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Před námi jsou prázdniny. Kaţdý z nás se těší
na dovolenou, na nějakou chvíli, kdy trochu „vyjde“
se svého světa a najde si čas pro sebe. Je důleţité,
abychom si udělali „prázdno“ od toho, čím ţijeme
celý rok. Prázdniny mají být odpočinkem naší duši a
těla. Můţe to být také krásný duchovní záţitek,
protoţe během prázdnin si snadněji najdeme čas
na duchovní četbu, na rozjímání, na obdiv krás
přírody, na setkání a rozhovory s novými lidmi a třeba
i s lidmi, s kterými jsme kaţdodenně, ale během roku
jsme na ně nenašli čas.
I Bůh nám říká, ţe odpočinek má význam: „Neboť
kdo vejde do Boţího odpočinutí, odpočine od svého
díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.“ (Ţid 4, 10).
V aktu stvoření Bůh ukazuje člověku důleţitost
smysluplného rozdělení času. Člověk musí si dokázat
rozdělit správně čas, který věnuje k práci, modlitbě
a k odpočinku. K tomu obdrţel „vyvolený národ“
i sváteční den – sobotu, ve kterém my, i kdyţ uţ
v neděli, oslavujeme den spásy, den zmrtvýchvstání
Pána. V křesťanství odpočinek je spojený s oslavou
Boha. Také prázdniny, naše výlety, tábory, návštěvy
rodiny či známých se můţou stát oslavou Boha. Právě
v přírodě, v druhém člověku, ve společenství známých
či rodiny je moţné najít zrnko štěstí, nějaký pramen,
které osloví naše srdce, sblíţí nás k Bohu. I nutně
nemusí to znamenat, ţe během prázdnin musíme
udělat nějakou konkrétní a organizovanou pouť.
Občas stačí nahlédnout jen sem tam do jednoho či
druhého kostelíka, zastavit se někde u Boţích muk
nebo z vrcholu hory odevzdat naše starosti a radosti
našemu Pánu. Kéţ prázdniny nás vedou k Bohu a my
chceme mít srdce otevřené k dobrému, které chce nás
oslovit a přiblíţit k „prameni ţivota“.
P. Paweł Zaczyk

1. červenec - slavnost Nejsvětějšího srdce Jeţíšova
2. červenec - památka Neposkrvněného Srdce Panny
Marie
3. červenec - 14. neděle v mezidobí
5. červenec - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,
biskupa
Oba pocházeli ze Soluně a nějaký čas působili jako misionáři u Chazarů na Krymu. Přeloţili bohosluţebné knihy a
Písmo svaté do slovanského jazyka a r. 863 přišli na pozvání kníţete Rostislava na Velkou Moravu. Zastávali názor,
ţe lidé mají právo slyšet Boţí 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 velkomoravském Velehradě. Papeţ Jan Pavel II. je
31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy.
10. červenec - 15. neděle v mezidobí
11. červenec - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Narodil se 480 ve střední Itálii. Po studiích odešel do hor,
kde ţil jako poustevník. V okolí zaloţil dvanáct malých
klášterů. Po třech letech přesídlil se skupinou mnichů
na Monte Cassino, kde zaloţil klášter a sepsal řeholní pravidla, která se stala základem západního mnišství.
15. červenec - památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Ţil ve 13. stol., přednášel filozofii a teologii v Paříţi, byl
generálním představeným řádu františkánů. Vedle
sv. Tomáše Akvinského je povaţován za nejvýznamnějšího
teologa středověku.
16. červenec - Panny Marie Karmelské
Tato památka se v karmelitánském řádu slaví od 14. stol.,
v r. 1726 byla její oslava rozšířena na celou církev.
17. červenec - 16. neděle v mezidobí
22. červenec - památka sv. Marie Magdaleny
Pocházela z Magdaly. V evangeliu je uváděna jako první
mezi ţenami, které doprovázely Jeţíše a jeho učedníky.
Spolu s Pannou Marií stála pod Jeţíšovým kříţem a byla
u jeho pohřbu. V neděli časně ráno přišla s ostatními ţenami k prázdnému hrobu, setkala se se vzkříšeným Kristem a
podala zprávu učedníkům.
23. červenec - svátek sv. Brigity, řeholnice
Ţila ve 14. století ve Švédsku. Porodila osm dětí, mezi nimi
i budoucí sv. Kateřinu Švédskou. Měla mystické záţitky
a vidění, které popisuje ve svých spisech.
24. červenec - 17. neděle v mezidobí
25. červenec - svátek sv. Jakuba, apoštola
Bratr apoštola Jana. Oba byli rybáři a jejich otec se jmenoval Zebedeus a matka Salome, která patřila do skupiny ţen,
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které provázely učedníky. Zemřel jako první z apoštolů.
Herodes Agrippa ho dal o Velikonocích r. 44 v Jeruzalémě
popravit mečem. Chrám postavený nad jeho hrobem
v Santiagu de Compostella se stal jedním z největších světových poutních míst.
26. červenec - památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů
Panny Marie
Písmo sv. jejich jména neuvádí, známe je pouze
ze starobylé tradice sahající do 2. st.
27. červenec -památka sv. Gorazda a druhů
Ţáci sv. Cyrila a Metoděje. Gorazd byl sv. Metodějem
určen za svého nástupce. Další zprávy jsou nevěrohodné.
Jeho druhové se po vyhnání z Moravy uchýlili
do Bulharska, kde zaloţili středisko slovanské bohosluţby.
29. červenec - památka sv. Marty
Byla to sestra Lazara a Marie. V evangeliu je ještě zmiňována při vzkříšení bratra a v sobotu před Květnou nedělí
při hostině Šimona Malomocného.
31. červenec - 18. neděle v mezidobí
1. srpen - památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Narodil se 1696 u Neapole. Po vysvěcení na kněze začal
působit v Neapoli. 1732 zaloţil pro práci mezi lidovými
vrstvami kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů). 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 1786 u Lyonu. V roce 1818 mu byla svěřena
zanedbaná venkovská farnost v Arsu; jeho upřímná zboţnost a horlivá láska k duším ji dokázala proměnit. Většinu
času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně
přicházelo za ním do Arsu aţ sto tisíc lidí. Zemřel
4. 8. 1859. V roce 1925 byl prohlášen za svatého a 1929
za patrona kněţí v duchovní správě.
6. srpen - svátek Proměnění Páně
7. srpna - 19. neděle v mezidobí
8. srpna - památka sv. Dominika, kněze
Narodil se 1170 ve Španělsku. Z pověření Inocence III. se
snaţil přimět albigenské kathary v jiţní Francii k jednotě
s církví. 1215 zaloţil Řád kazatelů – dominikánů. Měli
slovem i osobním příkladem a ţivotem v chudobě hlásat
evangelium. Zemřel 6. 8. 1221. Za svatého prohlášen 1234.
9. srpna – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříţe, panny
a mučednice, patronky Evropy
Editha Stein se narodila 1891 v ţidovské rodině
ve Vratislavi. Dlouho hledala cestu od pouhého racionalismu k víře v Boha, aţ se dopátrala Boţí pravdy a 1922 byla
pokřtěna. V r. 1933 se stala karmelitkou. V Německu zesílilo pronásledování Ţidůa v r. 1942 byla odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byla 9. 8. 1942 usmrcena v plynové komoře. Papeţ Jan Pavel II. ji v r. 1998 prohlásil za svatou a v r. 1999 za spolupatronku Evropy.
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10. srpen – svátek sv. Vavřince, mučedníka
Zpráva o jeho mučení je protkána pozdějšími legendárními
prvky, ale uţ ze 4. století je doloţeno, ţe mu jako arcijáhnovi papeţe Sixta II. byla svěřena péče o hmotný majetek a
charitativní činnost církve v Římě, a také to, ţe před smrtí
byl mučen ohněm.
11. srpna – památka sv. Kláry, panny
Narodila se 1193 v Assisi a pocházela ze šlechtické rodiny.
Rozhodla se následovat příkladu sv. Františka. Opustila
domov, přijala z rukou sv. Františka řeholní šat a usadila se
v klášteře u sv. Damiána. Ten se pak stal mateřským klášterem řádu klarisek. Pro přísnost dodrţování naprosté chudoby papeţové dlouho váhali s potvrzením řehole. Zemřela
11. 8. 1253, po 2 letech prohlášena za svatou. Zachovaly se
čtyři dopisy, které poslala do Prahy sv. Aneţce České.
14. srpna – 20. neděle v mezidobí
15. srpna – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Kdyţ papeţ Pius XII. prohlásil za článek víry, ţe po skončení ţivota „byla neposkvrněná Matka Boţí vzata s tělem i
duší do slávy nebeské“, potvrdil tím to, co křesťané uţ
odedávna věřili a společně oslavovali při bohosluţbách.
20. srpna – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Narodil se 1090 ve Francii. Opustil rodné šlechtické sídlo a
spolu se svými čtyřmi bratry vstoupil do cisterciáckého
kláštera v Citeaux. Z pověření opata zbudoval nový klášter
v Clairvaux a stal se tam opatem. Vystoupil proti vzdoropapeţi Anakletovi II. (1130) a proti tehdejším bludařům.
Zanechal mnoho spisů o duchovním ţivotě a vynikal velikou úctou k Panně Marii. Zemřel 20. 8. 1153 v Clairvaux.
1174 byl prohlášen za svatého a 1830 za učitele církve.
21. srpna – 21. neděle v mezidobí
22. srpna – památka Panny Marie Královny
24. srpna – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
S největší pravděpodobností je totoţný s Jeţíšovým učedníkem Nathanaelem, o němţ Janovo evangelium říká, ţe
pocházel z Kány Galilejské, a jmenuje ho mezi apoštoly,
kterým se Jeţíš zjevil po svém zmrtvýchvstání; jeho setkání
s Jeţíšem zprostředkoval apoštol Filip. Hlásal evangelium
v Indii a v Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt,
kdyţ z něho zaţiva sedřeli kůţi. Část ostatků tohoto apoštola získal také Karel IV. pro svatovítskou katedrálu v Praze.
27. srpna – památka sv. Moniky
Narodila se 331 v křesťanské rodině v dnešním Alţírsku.
S pohanským muţem Patriciem měla dva syny a dceru.
Svou mírností a trpělivostí dosáhla toho, ţe její muţ rok
před svou smrtí přijal křest. Nejradostnějším dnem v jejím
ţivotě byl dne, kdy její syn Augustin přijal křest
28. srpna – 22. neděle v mezidobí
29. srpna – památka umučení sv. Jana Křtitele
Umučení Jana Křtitele se stalo v tvrzi Machaerus, kde měl
Herodes Antipas královský palác. Podle tradice přenesli
Janovi učedníci jeho tělo do samařského města Sebaste.
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SV. JAN OD KŘÍŢE (1542-1591)

Kdysi za noci temné
v své touze milostné, již láska zná,
ó štěstí nekonečné,
vyšla jsem nezřena,
když nad domem mým vládl klid a tma.

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Ó noci, tys mne vedla,
ó noci, sladší nad zrozený den,
ó noci, jež jsi svedla
milenku s milencem
a spoutala je navzájem.
úryvek z básně sv. Jana od Kříţe Kdysi za noci temné

Svatý Jan od Kříţe je osobností, kterou ve výčtu známých světců a světic nemůţeme opomenout.
Uţ za svého ţivota byl člověkem horlivým, plným hlubokých mystických zkušeností, které se u něj nejvíce
prohloubily ve vězení v toledském konventu, kde byl na dobu devět měsíců uvězněn proto, ţe se připojil
k reformě karmelitského řádu, kterou započala v ţenské větvi Terezie z Ávily, a tím „rozpoutal“ napětí mezi
„obutými“ a „bosými“ karmelitány. Jako první oblékl hábit tzv. bosých karmelitánů a po útěku z vězení působil
jako zpovědník karmelitských mnišek a posléze jako představený reformovaných domů v Andalusii.
V toledském vězení si zakusil svoji „ temnou noc“ – noc plnou
utrpení, bolesti a strádání, kdy v tichu samoty a odloučenosti od světa vedl
dialog jak se svou duší, tak se samotným Bohem. Pocity této temné noci
jsou nesdělitelné, a přesto se o to Jan od Kříţe pokouší ve svých
duchovních básních, především v překrásné básni Kdysi za noci temné,
z níţ je vzat i úvodní úryvek, a rovněţ i v teologických mystických spisech
Výstup na horu Karmel a Temná noc.
Komentář k básni Kdysi za noci temné:
"Temná noc očišťuje jak smyslovou část lidské duše (tzv. první noc),
do které jsou uvedeni začátečníci, tak duchovní část duše (tzv. druhá noc),
jeţ je určena pokročilejším, které Bůh začíná uvádět do stavu sjednocení
s Ním. A ta je ještě temnější, chmurnější a hrozivější. Temná noc člověka
bolestně stravuje, prolamuje se aţ do kořenů jeho bytosti, proniká do
lidské duše po dlouhou dobu, dokud se člověk nezbaví svých vin, hříchů,
nedokonalostí a všeho, co odporuje ryzí Boţí lásce. Člověk se dostává do
temných hlubin svého nitra, poznává své nejhorší stránky a je bolestně
zaskočen, jak moc je uvězněn v hmotě, nečistotě a hříchu."
… Ale i přes tato poznání, strachy, úzkosti a bolesti je to noc šťastná – „štěstí nekonečné“, ţe Bůh právě jeho
duši povolal k této očistě a sjednocení s ním. Protoţe nikomu se nepodaří, aby se sám svou vlastní vůlí vyprázdnil
od všech ţádostí a hříchů, nechce-li to samotný Bůh. Pak teprve, je-li duše dokonale očištěna od všeho
nedokonalého, můţe být temnou nocí přivedena k světlu nového dne – k samotnému Bohu – a k sjednocení s jeho
vůlí. – „ó duše tys mě vedla…a svedla milenku s milencem a spoutala je navzájem“.
Obraz temné noci dokonale zobrazuje duchovní cestu nejen Jana od Kříţe, ale i kaţdého z nás. I my často
tápeme a nacházíme temnotu, strach, utrpení či bolest. Jsou to překáţky, které nás vyzývají k jejich proţití, ne k
přeskočení a vytrţení z našeho ţivota. Nenechme se proto zaskočit a zastrašit naší „temnou nocí“, protoţe Bůh si
nás vede svou cestou, a abychom ji byli schopni uvidět, musíme být čistí. A kaţdé dobrovolně přijaté utrpení,
bolest, kříţ či neshoda člověka očišťují a přivádí blíţ nejen ke Kristovu kříţi a smrti – temné noci, ale i k Jeho
zmrtvýchvstání a k ţivotu – ke světlu, které po proţité noci přichází.
Lenka Špatná
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ANTONÍN PONÍŢIL
PETR SOVADINA
Dnes v našem pomyslném „Křesle pro hosta“ vyzpovídáme hned hosty dva. Oba dva přijali
jáhenské svěcení, i kdyţ jeden z nich před několika lety a ten druhý před několika týdny. Oba dva
pocházejí z našeho děkanátu – jeden ze Šumperka, druhý ze Sobotína. A oba dva dobře známe,
protoţe je nelze přehlédnout. Jak se jistě čtenáři dovtípili, dnes vyzpovídáme Petra Sovadinu a
Toníka Poníţila.

PETR SOVADINA
Petře, oslovuji tě jako trvalého jáhna našeho děkanátu.
Mohl bys nám tuto funkci více přiblížit?
Kdyţ to řeknu velice stručně a trochu nadneseně, tak jáhen
je prodlouţenou rukou svého biskupa – prostě všude tam,
kde biskup být nemůţe, posílá své zástupce, aby slouţili
potřebám místní církve, jak jsme to četli z Písma v době
velikonoční (viz Sk 6,1-7).
Jáhen je tedy sluţebník církve – slouţí „u stolu“ – oltáře,
přináší nemocným posilu ve slově Boţím a Eucharistii a
všude tam, kde je třeba – jako kaplan ve vězení, ve správě
farnosti apod. – těch potřeb a moţností je velmi hodně a
řídí se potřebou místní církve.
Rozdíl mezi jáhnem a trvalým jáhnem není ve sluţbě, ale
v povolání – jáhenství je předstupněm kněţství, a proto
ten, který je povolán ke kněţství, přijímá toto svěcení jiţ
s tím, ţe po určitém čase přijme i kněţské svěcení, kdeţto
trvalý jáhen zůstává jen u tohoto povolání, a je tedy moţné, aby toto svěcení přijali i muţi ţenatí.
Jistě všechny zajímá, co tě k rozhodnutí stát se jáhnem vlastně přivedlo. Zřejmě tomu musela
předcházet nějaká příprava, vzpomněl by sis na tyto chvíle?
Mnoho čtenářů si vzpomene na období, kdy začali v naší farnosti působit starší muţové jako akolyti – p.
Kopřiva, p. Novák, p. Klusák a jiní. A někteří z nich začali vypomáhat ve farnostech, kde chyběl kněz,
aby se schválením biskupa vedli nedělní bohosluţby slova – v té době ještě nebyla u nás – v ČSSR –
zaţita sluţba jáhna. A tak z vnitřního popudu jsem se nabídl i já ke sluţbě podle potřeby církve – to byl
v naší farnosti kaplanem P. František Eliáš. A ten nabídku přijal a následně ji pak vyuţil, kdyţ byl
přeloţen do Velkých Losin. Pak nám – mně a Toníkovi Poníţilovi – kdyţ se změnila situace – doporučil
studium na Teologické fakultě v Olomouci, a tím začala vlastně naše příprava k této sluţbě. Bylo to
studium při zaměstnání, a to kaţdé dva týdny – uţ v pátek duchovní formace a v sobotu přednášky
na fakultě. Coţ bez podpory rodiny by vůbec nešlo.
Kde jsi přijal jáhenské svěcení? A jak vše probíhalo?
Jáhenské svěcení jsem přijal v červnu 2002 z rukou pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky
v katedrále v Olomouci ještě s dalšími dvěma trvalými jáhny. Jeden působí jako lékař a druhý byl
ředitelem oblastní Charity.
Tam&Tam – Číslo 7, Ročník 2, Červenec 2011
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Jaké byly tvé úkoly po jáhenském svěcení? Vykonával jsi svou práci, a navíc jáhenskou, nebo
jáhenská nahradila tvoji práci dosavadní?
V době, kdy jsem přijal svěcení, jsem jiţ rok působil jako pastorační asistent v Sobotíně – v této farnosti
a v sousedních, které v té době spravoval P. Josef Svoboda z Velkých. Losin. Takţe přijetím jáhenského
svěcení jsem změnil jen formu sluţby – působiště zůstalo.
Jak se vyrovnáváš s tím, že kvůli dlouhodobé nemoci nemůžeš v současnosti jáhenskou službu
vykonávat?
I sluţebník církve, ať je jáhnem či biskupem, je jen člověk a mohou na něj dolehnout různé nemoci. I
z těchto situací by měl pro sebe vytěţit maximum – je dobré poznat tu „bezmoc“, kdy je člověk odkázán
na pomoc druhých, aby pak lépe chápal ty nemocné, za kterými přichází. Bohuţel v současnosti se musí
obejít bez mých návštěv. Děkuji jim všem však touto cestou za všechny jejich oběti a modlitby za mé
uzdravení.
Máš pro čtenáře nějakou radu, jak se dají různé životní útrapy překonávat?
Věřící má výhodu, ţe se můţe obrátit o pomoc k Pánu a můţe jej přijímat jako posilu ať uţ ve slově
Písma či v Eucharistii. Pán ţádného z nás neopouští, i kdyţ se nám to zdá v těch našich ţivotních
situací. Bez toho je velmi těţké překonávat různá ţivotní strádání – ať jsou to nemoci, těţkosti třeba
v zaměstnání či různá utrpení v rodině nebo osobním ţivotě.
Co Ti v poslední době udělalo radost?
To, ţe se to uţ lepší a uţ se sám někam dostanu. Jinak v současnosti z vnoučat – ty mne stále překvapují
různými otázkami a průpovídkami.
Jsi dokonce už několikanásobný zasloužilý dědeček. Kolik tedy máte na svém kontě s Maruškou
vnoučat?
Máme jiţ osm vnoučat – nejmladší má půl roku a nejstarší jiţ půjde v září do školy. Oproti jejich
rodičům si uţíváme s nimi více radostí neţ starostí.
Plánuješ nějakou malou prázdninovou dovolenou?
Zatím nic neplánuji, neboť jsem stále ve stavu nemocných – v současnosti rehabilituji. Co bude dál a
kdy, to ještě sám nevím.
Co bys čtenářům vzkázal na závěr našeho rozhovoru?
Abychom se naučili děkovat Pánu za všechno. Nejen za to, co je pro nás příjemné, ale i za ty těţkosti a
nemoci, kdy zas těm druhým můţeme dát moţnost vykonat něco dobrého. Neboť jen to dobré pomáhá
změnit náš svět k lepšímu.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

ANTONÍN PONÍŢIL
Toníku, v neděli 19. června jsi přijal v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Jistě
všechny zajímá, co tě k rozhodnutí stát se jáhnem vlastně přivedlo. Není to zas tak obvyklé, nehledě
na to, že je to určitě velký závazek.
Být jáhnem je povolání a na to musí být dva. Jeden, který povolává, a druhý, který na povolání
odpovídá. Povolává (rozhoduje) Bůh prostřednictvím Církve a odpovídá člověk. Ten to má jednoduché,
jen řekne ano nebo ne. Ale tebe asi zajímá něco jiného.
Strana 6

Tam&Tam – Číslo 7, Ročník 2, Červenec 2011

Koncem osmdesátých let působil v Šumperku a následně
ve Velkých Losinách P. František Eliáš. Se Sovadinovými
jsme s ním udrţovali bliţší kontakty. Poţádal Petra a mne
o výpomoc s vedením nedělních bohosluţeb slova. Petr v
Rejcharticích a já ve Vernířovicích. My jsme souhlasili a
začali jsme se o tyto farnosti starat a zároveň jsme začali
dálkově studovat Teologickou fakultu v Olomouci s tím,
ţe se budeme připravovat na jáhenské svěcení. Tato
příprava zahrnuje 3 roky duchovní formace v semináři,
kterou jsme při pětiletém studiu absolvovali. Koncem
prvního ročníku jsme v Loučné nad Desnou přijali sluţbu
lektora a akolyty z rukou generálního vikáře Mons. Ericha
Pepříka. Ještě před ukončením našeho studia byl P.
František přeloţen do Zábřehu a situace se změnila,
potřeba jáhnů přestala být aktuální a my jsme o svěcení
nepoţádali.
Před dvěma roky, při pouti jáhnů ke sv. Vavřinci
v Sobotíně, se mne spoluţák jáhen Ota Broch zeptal, proč
neţádám o svěcení. Řekl jsem mu, ţe nemám povolání, a
ať si vzpomene, ţe jáhenství je sluţba, a pokud poţadavek
na tuto sluţbu není, biskup jáhna nevysvětí a já nechci být
"titulární jáhen". Ota to okamţitě řekl P. Františku
Petríkovi, který jako představený trvalých jáhnů v naší
diecézi byl tehdy také v Sobotíně. P. František na mě
vloţil ruce a řekl: „Toníku, já tě povolávám ke sluţbě
trvalého jáhna!" Já jsem si pomyslel: „To je sice pěkné, ale ty nejsi můj představený!“ Ota mne ještě
vybízel: „Tondo, večer si při modlitbě otevři Písmo a tam najdeš odpověď.“ Zachoval jsem se podle
jeho rady a našel jsem verš, který jsem si pak dal na oznámení o svěcení: „Lenoch se podobá
pokálenému kameni, kaţdý si odplivne nad jeho odporností. Lenoch se podobá hromádce hnoje, kaţdý,
kdo jej zvedne, otřepe ruku.“ Sir 22,1-2. Hned následující jaro dělal otec Slawomir duchovní obnovu
pro šumperské akolyty. Téma bylo z proroka Micheáše (6,8): „Co od tebe Hospodin ţádá? Jen to, abys
zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ Při adoraci jsem otevřel
Písmo a zrak mi padl na verš. „Nyní jdu do Jeruzaléma, protoţe mne Duch nutí, a nevím, co mne tam
čeká (Sk 20,22).“ Po návratu z obnovy se mne můj představený P. Milan Palkovič zeptal, jak to myslím
s tím jáhenstvím. Teď uţ to bylo váţné. To uţ bylo povolání ze strany církve. Na to jsem musel
odpovědět. A řekl jsem ANO. Pochopil jsem totiţ ty verše o lenochu. Doposud jsem se nemusel modlit
závazně ani breviář ani připravovat kázání, a kdyţ jsem náhodou vedl poboţnost, stačilo, kdyţ jsem si
něco přečetl z nedělních kázání. Bylo to fajn. Nenesl jsem ţádnou zodpovědnost a přitom jsem mohl
hrát roli zklamaného a ukřivděného. Prostě pokálený kámen.

Kromě toho, že ses stal jáhnem, jsi zároveň lektorem a akolytou. Mohl bys těm méně zasvěceným
stručně vysvětlit náplň těchto dvou funkcí?
Před liturgickou reformou předcházela kněţskému svěcení čtyři niţší (ostiář, lektor, akolyta a exorcista)
a dvě vyšší (podjáhen a jáhen). Po liturgické reformě se z těchto niţších svěcení staly sluţby a zůstalo
jen jáhenské svěcení. Přičemţ sluţba lektora a akolyty se v liturgickém obřadu uděluje bohoslovcům
Tam&Tam – Číslo 7, Ročník 2, Červenec 2011
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během studia. Tato sluţba je udělena doţivotně a platí všude, a pokud je odebrána, pak je to církevní
trest. Vedle toho biskup podle potřeb uděluje povolení k rozdávání svatého přijímání, které je časově a
místně ohraničené a pro zjednodušení se těmto pomocníkům říká akolyté. Náplň akolytátu jsem tedy
vysvětlil. A lektor čte lekce (čtení) při mši svaté.
Jaké tě nyní čekají (nové) úkoly?
Podle potřeb a vzájemné domluvě budu vypomáhat otci Milanovi s bohosluţbami v jeho farnostech
(Loučná, Velké Losiny, Rapotín, Sobotín). Ještě bych chtěl podotknout, ţe své civilní zaměstnání
neopouštím a jáhenskou sluţbu budu vykonávat ve volném čase. A zároveň musím sladit potřeby
farnosti a rodiny.
Kolik dalších mužů společně s Tebou přijalo v neděli jáhenské svěcení?
Byl jsme vysvěceni tři jáhni. Dva dočasní, kteří budou příští rok vysvěceni na kněze, a jeden trvalý, a to
jsem já.
Tvůj syn studuje na kněze, žena je pastorační asistentka, ty čerstvý jáhen ... . Jak bys tohle domácí
skóre okomentoval?
No potěš Pán Bůh.
Ti, kdo Tě více znají, jistě vědí, že jsi zároveň člověk, který nezkazí žádnou legraci. Co Tě v poslední
době rozesmálo?
Víš, čím nejvíce rozesměješ Pána Boha? Nevíš? Pěkně si nalinkuj budoucnost! No a potom rada, kterou
jsem se dověděl na exerciciích: Dobré kázání musí mít podnětný začátek a inspirující závěr. Mezi tím
buď co nejstručnější!
Jáhenské svěcení v Olomouci hudebně doprovodila šumperská Schola od sv. Jana Křtitele. Ty sám v
ní taky zpíváš a tak trochu patříš k jejímu inventáři  - jak dlouho jsi už jejím členem? A jaké jsou
Tvé další zájmy?
Jak dlouho zpívám? Nevím, ono se to kaţdý den mění! Do scholy jsem začal chodit rok po jejím
zaloţení. A další zájmy? Jeden můj velký zájem byly pravidelné středeční brigády na středisku. Je tam
skutečně dobrá parta lidí. Po přestěhování na faru do Sobotína se tato středeční aktivita rozšířila na celý
týden v Sobotíně, a bohuţel bez Šumperka. Je tam moře práce, a pokud chce někdo shodit kila, ať
bezúčelně neplýtvá energií klusáním, já mu v Sobotíně ty kalorie prací také spálím. A pokud je pro něj
Sobotín daleko, farní středisko je podstatně blíţ. Zde také hodnotně a účelně spálí spoustu kalorií!
Máš pro čtenáře nějakou radu, jak se dají překonávat různé životní útrapy?
Ţádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří…
A co bys jim na závěr našeho povídání vzkázal?
Nevím, co bych vzkázal, ale spíš bych se podělil o biblický citát: „Bratři, nemluvte špatně jeden
o druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo bratra posuzuje, mluví proti zákonu a soudí zákon. Soudíš-li
však zákon, neplníš zákon, ale děláš ze sebe jeho soudce.“(Jak 4, 11)
Toníku, moc děkuji za rozhovor. Přejeme Ti hodně sil a Božího požehnání do Tvých nových
jáhenských dní.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŢIVÉ A MRTVÉ
Jeţíš znovu přijde… První křesťanství ţilo vroucí vírou, ţe Pán přijde, přijde hned. Pociťujeme to u sv. Pavla,
v jehoţ listech na několika místech čteme, ţe Pán je blízko, ţe ještě chvíli a bude konec. Dnes, kdyţ vidíme, ţe parusie (tak odborně nazýváme druhý příchod Kristův na zem) se neblíţí a stovky generací křesťanů zemřelo a nedočkalo se okamţiku konce světa, uţ druhý Kristův příchod neproţíváme s takovým napětím. Občas se stane, ţe nějaký
samozvaný prorok nebo jiný šílenec vyhlásí datum konce tohoto světa, ale zatím se ţádné z těchto „proroctví“ nevyplnilo. Písmo Svaté nás ale učí, ţe nikdo „nezná dne ani hodiny, dokonce ani Syn nezná, jen Otec“. Kdy přijde podruhé Kristus, nikdo neví a vědět nemůţe a sekty nebo lidé, kteří si myslí, ţe jsou „Boţí medium“ se při nejmenším
velmi mýlí.
Měli jsme letos moţnost, hlavně díky televizi, proţívat
slavnost blahořečení Svatého Otce Jana Pavla II. Proč o tom
píšu? Je pravdou, ţe i kaţdé blahořečení a svatořečení jsou
znamením nebe, ţe Pán je blízko. Ale chci ukázat něco jiného. Sv. Faustyna napsala ve svém „Deníčku“ tato slova: „Z
tohoto kraje (myslí se Polsko) vyjde jiskra, která připraví svět
na můj příchod“. Jak se díváme s vírou na dějiny, vidíme, ţe
právě papeţ Jan Pavel II byl takovou jiskrou, řekl bych i více,
ţe byl ohněm, který obměňoval tento svět. A tato slova nesmíme chápat jako věštbu, ţe určitě parusie bude za chvíli.
Jen chtějme vidět tu pravdu, ţe se k druhému příchodu Krista
blíţíme a jednou opravdu nastane. Je důleţité, abychom tomu
věřili, protoţe naše naděje je ne v tomto světě, ale v tom, který pro nás chystá Jeţíš a který nám slíbil, a je to základ
naší víry. Můţe se stát, ţe začneme naši víru chápat jen filozoficky. Víra není jen nějaká představa o světě nebo idea.
Víra není jen také etika. Nejde v ní o to, abychom byli hodní a měli pravé hodnoty. Víra je svěřením svého ţivota do
rukou Krista, je bojem o Boha v našem ţivotě, je odevzdáním se Bohu a proto je také radostným čekáním na to, ţe
Jeţíš přijde a nastane nový svět bez hříchu a smrti. A není to samozřejmost. Je tolik křesťanů, kteří mi v rozhovoru
řekli, ţe oni opravdu nevěří na nebe. Co to znamená? To znamená jen tolik, ţe křesťanství je jen přiznáním se k nějaké „tradici“ a „kultuře“ bez skutečného ţivota s Bohem.
Kdyţ jsem byl malý a ptali jsme se kněze v náboţenství, jak on si představuje konec světa, řekl nám, ţe naše
parusie bude naše smrt. Nemůţeme si tím ale být jistí. Můţe se i stát, ţe nastane opravdu konec světa, jako jsme
mohli vidět ve filmech jako je „2012“ nebo „Melancholie“. Můţe i nastat konec světa, ale ten nás asi nepřivede
k víře, ale spíš nechá v zoufalství. Protoţe konec světa proţitý bez naděje, ten nás vede jen ke smutku. Konec světa
není parusií, protoţe v parusii jde o příchod Krista a ne o konec světa. Jednou jsem slyšel příběh o konci světa. Byl
obyčejný den, děti byly ve škole, měly hodinu náboţenství. Pan farář se zeptal děti: „Co byste udělali, jestli by byl
za hodinu konec světa?“ Odpovědi byly rozmanité. Jedni říkali, ţe by šli ke zpovědi, jiní, ţe by šli na adoraci nebo
se modlili modlitby, ostatní by plakali a prosili Boha, aby to zastavil. Ale jedno dítě řeklo, ţe nic, ţe asi by si šlo
zahrát fotbal. I v tom je právě kouzlo odpovědi. Kaţdou chvíli naše srdce má být připraveno na náš „konec světa“
a máme být tak připravení, ţe si klidně v tu dobu můţeme hrát fotbal nebo jít do kina. Podívejme se, jestli jsme křesťané a modlíme se, kaţdou chvíli chtě nechtě prosíme Boha o „konec světa“. Přece se kaţdý den modlíme „Otče
náš“ a říkáme: „Přijď království tvé“. Nevím, jestli jsme toho vědomi, ale toto je pravda naší víry. Ano, my nejen
víme, ţe jsme smrtelní, ale i věříme, ţe přijde „konec“, ale který je zároveň „začátkem“. A na něj se těšíme nebo
aspoň bychom se měli těšit. Proto pro křesťana pohřeb není „tragickou záleţitostí“. Ano, lidsky je „smutnou záleţitostí“, ale ne tragickou, protoţe opravdu věříme v příchod Jeţíše, který přijde jako král stvoření a povolá nás do ţivota věčného.
Pamatujme také na poslední slova „Knihy ţivota“. Ta slova se mohou stát i naší modlitbou. „Marana tha“ –
„Přijď Pane Jeţíši“. To jsou slova naděje a ne obavy. Prosíme: „Marana tha“, ale buď pro nás milosrdný a pro celý
svět. Amen.
P. Paweł Zaczyk
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LOUČNÁ NAD DESNOU
Farní kostel v Loučné nad Desnou je jako jediný v našem děkanátu součástí zámku. Renesanční
část tohoto zámku vybudoval na místě dřevěného loveckého zámečku roku 1608 Přemek ze Ţerotína.
Roku 1774 byla k zámku přistavěna kaple a o deset
let později rozšířena na farní kostel, zasvěcený
sv. Cyrilu a Metoději. Je vyzdoben freskami barokního malíře Ignáce Raaba. V 18. století byl zámek
majetkem velehradského kláštera a opat jej nechal
přestavět v barokním slohu. Roku 1844 koupili
panství a zámek ţelezářští podnikatelé a stavitelé
ţeleznic bratři Kleinové, za jejichţ působení byl
zámek nazýván duchovním centrem ţelezničního
stavitelství a ţelezářství rakouské monarchie.
Před kostelem zdobí nádvoří socha svatého Huberta
z druhé poloviny 19. století. Poblíţ kostela najdeme
plastiky sv. Floriána s atributem vědra a praporu
a sv. Alţběty, podávající dítěti chléb. Tyto litinové
plastiky pocházejí z druhé poloviny 19. století.
V souvislosti s letošním jáhenským svěcením Antonína Poníţila si můţeme připomenout, ţe právě
v Loučné, v kostele sv. Cyrila a Metoděje, přijali z rukou papeţského preláta, Mons. Ericha Pepříka sluţbu
akolyty a lektora jáhen Petr Sovadina a Antonín Poníţil.

Uplynulo 10 roků, co přijal P. Milan Palkovič
v katedrále sv. Václava v Olomouci kněţské svěcení
a devět let, co spravuje naše farnosti.
Děkujeme Vám za obětavou sluţbu, za péči o duše
a nasazení při opravách svěřených kostelů a kaplí.
Vyprošujeme

Vám

hojnost

Boţího

poţehnání

a ochranu Panny Marie.
Farníci Loučné n/Desnou, Rapotína,
Sobotína a Velkých Losin
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ROK KŘTU
Tato rubrika nám pomáhá proţívat skutečnost, ţe jsme pokřtění. Jiţ několik měsíců zde můţeme číst rozjímání o svátosti křtu a jeho významu pro náš ţivot.

Dne 5. června byla udělena v naší
farnosti svátost biřmování 32
mladým lidem.
O to, jak tahle svátost zasáhla
jejich duši, se podělili někteří
z nich.

„Přijmi dar Ducha Svatého…“, slova otce
arcibiskupa, která mě probrala z jakési agónie.
Vlastně těţko říci, zda agónie je to správné slovo.
Přiznávám, ţe celá jeden a půl roku dlouhá doba
přípravy na biřmování mi byla jaksi vnitřně
vzdálená. Patrně vzhledem k jiným darům, kterými
mě Pán ve stejné době obdařil – příprava
na manţelství, svátost manţelství, nový ţivot v
manţelství. Asi i v duchovním ţivotě platí, ţe
člověk má dělat jen jednu věc a pak ji můţe dělat
pořádně.
Jsem vděčná Pánu Bohu, ţe i přesto, jak jsem mu
byla v poctivosti přípravy na biřmování daleko, to
se mnou nevzdal a vytrval. Několik málo, ale
opravdu je málo dní před samotným biřmováním si
mě svou mocí zavolal, připoutal, na kolena povolal
a dovedl ke chvílím intenzivnější modlitby. Slzy
radosti a zároveň pokory a úcty, které v okamţiku
obdarování kanuly a jeţ byly umocněny zpěvem
Exultate Deo, přivedly mou duši k opětovnému
vzkříšení a radosti z jednoty s Pánem.
Petra Janíčková
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Letošního biřmování jsme se zúčastnili osobně jako jedni z biřmovaných.
Byli jsme moc rádi, ţe jsme mohli přistoupit k této svátosti a ţe nám otec Slávek i kmotři pomáhali s
přípravou.
Doufáme, ţe kdyţ si nebudeme v ţivotě vědět rady, vţdy tady bude někdo, na koho se můţeme obrátit, ať
uţ otec, kmotr nebo Duch Svatý.
Samotná slavnost byla moc hezky připravená, průběh mše se líbil nám i ostatním členům rodiny a i díky
slunečnému počasí jsme si celý den krásně uţili.
Petra a Jirka D.

Ačkoliv nejsme ze Šumperka, ale z Nového
Malína, přijali jsme letos s mojí sestrou
v Šumperku svátost biřmování. Po dlouhotrvající a
intenzivní přípravě, která trvala přibliţně 2 roky,
jsme to s úspěchem zvládli a přijali Dary Ducha
svatého. Tu správnou atmosféru tomu dodalo i
krásné počasí a přítomnost otce arcibiskupa a plno
našich přátel a kamarádů. Teď je ještě důleţité,
aby v nás Duch Svatý zakořenil a prohluboval se
náš vztah k Bohu.
Jan Prokop
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TAK SE DĚTI KONEČNĚ DOČKALY
V pátek 3. 6. – za krásného počasí – vyrazily mladší děti z katechezí v doprovodu pěti svých katechetek a
otce Slávka na výlet do Olomouce.
Někdo by si mohl říci – výlet do Olomouce? To zas není nic tak extra. Ale bylo.
Všechno bylo mimořádné!
Mimořádně řádně se děti sešly na nádraţí;
mimořádně hodné byly ve vlaku;
mimořádně obětavě se nám věnoval P. Antonín Basler (kancléř olomouckého arcibiskupa), díky jemuţ
jsme se úplně mimořádně podívali na místa, kam se jen tak někdo nepodívá – např. aţ nahoru na zvonici
katedrály sv. Václava, takţe tu jsme měli
u nohou i s věţemi a chvílemi jsme se
cítili jak andělé na nebesích (nebo
ve vrtulníku?);
mimořádně šikovné byly všechny děti,
které i se slzami strachu na krajíčku
vylezly aţ nahoru;
mimořádně onemocněl náš průvodce
v arcidiecézním muzeu, takţe ho sviţně,
vtipně a mile zastoupila jeho kolegyně a
poodhrnula roušku z krás minulosti;
mimořádným se stalo i setkání s otcem
Vojtěchem při společném obědě
v neméně mimořádné restauraci U
Huberta;
mimořádný byl i kostel sv. Michala, který jsme s otcem Antonínem prolezli shora dolů i naopak, vykoukli
ze střechy na město, nahlédli dolů z vnitřního ochozu (aţ se tajil dech), nechali si rozhoupat zvony
na poţádání (mimořádně mimo „bimbací“ čas) …
No prostě – dělat dětem radost je mimořádně fajn. Díky.
Věra Schlemmerová, katechetka

„KATECHETICKÉ“ DĚTI OSMÉ A DEVÁTÉ TŘÍDY ROVNĚŢ NA VÝLETĚ
Jiţ po několikáté měla naše paní katechetka Lenka odvahu
jet s námi na výlet do Olomouce a opět nezklamal ani zajištěný program. V pondělí se nás na nádraţí sešlo hned dvanáct, a tak jsme vyrazili na cestu. U katedrály Sv. Václava
se našeho uskupení ujal kancléř biskupa P. Antonín Basler
(v tu chvíli nám došlo, ţe měl ten den svátek), který se nám
stal po zbytek dopoledne průvodcem. Byla nám odhalena
veřejnosti jinak zapovězená místa v katedrále. Tak například jsme vystoupali nekonečných 447 schodů na ochozy
Tam&Tam – Číslo 7, Ročník 2, Červenec 2011
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nejvyšší věţe katedrály. Nahoře nám bylo řečeno, ţe převýšení činilo pouze 81 metrů, coţ se ale ani jednomu z nás po tomto výkonu nezdálo! 
Naše putování pokračovalo do právě rekonstruované kaple Sv. Jana Sarkandera a chrámu Sv. Michala.
I zde jsme dostali řádnou dávku informací ke zpracování. Úplně největší radost nám způsobil dětský koutek v areálu bývalé rajské zahrady. Kdyţ se všichni dostatečně vydováděli, posbírali zbytky svých sil
a „vyškrábali se“ opět po schodech do zvonice. A jelikoţ P. Basler pochází z Rudy n. Moravou, k naší radosti se kromě tradičních tří zvonů rozezvonil k poledni i zvon Panny Marie o.n., který obvykle mlčí. Po
menší ztrátě sluchu následoval vytouţený rozchod a oběd.
Nadešel další bod programu, a tak jsme se vlakem přesunuli do Hluboček, kde jsme měli navštívit Funpark. Z neznalosti terénu jsme ale vystoupili aţ na další zastávce, a proto jsme absolvovali menší pochod
přes celou ves. I přes to všechno jsme dorazili dříve, neţ nás ve Fun-parku očekávali. Na následující chvíle
nám svěřili čtyřkolky a minikáry, instruktoři nám ukázali co a jak, takţe uţ nic nebránilo tomu, pořádně si
to uţít! Nakonec to všichni přeţili ve zdraví, tudíţ mohla následovat cesta zpět domů.
Chtěla bych za všechny moc poděkovat katechetce Lence, myslím, ţe tento výlet byl pro nás všechny velmi poučný a inspirující.
Míša Peňázová, 9. tř.
FLOORBALL QUINTA CUP, VIZOVICE 18.6.2011
Florbalový turnaj Quinta Cup o putovní pohár pořádal o. Jindřich Peřina, kaplan z Vizovic, letos jiţ počtvrté. Jedná se turnaj pětičlenných druţstev utvořených z jedné rodiny, která má minimálně 3 děti základní školou povinné. O. Jindřich turnaj organizuje vţdy ve farnosti své působnosti – poprvé v Přerově,
v Zábřehu a teď podvakrát ve Vizovicích. Letos se turnaje účastnilo sedm rodin. Naše rodina Bednarských
šla hájit barvy šumperské farnosti letos poprvé.
Turnaj je postaven na bojovnosti a spolupráci
rodiny jako sportovního celku. Pravidla jsou klasická, pouze navíc platí omezení pro tatínky, kteří nemohou střílet góly. V pětičlenných druţstvech tak bodují děti, protoţe maminky
v patřičné výzbroji většinou chránily svoji branku.
Turnaj se letos konal pod záštitou Olgy Charvátové, bývalé vynikající lyţařky. Paní Charvátová
turnaj navštívila – fandila, předávala ceny a
v rozhovoru zavzpomínala na své dětství a sportovní dráhu. Olga Charvátová (ročník 1962) dosáhla nebývalého úspěchu na ZOH 1984
v Sarajevu, kde jako první československá lyţařka získala bronzovou medaili v alpském lyţování. Olga Charvátová pochází ze Zlína, má tři děti a dnes
pomáhá vychovávat další generace lyţařů ve Špindlerově Mlýně.
Z celého turnaje byla patrná veliká bojovnost a chuť vyhrát. Týmy však byly velmi vyrovnané a o vítězství
se bojovalo do posledního zápasu. O vítězství nakonec rozhodla zkušenost a kolektivní spolupráce rodiny
Šinclovi z Rovenska, která pohár nakonec získala potřetí za sebou. Naše rodina obsadila druhé místo, ale
napřesrok to tak nenecháme …
Z turnaje jsme si odnesli unavená těla, spousty sportovních záţitků, navázaní nových kontaktů, ale i těţko
popsatelný pocit, ţe jde o víc neţ jen o vítězství. Ţe i účast v takové akci můţe rodinu obohatit.
Veronika Bednarská
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NA CO VÁS CHCEME POZVAT O PRÁZDNINÁCH
Poradenství v obtíţných situacích
Úterý 19. 7. a úterý 23. 8. – od 9.30 do 18.00 – poradenství v obtíţných situacích s Bc. Marcelou
Řezníčkovou – učebna, 1. patro UVAX, M. R. Štefánika 28. Objednání termínů na tel. 731 402 395.
Psychologické doprovázení na cestách ţivota – novinka
Jednou za 14 dní v úterý od 16.00 – 18.00 s Mgr. Pavlínou Vaculkovou (roz. Večeřovou), absolventkou Masarykovy univerzity v oboru psychologie (pokračuje v psychoterapeutickém výcviku
v Logoterapii a existenciální analýze). Učebna, 1. patro UVAX, M. R. Štefánika 28.
Termíny: 5. a 12. července, 2., 16. a 30. srpna. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel.
777 988 864.

Pro děti a mládeţ
Tradiční prázdninové programy – příměstské tábory, které se uskuteční ve dvou termínech – 11.
– 15. července a 1. – 5. srpna na farním středisku.
Alegria – raduj se i z obyčejných věcí – záţitkový pobyt pro mladé - od 11. do 14. července na faře
v Jalubí. (Více o obou táborech na www.cprsumperk.estranky.cz.).

Pro děti, rodiče, prarodiče…
Společný celodenní výlet 8. července. Podrobnosti aktuálně na www.cprsumperk.estranky.cz.
Pro dívky a ţeny
Duchovní obnova v klášteře klarisek ve Šternberku v termínu od 18. do 21. srpna. Netradiční
nabídka moţnosti zúčastnit se společně se sestrami jejich modliteb, rozjímání, adorace, mše svaté.
Sestry mají svůj vlastní prostor (klauzuru), který je v kapli oddělen mříţí. Proto se společně s nimi
můţeme účastnit jejich liturgie během celého dne. Ubytování a strava zajištěny, počet míst omezen.
Přihlášky a podrobnosti na tel. 731 402 395.

Na co Vás chceme pozvat
Víkend pro osamělé (nejen) rodiče a jejich děti na faře ve Velkých Losinách od 16. do 18. září
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Centrum pro rodinný ţivot v Olomouci nabízí:
Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi
Pobyt v termínu od 23. do 30. července je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání
se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet na Svatý Hostýn mohou i maminky samy,
bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou uţ velké).
Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách od 8. do 14. srpna 2011.
Podrobné informace o obou pobytech na www.rodinnyzivot.cz.

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA OBĚDŮ
Charita Šumperk zajišťuje rozvoz obědů v pracovních dnech pro širokou veřejnost.
K dispozici jsou dva druhy stravy:
1.
Teplá strava
•
Sestává s polévky, hlavního jídla, salátu (ovoce, sladkosti). Výběr ze tří druhů.
•
Jídlo je potřeba přihřát a neprodleně zkonzumovat.
•
Cena oběda s dovozem do domu je 67 Kč (oběd 47 Kč + doprava 20 Kč).
•
K ceně se připočítává pronájem 2 kusů jídlonosičů ve výši 25 Kč za měsíc.
2.

Chlazená strava
•
Sestává z hlavního jídla, salátu (ovoce, sladkosti). Výběr ze sedmi druhů.
•
Jídlo je moţné v chladničce skladovat 5 dní. Před konzumací je třeba ho ohřát.
•
Cena oběda s dovozem do domu je max. 67 Kč (oběd 47 Kč + doprava 20 Kč – liší se podle počtu
objednaných jídel).

Kontakt:
Jiřina Dostálová
vedoucí sociálních sluţeb
tel.:583 216 747
Marie Vychopeňová

Mše svatá ke cti sv.Cyrila a Metoděje se koná dne 5. července
2011 v 9:00 hod na hřišti v Olšanech
Srdečně zvou farníci z Olšan
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Většina z nás asi četla Píseň o Bernadettě, román, který vypráví příběh lurdského děvčátka
a podrobně líčí okolnosti zjevení i reakce na ně. Franz Werfel napsal tento příběh jako poděkování
za ochranu, které se mu dostalo při útěku před nacisty – po boji mezi ţivotem a smrtí. Snad i proto je kniha
čtivá a hluboká. O smrti a o touze zajistit si nebe vypráví i jeho nedávno vydaná kniha Zpronevěřené
nebe. Hlavní hrdinka – kuchařka teta Línková – nemá vlastní rodinu a z čistě zištných důvodů se rozhodne
podporovat na studiích svého synovce. Její jedinou podmínkou je, ţe chlapec se stane knězem, neboť
jedině tak si ona zaslouţí nebe ... Román vypráví o zkreslených lidských představách, o vině i o podílu na
vině jiných. Nejvíc však, dle mého názoru, lze mezi řádky cítit potřebu lásky, bez níţ je kaţdá činnost a
oběť jen důmyslným „sbíráním zásluh“ pro čas účtování ...
Pěkné prázdniny s kníţkami přeje
A. Havlíčková

JAN TWARDOWSKI

DO PAMÁTNÍKU
Poděkuj za utrpení
ať umíš nebo neumíš
bez něho nikdy nevíš
kolik stojí láska
1993

BEZ

PAMÁTNÍKU PO DRUHÉ
Nečekej na vzájemnost
telefon a růţe
kdyţ tě nechtějí
nevztekej se, nevzlykej

Dlouhý delší nejdelší
nijaký příšerně všední
hubený hubeňour neboţtík

však nejdůleţitější je to ţe ty někoho
miluješ

den bez modlitby

snad víš
ţe slzy se smějí, kdyţ jsou příliš velké

1998
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NOC KOSTELŮ 2011
V RAPOTÍNĚ
Po loňském úspěchu se Římskokatolická farnost Rapotín opět zapojila do projektu „Noc kostelů“,
který měl představit turistům, návštěvníkům i obyvatelů jednotlivých měst a obcí kostely a nabídnout
v nich kulturně-naučný program.
Oproti loňskému roku byly dveře kostela Nanebevzetí Panny Marie otevřeny návštěvníkům jiţ
od 16:00 hod. Návštěvníci nahlédli do zákoutí – na kůr, na věţ, do sakristie. Seznámili se s křestními symboly a významem křtu. Mohli obdrţet potvrzení o křtu, pokud se našli zapsaní ve vystavené křestní matrice.
Nad farní kronikou se mnozí zasmáli, pokud se objevili někde na fotkách, které jsou nedílnou
součástí textů a doplňují obraz historie farnosti. Také kaple sv. Michala, která stojí vedle kostela, byla
po delší době zpřístupněna k nahlédnutí. Úkolem historika Stanislava Hoška bylo, aby návštěvníci odcházeli s vědomím, ţe uţ znají téměř vše o historii kaple i kostela.
Krátká ochutnávka Cestománie s Karlem Kocůrkem mladším nás přivedla do Indie a jejího paradoxního světa. Komu to nestačilo, můţe se více podrobností dozvědět na Velkolosinských slavnostech
na konci června ve Velkých Losinách, kam nás cestovatel všechny pozval.
Slavnostním zvoněním, které obstaral dlouholetý zvoník a správce věţních hodin pan Karel
Kocůrek starší, se náš kostel přidal k dalším minimálně 150 kostelům v České republice, které se projektu
„Noci kostelů“ účastnily.
Následovala mše svatá s doprovodem Chrámového sboru Rapotín, který existuje v rapotínské
farnosti jiţ 40 let a který, i přes upadající zájem mladých, a především díky svému sbormistru a vytrvalosti svých členů, drţí „laťku“
kvality.
Pásmo zpívaných pašijí Ecce Homo
secvičila Schola Rapotín a přiblíţila tak ţivot
a smrt Jeţíše Krista (v muzikálovém podání
dlouholetý zpěvák a kytarista Martin
Damborský). Fotoprojekce ze ţivota farnosti
od autora Václava Nováka a jemná melodie
varhan, kterou kouzlila v nočním tichu varhanice Věra Šebestová, vyplnila „noční“ program aţ do konce do 22:00 hod.
I přes neustále padající vodu z nebe se konečný počet účastníků vyšplhal na 124 osob. Kaţdý obdrţel
na památku sirky s motivem Noci kostelů a pohlednici rapotínského kostela.
Počet pořadatelů byl obrovský – celkem nás bylo 30, kteří jsme se aktivně zapojili do přípravy,
propagace, organizace a realizace projektu.
Záštitu nad celou akcí převzali starostové obce Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice.
Bez koordinace a propagace místní členky farní a pastorační rady Ludmily Damborské a bez poţehnání
duchovního správce O. Milana Palkoviče by se to celé však neobešlo.
Velký dík patří všem výše jmenovaným i nejmenovaným spolutvůrcům tohoto významného projektu, který jsme společně mohli zorganizovat právě v naší rapotínské farnosti.
Petra Damborská
Strana 18

Tam&Tam – Číslo 7, Ročník 2, Červenec 2011

POSVĚCENÍ DRUHÉHO HROMOVÉHO KŘÍŢE V BRATRUŠOVĚ
20. června 1774 byl Bratrušov postiţen tak strašnou bouřkou, spojenou s průtrţí mračen a krupobitím, jakou nikdo do té doby nepamatoval. Povodní bylo zasaţeno také šumperské předměstí, tzn. okolí
Bratrušovského potoka, zejména dnešní Langrova a Havlíčkova ulice. Bylo zaznamenáno, ţe kroupy zničily veškerou úrodu na polích. Ledová tříšť roztávala tři dny a lidé ji museli odklízet lopatami. Na loukách
leţela suť a bahno, stromy v zahradách i lesích byly vytrhány i s kořeny, voda strhla také domy a stodoly,
některé odplavila, utopil se hovězí dobytek a ovce.
Bratrušovská obec rozhodla,
ţe na paměť této tragedie bude
kaţdá středa před svátkem svatých apoštolů Petra a Pavla (29.
červen) „dnem zaslíbení“. Toho
dne nesměl nikdo pracovat a obyvatelé konali procesí k pěti
tzv. hromovým kříţům, které byly
vztyčeny na kopcích kolem Bratrušova. Zvyk se přísně dodrţoval
aţ do roku 1811, kdy několik tesařů a robotníků bylo nuceno toho
dne pracovat na stavbě, která patřila ţerotínské vrchnosti. Kdyţ
rychtář provinilce potrestal pokutou, stěţovali si tito u vrchnostenského úřadu v Bludově, který věc
předal krajskému soudu v Olomouci a ten rozhodl, ţe se „den zaslíbení“ ve středu před svátkem Petra a
Pavla ruší, protoţe ho obec vyhlásila bez povolení vrchnosti. Bratrušovští proto „den zaslíbení“ přesunuli
na 26. června, na svátek sv. Jana a Pavla, římských mučedníků ze 4. století. Jan a Pavel, byli mezi vesnickým obyvatelstvem velmi oblíbeni a uctíváni, protoţe byli nejen ochránci proti nepříznivému počasí,
ale také patrony úrody. Bratrušovští duchovní při procesích, které se konaly k hromovým kříţům
aţ do začátku 2. světové války, proto ţehnali na cestě také dobré úrodě. Kdyţ byly po 1. světové válce
13. září 1925 opět odlity nové kostelní zvony, největší z nich věnovali věřící patronům Janovi a Pavlovi.
Po 2. světové válce všechny kříţe postupně setlely a zanikly. Jen pár obyvatel Bratrušova si pamatovalo dávnou tradici. Aţ v roce 2009 se hrstka nadšenců rozhodla obnovit kříţ na Čapím vrchu a 20. června
2009 ho za účasti asi třiceti lidí poţehnal šumperský děkan P. Vojtěch Kološ. Počátkem tohoto roku ona
hrstka nadšenců vytvořila občanské sdruţení s cílem obnovit postupně všechny hromové kříţe a pátrat
po dalších drobných památkách, obnovovat je a pečovat o ně. V červnu 2011 tak byl obnoven Švédský
kříţ. V pamětní listině, která do něho byla uloţena, se mj. uvádí:
Podle tradice byli na Švédské louce v době 30leté války obyvateli Bratrušova zabiti a pohřbeni dva
švédští důstojníci. Později zde vztyčený Švédský kříţ, patřil k pěti tzv. hromovým kříţům. Jeho obnovení
je dílem členů bratrušovského občanského sdruţení Pátrači po bratrušovské historii a okolí: Jiřího Matýse,
který poskytl i materiál, Jiřího Hataly a Vlastislava Berky. Na vztyčení se podíleli také Jan Šváb, Jan
Valchář, Josef Novák, Jiří Polášek a Drahomír Polách. Slavnostní posvěcení kříţe provedl 19. června 2011
šumperský děkan P. Slawomir Sulowski.
Drahomír Polách
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Drazí, chtěl bych se dnes nejprve vrátit k tématu, kterému jsem se jiţ
na stránkách Tam&Tamu věnoval v listopadu minulého roku: adorační modlitbě.
Tentokrát jsem psal o pátečních adoracích v Šumperku. Teď je důvodem blíţící
se adorační den, který je pro šumperskou farnost určen na 11. července.
Začnu od toho, co to vůbec „adorační den“ je. Od roku 2002 se
rozhodnutím otce arcibiskupa naše arcidiecéze vrátila ke staré tradici, podle které
se kaţdý den v roce v jedné nebo dvou farnostech arcidiecéze koná delší adorace
Nejsvětější svátosti, obětovaná na úmysl celé diecéze a za kněţská 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 příleţitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Jeţíši. V některých farnostech
pro tento den zůstala původní data, v některých se datum určilo nově. Pro náš děkanát platí tyto termíny
adoračních dnů:
22.2. Staré Město pod Sněţníkem
28.8. Ruda nad Moravou
13.4. Nový Malín
4.9. Bludov
17.4. Velké Losiny
12.9. Hanušovice
22.5. Sobotín
16.9. Rapotín
11.7. Šumperk
14.11. Dolní Studénky
13.7. Loučná nad Desnou
Poněvadţ teď je na řadě Šumperk, cítím, ţe bych vás měl na to upozornit. Prázdninový termín má
své výhody a nevýhody. Na jedné straně někteří uţ jsou na dovolených mimo Šumperk a nic s tím
nenaděláme, ale mohou se s námi duchovně spojit odkudkoliv. Na druhé straně naopak mnozí jsou doma,
mají prázdniny a dovolené, snad i klidnější hlavu. Navíc je v kostele teplo – tam, kde mají adorační den
v zimním období, musí navíc počítat s oběťmi.
Adorace začne v Šumperku po ranní mši svaté v 8.30 a skončí v 18.00 hod. poţehnáním. Rozhodli
jsme se tentokrát nedělat zápisy na „hlídání“ kostela. Obracíme se s prosbou na různá farní společenství,
aby zajistila, aby kostel nikdy nebyl prázdný. Rozpis najdete níţe. Neznamená to ale, ţe se tento den týká
jen těchto společenství. Opak je pravdou, týká se opravdu všech farníků, kteří tento den jsou
přítomni v Šumperku. Myslím si, ţe by to měla být pro nás otázka cti! Nepřijít v tento den bez důvodu
aspoň na čtvrthodinku do kostela by bylo znamením lhostejnosti vůči naší arcidiecézi a hlavně vůči
čekajícímu Pánu. Pokud na ples či farní pouť, kdy „je veselo“ nás přijde 200 i víc farníků, na adoraci by
nás mělo být přinejmenším aspoň stejně tolik. Uţ to by bylo moc krásné, a přece na nedělních
bohosluţbách je nás kolem šesti stovek!
Adorace bude probíhat v tichu. Jen dětská modlitba dopoledne bude pochopitelně vedená. Proč?
Zopakuji to, co jsem psal před několika měsíci. „Není to poboţnost či bohosluţba. Je to prostě čas, který
dáváme Pánu, kdy chceme být jen s Ním, setrvat v tichu před Eucharistickým Jeţíšem, klanět se Mu.
Proto se také této modlitbě někdy říká modlitba klanění. Při adoraci nejde o naplňování nějakého
programu, o absolvování určitých modliteb, ani o mimořádně moudré myšlenky, nýbrţ o to, abychom se
vnitřně těšili z přítomnosti Pána Jeţíše. Jde o to, abychom byli s Ním a zůstávali v Jeho lásce. Viděli jste
určitě někdy zamilovaný pár, kdy oba lidé nepotřebují slova, drţí se za ruce a jsou spolu sjednoceni
v mlčení, nic víc. To jim stačí, ţádná jiná komunikace není potřeba - jsou si nablízku, jeden pro druhého,
všechno ostatní jim muţe být ukradeno! Ano, toto je adorace. Nechat všeho a být jen s Pánem a
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pro Něho. Pamatujme, ţe čas pro Pána si musíme naplánovat a udělat. Ţivot nikdy nebude tak štědrý, aby
nám daroval čas, se kterým nemáme co udělat. Naopak, budeme ho mít vţdycky málo a práce bude
vţdycky víc, neţ času. Proto Vám navrhuji přistoupit k této nabídce adorací cílevědomě a jednoznačně:
pevně se rozhodnout, ţe tuto hodinu chci darovat Pánu.“ Tato slova stále platí.
V době dovolených snad k nám snadněji promluví ještě jedno přirovnání, rada, kterou někdo řekl
králi Baudouinovi: „Vystavte svou duši Boţímu Slunci. Nestarejte se, ţe v kapli budete ztrácet čas, kdyţ
zrovna nebudete nic proţívat. Vţdyť neţ se opálíme, musíme dopřát slunci nějaký čas, a to vyţaduje
trpělivost.“ VYSTAVME SVOU DUŠI BOŢÍMU SLUNCI! A BUĎME TRPĚLIVÍ!
Na závěr několik důleţitých informací. Během prázdnin dojde k několika změnám v chodu
farnosti. Všechny bohosluţby v Šumperku sice zůstanou beze změny, nebudou však úterní večerní
adorace. Pamatujte také, ţe čtvrteční mše svaté jsou v kostele sv. Barbory. Bohosluţby v domově
důchodců budou v sobotu 2. a 23. července, zatímco v srpnu nebudou vůbec. Pro domov důchodců platí
nedělní mše z Proglasu se svatým přijímáním donášeným akolyty.
Prosím, abyste byli shovívaví a omluvili změny, které nastanou v mnohých farnostech kvůli
dovoleným kněţí. Je velmi náročné najít během prázdnin jakýkoliv zástup. A kdyţ se k dovoleným
přidají i různé pastorační akce, mnohdy vycházející i na neděli, je nemoţné zachovat běţný pořad
bohosluţeb. Zvláště krizový je letos srpen, kdy se koná setkání mládeţe s papeţem v Madridu a zahrnuje
dvě neděle. Z našeho děkanátu tam budu já a P. Milan. O veškerých změnách budete informováni vašimi
duchovními správci a ještě jednou prosím o pochopení. Pokud budete cestovat autem na bohosluţbu
do jiné farnosti, nabídněte to třeba známým nebo sousedům.
Prosím, pamatujte v modlitbě na zdárný průběh všech farních pouti, táborů, akcí. Zvlášť buďte
spojeni s pěšími poutníky do Čenstochové a do Santiaga a Madridu. Určitě budete tam s námi díky
přenosům Proglasu a TV Noe.
Přeji vám všem krásný a poţehnaný čas odpočinku. Kéţ všichni načerpáme sil pro tělo a spoustu
elánu pro duchovní úsilí. Pán ať ţehná nám všem.
P. Slawomir

Program adoračního dne farnosti Šumperk 11. Července
8.30 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00

mše svatá
společenství fatimského apoštolátu
společenství Učíme se modlit
děti, které budou na příměstském táboře
společenství ţen
křesťanské ţeny
biřmovanci a jejich rodiče
akolyté
slavnostní ukončení adorace s knězem
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O ADORACI
Posadili jste se někdy jen tak v přírodě a nechali na sebe působit nádheru stvoření?
Proč si podobný luxus nedopřejeme před Eucharistií?
Často slyšíme mezi mladými: “musím do kina, musím na diskotéku, musím…“ To není proto, ţe by jim
někdo poroučel a přikazoval, to není zjitřený smysl pro povinnost – “musím“. Oni sami cítí, co je baví, co
chtějí, co je naplňuje, z čeho mají radost. A jdou si za svým setkáním, vztahem, potěšením.
V ohláškách slyšíme: v pondělí 11. července je eucharistický den, den adorace.
Ozve se i v nás to nadšené „musím“???
Musím či chci si zajít do kostela!!!??
Čeká mě Přítel, mohu si s ním posedět, popovídat, oddychnout, načerpat. Stačí jen zamyslet se nad svými
výmluvami, překonat svoji únavu, pohodlnost.
Ticho, pokoj, radost za to určitě stojí.
Vzdejme se představy, ţe skok z ruchu města se okamţitě promění ve „zboţné“ přemítání. Příliv
myšlenek, starostí, pochybností nás moţná zaskočí, ale komu jinému to vše můţeme předloţit neţ
trpělivě čekajícímu Jeţíši?
Vţdy mě fascinovala úcta k Eucharistii – zvláště vězňů koncentračních táborů (fašistických i
komunistických). Za cenu vlastního ţivota či mučení riskovali účast na bohosluţbách. Nenávist
nejednoho z dozorců rozdrtila okovanou
botou chléb proměněný knězem ...
Jeţíš v Eucharistii je bezmocný, můţeme
s ním „zacházet“, jak chceme…
Jestliţe skutečně věřím v přítomnost
Jeţíše v Eucharistii – co mi brání, proč se
na chvíli nezastavím, proč jej nezajdu
aspoň pozdravit, proč jej ignoruji? Proč se
vyhýbám místu, kde mohu jen tak
spočinout v Lásce?
„Věřte jenom, moji drazí synáčkové, kdo
uctívá Nejsvětější svátost, má jistý důkaz
o své věčné spáse.“ /Don Bosko/
Lenka Šafaříková
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

EVANGELNÍ ŘEŠENÍ
Roky 1979 – 1981 přinesly Svatému otci bezpočet starostí, vypětí, osobního nasazení i utrpení. V těchto letech pobýval papeţ často uprostřed moře lidí, byl nucen řešit řadu diplomatických, církevních i osobních zdravotních krizí.
To musíme mít na mysli, chceme-li pochopit, jak vyhlíţí tento sled událostí z jeho pohledu.
Začaly papeţovy zahraniční cesty. První z nich se uskutečnily v Dominikánské republice a v Mexiku. U všech byla
vţdy dodrţována stejná obřadnost: po příletu papeţ nejdříve poklekl a políbil zem, aby vyjádřil, ţe Bůh je přítomen právě zde, u těchto lidí. V dobách zdravotních utrpení alespoň políbil podanou prsť. Při diplomatických formalitách se setkával s hlavami států a čelními představiteli, ale uprostřed davů v „papamobilu“ nebyl nikdy doprovázen ţádným politikem, pouze místním biskupem nebo hlavou biskupské konference, neboť ti byli jeho hostiteli. Papeţovy pastýřské nebo
poutní návštěvy měly vţdy náboţenský a nikoliv politický charakter. Důsledky kaţdé takové cesty ponechával tamním
lidem a Duchu svatému.
Je čtvrtek 25. ledna 1979 a papeţ přistává v Santo Dominigo. „Přijíţdím jako poutník míru!“ – řekl při mši asi pro tři
sta tisíc lidí. „Znamení doby, to je usilovat o spravedlivější svět: ţádné
děti bez dostatečné výţivy, bez výchovy a školního vzdělání, mládeţ
bez přípravy na povolání, ţádní venkované bez pozemků, o svá práva
oloupení dělníci. Ţádná nerovnost a nespravedlnost v soudní pravomoci, stejná práva pro všechny, ţádná nadvláda ekonomická a politická nad lidstvím.“
V pátek v poledne přistálo papeţovo letadlo v Mexiku. Nad očekávání byl na letišti i prezident José Lopez Portillo, který v uvítacím
proslovu řekl i větu: „Vítejte ve svém domově.“ Během své návštěvy
se papeţ setkal s milióny lidí. Měl 34 projevů v 7 dnech. To bylo obrovské vypětí. A Mexičané? Podél silnic, kudy projíţděl, házeli
na papamobil kaskády květů v nadšení pro papeţe, pro tohoto papeţe.
V Cuilapanu hovořil k více neţ půl miliónu indiánů a oni mu přinášeli
dary, tančili, zpívali, darovali vyšívané štóly i náčelnickou čelenku.
Papeţ přiletěl do Mexika především stmelit křídlo konzervativní
a vnitřně rozdělené církve. Proto začal projev na biskupské konferenci
„jako bratr milovaných bratří.“ Kritizoval reformisty a jejich chápání
Jeţíše jako politicky angaţovaného, který bojuje proti útlaku Římanů a
proti úřadům, jako toho, který se zaplétá do třídního boje. Zcela jasně
Při návštěvě v Mexiku
papeţ řekl: „Představa Krista jako politika, revolucionáře
a podvratníka z Nazareta se neshoduje s evangeliem. Kristus jednoznačně odmítá návrat k násilí. Opravdové osvobození
se nalézá ve spáse, jiţ Kristus nabízí, v mesiánském osvobození získaném proměnou, smírem, odpuštěním a spojením
v lásce.“ Jeho projev byl dobře přijat, a tak se vrátil papeţ opálený do Říma a odebral se ihned k modlitbě díkůvzdání do
sv. Petra. Dávno pochopil, ţe jeho osud není v jeho vlastních rukou, a netrápil se zbytečně věcmi, jeţ mohly být.
Jan Pavel II., nazývaný také papeţ lidských práv, předstoupil 2. října 1979 před generální shromáţdění Organizace
spojených národů. Na letišti v New Yorku ţertoval se starostou města Edvardem Kochem v okamţiku, kdy se tento
představoval: „Vaše Svatosti, jsem starosta.“ Papeţ: „Pokusím se být dobrým občanem.“ Do budovy OSN, kde ho přivítal generální tajemník Kurt Waldheim, vešel usměvavý, zdvořilý, rázný, aby vystoupil v hodinovém projevu. Začal obvyklým prohlášením o důleţitosti OSN i Svatého stolce ve světových záleţitostech. Pak oslovil delegáty ne jako diplomat, ale řekl, ţe je jeho posláním „vydat svědectví pravdě, jako kdyţ se Kristus objevil před římským soudcem Pilátem
Pontským.“ Rozhostilo se ticho úplně absolutní, papeţ nalezl mnoho sklopených hlav a očí. Začal zvolna argumentovat:
„Říše svědomí jsou tam, kde je svět lidí co nejlidštější. Kdyţ se ovšem popírají zásady svědomí a pravdy o morálce, věda
a technika učiní vţdy ze světa jatka. Proto základní dokument OSN není Charta OSN, ale Deklarace lidských práv z roku
1948… postoupit kupředu lze jen definováním, uznáním a úctou k nezcizitelným právům jedince… k důstojnosti
a hodnotě kaţdé lidské bytosti. Tam je mír ohroţován, kde se uplatňuje politika ţízně po moci… Hrozba války nepramení jen ze zbraní, ale z různých forem nespravedlnosti, někdy záměrně stanovených vládami… politická společenství
přece mohou plně zabezpečit objektivní právo ducha, lidského svědomí, včetně vztahu k Bohu. Současní představitelé
politiky by měli přihlíţet k této dynamice historie.“ Jan Pavel II. odsoudil systémy, v nichţ „praktické vykonávání svo-
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bod odsuzuje člověka, aby se stal občanem druhořadým, je mu znemoţněna jeho profesní kariéra a přístup
k zodpovědným místům, ba dokonce, aby ztratil moţnost svobodně vychovávat své děti.“ Delegáti naslouchali projevu
v tichu, nikdo nechodil sem a tam, jak se při běţných zasedáních stávalo. Aniţ by vyslovil slova konflikt mezi Východem a Západem, mezi kapitalismem a socialismem, mezi bohatými a chudými, jádro zla viděl papeţ v zápasu ducha
a morálky. Východoevropští a sovětští delegáti přesně věděli, o čem mluví a poprvé nevypadali unuděně, ale spíše ustrašeně, napsaly noviny Times 15. října 1979.
Plamínek úsilí o svobodu ducha, který Jan Pavel II. zaţehl v červnu 1979 v Polsku, vedl 14. srpna 1980
k nenásilnému výbuchu, jehoţ výsledkem bylo přibliţně za deset let zhroucení evropského komunismu. Původně vznikla
vlna stávek proti zdraţování a tomu neodpovídajícím mzdám. 9. července tyto poţadavky Edward Gierek zamítl, nato
16. 7. zablokovali ţelezničáři v Lublinu trať do Sovětského svazu. Připojili se zaměstnanci mlékáren a pekáren a pak
ostatní ţelezničáři. Kdyţ se přidali dělníci, měly jiţ poţadavky politický charakter: právo na stávku, právní imunitu
pro své vůdce, nové volby do nezávislých odborů a přímé rozhovory s ministry. Nato byla z gdaňských loděnic propuštěna jeřábnice Anna Walentynowiczová, matka dětí, rovněţ poţadavky
podporující. Navíc sbírala svíčky na památník dělníků, zastřelených
v Gdaňsku při demonstracích v roce 1970. 14. srpna vyhlásilo 17 tisíc dělníků na dvoře loděnice okupační stávku. Vedl je nezaměstnaný elektrikář
Lech Walesa. Jeden z osmi bodů jejich poţadavků byl postavit zastřeleným
dělníkům pomník. Zanedlouho jejich poţadavky podpořili intelektuálové,
na jejich obranu se postavil i papeţ. Vládní vyjednavači byli nuceni ustoupit, a tak byly 31. srpna 1980 zaloţeny nezávislé odbory. Tyto odmítly vedoucí stranu a komunistické učení, a to znamenalo počátek konce totalitního
systému. Zrodilo se hnutí Solidarita.
První mše stávkujících a vztyčení pamětního kříţe obětem se staly
„ikonou“ poţadavků, protoţe tyto symboly byly všeobecně známy nejen
v Evropě, ale i ve světě. Lidé věděli, za co Poláci bojují v první řadě.
Papeţ Jan Pavel II. s Lechem Valesou
Všichni se ale obávali reakce Rusů a jejich satelitů. 5. září byl odvolán
- Varšava, 8. 6. 1991
Edward Gierek. Ve vedení strany ho nahradil bývalý náčelník státní
bezpečnosti Stanislav Kania. A tak byla v prosinci 1980 naplánována vojenská akce, při níţ se první den mělo do Polska
přemístit dvanáct sovětských divizí, jedna východoněmecká a dvě československé a druhý den dalších devět sovětských.
Špionáţ a zprávy, které předával USA pobočník generála Jaruzelského, plukovník generálního štábu Ryszard Kuklinsky,
sovětský plán odkryly. Carterova vláda horkou linkou varovala Kreml, odeslala zprávy Indíře Gándiové do Indie,
Helmutu Kohlovi, západoněmeckému kancléři a francouzskému prezidentu Giscar d‘Estaingovi. Jimi byla navrţena
blokáda lodní a bojkot letecké přepravy do Sovětského svazu.
16. prosince zaslal papeţ dopis Leonidu Breţněvovi:
„Jeho Excelenci, panu Leonidu Breţněvovi, prezidentu Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik.
Obracím se na Vás, abych vyjádřil znepokojení Evropy a celého světa vyvolaného napětím z vnitřních událostí…
v Polsku… Ţádám Vás proto, abyste se pokusil odstranit vše, co je podle všeobecného mínění příčinou… a dbal
na dodrţování základních práv, na suverenitu, i princip nezasahování do vnitřních záleţitostí států… Věřím, ţe budete
tak laskav… a vezmete na vědomí, ţe mne k tomu vedly jen zájmy o mír a porozumění mezi národy!“
Johannes Paul PR II.
Přes stylizovaný diplomatický jazyk to byl tvrdý dopis, který mohl číst jen adresát. A Breţněv četl a uvaţoval. Tři měsíce poté sovětské vedení ustoupilo od vojenského řešení. Poláci si vše musí vyřešit sami. Muţi s tvrdýma očima v Kremlu
se velice zajímali o dopad působení Jana Pavla II. na světové záleţitosti. Schválili 13. listopadu 1979 protivatikánskou
směrnici.
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