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TTAAMM&&TTAAMM  
MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU 

 

OOBBSSAAHH  

 
  KKŘŘEESSTT  OO  VVEELLII--

KKOONNOOCCÍÍCCHH  

VV  ŠŠUUMMPPEERRKKUU  

  

  RROOZZHHOOVVOORR  --

  MMAANNŽŽEELLÉÉ  

KKOOPPŘŘIIVVOOVVII  

  

  PPRROOGGRRAAMM    

NNOOCCII  KKOOSSTTEELLŮŮ  

  

  SSVVĚĚTTEECC  MMÉÉHHOO  

SSRRDDCCEE  --  GGIIAANNNNAA  

BBEERREETTTTAA  MMOOLLLLAA  

  

  VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ    

PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  NNAA  

SSLLIIBBYY  SSEESSTTRRYY  

BBEERRNNAADDEETTYY  

  

  ČČTTEENNÍÍ  NNAA  PPOO--

KKRRAAČČOOVVÁÁNNÍÍ    

OO  JJAANNUU  PPAAVVLLUU  IIII..  

  

……  aa  mmnnoohhoo  ddaallššííhhoo  
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Stále prožíváme velikonoční dobu. Stále se díváme spolu s Petrem, Janem 

a ženami do Ježíšova hrobu. Ten je otevřený a prázdný…  

Není však symbolem prázdnoty a bezradnosti. Naopak. Září z něj světlo, které 

dává všemu smysl. Je otevřený a tím jakoby volá k nám, abychom se otevřeli pro něco nového a nádherného, co je 

pro nás připraveně. Volá: otevři se pro stálou Ježíšovu přítomnost, která už nemá hranic ani konce. Otevři se pro 

jeho dary a milost. Tvůj život nekončí nikdy, je otevřený pro věčnost.  

Kromě toho je měsíc květen, měsíc tradičně zasvěcený Panně Marii. Letos má navíc velkolepé završení 

o poslední neděli, kdy církev slaví slavnost Seslání Ducha Svatého.  

Není to opět volání po otevřených srdcích?! Duch Svatý přichází, ale je třeba, abychom byli pro něj 

otevřeni, abychom jeho dary vnímali a s vděčností přijímali. Vzorem je právě Panna Maria. Ta, která je Příbytkem 

Ducha Svatého a od začátku přijímala Boží vnuknutí a milost s dokořán otevřeným srdcem.  

Otevírání se Bohu je námaha a vůbec není jednoduché. Vyžaduje čas a nástroje. Nástrojů je dost: ať jsou to 

májové pobožnosti, různé poutě, novéna, kterou dnes dostáváte do rukou, bdění před slavností Letnic … Jen se 

odhodlat a dát tomu patřičný čas … Nemít ho jenom pro práci na zahrádce, úklid či výlety ...  

Využijme tento krásný májový měsíc, abychom se ještě víc otevřeli působení Ducha. Abychom pustili 

do svého nitra spolu s jarním teplem nekonečné Boží dary … Přeji to vám i sobě.  

P. Slawomir Sulowski 

 

 

1. květen – sv. Josefa Dělníka 

2. květen – památka sv. Atanáše, bískupa a učitele 

církve 

Narodil se kolem roku 295 v Alexandrii. Jako 

alexandrijský patriarcha statečně a vytrvale hájil víru 

v Kristovo božství, jak bylo definováno na nicejském 

koncilu. Za své postoje byl několikrát poslán do 

vyhnanství. Podporoval rozvoj mnišství. Zemřel 

v roce 373 v Alexandrii. 

3. květen – sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana 

Křtitele. Byl jedním z prvních, kdo šli za Ježíšem. 

Evangelia a Skutky apoštolů uvádějí pouze jeho 

jméno v seznamu apoštolů, další zprávy o jeho životě 

nejsou věrohodné. 

Jakub, syn Alfeův, je prvním představeným obce 

v Jeruzalémě, je autorem jedné z epištol. Josephus 

Flavius píše, že byl r. 62 ukamenován na popud 

židovského velekněze Annáše II. 

6. květen – 5. neděle velikonoční 

13. květen – 6. neděle velikonoční 

14. květen – sv. Matěje, apoštola 

Byl zvolen za apoštola na místo Jidáše. Podle Skutků 

apoštolů byl s Ježíšem od počátku jeho veřejného 

působení až po jeho nanebevstoupení. O jeho dalším 

životě nemáme žádné věrohodné zprávy. Jeho ostatky 

leží v Santa Maria Maggiore v Římě a v německém 

Trevíru. 

16. květen – 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 Vyšehradě. Arcibiskup Jan z Ještejna ho 

jmenoval generálním vikářem. 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 prohlášen za blahoslaveného a 1729 za 

svatého. 

17. květen – slavnost Nanebevstoupení Páně 

20. květen – 7. neděle velikonoční 

26. květen – památka sv. Filipa Neriho, kněze 

Narodil se r. 1515 ve Florencii. R. 1536 založil 

v Římě společnost pro pomoc chudým a nemocným, 

„Oratorium Boží lásky“. Věnoval se mladým lidem, i 

proto je považován za patrona mládeže a humoru. 

Zemřel r. 1595, za svatého byl prohlášen r. 1622.  

27. květen – Seslání Ducha svatého 
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30. květen – památka sv. Zdislavy 

Narodila se kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě 

a stala se manželkou Havla z Lemberka v Podještědí. 

Podporovala stavbu dominikánských klášterů 

v Jablonném a v Turnově. Proslula dobročinnou 

láskou k chudině a péčí o vlastní děti. Zemřela na 

počátku roku 1252 a byla pochována v klášterním 

kostele v Jablonném v Podještědí. Za blahoslavenou 

byla prohlášena v roce 1907. 

31. květen - svátek Navštívení Panny Marie 

V Čechách se tento svátek slavil poprvé 28. 4. 1387, 

zavedl ho arcibiskup Jan z Jenštejna. Na jeho 

naléhání rozšířil papež Urban VI. slavení tohoto 

svátku pro celou církev. Tímto svátkem vrcholí měsíc 

květen, věnovaný v lidové zbožnosti úctě Panny 

Marie. 

1. červen - památka sv. Justina, mučedníka 

Justin se narodil na začátku 2. století v Samařsku. Po 

přijetí křtu vyučoval a obhajoval křesťanství. Je 

považován za nejstaršího křesťanského teologa; 

spojil řeckou platónskou filozofii s křesťanstvím. Ve 

spisech podal svědectví o liturgii, katechezi a o víře 

ve skutečnou přítomnost Krista ve svátostech. 

V Římě si otevřel filozofickou školu; po udání, že je 

křesťanem, byl umučen (roku 165). 

3. červen – slavnost Nejsvětější Trojice 

 

 

20.00 hod. – slavná tajemství růžence s úryvky Písma svatého a zpěvem 

20.45 hod. – duchovní promluva o Duchu Svatém – úvod ke svatodušní adoraci 

21.15 hod. – společná adorace se zpěvy z Taizé 

21.45 – 23.00 hod. – tichá adorace a příležitost ke svátostí smíření zakončená Litaniemi 

k Duchu Svatému 

(během tohoto času bude také možnost odpočinku a občerstvení na středisku) 

23.00 HOD. – MŠE SVATÁ S OBNOVOU SVÁTOSTÍ BIŘMOVÁNÍ 

SS RR DD EE ČČ NN ĚĚ   ZZ VV EE MM EE !!   
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VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ  

NA VĚČNÉ SLIBY SESTRY BERNADETY 

 

 

Kolem se probouzela jarní příroda a náš plně naložený 

farní autobus se proplétal nejprve serpentýnami a později se snažil nabrat rychlost na sice rovnějších, ale po zimě 

značně zdevastovaných cestách směrem ke Šternberku. Sváteční náladu umocňovala okolní svěží zeleň trávníků a 

pučících stromů a keřů, nevinná bělost kvítků sasanek. Ze zahrad na nás svítily zářivé narcisy a tulipány. Všichni 

jsme plni radostného očekávání vyhlíželi cíl naší cesty – město Šternberk a v něm klášter sv. Anežky České, kde 

přebývají sestry klarisky - kapucínky. 

Byla sobota 21. dubna 2012 a právě dnes se zde měla konat velká sláva. Sestřička Bernardeta, rodačka 

ze Šumperka měla skládat své věčné sliby. 

Klášterní kaplička téměř praskala ve švech, kolik se sešlo 

hostů, kněží, řádových bratří, běloučkých družiček a poutníků. 

Ti všichni chtěli mít alespoň malý podíl na té velké radosti a 

požehnání, které zde prýštěly. 

A přesně ve 14 hodin odpoledne se z mikrofonu ozval 

příjemný hlas s přáním „dobra a pokoje“. Později jsme se dozvěděli, 

že patřil sestře Terezce. Provázel nás celým obřadem a vysvětloval, 

co se právě odehrává před oltářem. S pohnutím jsme sledovali příchod 

Bernardety s věnečkem na hlavě v doprovodu dvou služebně starších 

sester. Všichni jsme slyšeli její přesvědčivá vyznání lásky a odevzdání 

se Pánu i formuli slibu. Následovaly litanie, při kterých sestra 

Bernardeta vyjádřila své odevzdání ulehnutím před oltář. Potom 

v doprovodu tří malých družiček přinesla obětní dary. A přišel čas, 

kdy všechny sestřičky opustily společné prostory a vrátily se 

do oddělené části kaple, zbytek mše jsme již trávili odděleně.  

S Bernardetou jsme se mohli ještě pozdravit na závěr 

slavnosti, dalo by se říci na rozhraní jejího a našeho světa. Otec Slawomír poděkoval jménem celé farnosti 

za modlitby a zároveň jsme si slíbili, že na sebe budeme vzájemně 

pamatovat v modlitbách i v budoucnu. Po společném fotografování jsme 

se s ní pozdravili každý osobně a pro mě tento kontakt byl jako dotek 

anděla, dotek velké Lásky, jako setkání s nebeským královstvím. 

S klášterem jsme se rozloučili s bříškem plným výborných koláčů 

a cukroví a se srdcem plným „dobra a pokoje“, obojího se nám zde dostalo 

vrchovatě. Kéž „dobro a pokoj“ v našich srcích zůstává nejen ve dnech 

svátečních, kéž neopouští srdce sestřiček, ať naopak stále roste a šíří se 

do celého světa! 

O závěrečný bod našeho programu se postaral P. Zdeněk Klimeš, 

který nás poutavě seznámil s historií i současností zdejšího vyhlášeného 

farního chrámu Zvěstování P. Marie a bývalého kláštera. V chrámu jsme 

obdivovali nově restaurované nástropní fresky F. A. Sebastiniho, 

i Šternberskou Madonu, o které se dlouho po válce myslelo, že je 

ukradená. 

Cestou domů jsme opravdu měli o čem rozjímat. A bílé sasanky 

u cesty? Každé jaro mi budou připomínat dnešní krásný den, sestru 

Bernardetu a její družky. 

D. Š.  
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VÍRA – JEŠTĚ JEDNOU 
 

 

 Víra, to je dar. My si v dnešní době děláme 

starosti, že je kolem nás „málo“ víry. Je to trochu 

úsměvné, protože se dá jen těžko zvážit a srovnat, 

zda je víry více nebo méně. Vůbec si myslím, že 

takové „sociologické“ srovnávání nemá smysl. 

Spousta lidi si libuje ve statistikách. Víme, kolik lidí 

chodí do kostela, kolik dětí navštěvuje náboženství, 

kolik lidí deklaruje víru v Boha nebo přináležitost do 

nějaké církve. Je krásné si udělat grafy a být 

šťastným, že výsledky jsou dobré. Hůř, jestli nejsou. 

Vždy nás povzbudí, že u nás je to lepší než u souseda 

, než v sousedních farnostech, než v jiné církvi. Ale 

asi každý zdravě uvažující člověk si hned uvědomí, 

že takové myšlení je scestné. Už z Písma Svatého 

víme, že Hospodin „byl zlý“, 

když Šalomoun vyhlásil 

sčítání lidu. Bůh chtěl, aby 

pravda, o přesném počtu 

„oveček“ zůstala Jeho 

tajemstvím. Víru nejde 

spočítat nebo zvážit, víra je 

náplní srdce.  

 Když jsem byl 

nedávno se svou maminkou 

v Praze, přečetl jsem si na 

nástěnce dominikánské 

farnosti článek jednoho 

kněze. Popisoval v něm, že lidí, kteří opravdu nevěří 

v Boha, je v České republice zhruba jen 10 procent. 

Ostatní opravdu v něco věří. Jednou, když jsem 

hovořil s člověkem, který se nedeklaruje jako věřící, 

řekl mi, že spousta lidi něčemu věří, ale bojí se 

k tomu přiznat, nechtějí být nějak definováni nebo 

klasifikováni. Dnešní lidé nechtějí „číst své nitro“, 

neradi řeší své problémy, raději utíkají. Neradi a jen 

v nutnosti přiznávají své chyby v osobních věcech, 

možná proto se jim špatně pracuje s nadpřirozeností. 

Také už nerozumí liturgickým a církevním tradicím, 

celé té skořápce, která obklopuje to hlavní – víru. 

Rovněž se často necítí dobře ve společenství, které 

má většinou daný směr a tvar, a tudíž se k němu 

obtížně přidávají další členové. Navíc nemocí dnešní 

doby je individualismus, který také zasahuje lidskou 

duši. Pokud nějaký spolek alespoň v něčem 

neuskutečňuje egoistické lidské tužby, ambice nebo 

módu, je velice náročné, aby byl populární. A církev 

s Kristem ukřižovaným na první pohled nevypadá 

moc lákavě. Málokdo se chce v dnešní době 

přizpůsobit, jen proto, že je to správné. Lidé těžce 

poznávají víru v trojjediného Boha a v Krista, který 

za nás zemřel a vstal z mrtvých, ale většinou mají 

pocit duchovna, potřebu žít správným životem a 

hledat dobro. Člověk je velice slabý a malý, ale 

zároveň dokáže přemýšlet o skutečnosti kolem sebe. 

Dnešní člověk zatratil tradice a spoustu hodnot, ale 

také zpátky objevuje deficit, nedostatek 

existenciálního základu, kterým je víra. Pro 

hledajícího člověka není snadné vrátit se k Bohu, 

kterého nechápe a nezná. Ale Boží cesty jsou 

nepředvídatelné a Bůh chce naplnit svůj plán vůči 

každému z nás. Proto v církvi nebo mimo ni ukazuje 

člověku cestu správného života, 

dává znamení své přítomnosti. 

Našim úkolem je hledání, snaha 

poznávat Boha. Stále si ale 

musíme uvědomovat, že víra je 

prostě dar a jednomu je tento dar 

daný, druhému není, třetímu je 

daný jinak. Není to ničí vina, že 

někdo dar víry nevlastní, protože 

my nejsme jeho majitelé, kteří ho 

rozdělují. Je to vůle Pána Boha. 

My tomu můžeme napomoci, 

můžeme své víře a víře lidí 

kolem nás škodit, ale víra je osobní životní postoj, 

přesvědčení každého z nás, zakořeněný v nitru, ve 

vztahu s Bohem, který se dotýká našeho života. 

 Kde je onen základ víry? Myslím si, že 

základem víry je setkání. Proto je náročná. Víra je 

setkání s Bohem, setkání s Něčím, spíš s Někým, kdo 

mě překonává, kdo je větší než já, větší než moje 

problémy, starosti, závislosti, radosti, dokonce než 

blízcí lidé kolem mě. Víra je pochopením smyslu 

života. Uskutečňuje se v setkání se živým, 

přítomným, blízkým a milosrdným Bohem. Proto je 

náročná, nejde ji naprogramovat, naplánovat. Víra je 

plánem Boha vůči mně, ne opačně. Jestli v nás není 

víra, nic nemůžeme udělat, jen prosit, modlit se, 

čekat, setrvávat v naději. Ve tmě prázdnoty, 

v existenciální samotě, v nedostatku víry se může 

zrodit živá víra. Postoj, že sám dokážu vést svůj 

život, je mimo. Víra se může zrodit právě v tom, 

když si přiznám sám před sebou, že potřebuji Boha, 

protože sám jsem slabý. Boha potřebuji, protože chci 
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být milován a chci být člověkem, který dokáže 

milovat. Každá víra je ale zázrak, dokonce i ta 

nejmenší, protože setkání s Bohem je „vykročením 

z tohoto světa“, a to je nad lidské síly. V hluku 

dnešního světa, v hluku hříchů a sobectví je víra ještě 

větším zázrakem. Víra je setkáním s Bohem, ničím 

jiným. Když si uvědomím pravdu, že mě někdo 

miluje a ta láska mění můj život a odpouští mi hříchy, 

tehdy jsem člověkem víry. Víru nejde naplánovat. 

Každý z nás má jinou víru, jinak laděnou, jinak 

tvořenou životem a setkáním s Bohem, bohatstvím 

těchto setkání a nedostatkem těchto setkání. Celý 

život je úsilím a cestou, abychom víru poznali, z ní 

žili, a tak se blížili k Bohu, kterým je cílem naší 

existence.  

P. Paweł Zaczyk 

 

 
 

 

KŘEST O VELIKONOCÍCH  
 

 

Na Bílou sobotu je v naší církvi 

dlouhodobou tradicí, že během 

obřadu se křtí převážně ti, kteří se 

k této svátosti rozhodli až 

v dospělosti. Nejinak tomu bylo 

letos. Na křest se připravovalo osm 

katechumenů ze Šumperka 

a blízkého okolí (Nový Malín, 

Hraběšice). Dva z nich svátost křtu 

přijali v Zábřehu na Moravě, 

zbylých šest v Šumperku. Někteří 

z pokřtěných nám poskytli odpovědi 

na následující otázky. My tak 

můžeme nahlédnout do jejich srdcí 

a dozvědět se, jaké to je, stát se 

pokřtěným v dospělosti. 

 

JAKUB VACULKA 

Co Vás přivedlo k rozhodnutí dát se pokřtít v dospělosti? 

Není pro mě jednoduché na tuto otázku odpovědět ve zkratce, protože na to je můj příběh asi dost dlouhý a spletitý. 

Kromě víry v Boha, je tady však jeden pocit, který vnímám již od útlého dětství a jenž byl vlastně tou hlavní hnací 

silou, která mě přivedla až ke křtu. Pocit, který přes všechno to mé pozemské pachtění nikdy zcela neuhasl a který 

několik dnů před svým křtem zcela zintenzivnil. Tím pocitem byla a je touha být blíže Bohu ... 

Co Vás během obřadů na Bílou sobotu či během samotného křtu nejvíce oslovilo? 

Přiznám se, že Velikonoce jsem nikdy neměl moc rád, protože mě vždycky jaksi znervózňovaly. 

I když za více volna jsem byl mnohokrát vděčný. Možná to bylo tím, že jsem neznal jejich pravý význam, nevím. 

Z toho důvodu taky nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že tohle pro mě vlastně byly teprve druhé Velikonoce, 

byť je mi 31 let. Proto mě velmi oslovilo zase o něco větší pochopení Velikonoc, jejich hlubší prožití a zároveň 

první zděšení i dojetí nad tím, jak povrchně jsem je vnímal kdysi. 

Pokřtěný jsem byl na Bílou sobotu a opomenu-li značný neklid těsně před samotným křtem, byl to velice krásný 

a intenzivní zážitek. Zvláště pak první svaté přijímání, kdy vnější svět jakoby zmizel v oparu a zůstaly jen jeho 

slabé ozvěny. Byl jsem zcela pohroužen do Boží blízkosti, srdce úplně otevřené, duší v oblacích. Uzemňovala mě 

jen klečící kolena a tlukot srdce. Po rozplynutí a polknutí hostie následovalo něco, co se dá jen stěží popsat. Proto 
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se podělím alespoň o obrazy, které jsem při tom 

všem zachytil. Byl to nádherný pocit, jako bych 

byl obrovská bílá katedrála někde v nebi, kde mi 

v srdci zvonila stovka zvonů a já se najednou 

cítil tak lehký a plný lásky a chtěl jsem křičet do 

celého světa ... 

Jaké jste si vybral křestní jméno a proč? 

Otec František Eliáš, který mě na křest 

připravoval a kterému chci i touto formou 

velmi poděkovat za duchovní vedení, měl nápad, 

ponechat si své civilní jméno Jakub zároveň jako 

křestní. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a pak 

jsem v tom spatřil jistý duchovní význam, který 

ale zatím spíše cítím, než rozumově chápu, proto 

ho nebudu popisovat. Byly ale i jiné důvody, 

třeba několikeré přečtení Listu Jakubova z Bible. 

Je sice krátké, zato pro mě univerzální a 

obsahově bohaté. 

Jak se Vám nově žije coby pokřtěnému? 

Odpovědět na tuto otázku je pro mě zatím příliš 

brzy. Život jde dál, ale určitě to není stejné jako 

před křtem. V plné síle jsem si uvědomil, jak 

malý před Bohem jsem. Zároveň jsem vděčný, že 

mohu přijímat svátosti, zejména eucharistii. Díky 

Bohu za křest! Nyní se připravuji na biřmování. 

 
 

LUCIE KOŠÁTKOVÁ  (na fotografii první 

zprava) 

Co Vás přivedlo k rozhodnutí dát se pokřtít v 

dospělosti? 

Hlavním impulsem byl přítel (snoubenec) a jeho 

maminka… Začalo to debatami o svatbě v 

kostele a pokračovalo čtením Bible. Pokud jsem 

něčemu nerozuměla, povídali jsme si o tom s nastávající tchýní a zároveň kmotrou. Prostě jsem to v sobě cítila, že 

to musím a chci udělat. 

Co Vás během obřadů na Bílou sobotu či během samotného křtu nejvíce oslovilo? 

Vkradly se mi do očí téměř slzy, když se rozezněly zvony … Slyšela jsem o tom z vyprávění, ale zažít to na vlastní 

kůži a ještě v takový den … to byla nádhera!! 

Jaké jste si vybrala křestní jméno a proč? 

Křestní jméno – Lucie Veronika. Veronika po kmotřence, protože k ní chovám velikou úctu. Je to fajn kamarádka. 

Jak se Vám nově žije coby pokřtěné? 

Jako nově pokřtěná se cítím být silnější, mám trochu jiný pohled na svět Jediné, co mě mrzí, je, že křest musím 

obhajovat před vlastním otcem, který to těžce nese. 
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MIROSLAVA VEČEŘOVÁ 

Co Vás přivedlo k rozhodnutí dát se pokřtít v dospělosti? 

Až v dospělosti jsem se dostala do společnosti takto „postižených“ lidí. Ti pro mě byli 

velkou inspirací. 

Co Vás během obřadů na Bílou sobotu či během samotného křtu nejvíce oslovilo? 

Celá večerní mše byla nádherná. Asi nejsilnějším okamžikem bylo rozsvěcení kostela a 

"návrat" zvonů. 

Jaké jste si vybrala křestní jméno a proč? 

Nechala jsem si své občanské jméno (Miroslava), jako všichni ostatní, kteří byli křtěni v Zábřehu. Jiné křestní 

jméno si vyberu až při biřmování. 

Jak se Vám nově žije coby pokřtěným? 

Na mateřské dovolené není moc času si „užívat“ nového pocitu. Běžné povinnosti, radosti i starosti - na 

„abstraktní“ zážitky a myšlenky není příliš času. Ale ať se nevymlouvám, i život s malým dítětem může být 

duchovně silný, jen prostě jinak. 

 

 

ALEXANDRA HREŇOVÁ (na fotografii druhá zleva) 

Co Vás přivedlo k rozhodnutí dát se pokřtít v dospělosti? 

Od mala jsem věřila v Pána Boha a o křtu jsem poprvé uvažovala v 18 letech. Tenkrát jsem k tomu ale nedospěla. 

Před dvěma roky, když mi bylo 36, mě potkala smutná událost v mém osobním životě a jedinou útěchu mi 

přinášela modlitba. Rozhodla jsem se, že chci být blíž k Pánu a po roce zvažování a přemýšlení jsem se přihlásila 

na přípravu ke křtu, která vyvrcholila letos o Velikonocích. 

Co Vás během obřadů na Bílou sobotu či během samotného křtu nejvíce oslovilo? 

Asi nejsem schopna na tuto otázku odpovědět. Bílou sobotu jsem vnímala jako celek, jako „den mého křtu“. 

Všechno byly postupně následující schůdky, po kterých jsem stoupala nahoru.  

Jaké jste si vybrala křestní jméno a proč? 

Jako svého patrona jsem si vybrala Marii z Magdaly. Původně jsem si četla a hledala informace o jiných svatých, 

ale stále to nebylo to pravé. Už jsem opravdu nevěděla koho, tu mě v seznamu jmen upoutala Marie z Magdaly a já 

jsem ucítila, že to je to pravé. Že tato žena mi může porozumět, přimluvit se za mě, být mi vzorem na mojí cestě. 

Jak se Vám nově žije coby pokřtěným? 

Všechno je stejné jako předtím a přitom je to úplně jiné. 

 

za svědectví děkuje Lenka Špatná 

 

 

 

 

 

 

 

 VÍKEND S ARCIBISKUPEM 

 

KKaappllee  SSvvaattéé  TTrroojjiiccee  uu  SSeevveerroommoorraavvsskkéé  cchhaattyy  

PPOOUUTTNNÍÍ  SSLLAAVVNNOOSSTT    --  33..  ČČEERRVVNNAA  22001122  

MMššee  ssvvaattéé::  99..0000  hhoodd..,,  1111..0000  hhoodd..,,  1144..0000  hhoodd..  

  

ZZvvee  PP..  PPeettrr  DDoolláákk  
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Od pátku 23. 3. do neděle 25. 3. 2012 poctili sobotínskou faru 

svojí návštěvou olomoucký arcibiskup Jan Graubner a devět bohoslovců 

olomoucké arcidiecéze. Honza –1. ročník, Andrzej, Tomasz, Vilda, Jirka 

a Ondřej – 2. ročník, Martin a Zdeněk – 3. ročník, František – 4. ročník. 

Studenti 5. ročníku (nebo studující v zahraničí) se víkendu neúčastnili. 

Faru si vybrali jako azyl pro svůj pravidelný každoroční „Víkend 

s arcibiskupem“. Byl to čas, kdy bohoslovci a doufejme i „arcitaťka“, 

jak ho hoši domácky nazývají, hlavně odpočívali. Společně strávený čas 

využili k procházce, kdy obdivovali krásy jarní přírody, k oddechu a ke společným chvílím. Andrzej připravil 

v naší kapli pěkné prostředí pro adoraci, František seznámil o. arcibiskupa a spolubratry s historií sobotínského 

kostela, historií rodu Kleinů i mučednickou smrtí Marie Paschalis. Byl čas i na katechezi. Sobotní mše sv. v kapli i 

ta nedělní v kostele nám byly posilou i povzbuzením do všedních dnů. Z nedělního kázání mě zaujala myšlenka, 

že chceme po Pánu Bohu dva zázraky naráz – a to, aby si Pán Bůh napřed kněze stvořil a pak je povolal.  

Přesně za měsíc od jejich návštěvy bude týden modliteb za nová kněžská a duchovní povolání. Prosme tedy 

za bohoslovce i z ostatních diecézí, za současné, aby vytrvali a za ty další, kteří budou teprve povoláni. 
          

 Dana Ponížilová 

 

 

 

 

 

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2012  

Po páteční mši svaté se na středisku sešlo, jak to nazval otec Milan, dietní společenství. Vedení se ujali otec 

Pawel a Andrzej, který na týden opustil seminář, aby zde měl pedagogickou praxi. Jak jsme se nakonec shodli, 

vzali to za správný konec. Tématem, které nás provázelo oba dny, byly symboly svíce, kamene a klíčů. Přemýšleli 

jsme, jaké pocity v nás tyto předměty vyvolávají. Sami jsme byli překvapeni, kam až se naše fantazie ubírá.   

Následovala krátká adorace v kapli, kterou Andrzej krásně vyzdobil. Na závěr večera jsme snesli dolů 

všechny sušenky, které jsme nestihli sníst během zamyšlení, pohodlně jsme se usadili a podívali se na korejský film 

A moment to remember, který zamíchal karty v mém žebříčku nejlépe hodnocených snímků. 

Ráno naše společenství ještě trochu pohublo. Po mši jsme poseděli u kávičky a pak nám otec Milan ve své 

přednášce připomněl a osvětlil církev. Završil to jejím srovnáním s obrazem Kristova těla na Turínském plátně. 

Dotazy a diskuzi přeletěl rychlostí světla asi proto, že už za dveřmi čekala „inspekce“ z ADCŽM v Rajnochovicích. 

Prý kam nestihne zajet arcibiskup, pošle své zástupce. Kromě prezentace programu, který v centru pro mládež 

dělají, nás také otec Lukáš a Víťa přesvědčili o tom, že se nemusíme bát do Rajnochovic jet. 

Po dopoledni už nám řádně vyhládlo a tak jsme společně uvařili a snědli oběd. Na závěr jsme pochválili 

organizátory. Snad bude příště setkání o něco tlustší.  

Barča Kupková 

 

 

ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÁÁ  FFAARRNNOOSSTT  VVEELLKKÉÉ  LLOOSSIINNYY  

ZZVVEE  NNAA  PPOOUUŤŤ  DDOO  MMAARRŠŠÍÍKKOOVVAA  VV  NNEEDDĚĚLLII  33..  66..  22001122  OO  SSVVÁÁTTKKUU  NNEEJJSSVVĚĚTTĚĚJJŠŠÍÍ  TTRROOJJIICCEE..  

MMššee  ssvv..  bbuuddoouu  sslloouužžeennyy  vv  1100  hhoodd..  vv  kkoosstteellííččkkuu  vv  MMaarrššííkkoovvěě    

aa  vv  1155  hhoodd..  uu  kkaapplliiččkkyy  NNeejjssvvěěttěějjššíí  TTrroojjiiccee..  
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„DĚKANÁTKO“  

 
Stejně jako každý rok, i letos se kona-

la oslava Světového dne mládeže, která se 

slaví v sobotu před Květnou nedělí. Mladí ze 

šumperského děkanátu se sešli v pátek na mši 

svaté, kterou ve farním kostele sv. Jana Křti-

tele v Šumperku sloužili P. Slawomir Su-

lowski a P. Pawel Zaczyk. Kázání měl 

P. Pawel. 

Po skončení mše svaté začal na far-

ním středisku páteční předprogram „děkanát-

ka“. Sešlo se nás celkem třináct, z toho dva 

kněží a jeden bohoslovec. Po seznámení a 

úvodu, jsme se rozdělili do tří skupinek a 

diskutovali nad jednotlivými tématy. Každá 

skupinka dostala obálku s otázkami. Otázky 

byli pro všechny stejné, ale témata k diskuzi 

byla různá. Po diskuzi ve skupinkách jsme se 

sešli a řekli si vzájemně své postřehy k vybraným tématům. Poté následovala Adorace v kapli a promítání skvělého 

filmu „A Moment to Remember“. 

V sobotu „děkanátko“ pokračovalo ranní na mší svatou, kterou vedli P. Slawomir Sulowski, P. Pawel Zac-

zyk a P. Milan Palkovič. Kázání měl P. Milan. Kromě obvyklých darů byly přineseny i symboly, které se probíraly 

v pátek ve skupinkách. Byly to SVÍCE, KLÍČE a KÁMEN. Po mši svaté jsme se opět sešli na farním středisku a 

poseděli u kávy a čaje a P. Milan Palkovič měl přednášku na téma „Duch Svatý vede Církev“. Přednáška se nám 

moc líbila a každý z nás si z ní něco odnesl.  

K závěru přednášky přijela návštěva z ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Otec arcibiskup Jan Graubner za 

sebe vyslal své zástupce, kteří nám přivezli vřelé pozdravy. Navštívili nás P. Lukáš Dambor a týmák Vítek. Povída-

li nám nejen o Přístavu, ale i o dalších zajímavých věcech. Moc se jim u nás líbilo a předali nám pozdravy pro 

všechny v našem děkanátě, nejen pro mladé. „Děkanátko“ jsme zakončili společně uvařeným obědem a krátkou 

siestou. 

Letošní „děka-

nátko“ se všem zúčastně-

ným líbilo, protože se 

neslo v rodinné atmosfé-

ře. Bylo nás akorát a ob-

čas jsme se i dobře poba-

vili . Rád bych poděko-

val P. Pawlovi a boho-

slovci Andrzejovi za 

připravený program a 

jejich péči. Také děkuji 

P. Milanovi za jeho před-

nášku a kázání na ranní 

mši. 

Děkuji všem, kteří 

se setkání účastnili a těším 

se na další podobné setká-

ní ... 

Tomáš Flašar 
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NNOOCC  KKOOSSTTEELLŮŮ  ––  11..  66..  22001122  
ŠUMPERK 
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE  

17:50 – 24:00 

17:50 – 18:00  slavnostní zvonění 

18:00 – 19:00  mše svatá 

19:00 – 19:30  prohlédněte si kostel zblízka - 

individuální prohlídka 

19:00 – 21:00  stoupej k výšinám – výstup na 

kostelní věž 

19:00 – 23:30  výstava ornátů a bohoslužebných 

předmětů.  

19:30 – 20:00  nechte se oslovit historií a krásou 

- komentovaná prohlídka 

20:00 – 20:45  koncert Schola 

20:45 – 21:15  prohlédněte si kostel zblízka - 

individuální prohlídka  

21:15 – 21:45  nechte se oslovit historií a krásou 

- komentovaná prohlídka  

21:45 – 22:30  koncert Avonotaj 

22:30 – 23:00  seznámení s varhanami – 

povídání, ukázky hry  

23:00 – 23:45  chvíle k zamyšlení a meditace se 

zpěvy 

23:45 – 24:00  duchovní slovo, závěrečná 

modlitba 

 

 

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

17:50 – 21:30 

17:50 – 18:00  slavnostní zvonění 

18:00 – 18:30  prohlédněte si kostel zblízka - 

individuální prohlídka kostela 

18:30 – 19:00  nechte se oslovit historií a krásou 

- komentovaná prohlídka 

19:00 – 19:45  koncert Schola 

19:45 – 20:15  nechte se oslovit historií a krásou 

- komentovaná prohlídka 

20:15 – 20:30  prohlédněte si kostel zblízka - 

individuální prohlídka kostela 

20:30 – 21:15  koncert Avonotaj 

 

 

KOSTEL SV. BARBORY  

18:00 – 20:00 

18:30 – 18:45  nechte se oslovit historií a krásou 

- komentovaná prohlídka  

18:45 – 19:00  prohlédněte si kostel zblízka - 

individuální prohlídka kostela 

18:45 – 19:45  koncert Avonotaj 

 

NOVÝ MALÍN 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE, 17:50 – 21:15 

17:50 – 18:00 slavnostní zvonění  

18:00 – 19:00 mše svatá se zaměřením pro děti, dětské 

přímluvy, čtení, písničky 

19:00 – 19:20 dětský koncert 

19:20 – 19:30 pár slov o adopci na dálku v naší farnosti 

19:30 – 20:00 komentovaná prohlídka s výkladem o 

historii kostela 

20:00 – 21:00 varhanní koncert 

21:00 – 21:15 duchovní slovo, závěrečná modlitba 

 

Noc kostelů 2012 je: 

 pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných 

a architektonických pokladů,  

 projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají 

a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,  

 nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,  

 znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých 

staletích.  
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RAPOTÍN 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

V letošním roce se farnost Rapotín opět zapojuje do projektu Noc kostelů, který má otevřít a představit 

turistům, návštěvníkům i obyvatelům jednotlivých měst a obcí kostely a nabídnout v nich kulturně-naučný 

program.  

V pátek 1. 6. 2012 od 16:00 nabídneme návštěvníkům možnost zhlédnout vystoupení dětského sboru 

Smíšci ze ZŠ Rapotín a flétničkového souboru ze ZŠ Petrov. Ke Dni dětí bude připraveno krátké pásmo scének a 

povídání o životě postav z Bible. Mgr. Hana Horká nabídne fotoprojekci – vzpomínku na Mariánskou pouť do 

Lurd, Fatimy apod. Součástí nabídky programu je již tradičně prohlídka zákoutí kostela, výstup na věž a prohlídka 

varhan. Letošní rok je v římskokatolické církvi rokem biřmování. Proto chceme pozvat všechny, kdo tuto svátost 

v rapotínském kostele přijali, ke společnému slavení večerní mše svaté, kterou program Noci kostelů v rapotínském 

kostele vyvrcholí. Slavnost při svíčkách doprovodí již tradičně rapotínská schola s kytarovým doprovodem.  

Bližší informace a podrobný program k Noci kostelů 2012 naleznete na webových stránkách 

www.nockostelu.cz a dále na plakátcích na vývěsních plochách, v obecních zpravodajích a webových stránkách 

obcí Rapotín, Vikýřovice, Petrov.  

Noc kostelů probíhá ve spolupráci s rakouskou „Lange Nacht der Kirchen“ a je v České republice, na 

Slovensku i v Rakousku plánována na pátek 1. června 2012. V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 

900 kostelů ve všech krajích České republiky a celkem bylo zaznamenáno 352 000 návštěvnických vstupů. 

 

srdečně zve farnost Rapotín 

 

 

 

 

 

 

 

FFaarrnnoosstt  SSoobboottíínn  zzvvee  nnaa  ppoouuťť    

kkee  ssvv..  JJaannuu  NNeeppoommuucckkéémmuu  nnaa  KKlleeppááččoovvěě  

vv  nneedděěllii  1133..  55..  22001122  vv  1155  hhoodd.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

    SS VV AA TT ÝÝ   JJ EE NN EE   NN EE PP OO MM UU CC KK ÝÝ ,,   OO RR OO DD UU JJ   ZZ AA   NN ÁÁ SS !!     

FFAARRNNÍÍCCII  ZZ  OOLLŠŠAANN  SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZVVOOUU  

NNAA  MMÁÁJJOOVVOOUU  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT  AA  MMŠŠII  SSVVAATTOOUU  VV  KKAAPPLLII  SSVV..  MMAARRTTIINNAA    

NNAA  OOLLŠŠAANNSSKKÝÝCCHH  HHOORRÁÁCCHH  VV  NNEEDDĚĚLLII  2200..  KKVVĚĚTTNNAA  22001122  VVEE  1144::3300  HHOODD  

 

 

http://www.nockostelu.cz/
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MANŽELÉ KOPŘIVOVI 
 

 

19. dubna 2012 oslavili diamantovou svatbu. Radují se ze čtyř děti, osmi vnuků a jedné pravnučky. Jejich 

život – jako bílá nit – lemuje věrnost, pravda a víra. A protože šedesát let společně prožitého života je určitě 

důvodem k rekapitulaci, je pro nás velkou radostí si popovídat s nimi právě v tento čas. Představovat Vám manžele 

Kopřivovi je jistě zbytečné. Většina z nás je zná. I přesto se společně s nimi na chvíli zastavme v čase a nahlédněme 

– alespoň ve zkratce – do let minulých. 

Asi málokdo uvěří, že se jedná o úplnou náhodu, že čas našeho rozhovoru je téměř shodný s datem Vaší 

diamantové svatby. Jak jste ji společně prožili a oslavili? 

Paní Kopřivová: 19. dubna to bylo přesně šedesát let od našeho sňatku. Protože to byl letos všední den, tak se 

obřadu, který se konal v našem 

kostele po mši svaté, samozřejmě 

nezúčastnili všichni příbuzní. Ti 

přijeli až v sobotu, někteří zůstali do 

neděle. 

Pan Kopřiva: Ve čtvrtek 19. se 

jednalo o krátkou připomínkovou 

obnovu manželského slibu, které se 

zúčastnily jen dvě naše děti – Eliška 

a Tomáš. Další přijeli až v sobotu. 

Slavilo nás celkem 19, chyběl jen 

jeden vnuk, který je právě 

v Londýně. 

Pokusme se přenést o šedesát let 

zpátky. Vaši svatbu jste měli také v Šumperku? 

Paní Kopřivová: Ne, i když že jsme v Šumperku už oba bydleli, svatbu jsme měli v mém rodišti v Paloníně.  

Už bydleli? To znamená, že ze Šumperka ani jeden z Vás nepochází? 

Paní Kopřivová: Já pocházím z Hané, narodila jsem se v roce 1925 v Paloníně u Loštic.  

Pan Kopřiva: A já jsem se narodil v roce 1922 v Litovli. Takže ze Šumperka nepochází ani jeden z nás. 

Jaká tedy byla vaše cesta z úrodné Hané do podhůří Jeseníků? 

Pan Kopřiva: To je na dlouhé vyprávění. Ve své rodné Litovli jsem žil až do roku 1949. Vystudoval jsem zde 

gymnázium a po maturitě jsem chtěl pokračovat ve studiu na vysoké. Ale protože Hitler vysoké školy zrušil, 

nebylo to možné. A tak jsem začal pracovat jako účetní na pile v Lošticích. Po válce, v r. 1945, jsem konečně mohl 

pokračovat ve studiu na vysoké škole. A protože moje velká láska byla literatura, vybral jsem si Filozofickou 

fakultu v Praze, obor jazyk český – dějepis. Chybělo mi 28 dní do ukončení studia, už jsem měl slíbené místo u 

prof. Havla v Ústavu pro český jazyk, kde jsem měl psát doktorát, když mě vyhodili. Bylo to z politických důvodů. 

V rámci takzvaných studijních prověrek mě přesvědčovali, abych ve volbách volil oficiální jednotnou kandidátku, 

což jsem samozřejmě neučinil a do urny hodil tzv. bílý lístek. Volby sice probíhaly za plentou, ale nechybělo tam 

ani zrcadlo, kterým bylo vidět, jak kdo volí. Tak jsem jim svůj bílý lístek ještě vyzvedl, aby bylo jasno, jak jsem se 

rozhodl, a bylo to. Ze studia jsem byl vyhozen. Jistě z vnuknutí mého anděla strážného jsem se hned po této 
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události nahlásil na pracovním úřadě ve svém rodišti a okamžitě dostal místo jako pomocný dělník. To bylo moje 

štěstí, protože když po týdnu přišlo oznámení, že mám být jako nedostudovaný umístěn v pracovním táboře 

v Jáchymově, coby zaměstnaný, navíc s praxí před studiem, jsem tam nemusel. Má další pracovní pozice byla 

právě v Šumperku – v Dřevařských závodech. Nejprve mě poslali jako účetního do Vrbna a v roce 1949 jsem začal 

jako účetní pracovat v provozní účtárně Dřevařských závodů v Šumperku. Tak to byla moje cesta do Šumperka, ve 

kterém žiji dodnes.  

Paní Kopřivová: Jak jsem už říkala, narodila jsem se – jako nejstarší ze čtyř dětí – v Paloníně u Loštic. Měšťanku 

jsem studovala v Lošticích. Protože Hitler zrušil i učitelské ústavy, kam jsem chtěla jít, začala jsem studovat 

Veřejnou obchodní školu hraběte Pöttinga v Olomouci. Na žádost knihkupce Tomka (byla jsem jedničkářka) jsem 

po škole začala pracovat jako účetní v jeho knihkupectví. Po roce – coby totálně nasazená – jsem skončila v Poličce 

jako dělnice v muničním závodě. S ostatními ženami jsme kontrovaly nálože, bylo to nejhorší zařazení. I přesto, že 

jsme byly u práce zahalené, měly jsme úplně zrezavělé vlasy od znečištěného ovzduší. Jednou se mi při kontrole 

munice stalo, že jeden špunt zbyl, to znamenalo, že jedna nálož byla neúplná. Ze strachu jsem tento špunt zabalila 

do papíru a vyhodila do toalety. Stálo by mě to jistě život, kdyby na to přišli. Na přímluvu místního holiče, rodáka 

z Palonína, který se znal dobře s německými důstojníky, jsem nakonec získala místo lepší – v místní kuchyni, kde 

jsem pracovala v kanceláři a stříhala 

potravinové lístky. Po válce jsem 

pracovala v Lošticích, kam jsem 

dojížděla z Palonína na kole. V zimě to 

bylo hodně náročné, a tak na radu 

známého jsem nastoupila v roce 1946 

do textilního obchodu na Lužickosrbské 

ulici (nyní je tam elektro) v Šumperku. 

Ale tento byl po roce 1948 znárodněn a 

já začala pracovat jako účetní ve 

finanční účtárně v Dřevařských 

závodech v Šumperku. Šumperk jsem si 

zamilovala na první pohled. A to 

doslova. Když jsem vystoupila z vlaku a 

otevřel se mi krásný pohled na alej 

lemovanou stromy s výhledem na 

Obchodní akademii, byla jsem 

okouzlena. 

Takže Dřevařské závody v Šumperku byly Vaším osudem. Popište nám Vaše seznámení trochu podrobněji. 

Pan Kopřiva: Protože o mně v práci každý věděl, že jsem „ten nedostudovaný češtinář“, i naše setkání bylo tímto 

faktem ovlivněno. 

Paní Kopřivová: Chtěla jsem své přítelkyni koupit nějaký dárek, a tak jsem se s ním chtěla poradit, zda kniha Bílá 

orchidej od Sigrid Undsetové je vhodná. Tak došlo k našemu prvnímu setkání. 

Co Vás na druhém nejvíce zaujalo? 

Paní Kopřivová: Mě velice oslovilo, že se nestydí za svou víru. Fascinovalo mě, že se v jídelně před každým 

jídlem bez ostychu pokřižoval. Chvíli jsem váhala, ale po několika týdnech jsem se začala křižovat taky. 

Pan Kopřiva: Často vzpomínám na jeden náš výlet. Už v pozdních odpoledních hodinách jsme se vydali směrem 

k Senové. Když jsme přišli ke Kostelíčku, vydali jsme se pro nás neznámým směrem. I přesto, že se už snesla noc, 

my si stále povídali. Já jsem spíš mluvil, a ona tiše naslouchala. Nakonec jsme došli do Bartoňova a čekali na to, 

zda pojede nějaký vlak. To byl počátek našeho chození. 
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Nabízí se otázka, jestli máte nějaký recept na dlouhé a šťastné manželství. Málokdo spolu vydrží celých šedesát 

let! 

Pan Kopřiva: A nemělo by to být spíš normální, že spolu lidé v manželství vydrží? 

Paní Kopřivová: Myslím si, že žít dobré manželství je spojeno s vírou a s touhou svěřit vše Bohu. Já jsem si 

předsevzala, že až se vezmeme, hned po svatbě si společně vykonáme pobožnost devíti pátků zasvěcených Božímu 

milosrdenství. Tím jsme svůj život nasměrovali k pro nás nejvyšší hodnotě – samotnému Bohu. Celý život jsme 

chodili pravidelně do kostela, dříve i ve všední dny, společně se modlíme. To je jistě pro manželství velkou 

posilou. 

Povězte nám něco o období po Vaší svatbě – o Vašich dětech, přátelích, životě ... 

Paní Kopřivová: Po svatbě jsme bydleli v garsonce naproti našemu kostelu. Ale ta nebyla vhodná pro rodinu 

s dětmi. Po různých peripetiích jsme nakonec získali vytoužený byt v podchodu na „Točáku“. Narodili se nám dva 

chlapci – Pavel a Tomáš. A protože jsme chtěli ještě holčičku, tak jsme se rozhodli pro další dítě. Během 

těhotenství mi však zjistili TBC, a já musela celé těhotenství proležet na infekčním v Libině, kde jsem zůstala i po 

porodu, až do konce šestinedělí. Narodil se nám opět chlapec. Dali jsme mu jméno Jaroslav. Během šestinedělí 

musel být celou dobu v kojeneckém ústavu. Ale nakonec vše dobře dopadlo. Uzdravila jsem se, i když jsem musela 

chodit na pravidelné roční prohlídky. V roce 1969 jsme se nakonec dočkali i holčičky Elišky. Nyní máme osm 

vnoučat a dokonce jednu pravnučku. Děti nám dělají radost. Chlapci mají své rodiny a Eliška se stala řádovou 

sestrou u dominikánek. Nemohu nevzpomenout na jeden okamžik, který se mi vryl do paměti. Když byl křest 

našeho třetího chlapce Jarka, tak otec Dýmal, který ho křtil, prohlásil: „Tak to už je třetí, jednoho si zamlouvám.“ 

A Bůh si opravdu jedno z našich dětí „zamluvil“. Sice ne chlapce, ale děvče – naši jedinou dceru Elišku. S dětmi 

jsem byla dlouho na mateřské dovolené, a proto mi nemohli v mé práci držet místo. Nastoupila jsem proto nově do 

účtárny v pojišťovně, kde jsem pracovala až do důchodu. 

Pan Kopřiva: Snažili jsme se ale neuzavírat jen v rodině. Nikdy jsme nežili jen pro sebe, ale i pro ostatní. Velkou 

zásluhu na tom má zvláště P. Petr Hrubiš. Jeho přičiněním se vytvořila v Šumperku manželská společenství. Jako 

první vzniklo společenství, do kterého kromě nás chodili ještě Ryšaví, Bočkovi a Balcárkovi z Velkých Losin. 

Později se k nám přidali Kubovi, rovněž z Velkých Losin. Vznikla však i další společenství, do některých jsme také 

chodili. P. Hrubiš naše společenství osobně navštěvoval a duchovně vedl. Kromě duchovního rozměru mělo 

společenství i další dimenzi – rozmnožovali a opisovali jsme zde různé materiály, které v době tuhého komunismu 

nesměly vycházet, roznášeli ostatním samizdatovou literaturu aj. Můžeme říct, že zásluhou P. Hrubiše rostly ve 

víře i naše děti. 

A jací další kněží ovlivnili Váš život? 

Pan Kopřiva: Tak to by byla velká řada, kdybych je měl vyjmenovat. Když bych však měl jmenovat jen jednoho, 

tak by to na 159,5 % byl P. Alexandr Heidler, kterého někteří z Vás znají pod pseudonymem otec Křišťan ze 

Svobodné Evropy. V době mých studií na vysoké škole působil jako duchovní rádce studentů v kostele U 

Salvátora, kde dnes působí P. Halík. Prožil jsem s ním ignaciánské exercicie ve Staré Boleslavi. Zde jsem obrazně 

řečeno nabral zásoby a čerpám z nich dodnes. 

Hodně všestranným a dobrým knězem byl i pan děkan Konečník. I když nevěděl, co vše dělá P. Hrubiš, dával mu 

úžasnou volnost. 

A jak ovlivnila Váš život víra a samotný Bůh? 

Paní Kopřivová: Já osobně si nedovedu svůj život bez víry představit. Je to nedílná součást všeho, co prožíváme. 

Pan Kopřiva: Bůh je alfa i omega našich životů, jejich náplň. Nechci zbytečně filozofovat, ale je fakt, že bez Boha 

si nedovedu představit vůbec nic. Každý den se společně modlíme breviář a za celý svůj život jsem na nedělní mši 

svaté chyběl jen jednou, kvůli nemoci. 
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A je ještě něco, co Vás naplňuje? 

Pan Kopřiva: Pro mě je to bezesporu literatura a četba. Nemohu jmenovat jednu jedinou knihu, která mě nejvíce 

oslovila, každá něco člověku přináší. Poslední knihou, kterou jsem četl a kterou bych doporučil i čtenářům 

TamTamu, je kniha od P. L. Ambrustera Tokijské květy. A kdybych měl říct jméno svého oblíbeného autora, asi by 

to vyhrál Jan Čep, český básník, který působil po druhé světové válce. 

Paní Kopřivová: Pocházel nedaleko mého rodiště – z Myslechovic u Litovle. Dlouho pobýval ve Francii, a 

dokonce manželé Vítovi ho navštívili v Notre Dame. 

A nějaké to moudro na závěr? 

Pan Kopřiva: Každý den musíme spoléhat na Boží vůli a také ji neustále hledat a ptát se, jdeme-li správným 

směrem. 

 

 

S Kopřivovými jsem si povídala celé tři hodiny, a bylo by jistě co povídat i nadále. Ochutnala jsem u nich nejen 

výborné koláčky z diamantové svatby, ale i úžasnou pohodovou atmosféru. Odcházela jsem s pocitem radosti, že 

jsou na světě i takoví lidé, kteří (se) mají rádi. 

 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ  
 

 

Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana 

Křtitele, Kostelní nám. 4, Šumperk 

 

6. června 2012: Georg Philipp Telemann – 

Messiah (Oratorium Mesiáš)  

 

Již mnohokrát jsme na poslechových 

pořadech mohli slyšet nahrávky děl duchovní hudby, 

které jsou vůbec poprvé komerčně provedeny. 

Telemannův Mesiáš je jednou z nich. Na rozdíl od 

proslulého Händela však dílo Telemannovo bylo 

dlouho prakticky neznámo. Je zcela oproštěno od 

klasických árií a recitativů, je jakoby nadlehčeno. 

Hudebními kritiky je však oratorium někdy 

hodnoceno jako poněkud plošší ve výrazových 

prostředcích. Nicméně je velmi zajímavé si 

interpretačně velmi dokonalou nahrávku poslechnout 

a uvědomit si, jak historie mění hodnocení významu 

skladatelů. Zapomínaný Bach září na hudebním nebi, 

kdežto jasná hvězda Telemannova jakoby zapadala. 

Právem? 

Vít Rozehnal 
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GIANNA BERETTA MOLLA  

(JANA BERETTOVÁ – MOLLOVÁ) 
 

Jana Beretta Molla (4. říjen 1922, Magenta, Itálie - 28. duben 1962, Monza, Itálie) byla italská pediatrička a 

matka čtyř dětí, která poté, co jí lékaři v těhotenství diagnostikovali rakovinu dělohy, odmítla léčbu, jejíž 

nevyhnutelnou součástí byl potrat, a dítě donosila, ačkoliv byla varována, že to bude s největší pravděpodobností 

znamenat její smrt („Budete-li se muset rozhodovat mezi mnou a dítětem, žádné váhání: volte – a to vyžaduji – dítě. 

Zachraňte je!“). Zemřela týden poté, co porodila své čtvrté dítě, Giannu Emanuelu. Blahořečena byla papežem 

Janem Pavlem II. 24. dubna 1994, 16. května 2004 ji pak tentýž papež prohlásil za svatou. Svatá Jana je 

považována za patronku matek, lékařek a nenarozených dětí a za vzor hnutí pro-life, která její kanonizaci uvítala. 

Osvědčila se jako pomocnice při obtížích v těhotenství, při porodu a manželských problémech. Mnohým ženám 

vyprosila sílu říci „ano“ k počatému životu. Naproti tomu v řadách zastánců práva na potrat vyvolalo svatořečení 

odmítavé reakce. 

 
V době, kdy Jana žila, byl rozšířen názor, že svatost je něco pro řeholníky, kněze a mnichy. Že o ni má 

usilovat každý člověk, začal opětovně zdůrazňovat až Druhý vatikánský koncil. Svatost rozhodně neznamená únik 

do sféry snění a naříkání nad zkažeností světa. Co znamená v praxi, můžeme vidět na životě matky a lékařky Jany. 

Jana se narodila 4. října 1922 v Magentě u Milána jako desáté ze 

třinácti dětí Alberta a Marie Berettových. Oba rodiče zemřeli krátce po sobě 

v roce 1942. Jen sedm z Janiných sourozenců se dožilo dospělosti; dva z nich 

se stali kněžími a jedna sestra řeholnicí. Rodiče ji vedli k tomu, aby 

považovala život za Boží dar, vždy měla důvěru v Boží prozřetelnost, čerpala 

sílu z eucharistie a aby si byla jista, že modlitba je nezbytná a účinná. 

V roce 1949 dosáhla doktorátu v lékařství a otevřela si lékařskou 

ordinaci, specializovala se na pediatrii a s velkou láskou se věnovala 

maminkám a dětem. Měla důvěru lidí a mnoho jich dovedla ke smíření 

s Bohem. Ráda pečovala o staré a opuštěné osoby. Měla ráda přírodu, 

lyžování, hudbu.  

V roce 1954 se seznámila s inženýrem Petrem Mollou a o rok později 

je sezdal Janin bratr. V promluvě k nim připomněl vzor vlastních rodičů. Své 

sestře zdůraznil matčinu trpělivost, obětavost a život v ustavičném spojení 

s Bohem. Jana příkladem matky skutečně žila až do smrti.  

Všechna těhotenství snášela Jana s obtížemi. První se narodil syn 

Pierluigi (Petr Ludvík) 19. 11. 1956; druhým dítětem byla Marie Zita (zv. Mariolina) narozena 11. 12. 1957; jako 

třetí se narodila Laura 15. 7. 1959. 

V srpnu 1961 Jana otěhotněla počtvrté. V druhém měsíci těhotenství se v děloze objevil nádor, který rychle rostl 

a ohrožoval růst dítěte. Lékaři doporučili radikální operaci, při které by dítě zemřelo, ale matka by byla zachráněna; 

další děti by už mít nemohla. S tím Jana nesouhlasila a rozhodla se pro jinou operaci, kdy bude odstraněn pouze 

nádor. Operace se uskutečnila a dítě se tak podařilo zachránit. Nádor se ukázal jako nezhoubný a byl zcela 

odstraněn. Jana však vyléčena nebyla. Čekalo ji sedm měsíců velkých bolestí a skrytá psychická i duševní trýzeň. 

Sama byla lékařka, takže prognózu znala: šance na přežití matky po porodu nebyla ani 10 %. Myšlenka, že by 

musela nechat své děti a svého manžela samotné, ji velmi trápila. Když odjížděla do porodnice, řekla: „Porod bude 

těžký, možná, že se nám podaří zachránit jen jednoho z nás obou, ale já chci, aby moje dítě žilo! Modlete se za mě, 

mám strach. Modlete se, abych splnila Boží vůli.“ 

Na Bílou sobotu, 21. 4. 1962, se narodila zdravá holčička Gianna Emanuela. Několik hodin po porodu 

nastaly rodičce obávané komplikace. Zemřela ve velkých bolestech na zánět pobřišnice 28. dubna 1962 ve svých 

39 letech. 

Její smrt vyvolala v okolí velké pohnutí. Místní farář nikdy předtím nezažil tolik lidí u sv. zpovědi. Mnozí 

hledali smíření s Bohem, než vstoupili do domu zesnulé. To bylo první světlo v bolesti Petra Molla, když viděl, jak 

život a příklad jeho ženy začíná přitahovat stále více lidí. Tehdy začal tušit, že Bůh si Janu vyvolil ještě 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pediatr
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rakovina_d%C4%9Blohy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potrat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blahoslaven%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_pro-life
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1922
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magenta_(It%C3%A1lie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholnice
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k dalekosáhlejšímu poslání. Mnozí se k ní začali obracet ve svých potřebách a starostech, došlo k několika 

nevysvětlitelným vyléčením, která církev a odborní lékaři uznali za zázrak.  

„Promeditovaná oběť“, tak Pavel VI. definoval gesto blahoslavené Jany, když ji připomínal při promluvě 

před Anděl Páně v neděli 23. září 1973. 

Pro heroický stupeň lásky k lidskému 

životu od početí i pro zářivý příklad života 

byla Jana papežem Janem Pavlem II. v roce 

1994 (během Mezinárodního roku rodiny) za 

účasti 82letého manžela i dcery Emanuely 

blahořečena a roku 2004 prohlášena svatou. 

Jana nebyla blahořečena pouze proto, že 

zemřela a obětovala život, aby zachránila své 

dítě, nýbrž proto, že se celá léta, den po dni, 

snažila – a také se jí to dařilo – odevzdat se 

do vůle Boží. Boha milovala a sloužila 

každému z jeho stvoření i v maličkostech, 

přičemž naprosto důvěřovala v Boží 

prozřetelnost i v těch nejprostších a 

nejpokornějších činech každodenního života 

v rodině i ve své profesi.  

V dubnu 1973, kdy byl v Miláně 

zahájen proces blahořečení, byl Pietro Molla 

oficiálně požádán, aby se pokusil charakterizovat svou ženu: „Vzpomínám na Giannu jako na skvělou ženu; ženu, 

řekl bych normální, ale zároveň ženu velké víry. S mimořádnou silou ducha a stále stejným úsilím pokračovala ve 

svém poslání matky a lékařky až do posledních dnů čtvrtého těhotenství. Modlila se a rozjímala. Vzpomínám si, že 

její obvyklý úsměv a radost z krásy, zdraví a elánu našich dětí bývaly mnohdy zkaleny vnitřním neklidem. Bála se, 

že by se mohlo děťátko narodit nemocné. Modlila se a modlila, aby se dítě narodilo zdravé a normální, aby byl 

zachráněn jeho i její život. Říkala mi, že potřebuje lásku a pochopení jako nikdy předtím. Dělalo mi starosti její 

tiché uspořádávání věcí den za dnem, přerovnávání každého koutu našeho domu, jako by měla odjet na dalekou 

cestu. Podle mě rozhodnutí Gianny obětovat vlastní život za záchranu života toho malého tvora a nechat za sebou 

čtyři děti a manžela má kořeny především v plné důvěře v Prozřetelnost a v naprostém přesvědčení, že právo na 

život toho, kdo má přijít na svět, je posvátné … Děti byly tenkrát příliš malé na to, aby porozuměly významu této 

volby. Ale jakmile dospěly do věku, ve kterém mohly pochopit hluboké důvody tohoto darování života, vysvětlil 

jsem jim to a hlavně jsem zdůraznil: ‚Maminka by to udělala pro každého z vás!’ …“ 

Nejstarší dcera Mariolina umřela již dva roky po Janiné smrti na zánět ledvin. Nejmladší dcera Gianna 

Emanuela, narozená z její oběti, se stala lékařkou. Manžel Pietro Molla zemřel ve svém domě v Meseru 3. 4. 2010 

ve věku 97 let. 

 

Výroky sv. Jany Molla 

 Musíme pracovat a přinášet oběti, abychom vzdávali Bohu úctu. Případný neúspěch musíme přijímat 

velkodušně. Z Božích rukou přijatý neúspěch je pro spásu cennější než velký úspěch. 

 Bez oběti neexistuje láska; láska a oběť jsou vnitřně spojeny tak jako slunce a světlo. 

 Jeden úsměv pro Boha, od kterého pochází každá milost. Jeden úsměv pro Matku Boží, náš vzor. Jí máme 

připodobnit svůj život. Jeden úsměv pro každého, koho dnes potkám!" 

 Ježíši, dej mi vytrvalost v tom, co jsem si stanovila, a učiň, abych vždy plnila Tvou vůli. 

 Lidé se nestávají svatými na základě velkého pokání. Skutečnou obětí je přijmout kříž s láskou, radostí a 

odevzdaností. Milujme svůj kříž a nezapomínejme, že ho neneseme sami, ale pomáhá nám Ježíš a s jeho 

pomocí dokážeme všechno. 

Anička Rozsívalová  

Gianna Molla byla 24. 4. 1994 prohlášena papežem Janem Pavlem II. 

blahoslavenou. 

Slavnosti se zúčastnil také manžel nově blahoslavené Pietro Molla a dcera 

Gianna Emanuela, oba pak byli přítomni také při svatořečení 16. 5. 2004. 
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OHLÉDNUTÍ  

ZA POSTNÍ ALMUŽNOU 2012 

 

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný“. Tak zní motto charitativní sbírky s názvem Postní 

almužna. Co to však postní almužna je? 

Popeleční středou, která letos připadla na 22. února, jsme vstoupili do doby postní. Tou začíná příprava na 

nejdůležitější křesťanské svátky – zmrtvýchvstání našeho Pána. Co však pro křesťana znamená postní období? 

Nejjednodušší odpověď by byla: přece půst. V duchovním smyslu znamená oprostit se od všeho, co člověku 

překáží na cestě k Bohu. Půst je však dosti široký pojem. Katechismus římskokatolické církve ho vidí především ve 

vnitřním pokání, které může mít rozmanité projevy. Písmo svaté i církevní Otcové zdůrazňují především tři 

způsoby: půst, modlitbu a almužnu. Těmito aspekty křesťan vyjadřuje obrácení ve vztahu k sobě, ve vztahu k Bohu 

a ve vztahu ke svým bližním. 

Jak již bylo řečeno výše, poskytování almužny potřebným a trpícím lidem zmiňuje Písmo a sahá až do 

doby Starého zákona (u proroka Izajáše hovoří Hospodin o postu, který je Mu milý společně s pomocí bližnímu) a 

pokračuje i v době působení Pána Ježíše na zemi (o almužně hovoří např. Mt 6,1-6 nebo Sk 3,2-3). Kromě jiného se 

almužnou a postem realizují charitativní a misijní díla; v průběhu staletí Církev sytila hladové, napájela žíznivé a 

oblékala ty, kteří trpěli zimou. Akcí Postní 

almužna se Církev obohacuje o návrat ke starobylé 

tradici. Probíhá od roku 2009 a v děkanátu 

Šumperk ji organizuje místní Charita. Biskup 

Johann Weber k tomu říká: „Když daruji peníze, 

dělím je, a mám pak sám peněz méně. Když daruji 

lásku, rozděluji ji, ale mám pak lásky více. A u 

Charity to jde obojí dohromady: nesčetní lidé 

dávají peníze, věnují pracovní dobu, pracují 

dobrovolně, a při tom nic neztrácejí, nýbrž 

získávají. Jejich život se stává větším, 

smysluplnějším, vpravdě bohatším“. 

A nyní něco málo ze statistiky letošní 

Postní almužny; v děkanátu Šumperk vynesla 

celkem 55 898,- Kč, kolik se se vybralo 

v jednotlivých obcích je vidět v tabulce. 

Ve srovnání s loňským výsledkem Postní 

almužny se vybralo o 718,- Kč méně. Vybrané 

finanční prostředky použije církev prostřednictvím 

Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu 

charitního díla. Každý dárce mohl na spodní části 

papírové kasičky zaškrtnout, ve prospěch koho by si přál svůj dar použít. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se zapojili do realizace, a samozřejmě štědrým dárcům vyjádřil 

upřímné Pán Bůh zaplať! I když je tato sbírka anonymní, stojí za to mít na paměti, že naše skutky zbožnosti, mezi 

které patří i almužna, zaměřujeme k Otci, „který vidí i to, co je skryté, a který nám odplatí“ (srov. Mt 6,6). 

Více informací o Postní almužně je možno nalézt na www.postnialmuzna.cz. 

Mgr. Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk   

Obec Vybraná částka 

Bludov 5 002,- Kč    

Bohdíkov 400,- Kč   

Bohutín 1 386,- Kč  

Bratrušov 716,- Kč   

Dolní Studénky 1 515,- Kč    

Hanušovice 3 642,- Kč    

Loučná nad Desnou 1 179,- Kč    

Malá Morava 450,- Kč    

Nový Malín 1 343,- Kč    

Rapotín 4 751,- Kč    

Raškov 1 592,- Kč    

Ruda nad Moravou 2 758,- Kč    

Sobotín 2 248,- Kč    

Staré Město 3 785,- Kč 

Šumperk 18 482,- Kč    

Velké Losiny 6 649,- Kč    

CELKEM 55 898,- Kč 
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Poradenství v obtížných situacích  

 Úterý 29. 5. od 9.30 do 18.00 – poradenství v obtížných situacích  

s Bc. Marcelou Řezníčkovou - učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28.  

Objednání termínů na tel. 731 402 395. 
 

Psychologické doprovázení na cestách života – poradenství 

 S Mgr. Pavlínou Vaculkovou, absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Učebna, 1. patro 

UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 777 988 864. 
 

Pro děti a mládež 

 Tradiční program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“, každý čtvrtek od 9.30 do 11.00 

na farním středisku. Srdečně zveme nové maminky a jejich děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duchovní obnova pro ženy 

 11. - 13. května v klášteře klarisek ve Šternberku (pozor, změna termínu) 
 

Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma 

 Diva(delní) klub – pro všechny, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát nezávazně 

divadlo … Každou středu od 10.00 hod v učebně, 1. patro, UVAX.  
 

Pravidelné aktivity 

 Masáže pro každého – s  Ing. Stanislavou Táborskou každé pondělí; od 16.30 do 18.30; (cena za jednu 

masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč) 

 Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30 na farním 

středisku; 25Kč/lekce 
 

Pro školy 

 K příležitosti Noci kostelů nabízíme 1. června dopoledne výukové programy pro školy v našem kostele sv. 

Jana Křtitele. V rámci těchto programů zahrají děti naší farnosti hru Obrazy ze života Jana Křtitele. 

Podrobnosti na webových stránkách. Pro farnost bude představení zahráno v pátek 22.6 při večerní mši sv. 
 

Nabídka pro snoubence 

 Rozběhla se jarní příprava pro snoubence. Další kurz začne opět od září 2012. Tato příprava nesupluje 

samotnou přípravu s knězem. Nabízíme tato témata: Manželský slib, manželský vztah; Rozdíly mezi mužem 

a ženou; Komunikace mezi manžeyi; Předcházení konfliktům a jejich řešení; Láska, sexualita, rodičovství.  

Jiné možnosti přípravy lze nabídnout po domluvě. 

 

Bližší informace na tel. 731 402 395 nebo www.cprsumperk.estranky.cz. 

  

 

Srdečně zveme všechny děti ZŠ na tradiční Prázdninové programy (formou příměstského tábora), které 

se uskuteční ve dvou termínech: 9. – 13. 7 a 30. 7. – 3. 8.  

Další podrobnosti najdete na www.cprsumperk.estranky.cz. 

 

Pro Scholičku a další děti ZŠ nabízíme prázdninový pobyt ve Zlatých Horách „Robinson“, a to v první 

prázdninový týden. Informace rovněž na www.cprsumperk.estranky.cz. 
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Na začátku chci poděkovat všem v děkanátě, 

kteří se zúčastnili pouti za rodiny a kněžská povolání 

na Hostýn. Bylo to krásné setkání na „promodleném“ 

místě, u Panny Marie, spolu s biskupem. Jsem moc 

vděčný, že jste se nelekli daleké cesty – vždyť ze 

Šumperka je to jedním směrem skoro 120 km – a že 

jsme tam byli v hojném počtu. Dík! 

Dostáváte dnes do rukou spolu s časopisem dvě 

přílohy. První z nich je Novéna před Sesláním Ducha 

Svatého připravená pro nás otcem arcibiskupem. Jsou 

to spíše krátká rozjímání, body k našemu zamyšlení 

pro období devíti dnů před Letnicemi. Kdyby se nám 

podařilo třikrát denně – jak je nám to v této knížečce 

nabízeno – zastavit se, na chvíli soustředit a na 

základě přečteného textu porozjímat a krátce se 

pomodlit … Bylo by to úžasné! Texty jsou zaměřené 

na jakousi obnovu svátostí biřmování a znovuprožití 

toho, co jsme v okamžiku přijetí této svátosti od 

Boha dostali. Pokusme se o to! A pokud ta toto číslo 

s přílohou přispějete o 5 korun více, než obvykle, 

budu moc vděčný. Zvýšené náklady tak budou 

pokryté.  

Chtěl bych, abychom tuto devítidenní 

přípravu dovršili společnou modlitbou 

v předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého, 

v sobotu 26. 5. večer. Program této vigilie, bdění 

neboli společného očekávání na událost Letnic 

najdete na jiném místě časopisu. Tento modlitební 

večer zakončíme mší svatou s obřadem obnovy 

svátostí biřmování. Jako bychom ji chtěli oprášit, 

očistit, vrátit ji původní lesk a význam pro náš 

život … Myslím si, že všichni to potřebujeme. Je 

to ale hlavně příležitost prožít intenzivně tento 

vrchol velikonoční doby, kterým jsou Letnice. 

Srdečně zvu. 

 

Předávám vám 

dnes také modlitbu za 

církev v Číně. Od 

začátku svého 

pontifikátu se papež Benedikt XVI. snaží pomoci 

katolíkům v Číně. Nejen těm vězněným a 

pronásledovaným, ale také těm, kteří zmateně hledají 

cestu k pravé církevní jednotě. Církev rozdělená na 

dvě části: jednu věrnou i za cenu pronásledování 

Svatému otci a druhou, která se dala na spolupráci 

s vládnoucím režimem. Už na začátku jim všem 

napsal papež svůj dopis. Vyzval k jednotě, věrnosti 

církvi založené na apoštolech a sv. Petrovi, ale také 

ke vzájemnému odpuštění křivd a k pokání. Apeloval 

tam i na vládu o úctu k náboženskému přesvědčení a 

zaručení svobody. Svatý otec ale ví, že je to dlouhá 

cesta. Ani svoboda, ani jednota či smíření nepřijde 

hned. Ví, že je potřeba se modlit, a že je to dlouhý 

proces. Proto vyzývá celou církev na světě, aby se 

každoročně 24. května, v den pouti na největším 

čínském mariánském poutním místě v Še-Šan, 

modlila za čínské katolíky. Připojme se i my. A 

samozřejmě nejen v tento jediný den. Modlitba je 

nádherná a můžeme se ji modlit třeba i po celý 

mariánský květen … Na letáčku je také několik údajů 

o církvi v Číně. Pomohou nám udělat si představu o 

tamějším církevním společenství. Jinak pomoci 

bratrům a sestrám v Číně nemůžeme. Modlit se – 

ano. Proto to udělejme.  

V květnu se skupina našich farníků chystá na 

pouť do Francie: do Lurd, La Saletty, Arsu. Přejeme 

jim krásné putování, šťastnou cestu, krásné duchovní 

zážitky. Samozřejmě také prosíme o modlitbu, 

pamatujte na nás na posvátných místech, která 

navštívíte.  

Všem přeji krásné jarní dny.  

P. Slawomir 

 

   

33..  66..  22001122  SSEE  KKOONNÁÁ  PPOOUUŤŤ  VV  KKOOSSTTEELLEE  VV  CCHHRRAASSTTIICCÍÍCCHH  KKEE  CCTTII  SSVVAATTÉÉ  TTRROOJJIICCEE..  

JJSSTTEE  ZZVVÁÁNNII  NNAA  MMŠŠII  SSVVAATTOOUU  VV  1111..0000  HHOODD..  
  

PP..  PPiioottrr  GGrrzzyybbeekk  
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Rostislav Dočkal 

SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 

Od prahů Naděje k východu slunce 

 Papež Jan Pavel II. přikládal velký význam setkání katolické církve s judaismem. V jeho názorech na řešení 

vzájemných vztahů byl nepřetržitý posun. Při prvním setkání se zástupci římských židovských organizací v roce 1979 

řekl, že „obě náboženská společenství jsou spojená a úzce příbuzná na každé rovině své vlastní, ničím nezastupitelné 

totožnosti“. Po pěti letech, v roce 1984, učinil další krok, když prohlásil „… mezi námi je jakési duchovní pouto, které 

nás úzce spojuje v Abrahámovi a skrze Abraháma s Bohem, který si vyvolil Izrael, z něhož se zrodila církev“. Za další 

rok můžeme slyšet papeže, že židovsko-křesťanský dialog musí být jednoznačně teologický a musí se obrátit ke 

společnému teologickému studiu. Navrhoval zahájení 

náboženských rozhovorů mezi křesťany a židy, které skončily 

v prvním století po Kristu, kdy se cesty rozdělily. 

Největší židovští myslitelé 20. století – Martin Buber, Franz 

Rosenzweig a Abraham Joshua Heschel se ale zabývali opačně tím, 

čím by se mělo lišit židovské pojímání křesťanů od všech ostatních. 

Problémy na onom prvním prahu Naděje, směřujícímu 

k vzájemnému respektování, činily otázky nedotčené téměř dva 

tisíce let: Jak křesťané a židé chápou vyvolenost židovského lidu? 

Co dnes rozumí židé a křesťané „úmluvou“? Jak chápou židé a 

křesťané společnou mesiánskou naději na dovršení Božího 

spasitelného díla v dějinách? Papež položil tyto otázky při oslavách 

20. výročí Nostra Aetate 28. 10. 1985, této deklarace o poměru 

církve k nekřesťanským náboženstvím, a při historické návštěvě 

římské synagogy 13. 4, 1986. 

Jeden z rozporů mezi papežem a židovskými vůdci ve světě se rozhořel kvůli přijetí rakouského prezidenta 

a dřívějšího generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima ve Vatikánu. Waldheim byl za druhé světové války 

důstojníkem německé armády. Nyní byl demokraticky zvoleným prezidentem státu, který udržoval se Svatým Stolcem 

plné diplomatické styky. Přijmout tedy Waldheima na audienci byla nezbytnost. A právě tohle způsobilo krizi 

v katolicko-židovských vztazích. 1. září 1987 přesto v Castel Gandolfu došlo k objasnění a k závazku, že Vatikán 

připraví oficiální dokument k dějinám antisemitismu, a že bude pokračovat sbližování mezi Svatým Stolcem 

a izraelským státem. Izraelští diplomaté zaměňovali Svatý Stolec s Vatikánem. Nejsou totožné, Vatikán je městský stát. 

Svatý Stolec je mezinárodním právním úřadem papeže, mezinárodním činitelem ve světových záležitostech, členem 

mezinárodních organizací, např. OSN. Protějškem Izraele v jednání nebyl Vatikán, ale Svatý Stolec.  

 Kupodivu nebylo třeba hledat svědectví o pomoci papeže Pia XII. Židům za druhé 

světové války. Sám vrchní římský rabín Israel Zolli o jeho pomoci napsal: „Svatý otec 

rozeslal biskupům vlastnoruční list, v němž je nabádal, aby porušili klauzuru 

v klášterech a konventech a poskytli v nich útočiště židovským uprchlíkům. Jeden 

z nich napsal: „Kněží obstarávali chléb a pasy …, kdybych se octnul nyní před Piem 

XII., padl bych na kolena, protože já i moje děti mu vděčíme za svou existenci.“ A tak 

byl 16. března 1988 vydán dokument „Pamatujme: úvahy o šoa“, tedy o holokaustu. 

Říká se v něm, že tři opory německého nacionalismu: rasismus, ateismus, agresivní 

nacionalismus byly antisemitské a antikřesťanské. Efraim Zuroff z centra Simona 

Wiesenthala v Jeruzalémě ale obvinil i tento dokument, že výslovně nepřijímá 

odpovědnost za učení církve a za účast věřících občanů na zločinech. Faktem je, že 

žádný čtrnáctistránkový dokument nedokáže analyzovat složitost křesťansko- 

židovských vztahů za dva tisíce let a jejich dopad na tak složitou skutečnost, jakou byl 

nacismus. Přesto byla v roce 1992 uzavřena základní dohoda mezi Svatým Stolcem a 

státem Izrael a poprvé od roku 70 po Kristu tak mohli katolíci a židé zahájit teologické 

rozhovory. Zůstává nezodpovězenou otázkou, zda mají praktikující nábožensky 

založení židé na nich zájem. Faktem zůstává, že Svatý otec Jan Pavel II kladl prahy 

k tomu, „aby jedno byli“ pravoslavní, řeckokatolíci, protestanté, katolíci i židé. Je-li 

takový práh Naděje položen ne Skále, pak se jistě najdou po čase i otevřené dvéře… 

Svatý otec viděl v mladých lidech budoucnost křesťanství, protože mládí je období, 

v němž člověk volí svou osobní budoucnost. Proto vyhlásil Květnou neděli 1986 

v Římě, kde se sešlo na čtvrt milionu mladých, za první Světový den mládeže a doporučil jej slavit každým druhým 

rokem na jiném místě v zahraničí. Považoval totiž tato setkání za účinný způsob evangelizace. 

Podruhé se mládež světa setkala 19. 8. 1989 ve španělském Santiago de Compostela, kde podle tradice z roku 813 

spočinuly ostatky apoštola sv. Jakuba staršího, umučeného v roce 44 v Jeruzalémě při šíření evangelia. Do tohoto ve 

středověku po Jeruzalémě a Římě třetího nejznámějšího poutního místa na světě se sjelo 600 tisíc mladých lidí. Toto 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

Izraelský rabín, papež Jan Pavel II. a palestinský 

muslimský duchovní v Jeruzalémě roku 2000 

Svědek naděje 



 Tam&Tam – Číslo 5, Ročník 3, květen 2012  Strana 23  

 

setkání mělo napomoci zformovat duši mladých v nové evangelizaci. Papež se zúčastnil většiny akcí i noci modliteb na 

hoře Monte de Goro (Hora radosti), kde mladým připomněl, že Ježíš se zeptal apoštolů Jakuba a Jana, zda mohou pít 

kalich, který pije on. Odpověděli, že mohou (Mt 20, 30-23). Neznali totiž plný smysl toho, co řekli… že to bude 

znamenat stejně jako u Krista úplné „vylití“ jejich životů. Papež k tomu dodal: „Stejně jako u Jakuba a Jana vyžaduje 

Kristus od svých následovníků radikální angažování i dnes. Drazí mladí lidé, nechte se jím získat.“ 

 Třetí setkání mladých se sešlo v polské Čenstochové – 14.-15. 8. 1991. Poprvé se Světového setkání mládeže 

zúčastnilo 70 tisíc mladých ze Sovětského svazu a byla to vůbec první oslava, kde bylo více mladých lidí z východní 

Evropy. „Není to snad,“ zeptal se papež, „velký dar Ducha svatého?“ „Toto je vaše hodina“, řekl mladým lidem. 

„Přijměte Ducha svatého a buďte silní!“ 

Když letěl Jan Pavel II. 12. 8. 1993 na 4. Světový den mládeže, byl plný očekávání. Nevěděl, co ho v Severní 

Americe, v Denveru, čeká. Požádal tentokrát mladé, aby nepřijeli jako turisté, ale připutovali jako poutníci. Někteří 

američtí biskupové, skeptici, varovali, že poutní cesta je cizí pojem, který mladé Američany nepřitahuje. Novináři 

naznačovali, že papež bude mít s mladými „kavárenskými katolíky“ obtíže. Ochránci 

přírody z klubu Sierra si ztěžovali, že setkání bude mít nepříznivý dopad na tamější 

přírodu, i když se mše uskutečnila na Stadionu High Mille. Nad ním se papeži 

z okénka přelétávající helikoptéry naskytl nezvyklý pohled. Několik set amerických 

biskupů v úzkých červených klerikách dělalo s davem shromážděných dole tzv. 

„vlny“. A nálada? Pilot helikoptéry, válečný veterán, měl co dělat, aby ji udržel pod 

kontrolou. Nechal se slyšet, že „turbulence, způsobené společným skandováním 

Papa, Papa, při přistávání do středu stadionu cloumaly helikoptérou, že jsem měl co 

držet“. Americký veterán z vietnamské války řekl papeži, že to bylo jako by se 

dostal do prudké palby. Po bouřlivém uvítání se stadion zklidnil. V odpovědi na 

přivítání americkým prezidentem Billem Clintonem Jan Pavel II. poznamenal, že 

USA byly založeny na přijetí samozřejmých pravd o člověku a tyto, že mají smysl 

pouze tenkrát, když zaručují právo na život a ochranu každého člověka. Poté Svatý 

otec uvítal v mnoha jazycích příchozí. „Poutníci totiž hledají obraz Boží nejen 

v kráse přírody, ale i v poznatcích lidstva i každé osoby.“ Ve státním parku Cherry 

Creek se pak zúčastnil celonočního bdění na modlitbách. 250 tisíc mladých tam připutovalo z centra Denveru, což bylo 

25 km. Papež zde poté ve dne hovořil k mladým z podia o velkosti fotbalového hřiště. Ocenil, že v tomto neobyčejně 

horkém dni, kdy davy poutníků zkrápěly hasičské stříkačky, přibylo dalších 250 tisíc lidí. Vyzval přítomné, aby se nebáli 

vyjít do ulic a na veřejnost, jako to učinili apoštolové. „Teď není čas, abychom se styděli za evangelium …, ale je třeba o 

něm hovořit ze střech,“ končil svůj projev.  

V lednu 1995 se pátý Světový mezinárodní Den mládeže slavil poprvé v Asii, v Manile – na Filipínách. Těsně před 

příletem papeže zasahovali hasiči a policie poblíž vatikánského vyslanectví, kde měl papež bydlet. Uvnitř bytu nalezli 

doutnající chemikálie, počítačovou disketu s plány na zavraždění papeže a plánované výbuchy náloží asi v tuctu 

dopravních letadel Boeing 747 nad Tichým oceánem, dále materiál k výrobě trubkové bomby, mapy možných 

papežových tras v Manile a kněžské kolárky (Washington Post, 30. 8. 1996, str. A3 a 22. 8. 1998). Dva muži, kteří si byt 

pronajali, Ramzi Ahmed Yousef a Wali Khán Šah utekli, ale nakonec byli zatčeni. První z nich byl usvědčen 

z bombového útoku na World Trade Center v New Yorku 1993. Spolu s druhým byli usvědčeni v jiném procesu ze 

spiknutí, které hrozili zabitím až 4 000 lidí v oněch letadlech, která chtěli zničit výbuchem náloží na toaletách těchto 

strojů (a s přihlédnutím k 11. září 2001 o tom nelze pochybovat).  

Při příletu papeže japonská společnost vyhodnotila počet lidí na 1 akr (0,4 ha) a odhadla celkový počet účastníků na 5 

milionů. Nebylo možné použít papamobil, jen helikoptéru. Papež sám prohlásil, že ještě v životě neviděl pohromadě 

tolik lidí. Bylo to největší shromáždění v lidských dějinách. I v takovém množství mladých lidí si ale dovolil zažertovat. 

Když se prvního dne po vigilii ozvalo rytmické skandování „Lolek, Lolek“, tedy papežova chlapecká přezdívka, 

odpověděl tak napůl vyčítavě, že dav nevěděl, na čem je. „Lolek nezní dost seriózně.“ Rozhostilo se ticho, pak údiv. 

Svatý otec hned pokračoval: „Ale Jan Pavel II. zní zase až moc seriózně. Potřebovali byste něco uprostřed?“ A hned si 

odpověděl: „Ano, uprostřed je Karol.“ Jan Pavel II. se rozesmál a obrovský dav začal bouřlivě skandovat: „Karol, 

Karol…“ 

Rytmus šestých Světových Dnů mládeže – 21. – 24. 8. 1997 v Paříži měl také poutní charakter. V mnoha pařížských 

čtvrtích se konaly křížové cesty a při vigilii se svíčkami byli pokřtěni konvertité ze všech kontinentů. Přes milion 

zúčastněných i další byli napříště pozváni do Říma na setkání v roce 2000. Mladí věřící lidé, to byl další práh naděje, 

který papež Jan Pavel II. pevně položil. 

Obrovské úsilí vyvinul Svatý otec při setkání s biskupy z celého světa, při jejich cestě Ad limina Apostolorum 

(K prahům apoštolů) do Říma, k papeži. Opakuje se každých 5 let a k setkání patří mše u hrobu apoštolů svatého Petra 

ve stejnojmenné bazilice a svatého Pavla v bazilice sv. Pavla Za Hradbami. Každý biskup při přípravě na tuto návštěvu 

vypracuje a zašle na adresu Svatého Stolce zprávu o své diecézi. Přilétají pak do Říma v národních skupinách, u větších 

zemí v regionálních. Jan Pavel II. upravil setkání tak, aby se mohl s nimi setkat během návštěvy až pětkrát: při ranní 

koncelebraci v jeho soukromé kapli, při společném obědě či večeři, kde bývali přítomni jeho tajemníci, dvakrát při mších 

ve výše uvedených bazilikách a při osobní schůzce s každým z nich, která trvala od čtvrt do půl hodiny. Taková audience 

často začínala nad atlasem otázkou: „A kde je vaše diecéze?“ I když jich v době jeho pontifikátu bylo 2 400, každý 

Setkání s Billem Clintonem 
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biskup měl dojem, že papež ví, o čem je řeč. Jen za prvních deset let jeho pontifikátu měl těchto setkání „ad limina“ přes 

300, takže byl dokonale informován o stavu církve po celém světě. K tomu přispívaly i pravidelné zprávy z nunciatur 

Svatého Stolce z celého světa a další, jejichž studium a řešení problémů enormně papeže vytěžovaly. 

 Svatý otec stárnul. Čím více se na jeho zdraví projevovaly následky atentátu, dřívějších úrazů a nemocí, tím více se 

zamýšlel nad způsobem uspořádání pravidel pro volbu nového papeže. Na svátek Stolce sv. Petra, 22. 2. 1996, podepsal 

konstituci Universi domini gregis („Pastýř celého Pánova stáda“), pravidla, jimiž se budou řídit příští konkláve při volbě 

papežů: odstranil dvě ze tří metod dosavadní volby – inspirací a delegací. Ponechal jen volbu tajným hlasováním, které 

„poskytuje záruku jasnosti, přímosti, jednoduchosti, otevřenosti a přímé účasti každého kardinála, volitele.“ Tím je 

každý kardinál, který v den papežovy smrti ještě nedosáhl osmdesáti let. Pro zvolení stanovil potřebnou dvoutřetinovou 

většinu kardinálů přítomných 

v konkláve, pokud je počet 

volitelů beze zbytku dělitelný 

třemi. Pokud není, je nutná 2/3 

většina plus jeden. Pokud ani po 

13 dnech, v nichž proběhne 34 

volebních kol, se volitelé na 

osobě papeže neshodnou, postačí 

ke zvolení prostá většina hlasů. 

Kandidáti v té chvíli budou dva, 

kteří při posledním hlasování 

podle 2/3 většiny obdrželi nejvíce 

hlasů. Pravidla sepsal Jan Pavel 

II. proto, aby bylo papežům 

umožněno zemřít s důstojností, 

kterou si zasluhuje každá lidská 

bytost (od roku 1294 žádný 

papež nerezignoval). Zároveň 

myslel i na tajemníky a veškerý 

personál, který může zůstat na 

místech až do papežova pohřbu. 

Téměř 1 000 let zkušenosti, 

napsal v závěru, potvrdilo 

moudrost při volbě papežů. 

Papež Jan Pavel II. stárne, 

jeho projev i rozhodnutí jsou 

jednodušší, jsou koncentrací 

desetiletí modliteb, esencí 

zkušeností a přemýšlení, napsal 

světový tisk. 264. římský biskup 

se blíží osmdesátce. Papežovy 

hosté v Castel Gandolfu na konci 

léta 1997, polští manželé 

Malecčtí, jejichž ložnice byla 

přímo nad jeho, každé ráno 

poznali podle ťukání jeho hole, 

že už je na nohách. Zeptali se ho 

tedy, proč tak brzy ráno vstává. 

„Protože jak stárnu,“ řekl Svatý 

otec, „se rád dívám na východ 

slunce.“ 

pokračování příště 
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