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Milí čtenáři,
vstoupili jsme do měsíce listopadu.
„Padá listí“, skutečnost, která nás může vést k vědomí jakési konečnosti.
Listy, které byly na jaře krásně zelené a plné života, teď jakoby umíraly a opadávají na zem. To, co v těchto dnech
můžeme vidět v přírodě, co slyšíme, když se řekne „listopad“, nás může vést k vědomí, že i náš život s sebou nese
jakousi konečnost. Ale, podobně jak to vyjadřuje příroda, když ze stromů opadává to staré, tak je to proto, aby
mohlo na jaře vyrůst něco nového, svěžího a krásného. A aby i v našem životě mohlo vyrůst něco nového
a dobrého, je potřeba zbavit se a nechat spadnout to staré a špatné. Název „padá listí – listopad“ tak v sobě nese
nejen poselství konce, ale také příležitost k novému začátku. A právě k tomu by nás měly vést události, které
v tomto měsíci prožíváme.
Začali jsme Slavností všech svatých (1.11.). Obraceli jsme svůj pohled k nebi, ke všem, kteří dosáhli
„vítězného vavřínu“ (Zj 3,11) a uvědomovali si, kam máme směřovat také my. Že náš život zde je konečný.
Ještě víc nás k tomuto vědomí vedla Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, kterou jsme prožívali hned na druhý
den (2.11.). Při ní jsme možná ještě intenzivněji prožívali, že náš život je cestou, která nás vede k nějakému cíli a
právě teď, v našem každodenním životě, v našich postojích se rozhoduje, jestli jednou v cíli dostaneme „nebeskou
cenu“ (srov. Flp 3,14).
Tento měsíc je také prvním, během něhož prožíváme rok víry, vyhlášený papežem Benediktem XVI.
A sám papež ve své homilii při zahájení roku víry řekl: „Jestliže dnes církev vyhlašuje Rok víry a novou
evangelizaci, pak ne proto, aby uctila nějaké výročí, nýbrž protože ji potřebuje ještě více než před padesáti lety! ...
Duchovní zpustošení v těchto desetiletích pokročilo. Co znamenal život a svět bez Boha, bylo možné poznat
z některých tragických stránek dějin už během koncilu, ale nyní to vidíme kolem sebe každý den. Rozšířila se
prázdnota. Avšak, právě vycházíme-li ze zkušenosti této pouště, této prázdnoty, můžeme nově objevit radost z víry a
její životní význam pro sebe, muže i ženy. Na poušti se objevuje hodnota toho, co je pro život podstatné. ... Můžeme
tedy tento Rok víry pojmout jako putování pouštěmi současného světa, na které si s sebou bereme jenom to
podstatné: ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty – jak praví Pán apoštolům, které posílá na cestu
(srov. Lk 9,3), nýbrž evangelium a víru církve, kterou jasně vyjadřují dokumenty Druhého vatikánského koncilu
stejně jako Katechismus katolické církve publikovaný před dvaceti lety.“
Myslím, že tato slova také pěkně zapadají do období, které prožíváme a které nás zve, abychom odložili to
staré a nechali růst něco nového.
V této souvislosti připomínám, že pokud byste chtěli osobněji prožít rok víry a zopakovat si nebo
prohloubit svoji víru, nabízíme setkání nad Katechismem, které probíhá každý druhý čtvrtek v měsíci na farním
středisku v Šumperku.
Kéž nás tedy všechno, co v tomto měsíci budeme prožívat vede k novému začátku! K ochotě a odvaze
nechat opadat to staré a špatné a nově se otevřít Bohu a jeho milosti. O to můžeme také zvlášť prosit v závěru
měsíce, kdy budeme prožívat Slavnost Ježíše Krista Krále a budeme vstupovat do doby adventu – doby přípravy na
příchod pravého Spasitele ...
P. Petr Káňa
1. listopad – slavnost Všech svatých
Od 4. století se na Východě slavil společný svátek
všech mučedníků. Podobná slavnost se objevuje
v 7. století v Římě; od 8. století se slaví svátek Všech
svatých v Irsku a Anglii. Poté se svátek rozšířil i
do ostatních krajin.
2. listopad – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské
tradici. Slavení vzpomínky na zemřelé den po
slavnosti Všech svatých zavedl v 10. století sv. Odilo,
benediktínský opat z Cluny, a brzy se tento svátek
rozšířil i mimo benediktinské kláštery. V r. 1915 bylo
toto dovolení rozšířeno pro celou církev.
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4. listopad – 31. neděle v mezidobí
9. listopad – svátek posvěcení Lateránské baziliky
Lateránská bazilika je zasvěcená Spasiteli a od roku
904 také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi; je
to nejstarší papežský kostel a nese titul „Matka a
hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa“.
Baziliku dal postavit císař Konstantin a posvětil ji r.
324 papež Silvestr. od 12. stol. se výročí slavilo 9.
listopadu.
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10. listopad – památka sv. Lva Velikého, papeže a
učitele církve
Narodil se koncem 4. stol., r. 440 se stal papežem;
důsledně vystupoval proti všem bludným učením té
doby. Zanechal 96 vynikajících kázání a 173 dopisů;
zasloužil se o zkvalitnění liturgických textů. Zemřel
10. 11. 461; jeho ostatky byly koncem 7. stol.
uloženy ve vatikánské bazilice sv. Petra. V r. 1754
byl prohlášen za učitele církve.

18. listopad – 33. neděle v mezidobí

11. listopad – 32. neděle v mezidobí

24. listopad - památka sv. Ondřeje Dung-Laca,
kněze, a druhů, mučedníků
Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků
kanonizovaných 19. 6. 1988 papežem Janem Pavlem
II., kteří působili ve Vietnamu.
Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu
hlásáno od poloviny 16. století. Církev v této zemi od
samého začátku po tři století prožívala s krátkými
přestávkami pronásledování.
Ondřej Dung Lac byl jako dítě chudých pohanských
rodičů dán do péče jednoho katechety a v roce 1823
se stal knězem. Působil na různých místech země,
vícekrát byl uvězněn. Přes prožívané potíže byl
neúnavný ve svém kázání a slovem i příkladem
povzbuzoval; mnoho lidí přivedl k Bohu. Pro věrnost
a horlivost při evangelizaci byl 21.12.1839 sťat
v Hanoi.
Mezi 59ti svatořečenými laiky bylo 16 katechetů,
čtyři lékaři, tři vojáci, soudce i matka šesti dětí.

12. listopad – památka sv. Josafata, biskupa a
mučedníka
Narodil se kolem r. 1580 v dnešní západní Ukrajině,
pocházel z pravoslavné rodiny. V r. 1596 se připojil
k unii s římským apoštolským stolcem, k níž došlo na
synodu v litevském Brestu (1595-96). R. 1604
vstoupil v litevském Vilně k basiliánům a r. 1609 byl
vysvěcen na kněze. V roce 1618 se stal arcibiskupem
v běloruském Polocku; působil jako horlivý šiřitel
sjednocení s Římem, usiloval o prohloubení
náboženského života věřících a o pozvednutí úrovně
duchovenstva. Byl ubit najatými vrahy při biskupské
vizitaci v běloruském Vitebsku 12. 11. 1623;
za svatého byl prohlášen r. 1867, od r. 1949 je jeho
tělo uloženo ve svatopetrské bazilice.
13. listopad – památka sv. Anežky České, panny
Narodila se kolem r. 1211 jako dcera krále Přemysla
Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem
Fridrichem II. S pomocí svého bratra Václava I.
Založila v Praze první klášter františkánů a klášter
klarisek, do něhož sama r. 1234 vstoupila a stala se
jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo,
z něhož se později stal řád křižovníků s červenou
hvězdou. Svědectví o jejím příkladném životě
a hluboké víře podávají listy sv. Kláry a papeže
Řehoře IX. Zemřela 2. 3. 1282 ve svém klášteře
Na Františku. Za blahoslavenou byla prohlášena
r. 1874 a za svatou 13. 11. 1989.

21. listopad – památka zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
22. listopad - památka sv. Cecílie, panny a
mučednice
Patří mezi prvokřesťanské mučedníky, ale jinak o ní
nevíme nic určitého. Žila snad ve 3. stol.; nejstarší
doložená zpráva o její úctě je z r. 545.

25. listopad - slavnost Ježíše Krista Krále
30. listopad - památka sv. Ondřeje, apoštola
Pocházel z Betsaidy v Galileji, byl rybářem a patřil
mezi učedníky Jana Křtitele. Když poznal Ježíše,
přivedl k němu i svého mladšího bratra Šimona Petra.
Podle tradice hlásal evangelium v různých krajích
a zemřel kolem r. 60 v Patrasu v Achaji přivázán
na kříž ve tvaru písmene X.

17. listopad – památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
Narodila se r. 1207 ve východním Maďarsku jako
dcera krále Ondřeje II. Ve 14 letech byla provdána do
Durynska, ale po smrti manžela (r. 1227) byla
vyhnána z jeho hradu; nejprve žila v podhradí
v Eisenachu, r. 1228 odešla do Marburgu, kde dala
postavit
nemocnici,
žila
mezi
terciářkami
františkánské řehole a soužila nejchudším
a nejubožejším. Zemřela 17. 11. 1231 v Marburgu,
za svatou byla prohlášena r. 1235.
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PANÍ ANNA NOVÁKOVÁ
Po malé přestávce, způsobené příchodem nových kněží, které jsme také chtěli trochu vyzpovídat, chceme
dále pokračovat v linii, kterou jsme započali. Rádi bychom našim čtenářům v rubrice Křeslo pro hosta dále
zprostředkovávali svědectví těch, kteří v životě už něco prožili a mohou svým životním příběhem nejen oslovit, ale
poukázat i na dobu, ve které žili. Proto jsme rádi přijali setkání s paní Annou Novákovou. Rozhovor s ní byl
příznačný - ještě před nedávnem nebylo jisté, zda se v nemocnici probere z hlubokého bezvědomí, aby nyní – opět
vitální, srdečná a hluboká svou vírou - mohla podat svou osobní „ódu na život“.

Máte za sebou čerstvou zkušenost, kterou jste sama nazvala velkou milostí Boží. Probrala jste se z těžkého
bezvědomí a jste opět svěží a plná radosti. Povězte nám něco povzbudivého o stáří a o smrti.
Stáří je třeba přijmout. Přizpůsobit způsob života této skutečnosti. Měli jsme
život před sebou, ale najednou vidíme, že před sebou máme už jen krátký
úsek života. Proto bych se nechtěla ptát, co ještě mohu užít, ale co mohu
udělat dobrého pro druhé. Člověk v životě udělal spoustu chyb. Dnes by
mnohé učinil jinak, ale nemůže to změnit. Řešení navrhuje Anděla
Janoušková v básni „Až porozumím“.
„Člověk však nemůže, co žil,
žít ještě jedenkrát.
Může jen v čase, jenž mu zbyl,
vroucněji míti rád.“
U Boha je vše smysluplné. Jen On ví, kdy má člověk k Němu odejít, a kdy
zůstat. Probudila jsem se, díky Bohu, z hlubokého bezvědomí bez následků.
Je to pro mě výzva, ještě lépe se na odchod připravit. V započatém roce víry
je pro mě nyní snadnější odpovídat na Boží volání. Kvůli své nemoci jsem
zažila tolik lásky! Celá rodina se sjela a všichni se za mě modlili a chodili
mě navštěvovat. Paní na vedlejším lůžku viděla všechny ty návštěvy a říkala,
že mě ta jejich přítomnost uzdravuje. A měla pravdu. Láska dětí uzdravuje.
Povězte nám něco o svých dětech.
Mám čtyři děti - Janu, Jirku, Danielu a Pavla. A těším se z osmnácti vnoučat a dvou pravnoučat. I když nežijí
všichni v Šumperku, nosím je stále ve svém srdci a každý den se za všechny modlím. Všichni mi dělají velkou
radost.
Kořeny takové lásky musely vyrůstat už dříve. Jaká byla Vaše rodina?
Narodila jsem se ve věřící rodině v nedalekém Dlouhomilově. Měla jsem dvě starší sestry, dnes už nežijí. Byl to
pro mě opravdový domov. Cítila jsem tam bezpečí a lásku - rodičů i sester. Pamatuji si dodnes, když jsme se večer
vkleče modlívali, jak mi maminka, ještě maličké, láskyplně říkala: „Aničko, můžeš si hajnout.“ Vše probíhalo
ve svobodě a bylo ukotvené ve víře. Když maminka vážně onemocněla, doktor nám říkal: „Tak často jsem za Vaší
maminkou chodil, a přesto jí nemohu pomoci. Teď vše záleží jen na vašich modlitbách.“ A my se vroucně modlili
a maminka se nakonec uzdravila. Tatínek za okupace odešel pracovat do Přerova, zde, v zabraném pohraničí, mu
hrozila smrt. Proto jsme se za ním odstěhovali a zůstali po celou válku v Rokytnici u Přerova. Po jejím skončení
jsme se odstěhovali do Šumperka. Zpočátku jsme bydleli na Javoříčku, teprve až byly děti větší, postavili jsme si
dům na Puškinově ulici, kde bydlím doposud. Po celé dětství i dospívání se ve mně upevnila hluboká víra
a nezměrná důvěra ve všechno Boží konání.
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A jak jste se seznámila se svým mužem?
Můj manžel se narodil v Klužínku u Konice. Uvažoval
i o kněžství, ale v poúnorové atmosféře to nebylo možné.
Po ukončení studií začal pracovat v šumperském Moravolenu, kde
dělal v podnikové správě až do svého důchodu. Coby věřící chodil
do kostela i do společenství („kroužku“), kde jsme se seznámili a
po dvou letech známosti se vzali. Prožili jsme spolu mnoho
krásných let.
Osobně si pamatuji, že jste mladým lidem nabízeli přednášky
s tématy známosti a manželství. I já jsem se několika takových
setkání účastnila.
Začalo to v období, kdy naše děti dospívaly. Společně se
scházívaly s ostatními vrstevníky, samozřejmě potají, v různých
rodinách k společným modlitbám či debatám. Jednou poprosili mého muže, aby jim něco řekl k tématu vztahu
chlapce a dívky. On jim to, co si myslel, že s tím souvisí, pověděl. Ale pak se nad tímto tématem začal zamýšlet
více a příště se k tomu vrátil hlouběji. A když už to měl písemně, začali jsme tyto přednášky nabízet i na jiných
místech. Měli jsme společně připravená čtyři témata - tři z nich - „Známost“, „Manželství“ a „Přirozené plánování
rodičovství“ - přednášel manžel, čtvrtou - „Výchova dětí“ – já. Kdo měl o přednášky zájem, tak si nás pozval.
Něco podobného začalo nabízet i po revoluci nově vzniklé Centrum pro rodinný život v Olomouci.
Spolupracovali jste s nimi?
Manžel pomáhal Centrum pro rodinný život zakládat a oba jsme byli členové kolegia. Hlubší spolupráce – ale
v jiné rovině – se rozvinula až v roce 1994. Od tohoto roku jsem se začala věnovat programům pro seniory – jak
přednáškám, tak víkendům. Jako vedoucí vše dostala na starost Prof. Mourková, já jsem zajišťovala přednášky.
V roce 2001 paní profesorka nečekaně zemřela, takže jsem jí ve funkci vedoucí vystřídala a organizaci převzala já.
A od roku 2007 byla vedením pověřena paní Marie Budínová. Programům pro seniory se věnuji dodnes.
Oba jste byli činní i v samotné šumperské farnosti ...
Můj manžel byl dlouholetým akolytou. Rovněž vypomáhal s pohřby na hřbitovech a krematoriu. O svátku Všech
zemřelých míval i promluvy na vsypové loučce. Já dodnes (už téměř čtyřicet let) zpívám v šumperském
chrámovém sboru.
Ještě nám něco řekněte o pravidelném setkávání žen z naší farnosti „Křesťanské ženy“. Asi málokdo ví,
že původní setkávání byla tvořena rodiči a dětmi školního věku.
Původní nápad vznikl u P. Petra Hrubiše. Protože jakékoliv náboženské vzdělávání dětí tehdy nebylo možné, otec
Petr zavedl tzv. bohoslužby slova pro děti. Zatímco on měl na starosti formaci dětí, já jsem měla zajistit program
pro rodiče. A společně jsme pak prožívali bohoslužbu slova. Když děti odrostly, některé maminky se scházely dál,
i za dalších kněží. Já jsem i nadále pokračovala v přípravě programu pro ně. A vydrželo nám to - samozřejmě
s různými obměnami účastnic - dodnes. V současnosti se nás scházívá tak kolem dvanácti, setkání bývá jednou za
14 dní v pondělí.
Od roku 2007 jste vdova. Jak byste ostatní vdovy povzbudila?
Když mi zemřel manžel, i tehdy jsem pocítila, jak nás Bůh vede. Zemřel v pátek před Květnou nedělí. Měli jsme,
i přesto, že zemřel v nemocnici, možnost společně se synem se dvě hodiny u něj modlit. Pohřeb měl ve středu
a hned následovalo posvátné Třídenní, tak bohaté na milosrdenství našeho Spasitele. V neděli - na Vzkříšení - jsme
měli už dávno předtím zadanou mši svatou. Vědomí, že jsme mohli prožít mši svatou obětovanou za naši rodinu
ráno na Vzkříšení a obětovat ji hlavně za manžela, mě naplnilo ohromnou radostí a vděčností. Tolik dalších věcí mi
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vycházelo vstříc! Pán o nás ví vše. V okamžiku, kdy si povolá k sobě toho druhého, má ve své prozřetelnosti
zároveň i plán pro nás. Nechce od nás, abychom žili ve smutku, ale v naplnění. Je tolik možností, co může vdova
dělat, jenom se neuzavírat do sebe! Jestliže celý život spoléhá na Boha, tak se Jemu může o to více otevřít nyní.
Ten, kdo odešel, stále žije, odloučení je přechodné. Můžeme navštěvovat nemocné či se modlit a naše bolesti
obětovat za druhé. Jestliže se člověk naučil žít s Bohem během života, mohou to být nejkrásnější léta života.
„Samota zabydlená“.
Mohla byste se rozloučit se čtenáři nějakou myšlenkou na závěr?
Pán Bůh je tak dobrý! Tolikrát během života mi dával důkazy. A já si přeji a vyprošuji, aby byla jeho vůle nejen
v životě mém a mých drahých, ale všude.
Stále více a hlouběji prožívám vděčnost. Nejvíce Bohu – za dar víry prozářené důvěrou a láskou. To dávalo a dává
stále víc smysl celému životu a bez víry si ten svůj nedovedu představit. Pomohla mi ke stanovení cíle života.
Poslední věcí člověka není smrt, ale setkání s Bohem. Jeho otevřená náruč. Celý život dostává smysl. To krásné i to
těžké. Když to mohu nabídnout Pánu, má to velkou hodnotu.
„Ve stáří neochabuje, ale vrcholí síla lásky – vyzrává do nejčistších forem.“ (myšlenka z duchovní obnovy
P. Antonína Krejčiříka).
Setkání s paní Novákovou bylo velmi milé a povzbudivé. Svůj rozhovor jsem nevedla s unavenou, skleslou ženou,
která nedávno přišla z nemocnice, ale s osobou plnou radosti, vděčnosti, víry a lásky.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Zvu mládež ze všech farností našeho děkanátu,
nebo ty, kteří se mladými cítí
a chtějí se s mladými modlit na
adoraci pro mládež děkanátu
V pátek 30. listopadu 2012
tentokrát v kostele v Rapotíně
Všichni mladí jsou také zváni
každý pátek v 19:15
k setkávání
na farním středisku v Šumperku.
(Program:
diskuse nad tématem,
které se týká toho, co prožíváme
ve vztahu k víře;
hry a malé „agapé“)
P. Petr Káňa
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SVÁTOST KŘTU
Křest dospělých
Již od počátku církve je křest dospělých běžnější
tam, kde se evangelium hlásá krátce. V takovém
případě je proto důležitá příprava na křest, kterou
nazýváme katechumenát. Jedná se o uvedení do víry
a křesťanského života a má připravit k přijetí Božího
daru ve křtu, biřmování a eucharistii. Cílem
katechumanátu je dát katechumenům možnost, aby
svou odpovědí na Boží podnět a ve spojení se
společenstvím církve dovedli ke zralosti své obrácení
a víru.
Křest dětí
V Katechismu se píše: „Protože se děti rodí
s padlou lidskou přirozeností, poskvrněnou prvotním
hříchem, mají zapotřebí, aby se znovu narodily
křtem, aby byly osvobozeny od moci temnot
a přeneseny do království svobody Božích dětí, k níž
jsou povoláni všichni lidé.“
Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, jak je milost
spásy naprostou nezasloužená. Zvyk křtít děti je
doložen od druhého století. Je ale pravděpodobné,
že už od počátků kázání apoštolů byly křtěny i děti,
když přijímaly křest celé rodiny (Sk 18,8).

Nezbytnost křtu
Sám Ježíš tvrdí, že křest je nezbytný pro spásu.
Proto přikázal svým učedníkům, aby hlásali
evangelium a křtili všechny národy. Křest je
nezbytný ke spáse pro ty, jimž bylo hlásáno
evangelium a kteří měli možnost žádat o tuto svátost.
Církev nezná kromě křtu jiný prostředek, aby zajistila
spásu; proto se varuje toho, aby zanedbávala toto
poslání přijaté od Krista. Je ale třeba také si
připomenout, že Bůh sice spojil spásu se svátostí
křtu, nicméně on sám není na své svátosti vázán.
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Církev byla vždy přesvědčena, že ti, kteří
podstoupili smrt pro víru, aniž ještě přijali křest, jsou
pokřtěni svou vlastní smrtí pro Krista a s ním. Tento
způsob je nazýván křest krve.
Katechumenům, kteří umírají před křtem, jejich
výslovná touha přijmout jej, spolu s lítostí nad
vlastními hříchy a s láskou, zajišťuje spásu, kterou
nemohli dostat skrze svátost. Tento způsob je
nazýván křest touhy.
Možná je v nás stále otázka: a jak je to s těmi,
kteří pokřtěni nebyli a nemohou za to? Ti nebudou
spaseni? Odpověď dává jeden z dokumentů
2. vatikánského koncilu, Gaudiem et spes, kde se
v článku 22. píše: „Kristus zemřel za všechny, a
protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti
jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že
Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili
k velikonočnímu tajemství způsobem, které zná jen
Bůh.“ Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží
vůli tak, jak ji poznává, může být spasen, i když
nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev. Dá se
předpokládat, že by tyto osoby projevily výslovnou
touhu po křtu, kdyby poznaly, že je nezbytný.
Co se týká dětí, které zemřely bez křtu, církev
nemůže nic jiného, než je svěřit Božímu
milosrdenství. Velké milosrdenství Boha, který chce,
aby všichni byli spaseni a Ježíšův vlastní přístup
k dětem „nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim“
(Mk 10,14) nám dovolují doufat, že je nějaká cesta
spásy pro děti, které zemřely bez křtu. Zároveň je ale
tím naléhavější výzva církve nebránit dětem, aby
přicházely ke Kristu prostřednictvím křtu.
Milost křtu – co křest působí
Viditelné prvky obřadu křtu vyjadřují různé
účinky, které křest působí. Ponoření do vody
znamená smrt a očištění, ale také znovuzrození
a obnovu. Dva hlavní účinky jsou tedy očištění
od hříchů a znovuzrození v Duchu svatém.
Odpuštění hříchů
Křtem se odpouštějí všechny hříchy i všechny
tresty za hřích. Ve znovuzrozených totiž nezůstane
nic, co by jim bránilo vstoupit do Božího království,
ani Adamův hřích, ani osobní hřích, ani následky
hříchu, z nichž nejtěžším je odloučení od Boha.
V pokřtěném ale i přesto zůstávají některé časné
následky hříchu, jako bolesti, nemoc, smrt nebo
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životní křehkosti v podobě charakterové slabosti atd.,
a také náklonnost ke hříchu, kterou nazýváme
žádostivost nebo v přeneseném smyslu „podněcování
ke hříchu“. Protože byla ponechána k zápasu, nemůže
škodit těm, kteří jí nedají svůj souhlas a kteří jí
statečně čelí s milostí Ježíše Krista. Proto je důležité
žít v milosti, tedy přistupovat ke svátostem. Je to také
proto, abychom byli v boji se zlem silnější.
Nové stvoření
Křest nejen očišťuje od všech hříchů, nýbrž dělá
z nově pokřtěného „nové stvoření“ (2 Kor 5,17),
adoptivní Boží dítě (adopce – akt, kdy dospělý
přijímá dítě za své vlastní. Osvojenec se tak dostává
do rodinně
právního vztahu
s osvojitelem
a příbuznými a získává stejná práva jako vlastní dítě
osvojitele – jako křesťané jsme Boží děti), které se
stalo účastným božské přirozenosti, údem Kristovým,
jeho spoludědicem a chrámem Ducha svatého.
Nejsvětější Trojice dává pokřtěnému posvěcující
milost, milost ospravedlnění, která mu dává
schopnost věřit v Boha, doufat v něho a milovat ho.
Dává mu schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha
svatého prostřednictvím darů Ducha svatého.
Dovoluje mu růst v dobru prostřednictvím mravních
ctností.
Přivtěleni k církvi, Kristovu Tělu
Křtem se stáváme údy Kristova těla. Křest
začleňuje do církve. Z křtitelnic se rodí jediný Boží
lid Nové smlouvy, který překonává všechny
přirozené či lidské hranice národů, kultur, ras
a pohlaví: „My všichni jsme byli pokřtěni jedním
Duchem v jedno tělo“ (1 Kor 12, 13). Pokřtěný tak
má také spoluzodpovědnost za církev. Z toho
vyplývá i jeho právo aktivně se podílet na životě
farnosti. Pokřtění se křtem podílejí na Kristově
kněžství, na jeho prorockém a královském poslání.
Když se stal pokřtěný údem církve, už nepatří
sám sobě, nýbrž tomu, který pro nás zemřel a vstal
z mrtvých. Proto je
povolán,
aby
se
podřídil druhým, aby
jim
sloužil
ve společenství církve
a aby s nimi jednal
s úctou a láskou. Jako
křest s sebou nese
odpovědnost
a
povinnosti, tak má
také pokřtěný v církvi
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svá práva: přijímat svátosti, být živen Božím slovem
a podporován jinými duchovními prostředky církve.
„Když se křesťan znovuzrozením stal Božím
dítětem, má závazek vyznávat před lidmi víru, kterou
dostal od Boha prostřednictvím církve,“ a účastnit se
apoštolské a misijní činnosti Božího lidu.
Svátostné pouto jednoty křesťanů
Křest je základem společenství všech křesťanů,
i těch, kteří ještě nejsou v plném společenství
s katolickou církví: „Neboť ti, kdo věří v Krista
a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství
s katolickou církví, i když ne dokonalém ... Jsou však
vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu,
proto jim právem náleží čestné označení křesťanů
a synové katolické církve je oprávněně uznávají
za bratry v Pánu.“
Nezrušitelná duchovní pečeť
Pokřtěný, který je křtem přivtělen ke Kristu,
se mu stává podobný. Křest vtiskuje křesťanovi
nezrušitelné duchovní znamení (charakter) jeho
příslušnosti ke Kristu. Toto znamení nesmaže žádný
hřích, i když hřích zabraňuje křtu, aby přinášel ovoce
spásy. Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být
opakován.
Křestní znamení uschopňuje a zavazuje věřící,
aby sloužili Bohu živou účastí na liturgii církve a aby
vykonávali své křestní kněžství svědectvím svatého
života a činorodou láskou.
„Pánova pečeť“ je pečeť, kterou nás Duch svatý
označil „pro den vykoupení“ (Ef 4,30). Sv. Irenej
z Lyonu říkal, že křest je pečetí věčného života
a věřící, který „uchránil pečeť“ až do konce, to je,
který zůstal věrný požadavkům vlastního křtu, bude
moci umírat v očekávání blaženého patření na Boha,
což je dokonání víry, a v naději na vzkříšení.
Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses
spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se
tedy hanebným chováním do starého ponížení.
Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem.
Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do
světla a království Božího. Svátostí křtu ses stal
chrámem Ducha Svatého. Nedopusť, aby tak
vznešený host pro tvé špatné skutky od tebe odešel
a aby tě ďábel znovu uvrhl do svého otroctví, neboť
výkupným za tebe je Kristova krev (sv. Lev V.,
Sermo 1 k Narození Páně)
P. Petr Káňa
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

DAMIÁN DE VEUSTER
*3. ledna 1840, Tremelo, Belgie
† 15. dubna 1889, Kalaupapa, Molokai, Havaj

Svatý Josef Damián de Veuster, známý též jako Otec malomocných, otec
Damián nebo Damián z Molokai byl vlámský katolický kněz, misionář
a řeholník z Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie, který zasvětil svůj
život pomoci malomocným na ostrově Molokai na Havaji, kde působil od roku
1873. V roce 1884 zjistil, že se sám nakazil malomocenstvím a o 5 let později
zemřel. Je patronem Havaje a lidí trpících leprou a AIDS. Papež Jan Pavel II.
jej v roce 1995 prohlásil za blahoslaveného, katolická církev slaví jeho svátek
10. května. Diváci vlámské VRT jej 1. prosince 2005 zvolili „Největším
Belgičanem“ (De Grootste Belg) všech dob. 11. října 2009 byl papežem
Benediktem XVI. svatořečen.
Původně se jmenoval Josef, narodil se 3. ledna 1840 v sedlácké rodině
jako předposlední z celkem osmi dětí. Až do svých osmnácti let nepomýšlel ani
na studium, ani na daleký svět Tichého oceánu. Teprve velká lidová misie ve farnostech v roce 1858 vzbudila
v jeho srdci svatý nepokoj a touhu po něčem vyšším. Se svými pocity si nevěděl rady. Vydal se tedy do Lovaně za
svým starším bratrem, paterem Pamfiliem z Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie. Klášterní život, který
zde viděl, se mu zalíbil natolik, že se na místě rozhodl požádat o přijetí do noviciátu, a doufal, že se bude moci stát
knězem.
Ovšem hned zpočátku musel zakusit trpké zklamání. Protože byl už věkem starší a neměl dostatečné
vzdělání, bylo mu sděleno, že bude moci být jen laickým bratrem, neboť by potřeboval mnoho let, než by se naučil
nezbytné latině. Josef pokorně přijal řádový oděv a nové jméno Damián. K odevzdanosti do vůle Boží zakrátko
připojil svou selskou houževnatost. Nenápadně a s horlivostí se pustil do učení tak, že se každou chvíli zeptal
bratra, jak se která věta řekne latinsky, a zapamatoval si ji. Při práci na poli či v zahradě si opakoval latinská
slovíčka a po nočním klanění sedával u lampičky nad latinskou mluvnicí. Jednou ho chtělo v zahradě několik
sextánů ohromit: pokusili se mu latinsky říci, že sedláci jsou hloupí. On je však latinsky opravil - když to neumějí
říci správně, týká se to jich. Pověst, že Damián ovládá latinu, se rozšířila, a tak mu bylo nakonec přece jen uděleno
dovolení, v něž v hloubi duše nepřestal doufat: směl nastoupit studium posvátné teologie.
Za nějaký čas měl jeho bratr Pamfilius odcestovat na havajské misie. Dostal však tyfus, proto bylo nutné
najít za něj co nejrychleji náhradu. Damián se okamžitě přihlásil s prosbou nastoupit na uprázdněné místo. Ačkoli
ještě nebyl knězem, vyhověli představení jeho žádosti. Dva měsíce po přistání na Havaji, 21. května 1864, bylo
Damiánovi v honolulské katedrále svěřeno svátostné kněžství.
V následujícím roce se poprvé setkal s nesmírným soužením, které proměňovalo havajský přírodní ráj
v peklo na zemi; jednalo se o malomocenství, lepru. Toto chronické infekční onemocnění způsobuje nejprve na
kůži a zvláště na obličeji znetvořující uzlíky a vředy, časem napadá nervy, což zapříčiňuje znecitlivění údů a jejich
postupné odpadávání; malomocná tkáň hnisá víc a víc, takže nakažený zaživa uhnívá a rozkládá se až k smrti.
Protože se nemoc rychle šířila, musela havajská vláda přistoupit k ráznému opatření, aby se co nejvíce snížilo
nebezpečí infekce. Všichni postižení leprou byli vyčleněni a deportováni na osamělý ostrov Molokai, označovaný
v té době jako „peklo na zemi“. Zde byli malomocní ubožáci ponecháni vlastnímu osudu a smrt mezi nimi pořádala
hojné žně.
Biskup Maigret se v roce 1873 zmínil před svými kněžími, že se mu zatím nepodařilo získat pro vyhoštěné
malomocné na ostrově Molokai stálého duchovního správce. Damián projevil svoji mužnou rozhodnost a prohlásil
před biskupem, že je připraven nastoupit zde službu. Následující ráno vyprovázel biskup Maigret svého kněžského
syna k lodi, která zásobovala ostrov vyhoštěnců nejdůležitějšími prostředky k přežívání. Navečer už stál pater
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Damián osamocen na Molokai, zdravý v osadě osmi set malomocných. Bylo mu 33 let a byl připraven vydat vlastní
život po vzoru svého božského Mistra. „Nikdo nemá větší lásky než ten, kdo dává svůj život za své přátele“ (Jan
15, 13).
Damián de Veuster jednal s malomocnými zcela přirozeně, stýkal se s nimi jako se zdravými. Svou
nebojácností si získal přízeň a lásku většiny vyhoštěných. V každém malomocném viděl svého bratra, i
v nejposlednějším z nich spatřoval samotného Krista. Jednou napsal: „Nacházím své štěstí v tom, že sloužím Pánu
v Jeho ubohých nemocných dětech, které ostatní lidé odvrhli. Kdo slouží Bohu, je všude šťastný. Je vlastně jedno,
kde se nacházíme fyzicky, jediné, na čem záleží, je, abychom sloužili
Bohu a Jeho milovali, protože bez toho nelze najít štěstí nikde.“
Když prošel celý ostrov, poznal, že ani nejhorší zprávy o
Molokai nebyly přehnané; ovšem malomyslnosti se naprosto nepoddával.
Jeho plán zněl: pomoc – zaměstnání – obrácení. Snažil se zaměstnat
pokud možno každého z nemocných, najít smysluplnou činnost, která
byla nejlepší metodou, jak odvést jejich pozornost od sužující bídy a
předcházet častým návalům zoufalství. Kromě budování domů bylo třeba
položit nové vodovodní potrubí, pak přišla na řadu stavba nemocnice a
dvou sirotčinců. Nakonec vyburcoval i havajskou vládu z netečnosti a
postupně mu byl poskytnut potřebný stavební a jiný materiál, dokonce i
lékař a ošetřovatelé, i když nejprve jen na přechodnou dobu.
Zpočátku se Damián de Veuster omezoval jen na katolíky, aby
jim vysluhoval svátosti, kázal a vzdělával je ve víře. Nekřesťany a nevěřící odváděl od zahálky a neřesti různými
pracovními činnostmi, zřízením hudební kapely, pěveckého sboru a dalšími rozptýleními, která mu vnukala jeho
vynalézavost. Ovšem postupně i tito pohané, kteří doposud o katolické víře nic nevěděli nebo vědět nechtěli, začali
na svého misionáře naléhat s prosbou o křest. Rozum jim totiž napovídal, že tento muž, který k nim jako jediný
přišel dobrovolně, musí být veden vírou v pravého Boha.
Uplynulo dvanáct let od přistání otce de Veuster na Molokai a jako zázrakem se ho nedotkla zhoubná
nákaza. Během třináctého roku však jednoho dne zjistil na vlastním těle neklamné příznaky lepry. Svému bratru,
pateru Pamfiliovi, napsal: „Jak víš, náš Vykupitel si mě nedávno vyvolil tím, že dopustil, aby mě zasáhlo
malomocenství. Na věky budu Bohu děkovat za tuto přízeň. Lepra přivede mou životní pouť rychleji do nebeské
vlasti. Naplněn nadějí přijímám tento kříž. Provázej mě prosím svou modlitbou, abych měl sílu vytrvat a šťastně
dorazil až na vrchol své Kalvárie.“
Jeho křížová cesta trvala celkem čtyři roky. V této době s úžasnou vnitřní silou ještě znásobil své nasazení
ve službě Bohu a bližním. Teprve posledních čtrnáct dní svého života strávil upoután na lůžko, trpělivě snášel svoje
muka a odevzdaně vyhlížel konec své pozemské pouti. Jeho věrnost Bohu byla odměněna tím, že mu dlaně a prsty
na rukou, které bývají zpravidla jako první zasaženy leprou, zůstaly zázračně zachovány, takže mohl až do konce
slavit svatá tajemství a podávat andělský Chléb.
Hrdinný postoj patera Damiána de Veuster si získal nejen obdiv, ale i následovníky. Postupně se k němu
připojil jeden kněz a dva laičtí pomocníci. V roce 1888 dorazily na Molokai i první řeholní sestry. Otec Damián se
radoval: „Mohu klidně umřít. Mé dílo je v dobrých rukou.“
Ráno 15. dubna 1889 nadešla jeho poslední hodina, bylo pondělí Svatého týdne: „Smrt je blízko… Pán mě
volá, abych Velikonoce slavil s Ním. Nechť je za to veleben!… Jak sladké je zemřít jako syn Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova!“ Odešel na věčnost ve věku čtyřiceti devíti let. Pohřben byl vedle svého kostela a v roce 1936 byly jeho
ostatky převezeny do Belgie a uloženy v kryptě klášterního kostela v Lovani.
Damianův příklad nám dává poznat slávu a vznešenost katolického misijního díla prodchnutého
nadpřirozenou láskou, která je ochotna jít až do krajnosti a beze zbytku se stravuje pro rozšíření pravé víry a pro
spásu nesmrtelných duší.
Anička Rozsívalová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Jako každý rok, tak i letos se přiblížil čas, kdy se v charitách celé České
republiky začíná s přípravami na realizaci a organizaci již tradiční dobročinné akce – Tříkrálové sbírky. Olomoucký
arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner, který u zrodu této akce stál, dodává, že Tříkrálová sbírka „obnovuje
starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo
narození stal blízkým a miluje všechny lidi“.
V děkanátu Šumperk bude probíhat již počtrnácté. Za tu dobu se vykoledovalo celkem 5 613 300,70 Kč, za které
patří upřímné „Pán Bůh zaplať!“ všem, kteří jakkoli přispěli k této částce; ať už se jedná o štědré dárce nebo stovky
dobrovolníků, kteří se jako tři králové, kolikrát i v nepříznivém počasí, vydali do ulic, aby naopak obdarovali dárce i oni
a žehnali jejich příbytky písmeny K + M + B, což značí Christus Mansionem Benedicat, čili Kristus požehnej tomuto
domu.
Tříkrálová sbírka 2013 bude v šumperském děkanátu probíhat ve dnech 4. – 13. ledna 2013, každá farnost si může
určit svůj konkrétní termín v tomto téměř dvoutýdenním rozsahu. A jak se stát „tříkrálovým“ koledníkem? Pravidla jsou
jednoduchá: stát se koledníkem může každý bez ohledu na věk. Přihlásit se je možné jako jednotlivec, jako skupinka
kamarádů nebo i celá rodina. Podmínkou je, aby v každé tříkrálové skupince byla jedna osoba, která vlastní platný
doklad totožnosti. Koleduje se v tříkrálových kostýmech (při jejich výrobě se fantazii meze nekladou), obvykle za zpěvu
koled „My tři králové jdeme k vám“ a „Dej Bůh štěstí tomu domu“; jednotlivé obce ve farnostech mohou mít i své
specifické zvyklosti. Proto neváhejte a kontaktujte naše místní asistenty, kteří vám poskytnou potřebné informace
a u kterých se můžete i hlásit:

Kontakty na místní asistenty TKS 2013 v děkanátu Šumperk
Obec
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Ostružná
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice

Jméno a příjmení
Petr Juránek
Kateřina Nováková
Jarmila Köverová
Dagmar Bundilová
Josef Diviš
Marie Jílková
František Felner
Helena Večeřová
Dana Kochanová
Vladimíra Kobrinová
Jaroslav Švejnoha
Anna Hovancová
Rostislav Brokeš
Ludmila Damborská
Jiří Račák
Marie Tanertová
Dana Ponížilová
Jitka Pešková
Lenka Špatná
Marta Hradilová
Helena Feltlová

Telefon
731 141 358
604 486 468
734 368 188
732 751 152
603 383 130
603 213 845
775 147 670
733 118 733
605 925 740
605 300 693
737 266 233
606 176 188
737 522 314
728 733 277
731 626 557
737 360 729
731 402 395
731 621 224
583 213 146

E-mail
juranekpp@seznam.cz
k.novakova116@gmail.com
jarmila.koverova@seznam.cz
dasa.bundilova@seznam.cz
modivis@centrum.cz
marie.jilkova@email.cz
frantisekfelner@seznam.cz
helena.vecerova@sum.os.ds.mfcr.cz
kobrinovavladimira@seznam.cz
ahovan@seznam.cz
rostislav-brokes@seznam.cz
ludmila.damborska@seznam.cz
jirkaracacek@seznam.cz
marie.tanertova@seznam.cz
ponizilova.sobotin@seznam.cz
jitka.kudrnka@seznam.cz
cprsumperk@seznam.cz
feltlova@vikyrovice.cz

Jak je z tabulky patrno, u některých obcí děkanátu chybí místní asistent – osoba, která organizuje koledování
v konkrétní obci. Pokud byste se chtěli stát právě místním asistentem, neváhejte a kontaktujte pastoračního asistenta
Charity Šumperk Roberta Poisla, který vám ochotně sdělí všechny potřebné informace (telefon 739 002 792, e-mail
vedouci.technik@sumperk.charita.cz).
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VÁNOČNÍ DÁRKY POTĚŠÍ UKRAJINSKÉ DĚTI
V průběhu měsíce listopadu se opět můžete zapojit do akce Vánoční balíčky
pro Ukrajinu.
Jedná se o charitativní projekt, kdy jednotlivec, rodina nebo skupina osob
připraví vánoční balíček pro konkrétní dítě z dětského domova na Ukrajině.
V letošním roce je do projektu zařazeno 250 dětí.
Jak postupovat v případě, že máte chuť se do akce zapojit?
1. Vyjádření zájmu zapojit se do akce
V termínu od 1. do 15. listopadu 2012 kontaktujte Charitu Šumperk
osobně, telefonicky na tel. čísle 583 216 747 nebo e-mailem na adrese info@sumperk.charita.cz.
Pracovníci Charity Šumperk vám z databáze vyberou příjemce dárku a sdělí vám k němu základní
informace. Pokud jste se do akce zapojili již v minulých letech a máte zájem obdarovat „svoje“ dítě, sdělte
to. Zůstalo-li dítě zařazeno do tohoto projektu, rádi vám vyhovíme.
2. Příprava dárků
Balíček tvoří nové věci v hodnotě kolem 1 000 Kč. Balíček se zabalí do vánočního dárku a viditelně označí
jménem dítěte a místem dětského domova.
3. Dopravení dárků do sídla Charity Šumperk
Do 30. 11. 2012 dopravte prosím balíček do sídla Charity Šumperk, Žerotínova 12, Šumperk v čase od 7:00
do 15:00 (v nutných případech je možné se dohodnout na jiném termínu).
4. Přeprava dárků na Ukrajinu
Přeprava dárků je zajištěna prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc.
Informace o dalších humanitárních aktivitách na Ukrajině můžete získat na www.acho.charita.cz

KOMU POMÁHÁ DUŠIČKOVÁ SBÍRKA
Dušičkovou sbírku v diecézích vyhlašuje arcibiskup na některou z nedělí v období Dušiček.
Výtěžek sbírky je určen na provoz diecézního střediska. V naší diecézi se jedná o Arcidiecézní charitu
Olomouc, která organizačně zastřešuje 30 farních a oblastních Charit.
Pokud byste se do sbírky rádi zapojili, kontaktujte kněze ve Vaší farnosti a on Vás nasměruje na místního
asistenta, který Vám podá konkrétní informace.
Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk

KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ
Dnes bych chtěla upozornit na Modlitební knížku pro mladé, která se velikostí i designem nápadně podobá
své starší stejnojmenné „žluté sestře“ – katechismu pro mladé (YOUCAT). Modlitební knížka nabízí malou školu
modlitby, ale především chvály, díky či prosby , postřehy a citáty, náměty k zamyšlení se v tichu ... Vydalo ji
Karmelitánské nakladatelství.
Modlitby se týká i pozvánka druhá – tentokrát poslechová – s názvem: Zvláštní znamení touha. Jde o záznam
přednášky a diskuze ze setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Marek Orko Vácha klade otázky a nabízí impulsy
k jejich promýšlení, zve k odvaze a k upřímnému hledání v hloubce nitra ... Jakkoliv byla přednáška určena starším
středoškolákům a vysokoškolákům, její poslech určitě není věkově omezen a i neškolákům (či dávnoškolákům)
může zazvonit o stěny duše. Najít ji můžete na http://www.youtube.com/watch?v=Zr8-rR_4HXQ.
Alena Havlíčková
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ROK VÍRY
Rok víry je
velkou celocírkevní,
světovou
událostí.
Slyšíme
o
tom
v rozhlase,
mluví
o tom
svatý
otec,
biskupové,
je
to
příležitost
k diskuzi
o stavu víry a cestách
nové
evangelizace,
kterým
se
věnuje
biskupská synoda v Římě. Bylo by však špatné,
kdyby se vše odehrávalo „nad našimi hlavami“ –
v prostoru médií či daleko v Římě. Rok víry se má
dotknout každého z nás – je pro každého věřícího
výzvou a úkolem, ale zároveň i velkým darem.
Hned na začátku svatý otec vyhlásil, že
v Roce víry můžeme získávat plnomocné odpustky.
Týká se to opravdu každého z nás … Pokud jsme
vnitřně připravení a vykonáme úkony zbožnosti
předepsané církví, můžeme získat pro sebe nebo pro
zemřelé odpuštění trestů za hříchy. Umožňuje nám to
církev, která (jako služebnice vykoupení)
autoritativně rozděluje z pokladu zadostiučinění
Krista a svatých. Smyslem odpustků není pouze
pomoci věřícím odčinit tresty za hřích, ale také
povzbudit je ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky.
V průběhu celého Roku víry, od jeho
vyhlášení dne 11. října 2012 až do 24. listopadu 2013
po celý den, můžeme získat z Božího milosrdenství
plnomocné odpustky časného trestu za své hříchy, a
to i ve prospěch duší věrných zemřelých, máme-li
opravdu kající smýšlení, platně jsme se vyzpovídali,
přistoupili jsme k svátostnému přijímání a pomodlili
jsme se na úmysl Nejvyššího velekněze:
Kromě těchto obecných podmínek je třeba
splnit některou další:
a) pokaždé, když se zúčastníme alespoň
třikrát na kázání posvátných misií nebo alespoň na
třech přednáškách o dokumentech Druhého
vatikánského koncilu a o článcích Katechismu
katolické církve v kterémkoli kostele nebo na
vhodném místě;
b) pokaždé, když formou pouti navštívíme
papežskou baziliku, křesťanské katakomby, posvátné
místo ustanovené ordinářem pro Rok víry (v naší
diecézi je tato možnost celoročně v olomoucké
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katedrále a v poutních chrámech: Velehrad, Svatý
Hostýn, Svatý Kopeček), a zúčastníme se tam na
nějakém obřadu nebo alespoň setrváme přiměřený
čas v usebrání při zbožné meditaci a zakončíme
modlitbou Otče náš, Vyznáním víry v jakékoli
právoplatné formě, invokacemi k Panně Marii a
eventuálně (dle zasvěcení místa) k svatým apoštolům
či svatým patronům;
c) pokaždé, když ve dnech stanovených
místním ordinářem pro Rok víry (Slavnost Narození
Páně, Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Zjevení
Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Krve Páně,
Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí
Panny Marie, svatého Josefa, svatých Petra a Pavla,
svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava a Všech
svatých a Ježíše Krista Krále) se ve všech farních
kostelích zúčastníme slavnostního slavení eucharistie
nebo liturgie hodin a pomodlíme se Vyznání víry
v jakékoli právoplatné formě;
d) jestliže v jeden svobodně zvolený den
během Roku víry vykonáme zbožnou návštěvu u
křtitelnice nebo jiného místa, kde jsme přijali svátost
křtu, a v jakékoli právoplatné formě obnovíme
křestní sliby.

Jak vidíme možností je hodně. Přesto existuje
nebezpečí, že je nevyužijeme … Proto je třeba na to
myslet a cílevědomě např. navštívit odpustková místa
či přijít na mši svatou v určené svátky. Nenechejme
to náhodě!

V pastýřském listě otce arcibiskupa k Roku
víry jsme také slyšeli, že je pro nás připravená
knížečka s názvem „Malá škola modlitby“. Ano, je to
příručka, která nám má pomoci učit se modlit, bez
modlitby totiž naše víra umírá. V 6 lekcích spojených
s čtením katechismu a Písma svatého či praktickými
cvičeními, se můžeme ponořit do tématu „modlitba“
a učit se. Úmyslem otce arcibiskupa je, aby postupně
v každé farnosti vzniklo několik skupin, které tímto
„kurzem“ projdou. Je to ale určitě program i
pro všechny už existující farní společenství. Zástupci
farních společenství ať se tedy obrátí na své duchovní
správce a domluví průběh, vedoucího či vyzvednutí
brožurky. Je to úkol pro všechny: věřící, faráře,
katechety. Jsem si jist, že pro všechny bude také
přínosem.
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Už tyto dvě možnosti: odpustky a škola
modlitby, pokud je využijeme, způsobí, že Rok víry
nepřeletí jen daleko nad našimi hlavami. Snažme se o
to!
Postupně se budou objevovat také další
nabídky k Roku víry. Vše pozorně sledujte.
V Tam&Tamu proponujeme text P. Opatrného o víře.
Velká část úspěchu je opravdu v rukou
každého z nás.
Co kdybychom si předsevzali, že během
tohoto roku přečteme postupně celý katechismus

nebo alespoň jeho stručnější formu Youcat …?
Co kdybychom sáhli po kvalitní křesťanské knize?
V příloze dostává se vám do rukou aktuální nabídka
Karmelitánského nakladatelství. Tyto a další knihy
lze objednat v našem farním knihkupectví
v Šumperku u paní M. Valentové (tel. 583 212 733)
a ušetřit na poštovném. Můžete si je také objednat
přímo v nakladatelství prostřednictvím internetu.
Kéž nám Rok víry pomůže oživit naši víru!
Prosme o to také v modlitbě za sebe navzájem a za
církev.
P. Slawomir Sulowski

Poradenství – psychologické doprovázení na cestách
života
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou, absolventkou
Masarykovy univerzity v oboru psychologie.
Učebna, 1. patro UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 777
988 864.
Pro děti a mládež
Tradiční dopolední program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“. Setkání probíhá vždy
ve středu od 9.30 do 11.30 na farním středisku. Zveme nové maminky a jejich děti.
9. 11. - Podzimní tvoření s Mgr. Hanou Heiserovou, v 19.00 na farním středisku. (určeno jak pro
jednotlivce, tak pro rodiče s většími dětmi.
Klub osamělých (nejen) rodičů
Předadventní víkend pro osamělé (nejen) rodiče a děti Cena - 600,- Kč dospělý, 450,- Kč dítě,
23. – 25. 11. 2012. Program: Odborná přednáška a poradenství, společné modlitby, tvořivá dílna, mše svatí,
nabídka svátosti smíření či duchovního rozhovoru, procházky do okolí.
Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma
Diva (delní) klub – určeno pro ty, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát nezávazně
divadlo… Každou středu od 9.00 hod v učebně Centra pro rodinu, 1. patro, UVAX.

Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou každé pondělí od 16.30 do 18.30 na farním středisku;
(cena za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč).
Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30
na farním středisku; 25 Kč/lekce.
Angličtina pro začátečníky
Začátek od 18. 9. vždy na farním středisku.
1. skupina Začátečníci I. + III. 16.15-17.15
2. skupina Začátečníci II. 17.30 - 18.30
Němčina pro začátečníky
Začátek od 20. 9. 2012 vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX ,
M. R. Štefánika 28.
Cena za pololetí 1 170,- Kč. Lektorka: Mgr. Alice Jurčíková
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Kurzy
Kurz pro snoubenecké a partnerské páry
Tato příprava je určena zejména párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata
patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích důležitost odpuštění i společně prožívaného
času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a
manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry. Případní zájemci ať kontaktují kněze či
vedoucí
Centra
pro
rodinu
(731 402 395).
Podrobnosti
na
webových
stránkách
www.cprsumperk.estranky.cz
Kurz efektivního rodičovství
Kurz proběhne v říjnu a v listopadu na kurii v Olomouci, Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro), více
na www.rodinnyzivot.cz.
Centrum pro rodinu Šumperk chce tento kurz nabídnout zájemcům od března 2013.
Předběžné informace o kurzu:
Cíl kurzu - pod vedením zkušeného lektora osvojit si užitečné a praktické metody a techniky, získat tipy a
podněty pro výchovu svých dětí i prevenci možných krizových jevů.
Okruhy témat: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace. Proč děti
zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí. Komunikační techniky. Co volit místo
trestu? Důslednost a řád dávají jistotu. Kde brát sebedůvěru?.
Lektorkou a koodinátorkou bude Mgr. Marie Kaňovská z CPR Jitřenka

Zveme
Jednodenní duchovní obnova pro manžele
v sobotu 15. prosince 2012 zveme všechny manžele, případně i jednotlivce žijící v manželství, na Svatý
Kopeček u Olomouce. Adventní období bude vrcholit a tak se společně zastavíme, abychom se setkali s
Bohem, se sebou i druhými. Obnovu povede P. Petr Glogar, OCD představený Kláštera Pražského
Jezulátka v Praze. Je třeba se přihlásit předem na zaboj@arcibol.cz

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele,
Kostelní nám. 4, Šumperk
7. listopadu 2012, 19:00
Giovanni Pierluigi da Palestrina (asi 1525 - 1594):
Messa di Santa Cecilia
22. listopadu má svátek svatá Cecilie, mučednice, patronka duchovní
hudby, muzikantů, varhaníků, zpěváků, básníků, řemeslníků
zhotovujících hudební nástroje a slepců. Do listopadového pořadu
našeho poslechového cyklu jsme proto zařadili mši, kterou italský
renesanční skladatel G. P. da Palestrina věnoval právě svaté Cecilii. Je
to mimořádné dílo, na kterém se podíleli i další renesanční skladatelé,
kteří působili v Římě a kteří spolupracovali s Palestrinou na mnohých
hudebních projektech. K nahrávce jsou přidána ještě další moteta
věnovaná svaté Cecilii a jeho slavné Magnificat.
Vít Rozehnal
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CO SE NOSÍ(LO)? ANEB: CÍRKEVNÍ POKRÝVKY HLAVY
Ptalo se nedávno pár náctiletých farnic, proč se v Tamtamu nepíše taky o módě. Otázka mě pobavila a
pohotově jsem odvětila něco v tom smyslu, že na to jsou přece jiné časopisy. Při dalším setkání se však jedna
z prvních vět našeho rozhovoru opět stočila k módní rubrice … Provokatérky… A tak jsem začala pozvolna
uvažovat nad tím, jestli by to přece jen nějak nešlo. Konečným výsledkem není ani tak sloupek o módě či odborný
výklad znalce, ale právě pokus vyhovět přání mladých čtenářek způsobem, který snad bude alespoň trochu hodný
děkanátního časopisu. Vzhledem k ročnímu období, nízkým teplotám a horším povětrnostním podmínkám volím
téma Pokrývky hlavy 
Co už se nenosí? Co se stále drží? K jakým příležitostem co zvolit? Jak neudělat společenské faux-pas? Jaké
barevné kombinace a pro koho? Jaké jsou letní a jaké zimní trendy?
OUT: Doplněk, který už se 48let opravdu vůbec nenosí:
Tiára – mimoliturgická papežská koruna původně bílé barvy se zlatou obroučkou. Ve 13. století měla dvě
obroučky – jako symbol moci světské a duchovní, od 14. století už měla obruče tři – znamenaly trojí moc papeže.
Nepoužívá se od 11. listopadu 1964, kdy ji papež Pavel VI. veřejně odložil, prodal a výnos daroval potřebným.

Stále IN: Doplňky, které jsou na trhu již nějaký ten pátek, ale stále jsou aktuální a oblíbené:
Pastýřský klobouk (Saturno) – je pokrývka hlavy používaná kněžími katolické církve společně v kombinaci
s klerikou. Nevyužívá se v liturgii, ale jako součást společenského oděvu. Italské Saturno vyjadřuje podobu
s planetou Saturn a jejími prstenci, kterou tento kulatý klobouk se širokým okrajem připomíná. Do II. Vatikánského
koncilu byl povinnou součástí společenského oděvu kněze, dnes je to součást volitelná. Barva i použití symbolů na
klobouku udává rozlišení duchovní hodnosti. Slavnostní arcibiskupské saturno má černou barvu a zeleno-zlaté
lemování se zlatými výšivkami. Kardinálské saturno je velmi podobné arcibiskupskému, ale lemování je červenozlaté. Galero je speciální typ pastýřského klobouku, který používali kardinálové i v liturgii. Má červenou barvu a
bohatě zdobené střapce.

Mitra – byla původně ceremoniální vlněná čelenka, se kterou byly ve starověku zobrazovány některé bohyně. Nyní
je známá jako pokrývka hlavy biskupů, má špičatý tvar a je používána při bohoslužbě s výjimkou některých částí.
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Biret – pokrývka hlavy používaná v římskokatolické církvi. Nosí se běžně spolu s klerikou a při různých
liturgických úkonech, jako jsou pohřby, křty, požehnání. Kněz nosí biret černé barvy se třemi nebo čtyřmi rohy a
střapcem. Kněží s titulem monsignore nosí biret fialové barvy se střapcem; kardinálové, kanovníci a církevní
soudní vikáři s titulem monsignore biret fialové barvy se střapcem, a kardinálové biret červené barvy bez střapce.
Černý biret se střapcem mohou nosit i ministranti.

Solideo – je pokrýka, kterou dříve používali hlavně řeholníci jako ochranu v zimě na vyholené kolečko na temeni
hlavy. Dnes se používá spíš jako znak hodnosti duchovních, a to podle barev. Na mši se nosí pouze při bohoslužbě
slova. Může se nosit pod biretem nebo pod mitrou. Kněz nosí solideo černé, biskup fialové, kardinál červené a
papež bílé.

Camauro – papežská pokrývka hlavy. Původně se vyrábělo z velbloudí srsti, postupně se přešlo k nynější podobě
– červená sametová čepice s hustým kožíškem uvnitř a sametovým lemem. Můžeme ji vidět na portrétech papežů
již několik set let.Často s ní byli i pohřbíváni. Naposledy ji nosil papež Jan XXIII. Až v roce 2005 na něj navázal
současný papež Benedikt XVI.

gfIN: Originály, novinky, příležitostné modely:
Sada pokrývek hlavy pro Benedikta XVI. u příležitosti návštěvy Skotska 2010

Eva Suchomelová
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ
CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com)

Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.

Úvodem
Nejstarší úplný text Creda, tzv. apoštolské vyznání víry, pochází ze 4. století a je shrnutím obsahu víry
apoštolské doby. Velice brzy po jeho zformulování se však objevily různé nejasnosti a spolu s nimi i spory
a kontroverze o některé věroučné pravdy. O nich pak bylo potřeba mluvit ve vyznání víry šířeji a jasněji.
Tak se dospělo ke druhému, tzv. nicejsko-cařihradskému vyznání víry, které se modlíme při nedělních
a svátečních bohoslužbách. Jedná se o zpřesněný a rozšířený text apoštolského vyznání víry. Poprvé bylo upraveno
na koncilu v Nicei (r. 325) a podruhé na koncilu v Cařihradě (r. 381).
Kolem pozdější vsuvky „který z Otce i Syna vychází ...“, vložené za větu „Věřím v Ducha svatého“, vznikl
mezi východní a západní církví rozpor, vedoucí až k vzájemné roztržce, přestože víra v Ducha, vycházejícího
z Otce i Syna, byla v církvi odedávna.
Existují tedy sice dvě formulace Creda, ale obě jsou vyznáním stejné víry. My budeme v našich úvahách
postupovat podle vyznání apoštolského.
Poznámka: při práci s textem je potřeba používat Písmo svaté; zkratky a případné biblické citace jsou podle
Ekumenického překladu Písma svatého, Praha 1985.

Věřím ...
Snad bychom nejprve začali s tím, co víra není,
nebo jak se špatně chápe. Tím, jak ji chápe mnoho
lidí okolo nás. Někdo nám řekne: „Dneska už
rozumný člověk na Pána Boha věřit nemůže.“ Nebo:
„V době, kdy věda tolik pokročila, nepotřebujeme
věřit na Boha, to patří minulosti.“ A vysvětluje se to
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tvrzením (a ne vždycky nepravdivým), že víru
v Boha si lidé dosazovali do mezer v poznání. Asi
takhle: nevím, proč nějaká věc je, a tak řeknu: „To
dělá Bůh.“ Nevím jak bych vysvětlil, kde se co na
světě vzalo, a tak řeknu: „Tam je Bůh.“
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To byla praxe velmi nešťastná, protože
s postupujícím vědeckým poznáním je z těchto mezer
Pán Bůh vytlačen. Ale, tohle také není víra biblická,
bible také nestaví Boha do mezer poznání. A tak,
když někdo říká, že pro vysvětlení světa, zákonitostí
ve světě, okolní přírody, pro porozumění světa Boha
nepotřebuje - tak se ještě nic neděje. A dokonce
můžeme říci, že my jsme na tom stejně. Vždyť
ptáme-li se na to, jak funguje příroda, má nám dát na
to odpověď fyzika, biologie, přírodopis, ale ne řeč o
Bohu. Jestliže se budeme ptát, jak vznikal svět, jak se
tady všechno objevilo, musíme se obrátit na jiné vědy
a ne na náboženství - a na víru. To je tedy jedna věc.
A další: Má-li někdo skutečně špatnou představu
Boha, kdy si ho představuje jako krutovládce, nebo
jako známého vousatého dědečka na obrázku, nebo
jakkoli takto zdeformovaně, potom tohle opravdu
není víra. Jestliže nám někdo tedy řekne, že v tohoto
dědečka nevěří, pak mu můžeme říci, že my také ne,
že je to dobře.
Čemu má tedy člověk věřit? Někdo věří všemu,
někdo nevěří ničemu. A čemu má věřit katolík?
Člověk klasicky vychovaný řekne třeba: „Tomu, co
je v katechismu.“ Ale kde se to tam vzalo, jak se to
tam dostalo a je tam všechno? A jak má být
katechismus tlustý, aby tam bylo všechno atd. Nyní
nám tedy vyvstává otázka po pramenech víry.

Židé berou informace pro obsah své víry
ze Starého zákona. Mohamedáni z Koránu, Hinduisté
z upanišad, křesťané z Písma a z tradice. Korán
částečně vychází z Písma svatého, protože Mohamed
část svého dětství prožil v prostředí, kde se Písmo
znalo a on si zřejmě z toho leccos pamatoval a to
potom použil do svého vlastního systému. Ale i když
považují Korán za svatou knihu, tak jejím autorem je
jen Mohamed. U upanišad neznáme autora, jenom
vzdálené pozadí. Jsou to texty, ke kterým dospěli
vynikající lidé, osvícení lidé atd. Budeme se trošku
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ptát po původu Písma. Vycházejme z toho, co my
křesťané obecně známe. Jak vzniká Starý zákon?
Napřed byla tradice, vyprávění, potom se to psalo. A
co bylo ještě před tím? Skutečnost zjevujícího se
Boha v životě Izraelitů. A tato zkušenost není
sepsána kýmkoliv a jakkoliv, ale prostřednictvím
vyvolených lidí, nějakým způsobem Bohem
připravených.
Řečeno
naším
slovníkem
novozákonním: pod vlivem Ducha svatého. Není to
jen zápis nějakého děje, ale inspirovaný text. Ta
inspirace, to vdechnutí Boží se samozřejmě týká
toho, co Izrael zažil. Celý Starý zákon nám svědčí o
tom, že Bůh se chtěl dát poznat, že to zjevení je
především z jeho iniciativy. A to, co je v těchto
knihách napsáno, není produkt lidského snažení, je to
především Boží snaha dát člověku poznat a pochopit
to, co pochopit potřebuje, způsobem, kterým je to
pochopit schopen. Mohli bychom obecně říct, že
zjevení znamená vlastně překlad transcendentní
skutečnosti Boží do „lidštiny“, do něčeho, co my lidé
jsme schopni pochopit. Dva systémy, mezi kterými
není společný jazyk, nemohou spolu komunikovat.
Svět Boží - transcendentní - a svět náš samy o
sobě nemohou spolu komunikovat, rozhodně aspoň
my sami nejsme komunikace s Božím světem
schopni. Křesťanství a židovství přibližuje člověku
Boží zjevení, které je nám dáno z Boží iniciativy a to
zjevení je transformováno do „lidštiny“, kterou je
člověk schopen chápat. Důsledkem toho je, že sdělení
Boží je univerzální, není vázáno na určitý
myšlenkový systém, filozofii. Proč? To, co jsme z
Božího zjevení poznali, chceme a máme dávat dál, a
tady musíme to učení přetransformovat do našeho
myšlení, ať chceme nebo ne. A v tomto spočívá ta
univerzalita. Ale tady začnou potíže, protože
Hebrejové a Řekové mysleli jinak. Židé používali
příběhy. To, co se dělo, bylo pro ně srozumitelné.
Kdežto Řekové už měli vytvořené abstraktní myšlení.
To znamená, že zde jsou rozdíly v jazyku. Řek popsal
skutečnost teoreticky, ale Hebrej musel použít příběh.
Chceme-li tedy chápat slova, musíme vědět, kdo nám
je říká, jaký používal jazyk, jaké měl myšlení. Bylo
by pro nás asi krásné, kdyby se nám Bůh zjevil
každému zvlášť. (Kdyby tomu tak bylo, tak bychom
vůbec nemuseli studovat teologii.) Pak by ale byli
zbyteční proroci, Mojžíš atd. Nebo by nám bylo
milejší, kdyby byla víra sdělena přesnými a
srozumitelnými dekrety. A najdou se takoví lidé,
kteří se o toto snaží. Z tohoto pak vycházejí dva
krajní póly chápání víry.
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Jeden pól je touha mít všechno „do puntíku“
jasné. Vyskytuje se mezi katolíky i nekatolíky. Může
se to u katolíků projevit např. takto: Dejte mi
katechismus, ve kterém bude všechno, a všechno
přesně. Já se ho naučím nazpaměť a má víra bude
dokonalá. I kdyby takový katechismus byl, tak člověk
získá dost podrobný obsah víry, ale nemůžeme říct,
že by tu víru už žil. Do Božích věcí můžeme hlouběji
a hlouběji vnikat. Vymezení pravdy víry je lokalizace
studny, ale tím ještě není řečeno, že jsme se dostali i
na dno studny. Pro někoho je základ Písmo svaté, ale
chápané přesně a jen tak, jak je to v něm napsané.
Tak, jak to je, tak si to vezme. Ale rozumí tomu sám
bez pomoci vůbec dobře? Ne. Nemůžu brát slovo tak,
jak tam leží. Musím brát ohled na určité souvislosti.
Druhý pól - člověk si nedělá žádné starosti s
pravdami Božími. Říká, že hlavně něčemu věří a že
mu to dělá dobře. Ale toto je od pravdy také velice
daleko. Po člověku se žádá, aby měl touhu hledat
pravdu a trpělivost v jejím hledání. Kdo nemá touhu
k hledání, uvěří kdejakému nesmyslu, a jestliže nemá
trpělivost, nedostane se nikdy dál. Nejhorší je jednat
s lidmi, kteří se považují za neomylné vlastníky
pravdy. Aby člověk poznal pravdu, musí mít pokoru
a uznat v ní, že pravda je větší než on, což vyžaduje
určitou zralost.

A co je pramenem víry pro jehovisty? Oni bibli
sice používají, ale čerpají ze Strážní věže, kterou
někde v Brooklynu vymyslí. Jehovistům je přesně
nadiktováno, jak určitému místu v Bibli mají rozumět
a ta je pro ně neomylná. Strážní věž je nadřazena
Bibli, protože podle Strážní věže se vykládá Bible.
Ale i křesťané mají učitelský úřad Církve Magisterium. A jaký je rozdíl mezi Strážní věží a
Magisteriem? Vyhlášení Magisteria čerpají z doby
života Ježíše, z apoštolské tradice. Strážní věž nebere
zřetel na Ježíše a apoštolskou tradici, ale základ bere
někde při vzniku jejich církve a v poslední Strážní
věži. Písmo však má význam jenom v prostoru
apoštolské, tzv. původní tradice, vycházející z
apoštolské doby. Vedle ní v katolické církvi
nacházíme ještě tzv. úctyhodnou tradici, která se
opírá o velmi starou zkušenost (chórová modlitba,
křest malých dětí, celibát ...) Dále jsou tradice, které
jsou mladé, možno snad říci zvyky. Ty bývají
přístupnější a lidé na nich často až přespříliš lpí, a to
není dobré. V každém případě za pramen víry
považujeme jen tradici apoštolskou.
Tolik tedy k pramenům víry a k tradicím, a nyní
se podívejme do Písma svatého, abychom pochopili,
co je a jak vypadá pravá víra. Ve Starém zákoně je
jedna postava, o níž se říká, že to byl „Otec Víry“,
praotec Abrahám.

Gn 12, 1 - 4
V těchto slovech není vůbec řeč o tom, kdo je to
Bůh, zda je to člověk nebo duch. Není tady vůbec řeč
o tom, jak Bůh vypadá, jak si ho máme představit.
Není tu vůbec řeč o tom, kde je Bůh - ale tady se
mluví docela o něčem jiném: mluví se zde o tom, že
Bůh člověka osloví, že Bůh nějak výrazně, ale zcela
přirozeně zasáhne do osudu člověka. A ten člověk na
to kladně odpoví, vydá se na cestu. To znamená, že
Bohu věří.
Dá se tedy říci, že pro Starý zákon (a to je pro
něj typické), ale později uvidíme, že i pro Nový
zákon, je víra v prvé řadě čin. Je to vlastně životní
projev. Vidíte, jak jsme daleko od toho, co si mnozí
křesťané jako víru představují. Mnoho lidí si víru

představuje jako uvěření něčemu tajemnému,
nepochopitelnému, něco nadsvětného, případně útok
proti rozumu a uvěření věcem, jimž druzí nevěří.
Je pravda, že víra v Boha je vírou v toho, kdo je
nepochopitelný, nadsvětný, kdo přesahuje naše
myšlení, ale tento Bůh se našeho života dotýká. Víra
je tedy čin, kterým s tímto Bohem souhlasíme. Starý
zákon si nikde nedělá starosti s tím, aby podal popis
Boha, aby přesně sdělil kdo je to Bůh a jaký je. Starý
zákon mluví soustavně o tom, jak Bůh zasahuje do
dějin člověka a jaký je tedy Bůh ve svém jednání, a
mluví o tom, jak na to člověk odpovídá. V Novém
zákoně to vůbec není jiné, V Lukášově evangeliu
čteme o zvěstování.

L 1, 26 - 38
To je nakonec tentýž projev víry jako u
Abraháma. Bůh zasáhne do života Mariina, přes
tohoto posla přibližuje svůj zásah a Marie na to
kladně odpovídá. A teď důležité je to, že Panna
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Maria kladně odpověděla na Boží výzvu, to, že
řekla: „Staň se mi podle tvého slova“ - to zasáhlo
celý její život, celý její život na tomto vyvolení stál,
protože všechny osudy jejího dalšího života byly
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určovány Ježíšem. Kvůli tomu, že se Ježíš narodil a
byl pronásledován, odcházejí do Egypta, kvůli tomu,
že Ježíš měl působit v Galileji, se vracejí do
Nazareta. Pak celá Ježíšova veřejná činnost, kterou
Ona sleduje. Víte, že celý její další život je jakoby
Ježíšem veden, i když ji nevede za ruku. A právě toto
je život víry.
Bůh zasáhne do našeho života tím, že se s ním
nějakým způsobem setkáme, že na něj nějakým
kladným způsobem zareagujeme, že jej prostě berme
na vědomí a začne nám na něm záležet. A tím se
mění náš životní běh - my to vidíme třeba až s
odstupem let.
Z toho plyne jeden důležitý závěr. Jde-li o víru
druhého člověka, chci-li někomu pomoci k víře, nebo
dá-li se se mnou někdo do debaty o víře, sotva má
smysl mu dlouze vykládat, kdo je to Bůh a že Bůh je
nekonečný Duch ... To můžete vykládat třeba týden a
život toho člověka se nemusí vůbec měnit. Vlastní
pomoc k víře spočívá v tom, že se snažíme takovému
člověku pomoci, aby se s Bohem dostal do kontaktu.
Důležité je, aby člověk pochopil, že nevěříme v
žádnou nesmyslnou představu Boha (vousatý
dědeček na obláčku), je třeba mu odstranit tyto
překážky. A dál je třeba mu trochu nevtíravě ukázat,
že náš celý život je na Bohu postaven a že Bůh je pro
nás tím nejdůležitějším, s kým v životě počítáme. A
tohle on buď přijme nebo nepřijme, my ho k tomu
donutit nemůžeme, ale tohle by na nás měl vidět.
Pokud znáte nějakou historii uvěření dospělého
člověka, tam to zpravidla takto je, že se Bůh živě
dotkne někoho v jeho životě, a on, pokud na to
kladně odpoví, pokud s tím souhlasí a nehledá
všechny možné příčiny, aby Boha neuznal, se stane
věřícím.
Víra tedy znamená v prvé řadě čin, životní
postoj, uspořádání života. Proto bych vždycky v
životě odmítal požadavek vysvětlit někomu několika
slovy v co věřím. - Nebo bych to musel říci opravdu
rámcově, několika slovy: „Věřím v Boha, v někoho,
kdo je pro mě absolutně důležitý, na kom závisí celý
můj život.“ A tečka. Dost. Dál to rozhodně vykládat
nejde, aspoň napoprvé ne.
Kdybychom rozebrali ještě všechny námitky,
které se proti víře obvykle kladou, poznali bychom,
že jsou zpravidla neporozuměním, že se v nich bojuje
proti něčemu, co vlastně není pro nás jádrem věci.
Víte, ono se to nedá opravdu nějak vědecky dokázat,
že by náš život závisel na Bohu, nebo že Bůh do
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našeho života zasahuje. Potvrdí nám to naše vlastní
zkušenost, ale druhý člověk to vyvrátit nemůže.
Může nás zesměšnit, to ano, na to stačí trochu vtipu a
obratnosti jazyka, ale vyvrátit nám to nemůže. A
všechny přírodní vědy mohou konstatovat jaký je
svět, jak to tady všechno funguje - ale proč to tu je, to
se nechá odbýt jen větou, že hmota je věčná, což
rovněž nelze v oboru nekonečna dokázat.
Nakonec ještě jedna věc: řada výkladů proti víře,
které se vytvářejí vědecky, jsou od vědy dost daleko.
Podívejte se, v populární příručce vám přesně popíší,
jaký je náš vesmír, ale když si vezmete „Vesmír“, což
není populární příručka, ale časopis čs. akademie
věd, dočtete se v 9. čísle v dosti dlouhém a
zajímavém článku, že my nemůžeme říci, jak náš
vesmír vypadá, ale můžeme uvažovat na základě
poznatků dosavadní vědy, jak by vypadat mohl. A
jste-li hloubavé povahy a chcete-li se dostat na pokraj
zbláznění, tak si ten článek vezměte, protože tam se
nakonec dojde k tomu, že těch vesmírů může být
několik a že tzv. černé díry, astronomický jev, by
mohly být - řečeno laicky - průchody, kterými by se
dalo procházet z jednoho vesmíru do druhého. Ono se
dá i matematicky uvažovat o podmínkách cestování
do druhého vesmíru - ale já už vás nebudu tímhle
plést.
Tím chci jenom říci, že tyto matematické
modely vesmírů jsou také zcela nepředstavitelné - a
přece nikdo vzdělaný neřekne, že je to hloupost.
Skutečně vědecký pohled na svět je velice střízlivý a
říká nám velice jasně, co víme jistě a co jistě nevíme.
A přece kvůli tomu neřekneme, že jsou astronomové
hlupáci, protože nevědí všechno.
Z toho bych vyvodil jenom ten závěr, že se
člověk nesmí hned tak moc leknout, když nám někdo
nadává hlupáků. Zpravidla v tom případě nebývá
moc chytřejší, anebo i je, ale má k tomu nadávání
nějaký jiný důvod. Je pravda, že v naší víře je mnoho
věcí, které nejsou jasně vysvětlitelné. Ale je také
pravda, že naše víra se neodehrává někde v oblasti
čirého intelektuálna, někde jenom v oblasti
přemýšlení, ale že se odehrává v našem životě a že
mnohý má svoje zkušenosti s Bohem a že každý
člověk se může dostat do situace, kdy je v životě
Bohem osloven a kdy Bůh zasáhne do jeho života - a
on může odpovědět.
Jde pořád právě o to, zda člověk odpoví nebo ne.
pokračování příště
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BLAHOSLAVENÍ ČTRNÁCTI
FRANTIŠKÁNŮ V PRAZE
Byla to velká událost a byli jsme při tom. V brzkých ranních hodinách 13. 10. 2012 jsme se s Janou
vypravili do naší metropole, abychom se těchto významných chvil zúčastnili. Jeli jsme sice v dostatečném
předstihu, ale náhle se vlak v poli zastavil. Průvodčí oznámil, že čekáme na příjezd policie, protože náš vlak srazil
člověka. Oznámené zpoždění bylo 1-2 h, takže komplikace a ohrožení účasti zřejmě mnoha lidí, kteří ve vlaku jeli.
Útok Zlého? Možná. Pro mě to byl důvod k zamyšlení se nad smrtí, která je zbytečná, oproti vítězství a završení
života těch, kteří celé své žití dali Kristu. Jako františkáni v Praze.
Náš Pán však má vše pevně v rukou.
Na Hradčany jsme dorazili s rezervou 20 minut
a jaké bylo naše překvapení, když nádvoří před
katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha bylo
prázdné, žádné velké obrazovky, žádné davy
poutníků. Snad jen technika ČT nasvědčovala
tomu, že se bude dít něco mimořádného.
Dokonce v katedrále bylo ještě dost místa
ke stání, a tak jsme zaujali svou pozici
a soustředili se – právě probíhala modlitba
růžence v jazycích zemí, odkud mučedníci
pocházeli. Do začátku v 10 hodin se katedrála
ještě zcela zaplnila, ale venku, myslím, nezůstal
nikdo.
Mše začínala průvodem mnoha ministrantů, řeholníků, kněží, (arci)biskupů a kardinálů - zástupců naší
i mezinárodní církve. Mše byla sloužena v latině, zazněly však i jazyky zemí umučených františkánů, např.
v přímluvách. A samozřejmě čeština (v překladech ale i) v proslovu kardinála Giovanniho Coppy, bývalého
apoštolského nuncia v ČR. Pro mě bylo hlavní uvědomění si smíšení krve prolité Božími služebníky z několika
zemí Evropy, kteří ve svých ostatcích byli
přítomni tady a teď a také na nás už shlížejí
z Božího království. Proto to byly úžasné chvíle.
Naši bratři ze 17. století byli lidé, kteří po vzoru
sv Františka budovali Boží království pokojnou
a mírovou cestou v Duchu našeho Pána a byli
semleti zlobou a nenávistí světa. Jsem
františkánský terciář a tato věc je mou srdeční
záležitostí. Navíc jsme tam byli s mou úžasnou
manželkou Janou a mohli sdílet událost spolu - to
umocňovalo mé dojmy. Po slavnostní bohoslužbě
jsme ještě potkali terciářky Dášu a Aničku z naší
farnosti – byl jsem rád, že nás tam bylo víc
šumperských terciářů.
Pak už nás čekalo hezké slunečné podzimní odpoledne - Karlův most a návštěva kostela Panny Marie
Sněžné, kde mučedníci působili. Protože naše cesta směřovala z Pražského hradu k vlakovému nádraží (stejně jako
cesta mnoha jiných poutníků), potkávali jsme cestou skupinky řádových sester i bratří, což jsme vnímali jako
příjemné duchovní pohlazení Praze.
Pane, děkujeme Ti za vše, čím nás lidi zahrnuješ a že můžeme být Tvými učedníky stejně jako našich
čtrnáct bratří ze středověku, od soboty 13. 10. 2012 blahoslavených.
Zdeněk Pacal (s tichou podporou manželky)
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RÁZDNINY INSPIROVANÉ MISIJNÍ NEDĚLÍ
Netradiční vzpomínky určitě zůstanou dvaceti dětem, které přišly strávit společné podzimní prázdniny
na farní středisko. Na celý den se staly misionáři, kteří vyrazili v pěti skupinách seznámit se s pěti kontinenty.
Pokoušeli se takto lépe poznat prostředí, ve kterém budou předávat křesťanskou víru. Po získání patřičných
vědomostí o přírodě, lidech, klimatu a historii, přišlo na lámání chleba – tedy na seznámení se s typickými
plodinami či oblíbeným jídlem poznávaného kraje a
přípravu pochutin pro ostatní.
Tyto informace – společně s typickou
kuchyní – děti poté představily dalším skupinám.
Židovská polévka s macesovými koláčky, americké
hranolky, evropské chlebíčky, africké banány
v čokoládě a australský ovocný salát s rybími
tyčinkami – to vše hladoví misionáři kupodivu
snědli a čekali na zaslouženou siestu. Z arabských
krajů za nimi přiletěl na létajícím koberci velkolepý
vezír s turbanem a předčítal jim pohádku Aladinova lampa. Po půlhodině opravdového klidu však misionáři museli
zvládnout to nejdůležitější – zamyslet se společně se svými druhy ve skupině, co pro ně znamená samotný Ježíš,
aby ho mohli potom co nejlépe představit obyvatelům míst, kde o něm ještě neslyšeli. Zhotovili nádherné vitráže,
kde svoji představu o Ježíši znázornili výtvarně – pro případ,
že by se nemohli s domorodci dorozumět.
Na závěr všech aktivit všichni zúčastnění společně
prožili mši svatou, kam dorazili i někteří z rodičů. Mši
sloužil otec Petr. Některým pozorným dětem sice neunikla
jeho nápadná podoba s vezírem, i přesto mši prožily všechny
velmi pozorně a jistě je potěšilo, že v samotném kázání
uslyšely shrnutí všeho, o čem si celý den povídaly. Domů
všichni odcházeli spokojeni. Nezbývá než všem zúčastněným
a organizátorům poděkovat a těšit se na další misionářskou
výpravu.
Lenka Špatná

OTEVŘENÍ BEZBARIÉROVÉHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KOSTELE SV. JANA
KŘTITELE VE VELKÝCH LOSINÁCH
Slavnostní přestřižení pásky v pátek 28. 9. 2012 završilo téměř čtyřletou
cestu k vybudování bezbariérového sociálního zařízení v objektu kostela sv. Jana
Křtitele ve Velkých Losinách.
K nápadu vybudovat bezbariérové sociální zařízení přímo v nevyužitém
prostoru kostela pod schody vedoucími na oratoř přivedla P. Milana Palkoviče
skutečnost, že sociální zařízení v místech, kde se shromažďuje více lidí, je již
standardem. Navíc Velké Losiny jako lázně jsou místem, které navštěvuje hodně
lidí se sníženou pohyblivostí a tito lidé bývají účastníky bohoslužeb.
Stavební projekt vypracovaný Ing. Martinem Černohousem čekal téměř
dva roky v „šuplíku”, než byl vypsán vhodný dotační titul. Příslib dotace jsme
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získali roku 2010 z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na obnovu kulturních památek.
Zprostředkovatelem se stala MAS – místní akční skupina Šumperský venkov.
Vybudované sociální zařízení umožní zvláště vozíčkářům navštěvovat bohoslužby a kulturní akce. Toto
sociální zařízení slouží samozřejmě také všem návštěvníkům kostela. Kromě WC je v prostorách pod oratoří
vybudována i úklidová místnost, jež usnadní a urychlí úklid kostela. Díky změnám, které nabídlo samotné řešení
prostoru, byl obnoven bývalý vstup do kostela, mimo rámec projektu bylo do předních lavic a zákristie instalováno
také topení.
Přesto, že samotná realizace procházela změnami, vše se nakonec podařilo dotáhnout do konce. Cena
celého dotačního díla – vybudování bezbariérového WC včetně přípojek plynu, vody a kanalizace byla 530 288,Kč. Dotace EU činí 448 770,- Kč. Při stavebních pracích byl objeven zazděný dutý prostor. Po vybourání bylo
zjištěno, že na tomto místě byl v dřívější době další vstup do kostela, který později zazdili. Nyní opět slouží,
využívají ho zvláště ženy, které se starají o úklid kostela a o květiny. Kromě již zmíněných prací bylo instalováno
topení do předních lavic kostela a do sakristie. Vstup do kostela, rozvod a instalace topení v kostele byly
zafinancovány z jiných zdrojů, na ně se dotace již nevztahovala.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na provedení tohoto díla. O. Milanovi za to, že na sobě nesl celou
tíhu realizace, obci Velké Losiny, která se významně podílela na financování částkou 200 000,- Kč, pracovníkům
MAS za rady a instrukce. Samotné práce nám provedla Malínská provozní, s.r.o., se svými subdodavateli p.
Peterkou a p. Koutným – zednické práce, p. Pijáčkem, kterému vděčíme za průraz do kostela (pro rozvody),
stolařskou práci provedl p. Horňák, topenářské práce p. Krňávek. Jim všem patří dík. A také Slávku
Klecandrovi,který přispěl ke slavnostní atmosféře svým koncertem a všem, kteří se této slavnosti zúčastnili.
D. Ponížilová

NA HŘEBENU UMRZLA SKUPINKA MLADÝCH POUTNÍKŮ
Ne, nebojte se, nic se nám nestalo! Ale i takto mohl vypadat titulek, nebýt našich starostlivých maminek
(„Máš dost oblečení? Bude tam zima! Ne, že si vezmeš podzimní bundu!“), určité podpory shůry (vyvolané
modlitbami našich babiček) a zahřívací mezistanice (Chata Jiřího na Šeráku). Naštěstí jsme však všechno tohle
měli, a tak jsme došli v pořádku.
Ale o co vlastně šlo? Pan kaplan již někdy v září vymyslel, že by bylo dobré udělat pouť na Vřesovou
studánku a navrhl termín na konci září. A tak jsme se sice 22. 9, v ranních hodinách sešli na autobusovém nádraží,
ale protože někteří stihli promoknout už cestou z domu na nádraží, taky předpověď počasí říkala, že celý den
proprší, rozhodli jsme se pouť vetovat, a to krásnou demokratickou cestou – totiž hlasováním zúčastněných.
Náhradou, dosti příjemnou, dosti zábavnou a dosti
odpočinkovou (to jsme všichni potřebovali) nám
bylo filmové dopoledne na farním středisku, které
jsme si taky náramně užili.
Jako náhradní termín byla stanovená sobota
27. 10. s podmínkou, že půjdeme za každého počasí.
Sraz 6:50 sice nebyl největším lákadlem (ano, pořád
platí, že mladí rádi vyspávají), ale i tak se nás sešlo
na nádraží jedenáct, jedna kamarádka se přidala až na
Ramzové.
Už při cestě vlakem jsme pozorovali
přibývající sníh a porovnávali, kdo má víc oblečení. Po úspěšném vyskákání z vlaku jsme vyrazili směr Obří skály
– s příslibem, že se cestou podíváme na skautské tábořiště, protože dvě třetiny naší výpravy byli skauti.
Při procházení Ramzovou na nás jedna paní vytřeštila oči, jako by na čele měla napsáno: „Co to je za blázny,
v takovém nečase!“ Tábořiště bylo krásně zasněžené, zkontrolovali jsme místa, kde byly naše stany (ještě byly
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vytlačené v trávě), obhlídli stav tůňky (naší táborové umývárky) a vydali se vzhůru, pro nás známou cestou na Obří
skály.
Celou cestu nás provázela dobrá nálada způsobená hlavně panem kaplanem, který má neutuchající touhu
vyfotit se na každém rohu, a tak máme z jednodenního výletu víc společných fotek, než někteří z rodinné dovolené.
Cesta na Obří skály nebyla výjimkou, i když dost výjimečná byla, a to tím, že šlo vlastně o jedinou část cesty, kdy
jsme na sobě neměli všechno oblečení. Nahoře skupinovka a hurá na Šerák! Posledních pár výškových
i vzdálenostních metrů před chatou Jiřího jsme si (při vzpomínce na onu paní na Ramzové) říkali, jak budou chataři
asi překvapení, že v tomto počasí někdo přišel.
Naše dobyvatelská hrdost však rychle opadla, když
jsme hned po vstupu do restaurace uviděli již ohřívajícího se
horala. To však nebylo nic proti tomu, když cca po půl
hodině do chaty vtrhla skupinka podobně velká jako ta naše,
a to evangelíků – poutníků, kteří trávili víkend v Travné. Po
zahřátí a potřebném vyhecování jsme „kluci“ vyběhli před
chatu, a pořídili „drsňáckou“ fotku do půl těla.
Cesta dál vedla přes Keprník (další skupinové foto).
Když jsme náležitě promrzlí konečně dorazili na Vřesovou
studánku, vytáhl P. Petr svoje „cestovní nádobíčko“ a mohli
jsme začít se mší svatou. Do malé kapličky, která zde stojí,
jsme se všichni natěsnali, a možná ji i trochu vyhřáli. Mše se
nesla v duchu „je nám zima, ale přece to zvládnem“. Pan
kaplan si neodpustil ani krátké kázání, naštěstí mu byla ještě větší zima než nám, a tak se jeho délka vůbec nedala
srovnat s jeho nedělními čtvrthodinkami. Po mši jsme všichni dostali valašský lék (kdo neví, neví, kdo ví, usmívá
se) a rychle pokračovali dál.
Cesta na „Bílý sloup“ byla asi nejhorší částí, neboť vítr hrál proti nám, a tak část skupiny musela jít
pozadu, zatímco dva z nás, kteří měli náležité „polárnické“ vybavení (lyžařské brýle) mohli v pohodě jít a nevšímat
si útočících ledových krupiček. Jak jsme se pak přibližovali Koutům, odkud nám jel vlak, trochu se oteplilo a
začalo krásně „vánočně“ sněžit. V té době se spustila v Šumperku chumelenice a naše maminky se strachovaly, zda
dorazíme pořádku, ale my už jsme sestupovali dolů a nejhorší bylo za námi. Na nádraží jsme přišli dokonce včas,
zahráli si hru, vyfotili se ve vlaku, vybalili svačiny a jeli domů.
Zaslouženou odměnou bylo večerní kino, kam jsme vyrazili zkouknout novou „bondovku“ Skyfall. Cestou
z kina začalo opět sněžit, ale my, ostřílení z hor, jsme si připadali jako v peřince.
Václav Havlíček

SEDMIKRÁSEK PRO DĚTI
Spolek pro děti a mládež – SOL v Sobotíně
zve děti od 2 do 6 roků s maminkami, tatínky či babičkami
na pravidelná setkávání se Sedmikráskem.

každé úterý od 17 – 17.45 hod.
na faře v Sobotíně.
děti přijďte, Sedmikrásek si bude s Vámi povídat a hrát

první setkání 6. 11. 2012
Tam&Tam – Číslo 11, ročník 3, listopad 2012
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AKTUÁLNÍ POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB V ŠUMPERSKÉM
DĚKANÁTU

(platí od listopadu 2012 pro zimní období)

Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov
Bušín
Chrastice
Dolní Studénky
Hanušovice

pondělí
17.30
--------------17.00
18.00

úterý
----------------17.00

středa
17.30
------16.45
----16.15
17.00

čtvrtek
------------16.00
--17.00

pátek
17.30
--------------18.00

sobota
----------18.15
----17.00

neděle
10.30
7.30
7.30
8.00
10.30
----7.30
10.15

--15.30

17.00

---

Hrabenov

(každý druhý
týden)

Hraběšice

---

---

---

---

Komňátka

---

---

---

---

Kopřivná
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Nové Losiny
Nový Malín
Olšany
Ostružná
Pusté Žibřidovice

---

---

---

----

---

---

11.15

---

---

---

---

---

---

9.45

------------18.00

-------------

-------------

--16.00
18.00
----15.00

----…
-------

----…
17.00
18.00
---

11.15
8.00
9.00
----9.00

(1. a 3. pátek)

Radomilov

(každý druhý
týden)

---

---

---

---

---

---

Rapotín

18.15 (fara)

18.15 (fara)

18.15 (fara)

18.15

18.15

9.00

Rejchartice

---

---

---

---

---

--16.00
(2. a 4. sobota
v měsíci)

---

Raškov
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město

---

---

---

---

---

---

10.30

---

18.00

6.30

---

18.00

---

9.00

-----

--16.00

--16.00

------

--7.30

11.15
9.30

Štědrákova Lhota

---

---

---

---

--16.00
15.30

---

---

8.30
---

--6.30

8.30
---

18.00
---

18.00
17.00

7, 9, 18
8.15

Vernířovice

---

---

---

---

---

8.30
--16.00
(2. a 4. sobota
v měsíci)

---

Vojtíškov

---

---

---

---

---

---

Žárová

---

---

---

---

---

---

14.00
14.30

Šumperk
Velké Losiny

(2. a 4. pátek)

(1. neděle
v měsíci)

Poutní mše svatá ke cti sv. Martina se koná v neděli 11. listopadu 2012 ve 14 hodin
v kapli na Olšanských horách.
srdečně zvou farníci z Olšan
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MODLITBA SNOUBENCŮ
Pane, děkujeme ti za dar lásky

Drazí čtenáři,
v minulém čísle jsem se věnoval tématu
„svatba“.
Měsíc listopad nás kvůli Dušičkám
a návštěvám hřbitovů nalaďuje eschatologicky, a
proto se chci v tomto článku zaměřit pro změnu na
pohřby. Myšlenku napsat Vám o těchto věcech nosím
v sobě už dlouho a teď, v říjnu, kdy jsme měli
v Šumperku pět pohřbů během jednoho týdne, moje
myšlenka dospěla k realizaci…
Pohřeb je vždycky nesmírně citlivou
záležitostí. Navíc je to mnohdy situace, kdy se do
kontaktu s námi dostanou lidé, kteří běžně do kostela
nechodí. Mnohdy hledají proto pomoc u těch,
o kterých ví, že jsou věřící, a prosí je o radu,
či dokonce doprovod. Proto si myslím, že je třeba,
abychom sami měli v těchto věcech jasno a uměli
pomoci.
Všechno začíná rozhodováním, kde máme
svého zemřelého pohřbít, jaký způsob pohřbu zvolit a
u koho začít domlouvání všech nezbytných
záležitostí.
„Zemřelým věřícím se má poskytnout
církevní pohřeb,“ říká kanonické právo. Znamená to,

že každý pokřtěný má
nejen právo na církevní
pohřeb, ale měl by být
pohřben
předepsaným
katolickým
obřadem.
Pokřtěným v nějaké jiné
nekatolické církvi může katolický pohřeb povolit
biskup, pokud není v místě jejich vlastní duchovní
a není to proti jejich vůli. Katechumeni, čili ti, kteří
se připravují ke křtu, jsou tu v právech srovnáváni
s pokřtěnými. Biskup může také dovolit pohřeb
dítěte, které ještě nebylo pokřtěné, pokud ti jeho
rodiče měli v úmyslu. Existují ovšem i lidé, kteří sice
byli pokřtění, ale církevní pohřeb by mít neměli: ti,
kteří vystoupili z církve, veřejní hříšníci, kteří
působili velké pohoršení, nebo ti, kteří zvolili
kremaci z důvodů odporujících křesťanské víře.
Proto by vyřizování církevního pohřbu mělo
začít u kněze, ne v pohřební službě. Mnohokrát se
stává, že nám z pohřební služby zavolají jen proto,
aby domluvili termín a hodinu pohřbu v kostele.
To je ale málo, nejde jenom o termín. Jednou se mi
stalo, že při následné návštěvě pozůstalých na faře
jsme zjistili, že zemřelý byl pokřtěný v jiné církvi.
Dopadlo to dobře, sami uznali, že je to špatně
a obrátili se na svého duchovního, i když museli
předělávat parte. Bohužel na tom byli s vírou tak, že
neodlišovali křesťanské denominace. Může se stát i
to, že zemřelý výslovně odmítal víru a církev nebo
nebyl pokřtěný. Jestliže ctíme poslední vůli
zemřelého v jiných věcech, je třeba vzít ji v potaz i
tady. A toto vše chce přednostní osobní domluvu
s knězem, pak teprve formality v pohřební službě.
Někdy
ovšem
osobní
domluva
z různých
objektivních důvodů není možná nebo jí není třeba,
protože zemřelého dobře známe, nebo také my
nejsme momentálně k zastižení. Pak se samozřejmě
snažíme domluvit s pozůstalými po telefonu.
Častěji se však dochází k jiné situaci, která
nás, kněze, mrzí. Mnohdy byl zemřelý hluboce věřící,
během nemoci jsme ho pravidelně navštěvovali se
svátostmi, společně se modlili. O smrti se však
dozvíme až za měsíc při další návštěvě, kdy nevěřící
rodina už svého blízkého pohřbila bez kněze. Tady
mnohdy vidím prostor pro věřící z širší rodiny,
přátele nebo sousedy. Mnohdy stačí pomoci rodině
s vyřizováním či zprostředkováním kontaktu na nás.
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Mnohdy nejde ze strany nejbližších příbuzných
o zlou vůli, ale neznalost či strach a pak stačí prostá
rada a pomoc a pohřeb v kostele se v klidu vyřídí. Je
to většinou přínos i pro nevěřící pozůstalé, kteří
nakonec přiznají, že maminka byla věřící a že jsou
rádi, že to tak dopadlo.
Nebojme se také nabídnout rodině těžce
nemocného či umírajícího člověka návštěvu kněze se
svátostí pomazání nemocných. I když se někdy
setkáváme s odporem či strachem příbuzných,
nakonec jsou tito lidé vděční, že jsme jim pomohli
a že byl jejich zemřelý před smrtí zaopatřen
svátostmi. Při setkání s pozůstalými se na to ptáme
a mnohdy slyšíme: „To jsme nestihli…“ Naopak
slyšíme také, jak jsou rádi, že u zemřelého byl kněz.
Po smrti příbuzného se jejich pohled často změní
a místo strachu přichází pocit radosti z toho, že to
pro svého blízkého mohli udělat.
Mnozí
přicházejí
vyřizovat
pohřeb
s nejistotou, protože neví, zda je přípustná kremace.
Církev vřele doporučuje, aby se zachoval zbožný
zvyk pohřbívat těla zemřelých. Nezakazuje však
jejich spálení v případě, že by kremace byla zvolena
z důvodů, které nejsou v rozporu s křesťanským
učením. Čili pokud kremace není demonstrací proti
víře, jako to bývalo např. ve spolcích přátel žehů
za totality, není v tom žádný problém. Pokud ale
můžeme, zůstaňme při starém křesťanském zvyku
pohřbívaní těla.

Pokud jde o místo pohřbu, možné jsou
všechny varianty: podle místa bydliště, místa úmrtí,
připraveného hrobu či poslední vůle, i když zpravidla
by se pohřeb měl konat ve vlastním kostele.
Často se složitě řeší, zda má být pohřeb se
mší svatou nebo jen v podobě bohoslužby slova
s posledním rozloučením. Rodina někdy řekne, že
chce „to kratší“, a když vidíme, že na pohřbu budou
lidé, kterým mše svatá nic neříká, opravdu raději
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volíme tuto variantu. Občas se ale stane, že ten
„kratší“ pohřeb má hluboce věřící člověk, jen my
jsme o tom nevěděli. Pak by to chtělo „napovědět“
knězi nebo pozůstalým, že v tomto případě by mše
svatá byla opravdu na místě.
Pohřeb není svátost, svátosti jsou jen
pro živé. Je to však modlitba církve, a to tím
účinnější, čím hlouběji ji prožíváme my sami. Proto
bychom se na pohřbech měli soustředěně modlit
a přijmout na úmysl zemřelého svaté přijímání.
Mnozí to sami cítí a pohřeb blízké osoby se tak
pro ně po letech stává příležitostí k návratu
ke svátostem. Mnohdy nám ale ty vnější starosti
spojené s pohřbem zastírají to podstatné. I my, kněží,
se tu musíme zamyslet sami nad sebou, protože
mnohdy před samotným pohřbem nedáváme
pozůstalým příležitost ke zpovědi, ani je na tuto
možnost neupozorňujeme. A přitom je toto právě to
podstatné. Někdo si zpověď domluví předem nebo
přijde v obvyklých zpovědních hodinách. Někdo jiný
by rád využil této možnosti raději až těsně před
obřadem. Bohužel termíny pohřbu jsou často
v hodinách, kdy máme naspěch kvůli jiným
povinnostem, např. náboženství, někdy prostě
nevěříme v úspěch našeho čekání ... Budeme se ale
snažit nabízet příležitost ke zpovědi před pohřbem
častěji.
Jiná věc je však pro nás nepochopitelná. A to
tehdy, kdy se pohřbu účastní i farníci, kteří běžně
chodí ke svátostem, na pohřbu ale zůstanou sedět
v lavici … Věřte, stává se to často. To, že zemřelý
nepatřil do mé rodiny, vůbec není překážkou, abych
přijal na jeho pohřbu eucharistii. Nebo že bychom se
snad styděli před nevěřícími …? Naopak – v tuto
chvíli bychom mohli podat krásné svědectví naší
víry. Když nevěřící účastníci pohřbu zůstanou
v lavici, máme pro to pochopení. Když vidíme
v lavicích farníky, kteří nepřistoupí k přijímání,
nechápeme a je nám smutno.
Je trapné pro nás kněze upozorňovat
účastníky pohřbu na chování v kostele. Někdy se lidé
neznalí kostelního prostředí chovají před pohřbem
hlučně, navíc přinášejí do kostela zvyky z prostředí
profánního. Jedním z nich je žvýkání žvýkaček. Že se
to stává na světských pohřbech, vidíme i v televizi.
Avšak úcta k posvátnému místu a k zemřelému
vyžaduje jistý řád v chování. Možná jsem trochu
starosvětský, ale toto mne dokáže opravdu rozladit.
Myslím si, že je třeba, abychom svým blízkým či
známým pomohli v takových situacích a citlivě je na
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to upozornili či vysvětlili kostelní zvyky. Mnohdy
nám za to budou vděční, protože neví, jak se
v kostele chovat, a dělá jim problémy např.
jednoduché vstávání či sedání. Buďme jim tedy
i v tomto nápomocni.
Při domlouvání obřadu vznikají někdy nedorozumění
kvůli hudbě a životopisu zemřelého. Lidé zvyklí na
světské obřady chtějí v kostele pouštět oblíbené

písničky svých blízkých atd. Musíme pak citlivě
vysvětlovat, že pohřeb je modlitba a liturgie, ne
vzpomínková slavnost. Nepatří tam proto žádná
reprodukovaná hudba. Pokud jde o pohřební řeči,
je praxe v různých místech rozdílná. Není to
zakázáno, avšak pohřeb by měl obrátit naši pozornost
k Bohu a věčnosti, a ne se soustředit na minulost.
Já osobně se snažím mluvit čistě k evangeliu,
případné životopisy přenechávám pozůstalým, kteří

zemřelého znali. Mějme to na paměti, když
organizujeme pohřby svých blízkých. Byla by škoda,
kdyby katolické pohřby přišly o svůj specifický ráz
a připodobňovaly se světským obřadům.
Nakonec jedná nesmírně důležitá věc. Každý
pohřeb je sice smutný, ten křesťanský by ale neměl
být nikdy pádem do prázdna a beznaděje. Naopak.
I v situacích, kdy je smrt člověka nepochopitelná
a nevysvětlitelná, kdy umírá člověk plný sil nebo
malé dítě – jak jsme to zažili právě teď v říjnu
v Šumperku i Malíně – my, věřící, jsme svědky
Boha. Kéž bychom uměli ukázat všem,
že netruchlíme „jako ti, kdo nemají nadějí“, jak píše
sv. Pavel. Nebojme se proto u příležitostí smrti
blízkých mluvit o Bohu i s nevěřícími, ukázat víru ve
zmrtvýchvstání, dát najevo svou důvěru v nový
věčný život s Bohem namísto prázdnoty či nějaké
reinkarnace, kterou odmítáme. Nebojme se o tom
napsat i v našich závětích, které mohou být pro naše
blízké důležitým bodem k zamyšlení. Proč by se
měly věnovat jen majetkovým záležitostem, vždyť
umíráme jako křesťané, a ne jako obchodníci …
Napišme tam o své víře, o Bohu, o tom, co bylo pro
nás důležité a co by mělo být důležité i pro ty, kteří
nás budou pohřbívat. Napišme tam, jaký chceme
pohřeb a že chceme, aby se za nás modlili či
objednali mši svatou. Tím pomůžeme sobě i jim.
Myslím si, že v této oblasti máme co dělat a
že je tu velký prostor pro naše křesťanské svědectví.
A teď, v době, kdy můžeme získávat odpustky
za zemřelé, to dělejme s láskou a horlivostí.
P. Slawomir Sulowski

Podmínky pro získání plnomocných odpustků za zemřelé
od 3. 11. do 8. 11. – „dušičkový oktáv“
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání
3. modlitba na úmysl papeže
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
pouze na hřbitově se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče
náš a Sláva Otci
(získání odpustků je vázáno na návštěvu hřbitova)

Tam&Tam – Číslo 11, ročník 3, listopad 2012

Strana 29

CONSILIA MARIA LAKOTTA

NA POKRAČOVÁNÍ

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!
Na stránkách časopisu otevíráme dnes první kapitolu nového čtení na pokračování, tentokrát z knížky:
Klauzura, vstup zakázán! Předlohou románu se stala skutečná událost, která vzbudila v šedesátých letech
minulého století zájem médií. Jedna ze slavných hollywoodských hereček se nečekaně rozhodne vstoupit
do kláštera, což vyvolá otázky nejen mezi jejími nejbližšími (měla těsně před svatbou), ale i mezi kolegy a novináři.
Jde jen o rozmar mladé dívky, nebo jsou její pohnutky hlubší? Chce na sebe pouze upoutat pozornost, nebo je
možné, že by dobrovolně vyměnila hereckou kariéru za život v klášteře? Podobně se ptá románový šéfredaktor
oblíbeného časopisu, a tak posílá do kláštera mladou nadějnou novinářku, aby se – pod záminkou zájmu
o zasvěcený život – dostala do blízkosti zmíněné herečky a mohla tak napsat senzační, naprosto neotřelou
reportáž ...
Domnívám se, že tento deník řeholnice je jedinečný již svým vznikem, neboť nikdy ještě nebyly psány
podobné záznamy s tak špatným svědomím. Toho jsem si já, čekatelka Eileen O’Davis, jasně vědoma.
Píši tajně, bez vědomí mých představených, a to těsnopisem, který dosud nikdo nerozluštil. Reportéři mají svá
tajemství, která skrývají i před svými kolegy. To nejtěžší tajemství nosím nyní v sobě. Není mi při tom docela
dobře. Vedrala jsem se do tohoto kláštera, abych ... Ne, musím se nyní upřímné přiznat, alespoň tímto způsobem,
jak k tomu vlastně došlo, že konvent Panny Marie v Golden Hills chová nyní ve svém hodném bílém stádečku
jednu černou ovci.
Začalo to tak, že jsem napsala pro svého šéfa, vydavatele a hlavního redaktora velkého dámského
ilustrovaného časopisu, vhodnou reportáž, kterou honoroval s nadměrnou štědrostí. Už to mi mohlo být výstrahou,
neboť starý nebýval nikterak štědrý k mladým začátečníkům v novinářství. Končila jsem právě zkušební rok
v redakci.
Když mi vyplatil zvláštní honorář, nad nímž se mi zatajil dech, sňal šéf brýle, což vždy znamenalo, že chce
říci několik důvěrných slov.
„Hned jsem si řekl, že tuto choulostivou věc rozřeší jedině žena. Provedla jste to výtečné, děťátko. Řeholnici,
která zaměnila kalciovou injekci se sérem proti choleře, jste ohleduplně omluvila, a přece jste řekla pravdu. Muž by
v takovém případě natropil mnoho škody. Ačkoliv jsme nezávislý časopis, musíme přece šetřit náboženské cítění
katolického čtenářstva. Tedy, jak jsem řekl, děťátko, vzorné.“
Z výrazu „děťátko“ nechť nikdo nedělá závěry, že jsem pěstovala se šéfem důvěrnosti, jimiž si mnohá
kolegyně zajišťuje zaměstnanecký postup. Byla jsem jednoduše mrně z celé redakce, proto se šéf osmělil učinit
onen osudný návrh. Chtěla jsem právě vstát, ale šéf mne prudce stlačil do sedadla. „Zůstaňte ještě okamžik, Miss
O’Davis.“ Hle, stává se dokonce slavnostním, pojmenoval mě příjmením!
„Řeknete mi přece, jste Irčanka, není-liž pravda ? Vaše jméno ...“
„Můj dědeček a babička pocházeli z Corku, moji rodiče jsou již z Chicaga, já jsem rodilá Američanka,“ řekla
jsem hrdě. Široce se zasmál.
„Jen ne tak nedůtklivě, děťátko! Nikdo nepochybuje, že má před sebou moderní mladou dámu, když se na vás
podívá. Jevíte zvláštní druh obratnosti, ačkoli vás neodměňuji právě královsky. Dobře, ode dneška uděláme novou
smlouvu, ale jak je tomu s náboženstvím? Přísně katolická jako dědeček a babička z Corku v jihozápadním Irsku?“
Začervenala jsem se. V tom neznám žertů! „Šéfe, zajistil jste mi ...“
„Ale přirozeně, děťátko! Kdyby mi bylo jednadvacet jako vám, také bych hned hořel! Ale to já právě
potřebuji: temperament, chytrost, půvab. Dejte dobrý pozor, právě proto, že jste katolička až do morku kosti,
dávám vám příkaz, který vás proslaví, jestli to chytnete za pravý konec.“ Listoval v nepřehledném stohu papírů
a fotek, jež se hrozivě kupí na stole každého redaktora. Potom vylovil lesklou barevnou fotografii v téměř životní
velikosti a držel mi ji před nosem.
„Kdo to je ?“
Smála jsem se. Chce si mne dobírat? „To je Klára Nell, vycházející hvězda Hollywoodu. Každý vrátný si věší
její obraz nad postel a ví, že zakrátko bude hrát Marii Stuartovnu.“
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Šéf pokýval: „Správně, vlastně ne tak docela. Úlohu dostane jiná. Dovídám se právě telefonicky, že Klára
Nell vstoupila do kláštera.“ Vytřeštila jsem oči. Nebyla bych snad více překvapena, kdyby byl tvrdil, že Miss Nell
podlehla automobilovému úrazu.
„Néé …“
„A přece, je to hlavní zpráva pro nejbližší vydání našeho listu. Stane se misijní dominikánkou v Golden Hills.
Tak najednou, bez ohlášení! Žádný skandál, žádná aféra, ani žádný neúspěch na plátně. Prostě neuvěřitelné.“ Šéf si
přejel masivní pleš. Nebylo na ní ani vlásku, jinak by tam vyvstal úplný kartáč. Zatím jsem se rychle zotavila
z úleku. „To bude nějaký trik, šéfe. Jistě brzy zase vystoupí. Škoda, myslela jsem, že má více vkusu. Té reklamy jí
přece nebylo třeba.“
„Mýlíte se, děťátko. Myslí to skuteční vážně. Svědčí o tom výpověď, kterou dala firmě, odmítnutí všeho,
zvláště mužských ctitelů a zřeknutí se všech filmových práv a majetku. Konvent Panny Marie má filmovou herečku
jako čekatelku se vším všudy. Musíte tam!“
„Co? Já?"
Vstal, šel ke dveřím, poslal své dvě sekretářky do pekel a mne do očistce. Aspoň mi to tak připadalo.
Když se ujistil všemi možnými prostředky, že nemá žádného posluchače, vyložil mi svůj plán. „Někdo musí
do Golden Hills, aby vyzvěděl, proč a jak to, že úspěšná herečka na cestě ke slávě dává světu vale a zaživa se
pohřbívá.“
Domnívala jsem se, že se jedná o zdvořilostní návštěvu řeholnic, při níž bych je jemným přemlouváním
přesvědčila, jak užitečná by byla při dnešním nedostatku dorostu dobrá reportáž. Ale šéf řekl: „Už jsem se
přesvědčil. Dále než do hovorny nepronikne žádný novinář ani novinářka. Mají přísnou klauzuru. Je třeba ji
prolomit, rozumíte?“
Hleděla jsem na něho vyjeveně, mlčky. Sklonil se ke mně, otevřel ústa, zase je zavřel, chvíli uvažoval, pak šel
k pokladně, prudce ji zavřel a pohráva1 si se třemi svazky bankovek. „Tedy vaše svatba s jistým čekatelem
filharmonie by byla zajištěna, děťátko, kdybyste to ještě jeden rok vydržela a místo sňatku přijala závoj jako Klára
Nell.“
Takovým způsobem se chytají vyzvědači. Vyskočila jsem pobouřeně. „Vyloučeno, šéfe, ani za peníze, ani
za dobrá slova. Něco takového – nikdy!
Přirazil pokladnu. „Uděláte to“, řekl hlasem hrozivě klidným. Ukázal na židli, ale já jsem si nesedla. „Mám
na to jen vás. Je to věc, které se ještě nikdo neodvážil. Žádný, kdo jde do kláštera, se přece nemusí zavázat, že tam
zůstane až do smrti. Či se snad skládají sliby hned, jak se zavřou klauzurní dveře?“ Zavrtěla jsem hlavou. „Ne, to
ne, přece však to považuji za nemorální, za podvod.“ Založil paže. „Nejsem ovšem katolík, ale dosud jsem se
považoval za snesitelného křesťana. Nepřihlásila jste se ještě minulého roku do kláštera na exercicie? Na čtyři dny,
že? Dobře. Byl jsem k vám shovívavý, ačkoliv bylo mnoho práce. Jsem ke všem snášenlivý, ať je to žid, muslim
nebo hind, to víte. Kdybyste mi teď řekla: ,Šéfe, musím bezpodmínečná vykonat roční exercicie’, tak bych snad
nejprve zuřil, ale co člověk potřebuje, to musí mít. Dobře, vykonejte si tedy v klášteře roční exercicie, jiného od vás
nežádám. Pro mne, za mne, třeba bez odměny, ale proslavíte se tím, tomu nezabráníte. Sedla jsem si. Našel mou
Achillovu patu. Ticho, klid, samota, to jsou krásné sny ve štvanici novinářského života. Jaké uvolnění mi přinesly
jen ty 4 dny minulého roku. Více než 6 týdnů zotavení v Miami. A pak, jsem vše jiné, než nastávající světice. Láká
mne sláva. Skutečně, to by bylo jedinečné, toho dosud nikdo neodvážil. Novinářka pronikne až do velesvatyně
kláštera, prozkoumá všechna přísná tajemství ... Šéf mě pozoroval.
„Mohla by to být krásná reportáž, které by dokonce i papež požehnal. Musela by být originální, bystrá, vtipná,
rozvážná, celá Eileen O’Davis, jak vás naši čtenáři již znají a oceňují. Vždyť mnoho mladých dívek již vystoupilo,
když shledaly, že se klášterní život pro ně nehodí.“ Měla jsem skloněnou hlavu, srdce mi mocně pracovalo. Šéf
přikročil k oknu a široce je rozevřel. Venku se usmívalo jarní sluníčko. „Úplně jste zbledla, děťátko! Nechci vás
k ničemu nutit, ani se nemusíte rozhodnout ihned. Vezměte si svůj honorář, jděte do nejbližší kavárny, poručte si
mraženou kávu, podnikněte příjemnou toulku městem, máte-li chuť. Až se v klidu rozhodnete, vraťte se a dejte
šéfovi ruku na to, že za všech okolností zůstane vše mezi námi dvěma, ano?“
„Ano“, zašeptala jsem. Vypustil mne ze dveří a zahoukl na sekretářky, které ovšem zatím nadobro zmizely.
Spěšně jsem odešla. Chicago není místo, kde může člověk řešit těžké duševní problémy. Běžela jsem bez cíle
obchodními třídami, procházela křížem krážem jízdní dráhy vždy s proudem lidí a nevím, jak se to stalo, že jsem se
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najednou ocitla před mohutným chrámem umění. Ne před katedrálou, nýbrž před budovou, kde Robert Galmere
každou sobotu večer v kruhu filharmonie vyluzoval tklivé tóny na harfě a cimbálu.
Kdybych přijala šéfovu nabídku, nemohla bych se už s průkazkou novinářů dostat k orchestru na přední místo
a po dvě hodiny sledovat usebraný, tichý obličej svého „cheruba“, v němž tkvělo tak hluboké oduševnění, jaké dle
mého mínění nebylo lze nalézt v celém světovém městě. Všichni lidé kolkolem nosili masky, jen Robert Galmere
měl ještě lidský obličej, tak mi to připadalo. Když mne jeho úsměv pohladil, odcházela jsem domů šťastná a jaksi
obdarovaná.
Považoval
to
za nadšení reportérky a ne
za osobní náklonnost, když jsem
se večer co večer hroužila
do klasické hudby, ačkoliv jsem
dříve dávala přednost jazzu.
Kromě
jednoho
ostýchavého, trochu zmateného
rozhovoru, při němž jsem se
dozvěděla, že je povoláním
bankovní úředník, nevyměnila
jsem s ním ani slova. Je prostě
záhadou, jak na to šéf přišel,
že se zmínil o Robertovi, když
udělal narážku na filharmonii.
Cožpak mi každý tak zřetelně
vyčte z obličeje mou tichou
lásku? To bych se musela příště
zahalit jako Peršanka staré
tradice! Myslím totiž, že Roberta
Galmera velmi miluji, i teď
ještě, když jsem se odvážila toho
osudného kroku a nosím černý
čepeček
čekatelek
kláštera
Panny Marie. Onoho odpoledne
jsem však zde stála zcela
nerozhodná a rozervaná, bojujíc
mezi souhlasem a zamítnutím,
mezi dychtivou tužbou a
lákáním ješitnosti. Vše by bylo
jinak dopadlo, kdybych byla
od svého
obdivovaného
muzikanta obdržela i jen
nepatrné vyznání lásky. Na to
jsem si však musela ještě hezky
dlouho počkat.
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