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Čtení na pokračování:
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… a mnoho dalšího

Drazí bratři a sestry,
jsme na začátku měsíce října, který papež František
vyhlásil jako MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC. Jeho heslem
je, jak to ukazuje logo na titulní straně časopisu
„Pokřtění a poslaní“. Toto heslo jasně ukazuje, že se
to týká každého z nás, kteří jsme dostali ten nesmírný
dar svatého křtu. Svatý otec nás zve, abychom zažili
něco mimořádného. Máme vystoupit z řady.
Ne abychom splnili nějaké nařízení, které přišlo
odněkud shora. Ale proto, abychom znovu objevili,
že Ježíš žije. Je živý a my chceme s ním žít tím
životem, který dává on. Ve svatém křtu jsme tento
úžasný život začali žít. Papež nás zve, abychom tuto
skutečnost vírou znovu zakusili a nechali jí
proniknout v našem životě vše. Když Pavel z Tarsu
poznal tuto skutečnost, stal se z něho takový apoštol,
že to v historii církve nemá obdoby. Slovo apoštol
znamená poslaný.
Svatý otec při setkání s křesťanskými novináři
na otázku: „Jaká má být komunikace?“, odpověděl:
„Jedna z věcí, kterou byste neměli dělat, je reklama.
Vaše práce není nějaký podnik, který se snaží najímat
stále další lidi ... technicky řečeno: nemáte přetahovat.
Přetahování není křesťanské. Benedikt XVI. to řekl
velice jasně: církev neroste přetahováním, ale
přitahováním, to znamená svědectvím. Kdybyste
chtěli komunikovat pouze pravdu bez dobroty a krásy,
přestaňte, nedělejte to. Kdybyste chtěli pravdu
komunikovat jen víceméně, tedy nezaujatě a aniž
byste ji dosvědčovali svým životem, vlastním tělem,
přestaňte.“
Jsem rád, že v tomto čísle časopisu je uveden
rozhovor s Markétou Peichlovou, která pochází
z Bludova a na rok odjela do Nairobi jako
dobrovolnice na salesiánskou misii. Často mi
připadne, že žijeme v představě, že misie se nás
netýkají a my vlastně nemůžeme nic dělat. Můžeme.
Dobrovolníci jako Markéta nám ukazují, že to jde.
S farníky z Bludova, a jistě nejen my, se ji snažíme
podporovat a modlit se za ni. Naší modlitbou máme
podíl na tom velikém díle. Měsíc říjen je měsíc
modlitby svatého růžence. Modlit se za misie
neznamená, že děláme něco míň. Dílo misionářů
vyrůstá z modlitby a obětí mnoha neznámých lidí.
Proto modleme se za misie: modlitba je velká věc!
Sestry a bratři, ať je pro nás mimořádný
misijní měsíc dobou, ve které znovu zakusíme krásu a
sílu života s Ježíšem a tento poklad neseme druhým.
Přeje a u Pána vyprošuje
P. Otto Sekanina
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památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
památka svatých andělů strážných
památka sv. Františka z Assisi
sobotní památka Panny Marie
27. neděle v mezidobí
památka Panny Marie Růžencové
sv. Dionýsia, biskupa a druhů,
mučedníků
sv. Jana XXIII., papeže
sv. Radima, biskupa
28. neděle v mezidobí
sv. Kalista I., papeže a mučedníka
památka sv. Terezie od Ježíše, panny
a učitelky církve
sv. Hedviky, řeholnice
památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
svátek sv. Lukáše, evangelisty
sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese,
kněze a druhů mučedníků
29. neděle v mezidobí
bl. Karla Rakouského
sv. Jana Pavla II., papeže
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
sobotní památka Panny Marie
slavnost výročí posvěcení kostela,
30. neděle v mezidobí
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
bl. Marie Restituty Kafkové, panny
a mučednice
sv. Wolfganga, biskupa

Modlitba Mimořádného misijního měsíce října 2019
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CÍRKEVNÍ HIERARCHIE II

ARCIBISKUP
Je hlava církevní provincie. Nadřízený biskup, kterému jsou
podřízeni biskupové ostatních diecézí. Ty se nazývají „sufragánní“.
Jeho biskupství se nazývá arcidiecéze, ve východní církvi
(řeckokatolické a pravoslavné) je to archieparchie.
Pokud arcibiskup sídlí v hlavním, nebo v jiném významném
městě – metropoli, má titul metropolita. Arcibiskupem je každý
nuncius (papežský velvyslanec). Je to také čestný titul, který uděluje
papež zasloužilým biskupům. Arcibiskup nosí fialovou kleriku.
Oficiální titul je „Jeho Excelence“ (J. E.).
Z českých diecézí jsou jen dvě arci-diecéze a to pražská a
olomoucká. Arcibiskup pražský je zároveň i primas český, metropolita
(nebo primas a metropolita český). Titul arcibiskupa v Olomouci je
„arcibiskup olomoucký, metropolita moravský“.
Titulární arcibiskup je čestná hodnost biskupa, který nestojí
v čele diecéze, tento titul mají všichni papežští nunciové a biskupové,
kterým tento titul udělí papež jako osobní.

METROPOLITA
Metropolita je (arci)biskup, který sídlí v hlavním městě, nebo v jiném
významném městě – metropoli. Stojí v čele církevní provincie. Metropolita český je
pražský arcibiskup (česká provincie-Praha), metropolita moravský je arcibiskup
olomoucký (moravská provincie-Olomouc).
Arcibiskup – metropolita nosí při bohoslužbách kolem krku palium (bílý
vlněný pásek s černými konci a se šesti černými křížky), které je jeho liturgickým
odznakem. Papež je metropolitou římské provincie a nosí palium s červenými křížky.

NUNCIUS
Nuncius – papežský velvyslanec, je vždy titulárním
arcibiskupem. Oficiální titul je „Jeho Excelence“ (J. E.).
Nunciové jsou řádnými členy diplomatických sborů.
Od roku 2018 je apoštolským nunciem v ČR
arcibiskup Charles Daniel Balvo.

PRIMAS
Čestný titul prvního arcibiskupa mezi biskupy
v určité zemi, pražský arcibiskup je českým primasem
(pro českou a moravskou provincii). Historicky je tento titul
spojen s právem korunovat panovníka. V zemích, kde není
monarchie, je tento titul čestný (primas český – Praha,
primas polský – Hnězdno, primas rakouský – Salcburk,
primas uherský – Ostřihom a další).
sestavil P. Jiří Luňák
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(K)ROK PRO KEŇU –
MARKÉTA PEICHLOVÁ

Na závěr našeho cyklu rozhovorů s misionáři jsme
pozvali do křesla pro hosta slečnu Markétu Peichlovou,
která pochází z našeho děkanátu a jen před několika
týdny odjela na misie do Keni. Je krásné, že přímé
misijní zapojení není záležitostí pouze „cizích“,
ale že misijní povolání pocítil i někdo z našeho středu.
Je to tím větší výzva i pro nás, abychom misie
podporovali skutkem a modlitbou.

Markéto Prosím, aby se nám nejprve představila.
Jmenuji se Markéta Peichlová, je mi dvacet čtyři let a letos jsem dostudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pocházím z Bludova, poslední tři roky ale žijeme s rodinou v Zábřehu.
Do bludovské farnosti se ale stále ráda vracím, je to můj domov.
Víru v Boha nemám od kolébky, ale objevila jsem ji sama až mnohem později. V pubertě jsem procházela těžkým
obdobím a vždy, když mi bylo nejhůře, objevila se ve mně myšlenka „Běž do kostela.“ Měla jsem ale pocit, že to
není řešení mých problémů. Tato myšlenka se stále vracela a já se tedy rozhodla zajít na mši do kostela. Rodiče
a sestra se ke mně přidali a od té doby chodíme pravidelně. Chodili jsme společně na přípravu k přijímání
a biřmování. Víra pro mě v mém životě mnoho znamená, naučila mě dívat se na svět jinýma očima. Dnes vím,
že mě volal Bůh a chtěl mi pomoci.
Jak se s tebe stala misionářka?
Povolání k misijnímu dobrovolnictví jsem vnímala už jako malé dítě. Už tehdy jsem každému říkala, že pojedu
do Afriky pomáhat. Vnímala jsem jako nespravedlnost, že žiji v zemi, kde mám všeho dostatek, a v rozvojových
zemích lidé nemají ani uspokojeny základní potřeby. Mé okolí ale mé nadšení nesdílelo a od misií mě odrazovalo.
Touha pomáhat ve mně ale stále zůstávala. Asi v patnácti letech (to už jsem byla věřící) jsem četla článek o Adopci
nablízko v časopise Milujte se, což je salesiánský projekt, přes který jsou vysíláni mladí dobrovolníci
do rozvojových zemí, kde se starají o ohrožené
děti a mládež. Velice mě to zasáhlo a najednou
jsem věděla, že sice v životě ještě moc
netuším, jakou cestou se vydám a jaké bude
mé budoucí povolání, ale vím určitě, že tohle
je přesně to, co bych v životě chtěla dělat.
Později jsem narazila na písničku „Pošli mě,
půjdu já“, která je hymnou papežských
misijních děl, a já cítila, že silně toužím jít.
Až na Celostátním setkání mládeže
v Olomouci v roce 2017 jsem ale vnímala,
že je ten správný čas. Narazila jsem tam
na salesiánský stánek Adopce nablízko
a začala jsem se vyptávat na podrobnosti.
Během rozhovoru jsem cítila, jak se ve mně
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znovu probouzí obrovská touha jet na misie. Byla ve mně už
dávno, jen jsem jí už nevěnovala takovou pozornost, najednou ale
byla tak velká a stále jakoby rostla, že jsem ji už nedokázala
přehlédnout. Salesiáni mě pozvali na workshop, kde říkali další
informace, ale já jsem šla na jinou přednášku – chtěla jsem jít na
program s kamarády (ne sama), ale asi jsem měla i strach se něco
víc dozvědět... Nicméně na úplně jiné přednášce s úplně jiným
tématem na mě Bůh znovu promluvil. Přednášející v jednu chvíli
řekl, že „svatost neznamená, že musíme jet hned všichni
do Afriky“. A i když řekl pravý opak, já cítila, že mi Bůh říká:
„Ale můžeš. Markétko, jestli chceš, tak můžeš. Můžeš jet do
Afriky." Musela jsem brečet, jak jsem cítila, jak mě Bůh má rád
a chce vyplnit tuhle dlouholetou touhu. A pak jsem Bohu řekla:
„Ano, já chci.“ Během mládežnického setkání jsem o tom stále
přemýšlela a zvažovala. Ale jakoby každé následující kázání,
katecheze, přednášky mi můj záměr potvrzovaly: „Vy mladí máte
dělat odvážné kroky. A když to mají být dobré kroky, musí to být
kroky za Kristem.“, „Když nedáme všechno, tak je to málo.“,
„Každý má mít podíl na misiích.“,.. Až už jsem ani slyšet
nechtěla, kolik myšlenek se mě dotýkalo a postrkávalo dopředu. Později mluvil některý kněz při mši o tom, že když
cítíme, že nás Bůh někam volá, tak že je na nás, abychom se rozhodli. Rozhodnutí musíme učinit sami. Já se tedy
rozhodla, že ano, že do toho půjdu.
Takové velké rozhodnutí s sebou nese ale i velké obavy. Bála jsem se, jak na to bude reagovat moje rodina,
zejména moje maminka. Byla jsem už dospělá, nepotřebovala jsem se ptát, cítila jsem, že mám za svůj život
zodpovědnost sama. Ale bála jsem se špatné reakce, protože jsem věděla, že větší psychický nátlak neunesu a
mohla bych kvůli tomu z rozhodnutí couvnout. Modlila jsem se, aby to Bůh doma domluvil, protože já jsem na tyto
věci slabá. A jak to bývá, člověk se modlí, ale moc v dobrý výsledek nevěří... Nicméně Bůh pro mě udělal i tento
malý zázrak. Když jsem přijela domů, maminka mi sama řekla ještě před tím, než jsem já sebrala odvahu, tyto
slova: „Ty pojedeš do té Afriky, že?“ Úplně mě to odzbrojilo. Potom mi řekla, že sledovala televizní přenos
mládežnického setkání a v jednu chvíli věděla, že mi ty slova určitě řekly, že mám jet do Afriky. Věděla jsem,
že když to maminka zvládla, tak to nejhorší už mám za sebou a všichni ostatní to už musí přijmout taky. A i když
to některým trvalo dlouho, přijali mé rozhodnutí a byli mou oporou.
Po dlouhém rozmýšlení, s kterou organizací pojedu, jsem se asi po roce zvažování přihlásila právě k salesiánům,
kteří mají již zmiňovaný projekt Adopce nablízko. Nastoupila jsem na roční přípravu misijních dobrovolníků
a po mnoha osobních krizích jsem byla českými saleziány vyslána do Keni, kam jsem 15. srpna tohoto roku
odletěla.
Jak ses na své působení v Keni připravovala?
Co sis musela zajistit?
Příprava
budoucích
dobrovolníků
spočívala
v absolvování osmi víkendů během jednoho školního
roku, vždy jsme měli jeden víkend v každém měsíci.
Každý víkend byl zaměřen na jednu misijní zemi
(popř. kontinent), kam jsou dobrovolníci vysíláni.
Byli tam přítomni bývalí dobrovolníci, kteří povídali
o své misijní službě a způsobu života v dané zemi.
Saleziáni zkoumali naši motivaci a měli s námi
pravidelně osobní rozhovory. Učili nás salesiánskou
spiritualitu a pedagogiku, zasvěcovali nás
do formálních záležitostí (očkování, vízum atd.),
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debatovali jsme nad krizovými situacemi,.. Myslím si,
že každý ze sedmnácti letošních dobrovolníků ušel za dobu
přípravy kus cesty. Co se týče finanční náročnosti na
dobrovolníka, salesiáni zajišťují ubytování a celodenní jídlo,
dále hradí jen pojištění a nabízí tři hlavní očkování. Veškeré
jiné náklady na letenku, vízum, další očkování a jiné výdaje
si dobrovolník hradí sám. Celková částka se obvykle
pohybuje kolem 50 000 Kč. Tímto bych chtěla moc
poděkovat všem, kteří mě podpořili. Jsem si vědoma, že jsem
si jako studentka takové výdaje nemohla dovolit, a proto
vím, že to nejsou jen moje misie, ale také všech, kteří mě
jakkoli podpořili a stále podporují, bez toho bych tu být
nemohla. A prosím za všechny další budoucí dobrovolníky –
všichni jsme jen slabí lidé, potřebujeme Boží pomoc a
podporu druhých lidí. Vím, jak povzbudivé slovo vlévá sílu
jít dál a jak zlé řeči člověka ještě dlouho bolí. Proto vás
prosím, modlete se za nové dobrovolníky, povzbuzuje je a
podle svých moznosti je také podpořte. Jen díky tomu mohou
mladí dobrovolníci vyjet na misie.
Kde teď pracuješ a v čem spočívá tvoje práce?
Nyní už měsíc žiji v Nairobi, hlavním městě Keni. Saleziáni zde mají na okraji města v části Caren své středisko,
kde se mohu podílet na jejich velkém misijním díle. Zřizují tu mateřskou školu pro padesát dětí, rehabilitační
středisko (přípravný ročník pro vstup nebo návrat do školy) pro třicet dětí, základní školu pro dvě stě dětí a přes
odpoledne oratoř pro další děti. Většina našich dětí pochází ze slumu, vzdělání pro ně skýtá příležitost sehnat si
práci a žít lépe, oratoř slouží dětem jako osobní podpora a možnost smysluplně trávit volný čas.
Já pracuji ve školce přímo ve slumu, kde učím v „baby class“ malinké, tříleté děti. Ale školství je tu jiné, už moje
malé děti se učí psát písmena a číslice. Odpoledne se věnuji dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
na základní škole a večer doučuji děti z internátu a pomáhám jim s úkoly. Můj pracovní den začíná 5:45 a končí
21:30, během dne mám hodinu volno. Je to pro mě náročné, ale zároveň jsem vděčná za možnost přispět svoji
drobnou pomocí něčemu tak velkému. Velkou podporou je pro mě místní komunita salesiánů, která je pro mě teď
takovou africkou rodinou. Máme mezi sebou moc pěkné vztahy, trávíme spolu čas během dne na modlitbách
a u společného jídla.
Moc děkuji za rozhovor.
P. Otto Sekanina

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS,
kterou zajišťuje Fórum dárců. Do textové zprávy napište:
DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč
DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč
DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč
Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777
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VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO

UKRAJINU
I v letošním roce bude možnost zakoupit balíček
pro děti z ukrajinských dětských domovů. Od 1.
10. 2019 je již možné vybrat si dítě, které
budete chtít obdarovat. Prosíme o rychlou
rezervaci, děti bývají rychle rozebrány.
Více informací vám poskytnou:
Michaela Stuchlá, tel. 739 002 792, e-mail:
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz
Věra Ponížilová, tel. 734 796 139, e-mail:
vera.ponizilova@sumperk.charita.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Koledování Tří králů přinášející radostnou zprávu o narození Ježíška, Božího
Syna, všem, které koledníci potkají a navštíví v jejich domovech … toto je hlavním
úmyslem Tříkrálové sbírky.
Chcete se i vy připojit k této tradiční sbírce, přinášet radost lidem kolem sebe, obzvláště těm opuštěným?
Chcete touto formou pomoci starým, potřebným a nemocným?

Chcete-li se zapojit a nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, můžete se zkontaktovat s Vaším knězem
ve farnosti nebo přímo s Michaelou Stuchlou, tel: 739 002 792, mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz
nebo Věrou Ponížilovou, tel: 734 796 139, mail: vera.ponizilova@sumperk.charita.cz nejlépe do 15. listopadu
2019.
Každá další nově vzniklá skupinka tak umožní navštívit domácnosti, kde se ještě nekoledovalo nebo
pomůže s koledováním stávajícím tříkrálovým skupinkám.
Branná je například oblast, kde se nechodí vůbec. Místní lidé se po skončení sbírky ptají, zda se koledovalo
a je jim líto, že k nim Tři králové nedorazili. Proto bychom byly velmi rády za novou skupinku koledníků a
vedoucího, která by se ujala koledování v Branné.
Žádáme také rodiče, jejichž děti by chtěly koledovat, ať je přihlásí koordinátorce, místním asistentům,
popř. kněžím. Ani dětí není nikdy dost.
Pán Vám žehnej za každou pomoc.
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

MATOUŠ LEVI, CELNÍK
V městě Šumbarku,
v desátém roce panování Václava z Hrádečku

Matouši,
liturgie těchto dnů čerpá z Tvé knihy a já přemýšlím nejen o Tvých slovech, ale také o Tvé osobě.
Nepřestává mě fascinovat okamžik (skoro doslova) Tvého povolání. Představuji si Tě, jak spokojeně sedíš
u městské brány a bedlivým okem úředníka dohlížíš na lidské hemžení. Za ta dlouhá léta, kdy setrváváš ve svém
úřadu, znáš dobře všechny ty lidičky kolem a umíš je zařadit do té správné škatulky. Ten je uprášený poutník,
tamten žebrák, onen ctihodný farizej a tady ten obchodník, který přiváží na trh své zboží. Právě ten se stává
objektem Tvého zájmu. Jeho je potřeba důkladně zkasírovat a doplnit bezednou státní pokladnu. Taková činnost se
nutně musí setkat s odporem a odmítáním, ale z toho si dávno těžkou hlavu neděláš. Zvykl sis již na odsudky
ostatních, na to, že Tě automaticky řadí mezi hříšníky. Možná je na tom kus pravdy, protože mnohý vybraný peníz
skutečně skončí ve Tvé vlastní kapse, ale co na tom. Dělají to tak všichni Tvoji kolegové a také mnohý z těch
pokrytců, kteří se ostentativně ušklíbají před celnicí, jedná zrovna tak. Každý se přece snaží vydělat na svém
postavení. Plat úředníka není velký, zřejmě se automaticky počítá s tím, že si tento nedostatek sám vykompenzuje
vlastní šikovností. A Ty sám jsi šikovný dostatečně a stačil sis již nahospodařit slušné jmění, což je v konečném
důsledku důležitější než úcta, za kterou si nic nekoupíš. Lépe žít v blahobytu se závistí druhých než se s prázdnou
kapsou těšit jejich oblibě.
Právě přichází zástup takových
trhanů, kteří mají sotva jedny šaty. K čemu
je jim jejich volnost, když každou noc tráví
pod jiným stromem? Zkušeným pohledem
odhaduješ jejich osudy, pouze jeden z nich
se vymyká Tvému hodnocení. Vypadá stejně
nuzně jako ostatní, přesto se chová jako
člověk, jenž si je dobře vědom své ceny.
Tváří se laskavě, ale z jeho klidné řeči a
rozvážných gest vyzařuje vnitřní důstojnost.
Ten zvláštní člověk přitahuje Tvůj pohled,
najednou zvedá oči a míří přímo k Tobě. Ne,
nejde samozřejmě k Tobě, nýbrž hodlá projít
branou. Odvracíš pohled, když tu zaslechneš
jeho hlas: „Pojď za mnou.“ A Ty vstáváš,
opouštíš svou teplou zajištěnou židli i peníze vybrané s takovým úsilím a jdeš za ním. Na nic se neptáš, nečekáš na
žádné vysvětlení. Jdeš za ním na hostinu do domu, kde již poznáváš mnohé ze svých kolegů. A budeš ho
následovat, kamkoli půjde.
Jsem dojat – a zahanben Tvou reakcí. Stačila jediná tři Ježíšova slůvka, abys opustil vše, na čem sis do té
chvíle zakládal, a následoval ho do zcela nejisté budoucnosti. Stačilo jediné letmé setkání uprostřed rušného
městského provozu. Stačil jediný okamžik a Ty ses jednoznačně a nezvratně rozhodl. Sám musím činit mnohá
rozhodnutí, zdaleka ne tak závažná, a přitom postupuji docela jinak. Snažím se získat maximum informací, dlouho
zvažuji všechna pro a proti, abych nakonec bezradně váhal nad dvěma takřka rovnocennými alternativami. Snažím
se k tomu rozhodování přizvat Ježíše, s nímž se pravidelně setkávám v modlitbě i eucharistii. Snažím se v ruchu
velkoměsta zaslechnout jeho klidný hlas. Čtu o něm ve Tvém evangeliu, dokonce o něm čas od času sám píši.
Přesto se rozhoduji stále pomaleji a bolestněji. Závidím Ti odvahu a jistotu, se kterou jsi vyběhl ze svého krámku.
Od chvíle, kdy jsi v již zralém věku potkal Ježíš, ses změnil z hříšníka v hlasatele radostné zvěsti. Já jsem se s týmž
Ježíšem setkával od dětství, přesto se stále zabývám více penězi než evangeliem. Stále více se podobám celníkovi.
A hříšníkovi.
Pavel Obluk
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PROGRAMY PRO DĚTI


Sedmikrásek – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ!
Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý pátek - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba s
písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání – P. Kočí: 608 883 111.



Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté. I s nesením obětních darů.
Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů.
Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.



Mše svatá pro rodiny s dětmi – v pondělí 14. 10. v 10.00 v kapli na farním středisku, Kostelní náměstí 4.



Klubík Neposeda – pro děti od 3 do 6 let, vždy od pondělí do středy v čase od 7:00 do 14:30 hod – důraz
na křesťanské a etické principy, vztah k přírodě, ekologii a propojení s tradičními křesťanskými svátky a
lidovými obyčeji. Kontakt – Mgr. Pavla Čermáková.
Kontakt:pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ


Posezení s knihou pro seniory – bude letos probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase 9:30 – 11:00
(začínáme od 3. 10. 2019) v Domově pro seniory, U Sanatoria 25 v Šumperku. Těší se na Vás lektorka
setkávání Petra Kočí: tel. 608 883 111



Adorace pro maminky – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00.



Modlitby matek v Šumperku – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ! Jednou za týden, vždy ve středu
od 10.00 na farním středisku/farním hřišti. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759. Aktuální
informace na fcb - MM Šumperk - md https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/



Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111.



Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním
středisku. Začínáme od 19. září.



4. října v 15. 30 se uskuteční tradiční duchovní obnova pro ženy. Téma – Žena v Bibli jako zdroj
a inspirace pro dnešní ženy. Součástí programu bude i společná adorace a možnost svátosti smíření.
Na program je nutné se předem přihlásit na cprsumperk@ado.cz nebo na tel. 731 402 395.



V termínech 19. – 20. 10., 23. – 24. 11. 2019, 4. – 5. 1. 2020 proběhne na farním středisku kurz
Respektovat a být respektován, který povedou manželé Kopřivovi. Podrobnější informace
na cprsumperk@ado.cz nebo na tel. 731 402 395.

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz
začíná 17. září 2019.
Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková,
kurz začíná 19. září 2019.
Angličtina pro mírně pokročilé 2. skupina – vytvořila se další skupinka nových zájemců, můžete se ještě
přihlásit. Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
Kurz efektivního rodičovství – plánujeme v termínech 6. 2. / 13.2. / 20.2. / 27.2. / 5.3. / 12.3. / 19.3. / 26. 3. 2020
vždy od 17:00 - 19:30 hod. v sále Obecního úřadu Branná. Cílem tohoto programu je pomoci rodičům získat
dovednosti a rozvinout schopnosti, které jim pomohou zvládat všechny každodenní těžkosti, se kterými se při
výchově svých dětí dnes a denně potýkají.
Kurz povede Mgr. Marcela Anežka Kořenková, erudovaná lektorka, která nabízí tyto kurzy po celé olomoucké
diecézi.
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SVATÍ PATRONI
KATOLICKÝCH MISIÍ

SVĚTEC MÉHO SRDCE
František Xaverský

(*7. dubna 1506 Castillo de Javier, Španělsko – †3. prosince 1552 ostrov Šang-čchuan, Čína)
Svatý František Xaverský byl španělský katolický kněz
a misionář, spoluzakladatel Tovaryšstva Ježíšova. Je
označován za apoštola Dálného východu; byl prvním
katolickým misionářem, který se pokoušel o evangelizaci
obyvatel jižní a východní Asie. V r. 1619 byl blahořečen, dne
12. dubna 1622 jej papež Řehoř XV. svatořečil. Papež
Benedikt XIV. prohlásil Františka v r. 1748 patronem Indie,
Pius X. ho jmenoval patronem šíření víry a Pius XI. v roce
1927 patronem všech misií. František Xaverský je nejen
patronem misionářů, ale i námořníků, jezuitů, katolického
tisku a cestovního ruchu. K jeho atributům patří kříž v ruce,
lilie, planoucí srdce a křtící nádoba. V liturgickém kalendáři
je připomínán 3. prosince.
František se narodil v severním Španělsku na hradě Castillo de Javier (Xavier) jako nejmladší z pěti dětí
významného navarrského šlechtice Juana de Jasso. Jeho jméno je odvozeno od názvu rodného hradu a má původ
v baskickém slově Etxeberri, což znamená "nový hrad". Baskičtina byla Františkovým rodným jazykem. V jeho
dětství byly vedeny boje o nezávislost mezi baskickou Navarrou na straně jedné a Španělskem a Francií na straně
druhé, trvající od roku 1512. Chlapcův otec hrál v této válce významnou roli, neboť byl rádcem navarrského krále
Jana III.
Za zmínku stojí, že ve španělské armádě (tj. proti Františkově rodině) bojoval Ignác z Loyoly, který byl
r. 1521 těžce raněn dělovou koulí při obléhání Pamplony (asi 50 km od hradu Javier). Když se nakonec Španělsko
v r. 1524 Navarry zmocnilo, Františkově rodině byla zkonfiskována většina majetku.
František se posléze rozhodl pro duchovní kariéru. V roce 1525 odešel studovat filozofii a teologii
do Paříže. Od počátku druhého roku vysokoškolského studia bydlel společně s tichým melancholickým studentem
Petrem Faberem (svatořečen v r. 2013). Vlivem protichůdných povah se prý docela dobře doplňovali. Petr svou
rozvážností často mírnil ostřejší projevy Františka. Na podzim 1529 k nim přibyl starší, invalidní student,
již zmiňovaný Ignác z Loyoly.
První vztahy mezi Františkem a Ignácem nebyly právě přátelské. Svou roli sehrál fakt, že Ignác sloužil
ve španělské armádě při dobývání Navarry. Ani Ignácova vyhrocená, bigotní zbožnost si nezískala Františkovy
sympatie. Postupně si však dokázali vybudovat vzájemný respekt a posléze se stali přáteli. Ignác jej později spolu
s ostatními spolubydlícími získal pro myšlenku vznikajícího Tovaryšstva Ježíšova – řádu jezuitů.
První řeholní sliby složil František spolu s Ignácem z Loyoly, Petrem Faberem a dalšími dne 15. srpna
1534. V roce 1536 se všichni vydali do Benátek, odkud chtěli putovat do Jeruzaléma. Avšak osmanští Turci
z důvodu trvající války neumožňovali křesťanským poutníkům přístup do Jeruzaléma, proto František s ostatními
zůstali v Itálii: ošetřovali nemocné, kázali a vyučovali. František působil především v Bologni.
V roce 1538 se František, Ignác a jejich druhové setkali v Římě s papežem Pavlem III., který je pověřil
úkoly při reformě církve. V září 1539 papež schválil konstituce jezuitského řádu. O rok později se u papeže objevil
vyslanec portugalského král Jana III., usilující o misie ve svých asijských koloniích. Papež se obrátil na novou
jezuitskou kongregaci. Ignác svolil vyslat dva ze svých bratrů, Simona Rodrígueze a Mikuláše Bobadillu. Bobadilla
však onemocněl, a tak jej měl nečekaně nahradit František. Když se s jezuity setkal král Jan III., rozhodl se
ponechat Simona Rodrígueze v Portugalsku a do Indie poslal jen Františka, který se tak stal prvním jezuitským
misionářem.
Dne 7. dubna 1541, v den svých 35. narozenin, se František Xaverský nalodil v portugalském přístavu
Belém. Po velmi náročné cestě podél pobřeží Afriky, při níž ho provázela mořská nemoc, a přesto byl stále
připraven ke službě námořníkům, vojákům, odsouzeným, otrokům a dalším cestujícím, doplul v květnu 1542
do indického města Goa.
Své působení zahájil v městské nemocnici u těch, kteří sem rovněž připluli. Spal na zemi vedle pacientů s
nejtěžšími chorobami, aby byl připravený jim posloužit v jejich potřebách. Soustřeďoval se na pastorační a misijní

strana 10

Tam&Tam – číslo 10, ročník 10, říjen 2019

činnost, zahrnující udělování svátostí, kázání a výuku
náboženství, ale postupně přejal i organizační úkoly a zasazoval
se o ochranu práv domorodců proti portugalským kolonistům.
Utrpení, které domorodcům působili Portugalci i které
si způsobovali navzájem, „trvale ranilo jeho duši“, jak sám řekl.
Napsal několik kritických dopisů portugalskému králi Janu III.,
v nichž pranýřoval korupci a brutalitu koloniálních úředníků a
vojenských velitelů, která zasévala v Indech nedůvěru a
nenávist k bělochům a tím zhoršovala i Františkovu situaci.
Odsuzoval společenské a rasové předsudky, jejichž důsledkem
bylo zneužívání Indů k otrocké práci. Starosti mu však dělali i
místní hinduističtí panovníci, kteří křesťanství příliš nepřáli a
nadto podporovali pirátství.
V letech 1542-45 František putoval po jižní Indii a
založil několik misijních kolonií a asi čtyřicet kostelů. Měl
velké misijní úspěchy, v jednom měsíci někdy pokřtil až deset
tisíc lidí. Stýkal se s indickými křesťany, patřícími ke starobylé
malabarské církvi, jejíž původ se tradičně odvozuje od apoštola
Tomáše. František navštívil Tomášův hrob v městě Čennaí
(dříve Madrás). Své misijní dílo pokládal za následování
Tomášova odkazu. Vyvíjel misijní činnost také mezi hinduisty.
Evangelizaci byli přístupní spíše příslušníci nižších kast. Pouštěl se i do teologických diskusí s bráhmany, ovšem
bez většího úspěchu.
Františkova pozice v Indii se postupně zhoršovala, král Jan III. odmítl intervenovat v jeho prospěch,
místokrál a jeho úředníci nepodporovali misijní činnost nebo ji přímo znemožňovali. Tyto ústrky nakonec uspíšily
Františkovo rozhodnutí vypravit se do Japonska, kam připlul na podzim roku 1549.
Evangelizační činnost se zde Františkovi zpočátku příliš nedařila, přesto však Japonce a jejich kulturu
obdivoval. Jeho listy poskytují cenné svědectví o japonské kultuře v polovině 16. století. Je z nich znát obdiv
k samurajské kultuře a jejím ctnostem, jako je věrnost pánovi a střídmost. František si dokonce oblíbil japonskou
vegetariánskou kuchyni, o čemž sám psal ve svých dopisech. Během dvou let pro víru získal asi pět set Japonců
V roce 1551 František odplul zpět do Indie. Jeho postavení se však v důsledku intrik koloniálních úředníků
stále zhoršovalo. Zklamaný misionář se proto v následujícím roce rozhodl k návratu na Dálný východ. Chtěl se
vrátit do Japonska a navštívit rovněž Čínu, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými
tresty zakazovala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. František však neochvějně doufal, že se mu to podaří.
Portugalská loď ho vysadila na malém opuštěném ostrově
Šang-čchuan poblíž čínského města Kantonu. Zatímco čekal
na džunku, jejíž majitel souhlasil, že ho tajně dopraví na
čínské pobřeží, onemocněl zřejmě malárií a po čtrnácti
dnech utrpení, dne 3. prosince 1552 ve věku 46 let zemřel.
Byl provizorně pohřben na ostrově Šang-čchuan, ale již
v únoru 1553 bylo jeho tělo exhumováno a převezeno do
indického města Goa, kde byl v chrámu Bom Jesu pohřben.
František Xaverský byl jedním ze zakladatelů
zámořských katolických misií raného novověku. Bývá
pokládán za jednoho z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších
misionářů tohoto období, měřeno jak počtem získaných
konvertitů, tak i rozsahem a kvalitou evangelizační a
pastorační činnosti. Někdy je považován za jednoho z
nejvýznamnějších katolických misionářů všech dob. Byl
člověkem vysokého morálního kreditu, o čemž svědčí vedle
jeho duchovní činnosti i činnost politická, zaměřená na
ochranu domorodců před koloniální zvůlí.
Jsou mu zasvěceny stovky kostelů, zpravidla se
jedná o kostely založené jezuitským řádem. V naší
republice je to např. kostel v Uherském Hradišti nebo
v Bělé u Děčína. Kopie sochy Františka Xaverského zdobí
Karlův most v Praze.
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Terezie z Lisieux
(*2. ledna 1873 Alençon – † 30. září 1897 Lisieux, Francie)
Svatá Terezie z Lisieux, vlastním jménem Thérèse Martin
(v počeštěné podobě Terezie Martinová) a řeholním jménem Terezie
od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, někdy označovaná též jako
„Terezička“ nebo „Terezie od Ježíška“, byla francouzská řeholnice,
mystička, velká postava karmelitánského řádu. Papež Pius XI. ji 17.
května 1925 svatořečil. Jako třetí ženu v katolické církvi ji Jan Pavel
II. v roce 1997 prohlásil za učitelku církve. Spolu s Františkem
Xaverským je hlavní patronkou misií a misionářů na celém světě, dále
je patronkou nemocných tuberkulózou a AIDS, květinářů, pěstitelů
růží, sirotků, karmelitek, Francie, Austrálie; za 2. světové války byla
patronkou pilotů a veškerého leteckého personálu. Tereziinými
atributy bývá řeholní oděv karmelitek, růženec, kříž a růže. V
liturgickém kalendáři je připomínána 1. října.
Terezie se narodila 2. ledna 1873 na severozápadě Francie
jako nejmladší z devíti dětí Louise Martina a jeho manželky Zélie, rozené Guérinové. Terezka měla čtyři starší
sestry: Marii, Pavlínu, Leonii a Célinu, další čtyři sourozenci (sestry Helena a Melanie a dva bratři, oba
pojmenovaní Josef) zemřeli v dětském věku ještě před Tereziiným narozením.
Z důvodu matčina onemocnění byla první rok života v péči chůvy Rosy
Taillé. Když byly Terezce čtyři roky, její maminka zemřela. Velmi citlivá Terezka
její odchod na věčnost nesla bolestně a jako náhradní matku si zvolila tehdy
šestnáctiletou sestru Pavlínu. Měla i vřelý vztah k tatínkovi, s nímž ráda chodila
do přírody a byla od něj nazývána královničkou.
Na podzim r. 1877 se otec s dětmi přestěhoval do Lisieux, kde žil bratr
Tereziiny matky Isidor Guérin se svou rodinou. Terezka tam v roce 1881 začala
chodit do školy v opatství benediktinek. V říjnu dalšího roku její „mamink“"
Pavlína vstoupila v Lisieux do karmelitánského kláštera. Od té doby Terezka
dostávala jen její dopisy a výjimečně s ní hovořila přes mříže oddělující hovornu
od klauzury. Má se za to, že její záhadné onemocnění v březnu 1883 souviselo
s žalem z odloučení. Terezka byla v krátké době odloučena od všech žen, které
vnímala jako své matky (chůva, vlastní maminka, sestra Pavlína). Pomohly
modlitby a dne 13. května 1883 nemoc ukončil zázračný úsměv (její sošky) Panny
Marie.
Terezie cítila povolání k zasvěcenému životu a toužila se, stejně jako její
sestry, stát karmelitkou. V listopadu 1887, při pouti do Říma, se při skupinové
audienci obrátila s prosbou o výjimku pro dřívější vstup na Karmel přímo na
papeže Lva XIII., který neodmítl, ale pravomocné rozhodnutí přesunul na místního biskupa. S jeho souhlasem
Terezka v 15 letech (9. 4. 1888) vstoupila do karmelitánského kláštera a dne 10. ledna 1889 přijala jméno „Terezie
od Dítěte Ježíše a od svaté Tváře“.
Terezie jako klauzurní řeholní sestra věrně recitovala modlitby, ať již sama či společně se svými
karmelitánskými sestrami; často vyslovovala také střelné modlitby. Modlitba podle jejího názoru spočívá
v podstatě v tom, že se dáváme k dispozici milujícímu Bohu v běžných situacích každodenního života. Aby si tuto
dispozici udržela, rozmlouvala s Pánem o svých radostech a bolestech, úspěších i neúspěších, tak jako milované
dítě rozmlouvá s rodičem. Vyjádřila se takto: „Nehledám nádherné modlitby v knihách. Je jich tak moc, skutečně
mě z toho bolí hlava! Mám ráda děti, které neumí číst. Velmi prostě říkám Bohu to, co chci říct… a on mi vždy
rozumí.“
Terezie trpěla celý život stavy úzkosti. Často ji trýznila myšlenka, že ji Bůh opustil a že bude zatracena.
Důvěrné rozhovory s Pánem byly nejdůležitějším způsobem, jak pracovala se svými nelehkými pocity. Prosila ho
o pomoc. Vyjadřovala svou vděčnost a vytrvala v modlitbě – dokonce i v těch chvílích, kdy cítila nepokoj, neboť se
jí zdálo, že Bůh je vzdálený. Bez ohledu na situaci – i tehdy, kdy měla pokušení rozzlobit se, i když při modlitbě
usínala – předkládala svoje složité pocity Ježíšovi, nabízela mu každou svou slabost a byla stále hlouběji
přesvědčená, že bez ohledu na to, jak se cítí, je vždy v láskyplném Božím náručí.
Terezie se často zobrazuje jako sentimentální světice, která žila v nerušené, pokojné zbožnosti. Proto nás
může překvapit, že část jejího učení souvisí s tím, jak zvládnout problémové pocity a emoce – hněv, nepřátelství,
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melancholii, touhu po pozornosti a ocenění. Její učení není pouze
abstraktním uvažováním, ale zahrnuje konkrétní příklady. Světice postupně
zjistila, že lidské pocity a emoce, které nás nejvíce sužují, mohou být
požehnáním a mohou se stát stupínky ke svatosti.
I my mnohdy prožíváme těžké chvíle, špatně snášíme neúspěch,
odmítnutí, období neútěchy, kdy Bůh „mlčí“, kdy víra se zdá být iluzí,
modlitba neurotickým monologem a důvěra naivitou. Ale zároveň toužíme
po Boží blízkosti. Terezie nás učí, abychom nesetrvávali ve své bezmoci, ale
vydali se za Druhým, za Někým, kdo nás převyšuje a je připraven nám
pomoci. Bůh se chce dát darem svému stvoření. Pastýř samotný se vydává
hledat ztracenou ovečku do hor (Mt 18,12). Kdo touží po Bohu, dříve či
později objeví, že Boha si nelze vydobýt, ale s úctou vyprosit jako Dar.
Od r. 1895 Terezka z rozhodnutí matky představené Anežky
od Ježíše (její rodná sestra Pavlína) psala své vzpomínky. Rukopis je
opakovaně vydáván pod názvem Dějiny duše. Terezka zde vykresluje svůj
život jako „cestičku duchovního dětství“. Celým životem ji provázela
nesmírná důvěra v Boží lásku, nejlépe to vyjadřují její slova: „Na čem
skutečně v životě záleží, nejsou velká slova, ale velká láska.“ Dějiny duše se mohou zdát poněkud sentimentální,
protože prošly cenzurou sestry Pavlíny Martinové. Obnovený originál, pod názvem Autobiografické spisy,
uveřejnila až v roce 1952 Terezčina poslední žijící rodná sestra Célina – sestra Jenovéfa od svaté Tváře.
Život v klášteře karmelitek byl náročný. Tereziino křehké zdraví takovýto tvrdý život nevydrželo.
Na Velký pátek 1896 začala vykašlávat krev, o rok později zemřela na tuberkulózu ve věku 24 let. Svůj život
obětovala za obrácení hříšníků, za kněze a za šíření víry. Přislíbeným deštěm růží sypajícím se z nebe bylo
množství dobrodiní, kterými Ježíš oslavil svou malou snoubenku. Pro množství zázraků papež Pius XI. Terezii
z Lisieux dne 29. dubna 1923 blahořečil. V té době ještě žily všechny čtyři její rodné sestry. V r. 1925 byla
svatořečena. V letech 1929-1954 byla v Lisieux postavena bazilika, kde je ve skleněné rakvi uloženo Terezčino
tělo.

Z myšlenek Terezie z Lisieux:
Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím,
že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží.
Kéž mi Bůh dá lásku bez mezí, bez hranic! Chci stůj co stůj získat palmu, ne-li krví, aspoň láskou.
Pro mě je modlitba vzlet srdce, je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti.
Být malý znamená vůbec nepozbývat odvahu kvůli svým chybám, protože
děti často upadnou, ale jsou příliš malé, než aby si ublížily.

Proč je sv. Terezie z Lisieux patronkou misií?
V roce 1927 papež Pius XI. prohlásil Terezii z Lisieux za hlavní
patronku misií na celém světě spolu s Františkem Xaverským. Jak si
vysvětlit tento podivuhodný paradox – řeholnice, která od svých patnácti let
nikdy neopustila klauzuru, byla postavena na stejnou úroveň se španělským
jezuitou, který položil svůj život na čínských hranicích.
V obecném významu znamená slovo „misie“ hlásání evangelia
lidem, kteří neznají Krista, uskutečňované především prostřednictvím
kněží, případně apoštolských ženských řeholních společenství. Hlásání
radostné zvěsti se uskutečňuje dvěma zásadními způsoby: slovem a
vydáváním svědectví. Někteří křesťané mají v církvi poslání hlásat slovem.
Ale i oni, a možná ještě více než jiní, by měli vydávat svědectví životem
podle evangelia. Je však také možno hlásat pouhým svědectvím svatého
života, jakkoli toto svědectví zůstane světu neznámé.
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Terezie nalezla způsob, jak evangelizovat vlastním životem, když
objevila „srdce církve“. Ve svém díle píše: „Pochopila jsem, že církev má
srdce a že toto srdce plane láskou, že jedině láska pobízí členy církve
k jednání, a kdyby se náhodou nedostávalo lásky, apoštolové by přestali
hlásat evangelium, mučedníci by odmítali prolít svou krev… Pochopila
jsem, že láska v sobě zahrnuje všechna povolání, že láska je vším, že
zahrnuje všechny časy a všechna místa, zkrátka – je věčná! A tak, stržena
bláznivou radostí, zvolala jsem: Ach, Ježíši, Lásko moje, konečně jsem našla
své povolání, a mým povoláním je Láska! V srdci církve, své Matky, budu
láskou…a tak budu vším a má touha bude naplněna!“
Terezčina rodná sestra Célina vyprávěla, že když Terezka ve čtrnácti
letech přečetla pár stránek o sestrách misionářkách, rychle knihu odložila a
řekla: „Už se mi nechce číst dále. Mám už beztak dost velkou touhu stát se
misionářkou. Ale co by se stalo, kdybych rozšířila své snahy ještě
o apoštolát? Já chci být karmelitkou.“
Tereziinu misionářskou duši poznáváme ještě lépe optikou
sedmnácti dopisů, které napsala dvěma bratřím misionářům. V dopise,
poslaném bratru Roullandovi před jeho kněžským svěcením, je v zárodku
obsaženo takřka všechno: „Byla bych opravdu šťastná, kdybych spolu s Vámi mohla pracovat na spáse duší. Kvůli
tomu jsem se stala karmelitkou, a protože nemohu být činnou misionářkou, chtěla jsem se stát misionářkou lásky a
pokání, tak jako svatá Terezie, moje serafínská Matka.“
Terezie byla vyhlášena patronkou katolických misií, protože je vzorem pro všechny křesťany a těší se velké
úctě po celém světě. Je světicí nesmírně populární, blízká prostotou své duše, svou „malou cestou“, cestou
bezmezné důvěry v lásku milosrdného Boha. I v těch nejvzdálenějších zemích nezapomněla spouštět přislíbený
‚déšť růží‘. Plála vroucí horlivostí pro rozšíření svaté víry a její zázračný vliv na pohany je obecně známý.
Milující duše nedokáže jít sama. Táhne za sebou druhé. Apoštol je ten, kdo se zcela zaměřil na Krista a tím
takřka spontánně přivádí ke Kristu ostatní. Terezie dokázala díky lásce dát svému utrpení apoštolský rozměr. Týká
se to jak duchovního (temnota víry), tak i tělesného utrpení. Své utrpení spojené s očišťováním víry obětuje za
nevěřící. Terezie může klidně prohlásit spolu s velkým Kristovým apoštolem Pavlem, že je „druhým Kristem“.
Tereziinu skutečnou apoštolskou vášeň můžeme vyjádřit slovy: milovat a trpět pro Ježíše, aby mohla spolupracovat
na spáse světa. Tímto způsobem evangelizuje z Karmelu.

Modlitba k Terezii z Lisieux, patronce misií:
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
Tys byla skrze své zásluhy prohlášena patronkou katolických misií po celém světě,
pamatuj na svou vroucí pozemskou touhu vztyčit Kristův kříž až na samém konci světa
a hlásat svaté evangelium až do skonání časů.
Prosíme Tě, pomáhej kněžím, misionářům a celé církvi tak, jak jsi slíbila. Amen.
Anička Rozsívalová

„Toto poslání se nás dotýká v první osobě:
já jsem stále misií, ty jsi stále misií, každý pokřtěný
je misií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je
pobádán,
aby
vycházel
ze
sebe,
je přitahován a přitahuje, daruje se druhému
a navazuje životodárné vztahy. Pro Boží lásku není
nikdo neužitečný či bezvýznamný. Každý z nás
jako plod Boží lásky je ve světě misií.“

Z POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K 93. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ – 20. ŘÍJNA 2019
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VZPOMÍNKA NA LÉTO –
MALÍNSKÝ FARNÍ TÁBOR
Na týdenní farní tábor malínské farnosti se
letos v červenci nemířilo vůbec daleko – jen
do nedaleké Libiny.
Osm vedoucích z řad
malínské
mládeže
připravilo
program
pro 22 účastníků a účastnic. Téma her a táborové
zábavy bylo motivováno filmem Jumanji, program
byl plný překvapení, napětí, dobrodružství,
humoru a občas i fyzické náročnosti. A to doslova od rána do noci. Duchovní náplň pak byla vetkána
do jednotlivých částí programu, dále se děti společně modlily několikrát denně a také dvakrát měly možnost slavit
mši svatou, díky otci Zahálkovi a Sekaninovi za návštěvu. A ještě pár veršíků z táborové hymny, která prý zněla
v rodinách i dlouho po návratu z tábora: Tak chraň Bože náš na věky lid svůj, ducha meč, víry štít, vždy nás
ochraňuj….
Díky Pánu za to, že vše v pořádku proběhlo. Děkuji našim mládežníkům za skvělou přípravu tábora a také
díky tetě Dáše G., že přijela uplatnit své kulinářské umění a přivezla posily z jihu
Renata Schubertová
Moji milí vedoucí, moc bych vám všem chtěla
poděkovat za skvělý tábor, který jste letos pro naše
malínské dětičky připravili. Jsem ráda a jsem vám moc
vděčná, že jste tuto aktivitu za mě převzali. Já nyní
prožívám tábory se svými zlatíčky doma . Tábory
máte luxusní, vždy vyberete skvělé téma a děti si to moc
užívají. Vždy, když se za vámi přijedu podívat, panuje
přátelská a veselá atmosféra. Děkuji vám za to.
AHÓÓÓJ ZASE ZA ROK NA TÁBOŘE  .
Lenka Valentová

PRŮVOD VŠECH SVATÝCH

Znovu vás chceme pozvat na náš šumperský Průvod všech svatých. Všude
kolem bují halloweenské aktivity a my nabízíme plně katolickou oslavu
„dušiček“ pro děti.  Sejdeme se 1. 11. (pátek) v 17 hod. u Charity
(Jeremenkova 7) a půjdeme oblečení jako svatí městem k farnímu kostelu.
Světýlka/lampičky vítány. Před kostelem si děti dají svačinku a pak půjdeme
společně na mši, kde si v rámci dětské promluvy v bočním vchodě řekneme
o námi ztvárněných svatých. Proto doporučujeme vybrat svatého, o kterém se
vám bude dobře mluvit.
Těšíme se na vás.
Jana Pacalová a maminky
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K zamyšlení:
Samuel byl nejistý mladík, a přece k němu Pán hovořil. Díky radě dospělého člověka otevřel své srdce, aby slyšel
Boží volání: „Mluv, Pane, tvůj služebník slyší“ (1 Sam 3,9.10). Proto se stal velikým prorokem, který v důležitých
chvílích pomohl své vlasti.
(Christus vivit – „dopis“ papeže Františka mladým lidem, kapitola 1)
Co proběhlo:
Animátorský víkend
Začátkem září proběhl na farním středisku víkend animátorů našeho děkanátu. Seznámili jsme se tam s naším
novým kaplanem, o. Jiřím Luňákem a v neposlední řadě pro vás naplánovali spoustu akcí, jejichž přehled naleznete
níže. Zde aspoň společná fotečka .

Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku.
Nejbližší termín: 25. 10. V říjnu výjimečně nebude po mládežnické mši posezení.
Co se chystá:
V září jsme pro vás s animátory naplánovali akce až do konce kalendářního roku. Zde naleznete slíbený přehled.
Nejbližší akcí, která nás čeká je Camino – víkendovka pro mladé na 2. stupni ZŠ (pokud jsi v 5. třídě nebo
v prváku na SŠ, a chtěl bys jet, přihlas se klidně taky ). Tentokrát opět v Šumperku v termínu 25. – 27. 10.
Hned den nato se opět po čtyřech letech vydáme na Výšlap na Králičák, takže i na tuto akci moc zveme!
Dále se můžete těšit Exodus, Církevní silvestr a Vánoční výlet. Bližší informace k těmto akcí se dozvíte později.
Aktuální informace naleznete vždy především na našem webu mladez-sumperk.webnode.cz.
Už teď si zapiš do svého kalendáře termín 3. – 4. 4. 2020, kdy se uskuteční Děkanátní setkání mládeže !
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Drazí,
tito misionáři se nám v předchozích měsících představili v Tam&Tamu. Poznali jsme blíže jejich práci, něco málo
z jejich života, motivace, podmínky, ve kterých žijí… Je to osm lidí, kteří už nám nejsou cizí: známe je,
obdivujeme, držíme jim palce. Je to ale zároveň jen osm lidí! Velmi malý zlomek těch, kteří po celém světě na
misiích pracuji. Podle celocírkevních statistik je misionářů kolem 350 tisíc! A všichni potřebuji naši podporu. Tuto
podporu, tak modlitební, jak i finanční organizují Papežská misijní díla: církevní organizace, která pod přímou
patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech.
Zvykli jsme si pomáhat finančně prostřednictvím sbírky o misijní neděli . Letos ale nás naši biskupové
prosí, abychom ve všech farnostech uspořádali „Most modlitby“, a aby se tato akce stála u nás pevnou
každoroční tradicí a to v pátek před misijní neděli.
Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství i celé farnosti
prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení,
skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa.
Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné,
hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar
víry.
Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných
modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi
potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.
Čím páteční modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček, zapálení svíčky při každém desátku růžence, zpěv písní s
mariánskou nebo misijní tématikou, přinášení květin, výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba,
Oběť, Služba, Tvořivost), promítání videa k Misijní neděli, uspořádání přednášky. Vlastní misijní svědectví.
Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
Noční/víkendovou hrou: Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební
setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž
vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v
málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec
společně pomodlíte.
Tak do toho! Kéž „našich“ osm misionářů, ale i další tisíce po celém světě pocítí sílu naši modlitby! Neváhejte
obětovat čas a přijďte se modlit. Modlitbu připravte, tak, aby zaujala dospělé i děti. Kéž jsme srdcem a modlitbou
všem misionářům nablízku!
P. Slawomir

PÁTEK – 18. 10. 2019
Bludov – 17.30 hod. – misijní růženec
Hanušovice – 18.15 mše svatá, po mši svaté - adorace
Nový Malín – 20.00-21.00 hod. - adorace
Rapotín – 18.15 mše svatá, po mši svaté - adorace
Ruda nad Moravou – 17.00 hod. zpěv chval před vystavenou
Nejsvětější Svátostí, 17.30 hod. růženec
Staré Město pod Sněžníkem – 17.00 hod. – adorace
Šumperk – kostel sv. Jana Křtitele - 17.00-18.00 hod. – adorace
Velké Losiny – 17.00 mše svatá, po mši svaté – adorace
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MISIJNÍ NEDĚLE V ŠUMPERKU – 20. 10. 2019
V neděli 20. 10. bychom po 9. mši udělali před kostelem misijní jarmark. Nákupem (hlavně) štrůdlů
a pohledů můžete přispět na misie. A jak se můžete konkrétně zapojit? Vezmu to systematicky.
1. POHLEDY
Loni se osvědčilo malování pohledů, proto i letos zveme děti na malování pohledů na misie. Možnosti
budou dvě. V neděli 6. 10. po 9. mši (do 11 hod) a v pátek 11. 10. 16.00 - 17.30 - přijďte kdykoli v tu dobu. Kdo by
preferoval malování doma nebo mu termíny nevyhovovaly, můžete namalované pohledy – ideálně s vánoční
tématikou – přinést do zákristie do 13. 10.
2. ŠTRŮDLY
Loni se sešlo hodně štrůdlů a zpětně za ně ještě jednou děkujeme. Letos bychom to dotáhli k dokonalosti.
Pokud chcete upéct štrůdl/štrůdly, prosím nahlaste se předem, ať víme, s kolika máme počítat a prosím počítejte
i s tím, že byste je i zabalili a ocenili. (Loni se ukázalo, že je všichni nesou domů, tedy to tak bude nejlepší.)
Štrůdly byste pak před 9. mší předali na středisku. Pokud byste potřebovali sáčky a tácky, domluvíme se, máme.
Prosím nahlaste se mi do neděle 13. 10.
3. JINÉ
Pokud by měl někdo i jinou pochutinu, kterou by chtěl nabízet, a tak přispět na misie (jako loni Tomáš
Havlíček svůj domácí likér), ozvěte se, myslím, že se domluvíme. Pokud příp. chcete pomoci s organizací, opět se
mi ozvěte.
4. ODBYT
V neposlední řadě si někteří (ale nééé všichni) zase naplánujte na neděli 20. 10. nepečení – a tedy nákup
dezertu po mši.  Ale to nebude tak těžké, vzhledem k tomu, že v sobotu 19. 10. je pouť rodin našeho děkanátu
do Olomouce. 
Děkuji za spolupráci a těším se na společnou podporu misií! 
Jana Pacalová,
janinka.ovecka@seznam.cz, 774 520 759
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NA POKRAČOVÁNÍ

ELIAS VELLA
MOMENTKY Z MÝCH CEST

ZÁŽITEK Z AFRIKY (MALAWI)
Tentokrát jsem se dostal do Lilongwe, hlavního města Malawi v jihovýchodní části Afriky. Pozvali mě tam
jako hlavního přednášejícího na setkání charismatické obnovy na národní úrovni. Moje přítomnost se pro ně stala
mimořádnou událostí. Na letišti se mi dostalo přivítání jako velice významnému hostu. Dokonce pro mě poslali
luxusní auto, které zastavilo přímo u letadla. Nejsem zvyklý na takovou pompéznost, tak jsem se cítil dost divně.
Na letišti se postarali o vše včetně pasu a zavazadla. Všichni lidé, kteří byli kolem mě, měli uniformy
s písmeny VVIP (velmi, velmi důležitá osoba). Jak přehnané!
Vzali mě do biskupského sídla. Sám biskup mě každý den obsluhoval a jedli jsme společně. Samozřejmě
jsem se vyhýbal tomu, na co jsem nebyl zvyklý. Afričané například jedí kořeny některých stromů nebo rostlin.
Uvaří je a pak je jedí jako vařené brambory. Nikdy jsem si na to nezvykl, ale i tak jsem hlady neumřel. Hlad mě
neskolil, ale vedro téměř ano.
Jednou, když biskup nebyl doma, jsem prolezl celý dům, jestli někde nenajdu ventilátor, ale nenašel jsem
nic. Tak jsem se zeptal, zda bych v noci nemohl otevřít okno. Vyznělo to, jako kdybych vyslovil nějakou herezi.
„Neopovažujte se to udělat. Všude je malárie, a když se do vašeho pokoje dostane byť jen jediný komár, budete ji
mít i vy!“ A to nebylo všechno. V noci jsem musel spát pod jakousi sítí, aby se ke mně žádný komár nedostal.
Spát? Jak se asi spí, když je 35°C, zavřené okno, žádný ventilátor a navíc jste pod sítí proti komárům? Noci bývaly
nejmučivější.
Setkání bylo však neuvěřitelné! Šest tisíc lidí na nelítostném slunci ve dvě odpoledne tancovalo,
poskakovalo, zpívalo a tleskalo! My Evropané jsme ve srovnání s nimi úplní suchaři. Byly tam postavené obrovské
stany, aby se do nich všichni ti lidé vešli. Každý z nich stál na zemi tak červené, že voda, ve které jsem se večer
umýval, také zčervenala. Z pódia, kde jsem stál, jsem si s potěšením vychutnával pohled na dlouhé procesí před
začátkem mše svaté – tancující děti oblečené do pestrobarevných šatů, lidé hráli na bubny, někteří na sobě měli své
kroje a jiní stejnokroje. To, co člověk zažije v Africe, se nedá srovnat s ničím jiným na světě. Můžete se s tím
setkat pouze v Africe.
Pozoroval jsem je, jak pod nějakým stromem vaří na ohni z větviček, a pak se tam uložili i na noc ke spánku.
Neměli kde jinde spát, nebylo možné, aby se na noc vraceli domů. Neměli hotel, kde by přenocovali, a setkání
trvalo tři dny.
Nebáli se komárů, neměli ani postel, ve které by spali, ale jsem si jistý, že spali mnohem klidněji než já
v biskupské rezidenci.

KNĚŽSKÝ LÉK (SLOVENSKO)
Když cestujete, musíte si zvyknout na časté změny klimatu a počasí. Odjíždíte z místa, kde je teplo, a
přijíždíte do zimy. Vždycky mi připadalo celkem normální, že člověk ochraptí a nastydne, jede-li na místa, kde je
zima. Sbohem vakcíny! Ani očkování nepomůže. Často se mi to stávalo, když jsem jezdil na Slovensko. V půlce
semináře mi zeslábl hlas, začal jsem kašlat a spotřeboval jsem celé balíčky kapesníků. A vzápětí začínal celý
maratón s léky.
Pro vaši informaci musím předeslat, že kdykoli pořádám semináře o uzdravení, jak tělesného, tak i
duchovního, třetinu účastníků tvoří obvykle lidé, kteří mají co do činění s medicínou. Jsou mezi nimi lékaři,
zdravotní sestry, psychologové, psychoterapeuti a další. Všichni mi s nadšením dávají na stůl všechny možné druhy
léků. Někteří mi nosí mentolky a jiné bonbony. Jeden lékárník mi vždy přináší velký balík různých medicínských
výrobků. Až potud je vše v pořádku. Problém však začíná, když každý lékař, magistr a zdravotní sestra začnou
diskutovat o léku, který mi dali. Všichni tvrdí, že právě ten lék, co mi dali oni, je nejlepší, a všechny ostatní bych
měl vyhodit. Já v tom mám potom zmatek. Kdybych měl všechny ty léky využívat, byl bych jako zombie. Na
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Maltu se vždycky vracím s taškou plnou léků. Nejlepší na tom je, že když přijedu domů, už si nepamatuji, nač se
ten který lék používá, protože příbalové letáky jsou psány slovensky.
Jednou se semináře zúčastnil jeden kněz a ten byl ze všech nejpraktičtější. Když viděl, jak mě sužuje
nachlazení, položil mi na stůl, u kterého jsem během přednášek seděl, speciální nápoj – jmenuje se slivovice.
Obsahoval kolem 54% alkoholu. Trval na tom, abych se ho napil, než začnu přednášet. Poslechl jsem a umíte si
představit, jak lehce se mi přednášelo! Ten kněz mi řekl, že u nich se slivovice pije jako lék. Všechny léky, které
mi dali doktoři a lékárníci, byly ničím ve srovnání se slivovicí! Obvykle mi dával tento nápoj na stůl před každou
přednáškou – a denně jsem přednášel třikrát! Představte si třikrát za den vypít štamprli tohoto 54% nápoje! Mikrobi
neměli ani nejmenší šanci přežít, museli zemřít. Určitě by zeslábl a zmizel i virus Eboly! Lékaři jsou sice
odborníci, ale kněží jsou praktičtější, nemyslíte?

NIAGARSKÉ VODOPÁDY (KANADA)
Vždycky jsem toužil navštívit Niagarské vodopády z kanadské strany a tentokrát se mi k tomu naskytla
příležitost. S mým velkým kamarádem Linem, který je nyní už u Pána, jsme byli dobří přátelé a oba jsme milovali
dobrodružství. Všechno jsme dělali společně kromě jedné věci – nikdy jsme neletěli balónem. Sice jsme chtěli, ale
lety byly zrovna vyprodané, tak jsme si šli zarezervovat místo na loďce, která s námi měla proplout kolem
vodopádů s tunami padající vody. Vskutku impozantní pohled, nezapomenutelný zážitek.
Zpočátku jsem nechápal, proč všem dávali pláštěnku. Dospěl jsem k závěru, že to je suvenýr. Brzy jsem si
však uvědomil, že pláštěnka je tady užitečná, protože když jsme se začali přibližovat k té mase vody, dopadající
dolů s tak obrovskou silou, úplně nás ta sprcha promáčela. Byli jsme nejen mokří, ale i promrzlí. Vypadali jsme
jako mokrá kuřata, která spadla do nádrže s vodou. Díky té obří sprše nešlo mít ani otevřené oči. Díky Bohu, že
jsme měli hotel blízko. Mohli jsme se jít převléknout do suchého a trochu se zahřát.
Jelikož jsme měli hlad jako vlci, šli jsme si sednout do hotelové restaurace a objednat si nějaké jídlo.
Překvapilo nás upozornění „Šetřete vodou!“ Žádost o úsporné zacházení s vodou v nás nejdřív vyvolala salvy
smíchu. Mysleli jsme si, že to je vtip, ale nebyl. Opravdu tam měli nedostatek vody. Už nějakou dobu nepršelo a
byl to tak vážný problém, že vám na stůl nepostavili láhev s vodou, pokud jste o ni výslovně nepožádali. Pro
všechno na světě, kdo by si byl pomyslel, že u Niagarských vodopádů jsou problémy s vodou!
Když jsme se najedli, vyrazili jsme do Toronta. Tam jsme našli maltský farní kostel sv. Pavla. U kostela byla
restaurace, kde prodávali pastizzi, maltské sýrové taštičky. Majitelé zřejmě byli Malťané. Jak nádherně to tam
vonělo! Dali jsme sbohem své dietě a čtyři jsme snědli celý plech taštiček. Byl to velmi různorodý den a plný
nezapomenutelných zážitků. Rád na něj vzpomínám.

NEUVĚŘITELNÁ SNÍDANĚ (SINGAPUR)
Obyvatelstvo Singapuru tvoří směsice Indů, Číňanů, Malajců a Singapuřanů. Tentokrát mě provázeli mí dva
přátelé, bratři Sunny a Joe. Byli jsme ubytovaní u jedněch velmi zbožných manželů. On byl policejní komisař a
vládní poradce, ona byla velice vlivná smírčí soudkyně. Oba pocházeli z Malajsie. Starali se o nás jako o
velvyslance. Jednoho dne nám manžel nabídl, abychom ochutnali malajskou snídani. I když jsme netušili, z čeho se
taková snídaně skládá, hned jsme souhlasili. Tou dobou nikdo z nás nedržel dietu a měli jsme radost z každé nové
zkušenosti.
Když jsme ráno sešli na snídani, hned jsme ucítili vůni jídla, z níž se nám sbíhaly sliny. Krátce nato nám
hostitel, celý natěšený, přinesl vrchovatý talíř špaget. Všichni tři máme rádi špagety, ale na snídani bychom si
raději dali nějaký toast s máslem a se šunkou. Jenže někdy se člověk ocitne v nepříjemné situaci. Podívali jsme se
na sebe, usmáli se a v této brzké ranní hodině, ještě dřív, než by kohout zakokrhal, jsme usedli k talíři plnému
špaget.
Jako první si je nabral na vidličku a vložil do úst Sunny. Najednou vystřelil ze židle jako šíp a rukou si držel
pusu. Myslel jsem si, že špagety jsou ještě horké, ale tu výheň vyvolávalo množství pálivé papriky a ďábelského
koření, jimiž byly špagety ochuceny. Sunny si hned vzal džbán vody a celý ho vypil, ale komisař mu radil: „Voda
to ještě zhorší. Jestli máte pocit, že jídlo je pro vás moc pálivé, vezměte si kousek chleba nebo banán a bude to
v pořádku.“
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Všichni jsme vybuchli smíchy, ale problém se tím nevyřešil. Jak se zachovat? Měli bychom tuto malajskou
specialitu, kterou nám manželé s takovou láskou připravili, nechat jednoduše na stole a ani se jí nedotknout? Našli
jsme řešení: jednu lžíci špaget jsme zajídali půlkou banánu. Celý den jsme potom snášeli důsledky toho pekelného
pálení. Vypadalo to, že špagety v našich žaludcích cestují sem a tam… se spalující bolestí a se zvláštním krkáním.
I takové jsou některé neočekávané zážitky z cest. Ironií je, že když dojíte, je slušné hostitelům říct: „Bylo to
vynikající!“

RYBY V ŘECE JORDÁNU (IZRAEL)
Svatá země mě vždy fascinovala. Mnohokrát jsem vedl skupinu poutníků na místa, kde žil náš Pána Ježíš
Kristus, a vždycky jsem se snažil, aby měli z konkrétního místa opravdový zážitek. Ke zvlášť silným zážitkům
patří hodinová adorace potmě u getsemanské skály v prázdné bazilice Národů, uzavřené pro ostatní poutníky.
V Káně Galilejské si manželské páry, jeden po druhém, obnovovaly svůj manželský slib a jako „suvenýr“
jsme jim věnovali certifikát, který podepsaly.
Co říci o plavbě lodí po Galilejském jezeře či moři? Všichni zpívali a připomínali si zázraky, které Ježíš tady
u jezera udělal.
Zbývá pouze jedna záležitost, se kterou jsem u poutníků nepochodil: kráčení po vodě. Vždycky mi říkají:
„Vy začněte a my půjdeme za vámi.“ Nechápu, proč bych měl být pořád ten, kdo něco začíná?!
Jedním z nejpozoruhodnějších zážitků bývá obnova křestních slibů v řece Jordánu. Všichni si oblečou bílá
roucha (dají se na místě půjčit) a utíkají k řece. Samozřejmě já tam vlezu první (k tomu nepotřebuji velkou víru,
protože je tam mělká voda).
Jeden po druhém, muži i ženy, ke mně pak přicházeli a já – tak jako Jan Křtitel – jsem je křtil: lil jsem jim
vodu na hlavu. Někteří však dávali přednost tomu, abych je do vody ponořil celé. Ale zatímco jsem takto
„vysluhoval křest“ (byla to jen připomínka křtu, který jsme všichni přijali v dětství), nikdo nechápal, proč ve vodě
neustále „tančím“. Nemohl jsem udržet nohy v klidu. Víte proč? Protože všechny ryby z celého okolí plavaly právě
kolem mých nohou. I když to nebyli žraloci či delfíni, vypadalo to, že jsou všechny hladové a mají radost, že je tu
nějaké masíčko, ze kterého si můžou uždibovat. Díky Bohu, že to nebyly piraně, to bych nakonec zůstal bez nohou!
Později mě kdosi poučil, že nechat rybu okusovat starou a nepotřebnou kůži na nohou se používá jako velice
kvalitní terapie. Nevím. Do té doby jsem se s tím nesetkal. Jedno je však jisté: nikdy v životě jsem se tolik
nenatančil jako toho dne, kdy jsem křtil poutníky v řece Jordánu.

ÚPLNĚ JAKO NEVĚSTA (ČESKÁ REPUBLIKA)
Všechny barvy jsou krásné, ale když na ně nejste zvyklí, můžou se vám zdát divné.
V České republice nebo na Slovensku mě organizátoři obvykle na začátku semináře představí a na závěr mi
poděkují a někdy mi dají i nějaký dárek. Samozřejmě říkají samé přehnané chvály, ale… je to tak všude a byl bych
tím největším hlupákem, kdyby mi to lichotilo. Jednou mi v České republice, bylo to v Brně, darovali červenou
košili. Jindy, nevím, koho to napadlo, mi věnovali tucet trenýrek různých barev. Díky Bohu, že jsem ten balík
neotevřel přede všemi. Nebo jsem dostal kapesní nůž, jaký používají vojáci. K tomu je opravdu potřeba mít hodně
tvůrčí fantazii.
Ale jedna věc, kterou mi nikdy nezapomenou dát, je kytice květů. Když mi ji dali poprvé, cítil jsem se
zvláštně. Pokud vím, v mnoha zemích včetně Malty se květiny dávají ženám, mužům nikdy. Ale v zemích
východní Evropy obdarovávají květinami i muže. Kromě organizátorů, od kterých dostávám kytici, se často
setkávám i s některými vedoucími modlitebních skupin, kteří mě také obdarují jménem své skupiny kyticí květů.
Vždycky jsem nesnášel, když jsem musel kráčet středem tleskajícího davu se třemi či čtyřmi kyticemi v rukou.
Dokonce, i když slavím mši svatou za uzdravení v kostele nabitém tisíci lidí, vždycky to končí tak, že místní pan
farář mi předá kytici nebo kytice květů, a s nimi pak musím kráčet do sakristie. Vím, že je to součást jejich kultury,
ale pro mě to je vždycky zvláštní. Hned jak se dostanu do sakristie, požádám někoho, aby květiny položil k soše
Panny Marie.
Umíte si představit, co by dělali novináři na Maltě, kdyby mě uviděli vystupovat z letadla s kyticí v ruce?
pokračování příště
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