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NOVÝ ROK…
Je zde již Nový rok, léta Páně dva tisíce dvanáct.
Starý rok jsme ukončili Silvestrem.
Ekonomové uzavřeli rok hospodářsky, plánovači
vymysleli plán na příští, účetní zhotovili bilance, již se
tiskne statistická ročenka ..., ale každý z nás chce, aby
v novém roce se nám žilo lépe, aby lidé se stali
lepšími, aby starý svět se proměnil v nový. Stane se to
někdy?
Nic na tomto světě se nedělá samo! Nic není
hotovo hned!
Svatý otec Jan Pavel I., který byl papežem pouze
měsíc, byl znám jako veliký přítel dětí. Řekl jim kdysi
tento příběh: „Jedné noci se mi zdálo, že v centru
velikého města otevřeli nový obchod s nápisem:
‘BOŽÍ DARY‘. Když jsem vešel dovnitř, uviděl jsem
stát anděla za pultem. Překvapeně jsem se zeptal:
Co prodáváš? Všelijaké Boží dary – odpověděl. Jsou
drahé? Ne, Boží dary jsou vždycky zadarmo. Díval
jsem se na velikou poličku, na které stály vázy
naplněné láskou, krabičky s nadějí, schránky naplněné
pokojem, a také i jiné vzácnosti: odpuštění, radost,
milosrdenství, trpělivost, štědrost, moudrost a úplně
na konci stála krabice s nápisem spása. Sebral jsem
odvahu, a protože jsem potřeboval všechny ty dary,
požádal jsem anděla: zabal mi, prosím, hodně Boží
lásky a celé odpuštění. Anděl to všechno připravil a já
jsem byl překvapený, že se všechny dary vešly do
jedné malé krabičky. Zeptal jsem se: jak je to možné?
Jak jsi dokázal všechno to tady umístit? A tehdy anděl
řekl: Ano, můj drahý! V tomto obchodě neprodáváme
zralé ovoce, leč pouze malá semínka, která musíš
vypěstovat!“
Pán Bůh nás vybavil vším, co je třeba k tomu,
aby svět byl dobrý a krásný. Ale každý Boží dar,
i když je zadarmo, je pro nás zároveň úkolem.
Bůh říká: „Vezmi do svých rukou zrnka lepší
budoucnosti a pečuj o ně! A tehdy uvidíš, že malá
zrnka lásky, naděje, pokoje, odpuštění, radosti a
moudrosti vyrostou a ten nový rok 2012 udělají
lepším.“
Sílu k tomu vyprošuji sobě i vám.
P. Slawomir Sulowski
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1. leden - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2. leden - památka sv. Bazila Velikého a Řehoře
Naziánského
Basil se narodil v Caesareji r. 330. Byl vzdělaný, vynikl
ve ctnostech. Žil poustevnickým životem, sestavil
klášterní pravidla, velkou a malou řeholi, která se stala
základem pro mnišský život na Východě. Po církevních
synodách, kterých se zúčastnil v Konstantinopoli,
mu bylo uděleno kněžské svěcení a r. 370 byl jmenován
biskupem rodného města. Přál si, aby mnišské komunity
byly v kontaktu s okolním prostředím a podílely se
na jeho náboženském, kulturním i sociálním povznesení.
Jeho pravidly řeholního života se dodnes řídí většina
východních mnichů.
Řehoř z Nazianzu se narodil jako Basil r. 330. Mnoho
cestoval, aby nabyl vzdělání. Svého přítele Basila
následoval do samoty, ale byl určen za kněze a biskupa.
Vynikal učeností a výmluvností. R. 381 byl zvolen
cařihradským patriarchou. Na námitky, že je již
biskupem sasimským, se z nového úřadu stáhl do ústraní,
po kterém vždy toužil.
6. leden - slavnost Zjevení Páně
V tento den si připomínáme mudrce z Východu, kteří se
přišli poklonit narozenému Ježíši.
8. leden - svátek Křtu Páně
15. leden - 2. neděle v mezidobí
17. leden - památka sv. Antonína, opata
Narodil se kolem roku 250 v Egyptě. Ve dvaceti letech
rozdal majetek po rodičích a uchýlil se na poušť.
Shromáždil rozptýlené poustevníky a dal jim pravidla
pro život v poustevnických osadách. Během více než 80
let opouštěl poušť, jen když bylo třeba, aby pomáhal
pronásledovaným křesťanům, a když v Alexandrii
veřejně vystoupil proti ariánským bludům. Zemřel v roce
356.
18. leden - památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů
Společná úcta k Panně Marii jako Bohorodičce zůstala
trvalým poutem mezi západními a východními křesťany
i po jejich rozdělení. Proto také úsilí o obnovení jejich
jednoty bylo často svěřováno právě jí. Slavení této
památky bylo pro naše diecéze povoleno 10. 9. 1966.
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21. leden - památka sv. Anežky Římské, panny a
mučednice

do Jeruzaléma, působil v Korintu, na Krétě a v Dalmácii.
Po Pavlově smrti se vrátil na Krétu, kde také zemřel.

Tato mladičká římská panna a mučednice položila život
pro víru v Krista ve 2. pol. 3. stol. nebo možná začátkem
4. stol. Úcta k ní se brzy rozšířila po celém křesťanském
Západě.

28. leden - památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a
učitele církve

22. leden - 3. neděle v mezidobí
24. leden - památka sv. Františka Saleského, biskupa
a učitele církve
Narodil se r. 1567 na zámku v Sales v Savojsku jako
potomek venkovského šlechtického rodu. R. 1593 byl
vysvěcen na kněze, horlivě šířil a bránil katolickou víru
v kalvínské oblasti jižně od Ženevského jezera. Spolu se
sv. Janou Františkou de Chantal založil r. 1610
kongregaci sester Navštívení Panny Marie. Zemřel
r. 1622 v Lyonu a 24. 1. 1623 byly jeho ostatky
přeneseny do Annency, kde za svého života působil jako
biskup. V r. 1665 byl prohlášen za svatého a později
za patrona novinářů a katolických spisovatelů.
25. leden - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Apoštol Pavel, pův. Šavel z Tarsu, nejprve jako
pravověrný žid pronásledoval křesťany. Jeho život se
však změnil po prožitku na jeho cestě do Damašku.
26. leden - památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Timotej byl synem řeckého otce a židovské matky.
Pocházel z Lystry v Malé Asii. Sv. Pavel ho získal pro
křesťanskou víru při své první misionářské cestě. Stal se
Pavlovým spolupracovníkem a také ho doprovázel na
některých jeho cestách. Zemřel v Efesu.

Narodil se kolem r. 1225 u Neapole v rodině hrabat
z Akvina. Studoval na Monte Cassinu a v Neapoli, kde
v 18 letech vstoupil k dominikánům. Studie dokončil
v Paříži a v Kolíně nad Rýnem pod vedením sv. Alberta
Velikého. Působil jako profesor teologie a filozofie
v Římě, v Paříži a v Neapoli. Je nejvýznamnějším
představitelem scholastické filozofie a teologie. Zemřel
r. 1274 ve střední Itálii cestou na II. lyonský koncil.
V r. 1323 byl prohlášen za svatého, r. 1567 za učitele
církve a r. 1880 za patrona katolických škol.
29. leden - 4. neděle v mezidobí
31. leden - památka sv. Jana Boska, kněze
Narodil se r. 1815 u Turína v rodině chudých rolníků.
Když se stal knězem (r. 1841), věnoval se opuštěným
dětem z rozvrácených rodin a dělnické mládeži v Turíně.
Jeho výchovný systém byl založen na předcházení
chybám a životním omylům mladých lidí, vyhýbal se
nátlaku a hrozbám. Založil Oratoř sv. Františka
Saleského, kde se konaly večerní přednášky; její součástí
byl učňovský domov, střední škola, odborné kurzy;
organizoval i prázdninové tábory. Aby toto jeho dílo
mohlo pokračovat, založil řeholní společenství salesiánů
a stal se spoluzakladatelem kongregace sester Panny
Marie Pomocnice. Zemřel 31. 1. 1888, za svatého byl
prohlášen v r. 1934.

Titus se narodil v pohanské rodině v Antiochii v Sýrii.
Doprovázel Pavla a Barnabáše na apoštolský sněm

VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA
Různá náboženství mají problémy s kladným
hodnocením lidského těla, se vším, co je spojené se
světem, co se týká hmoty. Náboženství ze své
podstaty chtějí pozvednout duchovno, ukázat, co se
skrývá pod povrchem skořápky, které říkáme tělo.
V zamyšlení nad duší mnohdy podceňují tělo.
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„Tělo“ jako něco špatného, nečistého,
nakaženého vidíme především v náboženstvích
východu a to jak v dějinách, tak i dnes. Útěk směrem
k reinkarnaci, k nirváně je ve
východních
náboženstvích útěkem před utrpením, které je v těle,
a proto se blíží k dokonalosti tibetští mniši, jejichž
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meditace je přibližuje k duchovnu a tělo se stává
něčím nepodstatným. V době Kristově populární
řecká filosofie v hlavním proudu přihlíží také k
idejím, které nejsou z „toho světa“, jsou právě
jakýmsi „dokonalým odrazem věcí toho světa“; jejich
„formou“, můžeme říci jejich duší – prototypem,
„Božským“ projektem. Už v prvních staletích se
v tomto duchu zrodil (pro křesťanství velice
nebezpečný) náboženský proud, který zdůrazňoval
hříšnost a špatnost těla a hmoty jako takové –
arianismus. Jeho varianty stále
potkáváme v křesťanském myšlení. I
dnes se „radikálové“, často nevědomě,
přibližují k těmto ideám. Stále existuje
pokušení snadno rozdělit lidi, hodnoty
a věci na zlé a dobré, čisté a nečisté
podle jasného, jednoduchého kriteria.
Bohužel to ale není správné a
spravedlivé, a co je nejdůležitější, není
to Boží. Nemá to nic společného s Boží
láskou a milosrdenstvím. Odrazy
tohoto myšlení nalézáme také u
křesťanských autorů, mnohdy je ale
jejich myšlení přenesené a obrazné a
měli bychom je správně interpretovat.
Např. u sv. Pavla v jeho listech snadno
najdeme myšlení odsuzující svět či tělo. Můžeme
používat „svět“ a „tělo“ u sv. Pavla jako synonyma
zla, ale jen ve velice omezeném smyslu toho slova.
Sv. Pavel srovnává zlo se světem, protože vidí
ve světě spoustu zla, což je pravda, avšak nečiní svět
nástrojem či pramenem osobního zla.
Bůh stvořil svět a člověka jako hmotu. Dal
člověku podobu těla a řekl, že je dobré. Písmo jasně
říká, že Bůh stvořil svět jako dobrý. Čteme o tom
v příběhu o stvoření světa. Všechno, co Bůh stvořil –
celou hmotu, svět, vesmír, živé bytosti – stvořil ve
své podstatě dobré. Také i člověk, když následuje
Boží stvoření a k tomu je přece povolán, když
nezneužívá své možnosti, koná dobré věci, je dobrý.
Celá činnost člověka je něčím dobrým a krásným.
Konečně rozhoduje láska, protože z ní vyplývá ono
stvoření. I všechno, co dobré člověk dělá, je takovým
„tvořením“. Také lidská sexualita je ve své podstatě
dobrá, protože je projevem lásky.
Tělo a svět bývaly odsuzované, protože mnozí
v nich viděli pramen lidského hříchu, jakýsi úkryt
zla. Zlo ale nepramení z hmoty. Hmota je spíš jeho
obětí, je jím poškozená. Zlo se rodí „v duchu“,
v rozhodnutí svobodné duchovní bytosti. To lidské
nitro rozhoduje mezi dobrem a zlem. Tělo může být
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závislé na zlu nebo k němu být kladně naladěné, ale
je to důsledkem volby lidského rozumu, lidského
srdce. Organismus závislý (nebo který má zálibu)
na drogách, alkoholu, internetu nebo čemkoli je jen
v „chemické“ fází závislosti, ale tento organismus
nemůže za tu závislost. Začátek závislosti je ve vůli,
v rozhodnutí „ducha“.
Když sv. Pavel hovoří o odmítnutí těla a světa,
hovoří právě o odmítnutí toho „světa a těla“, který
odmítá Boha, který smysl své existence vidí jen
v sobě, v užívání sebe. „Duch“ je
odpovědí, jak se dostat ven,
z „hříšnosti těla a světa“. Sv. Pavel
nás vyzývá, abychom na prvním místě
pozvedli ducha, žili z ducha a konali
skutky dobra a lásky. Nejde o to,
abychom hledali nějakou dokonalou
čistotu a ochranu před „světem“,
abychom odcizili své tělo a snažili se
je nějakým způsobem potlačit. Máme
pozvednout ducha k Bohu. Bůh chce
svět a tělo, chce ho krásné a šťastné.
Útěk
k všelijakým
„čistým“,
vyvoleným
spiritualitám
nebo
náboženstvím, k životu „bez těla a
světa“, jen z ducha, je klamem a
křehkou iluzí, protože Bůh takový svět nechtěl a
nechce. Možná i proto dopustil a stále dopouští hřích,
abychom nebyli „příliš dokonalí“. Chce, abychom
potřebovali jeho odpuštění a jeho blízkost.
Věroučná pravda o zmrtvýchvstání, o vzkříšení
těla ukazuje, že duch a tělo jsou stejně důležité. To
jsou hlavně filosofické pojmy. Člověk existuje jako
celý. Takovým ho chce Bůh, tak ho stvořil. Když
člověk zapomene na ducha, stává se zvířetem –
degraduje svoji důstojnost. Když chce utéct od těla,
žije ve lži, protože není anděl. V nebi také budeme
mít tělo. To je zásadní pravda o vzkříšení těla.
Člověk nebude jen jako duch, bude mít tělo, bude
tělesný, i když to tělo bude nové, zmrtvýchvstalé,
vykoupané v Beránkově krvi. Kristus vstal mrtvých
jako první, proto nás vede k branám nebe a nabízí
věčný život, který začíná už zde, na zemi. Proto
potřebujeme víru, abychom přijali pozvání
ke vzkříšení, ke správnému životu z těla a duše.
Křesťanství není cvičením, jen cestou k dokonalosti.
Křesťanství je především zastávkou, kde se
potkáváme s přítelem, který pak jde s námi v dobrém
i zlém. Ten přítel je naším průvodcem a mistrem … a
Otcem. Tím přítelem je zmrtvýchvstalý Ježíš.
P. Paweł Zaczyk
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ROK BIŘMOVÁNÍ
V tomto čísle vám přinášíme druhou část textu katechismu katolické církve o svátosti biřmování. Věříme, že
nám to pomůže obnovit a uchovat si vědomí, že v biřmování jsme dostali velké dary a také za ně být vděční.
KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE
SLAVENÍ BIŘMOVÁNÍ
1297 Posvěcení posvátného křižma je důležitým okamžikem před slavností biřmování a v jistém slova smyslu
tvoří její součást. Na Zelený čtvrtek během mše při svěcení olejů biskup světí posvátné křižmo pro celou svoji
diecézi. Ve východních církvích je toto svěcení vyhrazeno dokonce patriarchovi:
Syrsko-antiochijská liturgie se takto vyjadřuje v epiklezi posvěcení posvátného křižma: „[Otče ... sešli svého
svatého Ducha] na nás a na tento olej před námi a posvěť jej, aby byl pro všechny, kteří jím budou pomazáni a
poznamenáni: svatým křižmem (myrhou), kněžským křižmem, královským křižmem, pomazáním radosti, šatem
světla, pláštěm spásy, duchovním darem, posvěcením duší i těl, věčným štěstím, nezrušitelnou pečetí, štítem víry
a nepřemožitelným pancířem proti všem nástrahám Protivníka“.

1298 Když se biřmování slaví odděleně od křtu, jak tomu bývá v římském obřadu, liturgie svátosti začíná
obnovou křestních slibů a vyznáním víry biřmovanců. Z toho jasně vyplývá, že biřmování navazuje na křest. Je-li
křtěn dospělý, dostává ihned biřmování a přijímá tělo Páně.
1299 V římském obřadu biskup vztahuje ruce nad shromážděné biřmovance – gesto, které je od dob
apoštolských znamením daru Ducha. A sám biskup pak vzývá vylití Ducha:
Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu těmto svým služebníkům
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:
dej jim ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň je duchem bázně před tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

1300 Následuje podstatný obřad svátosti. V latinském obřadu „se svátost
biřmování uděluje prostřednictvím pomazání křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky a prostřednictvím slov:
'Přijmi pečeť daru Ducha svatého'“. Ve východních církvích se pomazání křižmem koná po modlitbě epikleze, na
nejvýznamnějších částech těla: na čele, na očích, na nose, na uších, na rtech, na prsou, na zádech, na rukách a na
nohách; každé mazání se doprovází formulí: „Pečeť daru, kterým je Duch svatý“.
1301 Políbení pokoje, kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se
všemi věřícími.

ÚČINKY BIŘMOVÁNÍ
1302 Ze slavení biřmování vyplývá, že účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno
apoštolům v den letnic.
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1303

V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti:
-

hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství, jež nám dává právo volat: „Abba, Otče“ (Řím 8,15);
pevněji nás spojuje s Kristem;
rozmnožuje v nás dary Ducha svatého; dokonaleji nás připoutává k církvi;
poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem jako
opravdoví Kristovi svědkové, abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy
nestyděli za kříž.

„Uvědom si, že’s dostal duchovní pečeť, "Ducha moudrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznání a zbožnosti,
Ducha Boží bázně" a uchovej si to, cos dostal. Bůh Otec tě poznamenal svým znamením, Kristus Pán tě utvrdil a
vložil do tvého srdce Ducha jako záruku."

1304 Biřmování – stejně jako křest, jehož je naplněním – se uděluje pouze jedenkrát. Vtiskuje totiž do duše
nezrušitelné duchovní znamení, „charakter“; ten pak je znamením toho, že Ježíš Kristus vtiskl křesťanovi pečeť
svého Ducha a přitom ho oděl mocí shůry, aby byl jeho svědkem.
1305 Tento „charakter“ zdokonaluje obecné kněžství věřících, přijaté při křtu, a „biřmovanec dostává moc
veřejně vyznávat křesťanskou víru, téměř jako z úředního pověření (quasi ex officio)“.

KDO MŮŽE PŘIJMOUT TUTO SVÁTOST?
1306 Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který ji dosud nepřijal. Protože křest, biřmování a
eucharistie tvoří jednotný celek, „věřící jsou povinni přijmout tuto svátost ve vhodnou dobu“; bez biřmování a
eucharistie je totiž svátost křtu jistě platná a účinná, ale uvedení do křesťanského života zůstane nedokončené.
1307 Latinská tradice označuje za výchozí bod pro přijetí biřmování „věk, kdy člověk začíná rozlišovat“.
Nicméně v nebezpečí smrti mají být děti biřmovány, i když ještě nedosáhly věku rozlišování.
1308 Mluví-li o biřmování jako o „svátosti křesťanské dospělosti“, nesmí se tím směšovat dospělý věk víry
s dospělým věkem přirozeného růstu; také se nesmí zapomínat, že milost křtu je zdarma poskytnutá a nezasloužená
milost vyvolení, která nepotřebuje nějakého "schválení", aby se stala účinnou. Připomíná to svatý Tomáš:
"Tělesný věk nepodmiňuje duši. A tedy i v chlapeckém věku může člověk dosáhnout dokonalosti duchovního věku,
o němž kniha Moudrosti (4,8) říká: ‘Vážené stáří nespočívá v délce života, neměří se počtem let.‘ A proto mnozí, kteří
v dětském věku dostali sílu Ducha svatého, velkodušně bojovali pro Krista až k prolití krve."

1309 Příprava na biřmování má být zaměřena k tomu, aby vedla křesťana k důvěrnějšímu spojení s Kristem,
k živější důvěrnosti s Duchem svatým, s jeho působením, s jeho dary a pobídkami, aby mohl lépe převzít
apoštolskou odpovědnost křesťanského života. Proto také katecheze před biřmováním bude usilovat o to,
aby probudila smysl pro příslušnost k církvi Ježíše Krista, a to jak ke všeobecné církvi, tak k farnímu společenství.
Právě na tomto společenství spočívá zvláštní odpovědnost za přípravu biřmovanců.
1310 Pro přijetí biřmování je nutno být ve stavu milosti. Je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, aby byl člověk
očištěn před přijetím daru Ducha svatého. Mnohem horlivější modlitba má připravovat k tomu, aby člověk přijímal
sílu a milosti Ducha svatého ochotně a pohotově.
1311 Je vhodné, aby si kandidáti pro biřmování, tak jako pro křest, našli duchovní pomoc kmotra nebo kmotry.
Doporučuje se, aby to byla táž osoba, která byla vybrána pro křest, aby se lépe zdůraznila jednota obou svátostí.
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KDO UDĚLUJE BIŘMOVÁNÍ
1312 „Původně přisluhuje biřmováním“ biskup.
Na východě obyčejně kněz, který křtí, uděluje také hned biřmování při jedné a téže slavnosti. Vykonává to však
posvátným křižmem posvěceným patriarchou nebo biskupem: to vyjadřuje apoštolskou jednotu církve, jejíž svazky
jsou upevňovány svátostí biřmování. V latinské církvi se tentýž řád uplatňuje při křtu dospělých, nebo v případě,
kdy je připouštěn do plného společenství s církví pokřtěný, který náleží do jiného křesťanského společenství,
v němž svátost biřmování není platná.
1313 V latinském obřadu řádně uděluje biřmování biskup. I když biskup může ze závažných důvodů dát kněžím
dovolení, aby udělovali biřmování, je právě kvůli významu této svátosti vhodné, aby je uděloval on sám,
a nezapomínal, že právě z tohoto důvodu bylo udělování biřmování časově odděleno od křtu. Biskupové jsou
nástupci apoštolů, oni dostali plnost svátosti kněžství. Skutečnost, že oni udělují tuto svátost, ozřejmuje, že jejím
účinkem je mnohem těsnější spojení těch, kteří ji přijímají, s církví, s jejími apoštolskými počátky a s jejím
posláním vydávat svědectví o Kristu.
1314 Je-li křesťan v nebezpečí smrti, má mu udělit biřmování kterýkoliv kněz. Církev totiž chce, aby žádné
z jejích dětí, i těch nejmenších, neodešlo z tohoto světa, aniž by bylo zdokonaleno skrze Ducha svatého darem
plnosti Kristovy.

SOUHRN
1315

„Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.
Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich
nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce a oni přijali Ducha svatého“
(Sk 8, 14-17).

1316

Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha svatého, aby nás hlouběji zakořenil
do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji
připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným
činy.

1317

Biřmování, stejně jako křest, vtiskuje do křesťanovy duše duchovní znamení, nezrušitelný charakter;
proto se tato svátost může přijmout jen jedenkrát za život.

1318

Na Východě se uděluje tato svátost hned po křtu a následuje účast na eucharistii; tato tradice podtrhuje
jednotu tří svátostí uvedení do křesťanského života. V latinské církvi se tato svátost uděluje až po
dosažení věku plného užívání rozumu a její slavení je obyčejně vyhrazeno biskupovi; tím se vyjadřuje, že
tato svátost upevňuje církevní svazky.

1319

Kandidát biřmování (biřmovanec), který dosáhl věku užívání rozumu, má vyznat víru, být ve stavu
milosti, mít úmysl přijmout svátost a být připraven vzít na sebe svůj úkol Kristova učedníka a svědka ve
společenství církve i v časných záležitostech.

1320

Podstatou obřadu biřmování je pomazání posvátným křižmem na čele pokřtěného (na Východě též na
jiných částech těla) doprovázené vkládáním rukou přisluhovatele a slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha
svatého“ v římském obřadu, resp. „pečeť daru, kterým je Duch svatý“ v byzantském obřadu.

1321

Je-li biřmování slaveno odděleně od křtu, jeho spojení s ním je vyjádřeno kromě jiného obnovou
křestních slibů. Slavení biřmování během eucharistické oběti přispívá ke zdůraznění jednoty svátostí
uvedení do křesťanského života.
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Jako minule k textu Katechismu připojujeme další text přibližující problematiku svátosti biřmování. Dnes je
to text kard. Tomáše Špidlíka o známkách Ducha Svatého v životě křesťana.

ZNÁMKY DUCHA SVATÉHO
Duch Svatý je Bůh a Bůh je neviditelný. Jak můžeme tedy poznat, že někdo je "duchovní" v pravém slova
smyslu? Bůh je sice neviditelný, přesto však víme jistě, že je. Poznáváme to ze znamení jeho působnosti. Totéž
platí i o přítomnosti Ducha Svatého v člověku. I tu jsou jistá znamení, z nichž se dá usuzovat, že je někdo opravdu
duchovní. Která z nich jsou nejpůsobivější?
Otázku duchovní hodnoty lidí položili v prvních dobách křesťanských zvláště tzv. gnostikové. Tito sektáři
rozdělili lidi na tři skupiny: lidi hmotařské, lidi se zájmy duševními a nakonec ty, kteří jsou skutečně duchovní. Ti
poslední se poznávají podle toho, že dospěli ke gnosi, tj. k vyššímu poznání božských věcí. Znají to, o čem ostatní
nemají potuchy.
Proti gnostikům psal sv. Irenej z Lyonu. Všiml si, že se dopouštějí především dvojího omylu. Nesmíme
rozdělovat lidi do skupin tak, aby jedni byli zásadně a trvale lepší než druzí. Kristus slíbil svého Ducha všem křesťanům, mohou být tedy duchovní všichni. Nemohou snad dospět k vyššímu poznání tajemství. V tom však nespočívá pravá duchovnost. Neklamným znakem Božího Ducha v člověku je naopak láska: "Podle toho všichni poznají,
že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem" (Jan 13,35). "Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící" (1Kor 13,1).
Je to odpověď jednoduchá, plně pravdivá, věrná evangeliu. Přece však nerozřeší všechny pochybnosti. Jak
poznáme, že někdo má opravdovou lásku? Vždyť láska je Bůh (srv. 1Jan 4,8) a Bůh je tajemství. Posuneme tedy
základní otázku poněkud dále. Jaké jsou známky, že někdo má pravou lásku? "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
za své přátele položí svůj život" (Jan 15,13). V duchu těchto slov se v církvi od samého počátku považovalo za
neklamnou známku svatosti mučednictví pro Krista. Řadu uctívaných světců otvírají tedy mučedníci. To, že vydrželi muka a dokázali položit život "v slabosti těla", je zřejmý důkaz síly Ducha, který je posiloval.
Není dáno všem, aby krví potvrdili své sjednocení s Bohem. Proto už sv. Irenej (který sám umřel jako mučedník) upozorňuje, že i ostatní věřící mohou vydat svědectví o lásce Boží a Duchu Svatém, "skrze víru a neporušený život“. Teologové i dnes hájí, že bez milosti Boží nemůže nikdo plně zachovat zákony mravnosti.
Žije-li někdo z víry a zachovává-li přikázání, je to známka, že je Bůh s ním. "Kdo
má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje" (Jan 14,21). Známkou duchovního člověka je tedy čistá víra, dobrý život, ctnosti, neporušené mravy.
Co pak soudit o jiných, mimořádných znameních milosti? V životě světců čteme o
zázracích. Je zajímavé, že oni sami je skrývali a nepovažovali za známku osobní
svatosti. Zázračné vyslyšení spíš potvrzuje víru v sílu modlitby a důvěry v Boha.
Nepřímo vydává svědectví o osobní hodnotě toho, kdo se s takovou důvěrou dovede modlit.
Pokud jde o vidění, zjevení, extáze apod., bývá církev dlouho zdrženlivá v úsudku. Je tu totiž velké nebezpečí klamu i nemoci. Kromě toho sv. Jan Klimak pochybuje o užitečnosti některých zjevení. Kdosi mu řekl: "Blažené oči, které viděly anděla!" Odpověděl suše: "Daleko blaženější je ten, kdo vidí svůj vlastní hřích!" Z toho ovšem neplyne, že nejsou též zjevení i vidění pravá. Mívají obyčejně zvláštní poslání. Nedá se však neomylně usuzovat, že by se jich vždycky dostalo jenom těm, kteří
jsou duchovně vyspělejší než jiní.
Gnostici považovali za dokonalého toho, kdo má zvláštní poslání. Montanisté vyhledávali ty, kdo uměli
"prorokovat", zjevovat skryté věci. Takové hodnocení duchovního života vede k exaltovanosti a na zcestí. Přesto
však Duch Svatý dává křesťanům jakési zvláštní pronikavé vědomosti. Začínají mít vytříbenou mysl pro to, co je
dobré a co zlé, ba dokonce zvláštní cit pro druhé. Jsou-li dobří nebo jsou-li na špatné cestě. Světci dovedou často
"číst v srdci". Ale i u obyčejných křesťanů odhadujeme jejich pokrok v duchovním životě podle správnosti a jasnosti svědomí, citlivosti pro dobro. Vždyť zbožnost je podle sv. Tomáše Akvinského "pohotovost pro všechno dobré".
"Boha vidět nemůžeme," říká sv. Řehoř Veliký. Vidíme však jeho dílo. Totéž platí i o Duchu Svatém v
srdci člověka. Vidíme-li podivuhodné skutky, jsme si jisti, že v mysli lidí, kteří je konají, bydlí Bůh."
Tomáš Špidlík, „Prameny světla“
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VÁNOČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
Jako každý rok, i tento rok si děti z naší
farnosti připravily vánoční představení pro školy.
Letos se do jeho přípravy zapojily kromě starších (už
ostřílených dětí) i ti opravdu malí.
V programu pro mateřské školy a první
stupeň základních škol předvedly děti vánoční příběh
o narození Ježíška, který byl doplněn vánočními
koledami a mluveným slovem. Přestože většině
hlavních protagonistů nebylo více než deset let, a
některé ovečky byly na podiu sotva vidět, vše se
dětem moc povedlo.
Novinkou byl vánoční program pro děti
druhého stupně ZŠ a nižšího gymnázia.
Prostřednictvím velmi pěkné počítačové prezentace
propojené se slovem katechety a koledami se studenti
mohli přenést do Betléma, Nazareta a dalších míst
vánočního příběhu a srovnat si své představy o
vánočních událostech s opravdovými historickými a
zeměpisnými reáliemi.
Během 4 představení navštívilo vánoční
program, který se tradičně hrál v kostele svatého Jana
Křtitele, něco kolem 700 žáků mateřských
a základních škol a nižšího gymnázia. Poděkování
patří jak rodičům a všem, co – tradičně – pomáhali,
tak samotným dětem a zpěvákům. Nezklamala ani
středisková kuchyně, která neopomněla dětem
nabídnout na svačinku jejich oblíbené párky. I přesto,
že je během adventu děti měly dvakrát do týdne na
rorátech, opět slavily velký úspěch.
Lenka Špatná
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O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH
“V církvi je mnoho životních forem, ale žádná, ani ta nejvyšší, nemůže vyjádřit plnost následování Krista. Tak je
tomu i mezi řádovými společenstvími. Každé má svůj vlastní ráz a svou hlavní úlohu. Zde musí zůstat tato
různorodost zachována. Úlohou řádů je být k dispozici církvi, a tu mohou účinně splnit jen tehdy, zůstanou-li
takovými, jakými jsou.
Felix Schlösser

PREMONSTRÁTI – OPRAEM
„…modlitbou a službou chceme sloužit lidské rodině v duchu prostoty, pohostinnosti, smíření a pokoje pro dobro
Církve a světa, zvláště tam, kde se Kristus nachází uprostřed chudých, trpících a těch, kteří jej neznají…“
(z generální kapituly)
Řád premonstrátských řeholních kanovníků má své počátky ve Francii na počátku
12.století.
Kanovník je kněz, který patří ke katedrální kapitule nebo kapitulnímu chrámu. Premonstráti
se řídí řeholí sv. Augustina – kánony, tzn. pravidly o 34 kapitolách; členové komunit se
nazývají kanovníci.
Hlavní činností je kazatelství, duchovní správa, působení ve vědě, školství, charitě – což
odpovídá jejich heslu: “Připraveni ke každému dobrému dílu“.
V dějinách řádu jsou dvě rozdílná pojetí života – na západě obnova klášterů v uzavřenějším
stylu života, za Alpami řeholníci působí i mimo klášter. Oba dva směry se vzájemně obohacují a doplňují.
Bratry premonstráty poznáme podle bílého řeholního oděvu skládajícího se z hábitu, škapulíře (pás visící
uprostřed), cingula a pláštěnky, kterou nosí pouze řeholníci a kněží (ne terciáři).
Proč premonstráti? Název je odvozený od lesního údolí Prémontré, původně
neobyvatelné pustiny, kterou mniši za tvrdých podmínek zvelebili a postavili zde
klášter.
Zakladatelem premonstrátů je sv. Norbert z Xantenu. (Bývá zobrazován
s monstrancí.)
V jeho životě najdeme – jako u mnoha svatých – radikální obrat: po pádu
z koně slyší hlas, který mu vyčítá minulý život, a ze ctižádostivého mladíka se stává
misionář a kazatel. V Magdeburgu je jmenován arcibiskupem a mimo jiné se snaží i
o reformu kanovnického a kněžského života. Usmiřuje rozhádané rodiny či města,
proto jej nazývají „andělem pokoje“. Je také patronem bezdětných manželství (jen
pro zajímavost: narození řádu je datováno jako narození Ježíše – vzniká o půlnoci
z 24. na 25. prosince). Devět let po smrti sv. Norberta – vzhledem k historické
skutečnosti, kdy město Magdeburg je v rukou protestantů – jsou jeho ostatky
přeneseny do Prahy, na Strahov (klášter založený olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem).
Ocitáme se tedy v českých zemích, kde jsou kláštery premonstrátů zakládány již od roku 1142.
Je to již zmiňovaný Strahov, dále Želiv, Litomyšl, Hradisko, Louka u Znojma, Teplá …
V současné době můžeme premonstráty navštívit nejen na Strahově, ale i v Nové Říši, na Želivu, v Teplé,
na Sv. Kopečku u Olomouce. S těmito místy jsou spojená významná jména opatů premonstrátského řádu našich
zemí:
P. Metoděj Zavoral – opat strahovský – zemřel v roce 1942 – přítel Karla Čapka, kterému také
zorganizoval pohřeb.
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P. Bohumil Vít Tajovský – opat želivský – (mimo jiné bratranec Anastáze
Opaska), který byl odveden ve vykonstruovaném procesu „Číhošťský zázrak“,
odsouzen na 20 roků a během jedenácti a půl let vystřídal věznice Pankrác, Valdice,
Mírov, Leopoldov. Přiblížení života statečných řeholníků najdeme v knize
rozhovorů „Člověk musí hořet“.
P. Augustin Machalka – opat Nové Říše – klášter nejprve přepaden
gestapem, pět řeholníků premonstrátů umučeno v koncentračním táboře Osvětim,
část komunity přemístěna do Buchenwaldu, kde se dožili konce války.
P.A.Machalka odsouzen komunisty na 25 let těžkého žaláře…
P. Michael Josef Pojezdný – nynější opat strahovské kanonie.
Tímto jsme ale řád premonstrátů nevyčerpali: velmi důležitou součástí je
společenství laiků i kněží, tzv. Třetí řád sv. Norberta = terciáři, jejichž zakladatelem
P. Bohumil Vít Tajovský
je sám sv. Norbert a patří k nejstarším v církvi.
Jeho členové se přidružují ke konkrétní řeholní komunitě a řídí se Norbertovým paterem: život kající,
eucharistický, mariánský, apoštolský a liturgický. U nás máme Terciáře při Kongregaci sester premonstrátek ze Sv.
Kopečku, Společenství Magnificat v Teplé a Třetí řád při Strahovské kanonii.
I pro neodborníky v oboru psychiatrie je velmi známý želivský jáhen, terciář Doc. MUDr. Max Kašparů
(psychiatr a pedagog).
Ve výčtu nesmíme zapomenout na řeholní sestry, které působí např. v klášterech Doksany u Litoměřic (zde
se mimo jiné zabývají pěstováním léčivých bylin), Želiv (Premonstrátský institut, založený opatem Tajovským) a
na Svatém Kopečku u Olomouce (Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek). Kontemplativní
zaměření je spojeno s prací v terénu (zvláště duchovně vzdělávací činnost).
A nejen v modlitbě můžeme vzpomenout šumperských premonstrátů: bývalého pana děkana P. Heřmana
Rakovského, bratra Břetislava…
Pro internetové „hledače“poučení a zajímavostí adresa: www.premonstrati.org
Lenka Šafaříková

Moravsko-slezská křesťanská akademie zve na přednášku:

Blahoslavená Matka Tereza a její spiritualita
Přednáška se uskuteční dne 27. ledna 2012 od 19.00 hodin na Farním středisku v Šumperku.
Přednášet bude P. Jaroslav Brož, kněz královéhradecké diecéze, na kněze byl vysvěcen v roce 1988. Po základním
studiu teologie v Litoměřicích působil v několika farnostech. Od roku 1990 vyučuje Nový zákon na Katolické
teologické fakultě v Praze. Studoval na Papežském biblickém institutu v Římě a na Hebrejské univerzitě
v Jeruzalémě. Doktorát z teologie získal v roce 2000 na UK v Praze. Víc než deset let spolupracuje s Misionářkami
lásky (blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty) v Praze a v posledních letech také v zahraničí, včetně výukových
kurzů pro sestry v Kalkatě. Patří ke kněžskému hnutí Corpus Christi, které Matka Tereza uvedla v život
pro diecézní kněze, kteří chtějí žít z její spirituality.
Zdenka Hlaváčová
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Poradenství v obtížných situacích
Úterý
31.
1.
od
9.30
do
18.00
s Bc. Marcelou Řezníčkovou - učebna, 1.
Objednání termínů na tel. 731 402 395.

–
patro

poradenství
UVAX ,

v obtížných
situacích
M. R. Štefánika 28.

Psychologické doprovázení na cestách života - poradenství
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou (roz. Večeřovou), absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie
(pokračuje v psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze). 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.
Pro děti od 5 let a jejich rodiče – hudebně dramatická dílna souvislá s lidovými a křesťanskými svátky a
tradicemi. Po úspěšném setkávání v minulém roce se uskuteční další v sobotu 14. ledna od 9.30 do 11.00
na farním středisku. Setkání bude opět motivováno jedním známým světcem, kterého mají děti podle
indicií během programu uhodnout.
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.
Tvořivé dílny
V pátek 27 1. 2012
Vstupné 20 Kč/osoba.

v

19.00

na

farním

středisku

–

tvoření

se

zimní

tematikou.

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)
Bližší informace na tel. 731 402 395 nebo www.cprsumperk.estranky.cz.
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Milí čtenáři, každý měsíc se v časopise objevuje bohatá nabídka programů Centra pro rodinu. V některých
číslech časopisu se v průběhu roku objevily krátké reportáže z různých akcí. Do tohoto čísla jsme zařadili
fotografie z několika programů, které proběhly koncem roku 2011, které by mohly sloužit jako obrazová
pozvánka.
POBYTOVÝ VÍKEND PRO ŽENY „JSI DRAHOCENNÁ V MÝCH OČÍCH“

PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

MIKULÁŠ PRO NEJMENŠÍ
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VÁNOČNÍ DIVADLO V NOVÉM MALÍNĚ
Každý rok si v Novém Malíně připomínáme narození
Ježíška kratičkou divadelní scénkou. 16. 12. jsme naše vystoupení
předvedli v místním penzionu babičkám a dědečkům, kteří nás
odměnili potleskem, cukrovinkami a někteří i slzičkami dojetí.
Divadlo se nám všem moc povedlo, společně jsme si zazpívali
koledy, pár dětiček hrálo na flétnu nebo housle.
V našem kostelíku bylo divadlo náročnější, už kvůli
ozvučení a také si každý musel pamatovat, odkud vychází a kdy.
Ale všechno jsme krásně zvládli. Děti byly moc úžasné, každý svou
roli zahrál na jedničku.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem účastnili divadelní scénky. Poděkování zvlášť patří našim
nejmenším - ovečkám.
Lenka Prokopová
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Moc zdravím všechny čtenáře v novém roce. Už je to třetí rok, ve kterém dostáváte do rukou Tam&Tam. Chci hned na začátku poděkovat všem,
kdo jste k tomuto dílu přiložili ruku. Z mnoha stran slyším o něm dobrá slova,
která potěší. Zvykli jsme si, že na začátku měsíce dostaneme časopis do rukou… Uvědomme si však, že je to jedná z těch věcí, které nejsou samozřejmostí. Další číslo nespadlo
z nebe. Někdo jej musel připravit, napsat, sestavit, zařídit tisk. Proto dnes děkuji všem, kdo pro to pracujete. Ostatní povzbuzuji: nebojte se přispět svým textem. Určitě ne každý článek otiskneme, ty však, které
uznáme za přínos pro mnohé, určitě. V minulém čísle jsem nabídl prostor pro vaše rozjímání o svátosti
biřmování, vaše zážitky, postřehy, svědectví. Dosud sice nic nepřišlo, ale nabídka platí.
Psal jsem také o možnosti přijetí svátosti biřmování pro všechny starší farníky, kteří dosud
biřmováni nejsou. Snad během minulého měsíce jste o tom přemýšleli. Proto všechny (tak ty, kteří
se už nějak hlásili, jak i ty, kteří se teprve rozhodují) zvu na první organizační setkání. Bude se konat v pondělí 16. 1. v 18.00 hod. na středisku v Šumperku. Tam se domluvíme na celém průběhu
přípravy. Zvu všechny ty, kteří se loni neměli odvahu přidat k mladým, a po přijetí svátosti biřmování touží.
Rád bych se ještě vrátil k tomu, co jsme letos společně prožívali v adventu. Moc děkuji všem, kdo
jste přijali nabídku ranní modlitby na rorátech. Bylo nás denně opravdu moc a jsem šťastný, že jsme to
tak krásně využili. Myslím si, že se to stane šumperskou tradicí. Děkuji za připravené zpěvy, varhaníkům,
zpěvákům, vám, kteří jste se nebáli do zpěvu zapojit. Roráty byl pokus, který se osvědčil. Dobrá věc se
podařila, díku za to Bohu i vám všem.
Děkuji také všem, kdo jste pomohli připravit ve farnosti krásné vánoční svátky. Pán Bůh zaplať.
V měsíci lednu nás čeká tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů. Podrobný program ekumenických modliteb vám přinášíme v tomto čísle časopisu. Srdečně zvu k účasti na těchto setkáních. Kéž
nám pomohou udělat krok na cestě k plnému společenství a jsou znamením vzájemné lásky a úcty mezi
křesťany.
Na začátku února se koná opět ples farností. Letošní změnou je místo konání. Po dlouhém hledání
lépe vyhovujících prostorů padlo na Bludov. Z důvodů organizačních a hygienických bylo třeba dosavadní místo opustit. Bude to sice složitější kvůli dopravě, avšak překážky jsou proto, aby se se překonávaly
… Věřím, že na novém místě, navíc za účastí také bludovských farníků, které srdečně k nám zveme, bude
ples opět radostným a krásným zážitkem pro všechny. Máme tu sice plakátek, ale chci vás tímto pozvat
osobně. Přijďte vytvořit plesající a radující se společenství. Srdečně zvu.
Na závěr přeji vám do nového roku Boží požehnání. Kéž se nám všem daří pěstovat ta všechny Boží zrnka, o kterých jsem psal v úvodníku. S Boží pomoci se náš život může stát krásnou kvetoucí zahradou.
Kéž by se tak stalo.
P. Slawomir
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EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB
KDO SLOUŽÍ /
KTERÁ CÍRKEV

DATUM

KDE

ČAS

BRATRSKÁ JEDNOTA
BAPTISTŮ VIKÝŘOVICE
Šumperská 272, Vikýřovice

18.00

Po J. Sladovník,
Církev československá
husitská

CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ
K.H.Máchy 10, Šumperk

18.00

17.1.2012

Út M. Coufal,
Armáda spásy

CÍRKEV ČS. HUSITSKÁ
Gen. Krátkého 14, Šumperk

18.00

18.1.2012

St I. Stanko,
Bratrská jednota baptistů
Vikýřovice

CÍRKEV
STAROKATOLICKÁ
Husitská 14, Šumperk

18.00

19.1.2012

Čt P. Zaczyk,
Římskokatolická církev

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Revoluční 8, Šumperk

18.00

20.1.2012

Pá P. Mrázek,
Bratrská jednota baptistů
Šumperk

CÍRKEV ADVENTISTŮ
SEDMÉHO DNE
Janošíkova 3, Šumperk

18.00

21.1.2012

So H. Chroustová,
Českobratrská církev
evangelická

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
CÍRKEV
Kostelní nám. 2, Šumperk

18.00

22.1.2012

Ne J. Majer,
Církev adventistů
sedmého dne

BRATRSKÁ JEDNOTA
BAPTISTŮ ŠUMPERK
M. R. Štefánika 10, Šumperk

18.00

15.1.2012

Ne

16.1.2012

P. Cepek,
Starokatolická církev

Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou
Česká katolická charita Šumperk
srdečně zvou na tradiční
Koncert ke Tříkrálové sbírce
8. ledna 2012 ve 14 hod.
kostel Ruda nad Moravou
Vystoupí Chrámový sbor a Moravští muzikanti
Vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

Zrychlený chod času
Vatikánský státní tajemník kardinál Agostino Casaroli ve své přednášce „Helsinky a nová Evropa“,
přednesené 2. dubna 1990 v Parmě, prohlásil, že jednou z příčin změn ve střední a východní Evropě byla helsinská
jednání v roce 1975, týkající se lidských práv. Nejzajímavější ale bylo, že v jeho přednášce chybělo nesčetněkrát
veřejně vyřčené přesvědčení Jana Pavla II., že nikdy neuzná Evropu po druhé světové válce podle sfér rozdělení
vlivu v Jaltě. Casaroli připisoval papeži velké zásluhy za podporu lidem, kteří hájili za železnou oponou dodržování
lidských práv. Řečeno budiž ze skromnosti nevyvýšil papeže nad jiné. To musela učinit jiná, například politická
autorita a zároveň odpovědět lidstvu na zajímavé otázky, týkající se rychlosti, stylu a výsledku změn v Evropě
v roce 1989. Proč se tak stalo a jak se to mohlo stát nenásilně (s jedinou výjimkou Rumunska)? A proč namísto
autoritativních režimů došlo převážně k vytvoření režimů demokratických.
Václav Havel – tehdejší politická autorita – těšící se pozornosti celého světa, věděl proč. Československý
prezident za devatenáct dní po Casaroliho projevu prohlásil při přivítání Svatého otce na jeho první návštěvě u nás
mimo jiné: „… přišel posel míru, dialogu, vzájemné tolerance, úcty a klidného porozumění, posel bratrské jednoty
v rozmanitosti.“ Věděl, že Jan Pavel II. byl oním nepostradatelným mužem, který připravil revoluci svědomí, bez
níž by v roce 1989 nedošlo k nenásilné politické revoluci.
Jak to tedy bylo na konci osmdesátých let? 11. října 1988 se Jan Pavel II. dostavil do Paláce Evropy
ve Štrasburku před Evropský parlament. Čtyřicet let odmítal připustit, že železná opona je v Evropě přirozenou
hranicí. „Nastává čas“, prohlásil papež, „zbavit se stalinistické mentality dělení Evropy na východní a západní,
aby mohla jednoho dne nabýt rozměrů, které jí dává geografie a historie. Tato historie obsahuje křesťanství, víru,
která hluboce poznamenala dějiny všech evropských národů, řeckých a latinských, germánských a slovanských.
Evropa musí usilovněji hledat svou duši, prameny své jednoty a rozmanitosti…. Hlubší historické kořeny
moderních možností demokracie spočívají v křesťanských dějinách Evropy. Evropa musí přijít s vizí lidské
budoucnosti, v které věda, technologické schopnosti a umění
nevylučují, ale projevují víru v Boha. Humanismus zrozený
z biblické víry je historickým dědictvím Evropy a zárukou její
svobody a pokroku v budoucnosti“. Tři sta devadesát pět dní
před pádem Berlínské zdi a dvanáct let před rokem 2000 žil Jan
Pavel II. svou vizí již v jednadvacátém století.
Zrychlený chod dějin začal 8. dubna 1988 stažením
sovětských vojsk z Afgánistánu. 29. dubna Michail Gorbačov
při setkání s ruskými církevními představiteli uznal úlohu
křesťanství a slíbil nový zákon o svobodě svědomí. 23. srpna
došlo v pobaltských republikách, Litvě, Lotyšsku a Estonsku
k demonstracím proti připojení těchto kdysi nezávislých států
v roce 1940 k sovětskému impériu. Zvedalo se Polsko,
Maďarsko, 10. října došlo ke změnám i ve vedení
v Československu. 16. listopadu bylo v Estonsku uzákoněno,
že estonské zákony mají přednost před moskevskými.
11. ledna 1989 ohlásilo Maďarsko, že povoluje opoziční
politické strany, 18. ledna byla v Polsku Solidarita uznána jako
nezávislá odborová unie a 18. června ve volbách získala
99 křesel ze sta možných v novém Senátu. Stala se v Polsku
vládnoucí silou. Po čtyřiceti letech se 12. září vlády ujal první
nekomunistický předseda ve střední a východní Evropě.
Při první návštěvě u nás - s prezidentem Václavem
Havlem a kardinálem Františkem Tomáškem
10. září otevřelo Maďarsko své hranice s Rakouskem, 18. října
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rezignoval ve Východním Německu Honecker a 9. listopadu padla Berlínská zeď mezi Východem a Západem. I
v dalších satelitech Sovětského svazu se ledy pohnuly.
V Československu se ale režim pokoušel represemi udržet svou moc. Od prosince 1987 organizoval rolník
Augustin Navrátil, věřící katolík, již třetí celonárodní petici za náboženskou svobodu. Již za minulou petici
za náboženskou svobodu ho dali do psychiatrické léčebny, a to protestoval jen proti odstraňování kapliček a křížů,
nyní, když rozšířil své protesty za svobodu projevu, shromažďování, svobodu tisku a právní záruky smluv, skončil
na psychiatrickém oddělení vězeňské nemocnice. K petici se přidávali i protestanté a nevěřící, kardinál František
Tomášek, primas český, vybídl lidi k podpisu petice, protože „zbabělost a strach opravdovému křesťanu nesluší“.
21. února byl Václav Havel, mluvčí Charty 77, odsouzen k devíti měsícům vězení. 25. března byl pokojný průvod
se svíčkami za náboženskou svobodu v Bratislavě rozehnán vodními děly, psy, obušky a slzným plynem. Tyto
události spolu s tou nejvýznamnější se staly prologem k činu, který vešel ve známost jako „sametová revoluce“.
Svatořečení Poláka Alberta Chmielowského a Anežky České 12. listopadu 1989 v Římě poskytly Janu Pavlu
II. příležitost promluvit k několika tisícům věřících z Československa zcela otevřeně. Řekl: „Blahoslavená Anežka
Česká, která je dnes svatořečená, zemřela pravděpodobně v roce 1282. Více než sedm století si Češi říkali, že až
bude Anežka Česká konečně kanonizována, stane se nějaký zázrak. Ona měla ve svém životě co činit s utrpením
stejně jako katolíci z Čech, Moravy a
Slovenska dnes. Nepřipouštěla náhody, ale
připouštěla prozřetelnost s jistotou, že všechno
přejde, ale Kristovy pravdy navždy zůstanou.
To je ponaučení, které vám všem dává nová
světice, svým drahým krajanům. Vše, k čemu
na zemi dochází, je chtěno nebo dopuštěno
Nejvyšším, takže muži i ženy mohou žíznit
nebo toužit po pravdě, směřovat k ní, hledat ji a
dosáhnout! A nic tomu nezabrání.“ Naši věřící
se vraceli domů sjednoceni a do týdne byla
provedena nenásilná „sametová revoluce“
(svaté Anežky České).
Došlo k ní 17. listopadu 1989 večer na
Na Svatém kopečku při setkání s mládeží
Národní třídě v Praze, mezi Vltavou a
Václavský náměstím. S povolením úřadů pochodovaly tisíce studentů, aby si připomněly padesáté výročí smrti
Jana Opletala, studenta, zavražděného nacisty. Objevila se i hesla proti režimu. Studentům se do cesty postavila
policie v bílých helmách a protiteroristické jednotky v červených baretech. Pokojná demonstrace studentů s holýma
rukama byla napadena policejními jednotkami, studenti zbiti, zraněni a mnozí předvedeni k výslechům. 19.
listopadu byla v Praze Václavem Havlem vytvořena opoziční organizace Občanské fórum a katolická Verejnosť
proti násiliu vznikla v Bratislavě. 24. listopadu Václav Malý,
devětatřicetiletý kněz bez státního souhlasu, takto topič
hotelu Meteor, přečetl na demonstraci na Václavském
náměstí obrovskému davu dopis churavého kardinála
Františka Tomáška: „Občané Čech, Moravy a Slovenska…
Nesmím mlčet v okamžiku, kdy jste se spojili v protestu proti
velké nespravedlnosti. Dále již čekat nemůžeme. Nastal čas,
abychom jednali. Pozvedněte svůj hlas. Náboženskou
svobodu nelze oddělovat od jiných občanských práv.
Svoboda je nedělitelná.“
28. listopadu se vzdala komunistická strana moci.
7. prosince odstoupil předseda vlády, 10. prosince prezident
Husák a 29. prosince 1989 se v katedrále sv. Víta zpívalo na
oslavu Havlova nástupu do funkce prezidenta slavné
„Te Deum.“

Na Svatém Kopečku u Olomouce v doprovodu Msgr. Jana
Graubnera, arcibiskupa olomouckého
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Po změně režimu se první papežova návštěva v naší vlasti uskutečnila o sobotě a neděli 21. a 22. dubna
1990. Do té doby snad jediným bývalým občanem Československa, který se za 40 let setkal s papežem zblízka, byl
Slovák Ján Bernardič, tenkrát už švýcarský občan, který střežil papeže jako člen Švýcarské gardy. Nyní se mohl
s Janem Pavlem II. setkat takřka každý. Prezident Havel v uvítacím projevu na letišti Ruzyně za přítomnosti
kardinála Tomáška uvítal papeže slovy: „Vaše Svatosti, drazí spoluobčané, nejsem si jist, zda vím, co je to zázrak.
Do země zdevastované ideologií nenávisti přijel posel lásky, přijel živý symbol kultury… Během dlouhých
desetiletí byl z naší země vykázán Duch. Mám tu čest být svědkem okamžiku, v němž její půdu políbil apoštol
duchovnosti … Papež přicestoval na pastorační návštěvu s poselstvím, vyzývajícím k porozumění mezi národy,
církvemi a lidmi. Účast poutníků na mších celebrovaných Svatým otcem v Praze, na Velehradě i v Bratislavě
přesáhla očekávání. Na Velehradě za účasti půl milionu poutníků dokonce oznámil, že svolává zasedání
biskupského synodu pro Evropu a připomněl svou encykliku Slovarum apostoli (Slovanští apoštolové), kterou
napsal jako připomínku svatých Cyrila a Metoděje. Velehradské bazilice pak věnoval svůj dar – Zlatou růži.
K druhé návštěvě Svatého otce – první v samostatné České republice – došlo 20.- 21. 5. 1995, kdy papež
přijel jako poutník po Čechách a Moravě, u
příležitosti svatořečení blahoslavených Zdislavy
z Lemberka a Jana Sarkandra. Kanonizační
slavnosti se konaly na neředínském letišti
v Olomouci za nepříznivého počasí, před čtvrt
milionem poutníků z Čech, Moravy a Slezska,
Slovenska i odjinud, za účasti diplomatů dvanácti
zemí, např. z Indonésie, USA, Francie, Německa
atd. Mši koncelebrovalo 900 kněží z 1300
přítomných. Semknutost, spjatost, láska, zvítězila
nad vším, cítit byla veliká síla věřících.
Vyvrcholením bylo odpolední setkání s mladými
lidmi na Svatém Kopečku u Olomouce v neděli,
21. 5. odpoledne. Po uvítání Jana Pavla II. S arcibiskupem FrantiškemVaňákem u hrobu Cyrila Antonína
premonstráty a rektorem Univerzity Palackého Stojana
profesorem Jařabem zazněla manilská hymna
Neboť Bůh měl svět tak rád. Setkání začalo písní Andělé nade mnou bdí, potom pokračovalo pantomimou
neslyšících studentů na téma Mistře dobrý, co mám dělat? Střídaly se žánry a vystoupení a poté papež vyzval
mládež ke zpěvu, zpíval i on sám a za chvíli i celý Svatý Kopeček. Nezapomenutelný dojem: „Ať je Svatý
Kopeček plný mladých oveček“, rozloučil se Svatý otec s poutníky.
O dva měsíce později – 1. a 2. července 1995 – zavítal papež už do samostatné Slovenské republiky, aby
v Košicích kanonizoval tři kněze, tzv. Košické mučedníky: Melichara Grodeckého, nar. 1584, SJ, Štěpána
Pongráce, nar. 1583, SJ a kněze Marka Štěpána Križina, nar. 1588(89), které v náboženských válkách na příkaz
sedmihradského knížete J. Rákocziho zavraždili v noci ze 6. na 7. září 1619, první dva stětím, protože neustoupili
od katolické víry.
Potřetí Svatý otec přijel 25.- 27. dubna 1997, aby se zúčastnil výročí 1000 let od umučení svatého Vojtěcha.
Centrem jeho pobytu byl Hradec Králové. Při bohoslužbě 27. dubna pochválil společné svědectví protestantů a
katolíků v nedávné době pronásledování.
Jan Pavel II. vůbec pronesl celou řadu pochval, vstřícných prohlášení a omluv, vyšel druhým vstříc až tam,
kam dosud žádný papež „nevkročil“ a během svého pontifikátu navštívil 129 států světa. Šly za ním zástupy proto,
že on byl pro ně posledním zná-mým prostředníkem mezi zemí a nebem, a protože lidé chtěli věřit jako on: bez
váhání a bez výhrad.
pokračování příště
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