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„Drazí přátelé, ze srdce vám děkuji
a prosím, abyste se za mne nadále modlili.“
papež František
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 čtení na pokračování - Klauzura, vstup
zakázán!
 co jsme ve škole nebrali – svátost
smíření
… a mnoho dalšího

Habemus Papam.
Máme papeže, doslova „máme otce“. Tak je ohlašováno zvolení nového
papeže. V době postní k nám zaznělo toto radostné zvolání a ukončilo dohady, jestli do Velikonoc budeme mít
nového Svatého otce. Nám kněžím přibyly starosti se jmenováním, či nejmenováním papeže v eucharistické
modlitbě. Protože paměť je mrška zrádná, tak se někdy podařilo jmenovat papeže Bene Be é Františka.
Tuto radostnou událost jsem se dozvěděl ve Svaté zemi a přitom mě napadaly dvě ustarané myšlenky.
Jak se vlastně kardinál Bergoglio čte správně a jestli nový papež přijede na Velehrad. Někdy je potřeba slézt
z hrušky dolů, i když naděje umírá poslední. Velehrad je spojen se Svatým Cyrilem a Metodějem – patrony
Evropy, ale i s kardinálem Špidlíkem – jezuitou. Další myšlenka byla radostná. Je to jezuita! Příslušník mého
nejoblíbenějšího řádu a k tomu následovník sv. Františka, mého nejoblíbenějšího světce. Bomba!!! Duch svatý je
úžasný. Navíc má v sobě charisma Matky Terezy, se kterým pro něj není problém být ve slumech jako doma.
Po návratu domů jsem se z našich médií dozvídal i negativa. Naše média jsou naštěstí vyvážená
a nepřipustí kult osobnosti. Žil v diktatuře, nijak se aktivně neprojevil a vůči režimu byl pasivní, je odpovědný
za zatčení a umučení dvou kněží. Po delším pátrání na internetu jsem pak zjistil, že dva údajně umučení kněží byli
osvobozeni právě na přímluvu otce Bergoglia a dalších biskupů. Že biskup Bergoglio ve svém volném čase chodil
mezi chudé a ti nejchudší v Buenos Aires na něj nedají dopustit. Vzpomínám, jak jsem byl na Haiti v hlavním
městě Port au Prince ubytován blízko slumů. Doma jsem se tím chlubil, ale ve skutečnosti jsem měl pěkně nahnáno
a v žádném případě bych se jen tak nevydal do míst, kde mi to zdravý rozum zakazoval. Stejně tak jsem žil 25 let
v diktatuře proletariátu a ani mne nenapadlo, abych se proti ní nějak veřejně postavil. Rád bych věděl, kde tehdy
byli investigativní novináři se svými odvážnými články. Prostě chci sdělit jen jedno. Velmi si papeže Františka
vážím pro jeho odvahu a laskavost. Kromě toho si jej vážím pro jeho srozumitelnost. Ve své homilii při inauguraci
na slavnost sv. Josefa řekl, že Josefovo povolání ochraňovat se netýká jenom nás křesťanů, ale týká se všech.
Chránit veškeré stvoření, krásu stvoření, jak nám bylo řečeno v knize Geneze a jak nám ukázal svatý František
z Assisi, znamená respektovat každé Boží stvoření i prostředí, ve kterém žijeme. Znamená to vzájemně o sebe
pečovat: v rodině, kde se manželé vzájemně ochraňují, potom pečují o děti a postupně pak děti začínají ochraňovat
rodiče. Vlastně všechno je člověku svěřeno do ochrany; je to odpovědnost, která se týká nás všech. Když člověk
ztratí tuto odpovědnost za ochranu, když se nestará o stvoření a bratry, pak dostává prostor zkáza a srdce okorává.
Dále řekl, že pravá moc je služba a že také papež, aby mohl tuto moc vykonávat, musí se nořit stále více do služby,
jejímž zářivým vrcholem je kříž.
Bohu buď chvála, dík a čest.
P. Milan Palkovič

1. duben - pondělí v oktávu velikonočním
2. duben - úterý v oktávu velikonočním
3. duben - středa v oktávu velikonočním
4. duben - čtvrtek v oktávu velikonočním

Na Východě se tento svátek slavil už kolem
roku 550, v Římě zaveden v 7. století.

5. duben - pátek v oktávu velikonočním

14. duben - 3. neděle velikonoční

6. duben - sobota v oktávu velikonočním

21. duben - 4. neděle velikonoční

7. duben - 2 . neděle velikonoční – neděle Božího
milosrdenství

23. duben - sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Pocházel
z českého knížecího rodu Slavníkovců. Roku 981
přijal kněžské svěcení z rukou prvního pražského
biskupa Dětmara a po jeho smrti nastoupil na jeho
místo (983). Usiloval o odstranění různých dobových
zlořádů, a tím proti sobě poštval část kléru a některé

8. duben - slavnost Zvěstování páně.
Slavnost připomíná den, kdy byl anděl Gabriel poslán
k Panně Marii a zvěstoval ji, že se má stát matkou
Mesiáše. Ústředním bodem oslavy je tajemství
vtělení věčného Slova, počátek naší spásy.
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šlechtice. Proto požádal, aby byl zproštěn úřadu a
vstoupil v Římě do benediktinského kláštera (990).
Na přání papeže se vrátil do Prahy a založil
v Břevnově benediktinský klášter. Po vyvraždění
rodu Slavníkovců odešel hlásat evangelium Prusům.
23. 4. 997 na začátku jeho misie však byl proboden
oštěpy sedmi Prusů. Z Hvězdna byly jeho ostatky
slavnostně převezeny do Prahy (1039).
25. duben - sv. Marka, evangelisty
Původním jménem Jan byl žákem sv. Petra a podle
jeho kázání napsal asi kolem roku 60 své evangelium
na žádost římských křesťanů. Na první apoštolské
cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel
svého bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl

průvodcem sv. Petra. Po r. 50 odešel do Alexandrie,
hl. města Egypta, kde založil církevní obec a často se
do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi
v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník, vláčen
na provaze uvázaném na hrdle.
28. duben - 5. neděle velikonoční
29. duben - sv. Kateřina Sienská, panna a učitelka
církve
Narodila se 1347 v Itálii. Již jako děvče vstoupila do
III. řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže
z Avignonu do Říma. Byla negramotná, ale diktovala
spisy vynikající zdravou naukou a duchovní
vroucností. Zemřela 1380 v Římě. 1461 prohlášena
za svatou, 1970 za učitelku církve.

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
l. května 2013 v 19.00 hod.
Zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám.4, Šumperk

Cristóbal de Morales (asi 1500 -1553)
Missa de Beata Virgine

Španělský
hudební
skladatel
Cristóbal
de Morales pocházel ze Sevilly. Celý život strávil
v rodné zemi, jen za pontifikátu papeže Pavla III
působil deset let při papežském dvoře. Jeho velmi
bohaté dílo se prakticky všechno zachovalo, protože
bylo vydáváno tiskem a distribuováno po celé Evropě i
v Novém světě. Vědom si svého talentu byl skladatelem
náročným a nesmlouvavým. Mnohými interprety byl
považován za málo snesitelného a arogantního člověka.
Přesto je jeho dílo plné posvátné pokory a prakticky
celé je věnováno liturgii.
Missa de Beata Virgine je hudebně postavena
jako tradiční mše, i když skladatel chtěl vyjádřit chválu
Panně Marii. Touto mší začíná obsáhlé Moralesovo dílo
Missarum Liber Secundus. A do dějin hudby se zapsala
ještě jako synonymum Tizianova aktu dnes nazývaného
jako Venuše urbínská, který je dnes umístěn v galerii
Uffizi.
Vít Rozehnal
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MANŽELÉ RYŠAVÍ
Manželé Ryšaví před dvěma lety oslavili zlatou svatbu. Když se na ně zeptáte druhých, mnozí se shodnou v jejich
charakteristice – to je ta hodná paní a pán je velký horolezec! V následujícím rozhovoru se o nich dozvíte i mnoho
dalšího, třeba jak se oba dostali do Šumperka, jaké je spojovaly zájmy, jaké to je, mít syna knězem a mnoho
dalšího…
Na úvod našeho rozhovoru bych vás poprosila, zda byste se nám trochu více představili.
pan Ryšavý: Já jsem se narodil 1. března 1929 v Dolní Dobrouči (vesnice mezi Letohradem a Ústí nad Orlicí).
Bylo nás celkem pět dětí a po mém narození jsme začali bydlet v činžovním domě, kde jsme měli tři malé pokoje,
z nichž jeden sloužil jako obchod. Tatínek byl malý obchodník, prodával střižní zboží. Oba dva s maminkou byli
věřící.
S dětstvím mám spojených několik obrazů. První
pochází z mých devíti let (rok 1938), kdy mě
tatínek vzal na duchovní cvičení na Horu Matky
Boží v Králíkách. Kromě určité posvátnosti a
duchovnosti, kterou jsem zde do sebe vstřebal, si
pamatuji, že se kolem Králík v té době začala
budovat vojenská opevnění - kvůli počínající se
válce. I v noci byl všude slyšet hluk a rámus. Další
vzpomínkou z dětství je příběh vztahující se ke
kapli, která se nachází v blízkosti naší vesnice.
Nikdo jí jinak neřekne než Horákova kaple. Byla
totiž vystavěna nějakým panem Horákem, který ji
samotnému Bohu slíbil vystavět, když se uzdraví ze
své nemoci. Opravdu se po nějaké době uzdravil, ale protože mu bylo líto peněz, tak postavil jen malý pomníček.
Ale brzy na to onemocněl znovu, a tak se pustil do stavby kaple opravdové, která zde stojí dodnes. Je mi to
připomínkou, že sliby dané Bohu se musejí brát vážně. Neděle u nás probíhala trochu jinak než u mých vrstevníků ráno se celá naše rodina účastnila mše svaté, po obědě jsme si šli lehnout a ve 14. 30 jsme chodívali pravidelně na
požehnání. Odpoledne šel tatínek vždy na pivo a mě brával s sebou. Měl jsem tam důležitou funkci, kdy jsem
zapisoval na tabulku výsledky v kulečníku, který zde táta se svými přáteli hrával.
Moje nejstarší sestra onemocněla v dětství zánětem mozkových blan a v důsledku této nemoci ohluchla. Nikdy se
nevdala a později bydlela v Domově důchodců ve Sloupenici, kde se o klienty staraly řádové sestry. Když však
byly kvůli změně režimu odvolány, nastoupily na jejich místo sestry jiné, což se nepříznivě projevilo na sestřině
zdravotním stavu a brzy zemřela.
Můj starší bratr vystudoval dvouletou textilní školu v Ústí nad Orlicí, kterou jsem později studoval i já. V té době
to však už byla čtyřletá textilní průmyslová škola s maturitou. Měl jsem velký zájem o chemii, což neuniklo mému
profesoru Šafránkovi, který mi po studiu zařídil místo v Šumperku, kde po odsunu Němců zůstal prázdný
Výzkumný ústav na „Bělidle“.
V roce 1948 jsem se tedy ocitl v Šumperku. Protože Němci plánovali část výzkumu převést i do Temenice
a postavili zde halu a laboratoř, pracoval jsem nejprve dva tři měsíce v Temenici a poté jsem byl přesunut
na tzv. “Bělidlo“, tj. Výzkumného ústavu na Uničovské ulici.
Zvláštní to bylo v tom, že jsem zde byl zpočátku jediný zaměstnanec. Můj šéf tam nastoupil až v květnu
následujícího roku. Ve výzkumném ústavu jsem pracoval v laboratoři až do svého důchodu.
paní Ryšavá: Já jsem se narodila v roce 1935 v Loučné nad Desnou ve smíšeném manželství. Moje maminka byla
Češka a tatínek Němec. V době druhé světové války musel tatínek narukovat na vojnu a po jejím skončení se už
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nemohl jako Němec zpátky do tehdejšího Československa vrátit. Tatínek v rodině samozřejmě chyběl. Protože
jsem byla nejstarší, musela jsem se starat o svou mladší sestru a mladšího bratra - maminka musela vydělávat
na naši obživu. V roce 1946 jsme se přestěhovali do Šumperka, kde já a sestra žijeme dodnes. Bratr už zemřel.
Vystudovala jsem Gymnázium v Šumperku a později jsme si společně s manželem ještě dodělali dálkově
chemickou průmyslovou školu v Přerově.
A jak jste se seznámili?
paní Ryšavá: Do Výzkumného ústavu jsem nastoupila v roce 1956, v té době byl manžel na vojně. Když se vrátil
z vojny, zaregistroval, že je tam nová pracovnice a brzy jsme se do sebe zakoukali.
pan Ryšavý: Protože jsem byl už starší a stále jsem se neženil, mí různí přátelé se ujímali role „zprostředkovatelů“.
Nejprve mě švagr seznámil s jednou zdravotní sestrou. Ale když jsem se dozvěděl, že není věřící, rozešli jsme se.
Seznámení s mou ženou má pro změnu „na svědomí“ můj šéf. Tam jsme se v otázce víry shodli a po delší známosti
jsme se vzali.
Před dvěma lety jste oslavili zlatou svatbu. Máte nějaký recept na dobré manželství?
pan Ryšavý: Jsem šťastný, že jsem si vybral právě takovou ženu, jakou mám, a děkuji jí především za všechny
modlitby, které se za mě modlila třeba ve chvílích, kdy jsem lezl po horách či nebyl doma. Jako věřícímu člověku
se mi mnohé vyjasňuje až nyní, na stáří. Zůstat si věrný a dodržet závazek daný sobě navzájem a před Bohem určitě
něco stojí. To, co se děje dnes, že se lidé tak rozvádí, není normální. Pro děti je pak velmi těžké, že nemohou být
vychovány v úplné rodině.
paní Ryšavá: Důležité je si navzájem odpouštět. Neshody určitě byly a jsou, ale odpuštění je to nejdůležitější,
stejně jako trpělivost a láska.
Povězte nám něco o Vaší rodině.
paní Ryšavá: Jak již bylo řečeno, vzali jsme se po delší známosti v roce 1961. Manžel bydlel v podnájmu,
kam jsem se za ním přestěhovala, ale když se v roce 1962 narodil náš nejstarší syn Martin, musela jsem se s ním
nastěhovat k mamince, protože jsme se do tak malého bytečku nevlezli. Na nový byt se tehdy dlouho čekalo
a i přesto, že jsme byli zařazeni do pořadníku, velkou šanci na jeho získání jsme neměli, protože ani jeden z nás
nebyl ve straně.
pan Ryšavý: Nakonec se našel dvoupokojový byt na Lužickosrbské ulici, ale tam v žádnou roční dobu nesvítilo
slunce a to mi hodně vadilo. Na radu jednoho známého jsme si proto zažádali o parcelu na Dolnomlýnské ulici
a začali stavět vlastní dům.
Při stavění domku jsem se
od zedníka naučil spoustu
užitečného. Své stavitelské
dovednosti jsem později
mohl několikrát uplatnit při
různých brigádách, např.
i na farním středisku nebo
u mého
syna
Pavla
v Kojetíně.
Stěhovali jsme se sem
na traktoru, s odstupem času
nám to připadne velmi
komické. Je to zvěčněno
i na jedné z mnoha
dobových fotografií z mého
fotoaparátu. V době, kdy
jsme začali stavět, byl už
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na světě i druhý syn Petr, který se narodil v roce 1965. A v novém domě se nám narodili ještě dva synové - v roce
1971 Pavel a v roce 1973 Mirek. Vytoužené holčičky a potažmo i sestry, která by místo kluků pomáhala v kuchyni,
jak synové často říkávali, jsme se sice nedočkali, ale o to více nám synové dělají radost. V současnosti se můžeme
těšit ze čtyř vnuček. Dva synové s rodinami bydlí v Šumperku, jeden v Praze a jeden je knězem v Kojetíně.
Jaké to je, mít syna knězem? Jak jste reagovali na jeho rozhodnutí jít jinou cestou než ostatní?
paní Ryšavá: Jeho rozhodnutí nás nezaskočilo, ba naopak, byli jsme tomu – a stále jsme – rádi. Tušila jsem to,
matka to vždy vytuší. Nejprve – pod vlivem tehdejšího kněze P. Heřmana, který byl sám premonstrát, odešel
po ukončení studia do mnišského řádu premonstrátů. Po roce však zjistil, že toto není jeho cesta, a tak se rozhodl
stát knězem. Začal tedy studovat bohosloví na Teologické fakultě v Olomouci.
pan Ryšavý: Po studiu teologie a kněžském svěcení nastoupil jako kaplan ve Slavičíně. Po půl roce odešel
do Kojetína, kde působí jako farář dodnes.
paní Ryšavá: Má zde mnoho práce, jak kněžské, tak administrativní. Rovněž má na starosti křesťanskou školku,
do které chodí 30 dětí. Každých čtrnáct dní za ním jezdím, abych mu vyprala, navařila, uklidila Mnohdy, abych ho
vůbec viděla, musím zajít na mši. Tak málo má času. Být knězem je krásné, ale zároveň i velice náročné povolání.
Jaké stopy zanechala na vaší křesťansky orientované rodině totalita?
pan Ryšavý: Samozřejmě jsme se tak trochu vymykali. Každý rok jsem musel v práci podepisovat, zda jsem se
vyrovnal s náboženskou otázkou a z důvodu mé víry jsem nemohl zastávat nějaký vyšší post a dělat někomu
nadřízeného. V sedmdesátých letech dělal náměstka ředitele můj známý a ten mi navrhl, že bych mohl šéfovat
jedné laborantce a mít na starosti sklad, a tak si vydělat i více peněz. Samozřejmě jsem se zaradoval a souhlasil
s tím. Ten známý však nebyl ve straně a nečetl tudíž můj kádrový posudek, a tak poté, co to navrhl řediteli, dostal
samozřejmě zamítavé stanovisko. Tak se mi potom šel omlouvat, že to prostě nejde. A tak jsem do důchodu zůstal
věrný své laboratoři a nikomu nešéfoval.
Kluci chodili do náboženství a jednou mi jejich ředitel zavolal, zda jsem si vědom toho, jaký zmatek jim působíme
v jejich vědomostech, když ve škole slyší nějaké učivo a v náboženství zase něco jiného. Naštěstí z toho nic dalšího
nebylo.
paní Ryšavá: Já, coby dcera Němce a ještě k tomu věřící jsem nemohla jít studovat vysokou školu, jak jsem si
přála. Na pozici pouhé laborantky jsem nikomu nebyla na očích, a tak mě nechali být. Byla jsem ráda, že jsem si
mohla udělat chemickou nástavbu. Jak ale říkal manžel, představa, že budu dělat někdy něco jiného, se samozřejmě
nikdy nemohla naplnit.
pan Ryšavý: V té době nebylo možné se setkávat s ostatními věřícími veřejně, tak jak je tomu dnes. Pod vlivem
otce Hrubiše jsme však založili společenství rodin a scházeli jsme se v domácnostech. Náš domek k tomu byl jak
stvořený, protože se nachází v klidné části města. Setkávali jsme se společně s Kubovými a Balcárkovými
z Velkých Losin a s Bočkovými a Kopřivovými ze Šumperka. Také jsme se často účastnili setkání s P. Zvěřinou,
který do Šumperka občas jezdíval. Setkání
s ním se konala u Vítů či Kopřivů. Dodnes je
pro mě otázkou a zároveň tajemstvím,
proč lidi takového formátu, jako byl
P. Zvěřina, si Bůh k sobě povolává tak brzy.
Jste oba dva v důchodu. Čím vyplňujete svůj
čas? Stále se věnujete fotografování
a horolezectví jako za mlada?
paní Ryšavá: Je pravda, že než jsme se vzali,
brával mě můj budoucí manžel na hory často,
aby si mě otestoval i v této oblasti . Také
jsme oba velice rádi fotografovali a chodili
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společně do fotografického kroužku. Ale znáte to sama, jak přijdou děti, zájmy jdou stranou a nejdůležitější se
stává starost o rodinu. Takže mým zájmem se stala práce, rodina, domácnost, práce o dům a zahradu, a tak to
zůstalo až doposud. Velkou radostí jsou pro nás vnučky – Petra (24), Kristýna (23), Kateřina (10) a Karla (7).
pan Ryšavý: Je to až dojemné, když od nás odchází Karlička, vždy mi udělá křížek na čelo. Já jí to samozřejmě
vždy oplácím.
paní Ryšavá: Můj čas byl vždy opravdu hodně vyplněný. Když
výše zmíněný P. Heřman odešel ze Šumperka, na čas působil
na Svatém Kopečku u Olomouce. Deset let jsem tam jezdívala
týden co týden zdobit zdejší kostel Navštívení Panny Marie
květinami. Někdy jsem pomáhala i v kuchyni. Ale to tam raději
nepište.
pan Ryšavý: Stále ještě jsem vášnivý turista. Příroda mě
přitahovala stejně jako hory. V Tatrách a Dolomitech to téměř
znám jako „své boty“, mohl bych tam skoro dělat průvodce.
Bůh zařídil svět velmi krásný a já dokonalost přírody stále více
obdivuji. Rád jsem zdolával místa, kam zavítaly nějaké známé
osobnosti. Byl jsem např. na Kasprově vrchu, jenž se nachází
na hranici mezi Slovenskem a Polskem. Ten navštívil rovněž
i samotný papež Jan Pavel II., který byl znám svou láskou
k horám. Stejně jako on jsem navštívil i místo pod
Matterhornem (z italské strany) nad městem Cerirnií. Projezdil
jsem toho opravdu hodně, nejvyšší hora, jejíž vrchol jsem
zdolal, je Mont Blanc. Zde jsem i na samém vrcholu
Na vrcholu Sassongher (2 665 m.n.m)
přenocoval. Jedním z mých dalších horolezeckých zážitků byl
v Dolomitech – 22. 8. 2012
výstup na krásnou skalní věž Guglia v pohoří Brenta. Mnohdy
jsme při našich výpravách chodívali – hlavně v Tatrách – mimo povolené cesty, a proto jsme se chtěli zaregistrovat
s několika přáteli (mezi jinými i s Tomem Špánikem z kostela) u horolezců, abychom k tomuto takto získali
oficiální oprávnění. Předseda sice tušil pravý důvod naší registrace, ale my jsme kupodivu neodešli hned po
zaregistrování a s klubem horolezců zažili spoustu pěkných chvil. Dokonce jsem se na deset let stal jejich
předsedou.
Vše nebylo však vždy tak idylické, hory mají své zákony. Např. při výstupu na Matterhorn ze švýcarské strany
jsem ve výšce 4 200 m pocítil vliv nedostatečné aklimatizace a musel se vrátit. Po sestupu asi 200 m bylo
po obtížích. Když jsme byli na výpravě na Kavkaze, zabil se nám tam vedoucí, spadl do ledové trhliny. Kromě
velkého smutku jsme mohli zároveň na vlastní kůži pocítit neschopnost tehdejší sovětské byrokracie. Jak jsem se
pak dozvěděl, nakonec ho přivezli do Československa – zcela nepochopitelně – zpopelněného v urně. Utrpěl jsem
na horách i zranění. Při jedné návštěvě Tater mi padající kámen rozdrtil dlaň. Musel jsem nejprve se zavázanou
dlaní sejít dolů do myslivny pod Kriváněm (cesta trvala 4 hodiny), odtud zavolali do Smokovce pro sanitku, která
mě nakonec převezla do popradské nemocnice. Nejprve mi ruku umrtvili a snažili se ji spravit takto, ale nakonec ji
musel operovat sám primář. Málem jsem přišel o prst, ale nakonec mi ho zpevnili šrouby. Mám opravdu na co
vzpomínat a za co děkovat. Teď v sobotu máme setkání s horolezci na Rabštejně, kdy budeme vzpomínat na tři
kamarády, kteří zahynuli před dvaceti lety, když se v zimě rozhodli zdolat Mont Blanc, ale ztratili se a nikdy nebyli
nalezeni, a na našeho předsedu, který zahynul na Kavkaze pod lavinou před třiceti lety.
Mým dalším koníčkem bylo fotografování. Kdybyste někdy opět přišla, určitě bychom fotky, které jsem vyfotil,
neprohlédli za jedinou návštěvu. V současné době stále hodně fotím, ale na horolezectví spíše vzpomínám.
Na závěr našeho rozhovoru nesmí chybět nějaká myšlenka pro čtenáře Tamtamu.
paní Ryšavá: Mou životní posilou jsou slova: „Jak Pán dá“. A všechno v životě se snažit brát, jak to přichází bolest i radost, vše patří k sobě.
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pan Ryšavý: Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou by měli mladí ve svém životě učinit, je vybrat si dobrého
partnera pro život, aby byl věřící a schopen s tím druhým žít v tom dobrém i zlém. Pro všechny, bez rozdílu věku,
platí, že plnění Desatera není jen nějakým omezením, ale účinným návodem, jak by se lidé k sobě měli chovat.
Páter Halík na otázku, proč věří v Boha, odpovídá: „Protože to je pravda.“ I já se s touto myšlenkou ztotožňuji.
Postupem let se řada věcí v mém životě vyjasnila, nemám žádné pochybnosti o víře a jsem přesvědčený, že Bůh
mluví pravdu a je pravda.
Rozhovor s manžely Ryšavými byl ukončen dalším pozváním. Abych se prý ještě mohla podívat na fotky, na
které bohužel nezbyl čas. Kdyby mi vybyl čas, udělala bych to ráda, abych si ještě jednou mohla užít jejich vlídnosti
a pohostinnosti. A možná tak i zaslechla něco dalšího, co třeba nezaznělo v úplnosti či se objevilo pouze mezi
řádky. Do psaných slov se vše nevměstná - třeba nesmírná obětavost paní Ryšavé, která se projevovala během
jejího života nejen drobnými skutky, ale i činy, o kterých ona moc nemluví…
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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SVÁTOST SMÍŘENÍ
Nový život, který jsme přijali v iniciačních svátostech (křest, biřmování, eucharistie – o nichž byla řeč
v předchozích číslech) může být poškozen nebo zcela zničen, protože ani křest, biřmování či eucharistie v nás
neničí žádostivost, která zůstává v člověku jako důsledek hříchu (sama žádostivost hříchem není, ale k svádí
k němu). Z toho důvodu dal Pán církvi dvě svátosti, které pomáhají při zranění způsobené hříchem a zlem a které
proto nazýváme svátosti uzdravování: svátost smíření a pomazání nemocných (Ježíš totiž jak odpouští hříchy, tak i
uzdravuje nemocné – Mk 2,9-10).
V tomto pokračování našeho tématu o svátostech se tedy zaměříme na svátost smíření. Protože i na tuto
svátost se dá dívat z mnoha pohledů, my se budeme inspirovat především tím, jak o ní hovoří Katechismus.

Na úvod si připomeňme, že mši svatou dělíme
na čtyři části: úvodní obřady (začíná příchodem
a končí vstupní modlitbou), bohoslužba slova (začíná
čtením z Písma svatého a končí přímluvami),
bohoslužba oběti – slavení eucharistie (začíná
přípravou obětních darů a končí svatým přijímáním)
a závěrečné obřady. My si podrobněji přiblížíme
průběh třetí části mše svaté – bohoslužby oběti –
abychom mohli plněji prožívat její slavení.
Pro pojmenování svátosti smíření se někdy
používají i jiné názvy, které také vystihují, co tato
svátost působí: Můžeme se tak setkat s označením:
svátost obrácení, pokání, svátost zpovědi, odpuštění,
smíření.
Proč svátost smíření po křtu?
Jak už bylo řečeno v úvodu, křest neodstranil
křehkost a slabost lidské přirozenosti ani náklonnost
ke hříchu, kterou nazýváme žádostivost. Ta zůstává
v pokřtěných a oni proto při svých zkouškách v boji o
křesťanský život musí být podporováni Kristovou
milostí.
Z tohoto pohledu tak můžeme znovu vidět, že
svátosti, v tomto případě svátost smíření, nám Bůh
dává jako „pomoc na naší cestě do nebe“ a jsou
„znamením trvalé Boží starosti o člověka“ – jsou
Božím darem.

stále potřebuje očišťování (díky lidské slabosti a
hříšnosti).“
Výzva k obrácení a pokání nemá být vyjádřena
jen vnějším skutkem („šel jsem ke zpovědi“), ale má
být především záležitostí našeho srdce. Svátost
smíření tak má být důsledkem mého vnitřního
obrácení se k Bohu a ne jenom splněním povinnosti
nebo zvyku, že „se jde před Vánoci, nebo Velikonoci
ke zpovědi.“

Různé způsoby pokání
Vnitřní obrácení a pokání se může projevovat
různými způsoby. Písmo i Otcové zdůrazňují hlavně
tyto tři: půst, modlitbu, almužnu, které vyjadřují
obrácení ve vztahu k Bohu (modlitba), bližnímu
(almužna) a sobě (půst).
Toto obrácení se má projevovat v našem
každodenním životě – např. mohu vzbudit úmysl, že
chci svoje denní starosti přijímat s trpělivostí a
obětovat je Bohu (život se může stávat modlitbou);
že dám svým bližním (manželovi, dětem, kolegům
v práci, přátelům, nemocným, atd.) trochu víc svého
času (projev almužny); že budu omezovat nějaký svůj
špatný návyk, sklon (forma postu). Katechismus

Vnitřní pokání
Kristova výzva k obrácení nemá být pouze
otázkou jedné vykonané svátosti smíření, ale má
zaznívat v našem životě neustále. Jak říká
Katechismus: „Druhé obrácení je trvalý úkol pro
celou církev, v níž jsou i hříšníci; je zároveň svatá i
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shrnuje, že nejbezpečnější cestou pokání je vzít svůj
každodenní kříž a následovat Ježíše - možná proto, že
tato cesta je mnohdy také tou nejtěžší.
Bůh nám ale také nabízí pomoc, jak touto cestou
vnitřního pokání a obrácení jít, a to především ve
svátosti eucharistie, také skrze četbu Písma,
modlitbu, dobré skutky, kdy může můj vztah k němu
růst, kdy mohu vnímat jeho lásku vůči mně a čerpat
sílu, abych na ni dokázal odpovědět. Jak to také
vyjadřuje podobenství o „marnotratném synu“ (Lk
15,1-24).
Význam a původ svátosti smíření
Když se takto díváme na to, co znamená vnitřní
obrácení a pokání, možná si uvědomujeme, jak jsme
někdy tomuto ideálu vzdálení právě pro svoji
náklonnost ke hříchu. Bůh nás ale neodsuzuje. Ve
svátosti smíření nám podává skrze Krista svoji ruku,
abychom se obrátili od zla a hříchu a vydali se na
cestu za ním.

tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,22-23) Moc
odpouštět hříchy přešla od apoštolů na biskupy a oni
ji mohou předat kněžím. Není to tedy kněz, kdo
odpouští hříchy, ale sám Kristus a kněz pouze
zprostředkovává Boží odpuštění. Když pronáší slova
„uděluji ti rozhřešení...“ jedná „in persona Christi“.
Občas můžeme slyšet poznámky typu: „K tomu
faráři bych v životě nešel.“ Z toho, co jsme si řekli,
vidíme, že není až tak důležité, jaký kněz ve
zpovědnici je, protože se při svátosti smíření
setkávám v knězi především s Kristem, který mi
odpouští hříchy. Také ale zároveň musíme přiznat, že
z lidského hlediska je pro nás snazší setkat se
s Kristem skrze kněze, který chce být Božím
nástrojem, než skrze kněze, který až příliš zdůrazňuje
sebe a sebe klade do role soudce.

Tady si opět připomeňme, že jenom Bůh má
moc odpouštět hříchy. Ježíš o sobě říká: „Syn člověka
má moc na zemi odpouštět hříchy.“ (Mk 2,10) Tuto
svoji moc vykonával a také ji z moci své autority
svěřil lidem, aby ji vykonávali jeho jménem.
Odpuštění hříchů je prvním Kristovým příkazem po
vzkříšení: „Přijměte Ducha svatého, komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte,

Skrze svátost smíření přijímáme milost posvěcující nebo se v ní posilujeme a dostáváme také mnoho milostí
pro život s Bohem.
Svátost smíření jsme povinni přijmout alespoň jednou za rok. Dobré ale je, když přijímáme svátost smíření
častěji. Častější zpověď totiž posiluje duši k dobrému, oslabuje zlé náklonnosti a vychovává svědomí, aby bylo
citlivější.
Svátost smíření je nevyhnutelně nutným prostředkem spásy pro katolického křesťana, který těžce zhřešil a
může se vyzpovídat. Kromě toho je povinen přijmou svátost smíření, kdo je v nebezpečí smrti a je si vědom
těžkého hříchu. Pokud nemá možnost se vyzpovídat, má litovat hříchu z lásky k Bohu a toužit po svátosti smíření.
Na konkrétní průběh svátosti smíření se zaměříme příště. Pro doplnění přikládám na závěr jeden článek, který
může opět doplnit a rozšířit náš pohled na tuto svátost.

ZPOVĚĎ NENÍ ŽÁDNÁ UMÝVÁRNA
Jednoho dne, když jsme doprovázeli otce Luigiho k nám domů, jsme si začali povídat o zpovědi, a to ve
stylu „všechno, co jste kdy chtěli vědět, ale nevěděli jste, koho se zeptat“. Jelikož je otec Luigi typ kněze, který
dokáže věci obtížné vysvětlit jednoduchými slovy, rozhodli jsme se, že do následujících řádků zařadíme ty
nejdůležitější body z našeho „přátelského klábosení“.
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Co je vlastně zpověď?
Je to svátost, která je známa většinou pod
názvem zpověď, ale je dobré si uvědomit, že se
používají i další označení: svátost smíření či pokání.
To nejsou jen jiné způsoby, jak můžeme nazvat tutéž
věc, ale vyjadřují jednotlivé aspekty téže svátosti.
Seznam hříchů, tedy zpověď, je méně důležitá,
protože jejím hlavním bodem je pokání, tedy vědomí
hříchu, a tím i vědomí Boha – hřích totiž vždy souvisí
se vztahem k Bohu. Pokání znamená, že si člověk
uvědomuje, že vykonal něco proti sobě, proti někomu
jinému, ovšem především že zhřešil proti Bohu.
Smíření se nevztahuje pouze k Bohu, nýbrž k celé
církvi, společenství, a tím se vysvětluje důležitost
přítomnosti kněze. Nakonec následuje také smíření s
člověkem samotným, což je vysvobození od tíhy
hříchu, jelikož právě vědomí hříchu určuje tíži
svědomí.
Z jakých hříchů bychom se měli zpovídat?
Začneme-li shora, pak zpověď slouží
především k vyznání smrtelných hříchů, protože když
se jich člověk dopouští, přetrhává vztah s Bohem,
morálkou a svědomím. Ne náhodou je za některé
hříchy trestem exkomunikace, což znamená doslova
„odebrání ze společenství“. Svatý Tomáš říká: „Ti,
kteří se dopouštějí smrtelných hříchů, jich mají
málo.“ Znamená to, že opakují stále ty stejné hříchy.
Pokud je někdo vrah, je pravděpodobné, že po první
vraždě nebude mít problém dopustit se další. Je to
však stále stejný hřích. Podobně to funguje
u cizoložníka – jakmile se naskytne další příležitost,
hned jí využije. Někdo se může dopustit cizoložství,
ovšem ihned toho litovat a bude se chtít okamžitě
navrátit zpět k věrnosti a ke správnému životu a už
do hříchu neupadnout.
Pak tu máme lehký hřích. Do toho je velmi
lehké spadnout a je také nejčastější. Například to
jsou obvyklé neshody ve vztahu dvou manželů či
jiných rodinných příslušníků. Za určitých okolností je
také vynechání či zanedbání něčeho považováno za
těžký hřích. Pokud manžel či manželka nemilují svého
partnera, dříve nebo později se rodina nevyhnutelně
rozpadne. Nejedná se o nevěru, ale o nedostatek
lásky, který je zanedbáním, jež vede k rozpadu
svazku. Je zřejmé, že zpověď je nezbytná pro smrtelné
hříchy, abychom se oprostili od břemena, které by se

za nějakou dobu mohlo stát neúnosným, a je
dobrovolná pro hříchy lehké. Hříchů tohoto typu
běžně litujeme během modlitby na začátku mše svaté
nebo dalšími skutky pokání.
Existuje však jiný aspekt, který bychom měli
brát v potaz, a to, že hřích – tak jako všechny drogy –
pomalu vytváří závislost. Je jen otázkou času přejít
z lehkého hříchu na těžký a z něj pak na smrtelný.
A jak existují návyky konat dobro, kterým se říká
ctnosti, existují návyky konat zlo, což jsou neřesti.
Dám příklad – jestli je nějaký člověk k někomu zvlášť
silně, až chorobně sexuálně přitahován a nesnaží se
tuto tendenci nijak ovládat, je možné, že se dříve či
později dopustí cizoložství, nebo dokonce znásilnění.

Církevní otcové tvrdí, že zpověď je jako
druhý křest, je to způsob, jak se vrátit zpátky
do původní milosti, kterou ztratíme s hříchem.
Pravidelnou zpovědí se naše duchovní cesta stává
jistější a rychlejší. Někteří světci se zpovídali každý
den. Proč to dělali? Dávali velký pozor, aby něco
nezanedbali nebo neopomenuli, tedy na dobro, které
mohli během dne vykonat, ale z různých důvodů jej
nevykonali, např. ze spěchu, z nesoustředěnosti,
ze zvyku… Je jasné, že zpověď není žádná umývárna,
kam se zajdeme trochu očistit, nýbrž okamžik, v němž
se člověku dostává úplné spásy a duchovního růstu.
Méně známý aspekt zpovědi, ovšem o to
neobyčejnější, je ten pozitivní – dosažení duchovní
síly Ježíše Krista, která nám dává nejen schopnost
dále nehřešit, ale i konat dobro.
(z knihy: Ďáblovi tváří v tvář, Lucia a Francesco
Casadei)
P. Petr Káňa
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FAUSTYNA KOWALSKA

SVĚTEC MÉHO SRDCE

(25. srpna 1905, Glogowiec – 5. října 1938, Krakov, Polsko
Maria Faustyna Kowalska (rozená Helena Kowalska) byla polská řeholnice a mystička, členka Kongregace sester
Matky Božího Milosrdenství. Její život byl prostoupen mnoha milostmi, ale i těžkostmi a velkým utrpením. Poslání,
ke kterému byla vyvolena, spočívá v připomenutí milosrdné Boží lásky a v předání nového způsobu úcty k ní, tj.
slavení svátku Božího milosrdenství první neděli po Velikonocích, uctívání obrazu milosrdného Ježíše, modlitba
Korunky a uctívání Hodiny milosrdenství – hodiny Ježíšovy smrti čili třetí hodiny odpoledne. Faustyna je nazývána
apoštolkou Božího milosrdenství. Zemřela ve 33 letech v Krakově-Łagiewnikách na tuberkulózu. Teology je řazena
k vynikajícím církevním mystikům. Dne 30. dubna 2000 byla Janem Pavlem II. prohlášena za svatou.

Helena Kowalska, později sestra Marie Faustyna –
apoštolka Božího milosrdenství – se narodila jako třetí z deseti
dětí v chudé rolnické rodině ve vesnici Glogowiec v Polsku.
Do školy chodila necelé tři roky, v 16 letech musela odejít
z domu, aby sama vydělávala a pomohla své rodině. Hlas
povolání vnímala od sedmi let, ale rodiče ji nebrali vážně
a s jejím vstupem do kláštera nesouhlasili. První světová válka
však utvrdila Helenu v jejím už dřívějším rozhodnutí, že svůj
život obětuje Bohu a službě bližnímu. Ježíš ji volal stále silněji,
v žádném klášteře ji však nechtěli přijmout, až se to nakonec
podařilo ve Varšavě v Kongregaci sester Matky Božího
Milosrdenství.
Helena se stává řeholnicí sedm let po válce, jako
dvacetiletá, roku 1925. Vstup do kláštera byl pro ni radostí, ale i
zklamáním, očekávala více prostoru pro modlitbu, ale její den
byl naplněn převážně prací. Sestry v klášteře byly rozděleny
na tzv. „profesky", které se modlily a vyučovaly, a na chudé
sestry, mezi které patřila i Faustyna, které vykonávaly např. práci
kuchařky, zahradnice, vrátné apod.
Faustyna byla tichá a nenápadná, takže nikdo netušil její mimořádný mystický život s Ježíšem, působila
přirozeně a vyrovnaně, byla přející a ochotná pomáhat. Stále se snažila o co nejdokonalejší spojení s Bohem a
záchranu duší skrze modlitby a oběti. Měla neobvyklé vize, zjevení, skrytá stigmata i schopnost číst v lidských
duších. Prožívala i velmi bolestné mystické zkušenosti, tzv. temné noci duše, a následně duchovní i morální
utrpení, když se snažila plnit Boží vůli, kterou jí zjevoval. Spolusestry si myslely, že si zjevení vymýšlí,
aby vynikla, Faustyna tak zažívala mnoho ponížení. V posledních letech života se přidaly i fyzické obtíže; plíce
a zažívací ústrojí bylo zachváceno tuberkulózou.
Hloubku jejího duchovního života odkrývá deník, který napsala během posledních čtyř let života na jasnou
žádost Pána Ježíše. Do něj autorka zapisovala především „setkání“ vlastní duše s Bohem.
Této prosté, nestudované, ale zcela oddané a Bohu důvěřující řeholnici svěřil Pán Ježíš, aby šířila celému
světu pravdu o nekonečném Božím milosrdenství. Dnes velmi známý obraz Milosrdného Ježíše, z jehož boku
tryskají rudé a bílé paprsky, které naznačují krev a vodu, jež prolil Ježíš na odpuštění všech hříchů, jí byl zjeven
22. 2. 1931. Ježíš jí řekl, aby dala namalovat to, co viděla, a přidala nápis „Ježíši, důvěřuji Ti“. Ježíš si přál, aby se
první neděli po Velikonocích slavil svátek Božího milosrdenství a naučil Faustynu modlitbu – Korunku k Božímu
milosrdenství, která má velkou moc vyprosit lidem mnohé milosti.
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První neděle po Velikonocích má být svátkem Milosrdenství,
neboť ukazuje těsnou souvislost mezi vykoupením a Božím
milosrdenstvím. Souvisí to i s liturgií této neděle, při které se
v evangeliu sv. Jana dozvídáme, jak Kristus ustanovil svátost smíření.
Obraz Milosrdného Ježíše znázorňuje zmrtvýchvstalého Spasitele, který
přináší lidem pokoj skrze odpuštění hříchů za cenu svého utrpení
a smrti na kříži.
Charakteristické pro tento obraz Krista jsou dva paprsky.
Znamenají jednak svátosti a všechny milosti Ducha svatého, jehož
biblickým symbolem je voda, a také nové příměří Boha s lidmi,
uzavřené Kristovou krví. Obraz má člověku připomenout i povinnost
důvěry v Boha a činné lásky k bližnímu, neboť ani ta nejpevnější víra
není bez skutků nic platná.
S úctou k tomuto svátku spojil Pán Ježíš zvláštní přísliby věčné
spásy, velkých pokroků na cestě ke křesťanské dokonalosti apod.
Ve dnech 13. - 14. září 1935 nadiktoval Pán Ježíš sestře
Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství. Jedná se o modlitbu
o milosrdenství, na odprošení a usmíření Božího hněvu. Ti, kdo se tuto
Korunku modlí, spojují se s Ježíšovou obětí na kříži a spolu s Ježíšem
obětují Bohu Otci „tělo a krev, Duší a Božství Ježíše Krista na smír
za hříchy vlastní a celého světa.“ Odvolávají se na lásku, kterou
nebeský Otec obdarovává svého Syna a s ním všechny lidi.
V říjnu r. 1937 v Krakově doporučil Pán Ježíš Faustyně,
aby lidé uctívali hodinu jeho smrti: „Kdykoli uslyšíš, jak hodiny
odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství … svolávej Boží
milost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro
všechny duše otevřeno mé nitro dokořán.“
Šíření úcty k Božímu Milosrdenství nevyžaduje nutně mnoho slov, ale vždy křesťanský postoj víry, důvěry
v Boha a růst v milosrdenství. Sestra Faustyna byla svým životem příkladem takového postoje. Cesta sestry
Faustyny je tak cestou za konečným štěstím u Boha; navzdory ponižování i únavě jde o to vytrvat, i když všechno
vypadá naprosto beznadějně a člověk se cítí zcela neschopný. Vždyť ve spojení s Bohem je nepřemožitelný. Tento
Bůh, jehož velikost a lásku nejsme schopni pochopit, přijal místo nás chudobu, ponížení a utrpení, což jsme vzali
jako samozřejmost. Když pak na nás samotné přijde utrpení a těžkosti, hned k němu voláme o pomoc. A on nám
dává zcela zadarmo své milosrdenství, které přemůže všechno zlo. Tohle pochopila Faustyna a i když lidsky
neměla šanci cokoli změnit, s Bohem vykonala dílo nesmírné ceny pro celý svět. My všichni jsme dědici pokladu
svěřeného primárně svaté Faustyně a následně celému světu. Bylo by škoda tyto dary nevyužít.
Dokumentem veliké ceny je „Deníček“ sestry Marie Faustyny Kowalské, psaný na přání samotného Ježíše
Krista. Sestra Faustyna zde kromě jiného uvádí doslovné výroky Spasitelovy.
„Když se přicházíš vyzpovídat, buď si vědoma, že to já sám na tebe čekám ve zpovědnici. Zahaluji
svou přítomnost osobou kněze, ale sám působím v duši.“
„Dcero má, navždy si pamatuj, že pouze těžký hřích mě vyhání z duše, ale nic víc.“
„Má dcero, svaté přijímání vynechávej jen tehdy, když dobře víš, žes těžce pochybila, kromě toho ať ti
žádné pochybnosti nezabraňují, aby ses se mnou spojovala v mém tajemství lásky. Tvé malé chybičky
se ztratí v mé lásce jako stéblo slámy, hozené do sálajícího ohně.“
„Mé Srdce bolí to, že dokonce ani vyvolené duše nechápou, jak je mé milosrdenství veliké; jejich styk
se mnou je jistým způsobem nedůvěřování. Ach, jak velice to zraňuje mé Srdce! Vzpomeňte na mé
utrpení, a nevěříte-li mým slovům, věřte aspoň mým ranám!“
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„Hříšníci nedoceňují význam svaté zpovědi, zejména nesmírnou cenu stálého zpovědníka, který je i
vůdce jejich duše: Věz, že je to má veliká milost, když já duši dávám vůdce. Mnoho duší mě o to prosí,
ale ne všem tuto milost dávám.“
„Nemáš si příliš dělat z protivenství. Svět není tak silný, jak se zdá, jeho síla je přesně vymezena. Věz,
má dcero, že pokud je tvá duše naplněna žárem mé čisté lásky, pak všechny těžkosti prchají jako mlha
před paprskem slunce a bojí se zachytit se na takovou duši a všichni protivníci se bojí něco si začít,
neboť cítí, že ta duše je silnější než celý svět.“
„Nedbej příliš na to, co říkají lidé, dovol, ať tě každý posuzuje, jak chce. Neospravedlňuj se, v ničem
ti to neuškodí. Dej všechno při prvním náznaku požádání, i kdyby to byly věci nejpotřebnější.“
„Má učednice, měj velikou lásku k těm, kteří ti působí utrpení, čiň dobře těm, kteří tě nenávidí.“
(Odpověděla jsem: Můj Mistře, vždyť ty vidíš, že k nim lásku necítím, a to mě trápí.) Ježíš mi
odpověděl: „Cit není vždy ve tvé moci, podle toho poznáš, zda máš lásku, když po prožitých
nepříjemnostech a protivenstvích neztrácíš pokoj, ale modlíš se za ty, kteří ti způsobili utrpení,
a přeješ jim dobré.“
Anička Rozsívalová

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE VE SPOLUPRÁCI S CENTREM PRO RODINU ŠUMPERK

SRDEČNĚ ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

P. PETRA KÁNI

„PŘÍPAD FARÁŘE PŮČKA ANEB JEDEN Z PROCESŮ
PROTI CÍRKVI V PADESÁTÝCH LETECH“
12. dubna v 19.00 na farním středisku v Šumperku
Vstupné dobrovolné
František Půček, farář nedašovské farnosti, musel čelit výslechům a trýznění v žaláři kvůli
svým kázáním. Spolu s ním byli obviněni i další lidé, kteří se jej odvážili bránit. Spontánně
se postavili na odpor proti estébákům, kteří tohoto duchovního přijeli zatknout. Následovala tvrdá odplata, během níž byla vesnice obklíčena vojskem a vzbouřenci byli pozatýkáni a krutě týrání v místní škole.
O okolnostech tohoto případu a dalších souvislostech uslyšíte na přednášce.
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ
VOKÁLNÍ HUDBY – ŠUMPERK 2013
Milé sestry a bratři,
od roku 1992 se v pravidelných dvouletých intervalech sjíždějí
do Šumperka sbory domácí i zahraniční, aby se zúčastnily Mezinárodního
festivalu duchovní vokální hudby. XI. ročník festivalu se uskuteční
ve dnech 23. – 26. 5. 2013.
Jako každé dva roky se na každého z Vás i tentokrát obracíme
s prosbou o pomoc při ubytování našich hostů. Letos jich přijede zhruba 100 a velmi dobře víme, že bez Vaší
vstřícnosti a ochoty nejsme schopni zajistit jejich pobyt.
Hosté minulých ročníků vždy s velikým překvapením, uznáním a obdivem hovořili právě o Vás –
o rodinách, které jim poskytly nejen střechu nad hlavou, ale které svou laskavostí a štědrostí vydaly nejkrásnější
svědectví o dobrém Bohu.
Za Vaši pomoc opět nabízíme volné vstupenky na všechny festivalové koncerty a účast na společenském
večeru v zrcadlovém sále a přilehlých prostorách divadla v Šumperku s občerstvením i dobrým vínem ...
Pokud chcete a můžete pomoci, vyplňte, prosím, formulář, který najdete zde v časopise nebo
v kostele v přihrádce u Katolického týdeníku a vhoďte ho do označené krabičky v našem kostele, nebo ho
zašlete na uvedenou adresu či e-mail.
Velmi bychom si přáli, aby i letošní ročník byl nejen hudební slavností, ale i neobyčejným prostorem pro
setkávání člověka s člověkem a člověka s Bohem.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Za Scholu od sv. Jana Křtitele
Vít Rozehnal

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

Musicae vocalis spiritualis feriae internationales
Mezinárodní festival duchovní vokální hudby
Šumperk 23. – 26. května 2013 (čtvrtek – neděle)
Jméno ubytovatele:

…………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………

Telefon domů:

………………………………

Počet osob, které ubytujete: ……………………..
Jazyková znalost:

……………………………..
Podpis: ………………

Kontaktní adresa:
Mgr. Anna Rozsívalová, Janáčkova 71, 787 01 Šumperk,
telefon: 721 630 614
e-mail: kunhuta@yahoo.co.uk
Tam&Tam – Číslo 4, ročník 4, duben 2013
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života
Psycholožka Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková nabízí poradenství a psychoterapii i v novém roce. Procházíte
obtížným životním obdobím, vztahy s ostatními nejsou uspokojivé, máte problémy v partnerském vztahu, stojíte
před životním rozhodnutím, postrádáte smysl života či stojíte o osobní růst? Pak je poradenství určeno právě
pro Vás. Objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy a probíhají v učebně
Centra pro rodinu v UVAXU.
Pravidelné aktivity
Sedmikrásek - program pro předškolní děti a jejich maminky. Každou středu od 9.30 do 11.30 na farním
středisku. Struktura programu: modlitba, říkadla, cvičení, tvořivá dílna
- 3. 4. – jarní věneček,
- 10. 4. – malá burza oblečení.
Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou každé pondělí od 16.30 do 18.30 na farním středisku.
Cvičení s rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30
na farním středisku; 25 Kč/lekce.
Angličtina pro začátečníky (každé úterý)
1. skupina Začátečníci I. + III. 16.15-17.15
2. skupina Začátečníci II. 17.30 - 18.30
Němčina pro začátečníky
vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX. Info - 731 402 39
Pro ženy
„Radost být ženou“ – sobota 13. dubna na farním středisku od 9.30 do 17.00. Celodenní program pro
ženy. Program: dva vstupy s Františkou Böhmovou na téma „O pokoře a pýše“, tvořivá dílna, modlitba,
sdílení. Bližší info na www.cprsumperk.estranky.cz; přihlášky na cprsumperk @adoc.cz.
Modlitby matek - 4. a 18. dubna v 17.00 na farním středisku
NA CO SE PTÁTE:
Tradiční příměstské tábory "Prázdninové povyražení“
Centrum pro rodinu na prázdniny opět připravuje tradiční příměstské tábory, letos s celotýdenním programem inspirovaným Cyrilem a Metodějem. Nebudou chybět tvořivé dílny, sportovní programy, vycházky do okolí, návštěva nějaké zajímavé organizace, program pro rodiče. Tábory jsou určené pro školní děti od 6 let a budou probíhat ve
dvou turnusech, první se uskuteční od 8. do 12. července, druhý od 26. do 30 srpna. Cena tábora - 800,-Kč, sponzorská cena 1000,- Kč (pro ty, který chtějí program finančně podpořit). Přihlášky a další informace - na
www.cprsumperk.estranky.cz

Kurzy
Kurz pro snoubenecké a partnerské páry - příprava na manželství
Od ledna opět nabízíme přípravu určenou zejména párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi
přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně
prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného
manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry. Případní zájemci ať kontaktují kněze
či vedoucí Centra pro rodinu (731 402 395). Podrobnosti na webových stránkách www.cprsumperk.estranky.cz
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KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
V měsících únoru a březnu se 12 zájemců z řad rodičů zúčastnilo třicetihodinového kurzu „Efektivní rodičovství“.
V tomto kurzu si rodiče měli možnost vyzkoušet, jak nejlépe
zvládnout klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do
kterých se při výchově svých dětí dostávají. Pod vedením zkušené
lektorky – Mgr. Marie Kaňovské z Hranic – společně s ostatními
rodiči a také za pomoci praktických ukázek z běžného rodinného
života – se snažili poznat, na co je třeba klást při výchově dítěte
důraz.
Rodiče zde také získali tipy a návody, jak nově nabyté
vědomosti uplatnit v domácím prostředí, načerpali novou sílu a
především chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a
profesí – rodičovství.

Na kurz efektivního rodičovství jsme se s manželem přihlásili, abychom načerpali nějaké inspirace k
výchově našich tří malých dětí. Já, asi jako každá maminka na mateřské dovolené, zažívám častější problémové
situace s dětmi a vyčerpávající nekonečné zákazy a příkazy adresované mým dětem. Kladla jsem si otázku, zda by
to šlo jinak. A tento kurz mi v mnohém odpověděl a dal za pravdu, že ano! Samo to samozřejmě nepůjde, ale
uvědomila jsem si, že některé opakující se situace nejsou mířeny přímo na mě, ale že se jim dá předcházet.
Opravdu se vyplatí dát dětem třeba 5 min soustředěné pozornosti, které jsou odměněny půl hodinkou klidu. Takže
stojí to za to a je třeba hledat stále nové cesty ke svým dětem a zároveň i k sobě navzájem. Díky za zprostředkování
tohoto kurzu.
Marta Rýznarová

V měsíci únoru a březnu jsme měli možnost zúčastnit se Kurzu efektivního rodičovství. S rozhodnutím
jsme si dali načas, je pravdou, že název nás trochu odrazoval. Leč vždy překvapující chování naší roční dcery a
nutnost řešení vznikajících výchovných situací nás přiměly k akci… S obavami a nejistým očekáváním jsme přišli
na první lekci. Počáteční bariéry hravě odstranila lektorka Marie Kaňovská. Díky ní jsme společně s celou
skupinou snadno propluli náročnými tématy
rodinných vztahů a vzájemných interakcí. Měli
jsme velké štěstí, že se sešla parta lidí, ve které
všichni směřují k Bohu, o to snazší vysvětlování a
sdělování mnohého bylo.
Je nesporné, že máme za sebou „dobrý
start“ nového myšlení ve výchově, které se v
mnohém odlišuje od způsobů, ve kterých jsme
vyrostli. Ale to, zda bude zrovna v naší rodině
efektivním či nikoliv, ovlivní míra našeho
vzájemného učení, úsilí a trpělivosti.
Děkujeme paní lektorce za čas, který nám
věnovala, a všem „efektivním rodičům“, se
kterými jsme se seznámili nebo je měli možnost
blíže poznat.
manželé Janíčkovi
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Vzteklé dítě, nervózní matka, výbuch emocí, nervózní dítě, vzteklá matka ... Vařecha, a nebo něco
tvrdšího? V tomto začarovaném kruhu jsme se doma motali, dokud se mi do rukou nedostala pozvánka na Kurz
efektivního rodičovství. Hledala jsem sama sebe ve výchově svých dvou malých holčiček, hledala jsem, jaká je
moje role, jak je mám vychovávat, aniž bych je zkazila, jak jim být moudrou matkou. Kurz mi pomohl najít se,
zjistit, co chci, a poskytl i návod, jak toho docílit. Měla jsem obrovské štěstí na lektorku Marii Kaňovskou, která
nás třemi kurzovými sobotami provedla a sdílela s námi nejen možnosti, jak by to mohlo v rodině vypadat
efektivněji, ale i zkušenosti z vlastní výchovy. Praktické příklady, konkrétní řešení. Měla jsem obrovské štěstí na
skupinu rodičů, se kterými, ač jsme se viděli poprvé, jsme se otevřeně sdíleli o běžných každodenních situacích
našich rodinných životů. Zjistit, že to "všude vypadá stejně", je tak osvobozující. Zjistit, že na to existuje efektivní
řešení, je o to víc povzbuzující. Měla jsem prostě obrovské štěstí. Díky za to. 
Kateřina Sochorová

Díky Kurzu efektivního rodičovství jsem si uvědomila, které prvky ve výchově našich dětí děláme dobře, a
které je třeba změnit. Z témat mě nejvíc zaujaly cíle nesprávného chování (tj. jak porozumět tomu, proč se dítě
chová špatně, a jak se dá tomuto chování předejít) a efektivní komunikace. V přátelské atmosféře, ke které přispěla
nejen příjemná a vstřícná paní lektorka, ale i ostatní rodiče, jsem se mohla uvolnit a sdílet s ostatními problémy,
které máme při výchově dětí, a jejich řešení. Jsem velmi ráda za takto strávený čas a získané poznatky. A teď mi
zbývá to nejtěžší – uvést je do praxe:-).
K. Štenclová

PUTOVÁNÍ SE SVATÝM JOSEFEM
Celodenní program o podzimních prázdninách – inspirovaný misijní nedělí – měl o jarních prázdninách své
pokračování. Děti školního věku mohly prožít další celodenní putování, sice už ne po světadílech, ale se svatým
Josefem. Po úvodním nelehkém kvízu s tajenkou, která zněla „Svatý Josef - pěstoun a tesař“ - se děti s opravdovým
tesařem seznámili. Ukázal jim, co vše se dá ze dřeva vyrobit a co asi samotný Josef s malým Ježíšem spolu
pravděpodobně vytesávali. Od slov se brzy přešlo k opravdové práci, každé dítě si osmirkovalo svůj dřevěný
obdélník, na který si každý různorodou technikou znázornil kříž. Pod odborným dozorem si ještě všichni zatloukli
hřebíky do velkého kříže, který pan tesař mezitím vyrobil. Kdo byl hotový, mohl jít pomáhat s přípravou oběda či
si vlastnoručně splést malou vánočku či jidášky, které se staly po svém upečení výbornou svačinkou i názornou
ukázkou toho, co asi dělala doma Panna Maria, když její „chlapi“ pracovali v tesařské dílně.
Po vydatném obědě děti čekala práce ve čtyřech skupinách - podle úryvků evangelia vyprávějících o životě
svatého Josefa měly děti za úkol zadaný příběh
zpracovat různou formou - jako divadlo, operu,
prezentaci v power pointu či jako komiks.
Samozřejmě veselí nebralo konce jak při nácviku,
tak především při samotném předvedení příběhu
ostatním. Celý program byl zakončen křížovou
cestou v kostele, při které se děti střídaly v nesení
velkého kříže pobitého hřebíky, a každý si držel
v ruce svůj vlastnoručně vyrobený kříž. Děti
odcházely domů spokojené, a to byla ta největší
odměna pro organizátory, kterým ještě jednou
děkujeme. O dvacet jedna dětí se jich staralo šest!
Lenka Špatná
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KOSTELNÍKY A AKOLYTY
Ve dnech 15.-17.3. 2013 proběhla na Velehradě Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty. Duchovní
obnovu vedl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, a v závěru také pomocný biskup olomoucký Mons. Josef
Hrdlička. Ze šumperské farnosti se této duchovní obnovy zúčastnili p. Josef Valenta, František Kašík a akolyta
Jaroslav Veselý. Duchovní obnova byla zahájena mší sv. v kapli na Stojanově.
Meditace probíhala dle brožurky Malá škola modlitby, jejíž autorem je Mons. J. Graubner. Velmi hodnotná
byla také diskuze s olomouckým arcibiskupem trvající do pozdních večerních hodin.Byla také možnost vykonat
svátost smíření, a to jak u otce arcibiskupa, tak také u otce biskupa Hrdličky. Ve chvíli volna jsme navštívili
baziliku na Velehradě a pomodlili se u sarkofágu Mons.
Stojana a pana kardinála Špidlíka. Byli jsme také na
velehradském hřbitově, kde je pohřben ThDr. František
Cinek - autor Stojanova obsáhlého životopisu. Zúčastnili
jsme se také mše sv. v bazilice. Závěr duchovní obnovy
provedl otec biskup Hrdlička, a to na kapitolu z Nového
zákona Mk, 14-29 - smrt Jana Křtitele. Po meditaci
následovala mše svatá a ukončení duchovní obnovy. Pro
všechny účastníky byla tato duchovní obnova, zvláště v
době postní, velkým zážitkem a těšíme se, dá-li Pán Bůh,
na duchovní obnovu v roce 2014.
František Kašík

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE NA VELEHRADĚ 2013
očima člena organizačního týmu
Vypravil jsem se na Velehrad, na setkání mládeže olomoucké arcidiecéze, trošku jinak než všichni ostatní
z našeho děkanátu. Teda, nebyl jsem sám, společně se mnou vyrazily i moje kolegyně animátorky (jezdíme spolu
na Animátorský kurz do Rajnochovic) – Zdiška a Danča.
Šlo o to, že jsme se přihlásili jako dobrovolníci organizátoři, a proto jsme na místě museli být už v pátek
v šest hodin. Po večeři a krátké modlitbě jsme se rozdělili do týmů, já s holkama jsme se ocitli v týmu výtvarníků,
což pro mě, naprosto výtvarně neschopného jedince, byla trošku ironie osudu. Naším úkolem byla výroba jakýchsi
“plakátů” s informacemi, co je kde, v kolik apod., to aby se účastíci v sobotu vyznali.
Po tom, co jsem udělal ty nejprimitivnější práce (nic výtvarného mi naštěstí nesvěřili), jsem se převelel
do skupiny, která kompletovala brožurky pro samotné setkání. Tam navíc byly moje kamarádky z Kněždubu, takže
se skládání, jinak naprosto nudná záležitost, proměnilo v několikahodinovou zábavu. Když píšu
několikahodinovou, tak opravdu myslím několikahodinovou, protože kolem půl druhé ráno byly všechny brožurky
poskládány (bylo jich 1600) a my jsme si mysleli, jak půjdeme spát. Jenže cestou do postele (spali jsme
na internátu Svojanova Gymnázia) jsme potkali několik lidí a tenhle chtěl pomoc s tímto, onen zase s oním, takže
ve chvíli, kdy jsem si lehl do spacáku a psal „kontrolní“ SMS mamince, že je všechno v pořádku, nemám hlad
a zimou umírají všichni, na displeji telefonu zářil čas 2:35.
V šest ráno jsme už ale vstávali, hned v 6:15 totiž začínal den společnou modlitbou, po které následovala
snídaně – modlitby našich žaludků byly vyslyšeny. Už v pátek večer jsme se dozvěděli, že sice nedostaneme
zaplaceno (to jsme ani nečekali), ale že celou sobotu máme neomezené množství kávy zadarmo. To byla naprosto
zásadní informace a sklidila obrovský potlesk. Po snídani tedy následovala první káva, protože tři hodiny spánku
nejsou zrovna nejvíc, a pak už naše skupina vyrazila asi 2 km od Velehradu, kde jsme čekali na první účastníky
a posílali je zase dál, vybavené jmenovkou a brožurkou. Lidí přibývalo, brožurek ubývalo, a tak jsme najednou
zjistili, že všech 1600 brožurek je pryč, což znamená, že přišlo poměrně dóóóst lidí (odhady byly 1200 - 1300).
Po „odbavení” všech účastníků jsme se přesunuli do baziliky, kde už byla v plném proudu katecheze pana
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arcibiskupa. Po Anděl Páně, čímž byla katecheze zakončena, se všichni začali tlačit ven z katedrály, čehož jsme
využili k dalšímu počítání a zjistili jsme, že je tu kolem 1700 lidí! Následoval oběd a přednášky, každý si mohl
vybrat jednu asi z šesti možností.
Zakončením celého setkání byla mše svatá, při které jsme byli pod neustálým dohledem kamer televize
Noe a při které jsme také dostali křížky - kopie nalezeného křížku, který pochází z 9. století. Po mši už jenom
poslední loučení a cesta vlakem domů ...
Václav Havlíček

EXODUS – DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Ve dnech 1. - 2. března se uskutečnila akce pro mládež s názvem Exodus. V pátek v osm hodin večer jsme
se všichni sešli na středisku v Šumperku. Po vynikající večeři z vlastních zásob následovala seznamovací hra,
po níž Václav Havlíček přečetl příběh o dívce Abigail, nad kterým jsme se pak společně zamýšleli a ve skupinkách
diskutovali.
Následovala večerní křížová cesta a pak už se všichni odebrali do spacáků. Nikdo z pokojně usínajících ale
netušil, že ho čeká ještě další bod programu - náročná noční hra plná napětí. Oproti očekávání jsme se po hře
všichni šťastně shledali a znovu ulehli do svých spacáků.
V sobotu ráno po společné ranní modlitbě jsme si dali snídani a pak už následoval duchovní program.
Utvořili jsme čtyři skupinky a v nich pracovali na ztvárnění biblického příběhu o marnotratném synovi v různých
podobách, tedy písní, básní, divadelní scénkou a baletem.
Po náročném celodopoledním programu jsme se už těšili na oběd a krátkou siestu, v rámci které jsme měli
možnost zhlédnout film „Muž, který sázel stromy“. Poté přišlo na řadu předvedení nacvičených „představení“.
Všechna sklidila velký uspěch a my jsme si vyzkoušeli, kolik toho naše bránice vydrží
Po další pohybové hře nám pak program nabídl také další ztišení- modlitbu růžence a po následné mši svaté
už přišlo loučení. Se všemi zúčastněnými se budeme těšit zase někdy příště na podobné setkání.
Danča Klíčová - koloušek

Modlitba, rozjímání, klid v srdci a pokoj v duši. Akce, napětí, strach, zábava, tanec a zpěv. Duchovní
obnova pro mládež pod vedením animátorů Vaška, Danči a Zdišky měla mnoho podob a zpestření.
S Bohem se totiž nesetkáváme jen v modlitbě. A i když jsme se hádali o tom, která postava příběhu je
nejvíce kladná a která nejvíce záporná, hip-hopem přezpívali úryvek evangelia nebo pobíhali ve dvě hodiny ráno
po městě a hledali chemické vzorce, tak Bůh byl celou dobu s námi a my s Ním.
Filip Valenta
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ
CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com)

... TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I
POHŘBEN JEST; SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE
VSTAL Z MRTVÝCH ...
Snad nejdříve jednoduché vysvětlení
některých pojmů. Ježíš „trpěl ...“. Někdy se lidé
ptají, jak mohl Ježíš trpět jako Bůh. My myslíme
v řeckém světovém názoru. Proto je pro nás obtížná
představa trpícího Boha. Pro Řeky byl Bůh někdo
naprosto dokonalý, neměnný, necitlivý. Hebrejské
chápání bylo širší. Proto bychom neměli toto vše
chápat pouze filozoficky, ale ve světle Starého
zákona. „Trpěl pod Pontským Pilátem.“ To je údaj,
který má celou událost Ježíšova utrpení lokalizovat
do přesného místa. On netrpěl jakkoliv jako nějaký
mystický zástupce lidského utrpení, ale plnokrevný
člověk, který žil část svého života za panování
římského prokurátora, Piláta z Pontu, který v letech
26 - 36 vykonával svůj úřad v Judeji.
Jestliže se říká, že Ježíš trpěl, pak je nutné
nemyslet jenom na ukřižování, protože to utrpení
bylo mnohem delší. Vzpomeňte si na všechny možné
nebo nemožné rozhovory s farizeji, se zákoníky,
ale také s Ježíšovými učedníky. On mu vlastně nikdo
nerozuměl a když, tak jenom chviličku v něčem - pak
zase bota jako hrom. I ti nejbližší ... zeptají se, kdy se
obnoví království izraelské, nebo po ohlášení utrpení
přijdou, chtějí sedět jeden po pravici a druhý
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po levici v jeho království. Nebo ty nekonečné
zlomyslnosti znalců Písma, kteří je znali báječně
a přitom se všemi silami vzpírali Ježíšovi uvěřit.
Neporozumění i od vlastní rodiny, protože ani ti
nejbližší Ježíšovi pořádně nerozuměli.
Rozhodně všechno muselo působit jistě víc,
než dlouhé cesty pěšky, fyzicky namáhavé působení,
když chodil a kázal. Právě tohle neporozumění. Když
si uvědomíte, že Ježíš byl skutečně plný Boha, plný
vůle přiblížit Boha lidem a ti okolo něj byli jako
zabednění, to opravdu musí působit velké utrpení
a jestliže tohle utrpení prožíváte ve své rodině,
že vám tolik jde o Boží věc a někdo, koho máte
opravdu rádi je vedle vás jako tupec, tady člověk
opravdu následuje Pána. Uvědomte si, že ani on
s těmi lidmi nehnul, s těmi, kteří byli nějakým
způsobem vzepřeni, „zašprajcováni“, protože k víře
nelze nikoho nutit. A k pochopení Ježíše, to už vůbec
ne. A tak tohle je utrpení, jemuž se člověk nemůže
vyhnout a tak, jak se dělo našemu Pánu, může se dít i
nám a člověk by se tomu neměl příliš podivovat.
Další slova o utrpení mluví jasně o tom,
oč šlo v jeho závěru: „ukřižován, umřel, pohřben
jest.“ To slovo „ukřižován“ v sobě skrývá velice
mnoho. Jednak velikou fyzickou bolest a obrovskou
ukrutnost, byl to skutečně v té době nejdrastičtější
způsob, jak zbavit někoho života, který byl znám.
Ten, který umíral, kromě těch bolestí, protože visel
(na kříži) za probodené ruce, o nohy se opřít nemohl,
ten člověk pravděpodobně umíral zadušením, protože
od této polohy vznikaly v těle křeče dýchacích svalů.
Já to dál nebudu rozebírat, ale je to věc velice
drastická. A dál se k té bolesti fyzické nejspíš přidalo
obrovské utrpení vnitřní. Ježíš na kříži říká: „Bože
můj, Bože můj, proč jsi mne opustil.“ To je začátek
Žalmu 21 (22), který se Ježíš mohl modlit celý,
a nebo (a to se nevylučuje s prvním) se také skutečně
Ježíš mohl cítit Bohem opuštěn. Chtěl být lidem
podobný i v tomto – v opuštěnosti od Boha. Mohl
prožít naprosté dno lidského utrpení. Je rozdíl mezi
pocitem opuštěnosti a opuštěností skutečnou, reálnou.
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Jestliže je řečeno, že Ježíš „umřel“, pak to
znamená, že jeho pozemská cesta byla uzavřena,
právě tak, jak to vnímáme u smrti jakéhokoliv
člověka: došel až úplně na konec, na úplný zmar
lidských možností do stavu nenávratného, protože
v okamžiku smrti se nelze navrátit a ani Ježíš se
nenavrátil.
„... a pohřben jest ...“ Všechno došlo
až k těm naprostým lidským koncům, tak, jak končí
každý lidský život, zde za drastických okolností.
Ježíš tedy umřel skutečně, měl plnou účast na osudu
zemřelých. Musíme si však znovu a znovu
připomínat, že smrt, vzkříšení, nanebevstoupení
a seslání Ducha Svatého patří nevyhnutelně k sobě.
Pak je tam výrok „sestoupil do pekel“, slovo,
které dělá dost velké potíže. Dá se to překládat
sestoupil do šeolu, říše mrtvých; a význam je dost
široký. To nejstručnější znamená: skutečně zemřel.
Protože podle představy židovstva to znamenalo
sestoupit do říše stínů. A další rozšíření tohoto
významu: Ježíš, který prožil úděl trpícího
spravedlivého, se setkal se vším negativním, s čím
bylo možno se setkat. A to si Židé právě zhmotňovali
do tohoto podsvětí. Nejdůležitější pro nás lidi je ale
to, že Ježíšovo osvobození je univerzální - Ježíš
vysvobozuje ze šeolu, tedy z říše smrti ty, kdo už
zemřeli před ním a mají dojít k Bohu, mají tedy
dosáhnout spásy.
Vyskytují se i bludné názory, že Ježíš
sestoupením do pekel otevřel nebe i zavrženým.
Takovéto domněnky, že totiž při druhém příchodu
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Ježíše budou všichni „nahnáni“ do nebe, nejsou
založeny ani na Písmu, ani na tradici. Neshodovalo
by se to s lidskou svobodou, protože někteří by byli
v nebi nuceně. Akt zavržení je spíše výslednicí lidské
vůle než Božího odmítnutí.
A celá ta pasáž končí: „třetího dne vstal
z mrtvých.“ Já tady chci jenom připomenout,
že o Ježíšově utrpení se dá mluvit jen v souvislosti
se vzkříšením, že tyto věci patří neoddělitelně k sobě.
To je moc důležité. A to je také slabina křížové cesty,
protože ta končí pohřbením a o vzkříšení tam už není
nic. Křížová cesta názorně a pedagogicky rozčleňuje
utrpení Ježíše Krista od odsouzení po smrt. Ale
utrpení samo o sobě ještě nemusí nic znamenat.
Sebelepší křížová cesta bez hlavní myšlenky, že Ježíš
trpěl pro nás, je zbytečná. Evangelia mluví
především o poslední večeři a cestě do Getsemane
a vlastnímu utrpení je věnováno pár řádků. Písmo se
„nedojímá“ nad utrpením Ježíše, ale zaměřuje se na
něco víc. Práce pro naši spásu byla vyvrcholena a
dokončena nevratným bodem, kterým je smrt. Fakt
Ježíšovy smrti je jedinečný, trvale platný a
nepřekonatelný čímkoliv. Skutečnost Ježíšovy smrti
má zásadní význam pro cokoliv, co v budoucnosti
pokračuje. Smrt Ježíše má moc zahladit hříchy lidu,
kdežto starozákonní oběti nemají sílu odpuštění
zprostředkovat. Nahrazuje všechny starozákonní
oběti a činí je zbytečnými. A skutečně po zboření
Jeruzaléma roku 70 se už nic neobětuje. Proč?
Od doby Davida bylo nařízeno, že oběti se mohou
přinášet jenom v Jeruzalémském chrámu.
V Babylonském zajetí Izraelité také neobětovali, ale
vznikly synagogy - „scházírny“, ve kterých se muži
scházeli ke čtení Tóry a modlitbě, ale ne k přinášení
obětí. Tyto synagogy se pak rozrostly po celém světě.
A přestože Izraelité měli v moci i Jeruzalémský
pahorek, tak chrám nevznikl, protože k obnovení
chrámu, podle Židů, je potřeba impuls od Hospodina
- prorok. Ale ten nepřijde. Byla období v dějinách
židovstva, kdy prorok nebyl. A byla to dlouhá období
- proto dva tisíce let není pro ně tak moc. Posledním
prorokem byl Jan Křtitel. Po pádu Jeruzaléma se sešli
židovští představení a dohodli se na starozákonním
kánonu. Zaměřili se víc na psané slovo než na životní
praxi. Židovství se rozdělilo na ortodoxní a liberální
křídlo. Ortodoxní Židé dodržují sabbat, dodržují
předpisy o čistých a nečistých věcech, naproti tomu
liberální směr víru moc vážně nebere.
Teologicky důležitější než utrpení je Ježíšova
smrt. Ale utrpení u běžných lidí se dostává
do popředí, protože každý člověk má s utrpením
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zkušenosti, ale se smrtí ne. Naše utrpení se může
nějakým způsobem podobat utrpení Ježíšovu, ale
smrt Ježíše má daleko větší význam než naše smrt.
On nás svou smrtí vykoupil.
Podle synoptiků je děj evangelia postaven
na dvou styčných bodech: Ježíš chce a jde
do Jeruzaléma a rozhodli se, že ho zabijí. Jeruzalém
bylo jediné místo podávání obětí a také jen
v Jeruzalémě se konaly slavnosti Paschy. Zabíjení
beránka a smrt Ježíše vidí evangelisté v úzké
souvislosti. Ježíš je chápán jako nový Beránek Boží,
jehož krev očišťuje od hříchu a zachraňuje od smrti
každého, kdo je touto krví obmyt. Hřích, zlo vede
ke smrti. Ježíš umírající na kříži není sice obtížen
žádným hříchem, ale umírá jako hříšník, zločinec.
Ježíš je tedy ten, kdo na sebe bere smrt, ač je nevinný
a tím se za nás obětoval. Ježíšova smrt je pochopena,
jestliže ji bereme jako smrt za nás. A toto je daleko
důležitější než nějaké rozplývání se nad utrpením
Ježíše. Ježíšovi současníci nemohli pochopit, že ten,
který umírá jako hříšník, který nevládne jako král, má
zachránit svět. A není důvod se jim divit.
A teď k tomu nejdůležitějšímu: co tato slova
Creda znamenají pro nás? Protože vědět, že to bylo
a že Ježíš zemřel za nás, ještě nestačí. V listě Židům
čteme tato slova: „Proto i my, obklopeni takovým
zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích,
který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu,
jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše,
který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo
radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž,
nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího
trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od
hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou
krev.“ (Žd 12,1 – 4)
Ta slova: „s pohledem upřeným Ježíše“,
ta jsou opravdu nesmírně důležitá, protože každý
z nás se může dostat do situace, kdy je nějak
konfrontován s utrpením. Každý z nás se do ní
dostává. Každý z nás se dostává do situace, kdy musí
volit jednu nebo druhou alternativu v tom, co se mu
nabízí. A na tom mnoho záleží, jak tu volbu provede.
To prvé, co každého člověka napadne, je zvolit si
cestu snadnější, méně bolestnou. To je samozřejmé.
A tady nastupuje požadavek: mějme oči upřené
na Ježíše. Tam máme poznat, že tahle cesta není vždy
cestou nejlepší, že tedy není důležité najít si cestu
nejlehčí, ale že je nutné najít cestu nejlepší.
Jak vypadá?
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Ježíš si svůj život nezařídil pro sebe, ve svůj
prospěch. Ježíš si utrpení předem nevybral, ale on
k němu došel, chtěl-li žít tak, jak žil. Byl připraven
o život, o všechny vyhlídky, o všechny lidské
možnosti. Nakonec ve chvíli smrti o všechny přátele
a stoupence. Ale nebyl připraven o smysl svého
života, o své poslání. To mu zůstalo a jenom to bylo
tou potupnou smrtí naplněno. To je nesmírně
důležité.
Člověk, který má oči upřeny na Ježíše,
by měl rozpoznat, jaké je jeho životní poslání, ztráta
tohoto poslání, které je nějak dáno Bohem, je největší
tragédií. A to je to, čemu musím za každou cenu
zabránit. Já mám naplnit to, co mi Bůh připravil,
i za cenu bolesti, i za cenu nějakého ztroskotání,
protože jenom tak nebudu oloupen o to největší.
Když si zvolím cestu snadnou, mohu se sice zbavit
největší bolesti, ale mohu také prohrát jádro svého
života. Mohu zjistit, že jsem sice tedy bez bolestí,
úspěšný, spokojený, ale přitom tu stojím nesmyslně.
Beze smyslu svého života, bez naplnění svého
poslání. Že je to tedy všechno v nejlepším pořádku,
až na jednu maličkost, že je to všechno marné
a „pro kočku“. Když člověk dobře pochopí Krista,
měl by se tomuhle vyhnout. Ale až k těmhle koncům
je třeba Ježíšovo utrpení domyslet jako něco,
co ukazuje cestu.
A úryvek z evangelia by nám měl ukázat,
v jakém postavení vůči Kristově utrpení člověk má
stát, aby to bylo přesně tak, jak on to od nás
požaduje, jak si to představuje.
„A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho
trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků,
být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom
otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On
se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral
Petra: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z
Boha, ale z člověka!“Zavolal k sobě zástup s
učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám
sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by
chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však
přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj
život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo
se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém
a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn
člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými
anděly.“ (Mk 8, 31 – 38)
pokračování příště
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OBRANA VERSUS PŘIJETÍ
Na začátku postní doby nám náš arcibiskup Jan zaslal pastýřský list, ve kterém ukázal na pronásledovatele
naší víry. Nejsou jimi fanatické skupiny falešných náboženství či schizmatiků, ale „naši víru ohrožuje náš
egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe (…).“ Vyjmenovává nejvážnější důsledky tohoto egoismu,
které především útočí na čistotu lidského srdce a odsuzuje je. Připomeňme např. svatokrádežné přijímání, užívání
drog, sexuální život před manželstvím, žití na hromádce, potrat, ale i umělé bránění početí. Otec arcibiskup to řekl
jasně a kategoricky odsoudil každý z těchto hříchů, aby nás povzbudil k pravdivému pohledu na náš život.
Chtěl bych zde jen stručně rozvést jeden bod, který se dotkl některých lidí v mém okolí, kteří se diví postoji
arcibiskupa ohledně antikoncepce. Jeho závěry vychází totiž z učení církve, které je v této věci neměnné. Někteří si
totiž myslí, že je otázkou času, kdy se pohled na tuto problematiku změní. I v době těsně po 2. vatikánském koncilu
lidé (věřící i nevěřící) od papeže Pavla VI. čekali, že se i v této oblasti přizpůsobí světu. Avšak Katolická církev, v
té době už jako jediná, se věrně přidržela mravního řádu Stvořitele.
Přirozené a nepřirozené bránění početí
Jistě jste se už setkali s tímto dělením. A jistě i s mylným výkladem slova přirozenost. Církev ji totiž nechápe
ve smyslu přírodním, ekologickém, ale označuje jím chování či skutky, které jsou v souladu s řádem stvoření.
Jestliže se však chceme vyhnout početí uměle (nepřirozeně), je třeba vědět, jak to Bůh na počátku ustanovení řádu
myslel.
„Ploďte a množte se a naplňte zemi“
A Hospodin nám to dává na srozuměnou již na prvních řádcích knihy Genesis. Většina lidí se při těchto
slovech otřepe: „To mám mít deset dětí?“
Záleží na dispozicích materiálních i psychických a zdravotních. Ale to vše Bůh dává, pokud je člověk
povolán a požehnán. A zvláště to poslední se v dnešní době v souvislosti s dítětem vytratilo z povědomí lidí.
Zapomínáme se dívat na věc pohledem víry. Dítě je často přijímáno jako obtíž, překážka, nutné zlo, problém. Bůh
ustanovil manželství k tomu, aby se rodina stala svatyní života. Ustanovil ji proto, aby se v ní rodil nový život.
Vnímám jako jistý druh slepoty a zatvrzelosti, pokud někteří manželé tvrdí, že se jich toto netýká a že „už mají
splněno“ v době, kdy Česká republika na nejnižší porodnost v Evropě vymírá.
„Chcete s láskou přijmout a vychovat děti jako Boží dar?“
Tak se nás všech, kdo žijeme v manželství, ptal kněz. Kdybychom řekli, že ne, ze svatebního veselí by zůstal
maximálně oběd. Dítě nepotřebuje být plánované a chtěné. Potřebuje být přijaté. Potřebuje rodiče milující, schopné
pro něj přinášet oběti. Jedině tak je lze naučit lásce. Při početí celá Boží Trojice tvoří novou lidskou bytost, která
bude existovat věčně. Je třeba velmi opatrného a zodpovědného přístupu – ano, při sexu jde o život a tomu je třeba
být otevřen.
V čem je problém s antikoncepcí
Je to jednání, kdy pár chce mít styk, ale protože předvídá, že by mohl vést k početí nového života, úmyslně a
vědomě potlačí svou plodnost. Přirozené plánování rodičovství nezpůsobuje neplodnost ani není „potlačením“
plodnosti, proto ji nelze považovat za antikoncepci.
Užívání hormonální antikoncepce se řadí mezi těžké hříchy pro její samotnou povahu (popření smyslu
manželského styku či snaha usmrtit počaté dítě), plné vědomí a dobrovolnost. Velmi mě povzbudilo, že i v naší
farnosti se zapojili lidé do petice proti legalizaci RU-486. Ale zároveň zjišťuji, že někteří vůbec nemají tušení, že
veškerá hormonální antikoncepce (od tabletek, přes náplasti po nitroděložní tělíska) v ČR je více či méně abortivní
– sekundárními mechanismy se snaží zabít počatý život.
Ačkoliv je primárním účelem hormonální antikoncepce blokáda ovulace, vlivem různých okolností, ale i
samovolně se může stát, že ji nezajistí stoprocentně. Důsledek může být oplodnění vajíčka a početí dítěte. Lidské
embryo se pak potřebuje co nejdříve dostat do děložní výstelky, kde bude živeno, a zde právě nastupují sekundární
mechanismy hormonální antikoncepce, které se tomu snaží zabránit a dost často se to podaří. A někdy taky ne.
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Máme pak překvapené ženy, které „přeci užívaly antikoncepci“ a snaží se tuto nečekanou událost, na kterou nejsou
připravené, řešit nějak rychle a bez ohledu na budoucnost a právě počatý život. Nebo tu máme tak časté
mimoděložní těhotenství. V každém případě se hormonální antikoncepce snaží také zlikvidovat již počatý život.
Bariérová antikoncepce nikoho nezabíjí, to ji však neubírá na vážnosti, kterou rozbíjí manželský svazek. Sex
je pravdivým jen do té míry, do jaké vyjadřuje „ano“ manželských slibů. Je snad někdy povoleno porušit onen
slavný slib? Tak jako si manželé slibují věrnost vždycky, tak slibují otevřenost životu při každém styku. Nebo snad
slibují věrnost jen u některých styků? Úmyslně zneplodněný pohlavní styk není účinným znamením Kristova
spojení s církví „v jedno tělo“, ale spíše účinným antiznamením, antisvátostí, svatokrádeží. V bibli můžeme nalézt,
jak se Bohu zhnusilo takovéto bariérové antikoncepce, až jednoho pro výstrahu usmrtil. (Gen 38,10)
Neexistují výjimky
Papež Jan Pavel II. v encyklice Evangelium Vitae v roce 1995 uvádí: „Jistě se stane, že se někdo utíká k
antikoncepci nebo potratu proto, že ho k tomu donutily četné životní nesnáze, které nikoho neosvobozují od toho,
aby se nesnažil vždy a za všech okolností zachovávat Boží zákon. Ale ve většině případů je u kořene takového
smýšlení požitkářství a odmítání osobní odpovědnosti ve věcech sexu.“
Encyklika Humanae Vitae učí, že ze spravedlivých důvodů lze využít plodných a neplodných dnů ženy
k zajištění odstupu porodů. PPR tedy není jen pro manžele, co jsou „v pohodě“, ale i pro páry, které se chtějí
ze spravedlivých důvodů na nějaký čas vyhnout početí dalšího dítěte. I počestný způsob jde zneužít pro sobecké
cíle – vyhýbat se přijmout děti nebo je přijmout neochotně. Aby jednání bylo dobré a hodné člověka a dlouhodobě
vedlo ke štěstí bez ohledu na to, zda je kdo věřící nebo ne, je nutné, aby jak prostředky, tak i cíle byly dobré. Cíl
neposvěcuje prostředky.
Není zde možné rozebrat vše do hloubky. Nedotkl jsem se zdravotních rizik hormonální antikoncepce, jejího
vlivu na životní prostředí, na partnerský vztah a prožívání sexuality, problémů při následném početí ani skupin,
které ji propagují a v historii prosadily. Toto téma je velmi široké a dotýká se minimálně každého, kdo žije
v manželství, ale v důsledku všech obyvatel této planety.
Chtěli bychom vás s manželkou povzbudit, abyste se nebáli využít Bohem stvořený řád plodnosti a přijali jej
do svého manželství. Abyste se nebáli přijmout jednoho z těchto maličkých, neboť přijímáte samotného Krista.
Chtěli bychom k PPR povzbudit všechny ženy právě proto, že to mají v dnešní době obzvláště těžké. Jsou
masírovány médii, společností, okolím, ale ani v gynekologické poradně se s tímto přístupem nesetkaly.
Symptotermální metoda naučí ženu znát sebe samu, poznávat své tělo a svou plodnost tak, jak ji stvořil Bůh. Může
pomoci manželům k vytouženému děťátku, milovat své dítě od početí, jiným zase k oddálení početí v těžkých
životních situacích bez chemického zásahu do těla ženy a násilného přetrhávání vztahu s Bohem. Pomůže naučit
projevovat si lásku i jiným způsobem než v manželském objetí.
Existuje také možnost navštívit kurzy Ligy pár páru, pořádané pravidelně např. v Olomouci při Rodinném
centru. Je možná také individuální domluva. Více informací naleznete na www.lpp.cz. Kdo by chtěl, může oslovit
přímo i nás.
Na závěr opět slova pana arcibiskupa: „Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné diskuse, ale
kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo chytračení. Žádné částečné
odmítání, po kousku či příště, ale jasně a hned. Jako Ježíš.“
Vyprošujeme sobě i vám dostatek sil vždy takto jednat.
Václav a Ivana Sovadinovi
vasek@ivasek.cz, tel. 777676832
ivkasovka@seznam.cz, tel. 775978764
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Rád bych k článku manželů Sovadinových přidal pár slov. Před několika dny jsem objevil v novinách zprávu
o tom, že pana poslance Ratha, který jak je známo přebývá ve věznici, navštívil jeho kolega poslanec Paroubek.
Co spolu řešili? Kromě jiného přišli na úžasný nápad: stát by měl platit hormonální antikoncepci patnáctiletým
dívkám! Nic lepšího vymyslit nemohli! Hlavně skvělý nápad, jak na sebe populistickým způsobem upozornit a
„vrátit se do hry.“
Jen o několik dnů dříve jsem v televizi viděl pořad TEP24, který se věnuje různým otázkám našeho zdraví.
Pořad lze zhlédnout na internetu kdykoliv. Byl to zrovna díl věnovaný poruchám sražení krve. A v něm i příběh
dvou zhruba patnáctiletých dívek, které kvůli embolii strávily dlouhý čas v nemocnici a byly v ohrožení života.
Najednou se ukázalo, že obě braly hormonální antikoncepci – samozřejmě na předpis od lékaře a se souhlasem
rodičů. Jak byli všichni udivení, když se ukázalo, že tyto vážné zdravotní potíže jsou jednoznačně následkem
antikoncepce. Nikdo nás o tom neinformoval, říkali! Odpověď doktorů zněla: nemáme žádnou povinnost dělat
nějaké testy, předepisuje se to běžně ... Udivené maminky a udivení doktoři tentokrát byli nuceni přiznat pravdu.
A já bych řekl, že nejen pravdu o antikoncepci, ale i pravdu o své hlouposti!
Bohužel v takovémto světě žijeme. Ve světě, kde se možná bez ohledu na cokoliv rozdávají dětem
antikoncepční pilulky jako žvýkačky. Ve světě, kde naprosto vládne ideologie požitkářství, ve světě posedlém
sexem.
Co na to my, věřící? Nápravu světa musíme vždycky začínat od sebe! Přes veškeré potíže a vlastní selhání
jsme povoláni vnášet do světa čistotu a řád v oblasti sexuálního života. Učení církve je v této oblasti jasné. Stručné
shrnutí tohoto učení máme v tomto článku.
Možná, že si někdo v tomto okamžiku povzdechl: tak toto učení není pro mne... V našem manželství to jinak
nejde... Asi půjdu rovnou do pekla... Ujišťuji vás, že ne! Pán Bůh vidí až na dno našeho srdce. Vidí naše pohnutky,
motivace, chápe naše selhání. Když to nejde dnes, možná to půjde za půl roku nebo za rok, když pro to něco
udělám... Z osobní zkušenosti vím, že život v souladu s encyklikou Humanae Vitae je mnohdy dlouhodobým
hledáním, protože vyžaduje úžasný soulad obou stran a disciplinu v sexuální oblasti. Musíme se ale pro to
rozhodnout. Církev ve své praxi chápe, že k některým věcem člověk dozrává. Různé složité životní, zdravotní či
psychické okolnosti ovlivňují naše jednání a nemáme vnitřní sílu se proti nim postavit. Někdy se jedná o extrémně
složité situace. Jelikož je antikoncepce hříchem, nelze ji vydávat za dovolenou podle různých okolností. Tyto
okolnosti však mohou snižovat mravní závažnost antikoncepce, takže v některých případech dokonce nemusí jít ze
subjektivního hlediska o těžký hřích. Nicméně vždy to bude narušení řádu plození i řádu sebedarování, a tedy
nedovolené jednání. Proto se nikdy nesmíme ospravedlňovat sami. Veškerá klopýtnutí a selhání musíme vytrvale
odevzdávat ve zpovědi do Pánových rukou. Jen nesmí chybět upřímná snaha věci řešit podle Božího plánu. Žádné
zoufalství či malomyslnost nejsou na místě...
Určitě je tato problematika velmi složitá. Nebojme se však své vlastní problémy s tím spojené řešit ve
zpovědnici, nebojme se ptát a hlavně se nebojme jít proti proudu. Cesta, kterou ukazuje církev, není „pohodlnou
dálnicí“, je mnohdy úzká, klikatá a náročná ... Ale právě o té úzké řekl Pán, že vede k životu.
P. Slawomir

V pondělí 8.4 v 18:00 hod se v šumperském klášterním kostele
Zvěstování Panny Marie bude slavit tradiční poutní mše svatá.
Srdečně všechny zveme.
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Drazí čtenáři, jsme uprostřed postní doby Roku víry. Je to pro nás výzva,
abychom ji prožili ještě intenzivněji než obvykle, abychom svou víru posílili v co
největší míře.
Zdravím všechny čtenáře, všechny farníky, celý děkanát. Velikonoční svátky v
nás doznívají, ale doufám, že úplně nevyprchají ... a že v nás zanechají stopu. Pro mne
byly letošní Velikonoce úžasným zážitkem, a i když to takto říkám pokaždé, zdá se mi,
že ty letošní byly výjimečně krásné. Nemyslím jen na krásu liturgie, zpěvu či nádhernou květinovou výzdobu
kostelů. Myslím na hloubku setkání s Bohem v modlitbě, Slově, symbolech, tichu a na konec ve společenství bratří
a sester. Výjimečně silně jsem pocítil, jak nás krásná liturgie přivádí k Bohu. Krásná – to znamená klidná, dobře
připravená, zbavená spěchu či nervozity, v pěkném prostředí, nasměrovaná k Bohu.
Uvědomuji si však, že by to nemělo být záležitostí jen velkých svátků. Každá mše svatá by měla být právě
taková. Velikonoce máme každých sedm dnů po celý rok! Sice v menším, ale přece Velikonoce, protože každá
neděle je jejich připomínkou. Pokaždé mne mrzí, když slyším, že se někdo na mši nudí, že ji neprožívá, že mu
připadá monotónní a nezáživná. Pokaždé mne mrzí, když vidím farníky přicházet pozdě či odcházet před
ukončením. Pokaždé je mi líto, když vidím lidi, kteří si ani neotevřou kancionál a nezpívají. Nebo když někde
vidím zanedbaný kostel, špinavé ornáty či zašlé liturgické nádobí. Problém není ve mši samotné – problém je v nás.
Nepotřebujeme kostely plné diamantů, nepotřebujeme mohutnou barokní liturgii s tisícovými průvody potřebujeme liturgii prostou, důstojnou a krásnou. Potřebujeme se sami do mše svaté aktivně zapojit. Mnohdy
postačí čisté plátno na oltáři, ometené pavučiny či otevřený kancionál ... A přece při dnešních možnostech lze toho
udělat mnohem víc.
Zvláště teď – v Roce eucharistie – bychom měli zaměřit naši činnost ve farnostech i tímto směrem. Otec
arcibiskup nás, kněze, na to upozorňoval před několika týdny. Prosil hlavně o tři věci. Za prvé o obnovení
liturgického prádla a kalichů či obětních misek. Za druhé o sjednocení liturgických postojů. Hlavně upozorňoval na
okamžik přinášení obětních darů. Pokud nejsou spojeny s přímluvami, během přinášení všichni sedí. Vstaneme až
na modlitbu nad obětními dary - po skončení dialogu s celebrantem: „Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa“. Až ukončíme recitaci, vstaneme. Tím zabráníme situaci, že vstáváme a
mluvíme zároveň a naše odpověď se ztrácí v šumu kostela. Třetí věc, na kterou upozorňoval pan arcibiskup, je
zapojení schol do nedělní liturgie. Právě jejich úkolem je zpěv žalmu a ordinária. Sólový zpěv varhaníka je
náhradním řešením. Prosil také, aby mládež nezpívala jen s kytarou, ale aby se běžně zapojovala i do zpěvu s
ostatními farníky.
Podívejme se v našich kostelech, co všechno bychom mohli v tomto roce obnovit, upravit, zlepšit ... Jak
bychom se mohli do liturgie osobně zapojit.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kdo jste se v minulém roce zúčastnili kurzu pro lektory Božího
slova. Před několika dny jsme obdrželi diplomy, které vám vaši duchovní správcové rozdali nebo v nejbližší době
rozdají. Díky za to, že jste pro dobré plnění svého úkolu obětovali čas a síly, díky za vaši službu pro farní
společenství celého děkanátu.
Otec arcibiskup se stará i o to, abychom mši svatou co nejlépe prožívali i v osobní rovině. Někteří jste už
zaznamenali (třeba v Šumperku při modlitbě u Božího hrobu), že pro nás vytvořil knížečku modliteb jako přípravu
na mši svatou či jako díkůvzdání po svatém přijímání. Útlá brožurka v modrém obalu s názvem „Hovory
s Ježíšem“ je sbírkou modliteb různých světců. Mnohé z nich jsou opravdovými skvosty, které dokážou vtáhnout
do intimního rozhovoru s Pánem. Bude k dostání v ceně 15,- Kč ve farnostech. Kéž by se dostala v co největším
počtu mezi nás.
Na závěr bych rád oznámil, že po delší době je opět k dostání nové vydání Kancionálu. I když v mnohých
kostelech jsou kancionály k dispozici a nemusíme je nosit, je dobré kancionál mít i doma. Lze ho využit soukromě i
při rodinné modlitbě. Ve farnostech jsou teď kancionály k dostání za 150,- Kč, což je o 40 korun méně, než
v běžném prodeji. Využijte, prosím, tuto možnost, zvláště tam, kde se pořád zpívá z Boží cesty.
Přeji vám všem radostnou velikonoční dobu v Boží přítomnosti.
P. Slawomir

Tam&Tam – Číslo 4, ročník 4, duben 2013

Strana 27

CONSILIA MARIA LAKOTTA

NA POKRAČOVÁNÍ

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!
Kuchařka nám rozdělila další práci: „Vy dvě tam dodělejte polévku, Eva a Gloria uvaří pudink, Klára a ta
nová přinesou petržel ze zahrady a potom mohou sestře Alžbětě sbírat slimáky ze zeleniny. Dolly a Betty připraví
kuchyňský porcelán. Tak bych vás měla všechny zaměstnat. Když zazvoní na vyučování, přestane každá pracovat,
odloží zástěru a – jako obyčejně.“ Zatajila jsem dech. Postulantky se rozdělily podle rozkazu. Kde byla Klára, který
mi byla přidělena? Zarazila jsem se. Či jsem skutečně hádala správně? Můj pěkný protějšek s chraptivým hlasem se
ke mně přidružil. Profil, nos, ale Klára byla přece blondýnka a ta zde je tmavovláska. Ne!
Dobře, že jsem se tak brzy dostala na čerstvý vzduch. Mlčky jsem šla vedle neznámé dívky do velké
zahrady. Náhle mne uchopila za rameno. „Pozor, opatrně, je zde kluzko.“
„Smíme konečně mluvit?“ vyhrkla jsem a stěží jsme se udržela na hladké zahradní cestičce, protože jsem
byla zvyklá na asfalt.
Klára se usmála. „Ne, ale přece tě nenechám upadnout. Když se něco takového přihodí, pak ovšem
mluvíme.“
„Aha.“
Potichu jsem si umínila, že sklouznu častěji. Škoda, že jsme tak brzy přišly k záhonu určenému
pro polévkovou zeleninu. Všude bylo plno petržele, jako by sestry zahajovaly kůru na očištění krve. Nebylo třeba
se dlouho zdržovat.
„Jen čerstvé lístky,“ šeptala Klára.
Snažila jsem se trhat jen světlezelené výhonky. Už jsme měly obě ruce plné. Má spolusestra mi přidala
svou žeň a pokynula mi jako zaběhlému kuřeti. Měla jsem sama zanést zeleninu do kuchyně? Ohlédla jsem se.
„Promiňte, že jsme tak zapomnětlivá, určitě ještě nenajdu cestu do kuchyně.“ Klára přikývla s porozuměním
a rozběhly jsme se spolu. Byla svědomitá. Nepromluvila ani slova více, než bylo třeba, aby mne, nováčka, poučila.
Škoda, že po hlase jsem ji nemohla poznat. Mikrofonem se každý hlas zkresluje, sama jsem to již zkusila. Však já si
ji vezmu na mušku.
Ne, nebyla to filmová hvězda, neboť kuchařka by jí projevila více respektu. Teď si na ni vyjela: „Jak je to
možné, sestro Kláro, že se chováte stále tak nerozumně? K čemu ta zbytečná ztráta času? Petržel se dává
do každého jídla vždycky až nakonec, to přece víte. Měly jste zůstat v zahradě a přinést ji, až zazvoní na vyučování.
Chápete?“
„Děkuji, sestro Judy.“
Ne, já bych se bránila! Takhle si na člověka hned vyjet! Klára to přece myslela dobře. Nevypadala, že by
chtěla marnit čas. Slimáci na zelenině mohli přece počkat. Mrzutě jsme šla za ní ven. To je pěkné jednání mezi
sestrami! Podívala jsme se na Kláru. Její obličej byl tichý, téměř radostný. Ta má ale tvrdou kůži! Ne, Klára Nell
hrávala jen oduševnělé role a s hlubokou psychologií. Ta nemá hroší kůži! Slimáky sbírat a k tomu holýma rukama!
S úžasem jsem přihlížela, jak Klára sbírá do starého květináče housenky a jim podobné netvory, chlupaté a slizké.
Na jejích polámaných nehtech nebylo ani stopy po laku. Pravděpodobně zde bylo více sester s křestním jménem
Klára. Štítivě jsme se chopila díla, potom jsem vzala kolík v podobě kleštiček. Klára mi jej klidně vzala z ruky.
„Ne, tím by se zvířátka poranila. Jen zpočátku je to ošklivé, než si člověk zvykne.“ Přemohla jsem svůj
odpor. Když ona to dokáže, musím i já zatnout zuby. Náhle, když jsem viděla Kláru tak horlivě čistit zeleninu,
vzpomněla jsme si na nápad, jímž jsem chtěla filmovou herečku zaskočit. Není tomu tak dávno, když natáčeli film,
v němž hrála prosté venkovské děvče. A byla právě tak skloněná jako teď, při mnohem hygieničtějším sbírání
klasů. Přitom zpívala milostnou píseň, zdá se mi, že dosud slyším její nádherný hlas. A zpívat se v tomto klášteře
smí. Zanotovala jsem tedy bezprostředně: „Ach, má lásko, má lásko, tam v hlubokém údolí.“ Ne, Klára zůstala
klidná, ani brvou nehnula. Neznala zřejmě tento šlágr, kterého se prodalo 250 000 gramofonových desek.
Dozpívala jsem sloku do konce, pak jsem přestala. Přesvědčila jsme se, že Klára není tou filmovou herečkou. Ale i
tak mi byla milá. Vyzařovalo z ní něco sympatického, nějaká skrytá moudrost spojená s milou skromností. Doufám,
že nám častěji přidělí společnou práci. Třeba sbírání housenek. Najednou sebou Klára trhla: „Pst!“
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Naslouchala jsem. Zdáli zazněl poplašný tón. „Hodina,“ zamumlala Klára a strhla ze sebe zástěru. Aniž
bych věděla proč, dělala jsem všechno poslušně po ní. „A housenky?“ Klára se shýbla, vzala kroutící a vlnící se
květináč a běžela přede mnou až ke dvoru pro drůbež. Tam prostě vyklopila obsah přes drátěný plot. Otevřela jsem
ústa: „Ne, vždyť je tam sežerou!“ Klára spokojeně přikývla. To byl úděl těchto plazivých tvorů, které jsem nesměla
kolíčkem poranit, jako by to byly perlorodky. Opravdu, něžně sladěná mysl. Slepice kdákaly a klovaly bez milosti.
Byla to velká smělost tušit v této postulantce filmovou vílu. Snad by předhodila i slepice hejnu jestřábů, kdyby jí to
poručili.
Dosti rozladěná jsem ji následovala jako stín, odložila zástěru do přihrádky, klopýtala přes dvůr a vstoupila
s čerstvě umytýma rukama do učebny.
Vypadala jako všechny školní třídy na světě. Nechyběla ani veliká tabule s houpající se křídou.
Devět hodných postulantek v závojích a čepečku sedělo jako vrabčáčci vedle sebe na hřadě. Sedla jsem si
nakonec. Naštěstí jsme zpozorovala, že Betty a Dolly byly tak normální, že porušily trvalé mlčení trestuhodným
šeptáním. Nebyly tedy v této družině samé vzory ctnosti. Právě se chichtaly, když se otevřely dveře a vešla sestra
z chléva, sestra Alžběta. Tentokrát neměla šedou zástěru a byla obuta v pevných střevících. Tím však nezkrásněla.
Budeme se učit v první hodině, jak zacházet s hovězím dobytkem? Ve filmu jsem viděla většinou řeholnice
krásné jako obrázek, líbezné a svůdné. Vzpomněla jsme si na americký film „Námořník a jeptiška.“ Sestra Alžběta
neměla žádného ženského půvabu a byla schopna udusit v zárodku každou blouznivou představu o rozněžnělé
křehkosti duchaplných řeholních osob. Složila své upracované ruce na školní stůl, přátelsky se na nás usmála,
přičemž zasvítil její velký chrup, a začala velmi důrazně a střízlivě vypočítávat všechno, co postulantka nemá dělat.
„V sestře Eileen jsme dostaly nováčka a musím ještě jednou zkrátka shrnout učivo posledních tří týdnů.
Podle kanonického práva bylo právě ještě možno přijmout devátou do sboru tohoto postulátu. Neví tedy ještě,
co vám už je běžné. Při svém vstupu do kláštera opouští postulantka vše, čím dříve ve světě byla, co znamenala,
svou rodinu, své postavení, své povolání a dokonce i své příjmení. Známe navzájem jen svá křestní jména a tak to
musí zůstat. Není dovolené se dodatečně představovat ve volném čase. Nevypravujeme si navzájem, co jsme ve
světě dělaly, kolik jsme vydělaly, z jakých kruhů pocházíme. Pořádná postulantka se nepokouší obratnými
otázkami něco z toho vyzvědět, a kdyby to učinila, bude marně čekat na odpověď. V tomto jediném případě
můžeme zůstat nezdvořilé a neodpovídat na žádnou zvědavou otázku.“
Rychle jsem sklopila oči. To byly krásné vyhlídky pro můj pokus vyzvědět něco ze života filmové herečky
Kláry Nell – jestli se s ní vůbec setkám.
Sestra Alžběta oslovila mou sousedku: „Proč klademe takový velký důraz na to, abychom zůstaly neznámé,
Evo!“
Postulantka povstala a odpovídala, jako kdyby to měla naučené: „Poněvadž tvoříme novou rodinu, ve které
jsou všichni stejní, bez rozdílu.“
„Ne stejní, ale rovnoprávní, to je přece rozdíl, Evo. Sedni si. Nesmí se přihodit, že by některé byla dána
přednost pro její postavení ve světě. Proto nechceme vědět, jestli byla která chudá nebo bohatá, nadaná nebo
středních vloh, jestli navštěvovala jenom základní školu nebo nosí v kapse diplom. Stačí, když to vede generální
představená ve svých knihách a každé přidělí úkol podle jejích schopností.“
Hm, viděla jsem, jak mé plány padají do vody a pomalu mizí v hlubinách. Jen představená – tu jsem
narazila na skálu. Kradmo jsem přehlédla zrakem řadu postulantek. Samé hodné, pozorné obličeje. Nezdá se, že by
která prožívala nějaké vzrušení, když se žádalo toto úplné sebezapomenutí, které předpokládalo úplné odloučení
od minulosti. Pozorovala jsem sestru Kláru. Hleděla bez účasti před sebe. Kdyby to byla má filmová hvězda, byl by
se jí tento dokonalý řez přece blíže dotkl. Nebyla přeci jen tak někým, zanechala již téměř světovou slávu. Ale
seděla tu tak tupě, jako by byla nanejvýš umývačkou talířů v nějakém hotelu … kdybych to teď šikovně nastrojila a
uzavřela s ní přátelství – a potom, až budeme hodně důvěrné …
Chladný hlas sestry Alžběty mě vytrhl z mých představ.
„Tvoříme teď novou rodinu, jsem navzájem sestry, proto upustíme od věch formalit, budeme si tykat a
oslovovat se křestním jménem. To ale neznamená, že můžeme mít nějaké intimní přátelství s některou sestrou, jejíž
povaha se nám obzvláště zamlouvá. My dominikánky máme sice porozumění pro opravdové přátelství, trpíme je,
ba pěstujeme; nesmí však být tak důvěrné, aby dvě sestry měly spolu soukromá tajemství, která by nemohla být
kdykoliv sdělena všem ostatním.
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Krátce řečeno, ať máme vlastnictví duchovní nebo hmotné, o vše se sestersky dělíme, ale nejvíc o svou
sesterskou lásku. Nepřišly jsme do kláštera, abychom si našly přítelkyni, nýbrž abychom byly všechno všem.
Přítelkyní jednotlivě smíme být jen tehdy, když jsme si jisty, že jí budeme příkladem a dobrou radou pomáhat
na cestě k dokonalosti.“
Eh, úřední, formální sloh sestry Alžběty mě znervózňoval. Ta četla svoje epištoly jako z nějakého
burzovního deníku nebo z náboženského direktáře. Jistě nevyrostla v chlévě, ale byla ve svém soukromém životě
vedoucí oddělení finančního, nebo nějakého jiného oblíbeného, úřadu. Její velké šedé oči se upíraly několik minut
na mne.
„Každá nová postulantka si musí být vědoma, že čas, který zde stráví, než bude oblečena, se považuje
za zkušební dobu, neznamená tedy definitivní přijetí. Bude zkoušena a dá se zkoušet, je-li způsobilá pro řeholní
stav. Z toho důvodu přijme ochotně každou práci, která jí bude přidělena, a snaží se potlačit vlastní představy
o řeholním životě. Ví, že skutečný klauzurní život na ni čeká až po obláčce. Co nyní prožívá, je jen prozatímní styk
s řádem, letmé, vnější poznání. Klauzurní řeholnicí bude až v noviciátě.“
Tu to máme! Tyto sestry jsou všechny jasnovidky. Udělala jsem účet bez hostinského. Postulantský půlrok
je pro mne ztracený čas. Nepoznám ani cípek řeholního života, zhlédnu jen několik vnějších zvyků. Co mne tedy
čeká? Musím se bezpodmínečně podrobit obláčce, mám-li provést svůj zvláštní úkol.
Sestra Alžběta zívala. Toto poučování postulantek jí bylo jistě těžší než ranní práce ve chlévě.
„Kvůli sestře Eileen opakuji ještě krátce, co už všechny víte. S novickami a profeskami jsme ve společném
refektáři a denní místnosti, ale z toho neplyne právo považovat oblečené sestry za sobě rovné, naopak, jsme si
vědomy jistého odstupu, dokud samy neobdržíme řeholní závoj. Pozdravíme se, navzájem si také vyměníme
potřebná slova, když nás nutí společná práce – ale jinak se my postulantky držíme přísně v jedné skupině. Teprve
po obláčce budeme připojeny ke společnosti sester. Proč je to tak, sestro Betty?“ Betty se zvedla pomalu
a těžkopádně. Vykulila oči, otevřela ústa a zase je zavřela. Zřejmě to nevěděla.
Vyprskla jsem. Vesele jsme se přihlásila. Sestra Alžběta se překvapeně obrátila na mě. Co? Já jsem dovedla
odpovědět?
„Eileen?“ Švihla jsem sebou vzhůru.
„Protože řeholní stanovy nebyly po celá staletí přepracovány, domnívám se.“
Postulantky se zasmály. Sestra Alžběta se chvíli odmlčela a pak řekla suše: „Jsem velmi potěšena vaším
ostrovtipem, Eileen. Snad jsme ve vás konečně získaly sestru, která provede nutnou restauraci řádu, že?“
Zrudla jsem a sedla jsem si. Vím, bylo to drzé, ale byla jsem v ráži.
Sestra Alžběta pokračovala klidně svým věcným tónem: „Jsou povahy se silným sklonem k reformování, ať
přijdou kamkoliv. Ale všechny se nevyrovnají sv. Terezii z Avily nebo Marii Wardové. Poněvadž často právě
řádoví nováčci jsou domněle puzeni od Ducha Svatého, aby provedli převrat, proto jsme tak opatrní a přiřadíme je
k milému stádci až po svědomitém přezkoušení jejich charakteru. Nezapomínejme, že také Mohamed tvrdil, že
jedná z přímého rozkazu Božího a podle návodu jeho archanděla.“
Obličej mi hořel, styděla jsme se. Ne, sestra Alžběta byla jistě dobrým pedagogem nebo dokonce studijním
poradcem. Takovou pohotovost úsudku bych v ní nebyla hledala. Také dnes občas zavřela své velké oči – včera
jsem to považovala za pošetilost, teď poznávám, že to dělá, aby se lépe soustředila. Je to asi zvyk jejího, mně
neznámého, civilního života.
Jako v polosnu jsem slyšela ještě četná nařízení, jež směřovala k tomu, abychom se pokud možno
nenápadně a snadno přizpůsobily denním povinnostem a klášterním zvykům. Když uhodila dvanáctá, celá skupinka
s hlukem povstala, pomodlila se ve stoje Anděl Páně a klopýtala ven – rozhodně ne tak tiše, jak to sestra Alžběta
požadovala od způsobných čekatelek. Ještě ne docela ze dveří venku si už zase Dolly a Betty šeptaly hlava u hlavy.
Pozdržela jsem se u dveří, až naše učitelka došla. S pozdravem, jako by se nic nestalo, chtěla přejít.
Zastoupila jsem jí rychle cestu a natáhla ruku: „Odpusťte, sestro Alžběto.“ Usmála se, její tvář při tom téměř
zkrásněla.
„Dětino,“ řekla vlídně, „tvůj čepeček se posunul, máš pod ním asi ještě růžky. Ale neboj se, my je srazíme,“
pleskla mne po tváři, jako by konejšila odbojné telátko a rychle vyšla.
Za čtvrt hodiny jsme seděly s celou skupinou ve velkém chladném refektáři na konci obrovského dubového
stolu. Výše seděly novicky v bílých závojích a docela nahoře u řádové Matky asi dvacet profesních sester, které se
s úžasnou statečností rozhodly, že zde stráví celý život.
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Když však došlo ke stolní četbě, poznala jsem, že jejich vyhlídky nejsou tak omezené. Sestra, která již dříve
pojedla, seděla ve vysokém křesle a předčítala řádovou poštu z Vietnamu, Hongkongu a Tokia. Neznámé sestry
psaly částečně tesklivé, částečně velmi optimistické dopisy v obvyklém zbožném řeholním slohu. Několikrát se
sestry zasmály, kde já jsem neměla důvod pohnout svalem v obličeji. Rodinné tajemství! Však já na to přijdu,
co bylo na tom k smíchu, když horlivý japonský katechumen přinesl misionáři džbán rýžového vína na mši svatou,
nebo když sestra Coronata v Hongkongu zkoušela ze studijních důvodů kouření opia, aby otce spirituála překvapila
objevem, že opium je schopno zpříjemnit misionářský život.
Moje spolusestry poslouchaly také jen napolo, tak jim chutnalo. Klára se živila jako uličník, který tři dny
nejedl. Jako filmová herečka by byla jistě zvyklá dbát na štíhlou linii! Jak jsem ji mohla považovat za filmovou
hvězdu jen pro malou podobnost profilu. Tajně jsme prohlédla řadu obličejů, ale žádná řeholnice nebyla podobná
Kláře Nell. Zčásti byly bohužel jejich rysy zakryty čepečky. Po jídle jsme se nahrnuly do kuchyně umývat nádobí.
„Tak je to každý den,“ špitala mi Betty. Měla právě týden černého nádobí. Měla drhnout ohromné hrnce a pánve.
Mě určily k příborům. Čistila jsme plechové nože, lžíce a vidličky. Ve vaně to řinčelo a bouřilo, že by člověk
ohluchnul. Stála jsme sehnuta nad kouřícím džberem a v pěti minutách jsem se tak prudce řízla nožem, že jsem byla
vyřazena jako boje neschopná. Sestra Judy přinesla obvaz a ošetřila mne, ale nedomlouvala mi. „To jsou jen
neobratné prstíky. Až se vycvičíte, půjde to lépe,“ těšila mne. Zdravou rukou jsem směla utírat stoly, na to jsme
ještě stačila. Přesto jsem byla úplně zpocená, ačkoliv ostatní měly těžší práci. Ty výpary v kuchyni! K tomu si
zpívaly – tentokrát nábožnou píseň: „Maria, královno nebes“.
Uvažovala jsem o tom, že Matka Boží také obstarávala domácnost a nyní je ctěna nade všechno stvoření.
Doprovod klapajícího a řinčícího nádobí byl nepopsatelný. Když uhodila jedna, zazněl zvonek a ihned se rozlehlo
hlučné štěbetání. Čas mlčení minul, dvě hodiny se smělo mluvit. Jaké vysvobození pro mě, začátečnici v mlčení!
Zamávala jsem utěrkou a spustila na sestru Betty: „Betty, to je strašné, jak to vydržíte, promiň, jak to
vydržíš celé dopoledne neotevřít ústa?“
Úšklebek přelétl její kulatý selský obličej. „Nevydržím, musím se každý týden vyznávat, že jsem mluvila.“
„Komu? Ve zpovědi?“
„Ale ne, to přece není hřích. Povím to jen Matce postulantek, sestře Alžbětě. Ta je prima, má docela měkké
srdce pod tvrdou skořápkou a především nedonáší nic generální Matce.“ Ach, jaké štěstí pro mne, která se tak drze
chovala při vyučování.
„Myslím, že Matka Amabilis je novicmistrová, ta mne dnes ráno vystrojila.“
„Jistě, sestra Alžběta vyučuje jen občas, má moc práce s dobytkem, je to na ní někdy znát. Můžeme se
hlásit k oběma, ale když máš nějaký vroubek, jdi raději k sestře Alžbětě, ta s námi jedná vždycky lidsky.“
Betty byla ta tam a nedbajíc upozornění sestry Alžběty před kratinkou dobou, která varovala
před důvěrným přátelstvím v klášteře, přilípla se zase k rudovlasé rozesmáté Dolly.
Co mám dělat? Stála jsme bezradná.
Postulantka Klára mě vzala stranou. „Eileen, dvě hodiny můžeš dělat, co chceš: spát, šít, číst, psát …“
„Také psát?“ řekla jsem rychle.
„Ano, jistě, máme co nejvíce psát. Matka Amabilis říká, že jako postulantky musíme mnoho prodělat a je
třeba k tomu mít nějaký ventil. Piš tedy, kolik můžeš, máš-li k tomu chuť.“
„Ale bude se to kontrolovat, že?“
„Ale ne, máme úplnou svobodu. Žádné mistrové by nenapadlo prohlížet tvoje zápisky, ba má to dokonce
zakázáno. Novicmistrová říkává: ,Dominikán musí mít v každé volné minutě knihu nebo pero, jinak je vedle.’“
To jsou potěšitelné vyhlídky. Moje reportáž poroste tedy v klidu. Běžela jsem do své cely a psala a psala.
Prsty mi zchromly od tolikerého těsnopisu, který, jak doufám, budu moci také někdy přečíst. Zvoní – co teď asi
bude?
Na chodbě v přízemí jsme potkala patera ředitele, duchovního správce černobílého stádečka. Je to mohutný,
téměř čtyřhranný dominikán. Jeho mocnou hlavu, která mi připomíná Martina Luthera, zdobí věnec tuhých
tmavých vlasů. Ale jeho černé oči jsou veselé. Nebo jej rozveselil pohled na mne, na mé ošklivé kárované pytlové
šaty z předpotopní doby?
„Laudetur Jesus Christus!“ pozdravil a já jsme nevěděla, co se na to odpoví. Pro každý případ jsme řekla:
„Amen.“
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Zasmál se a zůstal několik vteřin stát.
„Ach, zase nová,“ řekl úžasně jasným hlasem a já jsem se zase jednou přesvědčila, že silní muži mají tenor.
Lépe by mu slušelo, kdyby si s ním Matka Dominika vyměnila hlas.
„Doufám, že první týden vydržíte, ten je nejtěžší. Přeji vám všechno dobré.“
„Děkuji mnohokrát, otče – nevíte, na co teď zvonilo?“
Svraštil vysoké čelo. „Okamžik, už vím, hodina kokrhání. Jděte rovně, druhé dveře vlevo vedou do hudební
síně. Umíte hrát na varhany?“
„Ne, naprosto ne.“
Zklamaně potřásl hlavou. „Zase jedna neschopná. Možná, že vás k tomu přinutí. Jen počkejte, naučíte se.“
„Ne, otče, nemám vůbec nadání.“
„O tom rozhodne matka Amabilis. Mnoho štěstí.“
Loudala jsme se ve svém nemožném úboru dále. Konečně, i tento posvátný řeholník je muž a mladá
čekatelka je ještě do té míry dcerou Evinou, že by se raději propadla, než aby potkala mužskou bytost v takovém
přestrojení. Nedivím se, že se domníval, že tato venkovská husička trápila harmonium někde ve venkovském
kostele. Jediné hudební nástroje, které ovládám, je kufříkové rádio a gramofon.
pokračování příště

MŠE SVATÉ V KOSTELE BOŽÍHO TĚLA (U KOSTELÍČKA)

4.5. 15:00
2.6. 10:00 a 14:30 pouť
29.6. 15:00

V roce Eucharistie chceme
připomenout toto místo po staletí spjaté
s úctou k Nejsvětější Svátosti.
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