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Pouť v Rudě
… A MNOHO DALŠÍHO

Srdečně zdravím všechny čtenáře Tam&Tamu
po prázdninách. Moţná, ţe uţ jsme zapomněli,
ţe nějaké prázdniny byly, školní rok uţ je v plném
proudu, práce máme všichni jako vţdycky
aţ nad hlavu … Přesto si myslím, ţe je třeba se
k prázdninám vrátit. Jsem přesvědčený, ţe pokaţdé
o dovolených bychom měli proţít něco, co nás nějak
posune dál, obohatí, přetvoří. Třeba strávíme nějaký
týden na horách s rodinou … Nemělo by to upevnit
naše vztahy, rozmnoţit naši lásku, scelit a pomoci
vyřešit různá všední nedorozumění? Poznali jsme
na táboře spoustu skvělých lidí – odepíšeme je
ze ţivota hned po návratu? Nestálo by za to některým
lidem se věnovat i potom, udrţet vztahy, dát prostor
přátelství? Byli jsme moţná na nějaké pouti: neměl by
to být impulz pro náš duchovní ţivot po návratu?
Zaţili jsme úţasné chvíle ticha a rozjímání někde
v přírodě, nezanechalo to v nás touhu po tichu
a rozjímání i doma? Je to velká škoda, kdyţ prázdniny
skončí 1. září jakoby vůbec nebyly.
Velká část tohoto čísla Tam&Tamu bude
věnována tomu, co jsme zaţili o prázdninách.
S velkým potěšením čtu vaše záţitky a myslím si,
ţe je to dobrá cesta k vzájemnému obohacení. Kéţ
jsou tyto vzpomínky pro kaţdého z nás impulzem
k přemýšlení, zda prázdninový čas zanechal ve mně
nějakou trvalou stopu … Zda je něco, co by stálo za to
potáhnout dál do všedních dnů práce a učení … Jestli
bych neměl učinit teď nějaký konkrétní krok
navazující na prázdninové záţitky.
Myslím teď na mladé. Mnozí se zúčastnili
úţasného setkání mládeţe v Madridu. Necháme tyto
radostné dny vyznět do ztracena… Nemělo by cenu
vrátit se nejen k atmosféře těch dnů, ale hlavně
ke slovům svatého otce (kterým jsme na místě kvůli
jazykové bariéře moc nerozuměli) a nechat se jimi
inspirovat? Teď je ten správný čas těţit z toho,
co jsme proţili!
Týká se to ovšem nejen mladých, ale nás
všech. Všechno krásné, co jsme zaţili, musí mít
pokračování a nést ovoce. Jinak se můţeme oprávněně
ptát: mělo to smysl? Kéţ je nám v tom nápomocné
i toto číslo Tam&Tamu.
Ještě jednou všechny zdravím a těším se
na společnou cestu novým časem pastoračního ţivota
farnosti i děkanátu.
P. Slawomir Sulowski
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3. září - památka sv. Řehoře Velikého, papeţe a učitele
církve
Narodil se roku 540 v Římě. Po smrti otce zaloţil v rodném
domě klášter sv. Ondřeje a na Sicílii šest klášterů. Vzdal se
úřadu i majetku a stal se benediktinským mnichem. Roku
590 zvolen papeţem. Usiloval o obnovu křesťanského
ţivota a liturgie; poslal 40 věrozvěstů do Anglie a obracel
se s hlásáním evangelia k mladým germánským národům.
Zemřel r. 12. 3. r. 604.
4. září - 23. neděle v mezidobí
8. září - svátek Narození Panny Marie
Jeden z nejstarších mariánských svátků. Dosvědčuje víru
křesťanů, ţe se Panna Maria narodila bez dědičného hříchu.
10. září - bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Narodil se r. 1564. Studoval v Itálii u jezuitů, do jejichţ
řádu v r. 1584 vstoupil. V r. 1596 odcestoval do Japonska,
aby zde působil jako misionář. R. 1622 zde spolu s dalšími
zemřel mučednickou smrtí.
11. září - 24. neděle v mezidobí
13. září - památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Narodil se kolem r. 349 v syrské Antiochii. Ve dvaceti
letech přijal křest, později se stal knězem. R. 397 byl zvolen
za konstantinopolského patriarchu. Vybízel křesťany k péči
o chudé, volal po sociální spravedlnosti a káral rozmařilý
způsob ţivota ve městě a u císařského dvora. Musel proto
dvakrát do vyhnanství, i tam však vyvíjel bohatou činnost
ve prospěch křesťanů v Arménii, Persii a Sýrii. Zemřel r.
407 v Turecku. V r. 1908 byl prohlášen za patrona kazatelů.
14. září - Svátek Povýšení svatého Kříţe
Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se uţ
v 5. století vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky dřeva
z Kristova kříţe.
15. září - památka Panny Marie Bolestné
Církev vzpomíná na bolesti Panny Marie, která trpěla ve
spojení se svým Synem. Od 15. Stol. se slaví úcta k jejím
sedmi bolestem: 1. při předpovědi Simonově, 2. při útěku
do Egypta, 3. při hledání ztraceného Jeţíše v chrámu, 4. při
cestě na Golgotu, 5. při ukřiţování Jeţíše, 6. při snímání
Jeţíše z kříţe, 7. při ukládání Jeţíše do hrobu.
16. září - památka sv. Ludmily, mučednice
Narodila se asi r. 860, pocházela z kníţecího rodu. Spolu s
manţelem, kníţetem Bořivojem, se krátce po sňatku stala
křesťankou. Jako křesťany vychovala své syny Spytihněva
a Vratislava, i vnuka Václava. Po smrti Vratislava se pohanští velmoţi spojili s jeho manţelkou Drahomírou a nechali Ludmilu zavraţdit na jejím sídle Tetíně u Berouna.
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Kdyţ nastoupil na trůn její vnuk Václav, dal přenést její
tělo do baziliky sv. Jiří na Praţském hradě.

29. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělŧ

18. září - 25. neděle v mezidobí

Michael (Kdo je jako Bůh?). V bibli je označován jako
jeden z prvních kníţat, ochránce vyvoleného národa a vítěz
nad démonem. Křesťané v něm vidí ochránce a také
přímluvce za zemřelé před Boţím trůnem.

20. září - památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze,
Pavla Chóng Ha-sanga a druhŧ, mučedníkŧ
Ondřej Kim Tae-gón byl prvním korejským knězem, Pavel
Chóng Ha-sang horlivým laickým apoštolem; spolu
s dalšími křesťany byli umučeni při pronásledování
v Koreji v letech 1839, 1846 a 1866. 103 z těchto mučedníků prohlásil Jan Pavel II. za svaté v r. 1984.
21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Matouš působil v Kafarnau jako výběrčí poplatků ve sluţbách Heroda Antipy; Jeţíš ho povolal mezi své učedníky.
Po seslání Ducha svatého působil v Palestině mezi Ţidy,
pro které napsal evangelium v aramejštině. Dále hlásal
evangelium v Etiopii, Persii a Pontu u Černého moře. Východní i západní křesťané ho uctívají jako mučedníka. Jeho
ostatky jsou uloţeny v Salernu v jiţní Itálii.
23. září - památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Otec Pio se narodil 25. 5. 1887. V 15 letech vstoupil ke
kapucínům. Viditelná stigmata obdrţel 20. 9. 1918. Protoţe
tato stigmata nebyla povaţována za nadpřirozená, dostal
zákaz slouţit veřejně mše sv. Po dvou letech byl tento zákaz odvolán. Obdrţel mnoho charismat, byl vynikajícím
zpovědníkem, dokázal nahlíţet do minulosti i budoucnosti.
Zaloţil Dům úlevy v utrpení (nemocnici). Doţil se 81 let.
Blahořečen byl v roce 1999 a kanonizován v roce 2002.
25. září - 26. neděle v mezidobí
27. září - památka sv. Vincence z Paula, kněze
Narodil se r. 1581 ve Francii. R. 1600 byl vysvěcen
na kněze. Začal zakládat charitativní bratrstva pro péči
o chudé. V r. 1625 zaloţil kongregaci lazaristů, jejímţ posláním bylo vzdělávání kandidátů kněţství. K zajištění péče
o chudé a nemocné poloţil se sv. Luisou de Marillac základy kongregace vincentek. Zemřel r. 1660, r. 1737 prohlášen
za svatého a r. 1885 za patrona charitativního díla.

Gabriel (Muţ Boţí, nebo také Bůh ukázal svou sílu). Jméno
se objevuje v knize proroka Daniela. Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele a Panně Marii narození Krista.
Rafael (Bůh uzdravil). Je zmiňován v knize Tobiáš. Bývá
vzýván jako průvodce cestujících.
30. září - památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Narodil se kolem roku 340. Studoval v Římě. Ţil jako poustevník u Antiochie. Později byl vysvěcen na kněze a vrátil
se do Říma, kde pracoval na překladu Písma do latiny.
Později odešel do Betléma, kde ţil jako poustevník. Překládal díla východních otců do latiny. Patřil mezi nejslavnější
učence své doby. Po smrti v roce 420 byl pohřben
v Betlémě. Dnes jsou jeho ostatky v římské bazilice S.
Maria Maggiore.

ZVEME VÁS DO FARNÍ PRODEJNY
KŘESŤANSKÉ LITERATURY
Kaţdou neděli po mši svaté v 9.00 hod. jste
zváni k posezení u kávy nebo čaje v sále farního střediska, kdy také, v sousední místnosti,
si můţete v klidu vybrat z nabídky knih a
časopisů.

28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka
Narodil se kolem r. 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn vévody Vratislava. O jeho křesťanskou výchovu
se starala jeho babička sv. Ludmila. Naučil se slovanskému
písmu, osvojil si i znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho
lásku k eucharistii a k chudým. Kdyţ se r. 925 ujal vlády,
snaţil se o kulturní i náboţenské povznesení země. Jeho
křesťanský způsob vlády i přísnost k šlechtě vyvolaly opozici v čele s jeho mladším bratrem Boleslavem, na jehoţ
popud byl 28. 9. 929 (nebo 935) zavraţděn ve Staré Boleslavi. Jeho ostatky jsou uloţeny v katedrále sv. Víta na
Praţském hradě. Na začátku 14. století mu byl zasvěcen i
jeden z oltářů v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Tam&Tam – Číslo 8, Ročník 2, Září 2011

Prodejna je otevřená:
- po všech nedělních bohosluţbách
- v pondělí a středu po ranní mši svaté
9.15 – 11.00 hod. – nutné zvonit
na zvonek FARNÍ KNIHOVNA
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SVATÁ TEREZIE Z LISIEUX (1873 – 1897)

SVĚTEC MÉHO SRDCE

„Eucharistie božská, z nebe živý Chlebe,

Pane, chci vidět Tvůj obličej nezastřený,

tajemství, jehož zrod je láskou podmíněn,

v dalekém vyhnanství bez Tebe chřadnu jen:

Ježíši, bílá hostie, chci mít jen Tebe

kéž hledět na Tvou tvář mi zakázáno není,

v srdci pro dnešní den!

alespoň pro dnešní den!“
Svatá Terezie z Lisieux - úryvek z básně „Píseň na dnešní den“

Křehká báseň „Píseň na dnešní den“, i přesto, ţe je stará více neţ sto let, můţe promlouvat i k dnešnímu
dni a k dnešnímu člověku. Je napsaná s velkou touhou, s velkou nadějí a je v ní oslovován ten, který je v skrytu
našeho srdce předmětem i naší touhy.
Svatá Terezie z Lisieux vstoupila uţ v útlém mládí do karmelitánského kláštera,
který měl velice přísný řád. Celých pět let v něm trpěla velikým osamocením,
aţ kdyţ se členkou řádu stala i její sestra Celina a kdyţ byla vyzvána novou převorkou Pavlínou k tomu, aby napsala své vzpomínky na dětství, se její duše
zklidnila a ještě více obrátila k vnitřnímu ţivotu. Tak vznikla např. známá kniha
„Dějiny duše“ (jiný překlad „Historie jedné duše“) či dílo „Slova“, v níţ zachytila slova svaté Terezie samotná převorka.
I přesto, ţe neţijeme v tichu klášterní cely a nikdo nás nevyzývá, abychom napsali vzpomínky na naše dětství, i přesto, ţe neklid světa je často promítán i do
naší duše a nemůţeme najít potřebnou vnitřní samotu, mohli bychom se i my
pokusit na chvíli zastavit a ze svých tajných „šuplíčků“ přinést na Boţí světlo i
některá naše vyznání či zapomenutá svědectví o Bohu, který utváří tajemně náš
ţivot uţ od útlého dětství. Kaţdý by to měl zkusit uţ kvůli sobě, protoţe při psaní „dějin vlastní duše“ pochopíme něco více i o sobě a samozřejmě i o samotném Bohu. A nikdy nevíme, koho
můţeme naším svědectvím, dáme-li do něj někomu nahlédnout, oslovit či přivést k blíţe k Bohu.
S velkou touhou („Kéž hledět na Tvou tvář mi zakázáno není, alespoň pro dnešní den!“) a snad i vášní
nevolá jen srdce svaté Terezie či jiných zasvěcených osob, takhle volá i kaţdé obyčejné srdce, i srdce naše, moje
i Tvoje, a prosí Boha, aby bylo uţ nyní, na tomto světě, v co nejtěsnějším spojení s Ním. I přes vědomí našich
hříchů, s nimiţ kaţdý den svádíme boj, naše srdce dychtí po Boţí lásce a uvědomuje si často velice bolestně „daleké vyhnanství“ tohoto světa, který nám sice přináší mnohé rozkoše, ale Boha jakoby stále od nás odděluje mlţným
závojem. („Pane, chci vidět obličej Tvůj nezastřený!“)
„Ježíši, bílá hostie …“, jak jemné oslovení Toho, jehoţ i my při kaţdé mši svaté takto můţeme oslovit.
Naše přirozenost je sice nakloněna „vlastnit“, avšak ve vzácných chvílích našeho ţivota, k nimţ svaté přijímání
určitě patří, cítíme, ţe se v nás tato touha proměňuje. V hlubině našich srdcí uţ nechceme vlastnit, tam dychtíme
patřit. Patřit Bohu, bezvýhradně a cele, patřit nekonečné lásce, která nám spojením s námi daruje, co zatím neumíme a co všichni umět touţíme - sílu milovat druhé, ty blízké i ty méně blízké, stejnou láskou, jakou nás miluje
samotný Bůh.
Lenka Špatná

Mládeţ šumperské farnosti zve na modlitbu chval
v pátek 16.9.v 19:00 hodin v šumperském kostele.
Strana 4

Tam&Tam – Číslo 8, Ročník 2, Září 2011

PIELGRZIMKA 6. - 11. 8. 2011
Jako účastník letošní XXXI. pěší pouti z Krakowa na na
poutní místo Jasna Gora v Czenstochowe bych se chtěl podělit o
tento nevšední záţitek a uvést několik svých postřehů.
Jak jistě všichni ví, jedná se o pouť v délce asi 150 km, která se šlape za účelem trochu přispět k Dobru
v našem světě. Je to jakýsi druh zprostředkování Boţí pomoci ve všech úmyslech, které během ní zazní. Vlastně
by se dalo říci, ţe je to druh pokání. Zde opravdu platí, ţe jho Pána Jeţíše je sladké a netíţí, protoţe na této pouti
se zaţívá radost. Společný cíl spojuje celou skupinu a kaţdý v něm nalezne svoji roli.
Někdo nese tlampač, jiný hraje na kytaru, další zpívá, další řídí provoz aut, coţ je
opravdu důleţité a nutné. A naši pastýři otec Pawel a otec Jan, jimţ patří veliký dík,
zajistili vedení po duchovní stránce. Byla to pouť za Pannou Marií Čenstochovskou
(Černá Madona) a hlavní przewodnik (průvodce) byl blahoslavený Jan Pavel II. Myslím,
ţe on nám zajistil pěkné počasí a to, ţe se nikdo nezranil, nebo třeba ţe se neztratila
ţádná bagáţ. Byl s námi přítomen i fyzicky, nesla se jeho relikvie a naší české skupině
byla také udělena čestná pocta kousek cesty ji nést. Jednalo se o tutéţ relikvii, kterou
jsme mohli vidět v televizi v Římě při jeho blahoslavení.
Řekl bych, ţe ďábel nad touto poutí zuří. Jak jinak vysvětlit, ţe neznámí pachatelé
ukradli auto s částí polní kuchyně, nebo ţe nám v posledním dni praskla struna na kytaře,
Relikvie blzlomila se ţerď vlajky, Janu píchla vosa, nebo třeba já si šlápl na brýle a poslední den šel
Jana Pavla II.
s jedním sklem. Všechny tyto nepříjemnosti nás neodradily, Janu ošetřili zdravotníci
fenistilem, ani neměla otok, kytaru a vlajku opravili v „baze“(mobilní technická
a organizační základna) a mé brýle spravil Viktor šňůrkou z medailónku Panny Marie a pozdější odbornou opravu
mi udělali zdarma v optice, kde jsem je koupil. Jak jsem jiţ uvedl, z pouti jsem si odnesl především radostný
záţitek společenství s Bohem i bliţními. Také nová přátelství. Panně Marii jsme svěřili své prosby a načerpali
jsme i moudro z přednášek a osobního rozjímání nad naším postavením ve světě a úkoly, které nás v našich
ţivotech čekají.
Mě osobně zaujala třeba i moderní kříţová cesta v jedné kapli komplexu baziliky na Jasné hoře. Jde o dílo
Duky Gracze z let kolem 2001. Jeţíš je zde ukázán ve světě chudých, malých, vězňů a nemocných a celé toto
rozjímání vrcholí krásným obrazem zmrtvýchvstání Krista ve smyslu jeho přijetí do srdcí všech poutníků na Jasnou
horu, při slavení této hlavní, slavné Eucharistie.
Nesmím také zapomenout říci, ţe moţná i většina poutníků byli mladí lidé. V polských skupinách i u nás
jsme měli mládeţ. Je tomu tedy stejně jako za ţivota Jana Pavla II. na jeho setkáních s mladými a tento fakt
koresponduje se setkáním v Madridu, jehoţ předehrou pielgrzymka byla. Je zde takto postaven most mezi
východem a západem, mezi dědictvím Jana Pavla II. a úřadem Svatého otce Benedikta XVI. Sláva buď Bohu
všemohoucímu na věky věků.
Zdeněk Pacal

PUTOVÁNÍ, PUTOVÁNÍ, PUTOVÁNÍ ZA ...
Od roku 1998 kaţdoročně spolu s cca 8.000 polských poutníků vyráţí na pěší pouť z Krakova
do Čenstochové také skupina českých poutníků. Ne jinak tomu bylo letos při 31. pouti z Krakova, dne 6. srpna, kdy
se na cestu vydala skupinka 28 poutníků z Čech a Moravy. Tato skupinka je vţdy nejmenší z celé pouti, ale zajisté
ne zanedbatelná.
Lidé, které po cestě potkáváme, si jiţ zvykli, ţe kdyţ vidí českou vlajku, nezdraví nás tradičním "szczęść
Boże", ale volají na nás "AHOJ".
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Kaţdoročně má pouť téma, kterým se zaobírá,
pod kterým kráčí. Tentokrát jsme přemýšleli
nad „společenstvím s Bohem“, kterým je církev, tedy
my všichni. Uvědomovali jsme si stále znovu, ţe cesta
k Bohu vede opravdu skrze církev, která je Matkou.
Krakovskou pouť letos navštívil zvláštní host.
V ostatcích s ní putoval Jan Pavel II. Kdyţ byl v roce
1981 spáchán na papeţe atentát, odpověděli studenti
"bílým pochodem", ze kterého se zrodila právě tato
pouť. Papeţ se tak symbolicky vrátil „ke svým“. Naše
skupinka měla privilegium jednu etapu cesty dokonce
papeţovy ostatky nést na čele pouti. Bůh
a organizátoři nám tak připravili neuvěřitelné
překvapení, které asi dlouho zůstane v našich srdcích
stejně, jako celá pouť. U ostatků papeţe jsme pamatovali zvláštním způsobem na celou naši českou církev, kterou
Jan Pavel II několikrát navštívil a kterou měl rád. Můţeme tak říci pouze „Bóg zapłać“ a snaţit se v náš kaţdodenní
ţivot uvádět to, co papeţ učil.
Jana Mlada Heiserová

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4
Vţdy první středu v měsíci v 19.00 hod.
Církevní rok má pevný řád a v tomto řádu má nezastupitelné místo hudba. Především jako součást liturgie,
ale i jako slavnostní ozdoba církevních slavností. Dějiny hudby jsou s liturgií velmi úzce spojeny. Velcí hudební
skladatelé, vynikající interpreti, pozorní a pokorní posluchači tvoří jednotný celek, který se upíná k dílu Stvořitele.
Archiv hudebních děl je natolik bohatý, ţe i v tom nejmenším kostelíku mohou znít melodie ke cti a chvále Boţí.
Pořad „Církevní rok v hudbě“ se však upíná k těm dílům, která v dnešní době jen velmi zřídka znějí v chrámech.
Ţivě je můţeme slyšet jen výjimečně v katedrálách či v koncertních síních.
Pořady jsou pořádány ve zkušebně Scholy od svatého Jana Křtitele, vstupné je dobrovolné.
Program na sezónu 2010-2011 vám předkládáme a zároveň vás zveme na první poslechový večer, který
bude 7. září 2011. Zaposloucháme se do tónů vynikajícího díla Giovanni Pierluigi da Palestriny Missa Papae
Marcelli. Poprvé dílo bylo provedeno v roce 1555 při korunovaci papeţe Marcela II. Pontifikát tohoto papeţe byl
jeden z nejkratších v dějinách církve. Trval pouhé tři týdny.
Pořady v sezóně 2011 – 2012:
7. září:
5. října:
2. listopadu:
7. prosince:
4. ledna:
1. února:
7. března:
4. dubna:
2. května:
1. června:

Giovanni Pierluigi da Palestrina – Missa Papae Marcelli (Mše ke korunovaci papeţe Marcela II.
Gregoriánský chorál – Historia für Kunigunde (Zpěvy pro císařovnu Kunigundu) - pořad na přání
posluchačů.
Giuseppe Verdi – Messa da Requiem (Mše za zemřelé)
Antonín Rejcha – Der Neue Psalm (Nový ţalm)
František Max Kníţe – Pastoral Messe (Vánoční mše)
Gioacchino Rossini – Messa di Gloria (Slavnostní mše)
Antonín Dvořák – Stabat Mater (Kantáta Stála Matka) – pořad na přání posluchačů.
František Xaver Brixi - Judas Iscariothes (Oratorium Jidáš Iškariotský)
Georg Friedrich Händel - Oratorium La Resurrezione (Oratorium Vzkříšení)
Georg Philipp Teleman – Messiah (Oratorium Mesiáš)

Vít Rozehnal
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VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Co znamená pro církev a pro věřící víra v Ducha Svatého? Čím je Duch Svatý?
Bůh je velikým tajemstvím a známe ho natolik, nakolik se nám zjevil, projevil, představil, řekl o sobě. Bůh
nejen stvořil svět, nejen ho v Jeţíši Kristu vykoupil, ale stále se světu daruje a tak se dává poznat člověku, ukazuje
svou lásku. Po zmrtvýchvstání Jeţíše právě Duch Boţí byl dán světu, aby ho provázel k poznání sebe a Boha, aby
na konci dějin mohl zase tvořit viditelnou jednotu s Bohem. Písmo Svaté říká, ţe se Jeţíš stal člověkem a umřel
na kříţi a vstal z mrtvých, aby vykoupil svět. Je tím, kdo ukazuje „milosrdnou tvář“ Boha. Duch Svatý je pokračováním tohoto rozhodnutí Boha, je pokračováním v sebedarování se Boha člověku. Je nezbytný, protoţe dílo vykoupení se musí šířit, růst, zrát a být přijaté v lidských srdcích. Člověk ve svobodě musí přijmout Boha, jeho nabídku
spásy, přijmout Krista, proto působí ve světě Duch Svatý, který ukazuje člověku Krista.
Jeţíš před svým odchodem k Otci slibuje svým učedníkům Ducha Svatého, říká jim, ţe je nenechá samotné. Společenství, které vzniká po Jeţíšově nanebevstoupení, dostává dar Ducha Svatého. Čím je tento dar?
Co Duch Svatý vnáší do našich ţivotů, do ţivota nás všech?
Zaprvé Duch Svatý dává jistotu pravdy a víry. Víra apoštolů není zakořeněná jen v dějinách, ve vzpomínkách, není postavená na jejich autoritě, ale je Boţí milostí. Stejně Písmo Svaté a přesněji Nový Zákon, který vzniká
v prvních letech existence církve, není
vzpomínkou události, ale je ţivou vírou. Proto
v církvi nikdo nemůţe říci, ţe biskupové
či kněţí si něco vymysleli a teď to vyţadují
od lidí. Učení církve, pravdy víry nejsou
výmyslem lidským, ale jsou Boţím zřízením
a člověk v církvi jen můţe poznávat
Boţí pravdy, učit je, ale nesmí je měnit, něco
přidat či škrtnout. To nejcennější
v Církvi je právě Boţí přítomnost, která je nám
vloţená do rukou, ale my nemůţeme
ovlivnit její rozsah a působení ve světě. Nemůţeme ovlivnit ani omezit působení Boha
v lidských srdcích, působení Ducha Svatého
ve světě. Jako církev můţeme jen
s jistotou říci: „Tu určitě je Bůh; to je Boţí.“
V pokoře stáváme před Bohem, který je nám blízký. Duch Svatý garantuje pravdivý příkaz víry, garantuje Boţí
přítomnost a Boţí vedení i přes chyby a hříchy věřících i nejdůleţitějších církevních zástupců. „Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, ţe tato nesmírná moc je Boţí a není z nás.“ (2 Kor 4, 7)
Duch Svatý tvoří církev, společenství. To je druhý základní úkol Ducha Svatého. Bůh ukazuje pravdu, dává
milosti, které k němu vedou, ale zároveň nás přibliţuje mezi sebou. Sám Bůh je nejkrásnějším společenstvím lásky,
proto i z nás tvoří společenství, které obdarovává svými milostmi. Ve společenství se nikdy neztrácí ţádná jednotka, kaţdý má svoje místo a úkol. Svými schopnostmi kaţdý něco přidává k společnému údělu. Proto také mluvíme
v církvi o charismatech, o různých povoláních. Mnoho se hovoří o různých mimořádných záţitcích v Duchu Svatém. Ta blízká zkušenost s Bohem nás má vţdy vést k blízkému, intimnímu a zralému vztahu s Bohem a mezi sebou. Blízkost Ducha nás má upoutat k nekonečné lásce Boha i otevřít k sluţbě druhým.
Duch Svatý nejen otevírá církev pro správné pravdy víry, ale dějinami činně provází k Bohu, vede k stále
lepšímu poznávání Boha a chrání církev před chybami odchodu od pravd víry. Duch nejen jednou dal pravdu
a předal náplň víry společenství církve, ale stále nás ţiví pravdami, prohlubuje v nás poznání Boha, víru, pravdu
o sobě a společenství věřících. Duch je dynamický. Chce, abychom ţili víru autenticky, v našem konkrétním ţivotě, v situaci, v podmínkách, s lidmi, s kterými ţijeme, nejen teoreticky, ale v kaţdém okamţiku a hluboce.
Duch Svatý je garantem správné víry, tvoří z věřících společenství, provází je správnou cestou k Bohu. Za
čtvrté Duch Svatý dává věřícím Krista. To je nejdůleţitější. V církvi je nejdůleţitější setkání s Bohem. Není to
skutečnost stavěná na pocitech či záţitcích. Duch je zárukou, ţe skutečně a jistě potkáváme v církvi ţivého Boha.
Jeţíš je přítomen: ve společenství celé církve, v osobě kněze, v Boţím slově, v svátostech a zvláště v Nejsvětější
Eucharistii. Jeţíš je v nás přítomen díky působení Ducha Svatého, který můţe otevírat milosti plynoucí z církve,
tj. ze svátosti, z modliteb, ze společenství, z učení víry a ţivota láskou.
Duch v nás pracuje. V nás všech – i kdyţ jsme různí, slabí, hříšní; připravuje nás a dělá z nás Boţí
království.
P. Paweł Zaczyk
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POUŤ KE SVATÉMU VAVŘINCI V RUDĚ SE VYDAŘILA…
… „Neopouštěj, jáhne svatý, naši obec, rodiny, ať v nich vládne pravá láska do poslední hodiny. Ţijme láskou,
odpouštějme, tak jako ty v ţití svém, v nesnázích a utrpení buď nám mocným přímluvcem“ …
Tato prosba vroucně zpívaná chrámovým sborem se nesla kostelem k nebi při poutní mši svaté 7. srpna
v Rudě nad Moravou, v němţ je více neţ 200 let uctíván mučedník svatý Vavřinec. Paradox jeho ţivota a mučednické smrti byl tématem sváteční promluvy pana faráře P. Michala Krajewského: „Oslavujeme dnes člověka, jehoţ
ţivot skončil v očích jeho současníků krachem, neúspěchem. Následoval Krista aţ na kříţ. Jen důvěra v Krista ho
mohla přenést přes ţár plamenů, stejně jako Petra kráčícího po vodě za Jeţíšem. … I my jsme vyzváni kráčet
s důvěrou po vodě kaţdodenního ţivota za Kristem.“
S důvěrou jsme tedy všichni prosili Pána, aby nepršelo, protoţe ve farním areálu byla na odpoledne připravena tradiční velká zahradní slavnost, tentokrát spojená s koncertem Moravských muzikantů. Naše důvěra však
musí ještě dorůst do svatosti, neboť jsme byli vyslyšeni jen napůl.
Při odpolední bohosluţbě slova, kterou vedl dominikánský novokněz
P. Ludvík Grundman z Prahy, ještě nepršelo. Nepršelo ani při eucharistické adoraci, doprovázené krásným zpěvem schóly mládeţe a nesoucí
se ve znamení díků Pánu Bohu za všechno, co můţeme ve farnosti
společně proţívat. Déšť se nespustil ani při novokněţském poţehnání,
které nám P. Ludvík (mimo jiné také biřmovací kmotr našeho loňského
novokněze P. Tomáše Zachariáše Kristka, O.Praem.) s velkou pokorou
a láskou udělil. Cesta z kostela na faru ještě proběhla také v suchu.
Ale pak to začalo. Lilo, lilo a lilo. Naštěstí Moravští muzikanti, posluchači a hosté jiţ byli ve farním areálu. Pršelo tak, ţe domů stejně jít
nemohli, a tak všichni rádi (!) zůstali.
Moravští muzikanti, kteří povaţují Rudu nad Moravou za své sídlo,
začali svůj krásný koncert v 16 hodin. Prohlásili, ţe budou hrát tak
dlouho, dokud nepřestane pršet. Kapelník pan Stanislav Bartošek
se svými dvěma syny a s ostatními přáteli předvedli i v dešti virtuózní
čísla. Hráli v jednom kuse celé tři hodiny, aţ opravdu pršet přestalo.
Ale i tak déšť nikomu nevadil. Pivo teklo proudem, uzené maso a klobásky voněly, káva a zákusky se vesele prodávaly a ve sklípku něčemu ostřejšímu na zahřátí déšť také nevadil. Snad jen děti nemohly do bazénu a skákání
na trampolíně a her si uţily trochu méně neţ v jiných letech.
Těší nás, ţe mezi nás zavítali mnozí kněţí, které určitě přilákala domácí kuchyně našeho obětavého zpívajícího kuchaře pana Jiřího Tulacha. Jeho vynikající svíčkovou ocenili nejen kněţí a šťastnou náhodou do Rudy
zabloudivší generální představená sester boromejek (světe div se, jela totiţ původně na pouť do Rudy u Rýmařova!), ale i dvacet Moravských muzikantů a spoustu spokojených strávníků, kteří si pochvalovali, ţe aspoň o pouti
nemusí doma vařit a mohou se celý den veselit na faře. Je potěšitelné, ţe do našeho společenství zavítalo i mnoţství
lidí, které v kostele nepotkáváme. Všichni se dobře bavili a radovali se ze ţivota. Obzvláště milým hostem a vděčným byl P. Pavel Michut, budovatel našeho farního areálu a ve večerních hodinách také zábřeţský děkan
P. František Eliáš, kterému improvizovaná mládeţnická kapela ve sklípku zahrála s radostí jeho oblíbenou mysliveckou píseň.
Pro více neţ dvacet pořadatelů začala pravá pouť aţ po odchodu hostů, kolem 20 hodiny večerní. V garáţi
se zpívalo a hrálo, co kdo chtěl. Otec Michal i s osmdesátiletým kostelníkem tentokrát vydrţeli zpívat s omladinou
i panem starostou aţ do úplného konce. A v pondělí ráno? Nikdo nezaspal. Ti, co do noci vydrţeli, přišli
jiţ v 9 hodin a uklidili celý areál. Otec Michal mohl s klidným srdcem odjet na dovolenou. Aţ se vrátí, bude
ho vítat nejen uklizená fara, ale i nová fasáda na našem farním kostele. Nevěříte, ţe ten zázrak se stal? Přijeďte se
do Rudy na náš nově opravený a opravdu krásný kostel podívat. A nemusí to být aţ za rok na pouť … I kdyţ třeba
bude zase pršet, bude to stejně poţehnané a krásné setkání lidí dobré vůle!
Lenka Bernadetta Nezbedová
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JORNADA MUNIDAL DE LA JUVENTUD
MADRID 2011
Jako jediná z naší farnosti jsem se do Madridu vydala se skupinou osmi set
poutníků z celé arcidiecéze a ne s výpravou otců Milana a Slávka. Dělala jsem
překladatelku v autobuse farností ze Slovácka. Naše cesta začínala uţ o dva dny
dříve mší svatou v olomoucké katedrále a směřovala přes Francii do katalánského
města Tarragona, kde jsme se měli zúčastnit předprogramu. Předprogram neboli Dny
v diecézích probíhal – jak je zřejmé – ve španělských diecézích. Češi byli přijati
městy Tarragona (přímo na pobřeţí Středozemního moře) a Reus (vzdáleného
od Tarragony asi 15 km do vnitrozemí).
Všichni se samozřejmě po dvoudenní cestě autobusem těšili, aţ se někde na ubytování natáhnou a prospí,
jenţe po příjezdu do olympijského pavilonu v Reus bylo jasné, ţe v obrovské tělocvičně s osmi sty spolunocleţníky
nikdy moc klidu nebude. Naštěstí to všichni vzali s nadhledem a nebyly téměř ţádné problémy.
Čekalo nás pět dní nabitých prohlídkami obou měst, koupáním a opalováním se na nádherné tarragonské
pláţi a seznamování se s místní kulturou. Jeden celý den byl věnován programu ve farnosti – navštívili jsme kostel,
charitu, domov důchodců a hráli jsme hry s malými španělskými
dětmi. Jiný den se jelo na výlet do Barcelony, kde byla společná
mše se všemi spolupoutníky trávícími předprogram v Katalánsku
(něco kolem 60 000 lidí). Kaţdý dostal vstup zdarma na prohlídku
katedrály Sagrada Familia, čehoţ jsme samozřejmě vyuţili
a nelitovali jsme ani dlouhé fronty, kterou bylo třeba vystát. Rozhodně to stálo za to, kdo nikdy neviděl, doporučuji, je to téměř
nepopsatelné.
V neděli se v Tarragoně slavila závěrečná mše s arcibiskupem
a biskupy z okolí a pak byli poutníci posláni do Madridu. Naše
autobusy odjely v pondělí ráno a v obrovském horku jsme projeli
celým Španělskem aţ do centra. Konečně Madrid! Dny v diecézích
byly opravdu jen předprogramem, přípravou na to, co nás čekalo
v Madridu. A co nás čekalo?
Jiná tělocvična, menší, neţ ta předtím. Nový systém stravování –
na stravenky jsme mohli chodit obědvat a večeřet do vybraných
madridských restaurací a fast foodů. Metro, nejdůleţitější společník (denně jsme v něm trávili nejméně 2-3 hodiny), překvapivě
čisté a rychlé, odehrávala se v něm spousta vystoupení, ať uţ přeSagrada Familia
dem naplánovaných nebo spontánních. Katecheze a mše s českými
a moravskými biskupy a arcibiskupy. Odpolední, večerní a noční programy z nabídky festivalu mládeţe. Nové
známosti a přátelství s mladými z celého světa … a hlavně Svatý otec.
Madrid ţil týden setkáním. (V Šumperku ve stejnou dobu probíhal folklorní festival – kdyby tak všichni měli
moţnost být v Madridu, to by teprve zaţili festival!) Na ulicích se zpívalo a tančilo, v parcích, na výstavištích,
v divadlech, no všude byla spousta lidí, kteří přijeli předat svědectví, načerpat, změnit svůj ţivot, vidět papeţe nebo
jen prostě proto, ţe chtěli a ţádný hlubší význam tomu nepřikládali. Atmosféra byla přímo neskutečná. Česká televize prý vysílala záznam o demonstracích v centru Madridu. To byl ale jen jeden večer a celá akce byla spíš klidná.
Většina Španělů, se kterými jsme se bavili, nás ráda viděla, vyptávali se, odkud jsme, a těšili se na příjezd papeţe
do jejich města.
Svatý otec přijel ve čtvrtek. Na přivítání s ním se na Plaza de Cibeles scházeli lidé uţ během dopoledne. Většina Čechů uţ papeţe viděla v Brně nebo Boleslavi (nebo i dříve) a nebyli tak dychtiví tlačit se v obrovských ma-
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sách lidí. Potkali jsme ale skupinu Mexičanů, všichni byli tak třicátníci, a kdyţ slyšeli, ţe byl papeţ v Česku a my
jsme se zúčastnili mše, kterou slavil, naprosto neskrytě nám záviděli a vyptávali se na něj. Měli takovou touhu Svatého otce vidět, ţe byli ochotní tlačit se městem i ve čtvrtek během přivítání i v pátek na kříţové cestě. Spousta
Čechů oba večery radši vyuţila nabídky českého centra a zúčastnila se adorace a kříţové cesty v češtině. Rozhodně
bylo skvělé, ţe centrum tento program nabízelo, pro někoho jistě bylo lepší proţít adoraci v klidu (a česky).
Sobota se pak jiţ nesla ve znamení velikých přesunů na letiště Cuatro Vientos a velikého horka. Po dopolední české mši měli všichni putovat pěšky asi sedm kilometrů na letiště, ale většina lidí chtěla raději vyuţít metro. Byly
z toho ucpané silnice, zmatek a problémy, ale do večera všichni na místo dorazili. Češi měli štěstí, dostali jsme
místa v sektoru velmi blízko a navíc uprostřed. (Samozřejmě, s Brnem a Boleslaví se to nedalo srovnávat. Ve Staré
Boleslavi se mše účastnilo kolem 50 000 lidí, v Madridu asi dva miliony!)
Kdo sledoval televizi, ví, ţe sobotní večer
byl narušen větrem a deštěm, nikdo to nečekal, pro papeţe nebyl ani nachystaný stan,
ale naštěstí šlo jen o přeháňku, vše zase
rychle uschlo, a tak jsme v pořádku přespali
do rána. Nedělní mše pak byla v plné parádě. Papeţ projíţděl mezi sektory a ţehnal,
všem popřál dobré ráno a španělsky slavil
mši pro zhruba dva miliony přítomných
a další miliony u televizních obrazovek.
Pro všechny na letišti to bylo celé velmi
silným záţitkem, těţko se to popisuje, ale
myslím, ţe kaţdý člověk by se měl někdy
v ţivotě něčeho podobného zúčastnit.
Po společné modlitbě Anděl Páně papeţ
odjel a najednou bylo po všem. Sebrali jsme
setkání s africkým knězem
poslední síly, uklidili kolem sebe a opět
sloţitě v ucpaných metrech se dojeli na ubytování sbalit, aby bylo moţné na noc vyrazit. Nikdo ani moc nemluvil,
kaţdý si v sobě drţel to, co právě proţil – a taky se snaţil neusnout vestoje. 
Na zpáteční cestě při zastávce ve Versailles jsme měli všichni Češi společnou mši v katedrále, došlo
na loučení, slzy a kaţdý autobus uţ potom dorazil domů v jinou dobu. Myslím, ţe přestoţe jsme se do Olomouce
vrátili ve stejné sestavě, nikdo z nás uţ nebyl stejný. Madrid kaţdého změnil, na někom se to uţ projevilo, na jiném
se to třeba teprve projeví, ale nikdo nelitoval, ţe jel a tak by to asi mělo být.
Tak za rok, na českém setkání ve Ţďáru ...
Jana Havlíčková

CAMINO DE SANTIAGO, JMJ MADRID
Ach jo, čím víc se to blíţilo, tím víc jsme se netěšily. Představa toho, ţe pojedeme dva dny v autobuse a pak
se budeme trmácet pět dní do Santiaga v úděsném horku, nás velmi děsila. A ještě ke všemu to balení. Zkrátka
typická krize před odjezdem ... Ţe jsme se vůbec na to Santiago přihlásily, měly jsme raději jet na předprogram
do Tarragony, jako většina české výpravy!
Naštěstí se Bůh ve spolupráci s otcem Milanem ukázali jako dobrá organizátorská dvojka a pouť do Santiaga
jako vůbec nejlepší předprogram. Díky náročným podmínkám jsme rychle zjistili, ţe v nouzi poznáš přítele. Naše
kamarádství a poznávání nových lidí nabylo úplně jiných rozměrů, kdyţ jsme nešli na obyčejnou túru, ale na místo,
kam nás pozval Bůh. Nedalo se to vzdát, prostě jsme museli jít. Unavení, smradlaví, zaprášení, zpocení,
s bolavýma nohama a nadopovaní hroznovým cukrem ... Není divu, ţe v takových podmínkách se dalo zasmát
opravdu čemukoli. Zaţili jsme tolik srandy, která moţná občas pramenila z naší únavy...ale nakonec to bylo asi
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dobře, vţdyť na zdroji nezáleţí. Zábavu nekazilo ani pět Otců, kteří nás doprovázeli. Kdyţ jsme viděli, ţe i přes
puchýře a útrapy cesty pro nás kaţdý den radostně slouţí mši, bylo to velkým povzbuzením. Škoda jen, ţe v cíli
nebylo dost času uţít si vítězství, asi se tam budeme muset vypravit ještě jednou!
No a světové setkání mládeţe v Madridu nám vytřelo zrak. Je pravda, ţe spoustu věcí Španělé zas tak úplně
neřešili. Třeba záchody, jejichţ mnoţství se ukázalo jako nedostatečné, i přestoţe se většina tekutin v našem těle
díky horku vypařila dříve, neţ stačila doputovat do močového měchýře. Organizaci stravování jsme si nemohli
vynachválit. Kdyţ člověk zapřemýšlel a vyhnul se hlavním bulvárům, dalo se za přijaté stravenky najíst bez čekání
i v luxusních restauracích. Pokud mluvíme o luxusu, je třeba se zmínit i o nabídnuté duchovní stravě, která se
zvláště v dopoledním programu připraveném pro nás Čechy ukázala být vysoce kvalitní.
Naše skupinka v čele s vlajkonošem se mezi temperamentními jiţanskými národy nenechala zahanbit. Z plna
hrdla prozpěvovala české národní písně. Dokonce se k nám přidávali někteří cizinci, coţ nás ještě více rozpalovalo.
Na závěrečnou vigílii na Quatro Vientos nebylo vůbec jednoduché se dostat. Dobří Španělé, a ţe jich
v Madridu nebylo vůbec málo, na nás z oken a střech alespoň lili vodu, abychom v tom parnu vydrţeli. I na samotném letišti nás kropilo několik hasičských vozů, jejichţ posádky si to očividně uţívaly. Jako největší Boţí přízeň
jsme si pak vyloţili mrak, který zakryl
ţhnoucí slunce. I přes všechny problémy se nakonec potvrdilo, ţe na důleţité
věci se vyplatí počkat. Svatý otec nás
všechny s radostí přivítal. Setkání bylo
velmi povzbuzující, neboť ani zdánlivá
nepřízeň počasí v podobě průtrţe mračen nás nezlomila. Naopak jsme zaţili
velkou radost z toho, ţe se po bouřce začalo daleko lépe dýchat. Mohli jsme pak nerušeně adorovat Nejsvětější
svátost, kdyţ se dva miliony lidí ponořily do hlubokého ticha. Taky jsme se tu noc vyspali asi nejlépe za celou
pouť. Ten chládek byl darem z nebes.
Při společné nedělní mši svaté jsme bohuţel nemohli přijmout eucharistii, jelikoţ většina hostií přes noc
zmokla. Bylo to sice těţké obejít se bez Kristova těla, ale aspoň jsme si mohli uvědomit, jaký pro nás má význam.
Naši radost z pouti ještě znásobila skutečnost, ţe jsme se domů nemuseli vracet autobusem, nýbrţ letadlem.
Cestovala jím také elitní jednotka našich arcibiskupů a biskupů. Co víc si přát?
Děkujeme všem, kdo nám umoţnili zúčastnit se pouti, ať uţ duchovní či hmotnou podporou. Bez ní bychom jen těţko vůbec mohli jet.
Hanka a Barča Kupkovy

Myslím, ţe budu mluvit za všechny, kdyţ si dovolím říct, ţe CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŢE
v Madridu byl opravdu obrovský záţitek. Nejen více neţ 2 miliony lidí uprostřed jednoho "malého" města, nejen
nezapomenutelné záţitky, kdyţ tisíce mladých lidí křičelo své pokřiky uprostřed přecpaného metra (aby vyzdvihly
tu svoji zemi), ale také ta velikánská víra v Boha nás všechny - i kdyţ jsme se vůbec neznali - spojila. Je to úţasný
pocit vědět, ţe tady na téhle Zemi nejsme sami. Ţe je tu někdo, kdo má stejné názory a stejné (mnohdy nevyřešené)
otázky ohledně víry jako my. A je úţasný pocit vědět, ţe je tak strašná spousta mladých křesťanů schopná obětovat
své "prázdninové dny", aby se mohla spojit a společně přivítat Svatého otce.
Je jasné, ţe to neslo mnoho obětí a odepření. My – skupina 50 lidí – jsme se ještě před setkáním vydali
na pěší 100 kilometrovou pouť do Santiaga de Compostela a myslím si, ţe nejen já jsem překonala sama sebe.
Puchýře, ţízeň, vedro, bolavé nohy – to všechno nám bylo na cestě malými kříţky. Ale kaţdý z nás ten kříţek
za někoho do Santiaga přinesl. A to má určitě obrovský význam.
A proto bych chtěla všem kněţím a všem, kteří alespoň trošku pomáhali s organizací, říct obrovské: DÍKY!
Protoţe tahle veliká událost nemusela ovlivnit jen nás, ale také nevěřící – a to má smysl.
Pavla Špatná

Tam&Tam – Číslo 8, Ročník 2, Září 2011

Strana 11

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ ZA PANNOU MARIÍ …
MADRID – FATIMA -LURDY
Na konci srpna se skupina poutníků převáţně z farností O. Milana Palkoviče vydala na dalekou pouť
do míst spojených se zjeveními Panny Marie. Jednalo se o místa, o kterých jsem doposud jenom četla nebo slyšela.
Touha navštívit je osobně byla natolik veliká, ţe jsem neodolala a vyrazila spolu s nimi.
Nechci tady popisovat historii těchto míst, zjevení či udávat počty turistů, kteří sem kaţdoročně zavítají.
Chci se podělit o část z toho, co mne oslovilo a co se mi vybaví „v srdci a mysli“ v souvislosti s touto poutí.
Uţ jenom let letadlem do Madridu byl pro mne záţitkem. Vidět Alpy, Pyreneje z výšky, řeky jako stříbrné
nitky v krajině, hnědé, zelené, malé obrazce, které ve skutečnosti představují obrovská pole či lesy ... Člověk jenom
ţasne nad celou tou krásou a dokonalostí Tvůrce.
Po příletu do madridské haly nás čekalo překvapení – náhodné setkání se skupinkou naší mládeţe,
O. Slávkem a arcibiskupem Janem – jejich rozzářené tváře, podání ruky a přání pěkné pouti byly opravdu tím
nejlepším startem, který jsme si mohli přát. Přestěhovali jsme se do autobusu a zbytek dne pak proţili návštěvou
katedrála Panny Marie z Almudeny spojenou se mší svatou, konkatedrály sv. Isidora a večerním posezením
na Plaza Maior.
Ráno nás po nočním přejezdu čekala Fatima – místo, které oslovilo svou atmosférou nás všechny. Místo,
kam jsme „cíleně“ přišli prosit za nás, naše rodiny, naše blízké, za lidi, které nosíme v srdci ...
Mše svatá v češtině na místě zjevení zasáhla nás všechny. Co k tomu říct ... to chvění uvnitř nelze popsat.
Ty niterné pocity, kdy klečíte a prosíte svoji nebeskou Matku a tečou vám slzy. Ten pocit společenství, kdy farníci
postupně jeden po druhém s bolestí lezou po kolenou po 380 m dlouhém, kamenném chodníku, předávají si svíci
a modlí se růţence za farnost a všechny blízké. Ten moment, kdy tisíce zvednutých svící rozzáří tmu a do noci
se ozve Ave, Ave, Ave Maria ... Nezapomenutelné 3 dny.
Santiago de Compostela – návštěva baziliky, uctění relikvie sv. Jakuba, mše pro poutníky – lákavá
nabídka – a přece budu v souvislosti s tímto místem nejvíc vzpomínat na radost a štěstí pěších poutníků, kteří právě
dorazili do cíle, objímají se, zpívají a „září“.
Garabandal. Přiznám se, ţe jsem netušila o jaké místo se jedná a chvíli mi dokonce trvalo, neţ jsem si toto
jméno vůbec zapamatovala. Po této pouti si jej dokonale vybavím, má jisté místo v mém srdci. Jen si představte:
chladné ráno prozářené sluncem, modrá obloha, rosa, všude kvetou růţové vřesy a ţluté jehlice. Vesnice ještě spí a
vy pomalu kráčíte směrem k místu, kde se několikrát zjevila Panna Marie dětem, a modlíte se v ranním tichu
kříţovou cestu. Napadají mne pro popsání proţitku slova O. Špidlíka – tady opravdu vnímáte a slyšíte Boha
v ranním vánku ...
Z davovosti a komerčnosti Lurd jsem měla trochu strach. Zbytečně. I v tomto místě je moţné se usebrat,
pomodlit se k Panně Marii a najít si to „svoje“. Pro někoho to je večerní průvod spojený se zpěvem, kříţová cesta,
pro jiné koupel v lázních či návštěva míst spojených se svatou Bernadetou.
Mě osobně nejvíc oslovila Lurdská jeskyně. To, ţe jsme v tomto posvátném místě mohli proţít česko –
slovenskou mši svatou, beru jako velikou Milost. Tak jako pohlazení jeskyně samotné či večerní modlitba růţence
u ní. Kdyţ zavřu oči, vybavím si hladkost zbroušené skály, vůni a světlo stovek zapálených svící. Svící, které byly
zapáleny jako poděkování nebo jako prosba o uzdravení ... Kolik miliónů poutníků tudy muselo projít, ţe i ostré
hrany skal byly zbroušeny? Kolik miliónů proseb za uzdravení a díků tady bylo zanecháno? Při pohledu na stovky
modrých vozíčků a jejich „majitelů“ člověk pochopí ...
Posledním cílem naší desetidenní pouti byla návštěva Turína spojeného s osobou kněze Dona Bosca. A pak
uţ jen dlouhá cesta domů ...
Jana Bieliková
Otče Milane, děkujeme!
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NETRADIČNÍ MINISTRANTSKÝ VÝLET
ZA POZNÁVÁNÍM TRADIČNÍHO POLSKA
V úterý 23.8. v 8:00 jsme se my ministranti sešli před šumperskou farou ve sloţení:bratři Valentovi
z Malína, bratři Bednarští, Michal Leţák, Lukáš Balcárek, Ondra Havlíček a otec Pawel. Krátce po osmé dal otec
Pawel povel rozdělit se do dvou aut a vyrazit směr Osvětim a Wieliczka. Cestou jsme se zastavili u polského
kaplana a kamaráda otce Pawla a v Osvětimi. Odpoledne po příjezdu do Wieliczky nás přivítala paní Zaczyková
(maminka otce Pawla) velice dobrým obědem. Večer slouţil otec Pawel v místním (nově postaveném) kostele mši
svatou, protoţe tam ale byla většina Poláků, byla polsky. Po mši jsme se ještě zašli osvěţit na místní bazén a potom
spát.
Ve středu dopoledne se naše skupina vydala na prohlídku solných dolů
ve Wieliczce. Od třetí do páté hodiny odpolední jsme sehráli fotbalový zápas
s místními ministranty – bohuţel nás porazili 13:11. Večer otec opět slouţil mši
svatou a po příchodu domů a večeři nám pustil film. Na čtvrtek byl naplánován
výlet do Krakova. Wavel a katedrála, krakowský drak, co chrlí oheň, i obrovské
náměstí se středověkým trţištěm uprostřed a nakonec dovádění v aquaparku.
Večer následovalo opékání s polskými ministranty. Předposlední den, tedy
v pátek, jsme se vydali do kláštera Kamalduliánů. (To jsou mniši, kteří bydlí
kaţdý sám, nesmí mimo klášter a na světě jej jich prý jen šedesát.) Poté nás otec
zavedl do rozestavěného centra Jana
Pavla II a na vedlejší kopec na poutní
místo Boţího milosrdenství, kde jsme
se náhodou potkali s Andrzejem.
Odpoledne jsme opět (ale tentokrát vítězně) sehráli fotbalový zápas
s polskými ministranty. Ještě nás čekal nákup něco málo tradičních
polských potravin domů na ukázku a večer společně s našimi novými
polskými kamarády film Gran Torino. V sobotu nám nezbylo, neţ se
s velkou lítostí sbalit a zamířit směr domov pouze s krátkou přestávkou
ve Wadovicích.
Myslím, ţe výlet se velmi vydařil a všichni jsme natěšení na další.

Ondřej Havlíček

DEN CHARITY

Den charity připadá na 27. 9., kdy katolická církev slaví památku sv. Vincence z Paula.
Za Charitu Šumperk, její uţivatele, donátory a příznivce bude také slouţena mše svatá 27. 9. 2011 v 8:30 hod
v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace, která působí v oblasti Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska
od roku 1992. Zřizovatelem je arcibiskup olomoucký. Hlavní náplní je ošetřovatelská a pečovatelská sluţba, osobní
asistence, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a humanitární aktivity.
Více o činnosti se dozvíte na www.sumperk.charita.cz
M. Vychopeňová
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O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH
Váţení čtenáři, v tomto čísle začínáme s novou rubrikou, ve které se budeme seznamovat s řeholními
řády. Dnešní článek přijměte jako úvod do tohoto, někdy tajemného, světa.
V týdnu byla v noci přerušena dodávka elektrické energie. Ve dvě hodiny třicet minut zhaslo městské osvětlení
a tak se mohla ve své kráse rozzářit noční obloha plná hvězd. Tedy – ona je stále plná hvězd, jen my je nevidíme,
ani kolikrát nevíme, ţe ještě existují. Necháme se ovlivnit umělým světlem, „oslepit“ lampami měst a velkoměst.
Ta nádherná podívaná mi připomněla, ţe i na Zemi máme zářící hvězdy, osobnosti, které vydávaly a vydávají svědectví svými ţivoty a my je přehlíţíme, nevidíme je (často pro ty umělé hvězdičky kolem nás). Nenajdeme je
na obloze, ale v neviditelném bohatství Církve. Či vlastně viditelném, protoţe bychom si na ně mohli v dějinách i
sáhnout:
mnich, mniška, řeholní bratr, řeholní sestra, abatyše, opat, převor, převorka … to nekonečné a nespočitatelné
mnoţství postav s různými vlohy, názory, vědomostmi, postoji, vlastnostmi.
Řeholní řády – tato dvě slova jsou základním kamenem několika našich povídání.
Chceme se projít po té zvláštní oblasti, která dává lidem trochu jiný rozměr, přibliţuje člověka jinou cestou
ke Kristu, poskytuje mu naplnění smyslu ţivota. Ale neţ se podíváme na některé řeholní společnosti, zkusíme se
protáhnout mnoţstvím pojmů, se kterými se budeme setkávat.
Řehole = souhrn pravidel, jimiţ se řídí činnost řádů a jeho členů (např. řehole sv. Augustina, sv. Benedikta,
sv. Františka, sv. Jana Jeruzalémského)
Spiritualita = činnost, zaměření řádu
Evangelní rady =

- chudoba (společné vlastnictví)
- čistota, zdrţenlivost (celibátní ţivot)
- poslušnost

Noviciát = vstup do řeholního ţivota, zkouška, zda má člověk k řeholnímu ţivotu skutečné povolání. Novic
se seznamuje se spiritualitou řádu, s jeho dějinami, řádových ţivotem vůbec. Noviciát můţe být prodlouţen aţ
na dva roky, obvykle trvá rok. Po jeho skončení se skládají jednoduché neboli dočasné sliby, které se mohou také
ještě prodlouţit. Nakonec se skládají sliby slavné neboli věčné.
Exercicie = to je příleţitost k vnitřní duchovní obnově, kdy si má člověk uvědomit, co je v jeho ţivotě důleţité,
jaký je jeho vztah k Bohu i k druhým lidem. Většinou jde o pětidenní cykly, během kterých účastníci poslouchají
duchovní přenášky a v tichu rozjímají nebo se společně modlí. Tradice pochází od sv. Ignáce, ale o něm si ještě
budeme povídat.
Observance = zachovávání určitých řeholních zvyklostí
Boţské oficium = brevíř, breviář = kniha obsahující liturgii hodin – denní modlitba církve:
Ranní (laudy) a večerní (nešpory) chvály, modlitby během dne. Pro kaţdého z nás platí slova sv. Pavla
„za všech okolností děkujme“ (1Sol 5,17-18).
Cela = místnost, která je výrazem osobní touhy po samotě s Bohem
Silencium = mlčení, ticho
Klauzura = pro veřejnost nepřístupná část kláštera
To, ţe máme řeholní řády muţské a ţenské, je nám kaţdému známé, a tak se zkusíme příště podívat a přiblíţit si
některé z nich. Je jich opravdu jako hvězdiček na nebi, proto si zvolíme jen ty největší.
Lenka Šafaříková
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CENTRUM PRO RODINU V ZÁŘÍ
Poradenství v obtíţných situacích
Úterý 27. 9. a 25. 10., od 9.30 do 18.00 – poradenství v obtíţných situacích
s Bc. Marcelou Řezníčkovou - učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28.
Objednání termínů na tel. 731 402 395.
Psychologické doprovázení na cestách ţivota - poradenství
Jednou za 14 dní v úterý od 16.00 – 18.00 s Mgr. Pavlínou Vaculkovou (roz. Večeřovou), absolventkou Masarykovy
univerzity v oboru psychologie (pokračuje v psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze).
Učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28. Termíny: 13. a 27. září. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na
tel. 777 988 864.
Pro děti a mládeţ
Tradiční program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“, nyní v novém čase – kaţdé úterý od 9. 30 do
11.00 na farním středisku. Srdečně zveme nové maminky a jejich děti. Začínáme 21. září.
Pro školní děti i jejich rodiče – hudebně dramatické dílny souvislé s lidovými a křesťanskými svátky a tradicemi;
v předem avizované soboty.
.

Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma
Diva(delní) klub – setkávání pro všechny, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát nezávazně
divadlo … Kaţdou středu od 10.00 hod v učebně, 1. patro, UVAX. Začínáme 14. září.
Tvořivé díly
Tvořivá dílna – „ Podzim klepe na dveře“ pátek 7. října v 19.00, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28
Klub osamělých (nejen) rodičŧ
Víkend pro osamělé (nejen) rodiče a jejich děti na faře ve Velkých Losinách od 16. do 18. září, podrobnosti na
www.cprsumperk.estranky.cz
Pravidelné aktivity
Masáţe pro kaţdého – s Ing. Stanislavou Táborskou kaţdé pondělí; začínáme 3. října (cena za jednu masáţ 60 Kč, pro
důchodce 40 Kč)
Cvičení s rehabilitačními prvky – lektorka Ing. Marie Vychopeňová, kaţdou středu od 16.30 do 17.30, začínáme 14.
září, (cena jedné lekce 25 Kč)
Lenka Špatná

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY CENTRA PRO RODINU
O prázdninách se stalo jiţ tradicí, ţe se pod hlavičkou Centra pro rodinu konají příměstské tábory. V letošním
roce se uskutečnily dva turnusy a jeden zbrusu nový pobyt pro mladé „Alegria - Raduj se z obyčejných věcí“. Do dvou
turnusů příměstských táborů se přihlásilo na 40 dětí od 4 do 14let, které společně strávily kaţdý den v týdnu od 8 do 16
hodin. Mladých, kteří společně vyrazili na faru v Jalubí na 4 dny, bylo 11.
Pro děti bylo nachystané kaţdý den něco. Záměrem bylo, aby celý týden probíhal tak trochu v duchu středověku.
A tak děti mohly proţít v nedaleké „cihelně“ středověkou hru, navštívit interaktivní středověkou výstavu, prohlídnout si
středověký hrad Šternberk, společně se přímo na hradu účastnit hry „Dobytí pevnosti Boyard“, přijmout pozvání
do zdejšího kláštera klarisek, další den se setkat s opravdovými rytíři a společně s nimi se účastnit rytířských soubojů,
vyplňovat tajný zápisník urozeného rytíře či urozené šlechtičny aj.
Jeden ze dvou celodenních výletů byl naplánován do nedaleké Ţárové,
kam se početná skupina dětí a vedoucích (rozrostlá o další maminky a děti)
dostala Lázeňským expresem vypravovaným z Losin. Zajímavé však bylo, ţe se
dětem víc neţ vláček líbila návštěva zdejší zemědělské farmy. Po příjezdu
do Ţárové si děti nejprve prohlídly dřevěný kostelík, poté se svezly na koních,
projely se opravdovým nefalšovaným traktorem, krmily ovce, lamu, kozy,
dováděly společně se psy Barunkou a Míšou a velmi si tento den uţily.
Kromě všech, kteří s organizací tábora pomáhali (vedoucí dětí, lektoři
jednotlivých programů, kuchařky, organizátoři jednotlivých dní), bez kterých
by se tábor nemohl uskutečnit, děkujeme především našemu laskavému Bohu,
ţe vše tak úţasně dopadlo, a ţe tábory opustil stejný počet dětí, který se v počátku přihlásil .
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KŘESŤANSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Váţení čtenáři, v tomto čísle začínáme s novou rubrikou, ve které se budeme postupně seznamovat
s křesťanským uměním z pera člověka navýsost povolaného – restaurátora a znalce výtvarného umění,
pana Michala Šelemby, který se mimo jiné podílel na restaurování fresek v našem farním kostele
v Šumperku. V dnešním úvodním článku se seznámíme s vývojem zobrazení symbolu kříţe tak, jak prošel
během staletí mnohými změnami.
V raném křesťanském umění se kříţ poprvé objevuje především jako jednoduchý symbol rytý
do kamenných sarkofágů a tumb křesťanů. Po politické změně (k níţ došlo legalizací křesťanství tzv. Milánským
ediktem r. 313 za císaře Konstantina) začali křesťané s výstavbou sakrálních staveb a to především bazilik a tzv.
memorií (památečních kostelů nad hroby mučedníků a světců). Centrem těchto staveb vycházejících se stala apsida
a závěr kostela, jehoţ stěny a především klenba apsidy (koncha) byly zdobeny mozaikou znázorňující ve středu
kompozice zářící vítězný kříţ. Symbol kříţe se zde ukazuje jako
znamení vítězství nad smrtí Zmrtvýchvstalého a také jako symbol
jeho očekávaného druhého příchodu. Zajímavým ikonografickým
typem je pak tzv.: ,,Crux gemata“ (kříţ osázený drahokamy), jenţ
byl císařem Konstantinem a sv. Helenou vsazen do golgotské skály,
na místo ukřiţování našeho Pána mezi baziliku tzv. Martirionu a
Anastasis (místa hrobu a Zmrtvýchvstání Páně). Typ Crux gemata
Mozaika v kostele S. Pudenziana
byl poté mnohokrát zobrazován v různých kostelích a objevuje se
také například na mozaice římského kostela S. Pudenziana, kde je
zobrazen spolu s Jeruzalémským chrámovým okrskem za komparsem figur Krista a dvanácti apoštolů. Nemohu
na tomto místě nezmínit významné ravennské kostely 5. a 6. století. Mauzoleum Gally Placidie, na jehoţ klenbě je
znázorněn zářící kříţ na hvězdném nebi, tentokrát obohacený tzv. tetramorfem (symboly zvířat čtyř evangelistů),
tak také baziliku St. Apollinare in Classe se zářícím kříţem zasazeným do kompozice Proměnění Páně, na coţ
ukazují po stranách zobrazené postavy Mojţíše a Eliáše. V neposlední řadě je také důleţité zmínit typ kříţe
ve tvaru tzv. labara, který nese Kristus šlapajíc na hlavu lva i draka na mozaice kaple ravennského arcibiskupství.
V 5. století se začíná objevovat nový typ kříţe a to s corpusem (tělem) ukřiţovaného Krista. Prozatím
nejstarší doklad tohoto typu byl nalezen na cypřišových dveřích římské baziliky sv. Sabiny, kde je ukřiţovaný Pán
zobrazen i se dvěma lotry. Ukřiţovaný Kristus se objevuje nejen na monumentálních uměleckých dílech, ale také
na menších artefaktech určených pro různé potřeby jako např. tzv. Ampule z Monzy
určené pro svěcený olej, který si poutníci přinášeli z jeruzalémského chrámu Boţího
hrobu. V románském období (9. – 12. stol.), převládl na Západě typ tzv. Ţivoucího
Krista, který jako ţivý Velekněz , Král a Vládce shlíţí na věřícího. Tento typ zobrazení
lze spatřit například na Ukřiţovaném od biskupa Gera, na tzv. ,,Katalánském
Ukřiţování“ z Tahullu v Pyrenejích nebo také na mnoha tabulových obrazech
Ukřiţovaného od italských mistrů, vyšlých ze starší řecké školy ovlivněné syrskými
vzory (13. století). Asi nejznámějším obrazem této školy je známý obraz Ukřiţovaného
ze San Damiana, před kterým se obrátil sv. František Assisi. V době vrcholného
středověku (13. – 14. stol.) dochází v důsledku působení spirituality ţebravých řádů
(dominikánů, františkánů) k důrazu na mystické rozjímání o utrpení Páně a dále také
kříţ se San Damiano
na kult trnové koruny, kterou jako relikvii získal francouzský král Ludvík IX.
Od byzantského císaře a pro níţ nechal zbudovat v Paříţi slavnou Saint Chapelle.
Trnová koruna pak postupem doby nahradila kříţový nimbus (svatozář) nad hlavou trpícího Krista.
Další typ kříţe se pak vyvinul pod vlivem rozjímání církevních otců. Význam dřeva, které mělo dle tradice
pocházet ze symbolického stromu ţivota, nádherně shrnul ve 2. polovině 10. století Venantius Fortunatus ve dvou
latinských hymnech ,,Vexilla regis prodeunt“ a ,,Crux fidelis“. Tyto hymny se dodnes modlí na svátek Povýšení
sv. Kříţe v modlitbě církve a původně vznikly k příleţitosti získání relikvie dřeva sv. Kříţe Kunhutou Orleánskou.
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Staly se pak ideovým východiskem pro zobrazení Ukřiţovaného na tzv. stromovém kříţi (Baum Creuz či Ast
Creuz). V tomto smyslu lze vzpomenout na nádhernou mozaiku ze 13. století v S. Clemente v Římě, kde je kříţ
znázorněn jako strom ţivota spolu s pijícími laněmi. V našich zemích je pak tento typ zobrazení reprezentován
řadou Ukřiţování. Je to například tzv. ,,Přemyslovské Ukřiţování z Jihlavy či další díla ovlivněná hnutím Devotio
moderna (konec 14. stol.). Zobrazení kříţe s Ukřiţovaným se během dalších století proměňovalo jiţ pouze stylově
a kaţdá umělecká epocha vtiskla tomuto symbolu svůj osobitý charakter.
Michal Šelemba

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŢENY V KLÁŠTEŘE KLARISEK VE ŠTERNBERKU
Ve dnech 18. – 21. srpna vyrazila skupinka ţen z naší farnosti na netradiční duchovní obnovu v klášteře
ve Šternberku. Nešlo o ţádnou organizovanou akci, spíše naopak. Kaţdá z účastnic si mohla podle svého rozpoloţení zvolit rozjímání v tichu či společnou modlitbu během dne se sestrami v kapli, procházku do okolí, kde nádherné počasí a malebné okolí blízkých lesů přímo vybízely k objevování neznámých zákoutí, nebo četbu
z nepřeberného mnoţství zdejší duchovní literatury.
Přinášíme Vám svědectví jedné z účastnic.
Duchovní obnova pro ţeny aneb zastavení uprostřed léta.
Léto a prázdniny byly na svém vrcholu. Všechno kolem kvetlo a zrálo jako o závod. A my – ve vleku událostí –
jsme rovněţ jako o závod zavařovaly, balily a vybalovaly kufry dětem na tábory a jiné dovolenkové cesty, snaţily
se stihnout různé naplánované letní aktivity jako velký úklid, malování, zahrádky, dlouho odkládané návštěvy
a spoustu jiného. A pak jsme najednou začaly zjišťovat, ţe nějak
nestíháme. Náš počáteční optimismus nahradil stres a z toho pramenící špatná nálada.
Jak velmi jiné bylo ono zastavení uprostřed léta, o kterém vám
chci napsat pár řádků. Oázou klidu v tomto uspěchaném a hektickém světě je klášter sester klarisek ve Šternberku. Jak prozíravé je
Boţí vedení, kdyţ se díky jemu podařilo odpoutat sedmi statečným ţenám z naší farnosti od svého kaţdodenního spěchu a odjet
na pár dnů načerpat klid právě na toto místo.
Spolu se sestřičkami, podle jejich rozvrhu, jsme se scházely několikrát denně v útulné klášterní kapli, kaţdý ve své části, a nechaly
se unášet krásou Boţího slova, sílou společné modlitby a hlavně
Boţí přítomností. Nic nedělat, otevřít se a jen být s Pánem.
Brzy po příjezdu jsme začaly zakoušet Boţí působení v nás.
Kromě silných osobních proţitků se to navenek projevovalo velkou radostí a dobrou náladou. Náš uvolněný smích se ozýval nejen na našich procházkách, ale i z oken kláštera,
kdyţ jsme usedaly ke společnému stolu. Neviditelné ruce sestřiček, které ţijí v klauzuře, se o nás výborně staraly i
po materiální stránce, takţe jsme vůbec nestrádaly. Kromě krátkého pozdravení se sestřičkou Bernardetou, která
pochází ze Šumperka, s námi kontakt udrţovala pouze sestřička Terezie, jak duchovními radami, tak také plněním
ostatních přání. Velmi jsme obdivovaly nádhernou práci sester, jako byly zdobené svíčky, vyšívané ornáty, štoly či
nevšední květinová výzdoba kaple. Silně na nás zapůsobil způsob ţivota jejich společenství. Mnozí by jim tento
poklidný ţivot za zdmi kláštera mohli závidět. Jak silná je jejich láska a pouto s Jeţíšem, celou Boţí Trojicí a Pannou Marií. Jak velká je jejich sluţba modliteb za svět, církev, vlast, i za nás všechny. Díky Bohu za takové vzory
pro nás. Kéţ by i ony zůstávaly v našich modlitbách.
Na závěr bych chtěla vyjádřit díky Centru pro rodinu, které nám toto zastavení uprostřed léta zajistilo.
Velký obdiv patří také naší sestře Aničce, která i přes svůj handicap veškeré aktivity zvládla s námi a ještě
kolem sebe dokázala šířit sobě vlastní optimismus.
Dana Špániková
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VLAK JANA PAVLA II. POPRVÉ V ČR
POZVÁNKA K NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY O JANU PAVLU II.
A K PROHLÍDCE ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE V OLOMOUCI 23.-24.9.2011
Ve dnech 21. – 28. 9.2011 bude Českou republikou projíţdět papeţský vlak. Byl postaven v Polsku a je koncipován jako vlak k přepravě poutníků a jako audiovizuální expozice, připomínající ţivot a dílo slovanského papeţe.
Do ČR přijíţdí na oslavy státní svátku sv. Václava. Ve vlaku je instalována výstava „Poutník Jan Pavel II.“
21. 9. přijede vlak do St. Města u Uherského Hradiště, pro veřejnost tam bude otevřen týţ den odpoledne a následující den 22.9. 9.00-17.00 hod. Poté vlak přejede do Olomouce a bude 23. - 24.9. otevřen k prohlídce na
hlavním nádraţí 9.00-17.00 hod. 25. 9. bude vlak v Hradci Králové, 26. - 27.9 bude v Praze. 28. 9. pojede
s církevními a státními představiteli na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi a poté se vrátí do Polska.
Prohlídka vlaku je zdarma.
V souvislosti s prohlídkou vlaku v Olomouci je moţné prohlédnout si i
nově otevřený Arcibiskupský palác v Olomouci, kde papeţ pobýval u
příleţitosti svatořečení sv. Zdislavy a sv. Jana Sarkandra v r. 1995.
Arcibiskupský palác je od svého vzniku a do současnosti sídelní rezidencí olomouckých biskupů a arcibiskupů (od r. 1777). Arcibiskupská
rezidence je významným příkladem barokní palácové architektury na Moravě. Dvoupatrová budova s bohatě zdobeným neobarokním průčelím a
trojicí barokních portálů je dispozičně uspořádána kolem dvou uzavřených
nádvoří. V interiéru paláce je dochovaná řada místností s bohatou uměleckou výzdobou, vznikající postupně od druhé poloviny 17. století do počátku 20. století.
Je také moţné při této příleţitosti navštívit a prohlédnout si v Olomouci i katedrálu sv. Václava spolu s výstavou
v kryptě, kde jsou umístěny předměty Jana Pavla II.
Srdečně zveme všechny zájemce k využití této jedinečné příležitosti navštívit expozici papežského vlaku, Arcibiskupský palác i katedrálu sv. Václava

TAM, KDE BŦH OPĚT VDECHL ŢIVOT.
Procházíme-li se divokou přírodou nebo jen různými zákoutími našich luk a hájů, vnímáme veškeré krásy přírody, které se nám nabízejí všemi vjemy, smysly, kocháme se
pohledem, vnímáme zpěv ptáků, cvrkot lesních potůčků a cítíme nejrozmanitější vůně lesa, luk a všeho toho krásného,
co nás obklopuje. Při této posilující relaxaci těla i ducha občas
uvidíme tu hromadu starých cihel, tu hromádku kamení nejrůznější velikosti, při kterých se často zastavíme a s údivem se
nám promítají obrazy pravděpodobných Boţích muk, či nějaké
kapličky, které utěšovaly mnohé kolemjdoucí nebo jiné poutníky, kteří po mnohá desetiletí, moţná staletí, kolem procházeli
a v modlitbách poklekli. Člověka mnohdy při pohledu na tyto
pozůstalé zbytky času napadne myšlenka: to je Bohem zapomenutý kout. Tuto myšlenku
rychle zaháníme, víme a věříme, ţe Bůh na nikoho a na nic nezapomíná a nic pro něj není
nemoţné. Nemoţné se stává moţným, kdyţ se spojí lidský um a Boţí pomoc v jedno
a ta hromada starých cihel či kamene dostane svůj ţivot a vztyčí se k nebesům. A při pohledu na tu krásu, nemůţe snad nikdo říct: tohle místo nebo tohle zákoutí je Bohem zapomenutý kout.
Vladimír Koutný
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DOMINIKÁNSKÉ LÉTO NA ŠUMPERSKU …
Nelekejte se, inkvizičním procesům na Šumpersku jiţ dávno odzvonilo! Ani nevstali z mrtvých
bratři dominikáni pohřbení v klášterním kostele v Šumperku! Ani vám nebudu líčit historii jejich
poţehnaného působení v tomto kraji. Nezvykle mnoho bratří a sester naší dominikánské rodiny trávilo totiţ v okolí Šumperka svoji zaslouţenou dovolenou.
Dominikánské léto na Šumpersku zahájil svým několikadenním pobytem na faře v Bohdíkově převor praţského kláštera P. Antonín Krasucki, kam přijel se svými přáteli ze Znojma rovnou z primice P. Jindřicha
Martina Poláčka, OP. Kromě poznávání krásy zdejších lesů, myslivecké kuchyně a malých ochutnávek dobrého
hanušovického piva a také pohovoru s potencionální kandidátkou Díla blaţené Zdislavy, měl v úmyslu v závěru
týdne dojet na primici P. Ludvíka Víta Grundmana, OP do Chocně. Bohuţel primice se musela obejít bez něho.
Vlak měl tak velké zpoţdění, ţe by P. Antonín přijel pouze na primiční hostinu. Proto raději poţehnal nejmladšímu
bratru provincie z vlaku a vystoupil aţ v Praze, neboť z dovolené přijel nemocen a s horečkou.
Praţský vzduch a zejména láska spolubratří ho však uzdravily natolik, ţe jiţ v pondělí ráno se na Šumpersko
vracel, tentokrát do farnosti Ruda nad Moravou na olšanské Hory, kde byl pozván jiţ na druhý ročník duchovní
obnovy pro mládeţ, kterou pod názvem „Zajeď na hlubinu“ pořádaly sestry Díla blaţené Zdislavy. Otec Antonín
s povděkem přivítal, ţe byl na toto místo, nacházející se v krásném prostředí mimo lidskou civilizaci, tentokrát
dovezen autem a nemusel jako loni šplhat do kopce s těţkým „kostelovým“ kufrem. Očekávalo ho deset mladých
lidí, kteří celé dopoledne po několik dní opravdu mlčeli, modlili se, zpívali, zpovídali se, adorovali, zkrátka hledali,
jak se v hlubinách svého srdce setkat s Kristem. Volné chvíle trávili mladí sbíráním mateřídoušky pro nachlazeného Otce Antonína, aby ho mohli vrátit bratřím do Prahy zdravého a odpočatého.
Toto krásné společenství bylo oţiveno několika milými návštěvami. Mládeţ přišel povzbudit místní farář
P. Michal Krajewski se dvěma řeholními sestrami z Polska. Po roce uţ po vlastních nohách přišla P. Antonína opět
pozdravit úplně zdravá Lucinka Divišová, jejíţ mamince P. Antonín obětavě kněţsky pomáhal při jejím dramatickém narození v motolské nemocnici. Ţelvu Loudalku a krávu Báru, které zůstaly v Praze, nahradil letos rohatý
a nevychovaný čertík Hubert, který musí odjet s Otcem Antonínem do Prahy, aby ho tam děti v Praze lépe vychovaly, aby nepůsobil čertoviny a nepokoušel děti i dospělé.
Společenství dominikánské rodiny bylo završeno návštěvou čtyř sester dominikánek v čele se sestrou Gabrielou Ivanou Vlkovou, které trávily svoji dovolenou na faře v blízkém Klášterci. Společná mše svatá mládeţe,
sester dominikánek, zástupce provinciála a sester zdislávek byla krásným svědectvím spolupráce naší dominikánské rodiny. V duchu se k nám jistě připojily také další sestry dominikánky, které právě pobývaly s táborem dětí
na faře v nedalekém Písařově, kam je pozvala sestra Guzmána Jana Valentová, pocházející z nedaleké vesnice
Chromeč …
Postupné uzdravování Otce Antonína způsobil nejen horský vzduch, mateřídouška a společenství dobrých lidí, ale zejména poslední den duchovní obnovy, kdy mohl v tichu přírody a ve společenství eucharistického Krista
zůstat na olšanských Horách zcela sám a nabírat duchovní i tělesné síly do další sluţby. V pátek ráno ho totiţ čekala další duchovní obnova, tentokrát pro více neţ třicet seniorů na faře v Rudě nad Moravou. Za jeho sluţbu, obětavost a smysl pro humor vyslovují všichni, kdo se s ním letos o prázdninách setkali, upřímné a vděčné: Pán Bůh
zaplať!
Dominikánské léto na Šumpersku však pokračovalo dál. Faru v Bohdíkově si pro svoji dovolenou vybrala
také sestra Kateřina, představená dominikánských mnišek v Lysolajích. Její modlitby i její přítomnost mezi námi
byla pro nás všechny velkým poţehnáním. Krátce ji přijela navštívit spolusestra Diana, rodačka ze Šumperka, takţe
při táboráku na rozloučenou byli kněţí z Hanušovic obklopeni péčí sester dominikánek i zdislávek.
Dominikánské léto na Šumpersku završil svou přítomností nejmladší dominikánský kněz v republice P. Ludvík Grundman, OP, který přijal pozvání na pouť ke svatému Vavřinci do Rudy nad Moravou. V neděli 7. srpna
vedl odpolední bohosluţbu slova a udělil všem přítomným s láskou a pokorou novokněţské poţehnání. Radostně
se také setkal s mnoha lidmi na zahradní slavnosti ve farním areálu. Jeho odhodlání a elán do sluţby Pánu byl
pro všechny mladé i staré velkým povzbuzením.
Ptáte se spolu se mnou, proč na Šumpersku bylo letos tolik dominikánů? Pisatelka těchto řádků v tom
opravdu prsty nemá. Vysvětlení je prosté. Na šumperském hřbitově odpočívá pod velkým dřevěným kříţem domi-

Tam&Tam – Číslo 8, Ročník 2, Září 2011

Strana 19

nikánský terciář Julius Augustin Varga. Za svého ţivota se vůbec nemohl hýbat. Jen nehtem na palci obracel stránky knih. Trpěl, modlil se, obětoval se, studoval, zkrátka ţil jako pravý dominikán. Nyní v nebi se hýbá, pracuje,
zve, volá, přimlouvá se za nás, přitahuje ještě více, neţ za svého krátkého třiatřicetiletého pozemského ţivota …
Julku, nezapomeň na dominikány, které jsi měl tak rád a přimlouvej se, nyní zvláště za uzdravení tvého přítele
P. Mikuláše Otu Buzického, OP!
s. Lenka Bernadetta Nezbedová
Dílo blaţené Zdislavy

OBNOVENÍ KŘÍŢE V RADOMILOVĚ
Dne 25.6.2011 byl na rozhraní obcí Bohutína a Radomilova postaven a vysvěcen nový kříţ. Vysvěcení
se ujal otec Bohuslav Směšný, který se v Bohutíně narodil. Tento kříţ byl postaven za pomocí obětavých rukou
Miroslava Směšného, pana Jablončíka a jeho syna Pavla a M. Kašpara z Bohutína, dále rodiny Jana Ondráčka
z Radomilova, Miroslava Jaška z Bohdíkova také pana Jana Resnera a jeho mladšího syna. Dřevo na zhotovení
kříţe daroval pan Václav Rýznar z Horních Studének. Svěcení se (i za nepříliš dobrého počasí) zúčastnilo
přes dvacet věřících.

O POUTI PO POUTI
ANEB
PEKAŘOVSKÁ POUŤ 2011
Jiţ ve středu 10. srpna 2011 započalo v Liberci II. Mezinárodní setkání flašinetářů, aby od 12. 8. do 14. 8.
mohlo pokračovat prostřední částí v našich končinách. V pátek 12. srpna zazněly kolovrátky v Ruční papírně
ve Velkých Losinách a zároveň v údolíčku před hanušovickou Rychtou, kde lesk akce ještě umocnily nablýskané
automobily z Veteran Klubu Severního Pomoraví.
Na pódiu se tísnily flašinety bedničkovité i jeden, který připomínal starý gramofon, a všechny vyhrávaly
ostošest. V podvečer se všichni
odebrali do galerie Na půdě,
úţasného prostoru v krovech prastaré rychty, kde byla zahájena
vernisáţ neuvěřitelných fotografií.
Autor Antonín Říha by mohl být
opravdu pověstným "pytlákem
Říhou", jenţ loví nepolapitelné
okamţiky v ţivotě lesa a divokých zvířat a schovává je ve svém
fotoaparátu.
Sobota ráno – v pekařovské kotlince se to hemţí stánkaři, občerstvovateli a pořadateli, úderem desáté nám
k tomu shonu začal vyhrávat první flašinet a srdce poskočila. Tou dobou byli poutníci z Velkých Losin uţ dávno
na léty vyšlapané cestě, stoupajíce sluncem i deštěm, aby před jedenáctou dorazili k pekařovské kapli. Tam byli
přivítáni jménem všech pořadatelů p. Novákem a vyhrávající flašinetářský průvod se vydal vzhůru k Penzionu, kde
byla pouť i II. Mezinárodní setkání flašinetářů slavnostně zahájeno.
Přivítání, proslov starosty Jindřichova p. Kozáka, veselé melodie linoucí se z flašinetů malých přenosných
i těch velkých skříňových, povídání i tóny xylofonu p. Fridrichové - to vše se vystřídalo na pódiu, neţ přišel čas pro
cimbálovou muziku Zbyňka Hrdličky. Po lidových písních moravských zazněly znovu flašinety píšťalové i jazýč-
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kové a také francouzský zpěv ... "rampadam tamtam"... Na pódiu či v davu jste moţná zahlédli černý širák a nadýchaný ţenský čepec ve světlé lila - tedy historický lidový kroj Podesní.
Pouťový mumraj zchladilo během dne pár přepršek a jeden opravdový lijavec - příval bušil do kovářovy kovadliny, do stánků s cingrlátky a prstýnky, perníky, sýry, ba i kaktusy pozaléval, nevynechal ani návštěvníky
i vzácné flašinety. Pár desítek lidí mělo to štěstí, ţe se v té chvíli ocitlo v kapli. Posedávali v lavicích či si prohlíţeli
výstavu Podesní - staré obrazy z údolí i fotografie postupujících oprav
kaple a nově také obnovované památky Rejchartic a kaple v Potůčníku,
která vyhořela zasaţena bleskem v roce 2007 a nejen místní se nyní
snaţí o její obnovu. Skrz barevná skla oken blýskaly modré blesky, ve
vchodu hučel vodopád. Mezi lavicemi stála skupinka flašinetářů ze
Švýcarska a nemajíce své nástroje, přesto zazpívali mnohohlasně několik francouzských písní a bylo to krásné.
Kdekoli v Pekařově jste se mohli zaposlouchat do hry "potulných flašinetářů", kteří dali všechen svůj pouťový výdělek na opravu jednoho
z největších flašinetů, jenţ zdejší světoznámá flašinetářská a varhanářská manufaktura Franz Kolb & Söhne kdysi vyrobila. Tento skříňový
flašinet zakoupilo vloni pořádající občanské sdruţení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a nyní se snaţí o to, aby se jeho pozouny, píšťaly a trumpety znovu rozezněly.
Po půl páté zapěla Schola od sv. Jana Křtitele nebeské melodie z kůru
pekařovské kaple a bývalý šumperský děkan otec Vojtěch Kološ při mši
svaté ke svátku Nanebevzetí Panny Marie mluvil o odhodlání
k nanebevstoupení nás všech. Zazněly i malé příběhy o velkém odpuštění a kaţdý, kdo vešel do společného ticha kaple, mohl se setkat
s ostatními a zamyslet se, jakým je on sám „roubem na dobrém stromě
Jeţíše Krista“.
Nahoře zatím flašinety vystřídal znovu cimbál a hrál nám a hrál ke
skládání stánků a sklízení „slavné poutě“. Dojídaly se zbylé perníčky
a
koláče, na pódium nastoupila kapela Lišajband a hrála a hrála nám
lidový kroj Podesní
ke klouzání po uţ neviditelném bahně nad kaplí i k odjezdu okolo osychajícího bláta parkoviště (Sláva a velké díky těm, kteří to tam po tom plaváku se stovkami aut ve stráni ukočírovali!). A hráli dál k poslechu i tanci všem, co ještě zůstali v pekařovské kotlince ...
V neděli se slunce smálo, kdyţ flašinetáři z Francie, Švýcarska i Čech hráli návštěvníkům Víkendu v Ruční papírně
ve Velkých Losinách. Kdo chtěl, mohl si zatočit klikou i nahlédnout do tajemných útrob hracích skříněk. Tak tedy:
„Mersí. Ó revoár!“ zase napřesrok.
A na horním konci Hanušovic? Před vysokánskou temně zelenou kulisou smrkového lesa vyhrávala pětice slovanských flašinetářů - z Čech, Polska a Slovinska. Návštěvníci podupávali do rytmu flašinetářských melodií, děti balancovaly na obrovském kmeni, který leţel opodál. Šlapaly tak po základu pro druhou nejvyšší dřevěnou sochu
na světě, na níţ pracují místní dřevosochaři a 10. září ji chtějí zde před hostincem Na Rychtě vztyčit. Z okolních
lesů voněly houby, údolím se nesly odvěké melodie a kdyţ se kliky dotočily, zamířili i poslední účastníci II. Mezinárodního setkání flašinetářů na jih do Brna, kde pokračovala třetí poslední část tohoto kolovrátkářského festivalu.
Tak to byly útrţky mého pouťového příběhu a doufám, ţe i stovky návštěvníků pouti si ty své záţitky zasunuli do přihrádky "vzpomínky potěšující". Děkujeme těm, kteří pouť i setkání spoluvytvářeli, i těm, kteří se přišli
podívat.
za Obnovu kulturního dědictví údolí Desné o.s
Filoména Černohousová
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Moc vás všechny zdravím po prázdninách. Zdravím šumperskou farnost i celý děkanát s nadějí, ţe jste se všichni vrátili zdraví, odpočinutí a plní sil.
Dovolte, abych k těm různým prázdninovým vzpomínkám, které si můţete v tomto
čísle přečíst, přidal jeden záţitek i já. Pochází z večerního bdění se Svatým otcem v Madridu. Po velkém lijáku, který přerušil program a nenechal na nás suchou nitku, nastala
chvíle zcela výjimečná. Spolu s papeţem jsme všichni poklekli k adoraci. Obrovská zlatá
monstrance z katedrály v Toledu, úţasný skvost gotické zlatnické práce, soustředila pohledy a myšlenky skoro dvou milionů mladých lidí k vystavenému eucharistickému Kristu. A bylo ticho. Naprosté
ticho. Nevěřil jsem, ţe je to moţné v takovém davu. A přece to byla pravda. Klečel jsem a slyšel vlastní dech.
Po několika minutách do toho neskutečného ticha sbor začal jemně zpívat Mozartovo Ave verum … Z mých očí
vytryskly slzy a chtěl jsem, aby ten zpěv trval věčně. Nesmírně silný okamţik, který jakoby naplnil smyslem
všechno ostatní, co jsme ve Španělsku proţili. Okamţik, který se natrvalo zapsal do mého srdce. Díky za něj!
Pomyslel jsem si, ţe vám o tom napíšu, protoţe si myslím, ţe toto platí nejen v Madridu. Kaţdá chvíle ticha
před Eucharistií je nedocenitelná! Dává smysl všemu ostatnímu. Bez těch chvil tváří v tvář s Jeţíšem je všechno
jakési neúplné, nedokončené, polovičaté, povrchní. Jako detektivka, která nemá rozuzlení, nebo cesta, která končí
v poli … Kristus je jako tečka na konci věty: lze ji tam nenapsat, ale vţdycky tam bude chybět.
Teď, kdy začínáme nový rok pastorační práce, je třeba, abychom na to pamatovali. Čas strávený s Jeţíšem
při adoraci je nutnou součástí všeho, co plánujeme. Psal jsem o tom v posledním čísle před prázdninami. Díky vám
všem, kdo jste přišli adorovat během adoračních dnů ve farnostech. Také v tomto novém období na to nezapomeňme. V Šumperku (kromě pátečních adorací) obnovujeme i úterní adorační večery vedené akolyty, vţdy v 19.00
hod. V adventní a postní době budeme pokračovat v tradici „modlitebních pohotovostí.“ Kéţ za vším, co ve farnostech děláme, „píšeme“ tečku v podobě pravidelně tráveného času před Eucharistii.
Teď alespoň stručně k dalším věcem. S novým školním rokem začíná vyučování náboţenství. Rozvrh najdete níţe. Tomuto tématu jsem věnoval dlouhý článek v loňském zářijovém čísle. Teď jen stručně vybízím: povzbuďte děti, kontaktujte katechety, věnujte tomu pozornost. Ať kaţdé dítě najde svou skupinku, ve které se bude vzdělávat v náboţenské oblasti. Není to o nic méně důleţité, neţ ostatní zájmové krouţky či předměty. Opak je pravdou.
Myslím v tomto okamţiku i na mládeţ. Nabídka katecheze je určena spíše pro tu mladší věkovou skupinu
mladých. Všechny ale zveme na páteční večerní bohosluţby. Chtěl bych, aby byly letos více zaměřené na mladé
a také aby poté pokračovaly setkáním na farním středisku. Podrobnosti budou v dalším čísle časopisu. Prozatím
zveme ke spolupráci v přípravě těchto večerů. Všechny dobré nápady ze strany mladých vítáme, hlaste se u otce
Pavla. Nepochybně hodně závisí na vás, jaké páteční večery budou - jestli je strávíte společně tady a čím je společně naplníme. Povzbuzeni Madridem se pokusme o něco krásného.
V pátky v 17 hod. zveme na schůzky ministranty, zvláště ty mladší. Budeme rádi, kdyţ se přihlásí i ti, kteří
ještě neministrovali a chtějí ministrovat. Pokud o takových klucích víte, povzbuďte je, ať se nebojí připojit
k slouţícím u oltáře. V dohledné době (aţ skončí velké opravy střediska) chceme zorganizovat i místnost pro ministranty, třeba s pingpongovým stolem, a věnovat jim více času.
V pátky na 19 hod. zvu také dospělé, kteří se chtějí připravovat na křest či na první svaté přijímání. Je jich
dost. Většinou aţ u příleţitosti svatby zjišťujeme, kolik je lidí nepokřtěných či pouze pokřtěných. Někteří uţ projevili zájem a jsou ochotní se ke svátostem připravovat. Nabídka je otevřená pro všechny, kdo po tom touţí. Srdečně
zvu.
Opravy střediska s Boţí pomocí zdárně pokračují. V příštím čísle vám o tom napíšu víc, snad uţ bude také
i víc vidět. Prozatím se omlouvám všem vyuţívajícím prostory střediska, ţe ještě nějakých pár týdnů to tam bude
trochu „partyzánské“. Děkuji a prosím o vaše příspěvky, stále je moc potřebujeme. Díky!
Vyprošuji nám všem Boţí poţehnání na čas společné práce a modlitby, stále na sebe pamatujme navzájem
v modlitbě.
P. Slawomir
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Rozpis výuky náboţenství v Šumperku na rok 2011 – 2012
Sedmikrásek
předškoláci
a 1. třída
2. – 3. třída
4. – 5. třída
6. – 7. třída
8. – 9. třída
středoškoláci
schólička

úterý

9:30 – 11:00 hod.

Jana Valentová

úterý
úterý
středa
pondělí
čtvrtek
úterý
neděle

15:00 – 16:00 hod.
15:40 – 17:00 hod.
15:45 – 17:00 hod.
17:00 – 18:00 hod.
18:00 – 19:00 hod.
19:00 – 20:00 hod.
10:00 – 11:00 hod.

Marie Sovadinová
Hanka Havlíčková
Věra Schlemmerová
Pavel Rozsíval
Lenka Špatná
Eva Rozsívalová
Pavla Špatná

poznámka:
2. a 3. třída 15:40 – 16:25 hod. katecheze a od 16:30 hod. bude příprava k prvnímu sv. přijímání.
4. a 5. třída 15:45 – 16:30 hod. katecheze a od 16:30 hod. bude příprava k prvnímu sv. přijímání.

Rostislav Dočkal

NA POKRAČOVÁNÍ

SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

Atentát
Mehmet Ali Agca, jednadvacetiletý Turek, zastřelil 1. února 1979 Abdiho Ipecciho, vydavatele istanbulského
deníku Milliyet. Ke zločinu se přiznal, ale při procesu 23. listopadu utekl z věznice Kartal – Maltepe v přestrojení
za vo-jáka. Za tři dny napsal dopis do onoho deníku, ţe zabije papeţe, pokud přiletí 28. listopadu na návštěvu Turecka, protoţe ho hluboce uráţí jeho apoštolská cesta, neboť jde o úskok západních imperialistů. „Jestliţe tato návštěva nebude zrušena, bez váhání zabiju velitele – papeţe. To byl jediný důvod mého útěku z vězení…“. Agca
hrozbu nesplnil a zmizel v temnotě podsvětí. Turecký soud ho v dubnu 1980 odsoudil v nepřítomnosti k trestu smrti. Agca, muţ bez finančních zdrojů, chudý člověk, přesto v jediném roce navštívil Irán, Bulharsko, Švýcarsko,
Německo a Tunisko. V lednu 1981 se dostal do Říma, v únoru
byl ve Švýcarsku a Rakousku. Počátkem dubna byl opět
v Římě, pak odjel do Perugie, zapsal se na tamní univerzitu,
chvíli ji navštěvoval a poté odcestoval do Milána, kde si zamluvil dvoutýdenní dovolenou na Mallorce. Na začátku května
se vrátil do Říma a 9. května se zapsal v penzionu Isa. Pokoj
mu před příjezdem někdo zamluvil telefonicky. 11. a 12. května byl na náměstí sv. Petra, aby si je prohlédl. Pak se vrátil do
penzionu. Tento opustil nyní jiţ třiadvacetiletý Turek 13. května 1981 dopoledne. Po Via de Concilione vešel na území Vatikánu, dostal se na náměstí sv. Petra a pomalu procházel kolem
Jan Pavel II. postřelen
Berniniho kolonády. Obrovské náměstí bylo rozděleno dřevěnými zábranami a mezi nimi zůstávala volná cesta, kudy měl v otevřeném automobilu přijet papeţ Jan Pavel II.
Agca si stoupl hned za řadu poutníků, která se tiskla na zátarasy, ne-celé tři metry od místa, kudy měl Svatý otec
projet. A čekal.
Papeţ si nemohl ani na okamţik dovolit luxus a soustředit jen na jediný problém, ale musel se zabývat všemi potřebami církve. Byl v centru hurikánu aktivit, které nikdy nekončily. Toho dne měl na pátou odpolední plánovanou
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hromadnou audienci na náměstí sv. Petra pro poutníky i obyvatele Říma. Poobědval s profesorem genetiky, Francouzem Jeromem Lejeunem, objevitelem abnormality chromozomů, které způsobují Downův syndrom. V pět odpoledne, přesně podle rozvrhu, projel malý otevřený papamobil - dţíp - s usmívajícím se papeţem Janem
Pavlem II., stojícím ve voze poněkud vzadu a zdravícím dav, pod Obloukem zvonů na náměstí. Papeţ míval
ve zvyku jedenkrát nebo dva-krát objet náměstí vyznačenou trasou mezi shromáţděnými davy a teprve pak se nechával odvézt k sagrato, vyvýšenému pódiu před bazilikou, z něhoţ hovoříval při hromadné audienci. I dnes projíţděl dţíp pomalu krokem mezi dřevěnými zábranami, přes které lidé zvedali děti a podávali papeţi, aby je podrţel
a poţehnal. Právě vracel rodičům tříleté děvčátko a blíţil se k bronzovým dveřím apoštolského paláce, kdyţ v pět
hodin třináct minut zaslechli lidé cosi zvláštního. Stovky holubů náhle vzlétly k podvečerní obloze. O zlomek vteřiny věděli lidé, díky akustice náměstí, proč.
Stoje za první řadou poutníků vypálil právě Mehmet Ali Agca na papeţe dvě rány z poloautomatického browningu ráţe 9 mm. Jan Pavel II. byl zasaţen do břicha a spadl dozadu do náruče svého tajemníka, monsignora
Dziwisze. Raněný a bezvládný papeţ byl přenesen do poblíţ stojící sanitky a ta se dopravní špičkou řítila do 7 km
vzdálené nemocnice Gemelli. Cestu, trvající 8 minut, absolvoval papeţ při plném vědomí, které ztratil aţ v bráně
nemocnice. Tam sice byli na rychlé ošetření připraveni, ale z vatikánského telefonu hlas do Gemelli řekl jen:
„Il Papa é stato colpito“, coţ mohlo znamenat, ţe papeţ byl „uhozen, zasaţen nebo postiţen“, ale jak – pádem,
mrtvicí, infarktem, střelbou? Původně rozhodli, ţe bude vyšetřen v 10. poschodí, ale po příjezdu bylo zřejmé, ţe
pacient je v kritickém stavu. Proto jej vysadili o poschodí níţe, kde byl odvezen na chirurgický sál, protoţe ve výtahu zraněnému slábl pulz a rychle klesal tlak.
Jeden ze tří hlavních chirurgů nemocnice Gemelli, MUDr. Francesco Crucitti, byl v nemocnici na Via Aureli,
kde se dozvěděl o střelbě. Skočil do auta a v protisměru za asistence policie vtrhl do Gemelli k výtahům, které někdo geniálně všechny přivolal do přízemí v očekávání jeho příjezdu. V 9. poschodí z něj sestry a asistenti strhali
civilní oblek, obouvali mu boty a chirurgický plášť, zatímco si myl ruce. „Krevní tlak 80, 70 a stále klesá…“ bylo
první, co od lékařů slyšel. Papeţ dostal narkózu. Agcova kulka udělala v papeţově břiše spoušť. Navíc bylo nutné
odtud odsát asi tři litry krve, aby se našel zdroj krvácení. Kdyţ bylo zastaveno, nasadili lékaři transfúze. Pětihodinová operace mohla pokračovat klidněji. Tlusté střevo bylo perforováno a byla provedena jeho kolostomie (vyústění břišní stěnou navenek). Tenké střevo bylo poraněné na pěti místech a bylo nutné je o 55 cm zkrátit. Podařilo se.
Ve tři čtvrtě na jednu v noci byla vydána zpráva, papeţ přeţil. Dav na náměstí, který se modlil za Svatého otce,
se teprve pak v tichosti rozcházel.
Druhý den se papeţi plně vrátilo vědomí. Ihned na místě dopadený atentátník Mehmet Ali Agca uţ byl
v římském vězení Rebibbia podrobován výslechům. Sedmnáctého května si vyslechli poutníci na náměstí sv. Petra
nahranou kazetu s poselstvím Jana Pavla II. Papeţ říká: „Jedna ruka vystřelila, druhá vedla kulku.“ Bylo to přiznání
zvláštnosti zásahu. Agca, profesionální zabiják, střílející z bezprostřední blízkosti, minul hlavní tepnu o pár milimetrů. Kdyby tomu tak nebylo, vykrvácel by papeţ dříve, neţ by byl přenesen do sanitky. Navíc, kulka minula kaţdou
nervovou uzlinu a páteř. Odrazila se od papeţova prstu, který zlomila, a vyšla z těla na podlahu automobilu, kde
byla nalezena. Druhá poranila papeţův loket a pak zranila dva americké poutníky. Proto kazeta s nahrávkou papeţova poselství končí slovy: „Cítím se zvlášť blízkým těm dvěma lidem, kteří byli zraněni se mnou. Modlím se za
onoho našeho bratra, který mne postřelil, a kterému ze srdce odpouštím. Spojen s Kristem, knězem a obětí, nabízím
své utrpení církvi a světu. Tobě, Maria, opakuji: Totus tuus ego sum.“ (v překladu Jsem celý Tvůj).
Papeţ zůstal na jednotce intenzivní péče v Gemelli další čtyři dny. Netušil, ţe slova o svém utrpení v plné míře
naplní. Neměl totiţ ještě vyhráno.
pokračování příště
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