORO S. LUCIA DI MAGRAS – TRENTINO, ITÁLIE
Sbormistr: Fausto Ceschi
28. KVĚTNA 2011 - SOBOTA - 19.30 HOD.
KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
PRAŅŃTÍ PĚVCI
Sbormistr: Stanislav Mistr
MOTÝLI ŃUMPERK
Sbormistři: Helena Stojaníková, Tomáń Motýl
29. KVĚTNA 2011 – NEDĚLE – 9.00 HOD.
FARNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŢBA ZA HUDEBNÍHO DOPROVODU VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH SBORŮ
Průvodní slovo festivalem: Mons. Martin Holík

DOPROVODNÉ AKCE FESTIVALU:
27. KVĚTNA 2011 - PÁTEK
9.30 – 11.00 hod. „Koncert horám“ - Dlouhé stráně Jeseníky - horní nádrņ
JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER MÜNSTER - KOSTNICE, NĚMECKO
CHÓR „CAMERATA“ – IŁAWA, POLSKO
13.30 hod. Vystoupení na Horním náměstí v Olomouci
PRAŅŃTÍ PĚVCI - PRAHA
18.00 hod. Koncert duchovní hudby v Olomouci
PRAŅŃTÍ PĚVCI - PRAHA
19.00 hod. Koncert duchovní hudby v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu
CHÓR „CAMERATA“ – IŁAWA, POLSKO
28. KVĚTNA 2011 - SOBOTA
9.00 hod. Přijetí účastníků festivalu starostou města s koncertováním v ulicích Ńumperka
13.30 hod. Návńtěva zámku ve Velkých Losinách s koncertem „Sbory sborům“ v 15.00 hod.
18.00 hod. Koncert duchovní hudby v kostele ve Ńternberku
CORO S. LUCIA DI MAGRAS – TRENTINO, ITÁLIE
18.30 hod. Koncert duchovní hudby na zámku v Bludově
JUGENDKANTOREI AM KONSTANZER MÜNSTER - KOSTNICE, NĚMECKO
18.30 hod. Koncert duchovní hudby v kostele sv. Petra a Pavla v Bohdíkově
CHÓR „CAMERATA“ – IŁAWA, POLSKO
21.00 hod. Společenský večer v Zrcadlovém sále ńumperského divadla
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Stále zveme mládeţ na cestu
do Compostely a setkáni
s papeţem v Madridu.
Pozor! Pro studenty z našeho
děkanátu platí nová cena:
8000,- Kč!
Podrobnosti vám na poţádání zašleme mailem.
Pište na adresu:
tamtam@farnostsumperk.cz

CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ
MLÁDEŢE
SE SVATÝM OTCEM
NICE – SANTIAGO DE COMPOSTELLA – MADRID
Termín: středa 10.8. – pondělí
22.8.2011
Kombinovaná doprava: autobus, letadlo
CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkuńebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4

Středa 1. června 2011 v 19.00 hod.
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) – Te Deum
Arvo Pärt (1935) – Te Deum
Te Deum laudamus (Tebe Boha chválíme) jsou začáteční slova latinského slavnostního hymnu, který sloņil svatý Ambroņ (387), biskup v Miláně v Itálii a která dala název celé skladbě. V posledním předprázdninovém
pořadu cyklu „Církevní rok v hudbě“ budeme moci porovnat dvě zpracování jednoho z nejvýznamnějńího textu,
který je určen pro slavnostní příleņitosti jako vyjádření díků Bohu.
Marc-Antoine Charpentier byl francouzský barokní skladatel, který téma Te Deum zpracoval celkem ńestkrát. V D-dur zpracované dílo vzniklo během jeho působní v jezuitském kostele Saint-Louis v Paříņi. Velmi jasná,
slavnostní a bojovná předehra se stala znělkou Eurovize.
Arvo Pärt je estonský hudební skladatel, který ve své tvorbě pouņívá minimální techniku vyjádření, jednoduché dvou či trojzvuky, které vzbuzují v jeho hudbě meditativní pocity.
Vítek Rozehnal

Podrobný
program
na přiloņeném
letáčku

MÁJOVÁ POBOŢNOST A MŠE SVATÁ
SE KONÁ V NEDĚLI 29. KVĚTNA 2011 VE 14.30 HOD.
V KAPLI SV. MARTINA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH
SRDEČNĚ ZVOU FARNÍCI Z OLŠAN
Tam&Tam
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Drazí čtenáři, moc vás zdravím po Velikonocích. V minulém čísle jsem vás zval na
bohosluņby Svatého týdne a jménem svým a vńech kněņí jsem prosil o pomoc a pochopení.
Dnes děkuji. Děkuji vńem, kdo jste jakýmkoli způsobem přiloņili ruku k dílu, připravovali
kostely, liturgii, zpěv, výzdobu. Vńem, kdo jste jakkoliv podpořili úsilí o krásné proņití
svátků, ať to bylo kdekoliv v děkanátě. Děkuji vńem, kdo jste přicházeli a modlili se
v Getsemanské zahradě a u Boņího hrobu. Jsem si jistý, ņe tyto chvíle strávené s Jeņíńem
přinesou do nańeho ņivota krásné plody.
Kdyņ se dnes dívám zpět na závěr letońní postní doby, musím konstatovat, ņe se mi
letos dostalo mimořádného duchovního povzbuzení a vnitřní radosti. Dostal jsem mnoho
velikonočních přání. Za vńechny moc děkuji. Z jednoho z nich vám chci citovat. Doufám, ņe
paní Marie, kterou obdivuji, ņe přes potíņe starńího věku napsala tak krásný a dlouhý dopis,
se na mě za to nebude zlobit.
„Milý pane děkane! Kéţ ani Vaše kříţová cesta nekončí prohrou a smíme jednou vidět slávu Krista
zmrtvýchvstalého. Šťastný návrat Domů. Hrob nebyl Jeho cílem a není ani naším. On je jediná jistota všeho. Ţijeme pro Jeho lásku věčně trvající. On je za kaţdými dveřmi, které odkrývá věda. Ţivot začíná tam, kde končí umírání. Blíţíme se k Boţí harmonii. Naše největší záţitky jsou ty nejtišší. Kristus je naše sláva, láska, potěšení. Otec Bůh
je krásnější neţ sluníčko, krásnější neţ ticho v lese, neţ hudba. Je jako chladivá voda ve vyprahlém létě, jako hřejivé teplo za mrazu. Být u Boha to je nebe. Nemůţeme si víc dát, neţ při mši svaté. Cestou Jeţísovou krví pro nás
otevřenou, chceme jít do povelikonočních dní. Roucho do běla vypereme v Boţí krvi a budeme jako ty sedmikrásky
kvést v Jeho slávě. Přeji, abyste omámil pro Jeţíše ty, kteří přijdou málokdy. Jeţíš nám šeptá z kříţe: Lidé můj výdrţ, podívej, já bych nemusel, ale dávám ti příklad jak trpět, kdyţ uţ jsi to dílo stvoření tak pokazil. (…)“ Dopis
jeńtě pokračoval poděkováním za mńe svaté a kněņskou sluņbu. Děkuji také. Přiznám se, ņe kdyņ jsem ho přečetl,
měl jsem slzy v očích. Byly to slzy radosti z toho, jaké bohatství se skrývá v lidských duńích, jak mnozí mají rádi
Pána Boha, aniņ bychom o tom věděli.
A jeńtě mnohokrát se mi dostalo povzbuzení. Mezi krásnými záņitky je i řada krásných zpovědí, někdy po
mnoha letech. Ņasnul jsem, nad tím, jak Pán je dobrý, kolikerých lidských duńí se dotkl během duchovní obnovy…
Kolik z vás se tehdy rozhodlo řeńit někdy dlouho neřeńené problémy. Pro některé rozhodujícím okamņikem byl i
film o papeņi. Říkali: při tom filmu se ve mně něco pohnulo, proto přicházím… Někdo dokonce vyznal: „Otče,
jsem tady, protoņe dostávám od souseda váń Tam&Tam: to mně přimělo, abych přińel k vám.“ Mnohokrát jsem byl
ohromen důvěrou, s níņ mnozí otvírali svou duńi, třeba po mém kázání, o kterém jsem si myslel, ņe za moc nestálo… Musím poděkovat i těm, kteří věrně přicházeli na večerní adorace. Bohu díky!
Myslím si, ņe tu nemluvím pouze za sebe, ale za vńechny kněze: tyto okamņiky nám dávají největńí radost a
elán ke kněņské sluņbě. Opravdu i pro nás „největńí záņitky jsou ty nejtińńí“, protkané lítostí, důvěrou a nehranými
slzami, větńinou zastřené zpovědním tajemstvím. Nic jiného mně nenapadá, neņ zvolat: Jak je Pán dobrý!
Uvědomuji si ale, ņe Velikonocemi ņivot nekončí. Vńechno to dobré, co začalo v postní době, musíme nést
dál. Vytrvat v dobrém je velké umění! Proto mysleme na sebe navzájem, pomáhejme modlitbou, podporujme dobrým slovem a krásnými skutky. Velikonoční radost a májová důvěra v Boņí Matku by nám měly být nápomocny.
Na konec srdečně zvu na vńechny připravované akce, o kterých čtete v tomto čísle. Zvu také na slavnou
mńi svatou s udělováním svátostí biřmování v neděli 5. června v 9.00 hod. v Ńumperku. Pamatujme na biřmovance,
velmi intenzivně je v tento čas obklopme modlitbou. Přeji mnoho velikonoční radosti kaņdému z vás.
P. Slawomir

MODLITBA FARNOSTI ZA BIŘMOVANCE
Duchu Svatý, Tebe nám poslal Jeţíš Kristus jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a
posilu v křesťanském ţivotě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost. Uděl své dary i našim biřmovancům,
aby se dovedli plně rozhodnout pro Krista a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem, abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými ţáky
ve škole Ducha Svatého a dovedli svou víru vyznávat slovem i ţivotem.
Amen.
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

ZEMĚTŘESENÍ A BOUŘKOVÉ SIGNÁLY
V prvním papeņově kázání při slavnostním uvedení do úřadu 22. října 1978 patřila výzva: „Nebojte se!“ předevńím vńem
utiskovaným věřícím katolíkům na celém světě. Ale jakým tlakům čelil on, první neitalský papeņ, zvolený po 455 letech,
první Slovan na Petrově stolci?
Kardinál William Baum, církevní historik, píńe ve vzpomínkách: „Nedovedu si představit nikoho jiného, kdo by byl
víc připravený na papeņský úřad neņ kardinál Wojtyla. A kardinál Agostino Casaroli ho doplňuje: „Polsko bylo pří-liń
malé na velkou osobnost kardinála Wojtyly, který se víc hodil na papeņe.“ Ten se tedy mohl cítit ve svém úřadě
v pohodě, ale někteří jeho spolupracovníci se necítili v „pohodě“ kvůli němu. Světový tisk, sovětské vedení a část kolegia kardinálů byly různou měrou zvolením Jana Pavla II. ńokovány. Nejvíce ze vńech italńtí kněņí, biskupové a kardinálové kurie. Ti označovali jeho nástup na Petrův stolec jako terremoto – zemětřesení – a jeho epicentrum viděli v Kurii,
ústředním papeņském úřadě, v jeho administrativě, v římské Kurii. Řím by-la italská diecéze, Italové ovládali papeņský
úřad i v těņkých dobách. „My tady myslíme ve staletích,“ to byl klasický kuriální výrok. Byli zvyklí na stav, kdy „manipulovali“ papeņem, tedy celou církví. Jednali tak, jakoby místní církve jiných zemí se staly uņ dávno římskými pobočkami. Tento model podle závěru druhého vatikánského koncilu nebyl uņ ve věku neustálých změn přijatelný. Ti, kteří
„myslí ve staletích“, mohou mít zpoņdění, pokud jde o změny. A právě toho si byl vědom i nový papeņ.
Arcibiskup Bruno Heim, autorita v oblasti heraldiky, připravil sedm návrhů na erb Jana Pavla II. Nový papeņ je vńechny zamítl a ponechal si svůj
erb, který měl jako krakovský arcibiskup: Velké písmeno „M“ pod kříņem,
které reprezentovalo Marii pod Kristovým kříņem, s mottem sv. Ludvíka
z Montfortu – Totus Tuus. Arcibiskup na to reagoval pohrdlivě a řekl, ņe praxe uņívání iniciál v erbech je dávno v protikladu k vývoji heraldiky a tudíņ
zastaralá, biskup Jacques Martin, prefekt papeņské domácnosti, se dokonce
cítil uraņen a poznamenal, ņe „erb tohoto polského papeņe je citově silnějńí aņ
přemrńtěný ve svém duchovním významu neņ heraldickém přizpůsobení, tudíņ
nevyhovuje. Vatikánské noviny „L’Oservatore Romano“ opisovaly spíńe kuriální názory, ņe papeņův erb nesouhlasí s obvyklým heraldicky zauņívaným
modelem. To byl počátek tlaku kurie na nového papeņe. Ovńem jejím hlavním
problémem se stala neobhajitelná „oddanost“ tomu „jak my to tady děláme“,
kterou mnoho členů kurie ztotoņňovalo s Boņí vůlí. Jeden z úředníků dokonce
prohlásil: „Gli stranieri (Cizinci) se sem, příliń nehodí.“ Sečteno a podtrņeno –
římská diecéze je v Itálii. Tento papeņ je odjinud, povedeme i jej?! Měl tedy
papeņ to, co získal během své dlouholeté kněņské a biskupské pastýřské praxe
a shledal správným, ztratit? Nikoli. Narazil sice na odpor, ale Jan Pavel II. dal
najevo, ņe není člověkem, kterým by se dalo manipulovat.
Uņ na první tiskové konferenci pro sdělovací prostředky na podzim poruńil
zaběhlé formality, prońel davem novinářů v Aule Blahoslavenství a odpovídal
První návštěva Ameriky, mše svatá ve
na otázky bez přípravy v angličtině, italńtině, francouzńtině, němčině, ruńtině
Washingtonu D.C. 7. 10. 1979
a polńtině. V aule se shromáņdilo přes 1500 ņurnalistů z tisku, rozhlasu a televize. Do mikrofonu hovořil papeņ v úvodním slově francouzsky. Uņ prvními větami vytvořil dobrý kontakt se svým
posluchačstvem. „Pozdravuji vás srdečně! A děkuji vám za vńechno, co jste udělali a co jeńtě uděláte, abyste tiskem,
rozhlasem a televizí zpřístupnili ty události katolické církve, které vás přivedly do Říma. Přijměte dík za příznivé informování … ale je tu jedno nebezpečí, vím, ņe musíte vzbuzovat zájem a pozornost veřejnosti. Vańi zaměstnavatelé vyņadují často předevńím senzace … a tak se mnozí pouńtějí do dalekosáhlých analýz problémů a pohnutek církevních osobností … coņ ovńem dobře víte, ņe nejsou povahy politické, nýbrņ duchovní. Do-volím si vás vybídnout k ochotě porozumění. Budete-li psát o církvi, jejím ņivotě a konání, snaņte se za-chytit skutečné, hluboké pohnutky myńlení, jednání
a ņivot církve.“
Kdyņ papeņ sestupoval z pódia mezi ņurnalisty, snaņil se ho jeden z přítomných úředníků kurie zadrņet, ale Jan Pavel
II. ho prostě odstrčil. A kdyņ se po nějaké době vrátil k mikrofonu, na otázku zdali pojede do Polska, odpověděl: „Pokud
mě oni nechají.“ Dalńí reportér se zeptal, zdali bude dále lyņovat. „Pokud mě oni nechají,“ řekl opět papeņ, tentokrát
s jinou razancí v hlase, jasně, pevně, s úsměvem. Jeden z přítomných reportérů prohlásil nadńeně: „Papeņ byl dokonalý,
ten nám ale popletl hlavu. Takové setkání s ņurnalisty jeńtě nikdy nebylo.“ Jan Pavel II. si byl vědom napětí, které
vládlo, a byl rozhodnut, ņe „oni“ nebudou řídit jeho ņivot ani církev. Také on myslel ve staletích a nikoho v dobách příńtích nenechával na pochybách, kdo tu církev vede.
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Kardinál Villot, státní sekretář Svatého Stolce, zemřel 9. března 1979. Tato mezera na vrcholu centrální církevní
správy dala papeņi příleņitost, aby přebudoval vedení Kurie, coņ udělal během 7 týdnů – 30. 4. 1979. Státním sekretářem
jmenoval arcibiskupa a od 30. 6. kardinála Agostino Casaroliho. Jeho jmenováním zmírnil napětí v centrální správě. Ńlo
o nejlepńího člena diplomatické sluņby Vatikánu, taktika a diplomata kaņdým coulem. Papeņ o něm věděl a cenil si i jeho
kněņské sluņby, neboť Casaroli byl dříve kaplanem mladistvých římských delikventů. Ve vrcholné funkci Kurie byl
spolehlivý, systematický a drņel chod ńirńích obrysů papeņova pontifikátu. Státní sekretář dostal dva náměstky – Ńpaněla
Eduardo Martineze Somala, bývalého nuncia v Kolumbii, který se stal sostitutem, čili zástupcem Casaroliho pro vnitřní
záleņitosti církve a monsignora Achille Silvestriniho, který byl jmenován „ministrem zahraničí“, tj. sekretářem výboru
pro veřejné záleņitosti. V prvním případě tak papeņ reagoval na vzrůstající počet katolíků v Jiņní Americe. Navíc monsignor Andris Bačkis, rodák z Litvy, který ņil v exilu, byl jmenován podsekretářem Silvestriniho. I tady bylo zjevné, kam
tím papeņ směřuje. Litva byla katolickou součástí Sovětského svazu, k němuņ byla v roce 1940 násilně začleněna. Přes
veńkerou proticírkevní politiku tam existovalo tajné svěcení kněņí, podzemní síť kněņí a řeholnic a od roku 1972 tam byl
vydáván nejstarńí katolický časopis v samizdatu Kronika katolické církve v Litvě. A nyní přichází litevsky mluvící papeņ, který bojuje za lidskou svobodu a důstojnost, člověk, který brzy po svém zvolení poslal svůj červený kardinálský
„zuchetto“ tajně do mariánské svatyně ve Vilniusu, rodińti Pilsudského, Mickiewicze a Milosze. Litevci zde brzy poté
zaloņili Katolický výbor pro obranu práv věřících.
Casaroliho jmenování učinilo pronásledování kněņí i věřících v SSSR a jím ovládaných zemích sloņitějńí. Jan Pavel
II se domníval, ņe by měl být hlasem těch, kteří nemají směrem na východ ņádný hlas a Casaroli dokázal systematicky
ale rozhodně a v tichosti dojednávat s vládami takové věci, které Jan Pavel II. veřejně zmiňoval. Ti dva se doplňovali. Za
kulisami bylo sovětské vede-ní v ńoku. Začínali chápat, ņe odmítnutí jaltského rozdělení Evropy papeņem bylo útokem
na jejich strategii. A potom, slovanský papeņ, schopný oslovit lidi podřízené jejich impériu v jim srozumitelné řeči, byl
noční můrou vládců. Sou-časně se stále zaměřoval na ono základní právo náboņenské svobody a inteligentně tak útočil
na jimi stanovenou ateizaci. Po počáteční překvapivé sovětské reakci na zvolení Karola Wojtyly se v Moskvě začaly
projevovat bouřkové signály. Ńéf KGB Jurij Andropov nařídil, aby byla provedena analýza zvolení papeņe. Ve zprávě se
říká, ņe Wojtylovo zvolení bylo součástí německo-americké konspirace, v níņ hrál hlavní roli kardinál John Krol
z Filadelfie a Polák Zbigniew Brzeziňski, poradce pro národní bezpečnost prezidenta USA Jimmyho Cartera. Cílem podle KGB byl rozklad Varńavské smlouvy
a destabilizace Polska. Oleg Bogomolov v jiné zprávě správně předpokládá
zesílenou činnost náboņenských a jiných institucí ve střední a východní Evropě
– v Litvě, na Ukrajině, včetně nacionalismu, v Bělorusku a v Polsku, oné svorce
Varńavské smlouvy a mostu k východní NDR. Brzy nato se snaņil papeņ posílit
církev i u nás. Ostatně v Československu byla katolická církev nejvíce potlačovanou komunitou v celém sovětském impériu. Uņ v Sixtinské kapli po svém
zvolení oslovil kardinála Frantińka Tomáńka: „Stojíme blízko jeden druhému a
budeme stát jeńtě blíņ, protoņe teď je odpovědnost za vás předána mě.“ Toto
zopakoval ve vánočním poselství a 2. března 1979 píńe, ņe se přestáváme bát
přihlásit k víře a praktikovat ji.
Výsledky osobní podpory Jana Pavla II. byly imponující, a proto do
Vatikánu přijel 24. ledna 1979 Andrej Gromyko, sovětský ministr zahraničí. Byl
přijat papeņem k rozhovoru za přítomnosti Casaroliho. Uznal, ņe Vatikán není
v ņádném případě izolován od světa a politiky. Jan Pavel II. vzpomíná, ņe kdyņ
on sám hovořil o otázce náboņenské svobody v SSSR, Gromyko řekl, ņe ví, ņe
například v Bělorusku jsou kostely plné a nevzniká z toho problém ani pro věřící, ani pro sovětskou společnost. Proč kolem toho dělá papeņ tolik rozruchu?
Svatý otec reagoval krátce: „To je víceméně to, co jsme si mysleli.“ I tak Gromyko se zachmuřenou tváří pochopil. V tom přispěchal do rozhovoru Casaroli Nic neskrýval
červen 1979
slovy: „Víte, náń papeņ opravdu bojuje za lidskou důstojnost. Tak jako jeho
před-chůdce – Petr.“ Jan Pavel II. krátce uzavřel: „Tak jako jeho Mistr – Kristus.“
pokračování příště
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