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Drazí čtenáři, možná, že první
myšlenka, která vás napadla, když jste vzali
do rukou tento časopis, byla: co je to za zvláštní,
nevýrazný, nezajímavý obrázek na obalu. Je to
nejspíš Panna Maria… Našlo by se jistě mnoho
pěknějších znázornění, vhodných na první
stránku časopisu. Světové obrazárny jsou plné
nádherných obrazů Panny Marie od mnoha
vynikajících malířů, plné soch, reliéfů, kreseb…
Já jsem ale umístil na první stránku
právě tento obraz, protože pro mne je to ten
nejzajímavější a nejcennější. Je totiž úplně první!
Starší znázornění Panny Marie neznáme!
Je umístěn na zdi v římských katakombách
sv. Priscilly a pochází ze začátku 3. století. Tato
starobylá freska ukazuje Pannu Marii s Ježíšem
a prorokem. Přítomnost proroka znamená, že dítě
je Mesiáš očekávaný pro mnoho věků. V tomto
na první pohled „nezajímavém“ znázornění je
uzavřená síla víry prvních křesťanů. Několikrát
jsem se mohl modlit u tohoto výjevu a pokaždé
jsem pocítil zvláštní vnitřní rozechvění.
V měsíci říjnu se tradičně obracíme
k Panně Marii v modlitbě růžence. Rozjímáme
o jejím životě a životě Ježíše, přitom opakujeme
Andělské pozdravení. Možná, že mnohým i toto
připadá nezajímavé. Našlo by se mnoho
„lákavějších“ způsobů modlitby. Ano, na první
pohled je růženec nezajímavý, monotónní,
bezbarvý. Je v něm ale uzavřená tradice modlitby
mnoha pokolení křesťanů. I když je to tradice
mnohem pozdější než „Matka Boží z katakomb“,
tradice středověká, má růženec úžasnou hloubku.
A je v něm obrovská síla pro křesťanský život.
Potvrzují to mnozí světci i mnozí dnes žijící
křesťané.
Tajemství uzavřené v růženci však
nepochopíme, pokud se ho nebudeme vytrvale
modlit,
pokud
se
necháme
odradit
začátečnickými neúspěchy. Pokud vytrváme,
najednou pocítíme, že je součástí našeho života a
bez něj neumíme žít.
Přeji vám, abyste prožili říjen
s růžencem v ruce a abyste pocítili, jak je úžasný,
jak nás vtahuje do blízkosti Ježíše a jeho Matky.
P. Slawomir
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památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
a učitelky církve
27. neděle v mezidobí
památka sv. Františka z Assisi
sv. Bruna, kněze
památka Panny Marie Růžencové
sobotní památka Panny Marie
28. neděle v mezidobí
sv. Radima, biskupa
sv. Kalista I., papeže, mučedníka
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky
církve
29. neděle v mezidobí
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
a mučedníka
svátek sv. Lukáše, evangelisty
sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů mučedníků
bl. Karla Rakouského
sv. Jana Pavla II., papeže
30. neděle v mezidobí
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
slavnost výročí posvěcení kostela
sv. Wolfganga, biskupa

POZVÁNKA PRO B Ý V A L É ČLENY RYTMIKY
Chtěli bychom pozvat všechny bývalé členy
kdysi zpívající schóly Rytmika Šumperk na setkání
po „XX letech“ na Farní středisko v Šumperku
22. října 2016 od 15:00.
Přijďte si zavzpomínat, zazpívat, potkat se
a popovídat si. V neděli 23. října pak společně
doprovodíme našim zpěvem devátou mši svatou.
Na všechny se moc těší Pavla a Ondra Pospíšilovi
.
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SVÁTOST KŘTU
Křest je první ze sedmi svátostí církve. Těchto sedm svátostí je hlubokým
znamením Boží blízkosti člověku. Jestliže má růst náš vztah s nějakým člověkem, musí
být živá vzájemná komunikace, touha setkávat se a lépe poznávat. Podobnou cestou
musíme jít i ve vztahu s Bohem. Nemůžeme se ho sice dotknout, vidět jeho úsměv
nebo ucítit jeho vůni. Ale i v tom nám vychází vstříc. Svěřuje své církvi svátosti,
ve kterých se za viditelnými znameními (jako je třeba chléb, víno nebo voda) skrývá
jeho neviditelná milost – pomoc, síla, která nás provází a pomáhá nám na naší cestě
ke svatosti – plnosti života v Kristu. Pro děti je k pochopení vhodný obraz sedmi
studánek, ze kterých můžeme pít na naší namáhavé životní cestě.
Křest je vstupní branou k životu z víry. Otevírá cestu k Božímu království,
je základem, bez něhož nelze dál stavět. Jako všechny svátosti i křest ustanovil sám
Ježíš, když apoštolům přikázal: „Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!“
(Mt 28,19). Pouze pokřtěný člověk může přijímat další svátosti.
Křest se uděluje ponořením do vody nebo omytím vodou. Přitom se říká: N (jméno), já tě křtím ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého. „Pokřtít“ (řecky baptizein) znamená „ponořit“ nebo „omýt“. Také Ježíš byl pokřtěn – v řece
Jordánu od Jana Křtitele. On, jediný spravedlivý, se staví do zástupu hříšníků, aby vzal naše hříchy na sebe a vstupem
do Jordánu posvětil vodu k našemu křtu.
Křtem se člověk stává Božím dítětem – křesťanem. Co to přesně znamená, to nám pomůže přiblížit symbol
vody, použité při křtu.




Voda je ve všech kulturách symbolem života. Také křest přináší nový život. Každý z nás se kdysi fyzicky
narodil, ale teprve křtem se rodíme pro nadpřirozený život, stáváme se dětmi Božími.
Křest spojuje jednotlivce nejen s Bohem, ale také se všemi, kteří se Kristu otevřeli. Skrze křest jsme se
stali „jedním tělem“. Jsme přijati do společenství církve.
Voda také smývá špínu z našeho těla. Podobně voda křtu očišťuje člověka od každé poskvrny hříchu,
tedy křtem je odpuštěn dědičný hřích i všechny osobní hříchy.

Křest je úzce spjat s Ježíšovou smrtí na kříži a jeho zmrtvýchvstáním. V listu Kolosanům čteme: „Křtem jste
byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho
vzkřísil z mrtvých.“ (Kol 2,12)
Proto se nejčastěji křtí o Velikonocích nebo alespoň v neděli, kdy má co nejvíc zářit radost z Ježíšova vítězství
nad smrtí a hříchem.
Řádným služebníkem křtu je biskup, kněz nebo jáhen. Hrozí-li nebezpečí smrti, může udělit křest každý
člověk (dokonce i sám nepokřtěný), má-li opravdový úmysl křtít a dělá to způsobem, jakým křtí církev, tedy vodou a
trojiční formulí.
Podle církevního práva je k přijetí křtu způsobilý každý dosud nepokřtěný člověk.
Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být ani odvolán ani opakován. Vtiskuje křesťanovi totiž
nezrušitelné duchovní znamení (pečeť) jeho příslušnosti ke Kristu. Proto se neopakuje ani křest udělený od bratří
z nekatolických církví, jestliže byl udělen platně (omytím vodou či ponořením a ve jménu Nejsvětější Trojice).
Církev počítá se křtem dětí i dospělých. Ti, kdo přijímají křest jako dospělí, procházejí určitou dobou přípravy
– katechumenátem, v němž jsou postupně připravováni na přijetí svátostí a na začlenění do společenství církve.
Církev od počátku křtila také děti. Když rodiče a kmotři přinesou dítě ke křtu, protože si přejí předat mu nejen
dar života, ale i dar víry, musí slíbit, že své dítě budou cestou víry doprovázet a vést. Každý dospělý, i když byl
pokřtěn jako dítě, se pak octne před rozhodnutím, zda bude podle své víry žít. Ale pro to, aby se mohl rozhodnout,
musí vědět pro co a k čemu.
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Bez křtu neexistuje spojení s Kristem, bez spojení s Kristem
neexistuje přístup k nebeskému Otci. Církev nezná kromě křtu jiný
prostředek, aby připravila vstup do věčné blaženosti. Sám Ježíš tvrdí:
„Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího
království“ (Jan 3,5). Přesto doufáme, že i ten, kdo bez vlastní viny není
pokřtěn, může být spasen tak, že poctivě hledá Boha a žije čestně podle
svého svědomí.
„Poklad víry máme v nádobě hliněné“ (2 Kor 4,7). Musíme být
vděční za dar křtu. Křest nás ale nezbavuje ani pokušení, ani sklonu k lenosti
či sobectví. Nový život v nás může dobře růst, ale také snadno chřadnout a
odumírat. Každý den se snažme o poctivý život s Bohem, abychom dosáhli
svatosti a stali se opravdovým světlem světa.
Křest je svátost, na které se zakládá sama naše víra, v níž jsme
naroubováni jako živé údy na Krista a Jeho církev. Spolu s eucharistií a
biřmováním představuje takzvanou „křesťanskou iniciaci“, jež je jediným
velkým svátostným celkem, který nás připodobňuje Pánu a činí z nás živé znamení Jeho přítomnosti a Jeho lásky.
Může nás napadnout otázka: je křest opravdu nezbytný k tomu, abychom mohli křesťansky žít a následovat Ježíše?
Není to vlastně jen pouhý rituál, formální církevní akt, kterým se chlapečkovi či holčičce dává jméno? Tato otázka nás
může napadnout.
V této souvislosti jsou objevná slova apoštola Pavla: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem
ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme
spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým
životem“ (Řím 6,3-4). Nejde tudíž o formalitu! Je to úkon, který se hluboce dotýká naší existence. Pokřtěné nebo
nepokřtěné dítě není jedno a totéž. Není totéž, je-li někdo pokřtěný a někdo nepokřtěný. Křtem jsme byli vnořeni
do nevyčerpatelného zdroje života, kterým je Ježíšova smrt, největší skutek lásky celých dějin. A díky této lásce
můžeme žít novým životem, nebýt vydáni napospas zlu, hříchu a smrti, nýbrž žít ve společenství s Bohem a s bratřími.
Mnozí z nás si na přijetí této svátosti vůbec nepamatují, což je samozřejmé, pokud jsme byli pokřtěni hned
po narození. Papež František několikrát vyzýval Boží lid: „Kdo z vás si vzpomíná na datum svého křtu, ať zvedne
ruku!“ Je důležité znát den, ve kterém jsme byli ponořeni do onoho proudu Ježíšovy spásy. Znát datum svého křtu,
znamená znát šťastné datum. Jeho neznalostí riskujeme ztrátu paměti toho, co pro nás učinil Pán, paměti daru, kterého
se nám dostalo. V takovém případě bychom křest začali považovat jenom za událost, ke které došlo v minulosti - a to
nikoli z naší vůle, ale z vůle našich rodičů - takže by neměla žádný dopad na naši přítomnost. Musíme probudit paměť
svého křtu. Jsme povoláni žít svůj křest každý den jako aktuální skutečnost svého života.
Následujeme-li Ježíše a zůstáváme-li v církvi i přes svá omezení, křehkosti a svoje hříchy, pak je tomu tak
díky této svátosti, která nás učinila novým stvořením a kterou jsme byli oblečeni v Krista. Mocí křtu jsme totiž byli
po osvobození od prvotního hříchu začleněni do Ježíšova vztahu s Bohem Otcem a stali se nositeli nové naděje,
protože křest nám dává novou naději, naději, že jdeme celý život cestou spásy. Nic a nikdo nemůže tuto naději udusit,
protože naděje neklame. Pamatujte, že naděje v Pána nikdy neklame.
Díky křtu jsme schopni odpustit a mít rádi toho, kdo nás uráží a působí
nám zlo, a dokážeme rozpoznat v posledních a chudých tvář Pána, který
nás navštěvuje a stává se naším bližním. Křest nám pomáhá rozpoznat
Ježíšovu tvář ve tváři strádajících a trpících lidí, v našich bližních.
To všechno je možné díky síle křtu!
A poslední důležitý prvek. Může někdo pokřtít sám sebe? Nikdo
nemůže sám sebe pokřtít! Nikdo. Můžeme o to požádat, toužit po tom,
ale vždycky potřebujeme někoho, kdo nám udělí tuto svátost ve jménu
Páně. Křest je totiž darem, jehož se dostává v kontextu péče a bratrského
sdílení. V dějinách vždycky jeden křtí druhého, ten dalšího a ten zase
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dalšího… je to řetězec. Řetězec milosti. Nemohu pokřtít sám
sebe. O křest musím požádat druhého. Je to úkon bratrství,
spříznění s církví. Ve slavení křtu tak můžeme rozpoznat ty
nejopravdovější rysy církve, která jako matka neustále rodí
nové děti v Kristu působením Ducha svatého.
Ze srdce tedy prosme Pána, abychom mohli
v každodenním životě stále více zakoušet tuto milost, které
se nám dostalo křtem, a když nás potkají naši bratři, aby se
mohli setkat s opravdovými Božími dětmi, opravdovými
bratry a sestrami Ježíše Krista, s opravdovými členy církve.
Stejně jako znám datum svého narození, musím znát také
datum svého křtu, protože je to sváteční den.
Na závěr je vhodné pozvat všechny, kteří by rádi tuto svátost přijali, na přípravu ke křtu. Kontaktujte, prosím,
své kněze! Rádi vám pomohou se na přijetí svátosti připravit.
sestavil P. Vilém Pavlíček

O RŮŽENCI PODLE GUY GILBERTA
V tomto roce se už řeklo mnoho o skutcích milosrdenství. Obdivujeme ty, kteří uměli dát svůj život chudým a
trpícím. Svatořečení Matky Terezy bylo jedním z nejdůležitějších okamžiků tohoto roku. Ale tito lidé nám také říkají
o kráse modlitby, zvlášť modlitby růžence. Matka Tereza řekla: „Držte se růžence, jako se šplhavý pták drží stromu –
protože bez Naší Paní stát nemůžeme.“ Jako povzbuzení vám přinášíme delší text jiného „člověka činu“ – P. Guy
Gilberta. Tento nekonformní francouzský kněz zasvětil svůj život zejména práci s mladými lidmi na okraji
společnosti. O růženci píše takto:
„Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já
jako moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním
ženským“. Modlím se ho každý den a rozjímám o něm
Růženec mám nesmírně rád. Modlím se ho na malinkém
kulatém růženci - je to praktické a přitom nenápadné.
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova
života, které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o
Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je
to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí
nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. Otevřeme rodinné album
Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. Mějme stále v kapse
„růžencové kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby, což unavuje a člověk při tom
pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas
v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího
ovzduší. Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty,
co potřebuješ.
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou,
spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale
tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii!“
(Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta)
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

ZACHEUS, VRCHNÍ CELNÍK
V městě Šumbarku,
v osmém roce vlády Václava z Hrádečku

Zachee,
to, že jsem Tě oslovil jako celníka, není v žádném případě výrazem mého pohrdání Tvým úřadem, natož Tvou
osobou. Naopak, chovám k Tobě hlubokou úctu a obdiv – a to je vlastně důvodem mého dopisu. Vím, že na to nejsi
zvyklý, že ses během své kariéry setkával spíše s nenávistí a posměchem. Přitom jsi nedělal onu špinavou práci
výběrčích daní, pouze jsi na ně dohlížel. Bylo to výnosné a vcelku pohodlné zaměstnání, které Ti zaručovalo slušný
příjem, společenskou úroveň a nakonec i určitou vážnost mezi lidem, byť pramenila ponejvíce ze strachu a závisti.
A přesto ses dopustil naprostého bláznovství, jímž ses zesměšnil v očích těch, pro něž jsi měl představovat
autoritu. A to jen proto, abys uprostřed davu na okamžik spatřil podivného proroka, jenž hlásal zcela odlišné ideje, než
jsi vyznával Ty sám. Neučinil jsi tak z pouhé zvědavosti jako my, když stoupáme na tribunu, nýbrž z opravdové touhy
uvidět Ježíše. Ty, který jsi byl zvyklý žít uprostřed rozmařilého přepychu, jsi nedbal námahy, nepohodlí a posměchu,
když ses ve svých drahých šatech nemotorně škrábal na zaprášený strom u cesty. Ukrytý v jeho větvoví jsi chtěl tajně
zahlédnout proroka, jehož slova se Tě podivně znepokojovala.
A stalo se, cos nečekal – on zahlédl Tebe. A nejen to, oslovil Tě jménem a požádal o přístřeší ve Tvém domě.
Takové bláznovství! Ty jsi odpověděl stejně nerozumným a neuváženým způsobem, když jsi bez meškání sjel dolů a
pospíchal domů připravit velkolepou hostinu. A Ježíš, pokládaný všemi za nejvýš spravedlivého a pravověrného Žida,
opustil své přívržence a vešel k Tobě, hříšnému služebníku nenáviděných Římanů.
Vešel právě pod Tvou střechu, protože Ty jediný jsi pochopil, že musíme jednat nerozumně, abychom ho
spatřili. Musím zapomenout na vlastní upachtěnou důstojnost, vyjít ze svých dobře zajištěných pozic a poslušen hlasu
srdce vykonat něco spontánního, nelogického, ba bláznivého. Tehdy přijde spása i do mého domu, protože si
uvědomím dosavadní hříšnost. Postačí k tomu docela malý nadhled – třeba z koruny moruše. Pak teprve budu schopen
čtyřnásobně nahradit škody vzniklé mými proviněními. Budu však ochoten také rozdat polovinu svého majetku
chudým? Takové bláznovství!
Pavel Obluk

Poutní mši svatá
ke cti sv. Martina
na Olšanských horách

v neděli 13.listopadu
ve 14:00 hod
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PROGRAMY PRO DĚTI
 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu - 9.30 – 11. 30 na farním středisku (modlitba
s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).
 Podzimní prázdniny na farním středisku - 27. 10. 2016 od 9. 30 do 15.00 – Určeno pro školní děti
Vždy poslední středu v měsíci zveme ve stejném čase maminky a děti od 3 let
na společnou tvořivou dílnu „Vyrábíme s maminkou“.
PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V říjnu se sejdeme ve čtvrtek
6. a 20.
 Modlitby matek pro maminky na RD – vždy jednou za 14 dní (každý sudý čtvrtek) u Ivy Sovadinové, jinak
u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo - 775978764.
 Duchovní obnova pro maminky na RD a ty ženy, které jsou dopoledne doma- Téma - „ Žena v Bibli jako zdroj a
inspirace pro dnešní ženy“; program se uskuteční v pátek 14. 10. od 9.00 do 12.00 na farním středisku. Součástí
programu bude i společná adorace v kapli a možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. Hlídání dětí zajištěno
po předchozí domluvě. Prosíme o vaše závazné přihlášení na program a také o vaše požadavky na hlídání.
 Domácí škola v praxi – středa 2. 11. (v rámci programu Sedmikrásek) od 10.30; beseda s Ivou Sovadinovou,
maminkou 6 dětí, na téma domácí škola. Hlídání dětí během přednášky zajištěno.
ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)
 Program pro děti motivovaný dětskou
literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění –
příspěvek 30Kč); každé úterý od 9.00. Září
a říjen inspirovaný pohádkami „O
Neználkovi“.
 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od
15:00 do 18:0 - tzv. „Koloběh knih“ – knihy
můžete přinést, vyměnit za jiné či si je
odnést domů, popř. se do nich začíst na
místě.
 Posezení pro seniory - předčítání z knih,
vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do
11.00 v Čítárně
KURZY PRO MANŽELE,
JEDNOTLIVCE

RODIČE

I

Farnost Ruda nad Moravou zve na kurz
manželské večery
Jde o osmidílný kurz pro manželské dvojice,
určený k obnovení, posílení a oživení manželského vztahu. Každý večer je vždy zahájen večeří, při níž je prostor k povídání ve
dvojici při hudbě a svíčkách. Jednotlivé večery jsou zaměřeny na reflexi dosavadního průběhu manželství, komunikaci, řešení problémů, odpuštění, vztahy s rodiči, sexualitu a
růst vzájemné lásky.
Tam&Tam – číslo 10, ročník 7, říjen 2016
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Přirozené plánování rodičovství
Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru, vždy v první pátky
v měsíci 4. 11. 2016, 2. 12. 2016, 6. 1. 2017 a 3. 2. 2017 v 19. 00 na farním středisku; s Ivou a Vaškem
Sovadinovými.
PPR je moderní metoda, která využívá přirozených ukazatelů plodnosti k určení plodných a neplodných dní.
Vyvíjí se více než 80 let a jeho současná moderní forma (sympotermální metoda) je vhodná pro jakýkoli
manželský pár. Na kurz je nutné se přihlásit do 1. 11. (tel. 731 402 395, mail cprsumperk@ado.cz).
Kurz efektivního rodičovství, na který se ptáte, je možné zajistit pouze při účasti min. 10 účastníků cenově zvýhodněné budou partnerské či manželské páry. Prosím proto o nahlášení vašeho zájmu
na cprsumperk@ado.cz. Podrobnější informace bychom upřesnili.
Respektovat a být respektován
Jedná se o ojedinělý kurz, který povedou manželé Kopřivovi. Manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi jsou
psychologové, spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován. Tento koncept výchovy,
komunikace, motivace a vztahů šíří společně s dalšími kolegyněmi prostřednictvím kurzů už více než 15 let
mezi rodiče, učitele a veřejnost. Žijí spolu 31 let, vychovali pět dětí a bydlí na Valašsku, v Bystřici
pod Hostýnem.
Kurz se uskuteční ve dvou víkendech (20. – 22. ledna a 17. - 19. února 2017) na farním středisku Více
informací se dozvíte na webových stránkách Centra pro rodinu a přiloženém plakátku.
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JANA BIELIKOVÁ
Minulý týden (23. 9.) proběhl v šumperské Charitě Den otevřených dveří a také mše svatá za charitní dílo. Cílem bylo
seznámit širokou veřejnost s její činností a posláním a modlit se za všechny pracovníky a klienty Charity. Při této
příležitosti vám v dnešním křesle pro hosta představíme Janu Bielikovou, novou ředitelku Charity Šumperk, která nám
charitní práci více přiblíží a odpoví na další naše otázky.
Jani, krátce se nám představ
Jmenuji se Jana Bieliková. Jsem svobodná, je mi 43 let a bydlím
s rodiči ve Vikýřovicích v rodinném domku. Po základní škole
jsem absolvovala Gymnázium v Šumperku a poté Pedagogickou
fakultu v Olomouci, obor matematika – přírodopis. Po studiu jsem
nenašla místo ve školství, a tak jsem rok pracovala v Rádiu Haná
v Olomouci jako obchodní zástupce v oblasti reklamy. Pak jsem se
vrátila do Šumperka a začala pracovat ve školství, a to jako
učitelka na III. ZŠ v Šumperku (Hlucháku). Letos v srpnu bych
tam oslavila 20 let .
Učila jsem zde matematiku, přírodopis a také angličtinu (v roce
2000 jsem si dodělala ještě státnici z angličtiny). V minulém školním roce jsem se ještě přihlásila ke studiu k výkonu specializovaných činností – obor Školní koordinátor EVVO (ekologické výchovy). To však asi ve své současné práci neuplatním.
V minulém čísle TamTamu zmiňuješ, že ukončení tvého
dvacetiletého působení ve školství mají „na svědomí“ Svaté
brány. Jak to bylo konkrétně?
Jak jsem psala, koncem února jsem byla na pouti v Římě, kde jsme kromě jiného prošli Svatou branou
na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Tehdy jsem ještě netušila, jaká změna se v mém životě odehraje. Brzy
po návratu z Říma bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitelky, a já jsem se rozhodla přihlásit. Byla to pro mě
určitá výzva, na druhou stranu jsem si vůbec nedovedla představit, do čeho jdu.
Poprvé v historii ACHO se konkurz zadal nezávislé pražské firmě, která vše řídila a dílčí výsledky jednotlivých
uchazečů bodově vyhodnocovala. Konkurz probíhal na konci března a měl několik fází. Nejprve jsme museli napsat
svůj životopis, své vize a představy o práci a vše v písemné podobě odevzdat. Z několika uchazečů bylo do užšího
kola vybráno pět a já byla mezi nimi. Poté jsme absolvovali psychologické testy, které byly zaměřeny na manažerské
schopnosti, řešení konfliktů, odolnost vůči stresu a osobnostní profil. Třetí kolo probíhalo na farním středisku, kdy
jsme dostali ke zpracování několik úkolů a měli je pak odprezentovat před vícečlennou komisí. Bylo to opravdu hodně
náročné a neměla jsem ze svých výkonů vůbec dobrý pocit. Když mi ředitel ACHO pak na druhý den do školy
zavolal, že jsem v konkurzu obstála s nejvyšším počtem bodů, ptala jsem se, zda se nespletli. Opravdu jsem to
nečekala a na otázku, kdy mohu - coby nová ředitelka šumperské Charity - nastoupit, jsem řekla, že je to nečekané,
neplánované a že bych chtěla samozřejmě nejprve ukončit školní rok. Odučila jsem tedy ještě zbývající hodiny,
podnikla svůj poslední školní výlet, uzavřela známky, 17. června rozdala zřejmě poslední vysvědčení v životě a
20. června nastoupila do Charity Šumperk – nejprve na zaučení, později na post ředitelky.
Jak bys své dosavadní působení v Charitě zhodnotila?
Po dvou a půl měsících nemohu dělat žádné závěry. Je to pro mě nové prostředí, úplně odlišné od školství. Každý den
se něco nového učím, do něčeho dalšího vnikám. Zvykám si vůbec na oslovení: paní ředitelko. Nikdy jsem netoužila
po kariéře a ve školství jsem byla ráda. Svou novou práci beru proto jako službu, kterou jsem si cíleně nehledala a do
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které mě povolal Pán Bůh. Jsem obyčejná holka z vesnice, které pořád nedochází, kam jí Pán poslal. Je to pro mě
zatím těžké, když si uvědomím, že ve svých rozhodnutích, jak dál Charitu vést, rozhoduji
i za druhé. Leží na mě tíha zodpovědnosti za své zaměstnance (většinou jsou to maminky od rodin) i zodpovědnost za
charitní dílo.
Co konkrétního se podařilo?
Přistoupili jsme k modernizaci počítačové sítě – pořídili jsme nový
server, software, multipoint stanice a další. Bylo to potřebné, protože
jsme na dobře fungujících počítačích závislí. Využili jsme na to
finančního daru prof. Dostála, který dostala Charita Šumperk
koncem prosince. Rovněž jsme zavedli teplou vodu na toaletách a
započali vybavování suterénu, kde chceme zřídit školící centrum
pro pracovníky a místo společného setkání. Rovněž zde plánujeme
vybudovat zázemí pro kontakt s klienty - kuchyňku a místnost na
posezení – a chceme zde zřídit centrum humanitární a sociální
pomoci. Pokud to bude možné, chceme financovat vše z darů.
Minulý týden – v rámci oslav Dne Charity – se nám podařilo
zorganizovat Den otevřených dveří a společný večer nás „chariťáků“
při bowlingu. Chtěla bych všem moc poděkovat, že nás v pátek 23.
září přišli navštívit a podpořit nás. Moc nás potěšil zájem pana
starosty, ale třeba i mých bývalých žáků z Hlucháku či seniorů a
pamětníků
z
hygieny.
Věřím
tomu,
že až budou farníci číst toto číslo, budu ráda vzpomínat na nedělní
večerní mši obětovanou za charitní dílo a šumperskou Charitu a
v suterénu Charity opatrně našlapovat po nových kobercích nebo
spolu s ostatními sedět na nové židli za dlouhým stolem .
A co nového se ještě v Charitě chystá?
Tradičně se na Slavnost Krista Krále koná koncert Charity Šumperk. Nejinak tomu bude i letos, opět se bude jednat o
benefiční koncert Charity Šumperk, tentokrát ale v klášterním kostela. Výtěžek z koncertu chceme využít na koupi
nového charitního auta na rozvážení obědů. Bude se jednat o slavnostní barokní operu hranou v kostýmech s názvem
„Torso“ od skladatele Tomáš Hanzlíka a Víta Zouhara z Olomouce. Tento koncert chceme rovněž pojmout jako
poděkování příznivcům a sponzorům Charity a srdečně zveme i vás. Přijďte 20. 11. v 17.00 do klášterního kostela,
opravdu to bude stát za to.
Trochu nám přibliž, jaké služby Charita Šumperk nabízí
Charita Šumperk se už dva roky nachází na Jeremenkově ulici, v budově bývalé hygieny. Pracuje zde přibližně
30 zaměstnanců na HPP a kolem deseti na dohody. Nabízíme služby ve dvou oblastech. Jsou to služby ošetřovatelské,
které vykonávají registrované všeobecné zdravotní sestry v domácnosti pacienta. Zdravotní péči indikuje lékař a je
hrazena pojišťovnami. Rovněž nabízíme terénní pečovatelské služby, včetně osobní asistence a odlehčovací služby
(ta se bude koncem října rušit, protože jsme na ni nedostali dotaci), kterou vykonávají pracovníci v sociálních
službách. Jedná se o terénní službu v domácnosti uživatele, na základě jeho potřeb, jako jsou např. jeho snížená
schopnost sebeobsluhy či péče o domácnost z důvodu věku či zdravotního postižení. Pečovatelskou službu
poskytujeme i rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiného člověka. Vykonané služby hradí samotní uživatelé
služby. Uživatelům služeb a také ostatním zájemcům Charita Šumperk zprostředkovává pronájem kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek.
Rovněž Charita Šumperk provozuje veřejné toalety. K vedlejším aktivitám Charity patří i organizace Tříkrálové
sbírky, Charitní pouti, koncertu pro Charitu, Svépomocná skupina a Biblické hodiny pro veřejnost, pokračujeme
v tzv. modlitbách za umírající. Za zmínku určitě stojí Svépomocná skupina, která letos navazuje na setkávání
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v loňském roce a ve které může řada z nás najít pomoc v těžkých životních situacích. Ne nadarmo se říká sdílená
radost – dvojitá radost, sdílená bolest – poloviční bolest. Bližší informace najdete v Tamtamu.
Jak vypadá takový normální den na Charitě?
Ráno na Charitě začíná před sedmou hodinou, kdy vrchní sestra a vedoucí sociálních služeb zhotoví rozpis, kam který
pracovník má jet. Dá se říct, že kolem 7.30 je Charita prázdná, všichni jsou v terénu. Z něj se pak kolem jedné
až druhé hodiny vrací a pokračují v administrativní práci zhruba do 15.30. Své služby nenabízíme jen v Šumperku,
ale především v okolních vesnicích, kde nikdo jiný služby podobného typu neposkytuje. Nejsou to jen vesnice v okolí
Šumperka, ale v oblasti celého děkanátu, např. ve Starém Městě, Hanušovicích, Malé Moravě či Ostružné.
Samozřejmě že je to náročné – každý den zdolávat nemalé vzdálenosti. Cesty nejsou mnohdy ideální, podmínky
v odlehlých domcích také často ne, stává se, že tam teče jen studená voda, mnohdy se těžko hledají i čísla popisná.
Máme sice dvě pobočky – jednu v Hanušovicích, kde jsou dvě pečovatelky a jedna sestra, a druhou v Rudě, kde je
k dispozici alespoň charitní auto. Ale i tak je to práce náročná, nedoceněná. Smekám před všemi sestřičkami
či pečovatelkami. Do své práce dávají celé své srdce,
dělají ji s láskou, i přes mnohé nesnáze, které práci
provázejí. Moc je za to obdivuji.
Co bys potřebovala od nás, farníků?
Především prosím všechny farníky o modlitby
za Charitu a dary Ducha svatého pro její vedení.
Bez Boží pomoci a bez modliteb bych to nezvládla.
Chtěla bych rovněž povzbudit všechny, hlavně ty z řad
mladých, k službě dobrovolnické. Je spousta oblastí,
kde by se mohli dobrovolníci uplatnit a zapojit své
vlohy či vložit své srdce. Napadá mě např. úprava
webových stránek, tvorba letáčků na počítači, umývání
jídlonosičů aj. A hlavně – tak jak ve všech Charitách –
je velká nouze o zdravotní sestřičky. Proto pokud je
někde nějaká „zapomenutá“ sestřička a víte o ní (třeba
na mateřské dovolené, v důchodu apod.), která se
nebojí práce v terénu a chtěla by pracovat v Charitě,
určitě ji za mnou pošlete! To bych opravdu moc
potřebovala!!! Jinak všem farníkům jsou dveře do
Charity kdykoliv otevřené a ráda je u nás přivítám (a
zapojím do nějaké práce ).
Teď bychom se od Charity mohli přenést k Tobě. Jaké máš zájmy a co Ti dělá radost?
Dělám ráda spoustu věcí. Na ty mi sice v současnosti moc času nezbývá, letos jsem ještě neměla ani dovolenou,
ale věřím, že se to časem zklidní. Ráda dělám práce na zahrádce, jezdím na kole, v zimě běžky, keramika. Velkým
darem jsou pro mě procházky v lese s růžencem v ruce. Rovněž ráda fotografuji, cestuji, ve chvílích klidu si ráda
posedím na zahradě u kávy, zeleného čaje a čokolády . Také ráda čtu, ale v poslední době to nějak nestíhám.
Jsi konvertitka, vždycky je zajímavé slyšet, jak se to událo…
Byla jsem pokřtěná, když mi byl jeden měsíc, ale jinak mě rodiče k víře nevedli. K té jsem se dostala až po třicítce.
Ta Boží pečeť křtu tam ale prostě byla… a začala se ozývat . Možná také proto, že se člověk s přibývajícím věkem
začne ptát po smyslu života, po tom, proč tam to se stane tak, a to druhé jinak. I já se takto ptala. Konverze u mě
nenastala po nějakém duchovním zážitku či zkušenosti. Bylo to dlouhé období, období čtení, ptaní se, cestování
s přáteli na různé akce, postupné objevování křesťanské tradice a taky období prvních odvážných kroků do kostela …
a najednou – pamatuji si přesně ten okamžik (bylo to na Bílou sobotu) – jakoby se ve mně „něco“ zlomilo, otevřelo se
nějaké víčko a já si byla stoprocentně jista, že vše stvořil Bůh… já, matematik a biolog!  Přitom existence Boha má
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takovou logiku! To jen my, lidé, v tom pořád hledáme „nelogično “. Přirovnávám to k vypínači ….. dlouho, dlouho je
tma a pak stačí jen sáhnout na vypínač a najednou je vše „jasné“. A to pak v srdci cítíte „takové teplo“ a skoro je vám
líto, že vám to trvalo tak dlouho . A pak už to šlo rychle. V r. 2009 jsem – po přípravě u otce Milana – přistoupila
k 1. sv. přijímání a r. 2011 jsem přijala svátost biřmování. A díky špatnému startování auta v zimě se ocitla
v šumperské farnosti, kde jsem už asi 4 roky…
A nějaké moudro na závěr?
Na to, abych rozdávala
moudra, se necítím. Žiju
úplně obyčejný život,
raduju se z maličkostí a
děkuju
Pánu
Bohu
za každý den a lidi, které
mi do života posílá.
Ráda si zpívám „Každý
den Pán mi sílu dává“ a
modlím se růženec… při
něm
nacházím
klid.
Od biřmování mě provází
a
oslovuje
jedno
z blahoslavenství „Blahoslavení čistého srdce“. A
když už mám pocit, že to
nezvládám a je mi těžko, vzpomenu si na myšlenku, že Pán naloží na člověka tolik, kolik unese. A já mám bedra asi
hodně silná .
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Strana 12

Tam&Tam – číslo 10, ročník 7, říjen 2016

SOBOTÍNSKÉ LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Spolek pro děti a mládež – SOL uspořádal pro děti Sobotína a dětí členů Spolku
akci na rozloučení s prázdninami. Akce začala v pondělí 29. 8. 2016 na faře v Sobotíně.
Sešlo se 11 dětí. Po večeři z vlastních zásob se děti ubytovaly a začaly seznamovací hry,
připravené Anežkou Kocůrkovou a Natálkou Ramešovou. Her se zúčastnily místní děti
Verunka Machusová, Natálka Kočandrlová, Kristýnka Havlíčková a Hanička Popelková,
které s Anežkou i přespaly a dále Michal a Gabča Ramešovi, Adélka Švejkovská, Karolínka Pospíšilová a Terezka
Kocůrková. Pohádka na dobrou noc uspala pouze malou Natálku, ostatní děvčata si měla stále co povídat a využívala
posledních prázdninových dnů, kdy si mohla ráno přispat.
Po snídani na ně čekala šipkovaná, kterou připravila Anička Balintová, se kterou jsem se seznámila při misiích
v únoru. Po obědě byl krátký odpočinek a poté začaly vrcholit přípravy na olympiádu. K dětem, které spaly na faře, se
přidali další místní kluci a děvčata, v doprovodu rodičů přišlo asi 7 batolat.

Soutěžící
v počtu 17 byli rozděleni do 5 družstev
Gepardi,
Tygři,
Andílci, Lvíci a
Gejmrovci. Zatímco
si vyráběli vlajky,
na hřištích za farou
„rostl“
soutěžní
areál s jednotlivými
stanovišti. Paralelně
s olympiádou starších probíhala babyolympiáda pro batolata s doprovodem.
Na děti čekal pře-
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chod po balančních polokoulích, běh na lyžích (tentokrát na trávě), skákání přes švihadlo, hod kroužky na cíl, skákání
v pytlích, batolata měla místo skákání přes švihadlo přechod lavičky. Pro zpestření nám místní stolař pan Juřík vyrobil
chůdy a děti si mohly vyzkoušet na nich chodit. Po skončení byly rozdány diplomy a ceny.
Sušenkové věnečky, které posloužily jako medaile pro nejmenší, brzy skončily v pusinkách batolat.
Završením byl táborák s opékáním špekáčků, podívat se za námi byla paní starostka Sobotína a o. Milan. Sponzory
celé akce se stala obec Sobotín a Spolek pro děti. Děkuji všem, kteří mi pomohli, Aničce za morální podporu, Věrce
za oběd, oběma za pomoc při organizaci celého odpoledne, Evě za výrobu soutěžních pomůcek, Hance za chutnou
snídani a dalším za pomoc na stanovištích a při hlídání dětí.
Dana Ponížilová

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V LOUČNÉ.

V podobném duchu se neslo setkání dětí v Loučné o den později,
31. 8. 2016 na hřišti. Sešly se děti, které buď chodí do náboženství, anebo
batolata – čekatelé. Soutěžní disciplíny byly podobné, jen skákání přes švihadlo
jsem vynechala, neboť v Sobotíně v této disciplíně téměř nikdo neuspěl.
Účastníky soutěží byli většinou hoši fotbalisté, kteří využívali každou
volnou chvilku běháním za mičudou. Zvládli všechno: soutěže i fotbal, pouze
na špekáčky je museli rodiče volat, poněvadž pro fotbal zapomněli na hlad.
Zúčastnili se sourozenci Dvořákovi: David, Tomáš, Monika a Janička
Matochová, Kája s bratrem Martinem, sourozenci Ficnarovi Lukáš, Vojta,
Ondra a Štěpánek, Pospíšilovi Tomáš a Šimon, Anička Čeloudová, Ondra
Blažek a Kája Mareš. Za své výkony dostali diplomy a zasloužené odměny.
Děkuji rodičům, kteří se na odpoledni velkou měrou podíleli.
Dana Ponížilová

Strana 14

Tam&Tam – číslo 10, ročník 7, říjen 2016

KATERI TEKAKWITHA
(*1656, Auriesville, USA – † 17. dubna 1680, Caughnawaga, Kanada)

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svatá Kateri (Kateřina) Tekakwitha - dívka z indiánského kmene
Mohawků (Irokézů), konvertitka, první severoamerická domorodá žena
svatořečená v římskokatolické církvi. Základy víry dostala Tekakwitha
od své matky, ve čtyřech letech však osiřela a byla vychovávána pohanskými
příbuznými. Vícekrát odmítla vdát se a rozhodla se žít jen pro Boha.
V dospělosti se nechala pokřtít, ale vztahy v rodině se pak kvůli víře natolik
vyhrotily, že raději opustila svou rodnou vesnici, uchýlila se do jezuitské
misie a zde po krátkém životě modlitby a sebezáporu zemřela v pouhých
24 letech. Je patronkou skautek, ekologů a ochránců životního prostředí;
Montrealu, Kanady a amerického národa; přímluvkyně sirotků
a pronásledovaných pro víru. Je označována jako „Lilie Mohawků“ a bývá
zobrazována jako Indiánka s dřevěným křížem, lilií, růžencem anebo želvou.
Blahořečena byla v r. 1980 při návštěvě papeže Jana Pavla II. u indiánů.
Svatořečena byla 21. 10. 2012 papežem Benediktem XVI. v Římě.
V liturgickém kalendáři je připomínána 17. dubna.
Narodila se roku 1656 ve vesnici indiánského kmene Mohawků ve státě New Yorku. Byla dcerou náčelníka
Želvího klanu kmene Mohawků, který vyznával tradiční irokézské náboženství. Její matka byla křesťanka z kmene
Algonquinů, která byla zajata Mohawky a přinucena vdát se za jejich náčelníka. Dívenka dostala po narození tradiční
jméno Tekakwitha, což znamená „Ta, která upravuje cestu" nebo „Ta, která dává věci do pořádku."
Matka vedla odmalička Tekakwithu k víře v Boha. Tekakwitha však neměla ještě ani pět let, když v jejich
osadě propukla epidemie neštovic a kromě mnoha jiných zemřeli i její rodiče a bratr. Ona sama částečně oslepla a
po neštovicích jí zůstaly jizvy na obličeji. Stala se plachou a začala nosit přes hlavu šátek, aby jí nebylo vidět do tváře.
Po smrti rodičů se o Tekakwithu staral děda, ale podle zvyku Mohawků ji záhy předal svému druhému synovi
Silnému orlovi, který se stal novým náčelníkem. Ve vesnici zůstala jedna věřící křesťanka – Indiánka Anastásie, která
si společně s Tekakwithou upravila malou jeskyňku na kapli a obě se tam často společně modlily.
Podle tradice Mohawků si každá indiánská dívka od svých osmi let zvykala na přítomnost chlapce, který se
měl stát jejím mužem. Děvče mělo svou pracovitostí přesvědčit hocha, že bude dobrou manželkou. Také Tekakwitha
dostala společníka, ale když se začalo mluvit o manželství, bránila se tomu. Tím popudila tetu Dešťový mrak, která se
k ní začala chovat jako ke služce, trápila ji hladem a dávala jí víc práce než dříve.
V r. 1667 přišli do indiánské vesnice tři jezuitští misionáři. Tekakwitha
dostala za úkol se o ně po dobu jejich pobytu starat. Pak jezuité putovali dále,
v dívce však zanechali nezapomenutelný dojem. Když se po několika letech vrátili
a zřídili ve vesnici stálou misii, Tekakwitha se začala připravovat na křest.
Se souhlasem strýce Silného orla byla o Velikonocích r. 1677 pokřtěna podle
Kateřiny Sienské jménem Kateřina (ve výslovnosti Irokézů Kateri). V duchovním
životě pak velmi rychle rostla. Stala se věrnou ignaciánským cvičením s dlouhými
modlitbami a horlivou křesťankou.
Strýc náčelník se nevzdával myšlenky Kateřinu Tekakwithu provdat.
Nabídl jí několik nápadníků, ale ona každého odmítla. To bylo u kmene Irokézů
nemyslitelné. Nakonec ji strýc donutil ke svatbě. Při obřadu měla podat ženichovi
mísu pečeného masa, Kateřina ji však hodila na zem a utekla. Strýc Silný orel
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po nepodařené svatbě přestal Tekakwithu chránit a krutost tety
Dešťového mraku neznala mezí. Dávala jí tvrdě najevo, že je proti
jejímu křesťanskému životu, mučila ji křikem a posměšky, zadávala jí
ty nejtěžší práce a týrala ji hladem a zimou.
Vyhublá a utrápená Kateřina se rozhodla utéci z domova a
přidat se k výpravě do misijní stanice Sault, vzdálené 320 km. V Sault
(St. Luis, Kanada) vzniklo v té době útočiště pro indiány – konvertity,
poskytující azyl všem pronásledovaným pro víru, kteří byli nuceni
odejít od svých kmenů. Náročná cesta do Sault obnášela pouť divokou
přírodou, bažinami a prérií. Během cesty se Kateřina seznámila
s řeholnicemi z Montrealu. Zalíbil se jí způsob jejich života, proto se
spolu s dalšími dvěma ženami usadila nedaleko misijní stanice
na ostrově v řece svatého Vavřince a žila tam způsobem řeholnic.
Kateřina svůj život rozdělila mezi práci, modlitbu a spánek.
Věnovala se ručním pracím, pomáhala v zemědělství i v péči o menší
děti v misii. Pracovala věrna tradicím svého lidu, třebaže nesdílela jeho
náboženství. Kateřina měla odvahu žít povolání, jež je v její kultuře neobvyklé. Víra a kultura se v ní vzájemně
obohacovaly!
V té době bylo zvykem, že novokřtěnec mohl přistoupit k 1. svatému přijímání až po několika letech od křtu,
ale Kateřině to zcela výjimečně bylo dovoleno již před jejími prvními Vánocemi v misii. Vedlo to k dalšímu
prohloubení jejího duchovního života. Byla velkou ctitelkou eucharistie a s velkou úctou nosila na krku dřevěný kříž.
Boha hledala v každé situaci svého života a chtěla konat jen to, co se líbí jemu. Modlila se za mír mezi osadníky
a jednotlivými kmeny původních obyvatel; všechno své utrpení (stupňující se bolesti žaludku i hlavy) obětovala
za druhé. Žila jako čistá, pokorná, tichá, pracovitá, obětavá, dobrosrdečná, zbožná. Stala se výraznou postavou nové
osady. Byla nepřehlédnutelná svým počínáním, službou druhým i mimořádnou zbožností. V širokém okolí stačilo říct
„Mohawská lilie“ a každý věděl, o kom je řeč.
Kateřinin zdravotní stav se stále zhoršoval; přestávala vidět, trpěla bolestmi hlavy a žaludku, což ji naopak
vybičovalo k ještě aktivnějšímu duchovnímu životu. Denně docházela na mši svatou, přestala až poté, co se již
nemohla zvednout z lůžka. Samotu využívala ke kontemplaci a k prožívání Boží přítomnosti. Když jí dne 17. dubna
1680 kněží přinesli naposledy eucharistii, dostalo se jí mystického prožitku. Její meditace a díkůvzdání trvala celou
noc. Druhý den, po návratu žen z práce, upadla do agonie. Její poslední slova byla: „Ježíši, miluji tě!“
Podle očitých svědků zmizely ve chvíli smrti z její tváře jizvy po neštovicích. Proti všem tehdejším zvykům
bylo její tělo uloženo do dřevěné rakve a pohřbeno do země. V roce 1864 byly její ostatky přeneseny do nového
kostela v rezervaci Mohawků v obci Caughnawaga. Po Kateřinině smrti se k ní začali lidé modlit a docházelo
k uzdravení nemocných.
Claude Chauchetiere, jezuitský kněz a první životopisec Kateřiny Tekakwithy, později napsal,
že po zkušenostech s ní byl nucen změnit svoje představy o indiánech. Nečekal, že domorodec může být tak zbožný,
a on sám považoval Kateřinu za příklad světce. V jejím životopise vyzdvihuje obětavost, nasazení a statečnost;
zdůrazňuje její čistotu a panenství oproti tradičně promiskuitnímu přístupu mohawských žen.
Papež Jan Pavel II. dne 22. 6.1980 prohlásil Kateřinu za blahoslavenou a zdůraznil její klidnou odevzdanost,
sebeovládání, úžasnou trpělivost, snahu pomáhat bližním a radost i uprostřed utrpení, kterým byl naplněn její krátký
život. Tato mladá žena se postavila na odpor kmenovým vůdcům, kteří jí vybrali manžela. Byla vedena jak
křesťanskou vírou, kterou jako malá zažila u své matky, tak jistě i Boží milostí. Její velkou touhou bylo cele se dát
Kristu. Je vzorem i v dnešní době, která odvrhuje čistotu a ryzí odevzdanost Kristu. Navíc jejím svatořečením církev
vyslovuje své uznání indiánským kmenům, které mnoho vytrpěly kvůli kolonizaci svých území. Při beatifikaci, kterou
si Jan Pavel II. velmi přál, se mnozí kmenoví vůdci pyšnili tím, že církev ocenila člena jejich lidu, a tím i bohatství
indiánských tradic a kultury.
Anička Rozsívalová
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Co již proběhlo:
Návštěva z Polska
Po náročné poradě, natáčení videa a
nacvičování polských písniček k nám 10. 9. 2016
přijeli již dlouho očekávaní kamarádi z Polska.
Kromě těch, u kterých jsme na celosvětových
dnech mládeže pár dní bydleli, přijeli i jejich
kamarádi a další farníci, kteří se na nás chtěli opět
podívat.
Hned ráno jsme se sešli všichni Šumperáci,
kteří jsme byli na světovém setkání mládeže, a po
krátké mši a snídani jsme se pustili do práce.
Plánovaný příjezd polské mládeže byl stanoven
kolem dvanácté hodiny, a tak jsme se na ně chtěli trošku připravit. Spoustu úkolů jsme si rozdělili. Bylo třeba
vyzdobit středisko, připravit uvítací plakát, nakoupit věci na odpolední grilování, upéct buchty na svačinu a hlavně
nasmažit řízky, které jsme jim chtěli připravit na oběd a které
byly den předtím pečlivě naklepány a obaleny.
S krátkým zpožděním skupina Poláků dorazila
k Mototechně, kam jsme jim vyšli naproti a společně se vrátili
na středisko, kde na nás už čekal připravený oběd. Klasický
vývar zná každý, ale s takovým bramborovým salátem si
Poláci moc nevěděli rady. Nakonec ale i ten snědli s velkým
pochutnáním. Chtěli jsme jim totiž připravit typické české
jídlo, aby vyzkoušeli něco nového.
Po krátké pauze se všichni čeští i polští účastníci akce
vypravili na procházku městem, kterou doprovázel i otec Slávek, a poskytoval hostům výklad k různým šumperským
památkám a kostelům v Polštině. Této části programu jsem se bohužel nezúčastnila, pekla jsem v té době na faře
bábovku a jablečný štrůdl, abychom měli ke kávě čerstvé občerstvení, právě vytažené z trouby. Obě tato díla se mi
povedla, a ještě za tepla zmizela :)
Jako součást programu v Kielczi jsme si vyzkoušeli jednu
jejich zajímavou tradici – „škrabání“ kraslic. Proto jsme jim také
chtěli nachystat podobnou naši specialitu - zdobení perníčků.
Hned po svačině každý Polák dostal do ruky pytlík s perníkovou
polevou, kterým se pokoušeli připravené perníčky nazdobit. Tímto bych také chtěla poděkovat všem farníkům, kteří
nám perníčky napekli.
Po ozdobení perníčků jsme měli připravené grilovaní na zahradě za střediskem. Polský kněz nás však všechny
svolal do kroužku, posedali jsme si na židle a lavičky a zpívali české i polské písničky. I když jsme měli trochu hlad,
byli jsme rádi, že si můžeme těch pár
posledních společných chvil jen tak zpívat a
být pohromadě. Kolem sedmé hodiny, když už
se všichni najedli, jsme zamířili opět
na parkoviště s připraveným autobusem,
rozloučili se a zamávali přátelům polskou
vlajkou, kterou nám věnovali, popřáli šťastnou
cestu a brzké shledání…
Daniela Klíčová

Tam&Tam – číslo 10, ročník 7, říjen 2016

Strana 17

Arcidiecézní ministrantský florbalový turnaj o Svatováclavský pohár v Šumperku
na akci se přihlásilo celkem 20 družstev
akci pořádala naše farnost
pod záštitou Arcidiecézní ministrantské rady
ve spolupráci s Florbal Angels Šumperka a s podporou města Šumperka
akce se uskutečnila po uzávěrce – zprávy z turnaje přineseme v dalším čísle
Právě běží:
Florbal Angels Šumperk
pondělí v 18:00-19:00 menší hřiště - 1/3
pátek v 19:30-21:00 větší hřiště – 2/3
přijďte, budeme rádi – hokejku a sportovní obuv s sebou

„Spolčo“ aneb „Camino v malém“









pro děti od 1. do 9. třídy
v soboty 1x za 14 dní
od 16.00 do 18.00
dělené na skupiny 1. – 4. třída a 5. – 9. třída
termíny: 1. 10. – zahajovací schůzka, pak následující sobota 8. 10. a pak 1x za 14 dní: 22. 10., 4. – 6. 11.
(Camino), 19. 11., 3. 12. a poslední předvánoční 17. 12.
součástí programu bude celoroční hra, aktivity, modlitba aj.
dle domluvy se děti mohou dovést/odvést
vede mládež děkanátu

Bude se konat:
Víkend pro kluky olomoucké arcidiecéze od 1. do 5. třídy
- v termínu od 7. do 9. října 2016 na faře v Hraběšicích
nebo v termínu od 14. do 16. října v Suché Lozi (u Uherského Brodu)
Akce je určena převážně pro ministranty od pátku 18.30 do neděle 12.00
Součástí programu budou hry, výlet, společná mše svatá, modlitba a mnoho dalšího.
cena: 400,- Kč
Pořádá Arcidiecézní ministrantská rada.
bližší informace: P. Vilém Pavlíček

Církevní silvestr
 poslední sobota církevního roku – letos připadá na 26. 11.
 letos II. ročník
 Bližší informace upřesníme v příštím čísle.
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Camino
pátek až neděle 4. – 6. 11. 2016
letos nově na celý víkend!
letos nově na jiném místě: na faře v Hraběšicích!
pro mládež na 2. stupni ZŠ
začátek v 19.00 večeří
konec v neděli společnou mší svatou s rodiči v 10.30
přihlášky přes formulář na farních stránkách
další informace na stránkách www.farnostsumperk.cz v záložce mládež
nebo u kaplana pro mládež otce Viléma
Kontakt na mě: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230

Školkáčci a školáci,
první neděli v říjnu slavíme svátek všech andělů strážných. V obou kategoriích vás tudíž čeká andílkovský úkol. Určitě
uděláte tomu vašemu radost, když mu pěkně popřejete a poděkujete za to, jak se o vás krásně stará 
Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. mladší děti (do 7 let)
Na obrázku jsou dva skoro stejní andílci. Když
se budete dívat pozorně, určitě objevíte aspoň
sedm rozdílů, které mezi nimi jsou.

Kategorie II. starší děti (od 8 let)
Na obrázku jsou dva skoro stejní andělé. Když
se budete dívat pozorně, určitě objevíte všech
sedm rozdílů, které mezi nimi jsou.
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CHUDÝ, KTERÝ NAŠEL RADOST
Když jsem četl tuto knihu, přemýšlel jsem o jedné věci: musí být světec zjevně „užitečný“? Musí po něm
zůstat nějaké viditelné dílo? Musí se zapsat do dějin? Svatý František či Ignác z Loyoly ovlivnili Evropu takovým
způsobem, že je nelze vynechat v učebnicích dějepisu. Don Bosco, svatý Vincenc či Matka Tereza zanechali
po sobě nejen řádu následovníků, ale hlavně velká díla v podobě organizované dobročinnosti. František Xaverský
by asi našel místo v Guinessově knize rekordů s počtem Japonců, které osobně pokřtil. Před Maxmiliánem všichni
sundáváme čepici, protože jeho hrdinský čin si to nesporně zaslouží.
A co svatý Benedikt Labre? Co zůstalo po něm? Zanechal po sobě strhané, smrdlavé, hmyzem prožrané
šaty žebráka a několik zázraků, na které v té době byli lidé zvyklí, dnes ale bychom byli asi hodně skeptičtí. Jeho
„spiritualita“ také jaksi nepatří do dnešní doby… Přehnaná, skoro jansenistická askeze, neúspěšné pokusy
o zakotvení v klášteře, život poutníka, o kterém my bychom nejspíš řekli, že to byl život žebráka a bezdomovce…
Na první pohled takový životní ztroskotanec! Prostě nic, co by nás mohlo nadchnout, oslovit… Naprosto
„neužitečný“ člověk, který nemá co nabídnout dnešku.
Dokonce si dokážu představit lidí „pohoršené“ takovým
stylem svatosti.
Přesto, když jsem dočetl knihu „Chudý, který
našel radost“ francouzské autorky Agnès de la Gorce,
zůstal ve mně prazvláštní pocit, že asi přehlížím mnohé
světce. Že existují lidé, kteří svou velikost a svatost mají
tak hluboko skrytou pod vrstvou nevzhledného vnějšku, že
my, lidé „normální“, „slušní“, „standardní“ a
„akceptovatelní“ bychom měli tak akorát sklopit oči a
stydět se. Vnitřní krása svatého Benedikta Labre mne
okouzlila. Jeho vnější styl nelze kopírovat ani následovat.
Pokoru ovšem ano. Vědomě si zvolil to nejposlednější
místo, zamiloval si pohrdání a potupu, chudobu a
nevzhlednost, aby zakryl poklad, který měl v srdci. Zvolil
si prazvláštní způsob života, ale svou neokázalou a
hluboce skrytou zbožností udělal víc, než mnozí velcí
tohoto světa. Rozdával neviditelné duchovní dobro, které
není vidět jen tak na první pohled. Nádherný dar pro
církev a vzor pro nás, ukrytý v nevzhledné, špinavé
krabici… Má co říci dnešku!
Až přijedete k trapistům do Nového Dvora, uvidíte
před kostelem jeho sochu. Mniši se u něj často zastavují a
modlí. Je tam proto, že nějakou dobu svého životního hledání strávil v trapistickém klášteře v Sept Fons. Já jsem si
za to slíbil, že až pojedu někdy opět do Říma, určitě se zastavím u jeho hrobu v kostele Santa Maria ai Monti,
poblíž baziliky sv. Petra v okovech, kde už jsem byl mnohokrát. To jsem ale nevěděl, jaký poklad skrývá
nenápadný kostel Panny Marie v nedalekém sousedství. A navštívím také galerii Corsini, kde se nachází možná
jediný jeho obraz, který vás v podobě záložky bude provázet během čtení knihy.
Doporučuji ale hlavně, abyste si přečetli knihu Chudý, který našel radost, kterou předávám do knihovny.
Naučí vás vidět svatost jinou, než je ta, na kterou jsme zvykli, sice „nednešní“ ale hlubokou a krásnou, ale také
vidět jinak, dál a více, až za to, co je vidět na první pohled…
Dostáváte dnes s časopisem také nový sešitek s nabídkou Karmelitánského nakladatelství, snad si něco
vyberete pro sebe či jako dárek pro druhé.

P. Slawomir
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Drazí, tyto informace se doopravdy do ohlášek
nevejdou. Myslím si ale, že mnozí na tyto informace
čekají. Myslím zvláště na rodiny, ale také na mladé,
kteří se chystají na sňatek, či naopak na seniory,
vdovy a vdovce. Minule jsem vám zprostředkoval informace o pouti rozvedených v Olomouci, snad ji někdo
využil. Pokud ano, ať nám o tom napíše.
Dnes je tu velká porce zajímavých akcí pro vás.
P. Slawomir
VEČERNÍ KURZ PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ
Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek),
zveme na Večerní kurzy přípravy na manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento
kurz závazný. Obsahem kurzu jsou 4 večerní přednášky manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi,
tipy na doma, rozšiřující informace k přednáškám online. Probereme 4 témata: Komunikace a řešení konfliktů; Já a
moje rodina; Manželství a sexualita; Víra a vztah k Bohu v manželství. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu.
Kurz je zdarma. Termíny podzimního kurzu: 30. 9., 14. 10., 4. 11., 11. 11. 2016 (pátky).
Večerní semináře probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie
arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete spolu s dalšími
informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Přednášejícími jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců.
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)
Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské
plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody přirozeného plánování
rodičovství, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se na čtyřech setkáních pod
vedením zkušeného lektorského páru. První setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. října 2016 od 18 hod. na Biskupském
nám. 2 v Olomouci (sál ve 2. patře), je určeno i pro širší veřejnost. Další tři termíny jsou 20. 10., 3. a 11. 11. 2016.
Doplňující informace najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel. 587405251, e-mail: vecerova@arcibol.cz.
VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ PRO TÁTY S DĚTMI
Vypravte se za doprovodu zkušených speleologů prozkoumat veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato
lákavá nabídka je určena pro otce a děti od 8 let. Je potřeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli
náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.). Akce se uskuteční od 7. do 9. října 2016 (začínáme v pátek večeří,
končíme v neděli obědem). Kromě půldenní adrenalinové výpravy do jeskyně bude připraven pestrý společný
program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda, malá pouť na nedělní mši svatou atd. Kapacita je omezena –
přihlaste se do 22. 9.). Bližší informace a přihlášky najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Kontaktní osoba: Peter Markovic, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz.
SEZNAMOVACÍ KAFÉ PRO NEZADANÉ
Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď! Zveme všechny
svobodné a ovdovělé katolíky a katoličky na seznamovací akci, určenou pro věkovou skupinu 31 - 42 let. Bude to
rychlé několikanásobné rande, kde potkáte zhruba 5-10 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 15 min.
budete povídat. Bude zaručena částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto
se budete moci dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro stejný počet
mužů a žen). Setkání se bude konat 8. října 2016 v Olomouci. Začneme v 9.30 hod. společnou modlitbou v místní
kapli, následuje pokračování u stolečků s kávou, či jinou dobrotou, dle vlastního výběru v kavárničce.
Předpokládaný konec bude ve 12.00 hod. Informace a přihlášky: reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250 (zašlete:
křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt /telefon a e-mail/). Upozorňujeme, že akce je určena pro svobodné a
rozvedené po církevní anulaci manželství.
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JAK ŽÍT SPOLU A NE VEDLE SEBE - INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ O MANŽELSTVÍ... NEJEN PRO
MANŽELE
Také Vám někdy přijde, že žijete v manželství spíše vedle sebe než spolu? Přijďte si pro povzbuzení a inspiraci,
jak žít spolu ve vzájemné důvěře a radosti. Interaktivní seminář s oblíbenými lektory Irenou a Petrem Smékalovými
se uskuteční 8. října 2016 v Olomouci v prostorách nové auly Pedagogické fakulty UP. Zúčastnit se mohou páry
i jednotlivci. Cena je 99,- Kč za pár / jednotlivce / rodinu. Zdarma nabízíme hlídání dětí od 4 do 12 let.
Témata: O šifrách mezi mužem a ženou (Komunikace); Manželství jako jedna z životních hodnot (Priority); Když
do manželství vstupuje stres (aktuální téma dnešní doby). Seminář, na kterém spolupracujeme, pořádá nadační fond
Credo ze Zlína. Odkaz na přihlášku k vyplnění najdete na www.rodinnyzivot.cz.
SETKÁNÍ ŽEN NA CESTĚ ŽIVOTA
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci. Jde o bezpečný prostor,
kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Ženy čerpají inspiraci a dovídají se něco nového, ale také se
navzájem více poznávají, vidí těžkosti druhých žen (v rodinných vztazích, nemoci, problémy v zaměstnání,
přistěhovalectví atd.) a to, jak s nimi bojují.
Setkání probíhají zpravidla ve farním domě u katedrály sv. Václava na Mlčochově ulici č. 7 od 16. do 18. hod.
každé druhé úterý v měsíci. Nejbližší setkání se uskuteční 11. října 2016 s MUDr. Jitkou Krausovou, OV na téma
„Žena a stres I.“. Na další setkání 8. listopadu bude paní doktorka v tématu pokračovat. Bližší informace: Marcela
Řezníčková, 587405250-1, reznickova@arcibol.cz.
MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI
Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 9. října 2016. Povede od katedrály
sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca
8 km a jde zhruba o 2 hod. chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00
hod. (sraz) před katedrálou, nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je možné sednout na bus a
nechat se vyvézt nahoru), či v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. V letošním Svatém roce
milosrdenství pouť vždy zahájíme (ve 13.00 hod.) projitím Svaté brány milosrdenství s možností získání
plnomocných odpustků. Další pouť proběhne 13. 11. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontakt:
Marcela Řezníčková, tel.: 587405251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
ŠKOLA PARTNERSTVÍ
je ročním kurzem (šest víkendů) určeným především pro páry. Připraveny jsou různé interaktivní přednášky,
workshopy, diskuze, při kterých mohou účastníci lépe poznat sebe, partnera a především svůj partnerský vztah.
Škola partnerství slouží taktéž jako příprava na manželství. Po skončení kurzu obdrží pár potvrzení o absolvování.
Kurz pořádáme ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže (víkendy probíhají zejména v táborovém středisku
ARCHA - Rajnochovice).
První víkend je 14.-16. října 2016. Další termíny jsou vždy od pátku (do neděle): 4. 11. l 2. 12. 2016 l 13. 1. l 10. 2.
l 24. 3. 2017. Bližší informace: Alena Večeřová, email: vecerova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250. Přihlašovací
formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz nebo http://mladez.ado.cz/.
VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM PRO ŽENY
V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vodu, aby se potkaly, aby se povzbudily.
Zveme všechny ženy jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) od pátku 14. 10. do neděle 16. 10.
na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem Antonínem Krasuckim. Víkend se skládá z přednášek, příležitostí
k osobním rozhovorům a svátosti smíření, nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby. Místo
konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže na ulici Koperníkova. Cena víkendu je 450 Kč. Bližší informace a
přihlášky lze získat na www.rodinnyzivot.cz nebo přímo na adrese Centra pro rodinný život.
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI NA SVATÉM HOSTÝNĚ
se bude konat o víkendu 14. - 16. října 2016 v poutních domech na Sv. Hostýně. Duchovní obnovu povede P. Karel
Moravec. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání
dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost
svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Začíná se v pátek večeří
v 18.00 hod. a končí v neděli obědem. O víkendu je zajištěno celodenní stravování (možnost domluvy) a ubytování
v pokojích se sociálním zařízením. Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Kontakt: Mgr. Josef Záboj, 587405292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.
SMS SLUŽBA – 731 731 800 - „CHCEME SE SPOLU S VÁMI MODLIT ZA VAŠE ÚMYSLY...“
Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho
Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže
z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá
P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli Narození Páně).
Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další
možností je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány). „Proste, a
dostanete, aby se vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24b)
NABÍZÍME PORADENSTVÍ
Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Anežka Kořenková
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich webových stránkách Další
podrobnosti získáte na tel. 587 405 250-3 nebo e-mailu rodina@arcibol.cz.
SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ SRDEČNĚ ZVE NEJEN SVÉ ČLENY
NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
ve dnech 20. - 23. 11. 2016 poutní dům č. 3 na Svatém Hostýně obnovu doprovází P. Petr Bulvas, biskupský
delegát pro pastoraci. Nástup v neděli od 13.00 hod., v 17.00 společná večeře. Cena – hradí si každý účastník sám:
Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím + plná penze 1 423,- Kč, dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím + plná penze
1 288,- Kč. Přihlášení nejpozději do 1.11.2016 - musí obsahovat jméno, adresu a číslo OP + případné požadavky.
Adresa přihlášení: Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice p. Hostýnem e-mail: matice@hostyn.cz; tel. 573 381 694.
Kapacita domu je omezená!
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně
uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby a požadavky vznesené směrem k dítěti
zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně naplněny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s
vaším dítětem. Celou tou situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? Jaká pravidla
nastavit? Jak komunikovat s dítětem aniž bychom užili komunikačních bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit
sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či
podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního rodičovství
(KER), který opakovaně realizuje naše Centrum.
Termíny kurzu: Každý čtvrtek od 29. září 2016 (+ 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11.) vždy od
17.00 do 19.30 hod. Místo: Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro - mapa).
Kurz vede zkušená lektorka Bc. Marcela Anežka Kořenková (více o ní najdete na www.efektivni-rodicovstvi.cz/omne). Přihlásit na kurz se můžete v odkaze, který najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kurzovné: 700,- Kč za osobu |
900,- Kč za pár (cena je podpořena dotacemi).

Tam&Tam – číslo 10, ročník 7, říjen 2016

Strana 23

LEO MAASBURG
MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY

NA POKRAČOVÁNÍ
19.

KAPITOLA
Hlas němých

Matka Tereza nejenže vystupovala proti umělým potratům, ale snažila se zcela konkrétně zachraňovat lidské
životy. „Bojujeme proti umělým potratům adopcí,“ zněla její zásada. Proto například v Sovětském svazu, v zemi
s extrémně vysokou mírou potratů, chtěla převzít do péče každé dítě, na které by jí dali povolení. Ze seznamu si
mohla vybrat dvanáct dětí. Vedle jmen a věku dětí bylo na seznamu napsáno i postižení nebo u těžce postižených
poznámka: „životaneschopný“.
Matka Tereza prohlásila: „Vezmeme všechny ‘životaneschopné’ děti.“ Mezi nimi byl Andrej, chlapec
s vyhublým tělíčkem, který neuměl chodit, jen se plazil po podlaze a nesmírně tím trpěl. Později vyšlo najevo,
že má příliš krátkou krční šlachu. Byl úplně zanedbaný a vyhladovělý, protože v sirotčinci se mu nikdy nepodařilo
včas se doplazit k hrnci s polévkou, takže při výdeji stravy pravidelně přicházel zkrátka. Spolu s ostatními dětmi
vzaly sestry brzy Andreje na léčivou masáž. Masérka se chlapce zpočátku nechtěla ani dotknout. Podobně jako
hodně Rusů zastávala názor, že takové děti nepřinášejí společnosti žádný užitek, a proto nemají právo na život.
Ze začátku Andreje považovali za dost „špatné“ dítě. Sestry říkaly, že moc trpěl, protože vnímal, jak špatně
s ním zacházela jeho vlastní matka a že se ho zřekla. Andrejovi operovali šlachu a od Matky Terezy dostal kolem
krku – jako všechny děti – zázračnou medailku na šňůrce. Sestry mu vysvětlily, že od nynějška je jeho matkou
Panna Maria. Od té chvíle byl Andrej při jídle nejposlušnější dítě; znovu a znovu pusinkoval svoji medailku.
Každý, kdo mu chtěl pomoci při oblékání, musel napřed políbit medailku, a teprve potom se ho mohl dotknout.
Tak tomu bylo i s masérkou. Když zpozorovala medailku, byla zvědavá. Další den také dostala medailku.
Od té chvíle měla radost, když přišly postižené děti. Hlavně s Andrejem zacházela s maximální láskou, péčí a
úctou.
Když jsem v devadesátých letech znovu přijel do Moskvy, právě se našla jedna rodina z Novosibirska, která
Andreje chtěla adoptovat. Adopční formality byly hodně komplikované. Andreje musel vyšetřit a vyslechnout
lékař. Andrej odpovídal na jeho otázky nejen v ruštině, ale vždycky i v angličtině, kterou ho sestry naučily. Když
chtěl vědět, proč musí odpovídat na všechny ty hloupé otázky, lékař se dlouze a zamyšleně zadíval na starý
znalecký posudek, který Andreje označoval za „životaneschopného“, roztrhal ho a dal adopci zelenou.
V Novosibirsku byl Andrej horlivým ministrantem u biskupa Wertha. Dnes tento životaneschopný“ hoch studuje
na univerzitě.
Často jsme se setkávali s nejhůř postiženými dětmi. Někdy mezi nimi byly děti strašně zdeformované
elefantiázou, se zcela opuchlými tvářemi nebo chybějícími končetinami. Nejednou se mě zmocnilo zděšení a
nejraději bych se odvrátil. Matka Tereza jen řekla: „Jaké báječné dítě!“ A často ještě dodala: „Podívej, jak něžně
mě drží za prst.“
Jí bylo jasné, že i skrze těžce postižené děti proniká
do světa Boží světelný paprsek. Každé dítě je Boží dar.
Radost, veselost a láskyplný způsob, jakým Matka Tereza
zacházela s dětmi a malými miminky, na nás udělaly velký
dojem. Někdy jsem si pomyslel, že pokud i Bůh k nám
přistupuje s takovou něžností, radostí a nadějí jako Matka
Tereza k malým dětem, ještě mám šanci. Přijmout každé
dítě s láskou bylo pro Matku Terezu nejsamozřejmější věcí
na světě.
Tajemstvím úspěchu Matky Terezy byla
pravděpodobně síla její něžnosti. Lidé nebyli dojati tím, že
podala nějaký zvláštní intelektuální výkon, nebo jejími
příkladnými výsledky v sociální sféře, ale tím, že viděli, s
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jakou něhou, empatií a obětavostí přistupovala k lidem. Srdcí se dotýká, když lidé cítí, že jsou milováni. Pro Matku
Terezu to bylo jen předávání Boží lásky, kterou od Boha zakusila.
Lidi, které běžně považujeme spíš za odpuzující, přijímala se stejnou úctou jako nás. S prezidentem státu
nemluvila jinak než s prostitutkou, s karmelitkou jinak než s mistrem světa v boxu Muhamadem Alim, který ji
navštívil v Kalkatě. Určitě to pro hodně lidí bylo velké překvapení – zajisté i pro nás bude velké překvapení,
jestliže jednou v nebi zažijeme tváří v tvář Boží dobrotu, jakou jsme nikdy nečekali a intelektuálně nepochopili.
Ta dobrota člověkem otřese. Když Matka Tereza přijímala skupiny návštěvníků a dvacet minut si s nimi
povídala, často polovina z nich po setkání odcházela s pláčem nebo s vlhkýma očima. Matka Tereza žila
nenásilnost, ba dokonce bezmocnost lásky. Nikdy se nikoho nesnažila nutit, ale i ostatní chtěla vetkat do sítě lásky.

Za o to strašnější považovala skutečnost, že mnozí rodiče odmítnou vlastní dítě, že hodně dětí je
„nechtěných“. Neustále, a to nejen v osobních rozhovorech, ale i před očima a ušima světové veřejnosti,
připomínala: „Umělý potrat je vražda v mateřském lůně. Dítě je Boží dar. Když ho nechceš, dej ho mně. Já ho
chci.“
V roce 1979 obdržela Matka Tereza Nobelovu cenu za mír. Využila této příležitosti, kdy se pozornost široké
veřejnosti soustředila na ni, aby se ve slavnostním projevu vyslovila proti umělým potratům: „Myslím, že umělý
potrat je dnes největším ničitelem míru, protože je to bezprostřední válka, je to bezprostřední zabíjení,
bezprostřední vraždění ze strany samotné matky dítěte. Hodně lidí se stará o děti v Indii či v Africe, kde umírají
ve velkém počtu – na podvýživu nebo hlad –, ale miliony dětí umírají i z vůle jejich matek a to je největší ničitel
míru. Protože když matka může zabít vlastní dítě, co mi potom může zabránit, abych zabil tebe, nebo co může
zabránit tobě, abys zabil mě?“
To byla velmi ostrá slova. Další den jí to vyčítal jeden kněz, který projev slyšel v rádiu. Svými slovy prý
hodně žen ve Skandinávii urazila. Matka Tereza zareagovala pro ni typickým způsobem. Zahleděla se mladému
knězi do očí a řekla: „Otče, Ježíš řekl: ‘Já jsem pravda’, a tak vaší i mojí povinností je říci pravdu. Pak už záleží
na tom, kdo ji slyší, zda ji přijme, nebo odmítne.“
Dnes můžu říci, že Matka Tereza hlásala pravdu vhod či nevhod – ale vždy s velkou láskou.
Ve své řeči v Organizaci spojených národů v roce 1985, ze které jsem už něco uvedl, horlivě apelovala
na ochranu nenarozeného života. Cituji z jejího projevu:
„Díla lásky začínají doma a díla lásky jsou díla míru. Všichni chceme mír, děsíme se nukleárních zbraní,
děsíme se této nové choroby. Ale nebojíme se zabíjet nevinné děti, které byly stvořeny ze stejného důvodu: aby
milovaly Boha, vás i mě. Je to protiřečení a dnes cítím, že umělý potrat se stal největším ničitelem míru. Máme
strach z jaderných zbraní, protože se nás dotýkají, ale nebojíme se, matky se nebojí páchat ty strašné vraždy.
Ačkoliv o tom mluví samotný Bůh: ‘I kdyby matka zapomněla na svoje dítě, já na tebe nezapomenu. Vryl jsem si
tě do svých dlaní. Jsi pro mě vzácný. Miluji tě.’ To jsou vlastní slova Boží pro vás, pro mě a pro to malé
nenarozené dítě. Pokud skutečně chceme mír, učiňme pevné rozhodnutí: Nedovolme, aby se třeba i jen jedno dítě
v našich zemích muselo cítit nechtěné, aby se muselo cítit nemilované, aby se muselo cítit jako odpad společnosti.
Pomáhejme si navzájem, aby byl v našich zemích zrušen ten strašný zákon, který zabíjí nevinné děti, ničí život, ničí
přítomnost Boží v národě, lidech, rodinách.“
Dne 3. února 1994 Matka Tereza zaujala stejně jasné stanovisko na „Národní modlitební snídani“
ve Washingtonu před oběma komorami Kongresu Spojených států, Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Uvádím
větší pasáže z jejího projevu:
„Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna – byl to dar. Bůh dal svého Syna Panně Marii – a co s ním udělala
ona? Jen co se Ježíš v Mariině lůně počal, pospíchala, aby tuto dobrou zprávu dala dál. Když přišla do domu své
příbuzné Alžběty, jak uvádí Písmo svaté, nenarozené dítě – dítě v Alžbětině lůně – poskočilo radostí. Už v matčině
lůně Ježíš přinesl pokoj Janu Křtiteli, který v Alžbětině lůně poskočil radostí. Toto nenarozené dítě jako první
ohlásilo příchod Krista.
Jako by nestačilo, že Boží Syn se stal jedním z nás, že už v Mariině lůně přinesl pokoj a radost, zemřel Ježíš
na kříži, aby ukázal ještě větší lásku. Zemřel za mě i za tebe i za malomocného i za umírajícího hladem i za nahého
člověka ležícího na ulici, a to nejen v Kalkatě, ale i v Africe a všude jinde na světě. Naše sestry slouží chudým
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lidem ve sto pěti zemích světa. Ježíš trval na tom, abychom se vzájemně milovali, jako on miluje každého z nás.
(…)
Možná máme v rodině někoho, kdo se cítí osamělý, nemocný nebo ho tíží starosti. Jsme tu pro něj? Jsme
ochotní dávat, až to bolí, jen abychom byli se svou rodinou, nebo na první místo klademe vlastní zájmy? To jsou
otázky, na něž si musíme odpovědět sami, obzvlášť na začátku tohoto Roku rodiny. Musíme mít na paměti, že
láska začíná doma a že budoucnost lidstva závisí na rodině.
Byla jsem překvapená, když jsem na Západě viděla tolik drogově závislých mladých chlapců a děvčat.
Snažila jsem se pochopit proč. Proč je tomu tak, jestliže mladí na Západě mají mnohem víc než mladí na Východě?
Odpověď zněla: Protože v rodině není nikdo, kdo by je přijal. Naše děti na nás ve všem závisí – pokud jde o jejich
zdraví, výživu, bezpečí, poznávání Boha a lásku k němu. Ve všech těchto oblastech na nás hledí s důvěrou, nadějí a
očekáváním. Často jsou však otec a matka natolik zaneprázdnění, že nemají na své děti čas, nebo možná ani nejsou
manželé nebo to se svým manželstvím vzdali. A tak děti vycházejí na ulice a zaplétají se do drog a jiných věcí,
které ničí pokoj. Mluvíme tu o lásce dítěte, tam musí začínat láska a pokoj.
Domnívám se, že dnes je největším ničitelem míru umělý potrat, poněvadž potrat je válka proti dětem,
otevřené zabíjení nevinných dětí, jsou to vraždy páchané matkami. Jestliže akceptujeme, že matka může zabít
vlastní dítě, jak můžeme ostatním lidem říkat, že se nemají vzájemně zabíjet? Jak lze přesvědčit ženu, aby nešla
na potrat? Musíme ji jako vždy přesvědčovat s láskou a připomínat, že láska znamená dávat, až to bolí. Ježíš dal
svůj život z lásky k nám. Takto je třeba pomoci milovat matce, která myslí na umělý potrat. Milovat, i když to bolí,
vzdát se svých plánů i volného času a respektovat život svého dítěte. Zrovna tak otec dítěte, ať je to kdokoli, musí
rovněž dávat, až to bolí.
Při umělém potratu se matka neučí milovat, ale dokonce zabije vlastní dítě, aby vyřešila své problémy. Při
umělém potratu se otci říká, že vůbec nemusí převzít zodpovědnost za dítě, které přivedl na svět. Do stejných
těžkostí možná přivede i další ženy. Jeden umělý potrat tak vede k dalším potratům. Každá země, která akceptuje
umělý potrat, neučí svůj lid milovat, ale sahat po násilí, aby dostal, co se mu zalíbí. To je důvod, proč je umělý
potrat největším ničitelem lásky a míru.
Hodně lidí se znepokojuje o děti Indie, o děti Afriky, kde jich opravdu mnoho umírá hlady. Hodně lidí si
dělá starosti kvůli všemu násilí ve Spojených státech, této velké zemi. Tyto starosti jsou v pořádku, ale často se titíž
lidé nestarají o miliony dětí, které jsou úmyslně zabíjeny vlastními matkami. To však je dnes největší ničitel míru –
umělý potrat, který vede lidi k takové zaslepenosti.“
Matka Tereza to neříkala proto, aby odsoudila ženy, které jsou často vystaveny obrovskému tlaku okolí.
Na prvním místě chtěla připomenout důstojnost dítěte: každé dítě je dar, je stvořené k Božímu obrazu, „aby
milovalo a bylo milováno“. Potom ukázala vlastní cestu, jak bojovat proti umělým potratům: „Pěkný dar, který dal
Bůh naší kongregaci, je bojovat proti umělým potratům pomocí adopce.“ Matka Tereza přítomným veličinám
americké politiky a společnosti vyprávěla o malém dítěti, pro které zprostředkovala adopci jednomu manželskému
páru. Když se zjistilo, že dítě je těžce
nemocné, adoptivním rodičům navrhla:
„Vraťte mi nemocné dítě. Dám vám za ně
dítě zdravé.“
Adoptivní otec ale odpověděl:
„Matko Terezo, napřed byste mi musely
vzít život, až potom mi můžete vzít to
dítě.“
Tolik lásky a radosti přineslo
nemocné dítě do této rodiny. A dodala:
„A tak i vám v přítomnosti sester
navrhuji: Kdokoli nechce své dítě, ať mi
ho, prosím, dá. Já ho chci.“
Zprostředkováním
adopce
Misionářky lásky zachránily život tisícům
dětí. Cituji dále z projevu Matky Terezy
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na „Národní modlitební snídani“: „Jsem ochotná přijmout každé dítě, které by jinak bylo zabito při umělém potratu,
a dát ho manželskému páru, který bude to dítě milovat a dítě bude milovat jej. V našem dětském domově v Kalkatě
jsme před umělým potratem zachránili více než tři tisíce dětí. Tyto děti adoptivním rodičům přinesly hodně lásky i
radosti a vyrůstaly v prostředí naplněném láskou i radostí.“
V téže řeči Matka Tereza také ozřejmila, že sice chce přijmout každé dítě, ale ne všechny páry akceptuje
jako adoptivní rodiče: „Vím, že manželé si rodinu musejí plánovat. Na to existuje plánované rodičovství. Správný
způsob plánovaného rodičovství je přirozené plánované rodičovství, ne antikoncepce.“ Vysvětlila, že při umělé
antikoncepci se pozornost muže a ženy soustřeďuje na sebe. V lásce se však pozornost musí soustředit na toho
druhého, jako se to děje při přirozeném plánování rodičovství. Matka Tereza doslova řekla: „Nedokážeme vyřešit
všechny problémy světa, ale nikdy nechceme způsobit největší z problémů – a sice zničit lásku. Přesně to se děje,
jestliže lidem doporučujeme, aby používali antikoncepci a uchylovali se k umělému potratu.“
V této historické řeči patřící k několika slavnostním projevům, které si Matka Tereza vypracovala písemně,
představila jev umělého potratu v širším kontextu duchovní bídy našich společností. „Umělý potrat, který často
následuje po antikoncepci, vede lidi k tomu, že jsou duchovně chudí, což je nejhorší a nejtěžší forma chudoby.“
Na závěr své řeči vyzvala, aby se udělalo všechno pro to, „aby žádné dítě nebylo nechtěné, nemilované,
nezaopatřené, zabité a odložené“.

Už méně veřejná, ale neméně autentická byla láskyplná péče Matky Terezy o ženy, které trpěly
pod břemenem umělého potratu. Takové ženy patřily k malému privilegovanému okruhu osob, které Matka Tereza
vroucně a se zjevnou láskou objímala. Viděl jsem nejednu ženu, jak její tvář smáčely slzy a po setkání s Matkou
Terezou mohla opět doufat v odpouštějící lásku Boží, která se jí právě jasně ukázala. Odpouštějící láska Boží, která
dává naději, že se znovu dá žít vesele a usmířeně.
Pro Matku Terezu byl život dětí, těchto „světelných paprsků Božích“, posvátný, zcela nedotknutelný a
obhajovala ho v každé situaci. Znala však i materiální a společenskou bídu, osamělost a opuštěnost v těžkých
chvílích rozhodování. Proto měla pořád otevřené uši, otevřenou náruč a dokořán otevřené srdce pro oběti této
duševní bídy.
pokračování příště

ZMĚNY V ŠUMPERSKÉM DOBROVOLNICKÉM CENTRU
Od 1. září máme v Šumperku novou koordinátorku, sl. Michaelu Vyhnálkovou. Míša se v dobrovolnictví
pohybuje již od jeho počátků v říjnu roku 2010, tehdy ještě pod záštitou ADRY Prostějov. Věnovala se seniorům
v šumperském Domově (nyní sociální služby pro seniory, p.o.) a pomáhala zakládat program pro děti z Dětského
centra Ostrůvek, p.o. Aktivně pomáhala na většině setkání s dobrovolníky, účastnila se intervizí, výletů s dětmi,
předávání osvědčení na koncertech pro dobrovolníky aj. Velmi si vážím její obětavosti a přátelské pomoci, kterou
mi projevila v nelehké osobní situaci. Míša je absolventkou Střední zdravotnické školy v Šumperku, ráda by si
doplnila vzdělání v sociální pedagogice.
Pro veřejnost bude v prostorách farního střediska k zastižení vždy sudý týden v úterý od 16:00 do 17:00.
Ráda bych své mladé nástupkyni popřála mnoho krásných a obohacujících zkušeností při práci s lidmi a zejména
Boží požehnání do dobrého díla.
Aneta Svozilová
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Neúspěchy či poloviční úspěchy ji tudíž nijak neuvrhovaly do krize, ale nechávaly ji v hlubokém vnitřním
pokoji: „Vidíš, otče,“ tak většinou začínala její malá poučení, „Bůh mě nepovolal, abych měla úspěch. Povolal mě,
abych byla věrná.“ Tak i Matku Terezu trvale provázely neúspěchy a zklamání.
V této souvislosti jednou řekla: „Vím, že mi Bůh nenaloží víc, než můžu unést. Ale někdy si přeju,
aby do mě nevkládal tak velkou důvěru.“

K Vánocům 1988 jsem dostal jako dárek počítač. Tehdy to nebyla taková samozřejmost jako dnes. Kromě
toho na tehdejší poměry šlo o vysoce moderní počítač se dvěma diskovými jednotkami! Když se začalo
s plánováním domu v Rusku, myslel jsem si, že mi počítač prokáže cennou službu. Chtěl jsem ho vzít s sebou
do Moskvy. Matka Tereza si pozorně vyslechla moje argumenty. Potom se mi odhodlaně podívala do očí a řekla:
„Otče, bude lepší, když si ho s sebou nevezmeš. Je lepší vykonávat jednoduchou pokornou službu.“ Nezmohl jsem
se na slovo. A do toho ticha řekla: „Otče, víš, jak se učí pokoře? Jen skrze ponížení.“
Když se podívám zpátky, přineslo mi toto zřeknutí hned dvojnásobné ovoce, protože jednak se mi cestou
do Moskvy ztratila všechna zavazadla, takže by zmizel i počítač, jednak jsem už zažil, že Matka Tereza byla
v praxi při vší nevyhnutelné pedagogice velmi pružná. Za několik měsíců, když jsem na počítač už téměř
zapomněl, mi o Velikonocích roku 1989 Matka Tereza zavolala do Arménie a řekla: „Otče, jestli chceš, můžeš si
svůj počítač nechat poslat.“ Po dlouhých měsících si vzpomněla, kolik přemáhání mě stálo, že jsem ho nevzal
s sebou. Možná ale měla dojem, že to, co jsem se měl naučit, jsem se už naučil.
Na závěr pobytu v Arménii mi prodej počítače jednomu zámožnému Arménovi při tehdejším umělém kurzu
rublu vůči dolaru 1:1 vynesl rovných třináct tisíc pět set dolarů. Z toho se mohla financovat cesta z Paříže do Říma
pro celou skupinu arménských mladých.
Od bratra jsem dostal jako dárek jeden z prvních mobilních telefonů. Tehdy byla jeho součástí i taška se
sluchátky a vážil dvě či tři kila. Byl ale přenosný a mohl jsem ho využívat pro sestry Matky Terezy i pro ni
samotnou k organizování různých věcí. Možná bylo tak trochu mým záměrem zapůsobit tím na Matku Terezu.
Jediný technický přístroj, který Matka Tereza a její sestry používaly ve svých domech, byl telefon. Myslel
jsem si, že pod toto dovolení spadají i mobilní telefony. Předložil jsem tedy Matce Tereze návrh, aby aspoň
představené jednotlivých domů nebo regionální představené vybavila přenosným telefonem. Vzhledem ke slibu
chudoby sester jsem považoval za velmi dobrý argument říci: „Víte, lze tím ušetřit hodně peněz, protože člověk je
všude k zastižení a mnoho cest, které by jinak musel vykonat, tak bude díky krátkému telefonátu z některého
z těchto mobilních telefonů zbytečných.“ Ušetří se tedy na výdajích!
Matka Tereza ale jen řekla: „Otče, máme slib chudoby, ne slib šetrnosti.“ (We have a vow of poverty, not a
vow of economy.)
pokračování příště
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