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Začínají prázdniny. Asi všichni se těšíme na 

to, že v tomto čase bude trochu více klidu, snad 

i krásná dovolená, sem tam nějaký výlet … Všichni 

totiž potřebujeme odpočívat, nabrat sil, získat distanc, 

který nám dovolí vidět věci jinak a nově, hlavně 

v zaměstnání.  

I evangelium zaznamenává situaci, kdy Ježíš 

poslal své učedníky, aby si odpočinuli. „Jděte i vy 

někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte“ 

(Mk 6, 31). Je zajímavé, že Ježíš zdůrazňuje 

„opuštěné místo“.  

Minulý rok jsem byl u moře. Těšil jsem se na 

sluníčko a teplý písek, coby lék na bolavá záda, ale 

také na krásné západy slunce a uklidňující vlny 

v tichu večera. Bohužel: po celý den z reproduktorů 

na pláži řvala hlasitá rytmická hudba a večer 

diskotéka ze sousedního hotelu kazila veškerou 

romantiku a nenechala člověka v klidu do pozdních 

nočních hodin. A nebylo útěku.  

Jednou jsem navštívil známého řeholníka, 

který přijel na prázdniny do kláštera ve svém rodném 

městě. Bratr, který měl službu na vrátnici, ho velmi 

dlouho hledal a já dlouho čekal, protože jsme nebyli 

domluveni. Pátrání po celém klášteře bylo 

bezvýsledné. Nakonec jsme ho našli v kostele. Řekl: 

„Tady se nejlépe odpočívá, je tu chládek, ticho a 

hlavně Pán Ježíš.“   

Tím nechci říct, že máme celou dovolenou 

strávit v kostele, to ne… Prázdniny jsou časem 

bohatým na různá setkání: s lidmi, přírodou, uměním, 

literaturou, různou kulturou a mnohdy velmi 

exotickým prostředím. Všechno OK.  

Avšak bylo by špatné, kdybychom se v tomto 

čase nesetkali sami se sebou a s Bohem. Byla by 

škoda, kdyby skrze krásu přírody a umění, skrze 

druhé lidi ke mně nepromluvil Bůh! Vlastně jde 

o jediné: nepromarnit šanci, že právě o dovolené, 

kdy ze mne spadnou každodenní povinnosti, může 

ke mně proniknout Boží slovo a já tak mohu zachytit 

novou Boží inspiraci pro svůj život. Proto 

potřebujeme i to „opuštěné místo“. Přeji vám, aby 

každý z nás o letošních prázdninách takové místo 

našel. Toto přeji nám všem. 

P. Slawomir 

 

 

1. červenec – 13. neděle v mezidobí 

3. červenec – svátek Tomáše, apoštola 

O sv. Tomáši se zmiňuje jen Janovo evangelium, 

ostatní zprávy o jeho životě nejsou věrohodné. Hlásal 

evangelium v oblasti Sýrie. 

5. červenec – slavnost sv. Cyrila, mnicha, 

a Metoděje, biskupa 

Oba pocházeli ze Soluně a nějaký čas působili jako 

misionáři u Chazarů na Krymu. Přeložili 

bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského 

jazyka a r. 863 přišli na pozvání knížete Rostislava na 

Velkou Moravu. Zastávali názor, že lidé mají právo 

slyšet Boží slovo ve svém mateřském jazyce.  

Cyril zemřel r. 869 a byl pohřben v bazilice 

sv. Klimenta v Římě, Metoděj zemřel r. 885 a byl 

pohřben na Velehradě. Papež Jan Pavel II. je 31. 12. 

1980 prohlásil za spolupatrony Evropy. 

8. červenec – 14. neděle v mezidobí 

11. červenec – svátek sv. Benedikta, opata, 

patrona Evropy 

Narodil se kolem roku 480 ve střední Itálii. Po 

studiích odešel do hor, kde žil jako poustevník. 

V okolí založil dvanáct malých klášterů. Po třech 

letech přesídlil se skupinou mnichů na Monte 

Cassino, kde založil klášter a sepsal řeholní pravidla. 

Tato řehole se stala základem západního mnišství. 

15. červenec – 15. neděle v mezidobí 

22. červenec – 16. neděle v mezidobí 

23. červenec – svátek sv. Brigity, řeholnice 

Žila ve 14. století ve Švédsku. Porodila osm dětí, 

mezi nimi i budoucí sv. Kateřinu Švédskou. Měla 

mystické zážitky a vidění, které popisuje ve svých 

spisech. Založila řeholi, sama byla františkánskou 

terciářkou. 

25. červenec – svátek sv. Jakuba, apoštola 

Je často uváděn se svým bratrem, apoštolem Janem. 

Oba byli rybáři a jejich otec se jmenoval Zebedeus 

a matka Salome, která patřila do skupiny žen, které 

provázely učedníky. Zemřel jako první z apoštolů. 

Herodes Agrippa ho dal o Velikonocích roku 44 

v Jeruzalémě popravit mečem. V 9. století byl 

v dnešním Santiagu de Compostella objeven jeho 

hrob. Chrám postavený nad jeho hrobem se stal 

jedním z největších světových poutních míst. 
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26. červenec – památka sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 

Písmo sv. jejich jména neuvádí, známe je pouze 

ze starobylé tradice sahající do 2. století. 

27. červenec – památka sv. Gorazda a druhů 

Žáci sv. Cyrila a Metoděje. Gorazd byl 

sv. Metodějem určen za svého nástupce. Další zprávy 

o něm jsou nevěrohodné. Jeho druhové se po vyhnání 

z Moravy uchýlili do Bulharska, kde založili 

středisko slovanské bohoslužby. 

29. červenec – 17. neděle v mezidobí 

31. červenec – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

Narodil se r. 1491 v severním Španělsku. Byl 

vojákem, utrpěl však těžké zranění a poté u něho 

došlo k hluboké proměně. R. 1534 založil 

Tovaryšstvo Ježíšovo a v r. 1537 byl v Benátkách 

vysvěcen na kněze. Jeho dílo „Duchovní cvičení“ je 

aktuální i v současnosti. Zemřel r. 1556, v r. 1622 byl 

prohlášen za svatého. 

1. srpen – památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa 

a učitele církve 

Narodil se 27. 9. 1696 u Neapole. Pocházel 

ze šlechtické rodiny. Měl velké a všestranné nadání i 

vlohy pro básnictví, hudbu a malířství. V 16 letech 

dosáhl doktorátu občanského i kanonického práva 

a stal se vyhledávaným advokátem. Ve 27 letech se 

dopustil omylu, který se pro něj stal podnětem 

k přemýšlení o nedostatečnosti lidské spravedlnosti. 

Po vysvěcení na kněze (1726) začal působit mezi 

nejnižšími lidovými vrstvami v Neapoli a v okolí. 

Setkal se s jejich neuvěřitelnou nevědomostí 

a zanedbaností, a to ho přivedlo k rozhodnutí založit 

(1732) pro práci mezi nimi kongregaci Nejsvětějšího 

Vykupitele (redemptoristů). Mnoho času strávil 

na kazatelně a ve zpovědnici. Jeho asketické 

a mravoučné spisy vznikaly z praktické potřeby 

ukazovat, jak správně křesťansky žít. Jako biskup 

(1762-75) se staral především o zdokonalení kněží 

a o lidové misie. Když vyčerpán prací téměř oslepl 

a ohluchl a trpěl těžkým revmatismem, strávil 

posledních 12 let života v klášteře. 1. 8. 1787 zemřel. 

1839 byl prohlášen za svatého, 1871 za učitele církve 

a 1950 za patrona zpovědníků a moralistů. 

4. srpen – památka sv. Jana Marie Vianneye, 

kněze 

Narodil se 8. V. 1786 v obci Dardilly u Lyonu. 

Vyrůstal v době francouzské revoluce, 

s náboženskými pravdami se mohl seznamovat pouze 

v rodině nebo neveřejným způsobem, číst a psát se 

začal učit až v 17 letech. Pod vedením faráře z blízké 

farnosti Ecully se připravoval na kněžství a po 

vysvěcení v grenobelském semináři (1815) u něho 

začal působit jako kaplan. V roce 1818 mu byla 

svěřena zanedbaná venkovská farnost v Arsu; jeho 

upřímná zbožnost a horlivá láska k duším ji dokázaly 

proměnit v ohnisko náboženského života. Nebyl 

teologem ani řečníkem, většinu času strávil 

ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně přicházelo 

za ním do Arsu až sto tisíc lidí. Toužil po řeholním 

životě, ale z poslušnosti zůstal ve své farnosti až 

do smrti (4. 8. 1859). V roce 1925 byl prohlášen za 

svatého a 1929 za patrona kněží v duchovní správě. 

5. srpen – 18. neděle v mezidobí 

6. srpen – svátek Proměnění Páně 

Zprávu o Proměnění Páně připomíná v liturgii 

evangelium druhé neděle postní (Mt 17, 1-9;  

Mk 9, 2-10; Lk 9, 28-36). Čtvrtá zpráva je obsažena v 

2. listu sv. Petra (1, 10-21). Svátek soustřeďuje 

pozornost na tuto událost, na Kristův královský 

majestát a na naše budoucí oslavení. Na Východě se 

slavil už od 5. století, na Západě porůznu 

od 9. století, jako všeobecně závazný byl zaveden 

v roce 1457 po odražení tureckých vojsk 

u Bělehradu. Dnešní den je pravděpodobně výročním 

dnem posvěcení baziliky na hoře Tábor, která je od 

3. století ztotožňována s horou, o níž se mluví 

v evangeliích. 

8. srpen – památka sv. Dominika, kněze 

Narodil se kolem roku 1170 ve Španělsku. 

Po vystudování teologie se stal kanovníkem v Osmě 

(1195). Z pověření Inocence III. se snažil přimět 

albigenské kathary v jižní Francii k jednotě 

s katolickou církví. Několikrát se měl stát biskupem, 

ale dával přednost své misijní činnosti. V roce 1215 

položil v Toulouse základy řádu kazatelů – 

dominikánů. Měli slovem i osobním příkladem 

a životem v chudobě hlásat návrat k evangeliu. 

Základem jejich řeholních pravidel se stala řehole sv. 

Augustina. Zemřel v Bologni 6. VIII. 1221 a byl 

pohřben v kostele sv. Mikuláše. V té době měli 

dominikáni už 60 klášterů v různých zemích Evropy. 

Za svatého byl prohlášen v roce 1234. 

9. srpen – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 

panny a mučednice, patronky Evropy 

Editha Stein se narodila 12. X. 1891 jako dcera 

židovských rodičů ve Vratislavi. Při studiu filozofie 

dlouho hledala cestu od pouhého racionalismu k víře 



Strana 4                 Tam&Tam – Číslo 7/8, Ročník 3, červenec – srpen 2012 

 

 

v Boha, až se dopátrala Boží pravdy a 1. 1. 1922 byla 

křtem přijata do katolické církve. Od té doby 

pracovala nejprve jako učitelka němčiny, později 

jako docentka Německého institutu vědecké 

pedagogiky. V roce 1933 se v Kolíně nad Rýnem 

stala karmelitkou a k svému křestnímu jménu Terezie 

přijala jméno Benedikta od Kříže; slavné sliby složila 

15. dubna 1938. Protože v Německu zesílilo 

pronásledování Židů, přijaly ji 31. 12. 1938 do svého 

konventu karmelitky v holandském Echtu. Odtamtud 

byla 2. 8. 1942, právě když dopisovala své vrcholné 

dílo „Věda kříže“, odvezena do koncentračního 

tábora v Osvětimi - Březince a pravděpodobně 9. 

VIII. 1942 usmrcena v plynové komoře a spálena. 

Papež Jan Pavel II. ji 11. X. 1998 prohlásil za svatou 

a 1. X. 1999 spolu se sv. Brigitou Švédskou a 

Kateřinou Sienskou za spolupatronku Evropy. 

10. srpen v svátek sv. Vavřince, mučedníka 

Zpráva o jeho mučení je protkána pozdějšími 

legendárními prvky, ale už ze 4. století je doloženo, 

že mu jako arcijáhnovi papeže Sixta II. byla svěřena 

péče o hmotný majetek a charitativní činnost církve 

v Římě, a také to, že před smrtí byl mučen ohněm. 

Tam, kde byl 10. 8. 258 pohřben, dal Konstantin 

Veliký postavit baziliku. Dnešní bazilika zbudovaná 

(ve 13. století) na témže místě je jednou z pěti 

římských patriarchálních bazilik. Celkem mu bylo 

v Římě postaveno asi 34 kostelů, z nichž některé 

časem zanikly. Jeho úcta se brzy rozšířila po celé 

západní církvi. 

11. srpen – památka sv. Kláry, panny 

Narodila se v roce 1193 nebo 1194 v Assisi 

a pocházela ze šlechtické rodiny. Rozhodla se 

následovat příkladu sv. Františka a svých dvou 

bratranců (Silvestra a Rufina), kteří se k němu 

připojili. Opustila domov, přijala z rukou 

sv. Františka řeholní šat (1212) a po krátkém pobytu 

u benediktinek se usadila v klášteře u sv. Damiána. 

Ten se pak stal mateřským klášterem ženské větve 

františkánského řádu - klarisek. Brzy se k ní připojily 

další, mezi nimi i její dvě rodné sestry (Anežka 

a Beatrice) a po smrti otce i její matka Ortulana. Pro 

přísnost dodržování naprosté chudoby papežové 

dlouho váhali s potvrzením její řehole; dočkala se ho 

až těsně před svou smrtí. Zemřela 11. VIII. 1253 po 

téměř třicet let trvající nemoci, která ji většinou 

poutala na lůžko. Jejího pohřbu se zúčastnil sám 

papež Inocenc IV., po dvou letech byla prohlášena za 

svatou a kostel sv. Jiří, kde byla pohřbena, byl 

přebudován v baziliku, která nese její jméno. 

Zachovaly se čtyři dopisy, které poslala do Prahy sv. 

Anežce České. 

12. srpen – 19. neděle v mezidobí 

14. srpen – památka sv. Maxmiliána Marie 

Kolbeho, kněze a mučedníka 

Pochází z Polska a narodil se r. 1894. Při vstupu 

k minoritům dostal jméno Maxmilián. Knězem se stal 

v Římě. Po doktorátu se vrátil do Polska r. 1919, 

zorganizoval „Armádu Neposkvrněné Panny“ a 

založil centrum tiskového apoštolátu Niepokalanow. 

Jako misionář působil přes 6 let v Japonsku a pak byl 

v rodné zemi představeným kláštera do r. 1939, kdy 

byl poprvé zatčen. Po druhém zatčení r. 1941 se stal 

vězněm v Osvětimi. Zde nabídl svůj život za 

spoluvězně a otce rodiny, což znamenalo rozsudek 

smrti hladem. Po 21 dnech v bunkru smrti ho 

věznitelé usmrtili fenolovou injekcí. 

15. srpen – slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Když papež Pius XII. (1. XI. 1950) prohlásil za 

článek víry, že po skončení života „byla 

neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do 

slávy nebeské“, potvrdil tím to, co křesťané už 

odedávna věřili a společně oslavovali dnešního dne 

při bohoslužbách. V Jeruzalémě se slavil dnešní den 

už v 5. století, od 6. století ho slaví celý křesťanský 

Východ a od 7. století se začíná slavit v Římě. 

V pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem 

mariánských kostelů.  

19. srpen. – 20. neděle v mezidobí 

20. srpen – památka sv. Bernarda, opata a učitele 

církve 

Narodil se roku 1090 ve Francii. V roce 1111 opustil 

rodné šlechtické sídlo a spolu se svými čtyřmi bratry 

vstoupil do cisterciáckého kláštera v Citeaux. 

Z pověření opata zbudoval nový klášter v Clairvaux 

(1115) a stal se tam opatem. Miloval klášterní 

samotu, ale pro dobro církve ji nejednou neváhal 

opustit a zasáhnout do veřejného dění. Vystoupil 

proti vzdoropapeži Anakletovi II. (1130) a proti 

tehdejším bludařům. Když se stal papežem jeho žák 

Evžen III. (1145), napsal pro něj pětisvazkové dílo 

o povinnostech papeže a zásadách hlubokého 

duchovního života. Z papežova pověření vybízel 

k druhé křížové výpravě (1147-48) na odražení 

tureckých vojsk a dožil se bolestného zklamání, když 

tato výprava pro nesvornost a hrabivost křižáků a 

různé zákulisní pletichy jejich vůdců skončila 

tragickým nezdarem. Zanechal mnoho spisů 

o duchovním životě a vynikal velikou úctou k Panně 
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Marii. Jeho kázání o Písni písní patří ke skvostům 

křesťanské mystické literatury. Zemřel 20. 8. 1153 

v Clairvaux. V r. 1174 byl prohlášen za svatého a 

roku 1830 za učitele církve. 

21. srpen – památka sv. Pia X, papeže 

Pocházel z Itálie. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. 

Jako kněz působil ve farnostech, v diecézní kurii i 

v semináři. Ve 49 letech se stal biskupem v Mantově 

a po 9 letech patriarchou Benátek. Jako jeden 

z kardinálů byl r. 1903 zvolen papežem. Na Petrově 

stolci zůstal věren svým zásadám včetně života 

v chudobě. S heslem „Všechno obnovit v Kristu“ 

usiloval o reformy. Kléru zakázal nežádoucí 

angažování v politice a žádal po něm větší nasazení 

pro svěřené duše. Svůj život nakonec obětoval za 

milióny lidí umírajících v 1. světové válce. 

22. srpen – památka Panny Marie Královny 

Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující 

lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna 

titulem Královny. V roce 1954, kdy se slavilo sté 

výročí prohlášení článku víry o neposkvrněném 

početí Panny Marie, stanovil Pius XII., aby se 

v poslední květnový den konala liturgická oslava 

Panny Marie Královny. Přenesením této památky na 

osmý den po slavnosti Nanebevzetí se má zdůraznit 

jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost. 

24. srpen – svátek sv. Bartoloměje, apoštola  

Jméno Bartoloměj uvádějí evangelia Mt, Mk, Lk a 

Skutky apoštolů. S největší pravděpodobností je 

totožný s Ježíšovým učedníkem Nathanaelem, 

o němž Janovo evangelium (21,2) říká, že pocházel 

z Kány Galilejské, a jmenuje ho mezi apoštoly, 

kterým se Ježíš zjevil po svém zmrtvýchvstání; jeho 

setkání s Ježíšem zprostředkoval apoštol Filip 

(Jan 1, 45-51). Podle Eusebia hlásal evangelium 

v Indii a v Arménii, kde také podstoupil 

mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži. 

Část ostatků tohoto apoštola získal také Karel IV. pro 

svatovítskou katedrálu v Praze. 

26. srpen – 21. neděle v mezidobí 

27. srpen – památka sv. Moniky  

Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině 

v dnešním severovýchodním Alžírsku. Provdala se za 

pohanského muže Patricia a měla s ním dva syny a 

dceru. Svou mírností a trpělivostí dosáhla toho, že 

její muž rok před svou smrtí přijal křest (370). Její 

starší syn Augustin byl velmi nadaný, ale žil 

zhýralým životem. Když odešel (383) jako učitel 

řečnictví do Říma a odtud do Milána, vydala se za 

ním, aby mu byla stále nablízku a vyprošovala pro 

něj milost obrácení. Nejradostnějším dnem v jejím 

životě byl 24. duben 387, kdy Augustin přijal křest. 

Zakrátko potom zemřela v Ostii u Říma (na podzim 

387), kde čekala se synem na loď, která je měla 

odvézt zpátky do Afriky. Byla pohřbena v Ostii, v 15. 

století byly její ostatky přeneseny do Říma a uloženy 

v kostele zasvěceném dnes sv. Augustinovi. 

28. srpen – památka sv. Augustina, biskupa a 

učitele církve 

Pocházel z Afriky, kde se narodil sv. Monice. Prožil 

neklidné mládí s pochybnými názory i mravy a 

dosáhl velké vzdělanosti. Ve 33 letech se za přispění 

modlitby matky stal v Miláně křesťanem. Vrátil se do 

africké vlasti, aby vedl život kajícníka. Byl zvolen 

biskupem v Hippo, spravoval svoji diecézi. Kázal, 

psal spisy, kterými současně bojoval proti soudobým 

bludům a objasňoval víru. Zemřel v 76ti letech. 

29. srpen – památka umučení sv. Jana Křtitele 

O umučení Předchůdce Páně podává zprávu 

evangelium Matoušovo a Markovo. Josef Flavius 

píše, že se to stalo v tvrzi Machaerus, kde měl 

Herodes Antipas královský palác. Podle staré tradice 

přenesli Janovi učedníci jeho mrtvé tělo do 

samařského města Sebaste a uložili ho na místě, kde 

byla v 1. polovině 4. století zbudována bazilika. Zdá 

se, že památka Předchůdce Páně, slavená 

v Jeruzalémě už v 5. století kromě slavnosti Narození 

také dnešního dne, byla výročím posvěcení této 

baziliky. Během 6. a 7. století se rozšířilo slavení této 

památky na Východě i na Západě s názvem Umučení 

nebo Stětí sv. Jana Křtitele. 

Slavnostní poutní mše svatá ke cti sv.Vavřince 

se koná v sobotu 4. srpna 2012 v 18 hod v Petříkově. 

P. Piotr Grzybek 
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KNĚŽSKÁ POUŤ DO PRAHY 

 

Stalo se krásnou tradicí, že v červnu – namísto obvyklé děkanátní schůze – vyrážejí kněží našeho děkanátu 

na společnou pouť. Bylo tak tomu i letos. Našim cílem se stala tentokrát Praha. Po příjemné cestě „žlutým“ vlakem 

jsme zamířili přímo na Malou Stranu ke karmelitánům a Pražskému Jezulátku. Začali jsme prostě modlitbou. Mše 

svatá byla příležitostí děkovat a prosit za naše farnosti a děkanát, rozjímat o tajemství Božího vtělení a o našem 

povolání „být jako dítě“.  

Druhým cílem byl Pražský hrad a nedávno otevřená výstava „Svatovítský poklad“. Výstava je tam už 

natrvalo a nachází se na druhém hradním nádvoří v kostele sv. Petra a Pavla. Bohužel cena neláká české 

návštěvníky. Nepomohlo vysvětlování, že jsme Boží děti, věční studenti a že „duchovní“ zní skoro jako 

„důchodce“… Žádná sleva. Zaplatili jsme každý 300 korun a šli dál. Stálo to ale za to. Kostel plný skvostů ze zlata, 

stříbra, drahokamů a vzácných látek, monstrance, kalichy, relikviáře, liturgická roucha – neuvěřitelně jemná a 

precizní díla lidských rukou vykonaná pro Boží slávu. Pokud pojedete do Prahy, nelitujte těch korun. Někteří z vás 

navíc (na rozdíl od nás) dostanou slevu … 

Po dobrém obědě jsme zamířili do katedrály. Tam jsme 

zase byli ve výhodě my … Šli jsme zadarmo, vstupenkou byl 

kněžský kolárek. Dokonce nás pustili do chórové kaple na krátkou 

adoraci před Eucharistii.  

Poslední náš cíl – palác Lobkoviczů – je jen kousíček 

za katedrálou. Pokud jste tam ještě nikdy nebyli, určitě to místo 

navštivte. Po svém paláci (a vlastně domě, ve kterém strávil své 

mládí) vás provede samotný kníže a současný majitel. Je úžasné 

poslouchat jeho vyprávění, za každým řečeným slovem cítit lásku 

k tomuto místu, k umění, architektuře, hudbě. Dozvíte se, jak jeho 

předkové měli rádi český národ, jak zachraňovali šlechtice 

vyhozené z okna při defenestraci, jak finančně podporovali 

Beethovena či Mozarta. Ukáže vám originální partitury jejich 

symfonií, vzácné obrazy od Pietera Brueghela či Canaletta a také 

kapli, kde se původně nacházelo Pražské Jezulátko. Právě tomuto rodu totiž vděčíme za to, že sošku máme v Praze. 

Karmelitánům ji roku 1628 věnovala Polyxena z Lobkovicz, která sošku dostala jako svatební dar od své matky, 

španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara.  

A tak jsme naši pouť začali a symbolicky ukončili u Pražského Jezulátka … Byl to krásný den, který nám 

bylo dáno prožít v kněžském společenství, kdy jsme se mohli společně modlit, povídat a naplnit svá srdce krásou 

umění. Díky Pánu za to. A pokud budete v Praze a nebudete spěchat – plán máte hotový. Neváhejte!  

P. Slawomir 

 

POUŤ NA KLEPÁČOVĚ. 

Asi 40 poutníků se sešlo v neděli 13. 5. 2012 ke slavení poutní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na 

Klepáčově. Zvon vyzváněl a zval všechny věřící na mši sv., sobotínskými ženami uklizený a vyzdobený kostel 

lákal svou zvláštní atmosférou, rapotínská schola ladila nástroje a připravovala se k doprovodu bohoslužby. Mši sv. 

sloužil O. Josef Opluštil, po delší době byl zde také jáhen – A. Ponížil ze Sobotína. Celá mše se nesla v radostném 

duchu, kdy se střídala modlitba, čtení Božího slova, promluva otce Josefa, zpěv lidu a rytmické písně scholy. 

Na závěr O. Josef vzpomněl na svátek matek, popřál jim a přečetl humornou slohovou práci jednoho žáka na téma 

maminka.  

           Dana Ponížilová  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyxena_z_Pern%C5%A1tejna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatba
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Manrique_de_Lara
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VÍRA … S PANNOU MARIÍ 
 

 

V dokumentech napsaných papeži je většinou v jejich 

závěru alespoň malá vzpomínka na Pannu Marii. Je 

zajímavé, že když se dotkneme jakéhokoliv tématu 

nebo problému v církvi, vždy můžeme vytvořit 

„mariánský“ pohled na toto téma. Vždy si můžeme 

představit, jak by to mohla vidět Maria. Také já bych 

chtěl závěr svých rozjímání o víře a článcích víry 

věnovat právě jí, té, která nám přinesla spásu, když 

porodila Krista a učí nás přijímat spásu tím, že celý 

život plnila Boží vůli a „učila se Kristu“, učila se mu 

naslouchat, věřit a pomáhat uskutečňovat dílo 

vykoupení člověka. Rovněž v tuto chvíli vzpomínám 

na svůj zápas s diplomovou prací, kterou jsem psal 

z mariologie – mariánské teologie, o Panně Marii, 

která je matkou Církve. 

 Během dvou let jsme probírali články víry, 

vyznání víry. Existuje legenda, která říká, že toto 

kratší vyznání víry (známé jako apoštolské vyznání 

víry) vzniklo tím způsobem, že všichni apoštolové se 

ještě jednou po seslání Ducha Svatého setkali a 

potom odešli hlásat Boží dobrou zvěst po celém 

světě. Setkali se právě na pohřbu Panny 

Marie v domu sv. Jana apoštola v Efesu, 

a tak dali dohromady apoštolské vyznání 

víry – každý apoštol přidal jeden článek. 

A právě tato příležitost a taková 

přítomnost Mariina je pro Pannu Marii 

obvyklá. Ona je vždy v povzdálí, nikdy 

není uprostřed události. Dokonce u 

zvěstování nebo navštívení sv. Alžběty 

je Maria v pozadí. V centru dění je 

Kristus a Boží vůle. Ale Maria je vždy 

na správném místě, je svědkem a 

napomáhá naplnění Boží vůle. Je 

aktivním a mocným svědkem. Jak u 

konce svého života, kde dle legendy je „důvodem“ 

napsání vyznání víry, tak i celým životem je Maria 

člověkem víry. Nic jako člověk nevlastnila, nebyla to 

žena intrik a podvodů, ambiciózní nebo ješitná. Maria 

všechno, čím žila a co ve svém životě měla, vložila 

do rukou Božích a svůj život vyhrála.  

 Spousta lidí se ptá, nač je mi dnes víra, co mi 

víra dává pro život. Mnozí se se svojí vírou skrývají, 

až přijde chvíle pravdy, až se někdo „ne z těch 

věřících“ na něco zeptá nebo i zaútočí. Je slyšet 

hlasy, že lidé bez víry jsou i třeba lepší, protože si na 

nic nehrají, nic 

nepředstírají. Víra také 

nečiní „chleba 

levnějším“. „Praktické 

myšlení“ vede člověka 

k samotě vlastní 

sebelásky. Nepočítám 

s Bohem, nepočítám 

s ničím. Jestli je naše 

víra jen maskou, za 

kterou skrýváme své 

komplexy a životní 

neúspěchy, pak se opravdu stáváme posměchem pro 

dnešní dobu. Pokud je ale víra smyslem našeho 

života, je hlavní silou a motivací našeho života, jestli 

je to SETKÁNÍ S BOHEM, pak je přece jedno, co si 

ten druhý říká nebo myslí, a já přece vím, proč věřím 

a že je to pro mě důležité. Pro Marii byla víra 

základem života, naši předkově věděli, že život bez 

Boha je k ničemu. Naše generace si myslí, že štěstí 

postaví na sobectví a užívání si. Říkají, že víra je 

další pohádkou, ale neuvědomují si, že jsme ve stavu 

války se Zlým, jde o naši duši, a 

bez víry a Boha jsme jako rytíři 

uprostřed temnoty, bez víry jsme 

ztracení nejen pro věčnost 

(mimochodem dnešní člověk si 

myslí, že bude žít věčně), ale 

především pak naše životy jsou 

prázdné, smutné a mnohokrát 

zotročené různými zbytečnostmi. Je 

dobré si uvědomit, že život je boj. 

Je to především boj o lásku – o 

lásku vůči sobě i druhému … Když 

opravdově miluji, správně miluji 

sebe a druhé, rychle poznám, že 

láska je dar od Někoho, kdo nás převyšuje. Prostě na 

to sami nemáme. Někdo nám pomáhá bojovat, i když 

si to nepřejeme, někdo je s námi a chce naše štěstí. 

 Panna Maria je pro nás „Janou z Arku“ v boji 

se zlým, který je v nás a kolem nás. Je naší učitelkou 

víry. Učí nás svěřovat naše starosti Pánu, důvěřovat 

Bohu a zároveň naslouchat jeho vnuknutí, abychom 

věděli, kam v našem životě dál. I naše neúspěchy 

Bůh připouští pro náš konečný prospěch. Ale když 

jdeme mimo Boha, nepočítáme s Ním v našem 

životě, nemůžeme mít jistotu, že náš boj bude 
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úspěšný. Především poneseme příliš velké ztráty. 

Úplně zbytečné oběti jsou rozbité rodiny a útěky 

do závislostí. Bez víry si my sami ničíme život. 

S vírou žijeme plností života, pokud jí žijeme a ne 

když se jen za ni skrýváme.  

 Maria, vzor naší víry a matka víry, vyhrála 

svůj život, protože v něm na první místo postavila 

Boha. Šla do neznáma, přes všechna protivenství, 

protože tam odhalila svůj životní úděl. Tam potkala 

Boha. Poznala ho. A všechno už bylo jasné. 

 Kéž Maria, pomocnice křesťanů, posiluje 

naši víru a chrání nás od nebezpečí ztráty víry, která 

je pro moudrého vším a pro hlupáka pohádkou! Na 

zakončení mé služby v Šumperku děkuji za všechno 

dobré a žehnám Vám, vašim rodinám a přátelům ve 

jménu Otce i + Syna i Ducha Svatého. Amen. 

P. Paweł Zaczyk

 

 

 

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

V ŠUMPERKU 17. 6. 2012 

 

 

V neděli 17.6. přistoupilo 17 dětí z naší farnosti 

k prvnímu svatému přijímání. 

 

 

 

Společně s dětmi jsme mohli vnímat slavnostní a 

radostnou atmosféru mše svaté. 

 

 

 

Děti se staly plnou součástí mše, a to také ve chvíli, 

kdy jsme si z jejich úst vyslechly Boží slovo ... 
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... kdy nám společně zpívaly žalm ... 

… a přinesly obětní dary. 

Do celé slavnosti jsme byli zapojeni i my, rodiče, když 

jsme dětem předávali od paškálu zapálené křestní svíce. 

(Asi u mnohých z nás se to neobešlo bez slz.) 

A pak děti složily svůj první velký slib ... 

… a přijaly Pána Ježíše! 

Velký dík patří otci Slávkovi a také všem, kdo se na 

přípravě slavnosti podíleli. 

 

Nejvíce bychom však chtěli poděkovat přeživším katechetkám za jejich nebeskou trpělivost a čas a nervy 

a tvořivost a laskavost a shovívavost a pečlivost a prozíravost a důslednost, které dětem každý týden věnovaly. 

Nic z toho jsme v neděli neviděli, ale bez toho by tam naše děti nestály. 

Hana Heiserová a Jana Valentová  
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PAN  JAN  JANKŮ 
 

 

„Smyslem žití je rozvinout a vyvinout svou osobnost v souladu s mravním zákonem.“ 

 

Pana Janků, rodáka z Hanušovic, jistě mnozí znají. V roce 2010, kdy mu bylo devadesát let, dostal státní 

vyznamenání - byl mu prezidentem republiky, Václavem Klausem, propůjčen Řád TGM za vynikající zásluhy 

o rozvoj demokracie a lidská práva. Coby bývalý politický vězeň v sobě nese řadu těžkých a bolestných zážitků, 

kvůli kterým však na život či Boha nezanevřel. Ba naopak – překvapil nás svou radostností, vitálností, vřelostí 

a hlubokou zbožností. Jeho dům často střídá návštěva za návštěvou a on je vždy připraven zhmotnit své  

vzpomínky – osobní, rodinné, i ty, které bychom přiřadili k „paměti národa“ – do slov. Kromě toho pořádá různé 

přednášky, zvlášť pro školy, poskytuje odborné konzultace a rád cestuje – jeho poutnická hůl je poseta známkami 

z mnoha míst světa, která navštívil. Je rovněž aktivním členem Konfederace politických vězňů i čestným členem 

skautské organizace, ve které se mnoho let angažoval. Stará se o svou ženu, vyřezává betlémy, doma má rozsáhlý 

archív týkající se problematiky politických vězňů … 

Zprostředkovat vše, co pan Janků otevírá ve svém vyprávění svým posluchačům, je nemožné, stejně jako je 

nemožné vměstnat vše do jednoho rozhovoru. Pokusíme se proto pohlédnout na jeho příběh z úhlu, který pan Janků 

sám bytostně vnímá. Z úhlu drobných i velkých Božích zázraků v životě jednoho člověka, kterého si Bůh vyvolil, aby 

o něm svědčil. 

 

Vy sám za zázrak považujete už okamžik, kdy jste se narodil. Povězte nám něco o tom. 

Narodil jsem se 3. 7. 1921 v Hanušovicích, kde žiji – kromě let, kdy jsem byl totálně nasazený (pět let) a kdy jsem 

byl vězněný (devět let) – až dodnes. Vyrůstal jsem ve věřící rodině. Tatínek nám brzy zemřel a moji  

sourozenci – starší sestra a mladší bratr – byli od narození 

postižení. Trpěli Littleovou chorobou (starší termín pro dětskou 

mozkovou obrnu). Měli nefunkční páteř, nechodili, téměř 

nevnímali. Maminka je musela krmit, oblékat; potřebovali totiž 

obsluhu od rána do večera. 

Maminka byla světice. Starala se o oba po celý jejich život – do 

jejich padesáti let, které přesně vyměřili lékaři, že se jich dožijí. 

Já jsem se jako jediný narodil úplně zdravý. 

Za další zázrak lze jistě považovat, že jste se živý a zdravý vrátil 

z vězení, v němž mnozí našli smrt. Za co a kdy jste byl vězněn? 

Mou celoživotní láskou je skauting, do kterého jsem vstoupil 

r. 1936. Jeho činnost na dlouhou dobu přerušila druhá světová 

válka. Po jejím skončení jsem se společně s dalšími podílel na 

jeho obnovení právě v Hanušovicích. Pracoval jsem jako 

střediskový vedoucí, organizoval letní tábory, zajistil skautskou 

klubovnu. Zde jsem se také seznámil s devatenáctiletým Aloisem 

Valentou, kterému jsem tehdy půjčil své plnicí pero, na kterém 

bylo vyryto moje jméno - byla to tehdy taková móda. Tehdy jsem netušil, jakou roli v mém životě tohle pero 

sehraje. Nevěděl jsem, že Valenta je členem odbojové protikomunistické organizace Světlana, ani jsem nevěděl, že 

vůbec taková organizace existuje. Když byla tato skupina v roce 1949 odhalena, příslušníci STB nejprve Aloise 

Valentu zastřelili, další členy pozatýkali a poté hledali jejich další možné spojence. Při domovní prohlídce našli 

i zmiňované pero s mým jménem. A bylo to. Nejprve mě uvěznili ve vazební věznici v Uherském Hradišti, kde 
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jsem byl vězněn celý rok, a poté mě odsoudili na 20 let. Půl roku jsem strávil na cele smrti a poté jsem byl 

převezen do věznice na Mírově. To, že jsem se vrátil živý, je opravdu velikým Božím zázrakem. V souvislosti 

s odhalením Světlany bylo zatčeno přes 400 lidí, 16 osob bylo odsouzeno k trestu smrti, mnozí byli odsouzeni 

k vysokým trestům. Že jsem vše ve zdraví přežil a vrátil se po devíti letech, ale nebyl zázrak jediný – celý můj 

pobyt ve vězení je protkán Božími doteky a nevysvětlitelnými zážitky. 

Můžete se námi o ně podělit? 

Hned po měsíci ve vazební věznici v Uherském Hradišti jsem se stal chodbařem, zodpovídal jsem za úklid na 

chodbách, nošení prádla aj. Tato služba nesla s sebou možnost propašovávat ven motáky, ve spolupráci s některými 

bachaři či kuchaři. Často jsem nosil dopisy od spoluvězňů, nebo naopak pro ně. Odhalení takové činnosti se stíhalo 

korekcí, bitím. Jednou došlo k nenadálé kontrole. Kdosi zařval: „Všichni do naha!“ A já měl deset dopisů pod 

košilí. Nevěděl jsem, co budu dělat. Byl to hrozný pocit. A najednou přišel velitel věznice, ukázal na mě prstem a 

zařval: „Ty jsi ta největší svině pod sluncem! Odchod!“ Jako by byl někým „veden“, aby – mě jediného – vyvedl 

z chodby, kde se ostatní měli podrobit kontrole. Může to být náhoda? 

Další můj neobvyklý příběh se týká fotografie, která byla zhotovena ve věznici na Mírově. Jistě se ptáte, jak jsme 

mohli mít ve vězení fotoaparát. Samozřejmě, že to možné nebylo. Ale možné bylo, si ho vyrobit. Mezi 

spoluvězni byl i jeden šikovný chemik. Na zhotovení potřeboval lepenkovou krabičku, černý papír, čočku z brýlí a 

rentgenový snímek. Protože jsem měl přístup do vězeňské lékárny (vykonával jsem zde funkci vězeňského 

lékárníka), mohl jsem některé věci „opatřit“. A fotoaparát byl na světě!  Takto vznikly a dochovaly se celkem tři 

fotografie. Na jedné z nich je nás vyfoceno v mírovské lékárně pět – já, Janďourek (ten chemik), Havelka, Koch a 

Novák (po jeho smrti si mě jeho syn „adoptoval“ za svého druhého otce). Když jsem měl být 13. 12. 1958 

propuštěn, přišel mi to říct František Čermák. Povídá: „Honzíku, půjdeš domů!“. A protože byla zima a já neměl 

vůbec nic na sebe, někde mi moji kamarádi sehnali teplý kabát. Až doma jsem zjistil, že mi do jeho kapsy zašili 

fotografie i s filmy.  

Když jsem se potom oženil a měl děti, měl jsem velký strach o svoji rodinu. Příslušníci STB mě stále hlídali, často 

jsem byl vyslýchán, dokonce mě „sbalili“ na Štědrý den a výslech se protáhl na 4 dny. Musel jsem se proto 

fotografií zbavit. Zavezl jsem je známému do Prahy a dál se o ně nestaral. Po převratu v r. 1989, na první schůzi 

nás - vězňů, mi někdo dal ruku zezadu na ramena se slovy: „Pane lékárníku, neotáčejte se, něco vám dám.“ Byly to 

ty fotky - našly si mě samy - neznámou cestou, prostřednictvím neznámého člověka, za mnou připutovaly. 

Co obnášela Vaše práce vězeňského lékárníka 

To, že jsem mohl na Mírově pracovat jako lékárník, patří rovněž do mozaiky mých zázraků. Jako vězni jsme 

museli těžce pracovat. Když jsme jednou kopali kanál, zželelo se mě jednomu bachaři, který mě celého 

zbědovaného zavedl před dveře vězeňské nemocnice, která tu před nedávnem vznikla pro vězně i z jiných vězení a 

pracovních táborů. A protože zrovna chyběl lékárník, stal jsem se jím po mém zotavení já. Byl jsem totiž 

„nedoštudovanej“ lékárník, ale i to stačilo. Kromě práce lékárníka jsem rovněž pomáhal u menších lékařských 

zákroků. Mnoho vězňů mi zemřelo pod rukama a mnohým jsem zprostředkoval svátost nemocných – poslední 

pomazání. Takto jsem dochoval i barona Jánose Esterházyho. 

Barona Esterházyho? Povězte nám něco o něm: 

János Esterházy byl významný vládní činitel v meziválečném  Československu. Byl představitelem maďarské 

menšiny. Po válce se János Esterházy dostal do rukou Sovětů přímo v pracovně Gustáva Husáka, u něhož 

protestoval proti zavedení principu kolektivní viny pro všechny maďarské občany Slovenska a proti perzekucím 

Maďarů na osvobozeném území (které byly iniciovány Košickým vládním programem). Gustáv Husák ho však 

nechal zatknout a předal jej sovětské státní bezpečnosti. V SSSR je odsoudili na deset let a poslali do gulagu. Na 

Slovensku zatím proběhl retribuční proces a odsoudil jej k trestu smrti. V r. 1949 Esterházyho vrátili do Bratislavy, 

kde soud nejprve potvrdil původní rozsudek. Trest smrti mu však na základě prezidentské milosti změnili na 

doživotí. Na Mírově strávil poslední dva roky svého života, přišel tam po několika předešlých „štacích“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%BD_vl%C3%A1dn%C3%AD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/NKVD
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s podlomeným zdravím. Měl tuberkulózu v plném rozsahu. Když umíral, zajistil jsem mu poslední pomazání, 

zemřel před mým zrakem. 

Po pádu komunismu mě pozvali do maďarského parlamentu. Při vzpomínkové slavnosti, pořádané k příležitosti 

110. výročí narození Esterházyho, jsem dostal vysoké státní vyznamenání - z rukou prezidenta Maďarska jsem 

převzal Zlatý kříž za zásluhy. Rovněž jsem tam měl mluvit o posledních chvílích Esterházyho a setkat se osobně 

s jeho rodinou. Do Maďarska jsem přijel s páterem Líznou. Uvítali mě jako celebritu, vedle prezidentské lóže - na 

místě, kde jsem měl sedět - byl nápis Jan Janků. Při předávání ocenění jsem měl něco říct. Nebyl jsem na to 

připraven. Podíval jsem se bezděky nahoru, kde se rozprostírala ohromná kopule. V jediném okamžiku se celá 

zalila světlem a já zůstal sám se sebou. Prý jsem mluvil bez přestávky celých deset minut. Když jsem skončil, 

všichni přítomní povstali a pět minut stáli v pozoru. Pak následoval velký aplaus Dodnes nevím, co jsem mluvil. P. 

Lízna mi řekl: „Jene, to jsem nevěděl, že jsi takový kazatel! Takovou ódu na Boha jsem ještě neslyšel!“ A já přitom 

vůbec nevěděl, co jsem říkal, jen jsem jasně cítil Boží přítomnost.  

Jaké další známé osobnosti jste ve vězení potkal? 

Na Mírově jsem byl zařazen do nejpřísnějšího oddělení - jako nežádoucí k návratu. Zde byli zavřeni hlavně 

duchovní a významní političtí představitelé - např. MUDr. Karel Koch z Bratislavy (osobní lékař Esterházyho), 

arcibiskup Otčenášek, Oto Mádr, biskup Hopko, páter Tajovský, páter Huvar, bývalý ministr Prokop Drtina, výše 

zmiňovaný baron Esterházy a spousta dalších. Často jsem se účastnil tajně sloužených mší. Pašoval jsem hostie a 

jako lékárník jsem vyráběl víno potřebné pro bohoslužbu, které jsem nosil v lahvičkách od očních kapek. Pod 

názvem „pulpa pulmeri“ se mi dokonce podařilo přinést vězňům půl kila povidel. 

Panovala mezi námi úžasná soudržnost a solidarita. Nikdy nezapomenu na první Vánoce na Mírově. I když nám na 

štědrovečerní večeři dali doslova půl vajíčka a půl rohlíku, cítili jsme, že jsme jedno. Jeden kvardián – dr. Antonín 

Huvar – sloužil mši svatou s jednou rozinkou a kouskem chleba, já měl ještě z Hradiště v kapsách kostky cukru, 

které jsme si rozdělili, jeden spoluvězeň dal „k lepšímu“ špačky od cigaret.  

Takové vítězství ducha nad přízemností jsem pocítil vícekrát. A mohou o tom svědčit i předměty, které – jako 

vzácné perly – uchovávám doma. Jsou to například šachové figurky vyrobené z chleba, stejně jako hlava Krista. 

I když jsme měli hlad, domluvili jsme se, že uděláme něco ke slávě Boží. Každý se zřekl kousku chleba (dostávali 

jsme denní příděl 12,5 dkg), který jsme dobře rozžvýkali a smíchali se slinami. Pak jsme ho dali na tři dny vykvasit 

do hrnečku. A šikovní spoluvězni z Valašska z této chlebové hmoty vyrobili hlavu samotného Krista. Dodnes je 

neporušená, i přesto, že není ničím impregnovaná ani lakovaná. Je v ní 12 vězeňských srdcí. Další úžasnou věcí, 

kterou doma uschovávám, je srdce vyrobené z pecky švestky či fotografie mé dívky, kterou mi můj přítel obroubil 

do kovového obalu, a já ji při různých prohlídkách mohl uchovávat pod jazykem.   

(Pan Janků nám všechny tyto předměty ukázal. Je neuvěřitelné, co člověk dokáže v tak neutěšených podmínkách, 

jaké byly ve vězení.) 

Co bylo pro Vás ve vězení – dá - li se to tak zformulovat – největším či 

nejvzácnějším zážitkem? 

Z předchozího vyprávění je jasné, že vzácných okamžiků bylo mnoho. 

Ve výčtu největších vzácností však nesmí chybět i náhodné objevení Tóry 

(pergamenového svitku s opisem Pěti knih Mojžíšových) na půdě mírovské 

věznice. V době maďarských událostí se trochu uvolnily poměry i na Mírově. 

A tak jsem se vydal tajně na průzkum zdejší půdy. Zde jsem ji našel 

zahrabanou v balíku prádla, nádhernou, s Mojžíšovou rukou na obalu. Věděl 

jsem, že je to vzácný poklad, ukázal jsem ji spoluvězňům, ale zároveň mi 

bylo jasné, že jestli ji někdo u mě objeví, bude se mnou konec. Tak jsem ji 

zase vrátil zpět. Po roce 1989 si mě na Mírov pozval pan Luděk Štipl, jehož 

zásluhou se nedávno otevřela synagoga v Lošticích. 
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Od někoho se dozvěděl o Tóře a vydal se ji se mnou hledat. Ale půdní prostory byly uklizené a Tóru jsme nenašli. 

Pan Štipl se však nevzdal a nechal si udělat seznam všech zaměstnanců, kteří tam pracovali. Tóra se nakonec našla 

u babičky jednoho z nich. Byla vystavovaná v Americe, Anglii a na různých dalších místech. Nyní je uschována 

v mohelnickém muzeu. 

A co bylo pro vás naopak nejhorším zážitkem? 

Těch bylo také mnoho. Různé výslechy, kruté bití, pobyty v korekci na deset dní. Korekce byla malá betonová 

místnost se sedmimetrovými tlustými zdmi, s malým průduchem. Nedalo se v ní ani postavit. Byl zde betonový 

kavalec na ležení s vlhkou dekou. Teplé jídlo nosili jednou za tři dny. Člověk nevěděl, zda je noc či den. Nejvíce 

mi pomáhala modlitba, nevím, zda bych to bez ní 

vydržel.  

Zážitkem, který mnou asi nejvíce bytostně otřásl, byly 

ještě v Hradišti, na cele smrti, popravy spoluvězňů. Když 

se otevřely dveře, nikdo nevěděl, pro koho si jdou. Řekli 

jen - ty a ty půjdeš s námi, a my věděli, že se s dotyčným 

už neuvidíme. Jednou jsme hráli s přítelem spoluvězněm 

Milošem Pospíšilem tajně šachy, a oni pro něj přišli. Byl 

to hrozný pocit, vědět, že přítele vedou na popravu. To 

setkání očí nelze zapomenout. Zůstala po něm nedohraná 

šachová partie. Ale já vím, že ji jednou dohrajeme 

v nebi. 

A co nám řeknete o své paní? Tiše tu s námi sedí, nic neříká. Jak jste se spolu seznámili? 

Je moc hodná, jen velice špatně slyší. Ale jinak. Přečkali jsme spolu v dobrém i zlém mnoho let. Já se s ní 

v podstatě neseznámil. Na jednom skautském táboře, kde jsem byl vedoucí, byla taková malá dívenka, Danuška se 

jmenovala. Když jsme se bavili o rodičích, říkala, že tatínka nemá, ale že chce, abych byl jejím tatínkem já. A když 

jsem o Vánocích vezl její mamince promítačku na pohádky, kterou nám na tábor půjčila, Danuška už mě nepustila 

zpět. S její maminkou jsme se vzali a měli spolu ještě syna. Ten nyní žije v Anglii. 

A co byste řekl na závěr našeho rozhovoru? 

Můj život byl a je plný zázraků. Kolikrát jsem byl na pokraji smrti, a On mě z toho vytáhl. Proto o nich chci mluvit, 

zvěstovat je dál ateistické společnosti.    

 

Pana Janků jsme navštívili v jeho rodinném domě v Hanušovicích, malebně ukrytém mezi stromy, se zákoutím 

Panny Marie Lurdské, venkovním posezením, se zahradou posázenou krásnými květinami. Čas vymezený k našemu 

setkání uplynul jako voda. Dozvěděli jsme se pouze malé střípky z jeho pestrého života, z kterých si musí výslednou 

mozaiku sestavit sám čtenář. Doba, kterou jsme si společně připomněli, je už dávnou minulostí. Přesto je vzácné, že 

o ní ještě můžeme uslyšet z úst pamětníka a dny minulé si prostřednictvím jeho osobitých vzpomínek alespoň 

na okamžik zpřítomnit. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

 

 

 

 

  

Více si přečíst, uvidět a poslechnout životním příběhu pana Jana Janků  

si můžete na stránkách  http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1451 

http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1451
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NÁSTĚNNÁ MALBA SETKÁNÍ SV. BONAVENTURY SE SV. TOMÁŠEM 

AKVINSKÝM OD JOSEFA STERNA V KAPUCÍNSKÉ KNIHOVNĚ V BRNĚ. 

V polovině měsíce července oslavíme památku velkého světce a učitele církve - sv. Bonaventury 

z Bagnoreggio. V rámci našeho putování za křesťanským uměním se tentokrát podíváme do brněnského kláštera 

bratří kapucínů, který mnozí z vás možná znají z osobní zkušenosti, neboť se v něm nachází řádová krypta 

zpřístupněná veřejnosti. My se ale v souvislosti s osobou sv. Bonaventury zahledíme na zajímavou nástropní malbu 

nacházející se v knihovně tzv. Trenckova křídla. Zásluhy na vzniku knihovny měla nepochybně rodina Grimmů 

v čele s významným architektem Mořicem Antonínem a jeho ženou Voršilou, kteří nakonec našli místo svého 

odpočinku právě v kryptě brněnských kapucínů. Nástropní malbu provedl roku 1765 významný rokokový malíř 

Josef Stern, který po studiích v Itálii, kde poznal římskou a neapolskou malbu, přišel roku 1750 na Moravu a 

provedl zde několik významných realizací, jako byla výzdoba piaristického kostela sv. Jana Křtitele a obou 

zámeckých knihoven v Kroměříži, výmalba minoritského klášterního kostela v Krnově či realizace nástěnných 

maleb v interiéru kostela sv. Leopolda v Brně.  

Na stropě kapucínské klášterní knihovny 

Josef Stern vymaloval v technice fresco-secco 

událost, při které se setkali dva významní muži, kteří 

formovali scholastické myšlení vrcholného 

středověku. Sv. Bonaventura byl dle tradice 

uzdraven samotným sv. Františkem z Assisi. Traduje 

se, že po jeho uzdravení měl sv. František zvolat 

„O buona ventura“ (jak šťastná událost). Po vstupu 

k františkánům a studiích v Paříži se Bonaventura 

(vedle dominikána sv. Tomáše Akvinského) stal 

jedním z největších teologů všech dob. Jeho 

nejdůležitější díla zahrnovala životopisy 

sv. Františka, Putování mysli do Boha či Komentáře 

k Sentencím Petra Lombardského. Při své vědecké 

práci vedl hluboký a rozjímavý život, a proto byl 

nazvaný „Doctor devotus“.  

Na stropě knihovny Josef Stern vyobrazil 

událost, která bývá označena jako Návštěva sv. 

Tomáše Akvinského. Tehdy měl sv. Tomáš navštívit 

sv. Bonaventuru v jeho cele, aby se ho optal, 

ze kterých knih čerpá znalost Boha. Bonaventura 

odhrnul závěs, za nímž se objevil krucifix a řekl, 

že pravou moudrost čerpá z rozjímání nad utrpením 

a smrtí Pána na kříži. Tato scéna je zobrazena 

v centrální části stropu, který rámuje bohatá ilusivní 

architektura. Pod Ukřižovaným leží odložený Bonaventurův kardinálský klobouk a biskupská mitra, což naznačuje 

pokoru a opovrhování všemi výsadami.  Pod figurami světců je znázorněn most, ze kterého padají tři postavy – 

symbolicky zastupující lidi zavržené – do pekla. Jedná se o nahého muže držícího v ruce hada, symbol hříchu, 

muže v pestrobarevném oděvu – heretika či ženu svedenou amorkem. Kompozice výjevu graduje v horní partii, kde 

je znázorněn Duch Svatý v podobě holubice a doprovodní andělé. Jedná se o krásné vyjádření, že veškeré životní 

kroky, které zobrazení světci dělali, konali podle Boží vůle v síle Ducha Svatého. Ať je tato myšlenka i naším 

osobním mottem! 

Michal Šelemba  

KŘESŤANSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
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POUTĚ V PODESNÍ O PRÁZDNINÁCH 
 

LOUČNÁ NAD DESNOU  

pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi 

čtvrtek 5. 7. 2012,  

mše sv. 10.00 hod.  

 

HORNÍ BOHDÍKOV  

pouť k sv. Anně 

sobota 28. 7. 2012,  

mše sv. 9. 30 hod. 

 

RAPOTÍN  

pouť k Panně Marii Nanebevzaté 

neděle 12. 8. 2012, 

mše sv. 10.00 hod. 

 

SOBOTÍN  

pouť k sv. Vavřinci 

neděle 12. 8. 2012 

mše sv. 11.15 hod.  

 

PEKAŘOV  

pouť k Panně Marii Nanebevzaté 

sobota 18. 8. 2012 

8.00 hod. požehnání v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách 

8.45 hod. pěší pouť z Velkých Losin do Pekařova  

16.30 hod. mše sv. Pekařov 

 

 

VŘESOVÁ STUDÁNKA   

sobota 25. 8. 2012  

mše sv. ve 14.30 hod. 

V roce 1946 tento dřevěný 

kostelík shořel do základů 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  

PROČ JÍT VLASTNĚ NA POUŤ? JAKÝ TO MÁ VÝZNAM? 

Pouť je: 

1. znamením pokání za hříchy minulé i současné, 

2. prosbou za spásu svou a svých bližních a na další úmysly, 

3.  poděkováním za Boží dary. 

To je přece dobrý důvod, proč se vzdát pohodlí 

a nejrůznějších vymožeností 

a vyrazit na pouť 
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MARIA TEREZA GORETTI  

(MARIE GORETTIOVÁ) 
(16. 10. 1890, Corinaldo, Itálie – 6. 7. 1902, Nettuno, Itálie) 

 

Marie Goretti je italská panna a mučednice, jedna 

z nejuctívanějších světic moderní doby. Chudá rolnická dívka hluboké 

víry zemřela v nemocnici na následky smrtelných zranění, která den 

před tím utrpěla od syna domácího. Ten ji nejdříve neúspěšně sváděl 

a posléze se ji pokusil znásilnit. Před svou smrtí vrahovi odpustila a 

vyjádřila přání, že ho chce mít v nebi vedle sebe. Letos uplyne 110 let 

od její smrti. Papež Pius XII. ji blahořečil v roce 1947 a svatořečil 

24. června 1950. Jejího svatořečení se zúčastnily statisíce lidí a je 

prvním v historii, kterému byli přítomni matka i vrah svatořečené. 

Se svými nedožitými dvanácti lety patří k nejmladším oficiálně 

uznaným mučednicím. Jako nejznámější mučednice čistoty a symbol 

odpuštění inspiruje miliony lidí po celém světě, především mládež, 

jíž je patronkou.  

„Tato mladá mučednice nám připomíná, že existují hodnoty, 

které daleko převyšují všechno ostatní. Je to Boží milost, víra a 

věrnost víře, ctnost a věrnost ctnosti. Ctnost mravní čistoty proniká 

jasem nejen duši, ale i tělo. Mravní čistota je rovnováha mezi tělem a 

duší, soulad mezi duchem a smysly, mezi rozumem a pudem.“ 

Pavel VI. 

Marie Goretti se narodila 16. 10. 1890 v provincii Anconě v Itálii. Byla třetí ze šesti dětí chudých pachtýřů 

Luigiho (+ 1900) a Assunty (1866-1954) Gorettiových. Měla sestry Teresu a Ersiliu a bratry Angela, Sandrina 

a Mariana. Krátce po jejím narození se rodina přestěhovala z rodného Corinalda do Ferriere di Conca na levnější 

pozemek. Nízká cena půdy souvisela s nedalekým močálem, jehož jedovaté výpary vyvolávaly u místních obyvatel 

nejrůznější těžké choroby, které nezřídka končily smrtí. Přesně toto byl i případ nájemního zemědělce Gorettiho. 

Mariin otec se nakazil horečnatým onemocněním (patrně malárií) a v roce 1900, když bylo Marii 10 let, zemřel. 

Hospodářství převzal Mariin sedmnáctiletý bratr. Vydatně pomoci musela i Marie, jinak dívka školou povinná. 

Bratr s matkou na všechno nestačili, otcova pracovitá ruka citelně chyběla. Co ale nescházelo, to byla vroucí víra 

a dětinná odevzdanost do Božích rukou. Výuka náboženství byla pro Marii svátkem, velice se na ni pokaždé těšila. 

Krátce po otcově smrti přistoupila k prvnímu svatému přijímání. Od dobrých lidí dostala sváteční šaty, které by si 

jinak nemohla dovolit, otcův odchod rodina pocítila i finančně. Marie se fakticky stala předčasně dospělou tím, 

že musela na svá bedra převzít podstatný díl odpovědnosti za obživu rodiny, zejména v době častých onemocnění 

matky. Vyrostla z ní pohledná a hluboce zbožná dívka, která vypadala starší než na svých necelých 12 let.  

Dům, v němž Gorettiovi bydleli, obýval též vdovec Giovanni Serenelli se synem Alessandrem. Rodina 

spolunájemců byla – jak by se dnes řeklo – těžko přizpůsobivá – a navíc Marie začala přitahovat problematického 

Alessandra. Dvacetiletý Alessandro Serenelli byl nezvladatelný výtržník, který pohrdal náboženstvím, zákony 

i morálkou. Otec, který si často a rád přihnul alkoholu, ho naprosto nezvládal. Alessandro se několikrát pokoušel 

nejdříve žadoněním a později výhrůžkami a různými ústrky přimět Marii k souloži. Odmítala pokaždé 

s jednoznačným dovětkem: „Toto je hřích!“ Dne 5. července 1902 si Alessandro počkal, až bude Marie sama, 

pokusil se ji znásilnit a když se dívka bránila a řekla mu, že raději zemře, bodl ji jedenáctkrát nožem. Když se 

pokoušela doplazit ke dveřím, zaútočil na ni znovu a bodl ji ještě třikrát. Poté Alessandro utekl. Marie se ještě 

probrala a na její volání přiběhla matka a vdovec Serenelli. S řadou smrtelných zranění v oblasti hrudníku a břicha 

byla převezena do nemocnice, kde ji bez anestézie operovali, nicméně lékaři již předem řekli zdrcené matce, 

že dceru může zachránit jen zázrak. Marie zcela odpustila svému vrahovi a po dvaceti hodinách bolestivého utrpení 

dne 6. července 1902 zemřela. Bylo jí necelých 12 let. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Alessandro Serenelli byl zatčen a odsouzen k třicetiletému žaláři. Nejprve nad svým činem neprojevil 

žádnou lítost. Po osmi letech ve vězení se však obrátil; on sám tvrdil, že to bylo na základě snu. Zdálo se mu, 

že vidí Marii v zahradě v bílých šatech a mezi bílými květy. Pobízela ho, aby si je taky natrhal, ale když to udělal, 

změnily se v jeho náručí květy na malé plamínky. „Chtěla mi povědět, že žije,“ řekl tehdy Serenelli. Po tomto snu 

se změnil a svého činu litoval. Alessandro patrně neměl k dispozici psychologa či psychiatra, který by pro něj 

hledal omluvu. Všem bylo jasné, že spáchal něco strašného a zaslouží si adekvátní trest. A když byl po 28 letech 

propuštěn, šel poprosit o odpuštění, i když patrně nemusel a nikdo ho k tomu nenutil. Mariina matka, paní Assunta, 

mu odpustila stejně jako její dcera. O tom, že Alessandrovo jednání nebylo jen plané gesto, svědčí způsob jeho 

dalšího života. Serenelli se stal členem III. řádu sv. Františka a žil jako ošetřovatel v kapucínském klášteře životem 

modlitby a pokání. Zemřel 6. 5. 1970 ve věku 88 let. 

Život Marie Goretti, který skončil dříve, než se mohl 

plně rozvinout, klade otázky: Do jaké míry milujete Boha? 

Do jaké míry máte lásku ke ctnosti? S jakou starostlivostí se 

chráníte zla, vyhýbáte hříchu? 

Marie Goretti svou oběť života nepřinesla 

na popravišti před zraky stovek či tisíců, její případ 

nezaplňoval titulní stránky novin. Zemřela „jenom“ proto, že 

se nechtěla nechat znásilnit. Ve srovnání např. s mučedníky 

v Mexiku, kteří padali v palbě popravčích čet s výkřikem 

„Viva el Cristo Rey!“ (ať žije Kristus Král!), se to může zdát 

příliš nepatrné. Církev ale svým svatořečením postavila ono 

děvče na roveň všem těmto a podobným martyrům. Marie je 

Kristovým svědkem skrze své ženství, díky němuž říká 

vrahovi prostá slova: „To je přece hřích.“ Sděluje mu to v obyčejném domě mezi čtyřma očima a svou krví jej 

upozorňuje na závažnost jeho jednání. Mohla postupovat jinak. Nebránit se a po činu udělat z celé záležitosti 

skandál, svolat rodinu, sousedy apod. Ona však je vedena svým instinktem. Intuitivně cítí, že takto by nepřivedla 

Alessandra na správnou cestu. Jediným účinným prostředkem se jí jevil ten, který zvolila: věta o hříchu, krev 

a slova odpuštění před smrtí. Výsledek přišel, Serenelli se stal úplně jiným člověkem. Bůh tímto potvrdil, že Marie 

volila správně. Odpuštěním začínají zázraky!  

Přes svoje mládí prokázala Marie Goretti dar moudrosti a zároveň úctu k našemu Pánu. Modleme se k této 

mladé dívce za  skromný život s čistou láskou v našich vztazích. Kéž nám příklad svaté Marie Goretti pomůže žít 

plný, vyrovnaný, ctnostný život, abychom mohli dosáhnout života věčného! 

 

 

VÝROKY MARIE GORETTI 

„Maminko, nebojte se, Bůh nás neopustí!“ (útěcha matce po smrti otce Luigiho Goretti)  

„Budu stále lepší!“ (matce večer po prvním svatém přijímání)  

„Mysli na to, koho jdeš přijmout. Ježíš nehledí na boty, on se dívá na srdce.“ (bratrovi Angelovi, když 

poznamenal, že k prvnímu přijímání potřebuje nové boty) 

„Odpouštím mu z celého srdce a v nebi ho chci mít u sebe.“ (slova odpuštění, která umírající Marie Goretti 

adresovala svému vrahovi)  

Anička Rozsívalová  

místo vraždy 
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NĚKTERÉ DALŠÍ EXISTUJÍCÍ ŘÁDY 

 
Kdy nahlédne svět, že se musí vrátit k jednoduchosti, mají-li přijít lepší časy? V mnohé situaci nepomůže 

žádný Cicero a žádná Philotea; pomohou jen ruce přiložené k dílu.  

Franz Pfanner 

Citát se týká každého z nás, ale velkou vahou dopadá na různá řeholní společenství. Začali jsme mnišskými 

řády (benediktini, cisterciáci) přes řády kanovníků (premonstráti), mendikantské = žebravé řády (dominikáni, 

františkáni, minorité, kapucíni, augustiniáni, karmelitáni, servité, pauláni, milosrdní bratři), řády řeholních kleriků 

(jezuité, piaristé), klerické kongregace (redemptoristé, obláti, eucharistiáni, salesiáni, salvatoriáni) ... 

O některých jste se mohli dočítat přímo v přílohách Katolického týdeníku, proto už bylo zbytečné 

seznamovat se s nimi v Tamtamu.  

V dnešním povídání si ještě „nakousneme“ některá řeholní společenství, převážně jejich zaměření a 

působení. 

 

Začneme suverénním řádem Maltézských rytířů, kteří se také nazývají 

Johanité. Datum jejich vzniku řadíme do roku 1048, kdy v Jeruzalémě byl založen 

špitál. Kromě  funkce špitální nastoupila ještě vojensko-rytířská k ochraně poutníků. 

Jejich patronem je svatý Jan Křtitel.  

Hesla řádu: „Obrana víry a služba chudým.“ „ Pro víru.“ 

Řídí se řeholí sv. Augustina a sv. Benedikta. I v dnešní době se zabývají 

zvláště péčí o nemocné, staré, opuštěné – tzv. Maltézská pomoc. Z šesti 

velkopřevorství je jedno v Čechách. 

 

 

Piaristé se proslavili první základní školou v Evropě. Jejich zakladatel sv. Josef 

Kalasanský (17. století) je označován jako tvůrce novodobého bezplatného školství. Kromě 

vyučování je jejich doménou i kulturní a vědecká činnost. A významní studenti, kteří prošli 

jejich školou? J. E. Purkyně, T. G. Masaryk ... 

Nynější působení – farnost Strážnice (www.straznice.farnost.cz). 

 

 

Veřejným sdružením věřících je Komunita blahoslavenství. U nás ji 

najdete u Olomouce v Dolanech. Soustřeďuje celé rodiny, kněze, jáhny. Založena 

1973 ve Francii manželským párem (Croissant). Zaměřují se na kontemplativně 

apoštolské působení, vypomáhají ve farnostech, vyučují náboženství, nabízejí 

možnost duchovních cvičení, organizují kurzy Alfa. Jejich patronkou a učitelkou 

duchovního života je sv. Terezie z Lisieux. Chtějí vytvářet civilizaci lásky 

(www.blahoslavenstvi.cz). 

  

O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH 
 

http://www.straznice.farnost.cz/
http://www.blahoslavenstvi.cz/
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Adresu – Duchovní správa Klokoty, Staroklokotská 1, 390 03 Tábor – mají řeholníci, kteří se nazývají 

misionáři Obláti Panny Marie Neposkvrněné, OMI – „specialisté na nejtěžší misie“.   

„Eucharistie je středem, srdcem našeho života a jednání, je pramenem a 

vyvrcholením života církve.“ 

Pokud jste se někdy setkali se zkratkou MMD a byli jste požádáni o zaslání 

příspěvku na jejich konto či jakýkoli užitečný materiál pro chudé do rozvojových 

zemí, pak se jedná o Mariánské misijní dílo – obláti působí v současnosti v 70 

zemích světa.  

V roce 2011 bylo 22 španělských oblátů prohlášeno za blahoslavené. 

V Madridu (píše se rok 1936) socialisté a komunisté umučili kromě jiných křesťanů 

také 22 řeholníků, jejichž průměrný věk činil 27 let! O hrdinství nejen těchto 

řeholníků se můžete více dovědět na www.oblati.cz. 

 

V našem kraji působí také řeholníci v Jeseníku, Javorníku, Prostějově: jsou to Salvatoriáni (SDS) – 

Společnost Božského Spasitele. Jejich zakladatel P. Jan Křtitel Jordán (narozený na jihu Německa v polovině 

19. století) vynikal bezmeznou důvěrou v Boha. Pro zřetelné slovo Písma: „To je věčný 

život, že poznají Tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“ 

získává laiky z různých společenských vrstev. Za patrony si zvolí všech 12 apoštolů, 

Pannu Marii vzývá jako Královnu apoštolů. „Apoštolská vyučující společnost“ usiluje o 

obnovu církve a svými myšlenkami předběhla 2.vatikánský koncil o 80 let. Církevní 

struktury tehdejší doby neměly pochopení pro nové hnutí, které „nezapadalo“ do daných 

předpisů a paragrafů církevního práva. P. Jordán se nechtěl omezit pouze na jeden 

vyhraněný cíl, specifickým rysem jeho díla byla a je universalita (být ochoten převzít 

jakoukoli práci – tisk, mládež, misie ...). 

Přes různé překážky a zklamání se mu podařilo v Římě založit společně s německou šlechtičnou Terezií 

z Wülenweber i ženskou řeholi Společnost sester Božského spasitele. 

Salvatoriánské koleje v Čechách a jejich osud: 

Valašské Meziříčí  ukončení r. 1950 – přebudováno na plicní sanatorium 

Krnov – Cvilín   ukončení r. 1950 – zřízen učňovský domov, nyní domov Charity pro vozíčkáře 

Brno – Husovice  r. 1950 zánik 

Vranov  r. 1950 zánik 

Praha – Lhotka  zánik zákrokem gestapa 

Internetová adresa: www.salvatoriani.cz 

 

V Českých Budějovicích roku 1888 P. Klement Petr založil Kongregaci bratří 

Nejsvětější svátosti = Petrini. Pečují o mužskou mládež, o řeholní a kněžská povolání, zajišťují 

duchovní správu a misie ve farnostech, vydávají časopis pro děti Duha. Najdeme je také v Písku 

a v Brně.  

Lenka Šafaříková  

Poutní mše svatá ke cti sv.Cyrila a Metoděje  

se koná 5.července 2012 v 9 hod na hřišti v Olšanech. 

Srdečně zvou farníci z Olšan 

http://www.salvatoriani.cz/
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P. PAWEL ZACZYK 

 

Jistě není pro čtenáře TamTamu novinkou, že ze šumperské farnosti odchází začátkem července náš kaplan O. Pa-

wel Zaczyk. I přesto, že je to změna očekávaná, zpráva o jeho odchodu mnohé rozesmutnila. Za ty dva roky, co zde 

je, jsme si zvykli na jeho vždy usměvavou tvář, určitý nadhled ve chvílích, kdy nám chyběl, citlivé úvahy v časopise  

i v krátkých a výstižných kázáních … Zeptali jsme se ho proto na několik otázek, na které nám rád odpověděl. 

Milý otče Pawle, dva roky uběhly jako voda, a vy – věrný 

šumperské tradici, od nás odcházíte do jiné farnosti. Co Vám 

Šumperk dal, a co naopak Vám Šumperk vzal?  

Co mi vzal Šumperk? Odpověď je jednoduchá – vzal mi dva roky 

života . Čas utíká velice rychle, kdo by to řekl, že jsem tady už 

dva roky. Vidím, jak to byla krátká doba, třeba v tom, když si 

uvědomím, kolik lidí jsem poznal teprve během posledních měsíců 

svého působení. Vztahy se budují dlouho, proto je dobře, když 

kněz může ve farnosti pár let zůstat. Dva roky je už něco! 

Co mi dal Šumperk, se přesně dozvím, až odtud odejdu. Když si 

uvědomím, co mi chybí – kteří lidé, které kafe, který kostel, které setkání … Určitě se během této doby moje 

představa o kněžství a pastoraci naplňovala. Není to však ještě konečná etapa. Stále se učím poznávat, co má cenu, 

co přináší ovoce. Přesně to ani nikdo nevíme, je to v Božích rukou … i díky Bohu. Stále více poznávám pravdu, že 

nejdůležitější je člověk, proto také stojí za to být knězem.  

Určitě si nějakou zkušenost, kdo je kněz a co patří k jeho identitě a povinnostem, ze šumperské farnosti odnesu. 

Ale dva roky kněžství, to není ještě ani doba pro školku. 

Co byste poradil svému nástupci, aby věděl, jak na nás - šumperské farníky? 

Každý si to musí udělat po svém, nikoli tak, jak radí ti druzí. Tato myšlenka mě oslovila ve filmu „Bobule“, i když 

v originále zněla trochu jinak. Samozřejmě svému nástupci řeknu svoje postřehy, jestli se bude na něco ptát. To je 

právě krásné na změnách kněží ve farnostech, že přichází nový člověk a jeho pohled na farnost, na člověka – i jeho 

víra – jsou úplně jiné. Díky tomu je církev bohatá. 

Můžete nám prozradit, jaká je Vaše další kaplanská „štace“ a jak se právě tam těšíte?  

Zábřeh. V den vydání tohoto čísla to už moc veliké tajemství nebude . 

V tuto chvíli to neřeším. Pán nám dal dost starostí pro dnešní, aktuální den. Velké plány nemám, dále budu 

kaplanem, bude to také (asi) přechodná stanice . 

Vaše práce byla rozmanitá – od vedení katechezí v okolních vesnicících přes různé přípravy ke křtu, pravidelné 

i mimořádné mše, pohřby, svatby, až po formaci různých společenství (hlavně našich farních dam scházejících 

se na středečním „Učíme se modlit“ ). Těšíte se spíše na klidnější režim, nebo naopak budete rád ještě více 

„zapřažen“? 

To nevím. Říkají mi, že v Zábřehu se nudit nebudu. Myslím, že jsem se nenudil ani tady. Jak to dopadne, uvidím. 

Myslím si, že hodně zaleží především na mně, na kolik něčemu věnuji své srdce, do čeho se prostě pustím, a co 

zahodím bokem nebo jen udělám otrocky bez víry a přesvědčení. Tak to zhruba funguje. Jdu na nové místo. Budu 

se snažit pozorovat novou skutečnost a najít v ní a pro své kněžství své místo.  
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Pro mnohé byly velmi zajímavé, čtivé a poučné Vaše úvahy v děkanátním časopise TamTam. Píšete rád?  

Kdysi jsem psal rád. Na průmyslovce měla moje polonistka mé práce ve veliké oblibě. Psal jsem také kamarádům 

písemné práce z polských dějin a náboženství. Dodneška raději něco napíšu, než mluvím před publikem. Nechávám 

si svá napsaná kázání, i když předpokládám, že se k nim nikdy nevrátím. Nebudu mít odvahu. Především už ale 

nebudou aktuální. Slovo Boží musí být živé, ne vždy to vyjde, ale mělo by být čerstvé jak dobré rohlíky. S psaním 

článků či kázání to je stále náročnější. Každý z nás, i ti nejlepší, jsou ve své podstatě omezení, prostě se opakujeme, 

točíme se kolem několika stejných myšlenek. Je dobře, že v oblasti náboženství jde o Boha. Bůh se nesmí nikdy 

znudit. Bůh je tou základní touhou člověka, často skrytou pod tlustou skořápkou sobectví. Tady Slovo dokáže být 

silnější než pneumatické kladivo. 

Mnozí skalní fanoušci šumperského hokeje se ptají, zda s nimi zase někdy vyrazíte na hokej? 

Zůstávám ve stejném okrese. Není tady žádný jiný, konkurenční tým. Ze Zábřeha do Šumperka to je 15 km. Tak 

doufám, že se naskytne příležitost. Určitě v zimě zase obrousím lyže.  

Měl jste během dvou let, co jste u nás byl, čas i na Vaše koníčky? A jaké to byly? 

Nikdy jsem nebyl sportovní typ, ale podařilo se mi několikrát zahrát fotbal – v Šumperku i v Malíně. Jinak to bylo i 

kolo, novinkou jsou lyže (to také beru ze Šumperka jako novinku, spolu s jedním pokusem o bruslení ). Rád bych 

se vrátil k dobrým knížkám, tady jsem přečetl pár dobrých kusů, ale dobrá knížka v dnešní době je poklad (nesmí 

být moc tlustá). K tomu se přidá kino nebo obecně řečeno 

film, trochu horská turistika a studium teologie. Chtělo by 

toho víc a kvalitněji. Nejlepším koníčkem je pro mě však 

dobré kamarádství. Toho je také vždy nedostatek. 

A co byste čtenářům TamTamu vzkázal 

na rozloučenou? 

Psal jsem články v děkanátním časopise o Kredu, o 

článcích víry a samotné víře. Všem farníkům 

šumperského děkanátu za všechno dobré děkuji a ze srdce 

přeji, abyste každý den a každou chvíli žili vírou, abyste 

Kristu svěřovali všechny své trampoty, také radosti, 

protože Bůh je Pánem života a všechny nás vede, nikdy 

nás neopustí a s Ním se nemáme čeho bát. Přeji všem 

milost silné víry a touhu po vzdělávání a prohlubování 

své víry. A těm, kterým se jí nedostává, hodně otevřenosti 

srdce a mysli. Je potřeba, abychom naslouchali svému 

srdci a viděli ve světě více než jen své soukromé potřeby 

a tužby. Láska je skutkem víry. Mějte srdce a dívejte se… 

Vždy se najde někdo, kdo potřebuje naši víru a my ji 

můžeme vyjádřit hlavně svědectvím lásky, dobrým 

slovem, pomocí, úsměvem, modlitbou … Jen tehdy má 

křesťanství smysl, když se víra setká s životem a bude ho 

proměňovat … 

otázky kladla Lenka Špatná 

Loučí se s Vámi a těší na shledání P. Pawel Zaczyk 
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PROGRAM ANNENSKÉ POUTĚ VE STARÉM MĚSTĚ POD SNĚŽNÍKEM 

27. 7. – 29. 7. 2012 

 

Pátek 27. 7. 2012  
17.00 – 17.45 mše svatá v kostele sv. Anny 

18.00 – 18.45   koncert dechové kapely z Veselí 

nad Moravou 

18.45 – 19.00 průvod mažoretek od kostela 

na náměstí  

19.00 – 20.00 lampionový průvod 

20.00 zahájení Anenské poutě na náměstí  

 malé vystoupení mažoretek ze 

Starého Města 

 slavnostní fanfára a zahájení 

poutě paní starostkou  

20.15 – 21.45 koncert skupiny Pangea (revival 

Beatles) 

21.45 – 22.00 ohně Karibiku  

 

Sobota 28. 7. 2012 

09.00 – 10.00 mše svatá v kostele sv. Anny 

10.00 – 13.00 zahájení Anenské poutě na náměstí 

 historické stánky a řemesla 

 průvodce po kulturních památkách města   

 prezentace reg. značky Jeseníky – originální produkt a ochutnávky reg. produktů 

 kejklířská vystoupení, akrobacie na chůdách, výuka žonglování, loutková pohádka 

  

                          hlavní podium: 

13.00 – 14.30. dechová kapela Přikázanka  

14.30 – 15.00 moderátor mnoha tváří, kejklířská vystoupení 

15.00 – 16.00 vystoupení Vladimíra Hrona – autogramiáda, přání Aničkám 

16.00 – 18.00 nová zábavná show s malířem Adolfem Dudkem – malování pohádek, motivů města, 

diskotéka s tetou Ditou, soutěže pro dospělé i děti, dětská tombola 

18.00 – 19.00 přední český komik a imitátor Václav Faltus 

19.00 – 20.30 staropražská kapela Šmrnc 

21.00 – 22.30 hudební skupina Kreyn k tanci i poslechu 

22.30 ohňostroj 

22.30 – 02.00 hudební skupina Kreyn 

 Odpoledne bude doplněno loutkovou pohádkou, kejklířským vystoupením, dobrou náladu 

budou sledovat tři obří postavy procházející davem – rozverný, hlučný Harlekýn i něžný 

a tichý Pierot usilují o srdce usměvavé Kolombíny, setkat se můžete i s tajemnou postavou 

na bambusových chůdách s nalíčenou tváří, která Vás určitě nenechá chladnými. 

 

Neděle 29. 7. 2012 

10.00 – 11.00 slavnostní mše v kostele sv. Anny 

11.00 – 13.00 koncert mládežnické dechové kapely z Veselí 

    občerstvení se staroměstskými anenskými koláči, stánky s občerstvením a řemesly, 

zakončení poutě   
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života 

 S Mgr. Pavlínou Vaculkovou, absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie. Učebna, 1. patro 

UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel. 777 988 864. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro rodiče: 

 Aby láska v rodinách proudila - celodenní seminář s PhDr. Jiřinou Prekopovou, který se bude konat 

16. srpna od 9.00 do 17.00 v Zahradě srdce (Hlavní třída 20, Šumperk - 3. patro). Vstupné - 350 Kč/osoba, 

500/pár. Organizuje RC Vikýrek. 

 

Klub osamělých (nejen) rodičů  

 Společné prázdninové posezení – v pondělí 2. července 17.00 v areálu UVAX (pozor, změna termínu). 

 

Duchovní obnova pro ženy: 

 23. – 26. srpna v klášteře klarisek ve Šternberku. Duchovní obnovu povede o. Rafael z brněnské provincie 

kapucínů. 

 

Připravujeme od nového školního roku: 

Kurz angličtiny pro začátečníky 

 Začátek od 18. 9. vždy v úterý ve velkém sále na farním 

středisku. 

1. skupina Začátečníci I  16.15-17.15 

2. skupina Začátečníci II  17.30 - 18.30 

 Cena za 1. pololetí (září – leden) 1 170,- Kč 

 Začátečníci I: New Headway Elementary od 5. lekce 

 Začátečníci II: New Headway Elementary od 10. lekce 

 Lektorka: Mgr. Petra Janíčková (za svobodna Hantková) 

 

Bližší informace na tel. 731 402 395 nebo 

www.cprsumperk.estranky.cz. 

 

Příprava pro snoubence – podzimní kurz - termíny dle zájmu párů. 

  

 

Srdečně zveme všechny děti ZŠ na tradiční Prázdninové programy, které mají formu 

příměstského tábora. Uskuteční ve dvou termínech: 9. – 13. července a 30. 7. – 3. 8. 

Cena jednoho turnusu je 750,- Kč.  

Další podrobnosti najdete na www.cprsumperk.estranky.cz. 

 

Scholičkový prázdninový pobyt se uskuteční od 25. srpna do 29. srpna.  

Cena 750 Kč/dítě. Podrobnosti u Pavly Špatné nebo na www.cprsumperk.estranky.cz 

http://www.cprsumperk.estranky.cz/
http://www.cprsumperk.estranky.cz/
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NOC KOSTELŮ V TOM RAPOTÍNSKÉM 

Bezprostřední dojmy účastnice Noci kostelů 2012 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně. 

 

V pátek 1. 6. 2012 téměř o šesté hodině večerní se rozezněly zvony po celé Evropě – ve věži sv. Víta 

na Hradčanech rozhoupali lidé Zikmunda, toho největšího, aby se jeho hlas nesl nad Vltavou. A stejně tak se nad 

říčkou Desnou se nesl hlas zvonů z kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Duchovní správce farnosti Mgr. Milan Palkovič a rapotínský starosta 

Ing. Pavel Žerníček tu už odpoledne zahájili Noc kostelů 2012. Pod vedením 

paní učitelky Maláčové z petrovské školy zapískali na flétničky čtyři malí 

žáčci a naplnili veliký prostor až po gotické klenby jasnými tóny nejen 

lidových písní. Následovalo pásmo zpěvu dětského sboru Smíšci ze ZŠ 

Rapotín, kdy přes dvě desítky dětí v růžovém s černými vestičkami zazpívaly 

písničky veselé i hravé. 

Dalším vystoupením naplnili farní i přespolní ochotníci, ochotničky a 

ochotničata (ta asi nevědomky) myšlenku, obsaženou v názvu občanského 

sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, a seznámili přítomné se 

svojí „rýmovanou, gramaticky katastrofickou, zčásti kradenou, avšak 

podletně radostnou“ verzí místní pověsti o tom, „Kterak založeny byly 

sesterské kostely v Petrově a Rapotíně“. 

Po kratší pauze se v chrámě zjevil svatý Petr (Kocůrek), který svolal 

přítomné děti a obcházel s nimi kostel. Klíče u pasu mu chřestily, ale nebeský 

klíčník neustále pobízel skupinku k tichu, neb za Noci kostelů ožívají sochy 

svatých, a tak „Pssst, už někdo přichází“: Ježíš Kristus s křížem, svatý Jan Nepomucký v biskupské čtyřrohé 

čepičce, svatý Antonín s děťátkem … A děti běhaly po kamenné dlažbě a hledaly sochy těch, kteří se jim zjevovali. 

Panna Maria v modrém, svatý Pavel s mečem i ta socha v rohu s orlem, ač děti odhalily, že oživlý Jan Evangelista 

třímá káně. 

Další příchozí se přenesli z nebe zpátky na zem, a to na zem španělskou, kde loni v srpnu mariánští 

poutníci prošli Madrid, Santiago de Compostella s neuvěřitelným chrámem sv. Jakuba, Fatimu a zpět kol slavného 

plátna v Turíně. Vše mohli návštěvníci zhlédnout díky Mgr. Haně Horké, která k fotografiím podávala zasvěcený 

výklad. 

A stejně odborný výklad, avšak o historii kostela, si mohli zájemci vyslechnout od pana Stanislava Hoška. 

Do fungování stoletého stroje věžních hodin zasvěcoval pan Karel Kocůrek starší. Též obrovitá farní kronika byla 

po celý večer k nahlédnutí. 

Kdo v tento kostelní podvečer chtěl 

popást oči své, nelenil, vystoupal na věž a 

spatřil utěšené údolí, z něhož se právě 

zvedaly mraky nad hory zelené courajíce 

mlžné závoje v údolíčkách pod Jelení 

studánkou. A kdo chtěl dopřát nevšední 

zážitek svému sluchu, ten vlezl ... do varhan! 

Dole stovky tyček, klapek a táhel, nahoře 

snad tisíc píšťal kovových i dřevěných 

jazýčkových a všechno to hraje, funí, píská. 

Když tu paní varhanice Mgr. Věra Šebestová 

zahraje forte, prostor se naplní ZVUKEM, 

chvěje se a hřímá. Za pyramidou píšťal se 

míhá vitráž nad apsidou kostela, kde Kristus 

Král sedí na trůně v rudém rouchu. 
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A potom ztišení. Venku se šeří, přichází NOC do kostelů, začíná mše svatá za svitu svící v rukách věřících. 

Je to symbol velkých křesťanských svátků a obřadů – Velikonoce, Letnice, biřmování, sestoupení Ducha Svatého a 

jazyky mnohé, rozličné, jimiž promlouvali apoštolové. Otázku jazyků nakousl celebrující O. Milan Palkovič, aby 

nás ujistil, že nemusíme nutně biflovat cizí slovíčka, hlavně když naše duše ovládají jazyk srdce. Z kůru se snášelo 

několikahlasé přenádherné „Hospodine, Pane náš, jak vznešené je Tvoje jméno po vší zemi.“ Každá ze svíček měla 

svou svatozář, kytara a bubnování, andělský chorál „Přijď světlo našich srdcí“ ... „Jděte ve jménu Páně!“ 

A tak jsme tedy šli. Před kostel, do noci, do přátelského kruhu kolem ohně. Až mnohem později se všichni 

rozcházeli a chladný vítr jim možná zpíval ozvěnou ... „Veni Sancte Spiritus.“ 

Veliké díky všem! 

Filoména Černohousová  

Obci Rapotín, všem organizátorům, starostům obcí a všem 210 návštěvníkům 

děkuje Římskokatolická farnost Rapotín 
 

 

DIVADELNÍ HRA O JANU KŘTITELI 
 

Tak jako každý rok, i letos se našla spousta dětí, které byly 

ochotné hrát „farní divadlo“. I když letos s malou změnou – téma hry 

bylo nikoliv vánoční či velikonoční, jak je obvyklé, ale týkalo se patrona 

našeho kostela, Jana Křtitele. Prvotní plán – hrát hru o pouti, kam 

divadlo už tradičně patří a která je konaná právě k příležitosti narození 

Jana Křtitele – byl po zjištění programu „Motýlů“ „zhacen“. Výjezdový 

program sboru se kryl s termínem pouti a hlavní role byly téměř všechny 

tvořeny „účastníky zájezdu“.  

I další plán - zahrát divadlo školám 1. června k příležitosti Noci 

kostelů - se nakonec ukázal ne příliš prozíravý. V tento den se nakupila 

spousta dalších programů, kterých se školy (především v rámci 

Mezinárodního dne dětí) účastnily, a i přesto, že mají o naše divadlo 

vždy zájem, dlouhou dobu zůstaly nahlášeny pouze dvě třídy. 

Přesto se nakonec vše podařilo. Na školní představení dorazilo 

kolem 150 žáků, děti zahrály hru o Janu Křtiteli místo o pouti 22. června 

(při příležitosti rozdávání vysvědčení z katecheze) a hra se hrála dokonce i pro Pomněnku a v Domově důchodců 

v Šumperku. 

Poděkování patří jak všem dětem (letos s nimi byla opravdu skvělá spolupráce), tak i všem, kdo se na 

organizaci divadla 

podíleli – nově pak i 

těm, kteří pro pozvané 

školní třídy zajistili 

doprovodný program 

(prohlídku varhan, 

podvěží, fresek, 

bohoslužebných 

předmětů či prezentaci 

o Janu Křtiteli na 

farním středisku).   

za všechny děkuje 

Lenka Špatná 
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SLAVNOST OPRAVENÉ KAPLIČKY NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE NAD MARŠÍKOVEM 

(NA FELLBERGU) 
 

Stíny kaštanových listů na bílém průčelí, jak 

letmá vzpomínka na stovky lidských rukou, které 

kdy pomáhaly vystavět a během 157 let i opravovat 

hornickou kapličku na Fellbergu (Kožušné). Tu 

poslední správku zařídily Lesy ČR, jejichž zástupci, 

lesní správce LS Loučná nad Desnou Pavel Jonák a 

ředitel Krajského ředitelství Šumperk Zdeněk Horák, 

dne 3. června 2012 slavnostně přestřihli lesně 

zelenou pásku opravené kaple. Ke všem 

shromážděným na nově vyskládaných cestách 

z kamenů promluvili také náměstek hejtmana Pavel 

Horák a losinský starosta Norbert Pfeffer, se 

zurčícím opraveným pramínkem za zády. 

Když při mši svaté mluvil Otec Milan Palkovič o 

společenství lásky, naslouchaly mu desítky lidí ve společenství s 

přihlížejícím lesem i geniem loci tohoto místa. Ještě pár 

záblesků slunce na zlaté výšivce bílého ornátu a pak zpěv 

průzračný jak dešťové kapky, které dopadaly na léty olámané 

schody z modravého krupníku.  

Nakonec fanfáry lesních rohů na mýtině před kaplí 

Nejsvětější Trojice odtroubily slavnost, završenou přátelským 

klábosením poutníků nad koláčky a kávou, sladkým to 

návdavkem od LESŮ.  

Děkujeme, my poutníci, i kaple v lesním tichu.  

za o.s.ODKUD 

Filoména Černohousová 

 

 

 

 

POLSKÉ SESTRY V SOBOTÍNĚ 
Deset dnů plných očekávání předcházelo příjezdu sester alžbětinek k nám do 

Sobotína. Přijely prožít společně s námi slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a uctít 

památku své spolusestry M. Paschalis. Krátce před pátou zastavila před farou 2 auta s 13 

sestrami a jejich duchovním otcem Maxmiliánem. Prožili jsme krásnou českopolskou mši 

sv., kterou sloužil O. Maxmilián. Zpěv sester doprovodily tóny houslí a kytary, do rytmu 

znělo bubnování bubínku. Na závěr mě velmi dojalo, že při adoraci, která následovala po 

mši sv., pronesl Otec Maxmilián velmi osobní přímluvu: Nechť miluje Sobotín Srdce 

Ježíšovo.  

Po mši sv. seznámila Matka představená sestry s místy posledních dnů života sestry M. Paschalis a kladla 

jim na srdce, že každá sestra, která přijde do řádu, má povinnost vyprosit jedno povolání k duchovnímu stavu, tzn. 

nástupkyni, která vstoupí do kláštera. 

Poté jsme se odebrali na faru, kam za námi přijel O. Milan. Setkání bylo velmi milé. Na závěr setkání 

zahrála jedna ze sester na housle Schubertovo Ave Maria. Poté se sestry se svým Otcem rozjely směrem k domovu 

– do Wroclavi. 

  D. Ponížilová  
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PROGRAM POUTĚ V BRANNÉ O SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Sobota 11.8.2012 

18.00.  koncert Amici Musicae Olomouc 

19.00.  pouťová zábava 

 noční prohlídka hradu Kolštejn s loučemi 

 

Neděle 12.08.2012 

10. 00.   poutní mše sv. (hudební doprovod Amici 

Musicae Olomouc – sólový zpěv Alice a Jan 

Ondrejkovi – instrumentální doprovod Kamila 

Dufská) 

11.00. – 17.00. k poslechu a tanci zahraje Jesenická 

Dvanáctka 

 

minivýstava dobových fotografii, sokolník, 

souboj rytířů, vystoupení kouzelníka, dětský 

koutek, ukázky řemesel, suvenýry, pochutiny 
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Drazí čtenáři, blíží se prázdniny a s nimi i malá přestávka ve vydávání našeho časopisu. V srpnu nebude, 

další číslo obdržíte až v září. Proto chci nejprve poděkovat všem, kteří tento časopis po celý minulý školní rok 

tvořili. Zvlášť děkuji otci Pavlu Zaczykowi za jeho články o víře, kterými po 

celou dobu svého působení v Šumperku přispíval do našeho časopisu. Byly 

plné cenných myšlenek, ke kterým se stojí za to vracet. Pán Bůh zaplať. Jsem 

rád, že slyším o TamTamu dobrá slova, i když dokonalé není na tomto světě 

nic. Dík i za váš zájem a slova povzbuzení.  

Vždy na začátku července mám důležitou připomínku pro šumperské 

farníky: čeká nás adorační den farnosti.  Proto bych rád připomenul všem, oč se 

jedná. Od roku 2002 se rozhodnutím otce arcibiskupa naše arcidiecéze vrátila 

ke staré tradici, podle které se každý den v roce v jedné nebo dvou farnostech 

arcidiecéze koná delší adorace Nejsvětější svátosti, obětovaná na úmysl celé 

diecéze a za kněžská povolání. Tento zvyk zavedl původně v roce 1934 

arcibiskup Leopold Prečan. Podle přání otce arcibiskupa se o adoračním dnu 

farnosti vystaví Nejsvětější svátost aspoň na 6 hodin. Adorace se koná 

slavnostně, s co největší účastí lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního 

vztahu k Pánu Ježíši. V některých farnostech pro tento den zůstala původní data, v některých se určilo nové. Pro 

náš děkanát platí tyto termíny adoračních dnů 

: 

22.2. Staré Město pod Sněžníkem 

 13.4. Nový Malín 

 17.4. Velké Losiny 

 22.5. Sobotín 

 11.7. Šumperk 

 13.7. Loučná nad Desnou 

 28.8. Ruda nad Moravou 

 4.9. Bludov 

 12.9. Hanušovice 

 16.9.  Rapotín 

 14.11. Dolní Studénky

 

ADORACE ZAČNE V ŠUMPERKU PO RANNÍ MŠI SVATÉ V 8.30  

A SKONČÍ V 18.00 HOD. POŽEHNÁNÍM.  

Věnujme v tento den aspoň 15 minut adorační modlitbě před Eucharistickým Ježíšem.  

 

 

  Začátek prázdnin je vždy časem změn v obsazení několika farností v diecézi. U nás je letošek bohatý 

na změny. Otec Pawel odchází do Zábřeha, kde bude kaplanem. V Šumperku ho vystřídá P. Petr Káňa, novokněz. 

Největší změnou však je přesun farností v rámci děkanátu. Pod správu Šumperka přechází farnost Rapotín, kterou 

dosud spravoval P. Milan Palkovič, zatímco farnosti Nový Malín a Dolní Studénky připadnou novému duchovnímu 

správci v Bludově. Bude jím P. Otto Sekanina, který kdysi působil v Šumperku. S uvedenými změnami budou 

bohužel nevyhnutelně spojeny i posuny časů bohoslužeb v jednotlivých farnostech. Dokud ale neproběhnou 

všechny předávky, zůstává všechno jako doposud. O změnách, které se určitě budou ještě nějakou dobu dolaďovat, 

vás budeme průběžně informovat. Doufám, že nám kněžím to pomůže se „zklidnit“ a více se věnovat farnostem, 

které jsou nám svěřeny.  
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Na závěr několik důležitých informací. Všechny bohoslužby v Šumperku zůstanou beze změny, nebudou 

však úterní večerní adorace. Pamatujte také, že čtvrteční mše svaté jsou v kostele sv. Barbory. Bohoslužby 

v domově důchodců budeme domlouvat průběžně.  

Prosím, pamatujte v modlitbě na zdárný průběh všech farních pouti, táborů a akcí. Zvlášť buďte spojeni 

s mládeží během setkání ve Žďáru. Určitě tam s nimi budete i díky přenosům Proglasu a TV Noe.  

Přeji vám všem krásný a požehnaný čas odpočinku. Kéž všichni načerpáme síly pro tělo a spoustu elánu 

pro úsilí duchovní! Pán ať žehná nám všem! 

 P. Slawomir 

 

P.S. 

Hrál už někdo z vás ve filmu? Asi ne, a tak 

si to můžete zkusit.  K výročí příchodu 

sv. Cyrila a Metoděje na Moravu vzniká 

čtyřdílný hraný film o jejich životě. 

Rozpočet je velmi úsporný: jen 150 milionů 

korun. Opravdu „jen“ – takové filmy 

vznikají za mnohem větší peníze! Proto se 

realizační tým obrací na nás s prosbou 

o pomoc. Nebude to placená služba. 

Dostanete určitě film na DVD 

a občerstvení. Natáčení může být 

zajímavým prázdninovým dobrodružstvím. 

Nahlaste se na telefonní číslo, tam vám 

řeknou víc. Neváhejte!  

Moc zdravím. 

 P. Slawomir 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPOTÍNSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR HLEDÁ NOVÉ ZPĚVÁKY  

Nacvičujeme vícehlasé duchovní, národní i lidové písně starých mistrů i novodobých autorů. Rapotínský 

sbor doprovází slavnostní mše svaté v rapotínském kostele i v okolních chrámech, spolupracuje s dalšími sbory 

z okolí a účastní se kulturních a společenských aktivit v obci i v regionu.  

 

Zkoušky sboru bývají každý pátek po mši svaté, tj. od 19:00 hod. Informace o konání zkoušky  

naleznete také na vývěsce na dveřích rapotínského kostela. Zájemci mohou přijít přímo na zkoušku, není třeba se 

dopředu nahlásit.  

za rapotínský chrámový sbor srdečně zve Petr Kocůrek 

 

´´  
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Rostislav Dočkal 

SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 

Dar utrpení 

„Povinností církve je nabádat ke svatosti“, připomínal papež Jan Pavel II. na každém kroku. Ideálem křesťana 

pro něj byl svědek nebo mučedník, jehož život splýval s pravdou tak, že se jí zcela odevzdal v sebeobětující lásce. 

Celému světu pak připomínal, že 20. století je největším stoletím mučednictví v dějinách. Pro přelom druhého a třetího 

tisíciletí připravil Svatý otec program oslav. Inspiroval se Nejsvětější Trojicí. V tříletém přípravném období k roku 2000 

byl každý rok věnován jednomu z Boží Trojice: rok 1997 se stal rokem rozjímání o Ježíši Kristu a posílení víry a 

svědectví, rok 1998 Duchu Svatému a ctnosti naděje a rok 1999 byl rokem rozjímání o Bohu Otci a meditací o ctnosti 

lásky, protože Bůh sám je láska. Samotné výročí bylo oslavou Nejsvětější Trojice, z níž vše pochází a k níž se vše vrací i 

člověk. Papež viděl jasně blížící se krizi civilizace, ale přesto jeho apoštolský list z 10. 11. 1994 Tertio millennio 

adveniente nebyl apokalyptického typu, neboť věřil, že vše nutné pro spásu lidstva již bylo v dějinách učiněno Kristovou 

smrtí na kříži. 

Jan Pavel II. měl již delší dobu střevní potíže. Jeho lékař MUDr. Renato 

Buzzonetti se radil s MUDr. Francescem Crucittim, který papeže operoval po Agcově 

atentátu na něj (13. 5. 1981) a zachránil mu život. Usoudili, že je potřeba nasadit testy, 

které by odhalily příčiny potíží. Vyšetření, provedená 12. 7. 1992 v nemocnici, 

prokázala nádor na esovité části tlustého střeva. Ten byl odstraněn po čtyřhodinové 

operaci již za tři dny nato. Kromě toho mu lékaři vyoperovali kamínky z močových cest. 

Papež byl z Gemelli propuštěn 28. července a zotavoval se Castel Gandolfo a na chatě 

v Lorenzaga di Cadore v Dolomitech. Pětitýdenní rekonvalescence vzbudila u veřejnosti 

množství úvah o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu. Příčinou těchto úvah byla 

iniciativa kardinála Casaroliho, který svolal mezinárodní skupinu poradců, aby 

kontrolovali práci lékařů a radili jim, což veřejnost přijala s pochopením a věděla o všem dění. Zato Casaroliho nástupce, 

kardinál Angelo Sodano, který později jediný mohl po dalších operacích a onemocněních zprávy vydávat, tento 

informační tok uzavřel. Proto se potom šířily ony zaručené „zvěsti“ o zdravotním stavu Svatého otce. Papež naopak 

9. října odletěl do Dominikánské republiky k oslavě 500. výročí Kolumbova objevu Ameriky (1492) a počátku její 

evangelizace. Konferenci (CELAMO) svolala rada latinsko-amerických biskupů. 

Nedosti na tom. 11. listopadu 1993 byl papež Jan Pavel II. zpátky v Gemelli. Uklouzl totiž na nově položeném 

koberečku v Aule blahoslavenství, na vrcholu atria baziliky sv. Petra, a spadl po několika schodech dolů. V bolesti ještě 

levou rukou mával pracovníkům OSN, k nimž krátce předtím v aule hovořil a vtipkoval: „Upadl jsem, ale nebyl jsem 

degradován.“ Rentgen na poliklinice v Gemelli ovšem odhalil pravé poraněné rameno a zlomenou klíční kost. Po noci 

strávené v nemocnici se vrátil do Vatikánu, aby jako každodenně psal v kapli papežského apartmánu. Nešlo to. Ruka 

byla v sádře a rameno zafixované. Nešlo psát, ale nebyl by to on, aby si neporadil. Nechal si zavolat Msgre. Stanislava 

Rylka, který si přinesl svůj přenosný počítač, posadil se vedle papeže a ten mu diktoval List rodinám. V této praxi papež 

pokračoval i po vyléčení zlomeniny. 

28. dubna 1994 se papež ocitl opět v nemocnici. Bylo to 4 dny poté, kdy blahořečil dětskou lékařku Giannu 

Berettu Mollovou, matku tří dětí, které objevili ve druhém měsíci posledního těhotenství zhoubný nádor na obou 

vaječnících. Ona dala před svým životem přednost životu svého třetího dítěte a po jeho narození do týdne skonala. Týž 

den upadl Jan Pavel II. v koupelně. Přes noc zůstal v apartmá a ráno byl odvezen do Gemelli, kde mu byl implantován 

umělý kyčel, protože si při pádu vážně poškodil stehenní kost. Tentokrát se 

ale chirurgický zákrok příliš nepovedl. Papež už nikdy nemohl chodit tak 

dobře, jako dříve. Trvalo mu nějakou dobu, než si zvykl na pomoc hole při 

chůzi a na nové fyzické okolnosti. Zprvu přátele bavil tím, že je to golfová 

hůl, šťouchal s ní a točil, dokonce i před účastníky společných audiencí 

v Aule Pavla VI. Když ale v říjnu 1994 obtížně kráčel na synodě biskupů 

k předsednickému stolu, podíval se na ně, zatočil holí, a pronesl bez 

úsměvu, avšak nahlas, to, co kdysi Galileo potichu: „Eppur si muove“ (A 

přece se točí). Poté u předsednického stolu, opíraje se plnou váhou o hůl, 

pronesl zadumaně: „Býval jsem sportovec, to přece víte“, a naznačil gesto 

bezmoci. Stárnutí a přizpůsobování se novým fyzickým omezením nebylo po Jana Pavla II. snadné. Prostě od roku 1994 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

Při odpočinku 

V rukou lékařů na poliklinice Gemelli 
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V objetí Matky – Panny 

Marie Čenstochovské – 

detail okna 

bylo stále více vidět, že papež jde křížovou cestu. On sám o tom říkával: „Chápal jsem, že musím vést Kristovu církev 

do třetího tisíciletí modlitbami, různými programy, ale viděl jsem, že to vše ještě nestačí. Za pobytu v nemocnici jsem o 

tom neustále přemýšlel. Církev musí být vedena utrpením, útokem na mou osobu a touto obětí. Proč právě nyní? Musí se 

útočit na papeže, papež musí trpět právě v Roce rodiny, aby každá rodina a svět viděly, že existuje … vyšší evangelium, 

jímž se připravuje budoucnost.“ Svatý otec častokrát i při Anděl Páně děkoval Kristu a Panně Marii za dar utrpení, jež 

chápal jako dar nezbytný. 

Jan Pavel II. slavil následně padesáté výročí svého vy-svěcení na kněze (1. 

11. 1946) tzv. zlaté výročí. Při té příležitosti pozval v listopadu 1996 do Říma kněze a 

biskupy z celého světa, kteří měli rov-něž v tom roce jubileum svěcení ke společné 

slavnosti. 

Měsíc předtím se ale papežův zdravotní stav zhoršil. A nebylo to poprvé. 

V plné šíři se začaly projevovat neduhy, vyplývající z dřívějších nemocnění, zranění i 

přepracování. Všechna ta zranění byla vážná a první z nich se událo již v době 

papežova mládí za války, když 29. února 1944 ho cestou z dvojité směny v Borku 

Faleckém srazil německý nákladní automobil. Zlomená ruka, poraněné rameno, 

nesčetné řezné rány na těle, dlouhé bezvědomí a silný otřes mozku, z nichž se dlouho vzpamatovával v nemocnici, byly 

dávno sice v návalu práce zapomenuty a následky zasunuty hluboko i v jeho mysli, ne ale v jeho zdravotním a fyzickém 

stavu. Nyní ovšem ho trápila horečka a střevní potíže, a tak 8. října 1996 byl na poliklinice Gemelli znovu operován, 

bylo mu odstraněno slepé střevo. Jako obvykle ihned po operaci přijímal návštěvy, jak s úsměvem říkal, ve „Vatikánu 

číslo 3“ (1. Vatikán, 2. Castel Gandolfo, 3. Gemelli). Rychleji, než bylo zdrávo, rehabilitoval, neboť 1 600 kněží a 90 

biskupů z celého světa přijalo jeho pozvání ke slavnosti zlatého jubilea. Setkání se uskutečnilo v hale Pavla VI. a bylo 

zakončeno v neděli 10. listopadu slavnostní mší v bazilice sv. Petra. Na 1 700 jubilantů šlo téměř tři čtvrtě hodiny 

bazilikou k oltáři ve štólách s vyšitým papežským erbem, dárkem Jana Pavla II. Tam vytvořili půlkruh kolem oltáře, 

který byl vyzdoben rudými, bílými a zlatými květy, tedy kombinací barev Polska a Svatého Stolce. Jan Pavel II. v zářivě 

červeném rouchu a zlaté mitře „předložil“ ve své homilii obraz Poslední večeře a při-pomněl, že kněz, když slouží mši, 

prožívá znovu ustanovení eucharistie. Kristovo mytí nohou apoštolům pak připomíná, že každý kněz je služebníkem 

tajemství spásy. Po mši se k jubilantům připojilo před bazilikou 116 kardinálů z celého světa. Když se všichni pozvaní 

usadili na zvláštní sedadla, přivítalo přicházejícího papeže nejen zcela zaplněné náměstí a ulice Via della Conziliazone, 

ale i obrovský pestrobarevný balon s nápisem: „Vše nejlepší, Svatý otče!“, který pomalu za zpěvu Haydnova „Te Deum“ 

stoupal k obloze. Svatý otec po modlitbě Anděl Páně, kterou pronesl celý v bílém papežském rouchu z lodžie 

papežského paláce, oslovil veškeré katolické duchovenstvo: „Objímám vás, drazí kněží, roztroušení po celém světě a 

svěřuji vás Marii, Matce Krista, věčného nejvyššího kněze, Matce Církve a našeho kněžského stavu.“ 

18. října 1998 oslavil Jan Pavel II. dvacáté výročí svého pontifikátu (zvolen 

papežem 16. 10. 1978) a 40. výročí vysvěcení na biskupa (28. 9. 1956) další slavnou mší 

svatou na náměstí sv. Petra. Společně s ním koncelebrovalo mši 40 kardinálů, 100 biskupů 

a 800 kněží z římských farností. Oblečen v zelenozlaté roucho, dar římských farností, kázal 

na téma: „Ale až přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“ (Lk 18,8) „Takto se zeptal 

Kristus mne, krakovského kardinála 16. října 1978, i když otázka zněla jinak.“ Řekl: 

„Přijímáš své zvolení?  Právě v této právní formulaci byla obsažena i evangelní Kristova 

otázka: Miluješ mne? Otázka, která mne přitahovala i děsila, protože jít za Kristem 

a milovat Jej, znamenala i projít křížovou cestu.“ V hrobovém tichu desetitisíců 

přítomných na náměstí se v je-jich očích objevily slzy, stejně jako u papeže. Atletický, 

energický muž, papež z doby před dvaceti lety, patřil již historii. 

Když se ho přátelé nyní tázali, jak se cítí, odpovídal suchým humorem: „Hlavou 

dole, nic moc.“ Ti, kteří s ním spolupracovali den-ně, pozorovali, že je intelektuálně bystrý 

jako jindy, ale brzy večer už býval unaven. A práce se na něj valila. Potíže s chůzí 

způsobovala, že mohl stále méně chodit, začal mít problém i s nenáročným tělesným 

cvičením, a v důsledku toho nabyl na váze. Třes levé paže a ruky a následná diagnóza, 

stanovená už v roce 1994, hovořila o Parkinsonově chorobě, která sebou nese medicínský 

stav charakterizovaný třesem, svalovou ztuhlostí a ztrátou automatických po-hybů, což je 

způsobeno degenerativními změnami mozku (zeslabení výkonnosti).  

Ten, jehož se vše týkalo, sloužil Pánu denně do vyčerpání. Bolest a utrpení spojené s postupující chorobou, 

Fatima 
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chůzí a pohybem počínaje a výslovností konče, svěřil Kristu a Té, jíž věnoval své heslo: Totus Tuus – Panně Marii. On, 

který stanovil, že 11. února, ve svátek Panny Marie Lurdské se bude konat Světový den nemocných, se plně zařadil po 

jejich bok. Ještě více se přimkl k Matce Boží Fatimské, k níž poprvé připutoval jako papež již v době prvního výročí 

atentátu na něj, 13. května 1982. Do Fatimy se Jan Pavel II. vrátil i v den desátého výročí atentátu v květnu 1991, potřetí 

v roce velkého jubilea roku 2000, kdy svatořečil dvě děti, svědky zjevení z roku 1917 – Františka a Hyacintu. Poslední 

setkání s Matkou Boží Fatimskou se konalo v říjnu 2000. Její socha byla přivezena v pátek 6. října na římské letiště 

Ciampino, odkud byla dopravena do Vatikánu, do soukromé papežovy kaple. Jan Pavel II. strávil před ní na modlitbách 

mnoho času. Druhý den byla umístěna v bazilice sv. Petra a poté odpoledne vynesena na náměstí před baziliku. Papež se 

s ní rozloučil slovy: „O Maria, loučím se s Tebou! O Maria, miluji Tě! O Maria, požehnej všem dětem svým!“. Spolu 

s 1500 biskupy z celého světa, v roce jubilea, kleče na náměstí před její sochou, s důvěrou prosil o přímluvu Panny 

Marie Fatimské u Boha: „Tobě, Jitřenko spásy“, modlil se, „svěřujeme svou cestu v novém miléniu, aby pod Tvým 

vedením všichni lidé nalezli Krista, Světlo světa a jediného Spasitele.“  

Svatý otec Jan Pavel II. znovu přemýšlel o Kristově agonii v Getsemanské zahradě, jak již o ní přednášel ještě 

jako Karol Wojtyla v roce 1976 papeži Pavlu VI. a kurii. Tvrdil tehdy, že Kristus prožíval nejsilnější bolest v duchovní 

rovině – v zápase zesíleném fyzickou bolestí, ale dokázal ponechat vše na Bohu Otci, poslušný až k smrti na kříži. Papež 

Jan Pavel II., muž zesláblý, trápený nemocí, se stále ještě i na přelomu tisíciletí tázal: „Miloval jsem Krista dost?“ 
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