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Vstupujeme do nového roku 2011. Začíná nové období, nový čas, nový úsek ţivota,
jehoţ obsah neznáme. Očekávání něčeho nového, neznámého vyvolává v člověku určité obavy, strach, otázky… Je to přirozené, lidské,
normální. Jenţe v srdcích těch, kteří o sobě
tvrdí, ţe jsou věřící, by měly převládat jiné
pocity.
Čím déle o tom přemýšlím, tím více
jsem přesvědčený, ţe na prvním místě by nás na
začátku roku měl naplňovat pocit vděčnosti.
Vţdyť nový čas je především obdarováním,
novou šancí, novou příleţitostí. Bůh nám dává
čas, abychom ho vzali do svých rukou, naplnili
modlitbou a láskou a vrátili mu jej zpátky. Je
úţasné, jak s námi Bůh počítá, a můţeme si být
jistí, ţe nás v tom nenechá samotné. Je s námi!
A proto hned za vděčností se dostavuje pocit
důvěry. Ať tento rok přinese cokoliv – není
snad všechno v rukou Boţích? Jako křesťané
jsme bez důvěry ztraceni! Rychle se ocitneme
ve světě beznaděje. Moţná právě proto nám na
začátku roku církev připomíná překrásný text
Listu svatého Pavla Galaťanům: „Poslal nám
Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který
volá: Abba, Otče.“ (Gal 4, 6) Svatý Pavel nazývá Boha Otcem, přesněji Tatínkem. Hebrejské slovo „Abba“ obsahuje ten překrásný jemný
odstín důvěry, kterou má dítě k svému otci.
Pokud budeme po celý rok, v kaţdé chvíli - té
radostné i té smutné - pamatovat, ţe všechno je
v rukou dobrého Boha Otce, bude to rok radosti, pokoje a štěstí. Toto je pravda, kterou si máme v tomto roce – Roce křtu – plně uvědomit.
JSME BOŢÍ DĚTI! Ó, jak nekonečný zdroj
pokoje!
Teprve
s takovouto
výbavou,
s vděčností a důvěrou, můţeme udělat krok přes
práh nového roku v pravém křesťanském duchu. Budeme prostě opravdovými lidmi naděje,
jak nám to klade na srdce Benedikt XVI. ve své
encyklice Spe salvi. Zdůrazňuje: „Křesťané se
odlišují tím, ţe mají budoucnost: ne, ţe by do
nejmenších podrobností věděli, co je čeká, ale
obecně o ţivotě vědí to, ţe neústí do prázdnoty.“ Platí to i o novém roce 2011. Neznáme
podrobnosti, ale víme, ţe se v něm naplní vůle
Boţí.
Právě proto Vám do nového roku přeji
srdce plná vděčnosti a důvěry. Srdce lidí naděje. Toto ať nás, křesťany, odlišuje od lidí tohoto
světa.
P. Slawomir Sulowski
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1. leden - oktáv Narození Páně
Slavnost Matky Boţí, Panny Marie - závazný zasvěcený
svátek
2. leden - 2. neděle po narození Páně
6. leden - slavnost Zjevení Páně
V tento den si připomínáme mudrce z Východu, kteří se
přišli poklonit narozenému Jeţíši.
9. leden - svátek Křtu Páně
16. 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. Shromáţdil rozptýlené poustevníky a dal jim pravidla pro ţivot
v poustevnických osadách. Během více neţ 80 let opouštěl
poušť, jen kdyţ bylo třeba, aby pomáhal pronásledovaným
křesťanům, a kdyţ v Alexandrii veřejně vystoupil proti
ariánským bludům. Zemřel v roce 356.
18. - 25. ledna - Týden modliteb za jednotu křesťanŧ
18. leden - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanŧ
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.
21. leden - památka sv. Aneţky Římské, panny a mučednice
Tato mladičká římská panna a mučednice poloţila ţivot
pro víru v Krista ve 2. pol. 3. stol. nebo moţná začátkem 4.
stol. Úcta k ní se brzy rozšířila po celém křesťanském Západě.
23. 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 jiţně od Ţenevského jezera. Spolu se
sv. Janou Františkou de Chantal zaloţil 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 ţivota 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 ţid pronásledoval křesťany. Jeho ţivot se však změnil
po proţitku na jeho cestě do Damašku.
26. leden - památka sv. Timoteje a Tita, biskupŧ
Timotej byl synem řeckého otce a ţidovské matky. Pocházel z Lystry v Malé Asii. Sv. Pavel ho získal pro křesťanskou víru při své první misionářské cestě. Stal se Pavlo-
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vým spolupracovníkem a také ho doprovázel na
některých jeho cestách. Zemřel v Efesu.
Titus se narodil v pohanské rodině v Antiochii
v Sýrii. Doprovázel Pavla a Barnabáše na apoštolský sněm do Jeruzaléma, působil v Korintu,
na Krétě a v Dalmácii. Po Pavlově smrti se
vrátil na Krétu, kde také zemřel.
28. leden - památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
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 Paříţi a
v Kolíně nad Rýnem pod vedením sv. Alberta
Velikého. Působil jako profesor teologie a filozofie v Římě, v Paříţi 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 pro-

hlášen za svatého, r. 1567 za učitele církve a r. 1880 za
patrona katolických škol.
30. leden - 4. neděle v mezidobí
31. leden - památka sv. Jana Boska, kněze
Narodil se r. 1815 u Turína v rodině chudých rolníků.
Kdyţ se stal knězem (r. 1841), věnoval se opuštěným dětem z rozvrácených rodin a dělnické mládeţi v Turíně.
Jeho výchovný systém byl zaloţen na předcházení chybám
a ţivotním omylům mladých lidí, vyhýbal se nátlaku a
hrozbám. Zaloţil 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, zaloţil
řeholní společenství salesiánů a stal se spoluzakladatelem
kongregace sester Panny Marie Pomocnice. Zemřel 31.1.
1888, za svatého byl prohlášen v r. 1934.

ROK KŘTU

Toto číslo Tam&Tamu dostáváte do rukou na svátek Křtu Páně. Je to den, kdy si tradičně připomínáme náš křest a svatý otec ve Vatikánu v tento den dokonce opravdu křtí několik dětí. Pro nás je to ale
dobrá příleţitost, abychom vás uvedli do letošního pastoračního programu české a moravské církve.
Naši biskupové připravují náš národ na oslavu výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje do naší vlasti. Příprava probíhá v tříletém rozmezí. Tento rok bude z podnětu našich biskupu rokem křtu. Budeme se snaţit z rŧzných úhlŧ pohledu objevit jeho „hloubku a výšku, šířku a
délku“, které má pro náš ţivot, a prakticky ho ţít. Mottem tohoto roku jsou tato slova: „Ţiji z Krista, přináším
ovoce, oslavuji Otce“, která vycházejí z Janova evangelia
15, 5 a 8.
Svatým křtem jsme se stali dětmi Boţími a členy
Kristovy církve. Byli jsme vyzváni, abychom vţdycky chodili ve světle Kristově, abychom vytrvali aţ do konce a aţ Kristus přijde, abychom mu vyšli vstříc a vešli do jeho království.
Rok křtu je pro kaţdého z nás příleţitostí, abychom se zamysleli nad tím, jak ţijeme své křesťanství, zda opravdu chodíme ve světle Kristově, zda vyznáváme věrohodně svou víru
a pomáháme také na cestě víry jiným. Našim patronem je
svatý Jan Křtitel. On hlásal křest obrácení a připravoval na toho, který bude křtít Duchem Svatým a
ohněm. Ti, kteří uvěřili, se dali na pokání a mnozí přijali víru v Krista Jeţíše.
Přeji Vám všem krásné a duchovně uţitečné proţití tohoto roku, abychom vţdy dovedli děkovat
Bohu za milost svatého křtu, vţdyť jím se nám otevřela cesta k ţivotu v milosti.
P. Slawomir Sulowski
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Strana 3

PŘIPOMEŇME SI NEJPRVE NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ, KATECHISMOVÉ
INFORMACE O KŘTU.
I. Jak se nazývá tato svátost?
1214
Nazývá se křest podle hlavního obřadu, kterým se vykonává: křtít (řecky "baptizein") znamená "pohrouţit se",
"ponořit se do vody". "Ponoření" do vody je symbolem
pohřbení katechumena do Kristovy smrti, z níţ povstává
skrze vzkříšení s ním jako "nové stvoření" (2 Kor 5,17;
Gal 6,15).
1215
Tato svátost se také nazývá "koupelí znovuzrození a obnovení v Duchu svatém" (Tit 3,5), protoţe vyjadřuje a
uskutečňuje ono zrození z vody a Ducha, bez něhoţ "nikdo nemůţe vejít do Boţího království" (Jan 3,5).
1216
"Toto obmytí se nazývá osvícení, protoţe ti, kdo dostávají
toto vyučování [katechismu], jsou v mysli osvíceni...".
Pokřtěný se stal "synem světla" (1 Sol 5,5) a "světlem"
(Ef 5,8) potom, "kdy se mu dostalo světla" (Ţid 10,32),
protoţe ve křtu přijal Slovo, "pravé světlo, které osvěcuje
kaţdého člověka" (Jan 1,9):
"Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Boţích darů... Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a
vším, co je nejcennější. Dar, protoţe je dán těm, kteří nic
nepřinášejí; milost, protoţe je udělován i viníkům; křest,
protoţe hřích je pohřben do vody; pomazání, protoţe je
svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni);
osvícení, protoţe je oslnivým světlem; šat, protoţe zakrývá naši hanbu; koupelí, protoţe nás umývá; pečeť, protoţe
nás chrání a je znamením Boţí svrchovanosti."
II. Křest v ekonomii spásy
PŘEDOBRAZY KŘTU VE STARÉ SMLOUVĚ
1217
V obřadech velikonoční vigilie, při svěcení křestní vody,
církev připomíná slavnostním způsobem velké události
dějin spásy, jeţ byly předobrazem tajemství křtu: "Všemohoucí, věčný Boţe, tvá neviditelná moc působí, ţe
svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti. Stvořil jsi
vodu a při různých příleţitostech jsi ukazoval, ţe její
účinky naznačují náš křest."
1218
Od počátku světa je voda, toto prosté a obdivuhodné
stvoření, zdrojem ţivota a plodnosti. Písmo svaté se na ni
dívá jako na "oplodněnou" Duchem svatým: "Uţ na počátku, kdyţ se tvůj Duch vznášel nad vodami, vloţil jsi
Boţe, do vody ţivot a poţehnání."
1219
Církev viděla v Noemově arše předobraz spásy skrze
křest. Vţdyť "jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu" (1 Petr 3,20). A kdyţ jsi v přívalech
potopy zničil hřích, stala se voda znamením nové spravedlnosti a nového ţivota.
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1220
Je-li voda z pramene symbolem ţivota, je mořská voda
symbolem smrti. Proto mohla být předobrazem tajemství
kříţe. Touto symbolikou vyjadřuje křest společenství s
Kristovou smrtí.
1221
Je to především průchod Rudým mořem, znamenající
opravdové osvobození Izraele z egyptského otroctví,
který
ohlašuje
osvobození
způsobené
křtem:
"Kdyţ jsi převáděl svůj lid z egyptského otroctví Rudým
mořem, myslel jsi na ty, kdo budou pokřtěni."
1222
Nakonec je předobrazem křtu přechod přes Jordán, neboť
díky němu Boţí lid dostává darem zemi přislíbenou
Abrahamovu potomstvu; ta je obrazem věčného ţivota.
Přislíbení tohoto blaţeného dědictví se naplní v Nové
smlouvě.
KRISTŮV KŘEST
1223
Všechny předobrazy Staré smlouvy nacházejí své uskutečnění v Jeţíši Kristu. Jeţíš začíná svoji veřejnou činnost
poté, co se dal pokřtít v Jordánu svatým Janem Křtitelem,
a po svém zmrtvýchvstání svěřuje apoštolům toto poslání:
"Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je
ve jménu Otce i Syna a i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal" (Mt 28,19-20).
1224
Náš Pán se u svatého Jana dobrovolně podrobil křtu,
určenému hříšníkům, aby naplnil všechnu spravedlnost.
Svým křtem dává Kristus najevo, ţe "zmařil sám sebe".
Duch, který se vznášel nad vodami prvního stvoření,
sestupuje nyní na Krista jako předehra nového stvoření a
Otec veřejně ukazuje Jeţíše jako svého "milovaného
Syna".
1225
Svými velikonocemi otevřel Kristus prameny křtu všem
lidem. Mluvil totiţ o svém utrpení, které měl podstoupit v
Jeruzalémě, jako o "křtu", kterým má být pokřtěn. Krev a
voda, jeţ vytryskly z probodeného boku ukřiţovaného
Jeţíše, jsou znameními křtu a eucharistie, svátostí nového
ţivota: od té chvíle je moţno "narodit se z vody a z Ducha", aby člověk vstoupil do nebeského království.
"Uvaţ, kdyţ jsi byl pokřtěn, odkud pochází křest, ne-li z
Kristova kříţe, z Kristovy smrti. Celé tajemství je v tom,
ţe trpěl za tebe. V něm jsi vykoupen, v něm jsi spasen."
KŘEST V CÍRKVI
1226
Církev slavila a udělovala svatý křest ode dne letnic.
Svatý Petr totiţ říká zástupu, který byl zasaţen do srdce
jeho kázáním: "Obraťte se! A kaţdý z vás ať se dá pokřtít
ve jménu Jeţíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a
jako dar dostanete Ducha svatého" (Sk 2,38). Apoštolové
a jejich spolupracovníci poskytují křest kaţdému, kdo
věří v Jeţíše: ţidům, bohabojným, pohanům. Křest je
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vţdy spojen s vírou: "Uvěř v Pána Jeţíše a dojdeš spásy ty
i celý tvůj dům", prohlašuje svatý Pavel k ţalářníkovi ve
Filipech. Vyprávění pokračuje: "Hned se dal pokřtít on i
všichni jeho lidé" (Sk 16,31-33).
1227
Podle apoštola svatého Pavla má věřící skrze křest účast
na Kristově smrti, s ním je pohřben a s ním vstane z mrtvých:
"Copak nevíte, ţe my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Jeţíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho

smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme
spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme ţít novým
ţivotem" (Řím 6,3-4). Pokřtění se "oblékli v Krista" (Gal
3,27). Působením Ducha svatého je křest obmytím, které
očišťuje, posvěcuje a ospravedlňuje.
1228
Křest je tedy vodní koupel, v níţ "nepomíjející semeno"
Boţího slova má své oţivující důsledky. Svatý Augustin
říká o křtu: "Slovo se spojí s ţivlem a vznikne svátost".

Pokračovat ve studování katechismu budeme v dalších
číslech časopisu. Avšak křest nesmí pro nás zŧstat na úrovni
teorie. Pro nás je podstatný „ţitý“ křest, křest v praxi, takový, jak ho vnímáme, proţíváme, uskutečňujeme. Proto jsem
poţádal několik osob, které znáte, aby se s námi podělily
svým pohledem. Ptal jsem se: „Jak vnímáš svŧj křest, co pro
tebe znamená?“ Hle odpovědi.

Čím je pro mě křest?
Kdyţ jsem tuto otázku slyšela, vybavilo se mi mé dětství. Často jsem byla pyšná, ţe se mi na krku houpe
klíč, který mi darovali rodiče a kmotrové. Ne všechny děti se mohly něčím takovým chlubit.
Rodiče se snaţili mi předat také návod na jeho pouţití. Ale ten nefungoval. Dokonce jsem jej na čas odloţila, kdyţ
nepasoval k ţádným dveřím. Po čase jsem objevila nenápadná dvířka. Dlouho jsem je zvědavě míjela, neţ jsem klíč
pouţila…
Můj křest je pro mě klíčem k vrátkům, kterými On můţe přijít ke mně a já k Němu. A protoţe mám klíč, jednou mi dovolí projít brankou a zůstat navţdy, doufám.
Marie Vychopeňová
Co se mi vybaví, kdyţ se řekne slovo křest?
Křest, tolikrát diskutovaný, tolikrát udělený, tolikrát odmítnutý. Snad v celé církvi ani mezi těmi, kteří přicházejí ţádat o křest, neexistuje jednotný názor, kdy se smí křtít a kdy ne.
Je to jistě pole na velkou a širokou diskuzi, říci všechna pro a všechna proti, ale nakonec bude výsledek
stejný. Nenajdeme vhodný kompromis, který by uspokojil všechny strany. Kompromis, který by naplnil všechny
předpisy a poţadavky církve.
A přece křest je něco víc, neţ si vůbec dokáţeme představit. Je to brána, otvírající dveře do Otcova domu.
Je to brána vedoucí do zahrad Otcových. Křest je Otcovo dopuštění, Otcovo obdarování v podobě darované rodiny, přátel, příbuzných. Je to Otcova touha navrátit mému srdci ztracenou schopnost opravdově a skutečně milovat.
Křest je do široka rozevřená Boţí náruč, jenţ nemůţe zavřít ţádné církevní pravidlo, nemůţe ji zavřít ţádná
diskuse, ţádny argument. Coţpak Bůh nesmí svobodně nakládat s tím co je jeho? Nebo snad závidíme, ţe je Bůh
dobrý?
Nebyli jsme všichni hříšníci? „Jen milostí Boţí jsem, co jsem,“ říká Pavel a platí to o kaţdém z nás. Křest
je Otcův dar a já chci udělat všechno proto, abych přijímajícího co nejvíce uschopnil k tomu, aby tento Otcův dar
dokázal přijmout celým svým srdcem, celu myslí i celou silou.
Nebeský Otče, otevři náruč všem svým ztraceným i nehodným dětem.
P. Miroslav Bambuch
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Co pro mě znamená křest svatý? Byl a je pro mě stále novým začátkem, není omezením, ale svobodou k plnému proţívání denních radostí i starostí. Na samotný den křtu si často vzpomenu, bylo to úplné potvrzení mého
volání po Bohu. V mysli mě ale také provází okamţik, kdy jsem poznal, ţe mě Bůh volá, jednoduše a prostě jsem
věděl, ţe jej mám následovat a vykročit do pokojné náruče, do přijetí, do lásky. Byla to tehdy výzva…nikdy jsem nic
takového nepocítil…nešlo to odmítnout a člověk si nechtěl lhát. Nesmírně rád vzpomínám na čas přípravy k samotnému křtu sv., kdy si mě vzal na starost P. Milan Palkovič. Rozumím jiţ slovům: „Je to pečeť Ducha Svatého“.
V ponoření do Krista poznám smysl ţivota, v jeho lásce jsem hnán k větší odpovědnosti k Bohu, sobě i k ostatním,
stále volán do sluţby, někdy jdouce někdy plujíc za jeho hlasem,
stávajíc se více a více novým člověkem.
Vladimír Němec

Křest je pro mne duchovním ţivotním programem, něčím,
co můj kaţdodenní ţivot stále zásadním způsobem ovlivňuje, utváří a naplňuje. Je to světlo, které mi svítí na cestu a prozařuje tu
pestrou mozaiku všedních i svátečních činností, které je mi dáno
vykonávat. Nikdy nedokáţu dostatečně vyjádřit svou vděčnost
Bohu za to, ţe mi dal skvělé rodiče, kteří mě nechali pokřtít, byli
mi dobrým příkladem, dopřáli mi křesťanskou výchovu, a kteří mě
duchovně podporují a doprovázejí po celý můj ţivot; ţe mi poslal
v mládí do ţivota vynikající kněze a přátele, kteří mě rovněţ
s láskou a pochopením provázejí ţivotem, ţe mi dal nekonečně
trpělivou a vzácnou manţelku, která to má se mnou nesmírně těţké, ţe mi dal čtyři šikovné děti, které by o mně mohly povídat… Z Boţí milosti jsem dostal velikou spoustu nejrůznějších darů, mám výborné přátele a spolupracovníky. Křest byl toho všeho začátkem, duchovním pramenem
všech darů.
Kéţ bych s těmito dary dokázal nakládat tak, jak to Dárce ode mě očekává.
Petr Suchomel

Křest je pro mě otevřenou branou - přístupem k milosti setkání s Bohem v eucharistii a svátosti smíření.
Tak to zaţívám i ve své sluţbě, kdyţ tyto brány mohu otevírat druhým a ke svátostem připravovat. Křest je mi zároveň velkým závazkem - nevzdávat to a znovu vstávat, kdyţ přijde krize nebo pád.
P. Jan Bleša

Svůj vlastní křest si moc nepamatuji, tak jako většina křesťanů. Při pátrání po mém křtu jsem zjistil, ţe mě
křtil můj vlastní strýc Jaroslav Ignác Gottfried, a ţe mi přidal k Milanovi ještě jméno Petr, abych měl pořádného
patrona. Protoţe jsem si k biřmování přidal jméno Pavel, tak jsem pak pořádně zamotal hlavu soudruţce učitelce,
která nemohla pochopit, proč se podepisuji Milan Petr Pavel Palkovič. Abych nepobuřoval, tak jsem s tím přestal,
ale o to víc jsem se ke svým patronům obracel v nouzi. Křest jsem bral jako samozřejmost i proto, ţe jsem
z tradiční oblasti. Ani jsem nechápal, ţe křest není jednorázový úkon, a ţe ze křtu ţijeme celý svůj ţivot, i ten věčný.
Velmi na mne zapůsobilo místo u Jordánu, kde křtil svatý Jan Křtitel. Je tam malá kaplička a přístup z izraelské
strany je tam jenom jednou do roka. Tam jsem pochopil i velkou symboliku toho místa. Oblast za Jordánem směrem do pouště – to byla krajina smrti a překročení Jordánu znamenalo vstup do krajiny ţivota. Tímto vstupem do
krajiny ţivota je vlastně kaţdý křest. Nejvíce však na mne a na moje vnímání křtu zapůsobila oslava ţivotního jubilea jedné paní. Uţ léta ţije v jiné farnosti a v té své jsem ji viděl poprvé. Je to pro ni pořád rodná farnost, ke které
má úţasný vztah, přestoţe uţ tam neţijí ţádní příbuzní. Tato paní po mši sv. přišla ke křtitelnici, poklekla a políbila ji a já jsem se zastyděl.
P. Milan Palkovič
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NA TOMTO MÍSTĚ SE OBRACÍME S PROSBOU NA VÁS, DRAZÍ ČTENÁŘI.
PODĚLTE SE S NÁMI O SVÉ ÚVAHY O KŘTU!
Co pro tebe osobně znamená, ţe jsi pokřtěný?
Co ti křest dává nebo snad bere?
Moţná, ţe tvoje cesta ke křtu by mohla povzbudit druhé!
Jak křest ovlivňuje tvůj ţivot?
Napište nám o tom. Snad vám to také pomůţe víc přemýšlet, rozjímat, jakoby znova proţít svůj křest.
Pokud budou vaše příspěvky přiměřeně dlouhé a hodnotné, určitě je otiskneme jako svědectví a povzbuzení pro
druhé. Neváhejte! Kontaktní údaje najdete na poslední stránce časopisu. Těšíme se na ovoce vašeho přemýšlení
o svém křtu.

VĚŘÍM…V SYNA JEHO JEDINÉHO,
PÁNA NAŠEHO
Tato pravda víry obsahuje tajemství dvou
největších křesťanských svátků – Vánoc a Velikonoc.
Můţeme ale říci, ţe se to netýká jen těchto největších
křesťanských svátků, ale celého liturgického období
kolem těchto svátků. Ţivot Krista je ţivotem církve.
Vánoce… – Syn Boţí. Jeţíš se v tajemství
Vánoc, v tajemství Boţího vtělení zjevuje lidstvu
jako Syn Boha. Syn Boţí jako druhá Boţí osoba existuje odjakţiva. Ale tajemství existence Boţí se odhaluje právě o těchto svátcích. Tajemství trojjediného
Boha nám ukazuje především sám Jeţíš. Teprve Nový zákon nám zjevuje v Kristu pravou tvář Boha. Je
to obličej Boha, který do konce miluje člověka, Boha, který se chce se dát cele člověku, dělá všechno
pro to, aby byl člověk šťastný a poznal Boţí úmysl
stvoření, své existence. Bůh „ve svém nitru“ není
„jedno“, aby se Jeho láska nezvrhla v sobectví, ale je
jako „troje“, aby se Jeho láska naplňovala, měla svůj
cíl a směr. A toto je největší poslání Vánoc – Bůh se
dělí o svou lásku se svým stvořením, s člověkem,
kterého si zvlášť vybral a vyvolil, s člověkem, kterého má moc rád a stvořil ho podle svého obrazu a ke
své podobě, s člověkem, kterému dal schopnost poznávání světa a touhu po tom, co ho přesahuje. Bůh
se stal člověkem, stal se člověkem pro člověka, aby
člověk znovu poznal a připomněl si svoji důstojnost a
poslání. Je to veliké povýšení lidstva, které se uskutečňuje v této události, ţe sám Bůh se stal člověkem,
nejen přijal nějakým způsobem podobu člověka, nasadil masku, jen předstíral, ne! Ale stal se člověkem
opravdově. Tady je obrovské sebe-pokoření Boha,
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tady se můţeme zamýšlet nad Jeho láskou vůči nám.
Protoţe toto všechno se uskutečňuje naprosto z lásky,
aby se člověk obrátil opět k Bohu a vydal se cestou
vedoucí ke spáse. „Neboť Bůh tak miloval svět, ţe
dal svého jediného Syna, aby ţádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl ţivot věčný.“ (J 3, 16)
Velikonoce… – Pán. V Evangeliích si můţeme všimnout, jak se mění postoj apoštolů, Jeţíšových učedníků, k samotnému Jeţíši. Dříve ho oslovovali Mistře – „Rabbuni“, Bible ho také mnohokrát
nazývá „Synem člověka“. Od velikonočních svátků
uţ není Jeţíš Mistr, není učitel nebo jakýsi prorok,
stává se pro své přátele „Pánem“. Učedníci si asi
uvědomili, ţe Jeţíš, který je mezi nimi, je jiný neţ
předtím. V tajemství velikonoční noci se nestalo jen
jakési „obyčejné“ uzdravení, nebylo to „vzkříšení“,
jaké zakusil Lazar, nebyl to jen další ze „zázraků“,
který doprovázel Jeţíšovo učení během cesty
z Galileje do Jeruzaléma. Stalo se něco, co překračuje
lidské myšlení, co přesahuje tento svět…. Apoštolové
byli pořád s Jeţíšem, ale i kdyţ mu věřili a brali jeho
učení váţně, nedokázali pochopit, co opravdu znamená, ţe Jeţíš je také Bohem. Byl přece s nimi, dělil
se s nimi o radosti a starosti, jedl s nimi, dýchal stejný vzduch, proţíval stejné pronásledování a setkával
se se stejným nadšením davů a pochybnostmi farizeů.
Všechno to proţívali spolu. Ale teď, po
zmrtvýchvstání, je všechno jinak. On je z jiného světa, proto je „Pánem“. Opravdu se stal Pánem ţivota a
smrti, a to nejen pro své učedníky, ale také pro
všechny, kteří uvěřili. Je Pánem, to také znamená, ţe
se stal bránou do nebe, „vstupenkou“ na setkání
s Bohem na věčnosti. On nám dovoluje zakusit nebe,
ale je také nebem samým. Nebe „zakoušíme“ ve svátostech církve a nebem samým se nám stane po smrti,
kdy se setkáme s Bohem „tváří v tvář“.
P. Paweł Zaczyk
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P. JAN STON
Otce Jana Stona není třeba většině čtenářů představovat. Nejenţe pochází z nedalekého Bludova,
ale ještě před nedávnem působil jako farář v Rudě nad Moravou. Nyní ho osud zavál daleko odsud a jistě
mnohé zajímá, jak se v novém působišti má a co nového tam proţívá.
I přesto, že Vás mnozí z čtenářů našeho TamTamu znají, mohl byste říct pár slov o sobě a o Vaší rodině? (Odkud
pocházíte, kolik máte sourozenců, na jaké jste studoval škole a tak…)
Zdravím všechny čtenáře TamTamu z Lidečka. Pocházím z Bludova, doma nás bylo šest sourozenců. Jako veliký
dar jsme dostali skvělé rodiče. Vy, co ţijete v početnějších rodinách víte, ţe to má svoje výhody. Rodiče nám ukazovali cestu k Bohu a za to jsem moc rád.
Na střední školu jsem chodil do Šumperka na zemědělku. Potom jsem byl na vojně a poté jsem šel pracovat. Aţ ve
25 letech – tedy uţ dost pozdě – jsem byl přijat do semináře.
Byť jste rodák z nedalekého Bludova, Vaše první farářské místo bylo v Rudě
nad Moravou. Vzpomínáte na tuto farnost v dobrém? A v čem se lišila od
Vaší farnosti současné?
I kdyţ jsem nastupoval do Rudy s obavami, protoţe přece jen je to dost blízko
mého domova, tak jsem moc rád, ţe jsem tam mohl být. Boţí cesty jsou překvapivé, ale o to krásnější a zajímavější. Na farnost Ruda nad Moravou – a
nesmím zapomenout také na Bohdíkov, Raškov a všechny přilehlé vesnice vzpomínám často a rád. Nejdříve jsem se ptal Pána Boha: „Opravdu chceš,
abych tam šel?“ A pak jsem mohl jen říci: „Děkuji Ti, ţe jsem tam mohl být.“
A v čem se liší Ruda od Lidečka? Kaţdá farnost je jiná, jinak zajímavá, jinak
krásná. Záleţí na mnoha věcech, které utvářejí farnost a lidi v určitém kraji. V
Lidečku chodí do kostela více lidí. Překvapilo mě, ţe mnohé akce ve farnosti
jsou se samozřejmostí vnímány jako akce celé vesnice a mnohé akce vesnice
proţívány společně s farností. Je dobré, kdyţ je víra vnímána jako něco důleţitého pro člověka a pro celou společnost.
Mohl byste nám Vaši současnou farnost trochu představit?
K farnosti Lidečko patří ještě obec Horní Lideč a Pulčín. Tři nedělní bohosluţby navštěvuje asi 1000 věřících. Do náboţenství chodí 370 dětí. Na biřmování se připravuje 60 mladých. Tak to jen pár čísel pro vaši představu. Je tu moc hezky, učím se valašské nářečí
a mimo jiné - Lidečko je vesnicí roku 2008. Přijeďte se podívat!
Jaké motivy hrály důležitou roli ve Vašem rozhodnutí stát se knězem?
Věřím, ţe Bůh připravil cestu pro kaţdého člověka, s kaţdým má svůj plán. Často říkám mladým, ať se modlí za
svoje povolání, protoţe vidím, jak je pro ně někdy obtíţné najít své místo ve světě. Takţe, motivy? Hledal jsem,
ptal jsem se Boha, mnohokrát jsem tápal... A děkuji, ţe jsem našel cestu ke kněţství.
Jaké jsou pro Vás, coby kněze, důležité životní opory?
Určitě modlitba – mluvit a být s tím, který mi dar kněţství svěřil. Někdy Bůh dává, ţe člověk můţe vidět zázraky
odpuštění, obrácení, radost z víry. Moc důleţité je přátelství a pomoc druhých…
Pán Bůh mě podpírá různými způsoby.
Máte čas na své zájmy? A jestli ano, tak jaké zájmy to jsou?
Rád chodím po horách, trochu sportuji, a protoţe je tady krásná příroda, tak občas s farníky vyrazíme na běţky,
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někdy na túru či na fotbal, jindy na pouť....
Poradil byste současným věřícím, jak si udržet svoji víru živou?
Jak si udrţet víru? Víra je něco krásného, velikého, ale i křehkého. Je to poklad, dar. Jeţíš řekl: „Kdo ve mě věří,
má ţivot věčný.“ Víra je přátelství s Bohem, s tím, který je mocný, dobrý a má mě rád. Kdyţ si uvědomíme, co víra
je, tak proč bychom ji měli ztrácet? Je pravda, ţe všichni a často zapomínáme.
A co byste na závěr vzkázal čtenářům TamTamu?
Začíná nový rok, a tak jednu krátkou modlitbu: „Pomáhej nám, Pane, abychom si pamatovali, ţe se v tomto roce
nestane nic, co bychom Ty a my společně nebyli schopni vyřešit.“ Přeji poţehnaný nový rok.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

SVĚTEC MÉHO SRDCE
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ
Světcem, kterého bych vám chtěl představit, je svatý
Jan Nepomucký, patron českého národa. Jan se narodil kolem roku 1345 v Pomuku v Čechách (pozdější
Nepomuk u Plzně). Rodná obec patřila ke klášteru
cisterciáků a tam se mu dostalo dobrého základního
vzdělání. Později dosáhl titul bakaláře práv na praţské univerzitě, kterou krátce předtím – roku 1348 zaloţil Karel IV.
Pro jeho schopnosti ho arcibiskup jmenoval notářem. Za několik
roků byl poslán studovat právo na
tehdy nejlepší univerzitu do Padovy v
Itálii. Zde strávil pět let, byl dokonce
zvolen rektorem zaalpských studentů
padovské univerzity a vrátil se do
Prahy jako doktor práv. Arcibiskup
Jan z Jenštejna ho zde jmenoval svým
generálním vikářem.
Jan ţil v době, kdy český
panovník Václav IV. usiloval o
podrobení církve své autoritě a nezdráhal se k těmto účelům pouţít
protiprávních úskoků a vojenské moci. Obrana a nezávislost církve často
spočívala v důsledném uplatňování
právního řádu, který zavazoval i panovníka. Pro tento úkol nebyl nikdo
povolanější neţ doktor práv Jan Nepomucký.
Konflikt mezi králem a arcibiskupem vyvrcholil, kdyţ se král rozhodl, ţe z majetku benediktinského kláštera v Kladrubech zřídí nové biskupství,
které mu bude podřízeno. Čekal jen na smrt stařičkého opata Racka, aby mohl na jeho místo dosadit svého člověka. Kdyţ však starý opat umřel, benediktini
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rychle zvolili nového opata a ganerální vikář Jan
Nepomucký jeho volbu v nezvykle krátké době potvrdil. Kdyţ se to však král dozvěděl, začal nejdříve
vyhroţovat arcibiskupovi a jeho druţině, ţe je všechny utopí. Poté nechal zatknout arcibiskupovy pomocníky a dal je mučit, natahovat na skřipec a pálit loučemi. Nakonec je přinutil podepsat listinu, ţe nebyli
zatčeni ani mučeni. Jan však na královy otázky odmítl odpovídat a slib mlčenlivosti nepodepsal. Následkem nového mučení brzy pozbyl vědomí a zřejmě i
ţivot. Jeho tělo bylo 20. března 1393 kolem deváté
hodiny večer hozeno z Karlova mostu do Vltavy. Za
několik dní našli Janovo tělo rybáři a pohřbili ho. Aţ
koncem 14. století byly ostatky svatého Jana přeneseny do katedrály, kde spočívají dodnes.
V rámci kanonizačního procesu byl roku 1719 otevřen Janův hrob a
při této příleţitosti vypadl z lebky
kousek neuvěřitelně zachovalé tkáně,
kterou komise identifikovala jako jazyk. Výsledky přesnějšího ohledaní ve
20. století ukazují, ţe se spíše jedná o
část mozkové tkáně. K tomu někdo
vtipně poznamenal: „Kdyţ český národ potřeboval řeč (18. století je doba
národního obrození), dal mu sv. Jan
svůj jazyk. Kdyţ dnes potřebuje rozum, dává mu svůj mozek…“
Později se zdůrazňuje ještě
jiná příčina Janova mučení. Byl zpovědníkem královy manţelky Jany a
nevyzradil zpovědní tajemství – i přes
králův nátlak. Proto bývá sv. Jan znázorňován, jak drţí prst na ústech.
Sv. Jan Nepomucký je pro nás
vzorem věrnosti. Je věrný Bohu, církvi, svému slovu.„Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké
věci,“ říká Jeţíš. Prosme tohoto velkého ochránce
českého národa, ať přes všechny těţkosti a oběti zůstaneme věrni ve víře.
P. Jan Ston
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DOLNÍ STUDÉNKY
V Dolních Studénkách byla katolická
fara jiţ v předbělohorské době. Naposledy se v
listinách připomíná v roce 1653. Někdy potom
zanikla a obec byla aţ do roku 1786 přifařena
do Bludova. Dolnostudénští katolíci zřejmě
podlehli vrchnosti, na jejíţ nátlak tehdy lidé
přestupovali z víry na víru, i kdyţ asi jen těţko
opouštěli zvyky svých otců. A vrchností byli
tehdy Ţerotínové, známí svými sympatiemi k
protestantismu a českobratrství.
V 16. století si dolnostudénští evangelíci vystavěli dřevěnou modlitebnu, která byla
roku 1701 nahrazena novou, kamennou. V
letech 1840 - 1843 byla budova rozšířena na
nynější katolický kostel sv. Linharta. Prvním
duchovním po vytvoření lokálního kaplanství v
roce 1786 se stal P. Marian Punczoch a působil
zde 18 let. Farní kronika uvádí, ţe zavedl matriky, obstaral vzácný kalich a měl mnoho práce se zařizováním filiálního kostela pro denní i farní bohosluţby a se stavbou fary. V roce 1845 byly pořízeny první varhany. Stavbu kostelní věţe dokončil P. Vincenc Čamek (1862 - 1870). Za
jeho působení byl postaven v roce 1866 v kostele u zadních dveří Boţí hrob. Značným nákladem byl opraven a vybaven
vnitřek kostela v roce 1882.

Patronem kostela je svatý Linhart (6.11.)
Podle legendy se na počátku 6. století usadil jako poustevník v chatrči v tehdejším Nobiliaku ve Francii. Leonardova cela v lese se stala cílem mnoha zoufalých a hledajících radu,
kteří uctívali Leonarda uţ za ţivota jako světce. Měl zvláštní náklonnost
k zajatcům, mnohým z nich zprostředkoval svobodu, protoţe měl dobré
vztahy s králem. Mnozí zajatci, kteří vyvolávali v ţaláři Leonardovo jméno, prý byli okamţitě vysvobozeni ze svých pout a ty potom přinesli
poustevníkovi. Z Leonardovy cely se v průběhu doby vyvinul klášter a
dodnes je jeho hrob v tomto klášteře hojně navštěvovaným poutním místem.
Ve středověku vznikaly Leonardovy poutě, dodnes se jich zachovalo padesát. V Innchenhofenu je v kostele sv. Leonarda velký tzv. Leonardův hřebík. Je to kus ţeleza, váţící asi 150 kg, který nosí poutníci
kolem kostela jako symbol připravenosti k pokání.
Je patronem:
sedláků, stájových čeledínů, stájí, dobytka a koní, ve všech záleţitostech
sedláků; zámečníků, kovářů, vozků, nosičů břemen, bednářů, obchodníků
s ovocem a horníků;
Atributy:
mnišský oděv, berla, řetěz, okovy, kláda na nohy, zajatci

B O H O S L U Ţ B Y
čtvrtek 16.45 hod
neděle 7.30 hod.
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CHRÁNĚNÁ DÍLNA - VEŘEJNÉ TOALETY
(pokračování z minulého čísla)

Charita Šumperk provozuje ve městě od 1. 2. 2008 veřejné toalety
jako chráněnou dílnu, tzn. ţe zde zaměstnává pracovníky se zdravotním
znevýhodněním. Toalety jsou umístěny v jihozápadním křídle Pavlínina
dvora, naproti Domu kultury. Na
ploše téměř 98 m2 se nachází v
dámské části sedm kabinek, v pánské části pak tři kabinky a sedm
pisoárů. Samozřejmostí je také toaleta pro imobilní občany a přebalovací pult pro maminky s dětmi. Tyto
prostory zrekonstruovalo a vybavilo Město Šumperk, Úřad práce přispěl na
vybavení pro zaměstnané pracovníky.
Otevírací doba toalet je ve všední dny od 7.30 do 19.30 hodin
a o víkendech od 9.00 do 18.00 hodin.

VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO UKRAJINU
V našem děkanátu bylo připraveno celkem 17 vánočních dárků pro ukrajinské děti. Tyto balíčky
byly spolu s dalšími téměř 250 převezeny pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajinu.
Předávání dárků bude natáčet štáb ČT a z celé akce bude připravena reportáţ. Tu budeme moci
pravděpodobně v druhé polovině ledna shlédnout v televizi. O přesném vysílacím čase budeme informovat na webových stránkách Charity Šumperk: www.sumperk.charita.cz Farníci a rodiny, kteří dárek připravovali, budou informováni osobně.
Marie Vychopeňová
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VÁNOČNÍ DIVADLO ŠUMPERK
Prosinec s sebou přinesl k podtrţení adventní a vánoční atmosféry mnoho různorodých nabídek, jak tento
poţehnaný čas ještě více proţít. Jednou z nabízených moţností bylo i tradiční vánoční divadlo, které si pro školy i pro
farnost jako kaţdý rok připravily děti z naší farnosti.
Letos se děti představily se hrou Čtvrtý král, hudebně ji doprovázela Scholička. Tento nepříliš známý příběh o
putování krále Artabana za Jeţíškem mělo moţnost zhlédnout ve čtyřech představeních kolem 450 dětí z mateřských a
základních škol. I kdyţ bylo – stejně jako kaţdý rok - času na nácvik málo, nakonec vše dopadlo dobře. Není moţné
vyjmenovat všechny, kteří s organizací divadla pomáhali, stejně jako vyjmenovat všechny herce a zpěváčky, kteří všichni podali opravdu skvělé výkony. I přesto nechme zaznít alespoň jedno jméno. V hlavní roli krále Artabana jsme měli
moţnost uvidět Ondru Havlíčka. I přesto, ţe měl textu nepoměrně více neţ ostatní, jeho výkon byl bravurní a jistě si jeho
hereckého umění a nadšení nemohli nepovšimnout všichni přítomní diváci. Ondro, děkujeme a samozřejmě děkujeme i
všem dalším viditelným i neviditelným hercům, zpěvákům, pomocníkům a organizátorům.
Lenka Špatná

VÁNOČNÍ DIVADLO NOVÝ MALÍN
I v Novém Malíně se stalo tradicí, ţe děti pod vedením (a také za hudební a herecké účasti) dospělých farníků
chystají vánoční divadlo. Nemají tak velké publikum, jako děti v Šumperku. Přijdou rodiče, babičky a dědečci, přátelé a
kamarádi, farníci… Všichni mají radost, ale tu největší samotní herci a herečky! Moţná, ţe hrdost z výkonu uvidíte na
jejich obličejích…
Já
děkuji
všem, kteří představení chystali – jak těm
v Malíně, tak i těm
v Šumperku. Jak dětem, tak i dospělým.
Mám za to, ţe toto
úsilí má velkou cenu.
Je přínosem pro publikum, ale hlavně pro
samotné děti. Vţdyť
dělat něco společně
pro druhé je umění,
které je nám všem
nesmírně
potřebné.
Kdyţ mu učíme i naše
děti, je to jen dobře.
P. Slawomir
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SCHOLA SV. JANA KŘTITELE SE SVÝMI PŘÁTELI KONCERTOVALA VE VÍDNI…
Na jaře roku 2010 jsem se setkal v kavárně Sacher
s vídeňským občanem Eduardem Harantem. Tento jiţ velmi starý
pán je přímým potomkem Kryštofa Haranta z Polţic a Bezdruţic,
jednoho ze dvaceti sedmi českých pánů, kteří byli popraveni na
Staroměstském náměstí v Praze, dobrého šlechtice a výborného
muzikanta a skladatele. Pan Harant nikdy neţil v Čechách a přesto mluví spisovnou češtinou a skoro v kaţdé větě našeho rozhovoru byla cítit hrdost, ţe má kořeny v českých zemích.
Mluvili jsme o mnohém, ale také jsme se zabývali myšlenkou spolupráce mezi „Malou a Velkou Vídní“. Jak jistě mnozí
víte – Šumperk byl nazýván na počátku 20. století Malou Vídní.
Výsledkem našeho rozhovoru byl koncert naší Scholy na Českém velvyslanectví ve Vídni dne 18. prosince. Přítomni
byli – velvyslanec ve Vídni Dr. Jan Koukal, hosté jiných ambasád, tajemnice Rakousko-české společnosti (předsedou
této společnosti je starosta Vídně). Ale hlavně byli přítomni vídeňští Češi. Lidé, kteří mají české kořeny stále v sobě, byť
jejich věk je uţ důstojný. Přišli však i jejich potomci, kteří umí tak krásně česky a tolik toho ví o naší historii i současnosti.
Koncert začal o půl hodinu později, protoţe kapacita
sálu nestačila a pracovníci velvyslanectví museli nosit další a
další ţidle. I ty došly a pár lidí muselo stát. To však není důleţité. Největší záţitek byl, kdyţ jsem se po provedení mše obrátil
při vydatném potlesku k posluchačům a viděl jsem slzející babičky a hrdost českých potomků.
Kriticky musím říct, ţe provedení bylo plné drobných
hudebních chyb a nepřesností. Sál, ve kterém jsme zpívali, byl
akusticky velmi špatný. Ale to nebylo důleţité. Jak mi při loučení řekl pan velvyslanec: „Máme tu mnoho koncertů s profesionálními muzikanty, ale vy jste tu přivezli krásnou a hřejivou
atmosféru, vnitřní záţitek, jaký jsme tu léta nezaţili.“
Právě v tom byla naše mise důleţitá. Nepřivést dokonalou hudbu, ale otevřená srdce! Za to všem zpěvákům a muzikantům děkuji a jsem vděčný, ţe mezi nás chodí a je jim mezi
námi dobře.
AD DEI GLORIAM …
… ANEB ŠUMPERSKÁ FARNOST V ČESKÉ TELEVIZI
Samotného mne překvapilo, ţe Česká televize na svém 2. programu dne 28. prosince v hlavním vysílacím čase –
v 19.05 hod. – zařadila pořad Ad Dei gloriam. Pod tímto nenápadným názvem se skrývá dokument o I. ročníku Mezinárodního festivalu duchovní vokální hudby, který proběhl v Šumperku v roce 1992. Je to jiţ osmnáct let! Proto se ptám,
proč Česká televize znovu zařadila do svého vysílání tak starý dokument. Zavolal jsem reţisérovi tohoto pořadu panu
Jiřímu Látalovi. Je to uţ starý pán, který bydlí v domově důchodců. I jeho udivilo zařazení jeho práce do programu.
Zkoušeli jsme nalézt odpověď – a na jednom vysvětlení jsme se shodli. Ten pořad byl plný odhodlání a vizí, jak
zpřístupnit duchovní hudbu širokému okruhu posluchačů.
Chystáme jiţ desátý ročník tohoto festivalu, o který je stále větší zájem mezi hudební, církevně-liturgickou a
posluchačskou veřejností. Znovu jsem si uvědomil tíţi závazku v těchto festivalech pokračovat. Udělat jeden ročník se
dá, ale pokračovat dvacet let v tradici uţ znamená velké úsilí a oporu v lidech našeho sboru a kolem našeho sboru –
Scholy od sv. Jana Křtitele. Tento pořad mně právě nejvíc řekl – nepřestávej, Vítku, děkovat za všechny ruce, které jsou
ku pomoci. Moc dobře si uvědomuji, ţe bez vás, všech dobrých lidiček, by tento festival nebyl. Jeho největší dar je
v tom, ţe hosty bereme mezi nás, do svých rodin, ke svým stolům. V tom je festival jedinečný. A moţná, ţe i pro tyto
dary „otevření se“, je festival zajímavý a je i po těch dlouhých letech poutavé o něm referovat.
V souvislosti s Českou televizí chci zároveň upozornit na pořad v rámci Křesťanského vysílání v sobotu dne 15.
ledna v 9.10 hod. na 2. programu ČT. V tomto pořadu budeme moci sledovat zákulisí příprav a provedení České mše
vánoční J.J. Ryby v Šumperku a ve Vídni naším sborem Scholy od svatého Jana Křtitele a jejími hosty.
Vítek Rozehnal
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NÁŠ KAMARÁD Z HAITI
Adventní a vánoční dny přinesly mnoho příleţitostí vzpomenout
si nejen na své blízké, ale i na lidi pro
nás neznámé, kteří se ocitli
v materiální nouzi. Adventní koncerty
či různé charitativní akce konané právě v této době jistě otevřely nejedno
lidské srdce k větší vnímavosti pro
potřeby druhých.
Nelze si proto nevzpomenout i
na našeho adoptovaného chlapce
z Haiti,
Thélusmu
Wondelsona.
Z dopisu, který jsme právě v prosinci
dostali od pracovnice Arcidiecézní
charity v Olomouci Ireny Klimkové, je
patrné, ţe děti podporované v rámci
projektu Adopce na dálku jsou stále
v centru zájmů tří koordinátorů. I
napříč velkému neštěstí způsobenému
ohromným zemětřesením jsou všechny
děti podporované z projektu Adopce
v pořádku. Jedním z koordinátorů
projektu je nám známý otec Roman
Musil ze Zábřeha, který měl na starosti
oblast Baie de Henne. Ke konci roku
2010 však tuto farnost opustil a jeho
práci nahradí otec Baltazar.
Od našeho chlapce jsme dostali pěkný obrázek. I my jsme mu poslali dopis poskládaný z krátkých příspěvků od
dětí z katecheze. Jak uţ víme, bude mít letos v červenci 7 let, coţ je doba, kdy by v našich podmínkách mohl začít se
školním vzděláním. Zemětřesení na Haiti sice mnohé poničilo, ale koordinátoři pamatují v přerozdělování peněz nejen
na obnovu zdrojů obţivy, ale i na podporu vzdělávání. Mysleme proto na Thelusmu, aby se měl dobře a měl – stejně
jako naše děti – co jíst, s čím si hrát a moţnost se učit.
Lenka Špatná

SVATÝ MIKULÁŠ
Na začátku prosince nás navštěvoval svatý Mikuláš. Snad jsme všichni byli hodní a kaţdého z nás
pochválil a potěšil nějakou maličkostí.
Chci poděkovat všem, kdo jste Mikulášovi
pomáhali obdarovávat. Ať to bylo při velké akci na
náměstí v Šumperku pro tisíce, či v učebně v Malíně
pro několik věrných návštěvníků dětského spolča, či
prostě kdekoliv v děkanátě… Nést druhým radost je
náš velký úkol.
Speciálně však děkuji těm, kteří nás překvapili
mikulášskou návštěvou při bohosluţbě v domově důchodců v Šumperku. Byla to opravdová, nečekaná radost. Děkuji vám všem, kdo do domova přicházíte a
nesete tam svou přítomností, úsměvem a modlitbou
Boţí pokoj. Dík.
P. Slawomir
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NA CO VÁS ZVEME V LEDNU
KLUB OSAMĚLÝCH (NEJEN) RODIČŦ
Práva a povinnosti rozvedených; jak řešit problémy osobní i partnerské; přednáší Mgr. Vít Hušek, Th.D, proděkan teologické fakulty Olomouc; středa 12. ledna 2011 od 16.00 - 18.30 farní středisko.
ŢENA V SEDMI PÁDECH
Napiji se (koho co) vody ţivé - večer poezie na téma ţena propojený s tvůrčími dílnami zaměřenými na hlasovou
techniku a správné drţení těla. S herečkou Rapsodického divadla v Olomouci Martinou Pavlíkovou – 21.ledna;
19.00 – 22.00, farní středisko.
PRO DĚTI (PŘEDŠKOLNÍ A 1.STUPEŇ)
Společné lednové tvoření pro rodiče s dětmi v rámci Sedmikrásku „Ať ţijí sněhuláci“ – pondělí 17.ledna od 16.00
– 18.00.
PRO MLADÉ (13 – 16 LET)
Další beseda s Mgr. Barborou Ševčíkovou z cyklu Jak si nenechat ublíţit, tentokrát na téma Láska a sexualita rozdíly v chování a očekávání muţů a ţen; fáze vztahu: přátelství, zalíbení, zamilovanost, láska; rozdíl mezi láskou
a zamilovaností; role sexuality; nebezpečí a chyby v důvěrném vztahu; úterý 11. ledna 2011 18.30 – 20.00 na farním středisku
MÍSTO KINA TVOŘÍ CELÁ RODINA
Fimo – sloţitější variace, středa 19.ledna 2011 od 17.00 - 18.30, Generála Svobody 2, Špk, vedle obchůdku
Rozmanitosti.

CENTRUM PRO RODINU ŠUMPERK – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010
Centrum pro rodinu Šumperk má za sebou tři a půl roku své činnosti. Je jedním z dnes uţ 15 děkanátních center
olomoucké arcidiecéze, které organizačně spadají pod Centrum pro rodinný ţivot v Olomouci. To nabízí svým pobočkám
nejen svá ochranná křídla, ale i pravidelná vzdělávání, různá školení a hlavně inspiraci k další činnosti. Většina center pro
rodinu mají svou vlastní právní subjektivitu coby občanská sdruţení. Jako neziskové organizace nabízejí různorodé aktivity
zaměřené na rodinu, samozřejmě bez nároku na zisk. Prostředky získané z příspěvků účastníků akcí však zdaleka nepokryjí
veškeré náklady spojené s organizací celé akce.
I přesto – zásluhou nezištné pomoci dobrovolníků, získaných darů, grantů na vybrané akce a dotace na činnosti
mohlo Centrum pro rodinu v Šumperku nabídnout v roce 2010 mnoho zajímavých akcí či projektů. Za všechny jmenujme
nejen ty tradiční, určené většinou pro šumperskou farnost, jako jsou např. Maškarní bál pro děti, společné proţívání Zeleného čtvrtku pro děti, tradiční pohádka na pouti, tvoření adventních věnců, Mikuláš pro nejmenší, tak i ty programy, které
mohou být nabídkou pro celý děkanát – např. cyklus Manţelská zastavení, kurz Manţelské večery, dvoutýdenní Prázdninové programy pro děti, cyklus setkání Ţena v sedmi pádech, měsíční setkávání v rámci Klubu osamělých (nejen) rodičů a
mnoho dalších akcí. Kromě těchto aktivit nabízí Centrum pro rodinu i akce pravidelné, které se konají kaţdý týden. Jsou to
masáţe pro kaţdého, cvičení s rehabilitačními prvky, angličtina pro začátečníky a výtvarný krouţek.
Další informace o aktivitách a plánech Centra pro rodinu se dozvíte na webových stránkách
www.cprsumperk.estranky.cz či na plánované výroční členské schůzi, která se uskuteční v neděli 6. února.
Za Centrum pro rodinu Lenka Špatná
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Drazí, začátek roku je
pokaţdé časem plánování.
Spolu s nově zvolenou pastorační radou budeme tvořit
pastorační plán a přemýšlet,
co je pro šumperskou farnost
dobré, vhodné a uţitečné, čím
by bylo moţné její ţivot obohatit a posunout dál.
Některé body letošního programu jsou však jiţ jasně dány.
V lednu nás čeká týden modliteb za jednotu
křesťanů, kdy se chceme o jednotu modlit společně s
bratry a sestrami z jiných křesťanských církví na
různých místech Šumperka. Podrobný program ekumenických setkání najdete na dalších stránkách.
24. ledna vyráţí třicet šumperských farníků
společně se mnou na pouť do Říma. Buďte s námi
spojeni v modlitbě, abychom třeba neuvízli někde na
letišti, jak jsme to v minulých dnech viděli a slyšeli
ve zprávách. My zase budeme na oplátku pamatovat
na vás na mnoha posvátných místech, které navštívíme - hlavně u sv. Petra i u sv. Pavla, jehoţ svátek
obrácení (25.1.) si připomeneme u jeho hrobu. Budeme se modlit také u jesliček na Svatopetrském
náměstí či u hrobu sv. Cyrila. My rozhodně povezeme ve svých srdcích celou naši farnost, vy zase duchem putujte s námi.
Letošní únor proběhne tiše a klidně. Postní
doba totiţ letos začíná aţ v březnu. Výzvou pro nás je
jistě svátek Panny Marie Lurdské 11. února – je to
světový den nemocných. Doufám, ţe se podaří udělat
něco pěkného pro naše staré a nemocné sestry a bratry, ať uţ v domově důchodců, v nemocnici či přímo
v rodinách. V ţádném případě však na ně nesmíme
zapomenout.
Neţ začne půst, v sobotu 5. března, se uskuteční tradiční ples našich farností. Co nevidět začneme připravovat program. O podrobnostech budete
včas informováni.
Uprostřed postní doby, 2. dubna, nás čeká
opět děkanátní pouť za rodiny a kněţská povolání,

tentokrát na poutním místě na hoře Matky Boţí
v Králíkách a bez účasti zábřeţských farníků. Tato
pouť bude součástí třídenní postní duchovní obnovy,
kterou u nás povedou ve dnech 1.- 3. dubna otcové
vincentíni z Loštic. Uţ dnes si rezervujte celý víkend
připadající na 4. postní neděli pro intenzivní duchovní program, který proběhne v šumperském kostele, na
farním středisku a na hoře Matky Boţí v Králíkách.
Bohatý a náročný program nás čeká koncem
května. Jak jste uţ mohli číst v příspěvku pana Rozehnala, ve dnech 26.- 29.5. proběhne v Šumperku a
okolí další ročník Mezinárodního festivalu duchovní
vokální hudby. Jeho program bude součástí Noci
kostelů, akce, kterou známe uţ z minulého roku a
která je naplánována v několika státech Evropy na
pátek 27. května. Jiţ dnes vás prosíme o ubytování
našich hostů zpěváků ve svých rodinách.
Otázkou zůstává organizace letošní farní pouti na sv. Jana Křtitele v červnu. Na ten stejný týden
totiţ připadá slavnost Boţího Těla. Buď obě slavnosti
spojíme nebo to zorganizujeme nějak jinak. Uvidíme.
Rád bych vás také konečně vzal na pouť do
mého rodiště, do Krakova. Budu hledat vhodný termín a plánovat zajímavý program. Těším se na to.
Doufám také, ţe opět vyrazíme společně za
kulturou. Stalo se tradicí, ţe vţdy jednou na podzim a
jednou na jaře vyjíţdíme za operou. Budu na to myslet.
Na letošek plánujeme také velké opravy farního střediska. Jak jsme vás jiţ informovali, sháníme
finanční prostředky na různých místech, neobejdeme
se však bez vašich darů. Pořád přemýšlejte, koho
můţete obdarovat nebo poţádat o zakoupení kalendáře. Během zimy vyřizujeme potřebná povolení, ale
pak budeme potřebovat i Vaše ruce k práci. Prosíme,
uţ dnes s tím počítejte. Je to velká akce, ale věřím, ţe
ji společnými sílami zvládneme.
Uf, je toho dost. Počítáme však s Boţí pomocí. Modleme se. Bez modlitby tyto všechny akce
nemají základ ani smysl. Příleţitostí k modlitbě je
dost – úterní a páteční adorace, pak půst, svatý týden,
Velikonoce, májové poboţnosti…

DOBRÝ PANE, VŠECHNY NAŠE ZÁMĚRY A PLÁNY
VKLÁDÁME DO TVÝCH RUKOU.
VEĎ NÁS A DEJ, AŤ VŠECHNO KONÁME PRO TVOU VĚTŠÍ SLÁVU A ČEST.
P. Slawomir
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V několika posledních letech se stalo příjemným pravidlem, ţe
nakladatelství Lidové noviny vydává před Vánocemi vţdy novou knihu úvah Prof. Tomáše Halíka. Jde o texty ne
zrovna snadné ke čtení i k promýšlení, ale kdyţ se nenecháme odradit (a občas těţší odstavec klidně i přeskočíme),
budeme odměněni novými vhledy do otázek nejzásadnějších. Jeho letošní kniha Divadlo pro anděly není
výjimkou. Posuďte sami z uvedených ukázek: „Kaţdý člověk byl Bohem stvořen jako nezaměnitelný originál; to
ovšem platí, pokud člověk s Bohem spolupracuje a kráčí po jeho cestách. Ve ctnosti můţeme být jedineční; v
hříších se sobě smutně podobáme. Bůh je originální umělec, ďábel jen ubohý opisovač.“...
V závěru knihy se pan profesor vyznává, ţe pro něj je nejzásadnější pohled na kříţ, na Ukřiţovaného.
Proč? „Pohled na kříţ mi říká: toto je vrchol, avšak není to konec. Dnešní vyobrazení kříţové cesty přidávají zpravidla k tradičním čtrnácti zastavením ještě patnácté – scénu vzkříšení. Mně osobně je bliţší to staré podání. Zdá se
mi, ţe se tu chce říci: Ano, je tu ještě další obraz, to nejdůleţitější zastavení, tajenka celého příběhu. Ale právě to
nemůţe být namalováno na dřevo či vytesáno na kamenné desky. To musíš napsat na „desku svého srdce“, to musíš
ty sám „zpřítomnit“ svým ţivotem, svým svědectvím.“
Dobré nové knihy v novém roce přeje
Alena Havlíčková

JAN TWARDOWSKI

***
Děkuji Ti prostě za to, ţe jsi
za to, ţe se nesměstnáš v naší hlavě, která je příliš logická
za to, ţe není moţné Tě obejmout srdcem, které je příliš nervózní
za to, ţe jsi tak blízký i vzdálený, ve všem jiný
za to, ţe jsi jiţ nalezený i ještě nenalezený
ţe utíkáme od Tebe k Tobě
za to, ţe neděláme nic pro Tebe, ale všechno díky Tobě
za to, ţe to co nemohu pochopit – nikdy není iluzí
za to, ţe mlčíš. Jenom my – sečtělí analfabeti
meleme jazykem
1969

ON

Děkuji Ti ţes měl ruce nohy tělo
ţe ses přátelil s hříšnou Magdalenou
ţe jsi vyrazil ven prodavače z chrámu
ţe jsi nebyl lhostejnou číslicí dokonalou

Zastavil se
stín pod oknem
nade mnou mraky potulné
budu předstírat ţe nejsem
zapomenu
klepe
zase neotevírám
myslím: - Pozdě temno.
- Kdo? – zeptám se konečně
- Tvůj zamilovaný Bůh
s láskou nevzájemnou

1993

1991

DĚKUJI
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

11. října 1962 byl střední uličkou největší světové křesťanské baziliky sv. Petra na papeţských nosítkách sedia gestatoria
přinesen papeţ Jan XXIII., aby zahájil II. vatikánský koncil.
Po obou stranách uličky se zvedalo deset řad sedadel, které pojaly všech 2540 biskupů, účastnících se zahájení koncilu. Jak
příslušelo Wojtylovu mládí a relativně nízké církevní hodnosti, titulární biskup z Ombi a kapitulní vikář z Krakova seděl hned
vedle hlavního vchodu ve střední řadě, tedy asi 150 metrů od papeţského oltáře, od stolce sv. Petra. Tyto jakési tribuny
s ţidlemi, potaţené tmavě zelenou látkou, měly u kaţdé ţidle pult a klekátko. Kaţdý koncilní otec měl své pevné místo. Pořadí
se určovalo podle důstojnosti a věku v úřadě, takţe všechny národy i národnosti zde byly promíchány. Například vedle Karola
seděl obr s vousy a černou kapucí, černí biskupové Afriky a jiní, píšící na kartičky arabským písmem. Biskupové evropských
zemí tvořili jen třetinu delegátů, ze Severní a Jiţní Ameriky pocházela asi třetina a poslední část tvořili příslušníci jiných zemí
a světadílů. Přítomni byli i pozorovatelé odloučených křesťanských církví.
Plenární zasedání začínalo denně v 9 hodin mší svatou, potom byla přinesena vzácná evangelní kniha a vystavena po celou
dobu jednání. Všichni se pomodlili koncilní modlitbu: „Adsumus – Zde jsme, Pane, a prosíme: Přijď.“ Generální sekretář vyzval všechny osoby bez práva účasti, aby opustily baziliku. Začaly referáty, intervence, hlasování. Kaţdý řečník měl
k dispozici 10 minut, slovní znění musel dodat jiţ 3 dny předem. Svoboda výměny názorů byla neomezená. V 11 hodin byla
krátká přestávka. Jednání končilo kolem poledne modlitbou Anděl Páně a dvouapůltisícihlavý zástup biskupů se rozlil přes
schody na náměstí sv. Petra jako moře fialových, bílých a tu a tam zcela tmavých květin. Podstatná část jednání a upřímná
mezilidská komunikace se odehrávala ihned nato ve dvou kavárnách naproti sv. Petru, kterým se okamţitě začalo říkat Bar-Jon
a Bar-Micva. Obědy, večeře, různé přednášky a jednání z očí do očí se konaly zde nebo potom v církevních domech a římských seminářích, kde většina biskupů bydlela. Byla tedy další příleţitost diskutovat o věcech tak, jak by se v aule jen málokdo
odváţil. To vše dotvářelo neformálně koncilní jednání.
A co biskup Wojtyla? Na prvním zasedání koncilu na podzim roku 1962 se zapojil krátkou intervencí, která odráţela jeho
osobní pastorační zkušenosti. Naléhal, aby přepracovaná liturgie křtu vyzdvihovala povinnost rodičů a kmotrů vést dítě k víře.
Ve vztahu k mariánské teologii tvrdil, ţe musí přispívat k tomu, aby církev
byla více představována jako učitelka neţ matka. Na druhém zasedání koncilu
na podzim roku 1963 Wojtyla promluvil během debaty o církvi jako o „Boţím
lidu“. V té době jiţ stanovil papeţ Pavel VI. jmenování Karola Wojtyly arcibiskupem na 30. prosince 1963, veřejně to pak oznámil 20. ledna 1964. Wojtylovo jmenování a schválení v Polsku totiţ ovlivňovali jistí lidé. Jak? Třeba tak,
ţe mělo celkem osmnáctiměsíční zpoţdění…

Arcibiskup Wojtyla – syn koncilu
Osmého března 1964 ve tři čtvrtě na deset prošel hlavní bránou wawelské
katedrály sedmdesátý šestý arcibiskup v řadě, jejíţ počátek sahal aţ k vládě
nejstarší polské dynastie Piastovců, třiačtyřicetiletý arcibiskup Karol Wojtyla.
Nejmladší arcibiskup. Katedrála byla samozřejmě přeplněna. Před portálem byl
přijat dómským farářem, který mu podrţel k políbení relikviář sv. Stanislava.
Potom předal děkan metropolitní kapituly světící biskup Bogdan Niemczevski
arcibiskupovi klíče od katedrály. Wawel. Krakov. Katedrála, jejíţ význam
mnozí kladou nad Varšavu. Nově jmenovaný metropolita vešel dovnitř. Přesně
v tom okamţiku varhany zahrály fortissimo. Slavnostní průvod přišel k oltáři
sv. Stanislava. Krátká modlitba u sarkofágu patrona arcidiecéze, od jehoţ hrobu před léty odešel jako pomocný biskup do Říma, k hrobu sv. Petra. Pak vpravo kolem sarkofágu královny Jadwigy (česky
Zasedání II. vatikánského koncilu Hedviky) a pak do kaple Nejsvětější Svátosti.
Po vstupu do svatyně usedl právě zvolený
arcibiskup na trůn a kancléř arcibiskupské kurie Mikolaj Kuczkowski přečetl nejprve v latině
a pak v překladu jmenovací listinu papeţe Pavla VI. ze 30. 12. 1963. Potom následoval hold duchovních, profesorů semináře, děkanů, opatů, farářů, kaplanů. Arcibiskup povstal. Tolik drahocenných věcí jako má k dispozici krakovský arcibiskup, má málokterý hodnostář: mešní roucho
ze zlaceného brokátu, dar Anny Jagielonské, ţeny krále Štefana Báthoryho (1576-1586); mitru
biskupa Andrzeje Lipského z 18. století, biskupskou berlu biskupa Jana Malachowského z doby
krále Jana Sobieského, vítěze nad Turky 1683 u Vídně, nádherný kalich biskupa Samuela Maciejowského z doby krále Zygmunta Starého (1506-1548) a konečně největší zvláštnost, palium z
perel ze 14. století, vyšívané svatou královnou Hedvikou (od 1384 polská královna).
Zaznívají úvodní slova Wojtylova proslovu. Málokterý člověk umí tak přesvědčivě hovořit o
víře, lásce a cestě v Kristových šlépějích. „Kdyţ procházím dnes branou této katedrály, kdyţ
líbám oltář a vstupuji na trůn krakovských biskupů a metropolitů, chtěl bych v tomto okamţiku co
nejvroucněji projevit úctu Synu, Boţímu Slovu, které od věčnosti vychází od Otce… Petr, v osobě Rychlý vzestup
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Pavla VI., mi řekl: „Buď pastýřem. Stojím tedy, moji milí, na prahu této velké skutečnosti, která je obsaţena ve slově pastýř.
Vím, ţe nemohu vstoupit ke svému stádu jinými dveřmi neţ těmi, jimiţ je Kristus sám.“
Katedrála nedýchala, tak zvonila Wojtylova slova o její klenbu. Ta tam je doba 18
měsíců bez arcibiskupa. Tolik času uplynulo od úmrtí arcibiskupa Baziaka a jmenování
Karola Wojtyly. Zpoţdění bylo způsobeno jednáním mezi primasem kardinálem Wyszyńskim a polskou vládou o obsazení arcibiskupství v Krakově, které uvízlo na mrtvém
bodě. Vláda měla právo vţdy během tří měsíců návrh vetovat. Formálně styk mezi církví
a státem vykonával polský premiér, ale fakticky rozhodoval Zenon Kliszko, maršálek
polského Sejmu – tedy parlamentu, takto hlavní ideolog vládnoucí strany. Jemu činilo
nesmírné potěšení zamítnout všech sedm předchozích kandidátů. „Čekám na Wojtylu,“
nechal se slyšet Kliszko, „a neschválím ţádného jiného kandidáta, neţ jeho.“ Proč
Kliszko upřednostňoval právě Wojtylu? Jak ho mohl tak špatně odhadnout?
Jistou roli pravděpodobně sehrál Wojtylův věk. Starci ve vedení strany asi viděli, ţe
ve dvaačtyřiceti letech s ním budou moci manipulovat. Bude skvělou figurkou k dosaţení
cíle, k rozpolcení polské církevní hierarchie, které by vedlo k odsunutí polského primasa
Wyszyńského na vedlejší kolej. S ním se svezou do ústraní i jeho vrstevníci a to byl jejich
cíl. Je aţ neuvěřitelné, ţe je nezarazila Wojtylova neústupnost, obdivuhodná obratnost při
vyjednávání o semináři, odhalení podvodu ze strany státních úřadů, jeho kázání, mediální
popularita z tisku i vatikánského rozhlasu, obliba mezi mladými, znalosti, práce na konciNa arcibiskupském stolci
lu nebo jeho tvrdošíjnost konat kaţdoročně půlnoční mše ve městě Nová Huta, kde zakázali postavit kostel. To jim mělo napovědět, ţe se nejedná o člověka, který vše přijímá jako hotovou věc. Prostě chtěli zabrat strategická místa, ze kterých se dalo postupovat proti Wyszyńskému. V té době byl v Gdaňsku ve vězení opat kláštera kamalduliánů, leţícího nedaleko Krakova, Piotr Rostworowski. Vzpomíná, ţe po zveřejnění Wojtylova jména si dozorci ve vězení volbu pochvalovali. Později, uţ za čtvrt
roku přicházeli s jinou. „Ten Wojtyla!“
Jednomyslně se Wojtylovi ţivotopisci i přátelé, církevní otcové, shodují, ţe Karol Wojtyla by nebyl arcibiskupem, kdyby nebylo koncilu. Byl na to příliš mladý,
ovšem práce, kterou v Římě odvedl, nezůstala bez povšimnutí. Na druhém zasedání
koncilu na podzim roku 1963 promluvil v debatě o církvi jako o „Boţím lidu“. „Církev je Boţím lidem a kaţdý pokřtěný křesťan je povolán ke svatosti, coţ není výsada
duchovenstva či církevní hierarchie, nýbrţ určení všech, jeţ Kristus, posvětil pravPři udělování svátostí
dou‘, aby mohli být posláni… do světa.“
Třetího (na podzim 1964) a čtvrtého (na podzim 1965) zasedání II. vatikánského koncilu se jiţ zúčastnil jako krakovský
arcibiskup. Jeho písemné i ústní intervence získaly na síle. Na třetím zasedání vystoupil do diskuse o apoštolátu laiků. Arcibiskup doporučil vést dialog uvnitř církve, v němţ by duchovenstvo i laici byli k sobě otevření v naprosté upřímnosti. Upozornil
na důleţitost toho, aby se koncilní dokumenty o laickém apoštolátu zmínily o mládeţi, o jejím významném poslání. V této
rozpravě Wojtyla jako jediný hovořil a oslovoval i ţeny. Třemi příspěvky přispěl i k nejkontroverznější diskusi o náboţenské
svobodě. Navrhl, aby o náboţenské svobodě byl vydán dokument dnes známý pod titulem Dekret o ekumenismu. Část se pak
dostala do Deklarace o náboţenské svobodě. Krakovský arcibiskup zdůraznil, ţe „náboţenská svoboda je svoboda PRO, ne
pouze PROTI. A svoboda je zde především PRO PRAVDU. Toto chápání svobody vede ke dvěma závěrům o společnosti. Za
prvé – stát je nekompetentní ve věcech teologie a nemůţe nic náboţenským institucím schvalovat ani přikazovat. Za druhé –
komunistické tvrzení, ţe náboţenství ,odcizuje‘ a je tedy legitimním cílem státní nevraţivosti, je nesmysl.“
Čtvrté a závěrečné zasedání II. vatikánského koncilu v září 1965 vyuţil arcibiskup Wojtyla k navrţení koncilního dokumentu Deklarace o náboţenské svobodě (dnes lat. Dignitatis
humanae). V posledních dnech promluvil hned několikrát. Z úst Syna koncilu, jak jej někteří
nazývali, nekompromisně zaznělo: „Nestačí říci pouze jsem svobodný.“ Je třeba říci: „Nesu
odpovědnost.“ „Zodpovědnost je nezbytným vrcholem a naplněním svobody.“Nakonec se
koncil zaměřil na onen druh státního řízení, ve kterém byli nuceni ţít Karol Wojtyla a další
východoevropští navrhovatelé náboţenské svobody. „V zájmu vytvoření a upevnění pokojných vztahů a svornosti v lidstvu je ţádoucí, aby byla všude na zemi právní ochranou zajištěna náboţenská svoboda a aby byly zachovány vrcholné lidské povinnosti a práva, týkající
se svobodného ţivota ve společnosti.“
Karol Wojtyla nemohl neţ souhlasit. A kdyţ po návratu z Říma jako kaţdoročně slouţil
půlnoční mši vánoční pod širým nebem ve městě Nová Huta, kromě výše uvedeného pověděl shromáţděným, ţe dějiny nelze vrátit zpět, nehledě na to, co chtěly státní úřady docílit
tím, ţe jim opakovaně několikrát zakázaly v jejich městě postavit jediný kostel. A oznámil,
ţe po silnici mezi hrobem sv. Stanislava a hrobem sv. Petra, po níţ se poprvé vydal v roce
1962, s sebou přivezl kámen z Petrova hrobu, darovaný a posvěcený samotným papeţem
Pavlem VI. a vyjádřil naději, ţe jednou se stane tento kámen základním kamenem jejich
kostela – kostela nowohutského. Zcela jasně a jednoznačně tak krakovský arcibiskup i doma
Při udílení svátostí
narýsoval linii zápasu o náboţenskou svobodu.
pokračování příště
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ZVEME VÁS DO FARNÍ PRODEJNY
KŘESŤANSKÉ LITERATURY
Kaţdou neděli po mši svaté v 9.00 hod. jste
zváni k posezení u kávy nebo čaje v sále
farního střediska v Šumperku, kdy si také,
v sousední místnosti můţete v klidu vybrat z
nabídky knih a časopisů.

Prodejna je otevřená:
-

-

po všech nedělních bohosluţbách
v pondělí a středu po ranní mši svaté
od 9.15-11.00 hod. nutné zvonit na zvonek FARNÍ KNIHOVNA

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 10. 11. 2010 – 16. 1. 2011
GALERIE ŠUMPERSKA
Výstava je koncipovaná jako drama o pěti dějstvích, které přiblíţí příběhy tří manţelských párů spojených tajemným početím dětí „ z Boţí
vůle“. A všechny tyto „vymodlené“ děti – Marie, Jan a Jeţíš,
jsou hlavními hrdiny našeho příběhu, příběhu, který si dodnes
o Vánocích připomínáme. Na výstavě jsou nádherné exponáty zapůjčené
např. z Muzea umění v Olomouci, Muzea hlavního města Prahy nebo Arcibiskupství olomouckého a kostelů děkanátu. K vidění jsou deskové malby z 16. a 17. století, ale i ruské ikony nebo dřevěný betlém
z přelomu 18. a 19. století z kláštera karmelitek na Malé Straně.
Reportáţ z výstavy můţete najít i na:
http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=2885
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