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 čtení na pokračování - Klauzura, vstup
zakázán!
 co jsme ve škole nebrali – svátost
smíření
… a mnoho dalšího

Zdravím čtenáře na začátku května, měsíce,
který je tradičně spojen s naší láskou k Boží Matce.
V Roku víry si uvědomujeme, že Maria je
„Blahoslavená, protože uvěřila ...,“ jak čteme
v Písmu. Je pro nás vzorem prosté, čisté,
bezpodmínečné víry.
Prožíváme zároveň i Rok eucharistie a tato
skutečnost nás může inspirovat k zvláštnímu
pohledu na Pannu Marii.
Přesně před deseti lety, na Zelený čtvrtek
2003, napsal blahoslavený papež Jan Pavel II.
encykliku o eucharistii, jejíž poslední kapitola
má příznačný nadpis: Ve škole Marie, „ženy
eucharistie.“ Papež říká, že je možné se dívat
na Krista očima Panny Marie. Očima ženy,
která – podobně jak Ježíš – nabídla Bohu své tělo a
krev; ženy, jejíž život – podobně jako Ježíšův –
má rys oběti. Píše dále: „Přijímat eucharistii
muselo pro Marii znamenat téměř totéž jako znovu
přijímat v lůno ono srdce, které tepalo souhlasně
s jejím, a znovu prožívat, co sama zakoušela pod
křížem.
Maria je přítomna s církví a jako její
Matka v každé naší eucharistické slavnosti. Jsou-li
církev a eucharistie neoddělitelnými skutečnostmi,
totéž je třeba říci o dvojici Maria a eucharistie.“
Papež se nebojí říci, že: „Když při
navštívení Panna Maria nese v lůně Slovo, jež se
stalo tělem, stává se jakoby „svatostánkem“ –
prvním svatostánkem v dějinách – kde Syn Boží,
lidským očím ještě neviditelný, se nechává zdravit
Alžbětou, jako by téměř „vyzařoval“ své světlo
skrze Mariiny oči a hlas. A uchvácený Mariin
pohled, když kontempluje tvář sotva narozeného
Krista a když ho tiskne ve své náruči, není to snad
nedosažitelný vzor lásky, jímž se má inspirovat
každé naše přijímání eucharistie?“
Adorujme Krista spolu s Pannou Marii.
Kéž by naše láska ke Kristu byla tak velká a krásná
jak láska Panny Marie! Toto si letos vyprošujme
při májových pobožnostech.
P. Slawomir
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1. květen - sv. Josefa Dělníka
2. květen - památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve
Narodil se kolem roku 295 v Alexandrii. Jako
alexandrijský patriarcha statečně a vytrvale hájil víru
v Kristovo božství, jak bylo definováno na nicejském
koncilu. Za své postoje byl několikrát poslán do
vyhnanství. Podporoval rozvoj mnišství. Zemřel
v roce 373 v Alexandrii.
3. květen - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana
Křtitele. Byl jedním z prvních, kdo šli za Ježíšem.
Evangelia a Skutky apoštolů uvádějí jeho jméno
pouze v seznamu apoštolů, další zprávy o jeho životě
nejsou věrohodné.
Jakub, syn Alfeův, je prvním představeným obce
v Jeruzalémě, je autorem jedné z epištol. Josephus
Flavius píše, že byl r. 62 ukamenován na popud
židovského velekněze Annáše II.
Slavení tohoto svátku souvisí s posvěcením římské
baziliky Dvanácti apoštolů.
5. květen – 6. neděle velikonoční
6. květen - památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka
Jan Sarkandr se narodil r. 1576 ve Skočově
v těšínském Slezsku, v Olomouci a v Praze studoval
filozofii a později teologii v Grazu. V r. 1606 uzavřel
manželskou smlouvu, ale už po roce - zřejmě jako
vdovec - přijal nižší svěcení a v r. 1609 byl v Brně
vysvěcen na kněze. Za stavovského povstání byl
obviněn z velezrady, zatčen, v olomouckém vězení
vyslýchán na základě útrpného práva, kdy byl nucen
vyzradit zpovědní tajemství. Zemřel na následky
mučení 17. 3. 1620 v Olomouci, kde je i pochován.
9. květen - slavnost Nanebevstoupení Páně
12. květen – 7. neděle velikonoční
14. květen - svátek sv. Matěje, apoštola
Byl zvolen za apoštola na místo Jidáše. Podle Skutků
apoštolů byl s Ježíšem od počátku jeho veřejného
působení až po jeho nanebevstoupení. O jeho dalším
životě nemáme žádné věrohodné zprávy. Jeho ostatky
leží v Santa Maria Maggiore v Římě a v německém
Treviru.
16. květen - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka
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Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku. Stal
se notářem, později byl vysvěcen na kněze. Byl
farářem u sv. Havla a kanovníkem kapituly u sv. Jiljí
a na Vyšehradě. Arcibiskup Jan z Ještejna ho
jmenoval generálním vikářem. Stál na straně
arcibiskupa proti králi Václavu IV. a hájil svobodu
a nezávislost církve. Pro tento postoj byl podroben
výslechu a mučení za osobní účasti krále. Jeho tělo
bylo vhozeno do Vltavy, potom prozatímně pohřbeno
a později přeneseno k pohřbení do katedrály. V roce
1721 byl prohlášen za blahoslaveného a 1729
za svatého.
19. květen - slavnost Seslání Ducha svatého
20. květen - památka sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
Narodil se r. 1751 v Tasovicích u Znojma. Vyučil se
pekařem,
v Římě
vstoupil
do
kongregace

redemptoristů, kde byl r. 1785 vysvěcen na kněze.
Působil ve Varšavě, kde založil první klášter
redemptoristů severně od Alp. Za napoleonských
válek byl nucen přesídlit do Vídně, kde byl velice
oblíben. Ke konci života dosáhl souhlasu k působení
redemptoristů na rakouském území. Zemřel r. 1820,
r. 1909 byl svatořečen.
26. květen - slavnost Nejsvětější Trojice
30. květen - slavnost Těla a Krve Páně
31. květen - svátek Navštívení Panny Marie
V Čechách se tento svátek slavil poprvé 28. 4. 1387,
zavedl ho arcibiskup Jan z Jenštejna. Na jeho
naléhání rozšířil papež Urban VI. slavení tohoto
svátku pro celou církev. Tímto svátkem vrcholí měsíc
květen, věnovaný v lidové zbožnosti úctě k Panně
Marii.

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

Krzysztof Penderecki (1933) – Credo

Cyklus Církevní rok v hudbě ukončíme
před prázdninami dílem Krzysztofa Pendereckého,
který je představitelem hudební avantgardy druhé
poloviny 20. století. Tohoto polského skladatele,
dirigenta, pedagoga, člena mnoha světových akademií,
čestného doktora celé řady univerzit, nositele řádu Bílé
orlice nejspíše známe jako tvůrce hudby k filmu
Andrzeje Wajdy „Katyň“. Jenže jeho dílo je daleko
významnější. Začal skládat již v osmi letech, ve dvaceti
třech letech vyhrál tři nejvyšší ceny polské skladatelské
soutěže, zanedlouho potom je považován za tvůrce
nového hudebního stylu – sonorismu. Do světa proráží
Pašijemi podle svatého Lukáše, Polským Requiem,
Sedmi branami Jeruzalémskými.
Nahrávka Pendereckého Creda pořízená jedním
z nejlepších světových dirigentů Helmuthem Rillingem
získala v roce 2001 Grammy Award za nejlepší
pěvecký sborový výkon.
Vít Rozehnal

Tam&Tam – číslo 5, ročník 4, květen 2013

Strana 3

PAN FRANTIŠEK BARTUNĚK
Pana Františka mnozí čtenáři TamTamu dobře znají. Dlouholetý dirigent chrámového sboru, člen dechového orchestru, výborný hudebník, vášnivý zahrádkář – to vše jsou charakteristiky, které nám dávají nahlédnout do jeho života. A tento rozhovor nám ho ještě více přiblíží.
Asi většina čtenářů Vás má spojeného s chrámovým sborem v kostele
sv. Jana Křtitele v Šumperku. Povězte nám něco o Vašem působení
v něm.
Chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele vznikl už po druhé světové
válce, v roce 1945. Tehdy nesl název Český sbor a jeho tehdejším dirigentem byl pan Josef Pěnica, který byl i výborným varhaníkem.
Hned v roce jeho založení zpíval tento sbor na půlnoční. Byli tam tehdy skvělí zpěváci. Já jsem do sboru začal chodit až v roce 1970. Když
v roce 1977 zemřel pan Pěnica, sháněl se někdo, kdo by byl jeho nástupcem. Pátralo se po někom, kdo by na to měl vzdělání, ale nikdo se
nenašel. Tak jsme začali hledat ve vlastních řadách. Kdosi poukázal na
mě, toho se všichni chytli, a tak jsem se ujal dirigentství já. Nějaké
hudební zkušenosti jsem měl - na gymnáziu v Uničově jsem získal
skvělou průpravu v harmonii i dirigentství. Navíc jsem pocházel
z muzikantské rodiny a dá se říct, že jsem uměl zahrát téměř na každý
dechový nástroj. Tatínek byl varhaník v Troubelicích, stejně tak i můj
starší bratr. V našem obýváku se často nacvičovali různé doprovodné skladby ke mši. K hudbě jsem měl
tudíž velmi blízko.
V rámci našeho sboru existovala ještě malá sestava zpěváků, která doprovázela církevní pohřby. Tento
sbor vedl pan Eduard Pospíšil. Po jeho smrti v roce 1991 jsem převzal dirigentství i zde. V té době se náš
sbor ztenčil – skupina mladých - pod vedením Vítka Rozehnala - si založila vlastní sbor, dnes známou
Scholu od svatého Jana Křtitele.
A doprovázíte pohřby i nyní?
Mám za to, že jsme doprovodili kolem 600 pohřbů v Šumperku a okolních vesnicích. V současnosti je
však náš sbor spíše nepočetný, tak 8 altů, 6 sopránů, 2 tenoři, 2 basi, takže neexistuje nějaká speciální
sestava pro doprovod pohřbů; zpívají na něm všichni. Doprovázíme proto jen některé pohřby šumperské,
na víc si už netroufáme. Je nás přeci jen málo, není to tak, jak to bývalo, kdy sopránů bylo dvanáct, altů
osm, tenory tři, basi tři…
Dříve jsme s chrámovým sborem zpívávali všude možně – v blízkém okolí i v zahraničí. Společně se sborem v Horních Studénkách jsme např. zpívali Korunovační mši v Rakousku, kde jsme byli i vícekrát, dostali jsme se do Polska, zpívali na hodech ve Velkých Bílovicích aj. Pojezdili jsme toho mnoho. Na varhany nás doprovázel a stále doprovází pan Pěnica mladší a několik let i paní Waltraud Pourová.
Jaká je Vaše oblíbená skladba?
Těch je víc. Nedávno jsem např. poslouchal od J. Jakuba Ryby námi nahranou Druhou českou mši půlnoční. Nahrávka je pořízena v roce 1992. Tato mše je rovněž zpívaná - jako ta známější vánoční - je moc
krásná a dá se říct, že je i více liturgičtější.
A jaké byly a jsou Vaše další zájmy?
Mojí největší zálibou je hudba. Jak bylo řečeno, kořeny muzikantství jsem získal už v rodině. Nechodil
jsem do žádné hudební školy, ale s tátou jsme všichni „muzicírovali“. Já hrál druhé housle, bratr první a
táta třetí. A když to neladilo, dostali jsme přes prsty. V době, kdy byl bratr někde s muzikanty, učil
jsem se rovněž hrávat – coby samouk - na jeho křídlovku. A tak jsme později mohli společně hrávat
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v jazzové kapele v Troubelicích, kde hrálo pět saxofonů, dvě
trumpety, jeden pozón. Po přestěhování do Šumperka jsem hrával v tzv. „Městské muzice“ a pak v „Modré muzice“. Když jsem
byl mladý, hrávali jsme i divadlo. Také jsem se – ještě
v Troubelicích - začal učit -jako táta a bratr - na varhany. Ale
táhlo mě to spíše ke sportu, a tak jsem toho brzy nechal. Nejprve
jsem chodil do Orla a poté do Sokola. Věnoval jsem se gymnastice, vzpírání, když jsem byl na vojně, nacvičovali jsme spartakiádu, kde jsem cvičil na hrazdě. Hudbě se věnuji dodnes, právě nedávno jsem přepisoval a rozepisoval party od Laštůvky
z Velkého Polomu. Při naší čtvrteční zkoušce budeme nacvičovat
mariánskou píseň. Čemu se ještě mohu věnovat v současnosti, je
zahrádka ve Vikýřovicích. Zde jsme si se ženou kdysi postavili
malou chatku, kde máme i malé posezení a užitkové i okrasné
záhony a keře. Je zde moc hezky.
Vaše žena nedávno zemřela. Určitě stojí za zmínku, že jste se o ni staral sám a nenechal jste ji
v nemocnici.
Moje žena zemřela minulý rok v lednu. Celý život se starala o rodinu a já byl více méně pryč. Jezdil jsem
služebně mimo domov i na celý týden. A když jsem byl doma, chodil jsem různě hrát. Žena měla dlouho
problémy se zády, před čtyřmi roky musela s nimi na operaci. Ta dopadla dobře. Když jsem však byl hrát
na jednom pohřbu, šla uklízet do sklepa, pro něco se zohnula, a bylo to znovu špatné. Musela jít na druhou operaci do Karviné. Protože to po operaci nebylo stále dobré, dali jsme jí ještě do šumperské nemocnice. Po týdnu jsem zjistil, že má velké proleženiny, a tak jsem si řekl, že to takhle nemohu nechat, a vzal
jsem si ji domů. Lékařka mi to rozmlouvala, že to nezvládnu, že ji za týden přivezu zpět. Ale zvládal jsem
to celé čtyři roky. Chtěla být i zemřít doma, a to se jí vyplnilo.
Povězte nám něco o Vaší rodině
Narodil jsem se v únoru 1932. Moje maminka pocházela ze Střelic, táta z Troubelic, kam se za ním po
svatbě maminka odstěhovala. Měl jsem staršího bratra a dvě starší sestry – já jsem byl „benjamínek“. Už
ani jeden z nich nežije. Se svojí ženou jsem se seznámil na jednom plese. Hrál jsem tam na křídlovku.
Když jsme se v roce 1955 vzali (svatbu jsme měli na úřadě i v kostele v Úsově) nejprve jsme bydleli dva
měsíce v Klopině a pak jsme bydleli u rodičů „na vejminku“ v Troubelicích. Výminek byl velký jako
škola, vlezli by se zde klidně tři rodiny. Přesto jsme se v roce 1962 přestěhovali. Pracoval jsem totiž u
Pozemních staveb Olomouc na Dopravním středisku v Uničově. Když se potom tohle středisko sloučilo se Šumperkem, odstěhovali jsme se do Šumperka i my. Postavili jsme si zde svépomocí družstevní byt.
Máme dvě dcery, jedna je ředitelkou sloučených základních škol v Rapotíně, druhá učí český jazyk na
Zemědělské škole v Šumperku. Obě mají dvě dcery a mohu se těšit ze čtyř vnoučat.
A jak vnímáte dění v naší farnosti?
Jsem už opravdu velký pamětník dění v naší farnosti. Prožil jsem zde mnoho pěkného, i díl toho bolavého, tak jak to život přináší každému. Ještě než jsem dostal první infarkt, pomáhal jsem na různých brigádách v kostele a potom i na středisku. Teď se musím šetřit. V prosinci a lednu jsem byl dva měsíce
v nemocnici, dávali mi sedm měsíců života, když na operaci nepůjdu. Měl jsem špatnou čtvrtou chlopeň.
Tak mi voperovali novou. Cítím se podstatně lépe, nezadýchávám se do schodů, je to fajn.
A několik slov na závěr?
Mou oblíbenou skladbou je „Credo“ ze mše hudebníka Valenty, rodáka z Písařova. A slova „V Tebe věřím, Bože můj. Důvěřuji v Tebe“ jsou i mým krédem. A co bych ostatním vzkázal? Aby ti, kteří mají hudební sluch, si ho nenechávali pro sebe, a přišli zpívat.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ
CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com)

... TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH ...
Ta slova, že Ježíš „třetího dne vstal z
mrtvých“, jsou vlastně jádrem celého vyznání víry a
měla by být jádrem celé křesťanské víry. Bylo by na
místě položit si otázku, do jaké míry hraje Kristovo
vzkříšení v mé víře roli? To by měla být otázka pro
každého z nás, otázka velice důležitá. Zcela
prakticky: když se budete třeba připravovat k svátosti
pokání, tak si nakonec
uvědomte své hříchy, o
kterých jste přemýšleli, a pak
skutečnost Kristova vzkříšení.
Abychom si jasně uvědomili,
že naše hříchy se nás třeba
dotýkají v té chvíli velmi
bolestně, ale že naděje není v
nich, ale ve vzkříšeném
Kristu. Je to zdánlivě velice
banální, ale je to moc
důležité. Máme totiž sklony
věnovat největší pozornost
právě tomu, co nám zrovna
tlačí na palec a ne tomu, co je
nejdůležitější.
Kristovo
vzkříšení
bezesporu nejdůležitější je.
Když
byste
něco
podrobnějšího četli o vzniku
evangelií, dozvíte se tam, že
historie utrpení a k tomu
připojené vzkříšení bylo
jádrem,
okolo
kterého
krystalizovala evangelia. To
byl ústřední bod. Ježíšovo
vzkříšení je věc, která je
striktním způsobem nedokazatelná. Nemůžeme podat
jasný a objektivní důkaz, jak my tomu dneska
rozumíme, že Ježíš vstal z mrtvých. Ovšem tím
vůbec není řečeno, že naše víra visí jen tak ve
vzduchu, to ne. My se opíráme o víru našich
předchůdců a tedy zejména o víru apoštolů. A
nejenom o tu víru samotnou, ale i o všechny
okolnosti, jež kolem toho byly.
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Ježíš,
který
zemřel na kříži, byl
vlastně pro své okolí člověkem prokletým. Pro Židy
přece
platilo: „Proklet,
kdo
visí
na
dřevě.“ Apoštolové, kteří byli spjati s židovstvím, či
kteří z něho vyšli, začali po vzkříšení a seslání Ducha
sv. hlásat víru v tohoto Krista jako vzkříšeného.
Dělali věc, kterou bychom rozumně označili za
nerozumnou, protože přece s
tím se nemohli chytit. Tento
Ježíš měl přece nejhorší
pověst. Pověst zločince a
vyvrhele a oni hlásali - ó,
hrůzo - že vstal z mrtvých.
Jak k té víře přišli,
vždyť ve chvíli, kdy Ježíše
křižovali, utekli, až na Jana?
Nu, nedá se to vysvětlit jinak,
než že sami museli prožít
otřesný zážitek setkání s
Ježíšem, který by jejich
názory zcela přestavěl a který
by je zbavil i strachu. Že
museli prožít něco tak
mohutného, že nemohli jinak,
než kázat, přestože jim z toho
nekoukala žádná vyhlídka.
Žádné jiné motivy nemohli
mít.
Takhle nějak to bylo.
My se opíráme o to, že se
vzkříšeným
Kristem
se
setkala řada lidí, že našli
prázdný hrob, že mezi Židy se
rozšířila ta lež, že hrob
vyprázdnili Ježíšovi učedníci a Kristovo tělo unesli tohle jsou všechno jen takové pomocné vedlejší věci,
které nám o tom mluví. Ale tím hlavním důkazem
pro Kristovo vzkříšení asi zůstává víra apoštolů ve
vzkříšeného Pána, kterou apoštolové hlásali a která se
jinde nemohla vzít.
Jestliže Kristus vstal z mrtvých a jestli tomu
věříme, pak je ještě třeba o tom mít správnou
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představu. To je to, o čem už tady byla mnohokrát
řeč, nepředstavovat si vzkříšení jako návrat do tohoto
života, ze kterého dotyčný smrtí odešel, ale jako ten
další krok, který leží za hranicí smrti, ale který je
zcela Boží. Vzkříšení není návrat do života, to je
cesta dopředu, k Bohu. Je to překonání smrti životem,
a to životem, který je Boží.
Tento Ježíš tohoto života dosáhl. Proto patřil
nejen do sféry lidské, ale už do sféry božské. Písmo
nám celou tuto skutečnost rozkládá asi tak, jako
hranol světlo. Říká: „Vstal z mrtvých, setkal se s
učedníky, vstoupil na nebesa.“ Už jsem několikrát
říkal, že to „vstoupil na nebesa“ neznamená žádný
vesmírný let. Je to jenom
vyjádření skutečnosti, že
Ježíš je na Boží úrovni. A
že je tam jako vzkříšený
člověk - to „člověk“
nesmíme škrtat.
A co nám o tom
všem říká Písmo, kdepak je
popsáno, jak Pán Ježíš
vstává z mrtvých? Je dobře,
že
to
nikdo
neví,
samozřejmě to nikde není
popsáno. Co tam však je,
co se týká vzkříšení? Je
tam několik témat: prázdný
hrob,
setkání
se
Vzkříšeným,
anděl
vysvětlující slovo a dále to,
co
předcházelo
předpověď.
Kromě
evangelií je nejdelší pasáž
o vzkříšení Ježíšově (i
našem) v 1 K 15 - je to
nejrozsáhlejší text sv. Pavla na téma smrt - vzkříšení.
(Je dobré si pamatovat: 1 K 11: večeře Páně,
1 K 12: dary Ducha, 1 K 13: velepíseň lásky, 1 K 14:
opět dary Ducha, jejich užití, 1 K 15: řeč o smrti a
vzkříšení; k těmto kapitolám se totiž člověk často
vrací.)
Nejdůležitější z výše uvedených témat je
setkání se Vzkříšeným. Prázdný hrob totiž sám
o sobě je sporná záležitost (viz Mt 28, 11 - 15). Ale
prázdný hrob ve spojení s vysvětlujícím slovem je
věc jiná. To dohromady však směřuje k setkání:
„Jděte do Galileje ...“ Vše doplňuje předpověď,
ze které nejdříve apoštolové nebyli moc moudří, ale
při zpětném pohledu dávala vysvětlení. Předpověď -
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odsouzení - smrt - vzkříšení: vše dohromady dává
smysl celé události.
Podíváme se nyní na některé novozákonní
texty, které s tím vším souvisí, abychom si je aspoň
trochu osvětlili. Matouš, Marek a Lukáš svá
vyprávění v podstatě končí ukřižováním. Nejde jen o
to, že poslední kapitoly v některých rukopisech
nejsou, ale zejména o literární hledisko. Pro ty, kdo
uvěřili v Ježíše jako Pána, nebylo třeba tolik
zdůrazňovat, že Ježíš je vzkříšen, ale bylo třeba
vyzvednout, že on skutečně trpěl a zemřel. Lidé, kteří
uvěřili po kázání apoštolů, se setkali se zvěstí o
vzkříšeném Ježíši a zejména s jednáním v moci a síle
Ducha svatého. Ježíš je pro
ně Spasitel a teď je třeba jít
zpět a říci: „Ano, to je ten,
kdo zde skutečně žil a
zemřel.“ Teprve později se
řekne: „Ano, je to ten,
kterého
položili
do
jesliček.“ Tedy postup
nebyl chronologický a
novozákonní spisy jsou
vystavěny podle toho, jak
bylo evangelium hlásáno.
Hlasatelé
mluvili
a
zejména jednali v
síle
Ducha svatého, tedy jinak,
než jejich okolí. Hlásali
živého Krista - tedy
vzkříšeného!
Takový
Kristus se nám však může
jevit nedostupný, někde
daleko u Boha. Proto je
třeba tuto zvěst „uzemnit“:
on je také ten, který zde žil
a vzal na sebe naše hříchy (Fp 2, 5 - 11). Celý
pozemský život Ježíšův je zajímavý jenom proto, že
jsme uvěřili v něho vzkříšeného. O vzkříšení se mezi
křesťany mnoho nemluví, ale o kříži a utrpení se
mluví mnohem více, to se dá „vybarvit“ - to však
není to, co člověka chytne za srdce. Bez setkání se
Vzkříšeným nelze křesťanství pochopit.
Nyní se tedy podíváme na některé texty
konkrétně. Matoušova řeč o utrpení končí pohřbem.
Potom je tu několik různých zvěstí: setkání Marie z
Magdaly a jiné Marie s andělem, setkání žen s
Ježíšem, řeč o vojácích - „ukradené tělo“ a
„slavnostní“ závěr. Závěr je důležitý proto, že zde
Ježíš nevypráví učedníkům, jak to vlastně bylo s jeho
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vzkříšením, ale posílá je, aby hlásali a získávali mu
další učedníky. Potom bude vzkříšený Ježíš
poznáván. Je tedy naším úkolem ne zkoumat
vzkříšení, ale poznat se se vzkříšeným Ježíšem. Znát
se se Vzkříšeným není vůbec samozřejmé, ale je to
nesmírně důležité, bez toho se nedá žít plné
křesťanství.
Marek končí popis utrpení opět uložením do
hrobu. Následuje dvojí řeč, týkající se vzkříšeného
Ježíše: ženy jdou pomazat mrtvé tělo a setkají se s
andělem, druhá mluví o různých setkáních se
Vzkříšeným. Není to však chronologický popis!
Časová posloupnost je naprosto nezřetelná, ale i
nedůležitá. Zásadní, z toho plynoucí, závěr je, že
Ježíš žije - nezůstal ve své smrti.
Lukáš opět končí řeč o utrpení pohřbem, pak
ženy jdou ke hrobu, setkají se s anděly: „Proč hledáte
živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.
Vzpomeňte si, jak vám řekl...“ Lukáš se často
odvolává na slovo buď Ježíšovo, nebo Starého
zákona. Petr pak běží ke hrobu a vrací se v údivu.
Tedy prázdný hrob bez vysvětlujícího slova ještě nic
neříká. Potom následuje krásné líčení cesty do Emauz
(L 24). Přesně vystihuje situaci mezi učedníky a
obrací důraz na slova proroků - tedy židovsky
legitimní výklad. Navíc zde vystupují dva svědci muži, což bylo pro Židy také důležité (na ženy moc
nedali). Poznávají ho při lámání chleba a pak jim
mizí z očí. Vzkříšený Ježíš není uchopitelný,
„polapitelný“ v našem pozemském světě. Svědectví
těchto učedníků se shoduje s tím, co zažil Petr - první
mezi učedníky. Následuje další zjevení jedenácti, kde
Ježíš pojedl a dále slibuje Ducha svatého. Tedy
učedníci mají hlásat evangelium, ale až po obdržení
darů Ducha svatého. I dnes zůstává toto vše v
platnosti. Pro hlásání evangelia je třeba setkání se
Vzkříšeným, rozpomenutí se na slova proroků a
pomazání Duchem. Je to však podmínka nutná, nikoli
postačující.
V Janově evangeliu po pohřbu následuje
Marie Magdalská u prázdného hrobu. Potom

přicházejí Petr a Jan. Petr vejde do hrobu a vidí
plátna a šátek. Druhý učedník „vešel... spatřil vše a
uvěřil“. Neřekl: „Je to jasné,“ uvěřil.
„Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí
vstát z mrtvých.“ Zde je opět ukázáno, že Písmo je
velice důležité. Je-li něco v Písmu, je to věrohodné.
A je třeba uvěřit, protože to není snadno evidovatelná
skutečnost. Následuje setkání Ježíše s učedníky
spojené s darováním Ducha svatého a příběh s
Tomášem. Zde není psáno, že Tomáš šel a vložil ruce
do Kristových ran. On Pánu odpověděl: „Můj Pán a
můj
Bůh.“ Ježíš
říká:
„Věř.“
A
on
odpovídá vyznáním víry, nikoli „zprávou o
ohmatání“. Tomášova věta říká mnohem víc, než
kdyby řekl: „Já jsem si sáhl.“ To by bylo málo,
týkalo by se to dané chvíle. Vyznání víry se však týká
celého života. A evangelium právě vede k vyznání
víry, ne k ukojení zvědavosti. Ježíš říká: „Že jsi mě
viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a
uvěřili.“ Evangelium směřuje do budoucnosti,
nevede k tomu, aby člověk „uvízl“ v minulosti. Je
odrazovým můstkem k praxi hlásání, praxi žití, praxi
dalšího setkávání se s Kristem. Evangelium vede k
tomu, abychom se dnes se Vzkříšeným setkali a v
moci Ducha svatého o tom svědčili. Zkoumání
minulosti má svou cenu, ale ne bez pokračování,
projevování v současnosti. První dodatek (J 20, 30 31) shrnuje velmi důležitou skutečnost: to co je
zapsáno - a není to zdaleka všechno - je zapsáno
proto, „abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a
abyste věříce měli život v jeho jménu.“ Následuje
zjevení v Galileji a rozhovor s Šimonem Petrem. Zde
je zachycena další důležitá skutečnost. Z existujícího
vztahu
mezi
Ježíšem
a
Petrem
plyne
povinnost: „Miluješ mne?“ ... „Pas mé ovce!“ ...
„Následuj mne!“
Shrneme-li tedy, co je v evangeliích, dá se
říci, že nepopisují, jak ke vzkříšení došlo, ale popisují
setkání se Vzkříšeným a důsledky z toho plynoucí
pro ty, kdo uvěřili.
pokračování příště

Májová pobožnost a mše svatá se koná v neděli 19.května 2013
ve 14:30 hod. v kapli sv. Martina na Olšanských horách.

Srdečně zvou farníci z Olšan
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SVÁTOST SMÍŘENÍ
Minule jsme obrátili svoji pozornost na jednu ze dvou svátostí uzdravování – svátost smíření.
Připomenuli jsme si její podstatu a nyní se zaměříme na její konkrétní průběh.

Jak čteme v Katechismu, svátost smíření se
skládá ze tří úkonů kajícníka (lítost, vyznání hříchů,
předsevzetí) a rozhřešení kněze.
Než se na jednotlivé úkony podíváme
podrobněji, tak si připomeňme, že tak, jak se na přijetí většiny svátostí připravujeme, je potřeba připravit
se i na slavení svátosti smíření. Této přípravě říkáme
zpytování svědomí.

kde nebudeme zbytečně rušeni.
Na závěr přípravy se můžeme pomodlit
k Duchu svatému, aby nám pomohl hříchů litovat,
vyznat je a polepšit se.
Také si připomeňme, že součástí naší večerní
modlitby by mělo být alespoň krátké zpytování svědomí spojené s dokonalou lítostí (co to znamená je
uvedeno níže) nad spáchanými hříchy, abychom byli
připraveni na setkání s Bohem, v případě náhlé smrti.
Jak vyzývá i Pán Ježíš v evangeliu: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“ (Mt 24,42)
Po zpytování svědomí následuje lítost nad
spáchanými hříchy.
Lítost

Zpytování svědomí
Při zpytování svědomí si máme nejdříve uvědomit Boží lásku k nám: „Neboť Bůh tak miloval
svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)
Ve světle této Boží lásky poznáváme hřích,
který jsme spáchali a také dobro, které jsme zanedbali. Součástí zpytování svědomí tak není jen poznání
hříchů, ale také zanedbání dobra, které jsem mohl
vykonat a nevykonal jsem.
Pro zpytování svědomí existují mnohá zpovědní zrcadla – vypracované texty na základě Božího
slova. Vhodný je například text desatera – tak jak ho
známe, nebo jak je uveden v Bibli (Exodus 20,1-17;
Deuteronomium 5,6-21); nebo novozákonní texty –
horské kázání (Mt 5,3-10; nebo celé kapitoly 5-7);
modlitba Otče náš (Mt 6,9-13) a mnohé další.
Tato příprava by měla být vykonána, pokud
možno, důkladně, abychom z důvodu povrchnosti a
nedbalosti nezapomněli vyznat těžké hříchy. Proto se
také doporučuje, abychom se připravovali na místě,
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V katechismu čteme pěknou definici: Lítost
je „bolest ducha a odsouzení spáchaného hříchu
spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit.“
Rozlišujeme lítost nedokonalou a dokonalou.
Lítost nazývaná „dokonalá“ je lítost z lásky: Je mi
líto, že jsem svými hříchy zranil Boží lásku. Tato
lítost odpouští i těžké hříchy, jestliže má hříšník
předsevzetí jít ke svaté zpovědi hned jakmile to bude
možné.
Lítost nazývaná „nedokonalá“ je lítostí ze
strachu: Lituji hříchů ze strachu před zvržením, nebo
jinými tresty, které mi jako hříšníkovi hrozí.
Lítost není jen záležitostí srdce – že to musím
cítit – ale je to také úkon rozumu a vůle: „Vím, že
hřích je zlo a já toho lituji, nebo chci litovat.“
Součástí lítosti je také rozhodnutí – už se nikdy hříchu nedopustit – toto rozhodnutí nazýváme
předsevzetí. Předsevzetí je důležitou součástí svátosti
smíření. Někdy se ve svém okolí můžeme setkat
s námitkami: „Vy to máte jednoduché – hřešíte, vyzpovídáte se a můžete hřešit dál.“ To je ale nepochopení svátosti smíření. Její součástí je totiž také právě
předsevzetí: Už se nechci hříchu dopustit a chci učinit konkrétní kroky pro to, aby to tak bylo. To že
v důsledku lidské slabosti a dalších okolností se hříchu dopustíme znova je už věc jiná. Moje rozhodnutí
a jednání po svátosti smíření by ale mělo být zaměřeno na úsilí, už se konkrétního hříchu nedopustit.
Po lítosti a předsevzetí následuje vyznání
hříchů.
Vyznání hříchů
Je to přiznání se ke svému hříchu. Beru za
něj zodpovědnost, nehážu svoji vinu na druhé, nebo
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dokonce na Boha a tak se otevírám Bohu a společenství církve.
Někdy můžeme slyšet otázku: „Proč se vlastně musíme zpovídat? Hřích je přece záležitost mezi
mnou a Bohem. Jen On mě může osvobodit od mých
hříchů. Tak proč se ještě zpovídat knězi?“
Zde bych rád uvedl jednu z možných odpovědí, kterou uvádí P. Jaroslav Studený:
„Na takové názory bychom mohli odpovědět,
že Kristus sám dal apoštolům pověření a moc odpouštět hříchy (Jan 20,21-23). Nechceme však odpovědět tak snadno. Vždyť byste se mohli dále tázat:
Proč to udělal?
Kristus chtěl, aby se událo naše obrácení
k Bohu provždy v lůně velkého společenství Božího
lidu, které nazýváme „církví“. Církev je, jak to vyjadřuje svatý Pavel „tělo Kristovo“, jehož údy jsme my
lidé. Toto příslušenství k církvi bychom si však neměli
představovat příliš „mechanicky“, jako by spočívalo
jen v tom, že jsme pokřtěni a chodíme pravidelně do
kostela. Zde nejde o nějaké příslušenství, ale o
opravdové společenství života a celého osudu.
Všechno, co jako křesťané děláme, dobré i zlé, neděláme jen sami pro sebe, ale jako členové církve, ke
které náležíme. Má to vliv nejen na nás a náš osobní
náboženský život, nýbrž také na celý život církve.
Naše jednání jako křesťanů zvětšuje nebo zmenšuje
věrohodnost církve ve světě. To znamená jinými slovy: Když uznáváme, že jsme se dopustili chyb (nazýváme to zpytování svědomí, vyznání s lítostí) a obrátili se k Bohu (předsevzetí a rozhřešení), což představuje opravdový osobní akt vůle, potom je to i událostí, která se netýká jen nás, ale celé církve a projevuje
se proto v jejím jménu a síle a ve svátosti smíření,
kterou Kristus působí ve své
církvi.
Kněz je přitom jedinou
instancí církve, na kterou se
máme obrátit. On je zde ve
jménu Ježíše a z pověření církve. On jen opakuje, co Kristus
často vyslovil v evangeliu: „Jdi
v pokoji a už nehřeš!“ Svátostnou moc odpouštět předal Kristus apoštolům a jejich nástupcům.
Snad nám pomůže tato
úvaha k tomu, že jednání křesťana není soukromou záležitostí, která se týká jen nás a Boha,
a že každé jednání se dotýká i
spolulidí a že každé selhání
vypovídá o věrohodnosti církve
a ji oslabuje. Náš hřích má tedy
také společenský charakter.
Zrovna tak odpuštění a zprostředkování milosti působí
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nejen na náš osobní život, ale zároveň oživuje zase
celou církev.“
Při vyznání hříchů je potřeba vyznat všechny
těžké hříchy. Ti kteří vědomě nevyznají těžký hřích
nemohou dojít odpuštění, protože nepředložili Bohu
nic, co by jim mohl odpustit: „Vždyť když se nemocný stydí ukázat lékaři ránu, lékař nemůže léčit.“ (Sv.
Jeroným)
Připomeňme také, co bylo uvedeno už minule, že jsme povinni přistoupit alespoň jednou za rok
ke svátosti smíření a to nejlépe o Velikonocích. I
přesto se ale naléhavě doporučuje, abychom přistupovali ke svátosti smíření častěji, protože pravidelná
zpověď, i z „pouze“ lehkých hříchů, nám pomáhá
vychovávat svědomí.
Zadostiučinění
Jak to bylo naznačeno výše, mnohé hříchy
ubližují bližnímu. Je proto potřeba usilovat o nápravu
(například vrátit ukradené věci, očistit pověst toho,
kdo byl pomluven, poskytnou náhradu, atd.) To vyžaduje prostá spravedlnost. Nadto ale hřích zraňuje a
oslabuje samotného hříšníka a jeho vztahy k Bohu a
bližním. Rozhřešení odstraňuje hřích, ale není lékem
na všechno, co hřích uvedl do nepořádku. Hříšník,
který byl zbaven hříchu, musí ještě nabýt plného
duchovního zdraví. Musí tedy vykonat něco navíc,
aby napravil vlastní viny: musí přiměřeným způsobem „zadostiučinit“ nebo „odpykat“ své hříchy. Toto
zadostiučinění se nazývá také „pokání“.
Účinky svátosti smíření
To nejdůležitější je, že nás tato svátost vrací
do stavu Boží milosti – milosti posvěcující – a obnovuje naše přátelství s Bohem.
Cílem a účinkem této svátosti
je tedy smíření s Bohem, smíření s církví, smíření s druhými
a sami se sebou. Skrze ni Bůh
uzdravuje zranění naší duše
způsobené hříchem.
Na závěr uvádím opět
jedno svědectví. Mons. Giuseppe Ghiberti, je biblista, který stojí v čele Diecézní komise
pro Turínské plátno, a přichází
tak velmi často do kontaktu
s touto
vzácnou
relikvií.
V květnu 2010 popsal pro Vatikánský rozhlas svoji zkušenost:
„Mám v tomto ohledu
tak trochu privilegium, což
přináší určité riziko. Jsem totiž
celé hodiny v přímém kontaktu,
tedy ve vzdálenosti několika
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metrů či decimetrů, s Turínským plátnem, což většina
lidí nikdy nezakusí. To vytváří takové duševní rozpoložení, které se trochu liší od toho, které zakoušejí
ostatní. Celou tu dobu jsem si proto neustále pozorně
říkal: teď se na chvíli zastav. Zejména během výstavu
brzo ráno ještě před začátkem bohoslužby jsem se
před plátnem zastavoval. A měl jsem příležitost k
dialogu, mohl jsem si uvědomovat hlouběji podrob-

nosti utrpení: na hlavě, těle, rukou, nohách. Velmi
spontánně tu pak vyvstává srovnání s vlastním životem. Tato hlava trpěla, protože já jsem tou svou neuvažoval vždycky správně; toto tělo trpělo, protože já
jsem svému tělu dovolil to, co pro něj bylo důvodem
utrpení; moje ruce, moje nohy šly tam, kam on si
přál, aby nešly... Plátno se tak stává motivem dialogu, rozvažování, prosby o odpuštění.
P. Petr Káňa

O zpovědi...
„Když dostanu rozhřešení, nerozplývám se v děkovných modlitbách k Bohu, ale myslím prostě s vděčností
na to, že mi Bůh oblékl úplně bílé šatičky a vyměnil mi halenu. (...úplně čisté šaty, úplně čistě oblékl...)“
(Sv. Terezie z Lisieux)
„Ve zpovědnici se nevymlouváme, ale vyznáváme. Bez lítosti není odpuštění.“
(Josef Doubrava)
„Vyznání hříchu uvolňuje člověka k naslouchání Božího hlasu a Božího vedení.“
„Když vytáhneš rybu z vody, tak nemůže dál žít. Právě tak je tomu s člověkem bez Boha.
A právě skrze svátost smíření se člověk vrací do společenství s Bohem, tak jako ‚ryba do vody‘.“
(Sv. Jan Maria Vianney)
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SVĚTEC MÉHO SRDCE
KAREL I.
(17. srpna 1887, Persenbeug, Rakousko – 1. dubna 1922, Funchal, Madeira, Portugalsko)
Blahoslavený císař Karel I. (král český jako Karel III., král uherský jako Karel
IV.) z Habsbursko-lotrinské dynastie byl (nekorunovaný) poslední císař
rakouský, poslední král uherský a (nekorunovaný) poslední král český (1916 –
1918). Církev uctila Karla za to, že své náboženské povinnosti plnil poctivě,
upřímně a z hlubokého přesvědčení, svou křesťanskou víru stavěl před každé své
politické rozhodnutí a svou politickou roli vnímal jako roli mírotvorce během
války, obzvláště pak po roce 1917. Dne 3. října 2004 jej papež Jan Pavel II.
blahořečil. Při beatifikační mši mimo jiné řekl: „Nejdůležitějším úkolem
křesťana je hledání, rozpoznávání a následování Boží vůle v každé záležitosti.
Křesťanský státník, císař a král Karel I. přijímal tuto výzvu každý den. V jeho
očích byla první světová válka něčím děsivým. Uprostřed válečné vřavy se
usilovně snažil napomáhat mírové iniciativě mého předchůdce Benedikta XV.“
Salcburský biskup doporučil císaře Karla za patrona křesťanské Evropy. Jeho svátek byl ustanoven na 21. října,
což je datum jeho sňatku s princeznou Zitou Bourbonsko - Parmskou.
Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Maria, jak znělo celé jeho jméno, se narodil 17. srpna 1887
v Persenbeugu v Dolních Rakousích. Jeho otcem byl arcivévoda Otto, synovec císaře Františka Josefa I.; matkou
Marie Josefa Saská, dcera saského krále. Karlova matka vychovávala chlapce vědomě v katolické víře, každý den
jej brala s sebou na mši sv. Byl veden k lásce k bližnímu a k dobročinnosti. Vyrůstal z něho jemný, spíše
zakřiknutý chlapec. Hodně četl, měl talent na jazyky. Vystudoval gymnázium ve Vídni; dva roky studoval
na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Po ukončení studia v r. 1908 byl přidělen k 7. pluku lotrinských
dragounů do Brandýsa nad Labem. Zde prokázal dobrou znalost češtiny nejen při různých společenských
záležitostech, ale i v běžném styku s vojíny. Karel si Brandýs i
Čechy velice oblíbil a zámek dokonce 28. 10. 1917 koupil.
Dne 13. června 1911 se zasnoubil s princeznou Zitou,
kterou při zásnubách překvapil větou: „Nyní si musíme
vzájemně pomáhat do nebe!“ Ještě před svatbou odjela Zita do
Říma vyprosit si při soukromé audienci u papeže Pia X.
požehnání pro nastávající sňatek. Papež označil arcivévodu
Karla jako budoucího císaře, nástupce Františka Josefa (v té
době ještě žil první následník trůnů František Ferdinand) a jako
toho, kdo se stane zdrojem požehnání pro svůj lid, které však
bude zřejmé až po jeho smrti (toho bylo oficiálně dosaženo v r.
2004 beatifikací papežem Janem Pavlem II.). Dne 21. 10. 1911
proběhla na zámku Schwarzau velkolepá svatba (na snubních
prstenech bylo vyryto „Pod ochranu Tvou se utíkáme“). Krátce
po svatbě se novomanželé vydali do Mariazell, aby se na tomto
poutním místě modlili za své manželství a za dostatek sil ke
zvládnutí budoucích úkolů. Manželství Karla a Zity bylo
harmonické, Zita byla Karlovi velikou oporou. Narodilo se jim
osm dětí.
Mladá rodina žila poklidným životem až do 28. června
1914, kdy byl proveden atentát na následníka trůnu Františka
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Ferdinanda d´Este, což se stalo záminkou pro začátek 1. světové války. Karel se stal bezprostředním následníkem
trůnu. O přípravách na válku s ním ale nikdo nejednal, na zahájení války neměl vliv, byl zcela mimo rozhodování.
Na začátku války byl převelen k vrchnímu velení v Těšíně. Své velitelské schopnosti mohl prokázat v roce
1916 v tažení proti Itálii. Na bojišti zažil hrůzy války a hluboce jím to otřáslo. Po bitvě u Soči ho viděli, jak stojí se
slzami v očích nad mrtvými a říká: „Z toho se před Bohem nemůže nikdo zodpovědět. Udělám s tím konec, a to co
nejdřív.“ Snažil se zbytečně neprolévat krev svých vojáků, proto mnohdy brzdil to či ono rozhodnutí. Později jako
panovník zrušil některé vojenské tresty, zakázal bombardování civilních cílů a církevních památek. Požadoval, aby
divize i tam, kde se bojuje, měla možnost jít na mši svatou a přijmout svátosti. On sám si navzdory všem
povinnostem našel každý den půlhodinu na modlitbu růžence. Karel byl terčem odporu generality pro své
„humanistické blouznění“, jak byly nazývány jeho rozkazy sloužící k ušetření životů a lidského utrpení.
Po smrti císaře Františka Josefa dne 21. 11. 1916 se ujímá vlády v těžké době války. Hodnost panovníka
chápal jako závazek a osobní povolání od Boha, vnímal sám sebe jako otce svých národů. Jeho nástup na trůn
provázela amnestie politických zločinců. Vytvořil zákon na ochranu nájemníků. Od června 1917 mělo díky němu
Rakousko jako první země na světě Ministerstvo sociální péče, které se stalo příkladem pro mnoho jiných států.
Mírové snahy, výhrady k neomezené ponorkové válce, zákaz bombardování měst a pozitivní odpověď na
mírové výzvy papeže Benedikta XV., jenž byl považován za spojence Itálie, vedly ke stále hlubšímu rozporu Karla
s německou říší, ale též s německými národními spolky ve vlastní zemi. Karel sice odmítal jakékoli nasazení
bojových plynů, nemohl však zamezit tomu, že převážně vlivem
německého velení došlo v některých bitvách k jeho použití. Sám
si byl vědom bídy a hladu války a neváhal svůj životní styl
přizpůsobit těmto okolnostem. On i jeho rodina se živili jen
z válečných přídělů, zřizoval polní kuchyně, poskytl dvorní
spřežení k dispozici pro transport uhlí do Vídně apod.
Karlovy snahy z října 1918 o záchranu aspoň rakouské
části monarchie a vytvoření spolkového státu s rozšířenou
svébytností pro jednotlivé národy přišly příliš pozdě. Po rozdělení
Rakouska-Uherska Karel sepsal dne 16. 10. 1918 Národní
manifest, v němž zprošťuje povinnosti věrnosti své poradce,
spolupracovníky a vládní představitele. Listina je někdy
považována za oficiální abdikaci Karla I., ačkoli se v textu tento
výraz neobjevuje a císař naopak vyjádřil, že nikdy nepřestal cítit
svou povinnost být panovníkem svých národů. Jednalo se o jeho
poslední pokus o záchranu mnohonárodnostního soustátí. Toto
prohlášení přispělo k pokojnému převzetí moci v zemi, neboť se
zakladatelé tzv. nástupnických států mohli odvolat na Karlovu
vůli a úřady se nestavěly proti nim.
Karel se vzdal účasti na řízení státních záležitostí a byl nucen se odstěhovat se svou rodinou z Vídně do
Eckartsau, kde zpočátku celá rodina hodně strádala. K překvapení přítomných dal 31. prosince 1918 zpívat Te
Deum jako poděkování za všechno, co rok 1918 přinesl, a své rozhodnutí vysvětlil slovy: „Tento rok byl tvrdý, ale
mohl být ještě mnohem horší. Nemůžeme z Boží ruky přijímat jen dobré, nýbrž musíme být vděční za všechno
ostatní, ať je to jakkoli těžké a bolestné. Nepřinesl snad tento rok konec války? A za mír je každá oběť a každé
odříkání oprávněná a levná cena.“
Dne 3. dubna 1919 byl zveřejněn rakouskou vládou zákon o vypovězení císaře ze země, jeho majetek byl
zkonfiskován, císař pomlouván a urážen. Karel odešel s rodinou nejprve do Švýcarska, v r. 1921 byl poslán do
vyhnanství na ostrov Madeira. Těm, kteří v těžkých chvílích stáli na jeho straně, řekl: „Musíme za vše děkovat
Bohu, protože jeho cesty nejsou naše cesty. Mým veškerým úsilím bylo vždy poznat co nejzřetelněji Boží vůli a
plnit ji co nejdůsledněji. Jen nereptat!“
Kvůli nedostatku financí bydlela rodina v nehostinném a vlhkém domě. Na jedné z cest do města se Karel
nachladil a ulehl se zápalem plic. Tehdy se ještě více modlil a opakoval: „Musím tolik trpět, aby se mé národy opět
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sjednotily.“ Posílen Tělem Páně, před vystavenou Nejsvětější svátostí, se slovy „Buď vůle Tvá, Ježíši, Ježíši,
přijď!“ ve věku 34 let dne 1. dubna 1922 umírá. Pohřben byl na Madeiře dne 5. dubna, dle habsburské tradice bylo
jeho srdce vyňato a uloženo v klášteře Muri ve Švýcarsku.
Historikové se rozcházejí v názoru na Karla a jeho vládu. Jedním z nejkritičtějších je Helmut Rumpler,
vedoucí Habsburského úřadu Rakouské akademie věd, jenž Karla popsal jako diletanta, vnitřně příliš slabého, aby
mohl čelit všem výzvám osudu, a jako nevalného politika.
Nicméně většina ostatních vidí Karla jako statečnou a čestnou postavu, která se jako císař a král pokusila
zastavit běsnění 1. světové války. Anglický spisovatel Herbert Vivian napsal: „Karel byl velký vůdce, posel míru,
jenž chtěl zachránit svět od let války. Státník, jenž dával naději na záchranu svého lidu navzdory komplikovaným
problémům v říši. Král, jenž svůj lid miloval nade vše, statečný muž, ušlechtilá duše, vznešený člověk, svatý, z
jehož hrobu vzchází požehnání.“ Francouzský romanopisec Anatole France o něm prohlásil: „Císař Karel byl
jediný muž v čelní pozici, který vyšel z války čestně. Byl to světec, ale nikdo ho neposlouchal. Upřímně si přál mír,
a proto jím svět pohrdl. Nabízel nádhernou šanci, která byla promarněna.“
Císař Karel přijal nesnadnou službu panovníka a úkoly s ní spojené jako pověření od Boha a jemu svěřoval
své myšlení, rozhodování a jednání. Kéž i my máme důvěru a odvahu v náročných situacích našeho života neklesat
na mysli, ale vložit svůj život do Božích rukou.
Anička Rozsívalová

KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ
Z knížek sídlících na mé poličce bych vám dnes ráda nabídla dvě dosud
novotou vonící. Autorem první z nich je nedávno zemřelý uznávaný soudní znalec
v oblasti psychologie a sexuologie – pan Slavomil Hubálek. Začtete-li se do jeho
Zpovědníka vrahů (nakl. Daranus 2012), poměrně snadno vstoupíte nejen do světa
pacientů, sexuálních deviantů a zločinců, ale otevře se vám i vhled do života autora
– člověka, jenž se nezaprodal nejen režimům a korupcím v mnoha podobách, ale
dokonce ani vlastní důležitosti a sebestřednosti, což je víc než sympatické. Svým
životem totiž zcela přirozeně a s velkou mírou empatie ukázal, že naše místo je a
má být všude tam, kde jsou lidé, a to i tehdy, jsou -li to zločinci. Ano, místy se tají
dech nad tolika uvedenými špatnostmi a násilnostmi, určitě se nejedná o čtení pro
děti a slabší povahy, ale hodnotu knížky vidím právě v nezkresleném vnímání
světa, o němž bychom možná raději nevěděli a neslyšeli, protože tak často o sobě
smýšlíme jako o té lepší části lidstva ...
Zajímavá novinka vyšla před časem i v Karmelitánském nakladatelství.
Hovory v Jeruzalémě nabízejí názory bývalého milánského arcibiskupa a kardinála
Carla Maria Martiniho (možná si pamatujete část jeho „myšlenkové závěti“ církvi,
která byla loni zveřejněna a diskutována na internetu, v KT i jinde.) Rakouský jezuita
G. Sporschill se svého spolubratra Martiniho ptá, oč by asi Ježíš usiloval dnes, kdyby
žil v naší době, klade otázky o víře, pravosti a ceně lásky, otevírá kapitoly
o budoucnosti mládeže v církvi, v některých pasážích neskrývá ani smutek či
zklamání z toho, kde se církev míjela či míjí s tím, co má být jejím posláním. Ne se
vším musí každý souhlasit, o to ale ani nejde. Přednost této knížky vidím v její
otevřenosti či snaze o otevřenost, kterou po církvi v poslední době tak často žádá i
papež František.
A. Havlíčková
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PŮST
Možná vás napadne, proč mluvit o půstu, sotva skončil. Ať vás neděsím: chci vám představit knihu Půst od
Jentezena Franklina a to, jestli vás nadchne k postní praxi, už nechám na vás.  (Nás nadchla.)
Autor knihy není katolík, ale vychází z bible; proto, myslím, může být i nám přínosem. Líbí se mi, že autor
průběžně přirovnává život křesťana k trojpramennému provázku, kde má místo modlitba, půst a almužna (Mt 6, 1 –
18) a ani v této knize nestaví půst nad všechno ostatní; také upozorňuje na to, že Ježíš říká: „Když se postíš,“ a ne
„Jestli se postíš,“ tedy že půst má být běžná součást našeho života. Navíc se postil Mojžíš, Eliáš, Pavel i Ježíš – tak
proč ne já?? Na to není co říct, že? 
Když si knihu půjčíte (v Městské knihovně v Šumperku jednu mají) či koupíte, jistě vás nadchne, jaké
příklady Boží odpovědi na půst Franklin uvádí – v oblasti nejen duchovní, ale i zdraví těla, finanční apod. My jsme
zvyklí spíš se postit v církví stanovené dny, protože se tak spojujeme s Pánem Ježíšem v jeho utrpení, ale nejsme
moc zvyklí se postit za něco a právě takto půst pojímají ve Franklinově společenství. Pokud vás tedy osloví, co
udělal skrze půst Bůh v životě jiných, jistě vás taky napadne: „Já to taky zkusím.“ A jste v tom!  Nebojte se,
mimo úplný půst (který Franklin střízlivě doporučuje na 1 či 3 dny) můžete zvolit třeba Danielův půst (vypustíte
z jídelníčku maso, sladkosti, příp. i chleba – skončíte víceméně na zelenině a ovoci) nebo třeba jen vypustíte 1 jídlo
denně. Myslím, že kde je vůle, tam je i cesta a nějak se postit může každý – nikdo není moc starý ani moc mladý.
A, jak poznamenává autor, vždycky si najdete důvod, proč teď ne, což je ale škoda.
Pokud by vás napadlo, jestli to není manipulace Pána Boha, tak
(nejen) autor knihy si myslí, že ne. Pán Bůh přece rád dává; moc se mi líbí, jak
autor přirovnává modlitbu spojenou s půstem k „řeči k Pánu Bohu na jiné
frekvenci“ oproti samotné modlitbě. A taky uvádí Řím 12, 1 „Pro Boží
milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a
Bohu milou, to ať je vaše duchovní bohoslužba,“ což v půstu můžete doslovně
naplnit. 
Moc se mi líbilo, že ve Franklinově společenství se postí prvních 21
dnů roku. Mají k tomu tuto motivaci: dávají tak prvotiny toho roku Bohu a
podle Mt 6, 33 „hledají nejprve Boží království“ s tím, že ostatní jim bude
přidáno. Byla jsem velmi překvapená, že na začátku roku 2013 se tato výzva
objevila i v ČR (http://jentezenfranklin.cz/).
Přidáme něco málo z našich zkušeností na podkladě knihy: kniha se
mně (Janě) dostala do ruky ve velikonočním oktávu, takže ačkoli jsem z ní
byla přenadšená, postit jsme se začali až po oktávu. Franklin mé svaté nadšení
(a radikálnost postit se úplně) zchladil, tak jsme reálně na 2 týdny zvolili Danielův půst. Byla jsem velmi potěšená,
když se Zdeněk rozhodl připojit – ani ne tak proto, že „ve dvou se to lépe táhne,“ ale spíš že půst dvou bude mít
úplně jinou sílu (to si domyslíte, ani nemusíte číst Franklina ). Seznam úmyslů a lidí jsme měli velmi rozsáhlý (to
budete mít taky, když se zamyslíte, co by ve vašem životě potřebovalo změnit a komu všem by bylo potřeba
pomoct). Paradoxně to zanedlouho vypadalo, že se věci posunuly k horšímu, ale pak nastalo zlepšení.  Dokonce
nás už v průběhu půstu Pán Bůh potěšil něčím, co jsme chtěli, ale co jsme ani neměli na seznamu.  A jak to
všechno dopadlo, vám nepovíme (ne, že bychom nechtěli ), ale ještě jsme s půstem neskončili a taky, jak píše
Franklin ze zkušenosti, většinou se Pán Bůh projeví až po půstu. Snad ještě jednu úsměvnou událost vám připíšu.
Ke konci půstu jsem otevřela (při svačině o mrkvi) bibli a tam v 1 Kor 4, 11 stálo „Až do této chvíle trpíme hladem
a žízní“, což pro mě je potvrzením, že Pán Bůh o našem půstu ví a není mu to jedno. 
Na úplný závěr mám pro vás skvělou zprávu: kniha je k objednání na http://jentezenfranklin.cz/, kde
najdete také základní informace k půstu a taky v již zmíněné Městské knihovně. Nezbývá než nám všem popřát
vytrvalost a trvající nadšení (nejen) pro půst.
Jana a Zdeněk Pacalovi
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XI. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ
VOKÁLNÍ HUDBY
XI. MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS
FERIAE INTERNATIONALES
Šumperk 23. – 26. května 2013
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Farní kostel sv. Jana Křtitele

Zpěv je odpočinkem pro duši a počátkem pokoje.
Uklidňuje rozbouřenou mysl a usmiřuje hněv.
Připravuje lidi k lásce a překonává vzdálenost mezi lidmi.

Sv. Basil Veliký
Šumperský festival je časem setkávání, otevírá dveře duchovní hudby dokořán. Za dvacet dva let bourá
představy o nudě a jednotvárnosti interpretace děl, která provázejí liturgii různých náboženství. Během našeho
sborového svátku si všichni účastníci, hosté i posluchači mohou uvědomit právě ten podstatnější rozměr hudby, to,
že nemusí fungovat jen jako nástroj k doprovodu, k podmalování, k vyplnění mezer. Díla, která budeme moci
vnímat, jsou odrazem vnitřního stavu tvůrců a zpětně působí na všechny přítomné uvědoměním si původu vlastního
rozladění a jsou cestou k opětovnému naladění.
První festivalový večer zahájí pořádající sbor SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE. Své vystoupení
zaměří na českou a světovou duchovní hudbu 20. a 21. století. Ozdobou jistě bude provedení křehkého díla
Bohuslava Martinů Tři písně posvátné. SPEVOKOL ZOLTÁNA KODÁLYA ze slovenské Galanty se ujme
druhé poloviny koncertu. Toto hudební těleso má bohaté zahraniční zkušenosti. Zcela jistě se můžeme těšit na
některé skladby spoluzakladatele sboru Z. Kodályho, který byl nejenom významným maďarským skladatelem, ale
také prezidentem mezinárodní společnosti pro hudební výchovu.
Druhý šumperský festivalový večer bude patřit německému poloprofesionálnímu sboru
MITTELDEUTSCHER FRAUENKAMMERCHOR. Členky sboru pocházejí z různých míst středního
Německa. Soustředí se na interpretaci převážně duchovní hudby posledních sta let. Po našich hostech bude
klášterní kostel dějištěm provedení mimořádného díla současného českého skladatele Miloše Boka – Missa brevis
in Es. Protagonisty budou naši MOTÝLI. Tomuto mimořádnému hudebnímu zážitku bude osobně skladatel
přítomen.
Sobotní závěrečný koncert otevře domácí smíšený sbor AVONOTAJ. V jeho podání budeme slyšet – jak
jinak – židovskou duchovní tvorbu. Za jedenáct let svého působení se sbor zařadil mezi přední české interprety
židovské hudební literatury. Koncert uzavře ojedinělé vokálně – instrumentální uskupení MUSICA PRO
SANCTA CECILIA z Prahy, které se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a
baroka. Soubor vznikl v roce 1992 na půdě pražské Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla (konzervatoř pro
zrakově postižené). Dnes v souboru působí 7 absolventů této konzervatoře. V jeho provedení se budeme moci
zaposlouchat do komponovaného pořadu poezie sv. Jana od Kříže a děl španělské renesance, který je nazván Já o
studnici vím.
V neděli v 9.00 hod. sbory doprovodí slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele.
Celým festivalem bude slovem provázet Stanislav Předota, přední český sólový i ansámblový zpěvák, který
stál při zrodu Scholy Gregoriany Pragensis, natočil několik desítek CD titulů, z nichž mnohé získaly prestižní
ocenění kritiky. Samozřejmě, že při koncertech využijeme i jeho koncertního umění. Na začátku každého večera
Stanislav Předota zazpívá jeden z liturgických zpěvů Petra Ebena.
Vítek Rozehnal
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života
Psycholožka Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková nabízí poradenství a psychoterapii i v novém roce. Procházíte
obtížným životním obdobím, vztahy s ostatními nejsou uspokojivé, máte problémy v partnerském vztahu, stojíte
před životním rozhodnutím, postrádáte smysl života či stojíte o osobní růst? Pak je poradenství určeno právě
pro Vás. Objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy a probíhají v učebně
Centra pro rodinu v UVAXU.
Pravidelné aktivity


Sedmikrásek - program pro předškolní děti a jejich maminky. Každou středu od 9.30 do 11.30 na farním
středisku. Struktura programu: modlitba, říkadla, cvičení, tvořivá dílna



Masáže pro každého – do konce školního roku nebudou!.



Cvičení s rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30
na farním středisku; 25 Kč/lekce.



Angličtina pro začátečníky (každé úterý)
1. skupina Začátečníci I. + III. 16.15-17.15
2. skupina Začátečníci II. 17.30 - 18.30



Němčina pro začátečníky
vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX. Info - 731 402 39

Pro ženy


Modlitby matek – 4 . a 18. dubna v 17.00 na farním středisku

Pro osamělé a ovdovělé


Setkání pro ovdovělé - sobota 18. května 2013 - od 9.30 do 15.00 hod - Biskupské nám. 2. Olomouc.
Přednášky MUDr. Krausové, Bc. Marcely Řezníčkové a P. Cetkovského O. Carm, mše svatá. Společný
odjezd zájemců ze Šumperka v 8.10 z vlakového nádraží. (Sraz v 8.00.) Podrobnosti na www.cprsumperk.
estranky.cz nebo tel. 731 402 395 (Lenka Špatná).



„Stopy v mém životě“ (aneb Co jsem utvořil a co ještě můžu) 30. dubna – v 18. 00 na faře v Bludově duchovní zamyšlení s psycholožkou Mgr. Pavlínou Vaculkovou

NOVÉ PROGRAMY


Herna s hlídáním pro nejmenší. Tuto nabídku mohou využít maminky na mateřské dovolené, které si
potřebují něco zařídit nebo i odpočinout a potřebují v této době pohlídat své děti. O Vaše děti se Vám
postará diplomovaná dětská sestra - Alena Švejkovská Dis. Herna se bude konat každé úterý dopoledne od
8:30 do 11. 30 na farním středisku. Cena za dvě hodiny 60 Kč/ dítě.



Veselé pískání - určeno všem předškolním dětem a prvňáčkům, kteří mají rádi hudbu, zpívají a chtějí se
hravou formou naučit na flétničku. Vždy ve čtvrtek odpoledne od 16:00 hod. na farním středisku. Cena:
15Kč / lekce (1 lekce = 45 min.), vlastní flétnu s sebou.



Klub maminek v Bludově „Farníček“ – Každý pátek od 15. 30 do 17.00, vedoucí Marie Johnová,
hudební a tvořivý program – Alena Švejkovská. Struktura programu: společná modlitba s P. Otou
Sekaninou, pohádka, říkadla, zpíváníčko, tvoření.



Tvořivá dílna korálkování – 9. května v 18.30 na farním středisku. Dílna je určená jak pro děti, tak
rodiče.
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NA CO SE PTÁTE:
Tradiční příměstské tábory "Prázdninové povyražení“
Centrum pro rodinu na prázdniny opět připravuje tradiční příměstské tábory, letos s celotýdenním programem
inspirovaným Cyrilem a Metodějem. Nebudou chybět tvořivé dílny, sportovní programy, vycházky do okolí,
návštěva nějaké zajímavé organizace, program pro rodiče. Tábory jsou určené pro školní děti od 6 let a budou
probíhat ve dvou turnusech, první se uskuteční od 8. do 12. července, druhý od 26. do 30 srpna. Cena tábora - 800,Kč, sponzorská cena 1000,- Kč (pro ty, který chtějí program finančně podpořit). Přihlášky a další informace - na
www.cprsumperk.estranky.cz
¨
„Dva dny s Robinsonem“ pro bludovské děti – 16. a 18. července na faře v Bludově (a okolí). Přihlášky a další
informace - na www.cprsumperk.estranky.cz

ZELENÝ ČTVRTEK PRO DĚTI
V měsících únoru a březnu se 12 zájemců z řad rodičů zúčastnilo třicetihodinového kurzu „Efektivní rodičovství“.
V tomto kurzu si rodiče měli možnost vyzkoušet, jak nejlépe zvládnout klasické a stále znovu se opakující krizové
situace, do kterých se při výchově svých dětí dostávají. Pod vedením zkušené lektorky – Mgr. Marie Kaňovské
z Hranic – společně s ostatními rodiči a také za pomoci praktických ukázek z běžného rodinného života – se snažili
poznat, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz.
Rodiče zde také získali tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti uplatnit v domácím prostředí, načerpali
novou sílu a především chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí – rodičovství.

Jak už patří k tradici, Zelený čtvrtek mohly prožít školní děti z farnosti společně na farním středisku.
Bohatý program, který děti prožívaly ve čtyřech skupinkách, byl zahájen v kapli písničkami a modlitbou. A pak
následovalo putování po jednotlivých zastávkách. O všem, co se váže k Zelenému čtvrtku z hlediska křesťanské
liturgie (Poslední večeře, události v Getsemanské zahradě, mytí nohou, „odlétání“ zvonů do Říma, slavnostní
přenesení Eucharistie do Getsemanské zahrady), se děti dozvěděly na prvním stanovišti. Odtud si mohly odnést
domů skládačku Velikonoční Třídenní na vymalování. Druhé zastavení bylo tvořivé - netradičně zdobená vyfouklá
vajíčka různorodým kořením a nástěnná ozdoba z proutí určitě potěšila nejednu maminku. Na třetím stanovišti se
děti zamýšlely nad obrazem od Leonarda da Vinci „Poslední večeře“ a hledaly odpověď na záludné otázky po
celém středisku. Poslední úkol byl asi nejvíc očekávaný. Každá skupina si udělala těsto na zelené palačinky,
ušlehala zelenou šlehačku a vykrájela si z připraveného těsta nekvašené chleby. Po následném smažení, pečení a
zdobení si děti to, co připravily, s velkou chutí snědly. Nevadila jim ani zelená barva či poněkud rozteklá šlehačka.
Nezbyl ani kousíček. Děkujeme dětem, které se dostavily v hojném počtu (přišlo jich přes dvacet) za to, že byly
vnímavé a šikovné, a čtyřem „vedoucím“ za to, že byli trpěliví a rovněž šikovní.
Lenka Špatná
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RADOST BÝT ŽENOU
V sobotu 13. dubna se uskutečnilo tradiční setkání žen „Radost být ženou“. 25 žen nejen ze Šumperka, ale i
ze všech „světa stran“ (Ruda nad Moravou, Hrabenov, Rapotín, Velké Losiny, Bartoňov, Nový Malín, Hostice,
Zábřeh aj.) se přišlo radovat společně s pozvanou Františkou Böhmovou, která pro zajímavé duchovní slůvko sáhla
do svých úžasných soukromých „análů“. Její úvahy na téma pokora (dopolední vstup) a pýcha (odpolední vstup) se
člověku okamžitě vpily pod kůži a po upřímném vhledu do svého nitra musel snad každý zkonstatovat, že ve svém
duchovním životě je stále jen na začátku. Františka Böhmová je pastorační asistentka a kromě katechezí pro děti od
1. do 3. třídy se věnuje právě přednáškám, vedení duchovních obnov aj. Už jenom názvy jí zpracovaných témat
osloví – O laskavosti a něze, O vděčnosti a důvěře, O pokoji v nás aj. Jistě stojí za zmínku, že její sestrou je známá
Kateřina Lachmanová. Stejně jako ona má i paní Františka veliký dar zajet svými příměry „na hlubinu“. Po
skončení obou vstupů a následných „skupinkách“ se mohly ženy radovat i při dalším programu - společném
tvoření. Podle zájmu si mohly vybrat buď tvoření z přírodnin (dílnu vedla Pavla Špatná), nebo si vyrobit korále či
náramek z korálků ve tvaru pohanky (dílnu vedla Petra Kašparová). Myslím si, že tento den se velice vydařil a
každá z přítomných žen si odnesla nejen svůj vlastnoruční výrobek, ale i povzbuzení do dalších dní.
Lenka Špatná
Na přednášku paní Františky Böhmové jsem šla se zvědavostí a očekáváním - jaká asi bude žena, která ve
své diplomové práci velmi systematicky, komplexně a zároveň poutavě dokázala zpracovat obtížné téma pýchy a
pokory? "Naživo" k té teorii přidala ještě spoustu metafor a příměrů, které mají šanci uhnízdit se v hlavě natrvalo
(zvlášť ty hmatatelné, jako třeba pařáček na knedle ). Okořenila to příklady z vlastního života, které svojí
upřímností a otevřeností svědčí o tom, že na tématu pýchy a pokory nepracuje jen teoreticky. Pýcha je hlavním a
nejnebezpečnějším hříchem, o to více, že je velmi těžké rozlišit, co je pýcha, co pokora a co falešná pokora. Právě
toto rozlišování bylo jedním z hlavních témat, které jsme pak mohly rozvíjet také v práci ve skupinkách, kde bylo
možné se podívat trochu více na tu naší vlastní pýchu. Toto téma mě, asi jako každého křesťana, zajímá už dlouho.
Takto uceleně a pedagogicky kvalitně pojatý výklad, který našel úrodnou půdu více v mém srdci než v hlavě, jsem
zažila poprvé. Děkuji jak lektorce, tak přítomným ženám, s kterými jsem mohla sdílet společenství a radost být
ženou :) .
Pavlína Vaculková

Sobotní program a přednáška paní lektorky byly úžasné. Téma bylo zpracováno výstižně, srozumitelně a
přitom s nadhledem, lehkostí, a zároveň nechyběl ani humor. Byla to snad nejzajímavější přednáška, kterou jsem
kdy slyšela. Možná by nebylo na škodu pozvat ji i někdy příště, třeba i s jiným tématem. I tvoření a celé
společenství bylo moc hezké hned od začátku už tím, jak jsme vše zahájily držením za ruce a propojenou
modlitbou.
Blanka Pospíšilová

SKAUTSKÝ KONCERT
V polovině dubna se mi dostala do rukou pozvánka šumperských skautů na Skautský koncert, který se
konal 19. 4. 2013 v klášterním kostele k příležitosti svátku sv. Jiří – patrona skautů. Výtěžek této akce měl být
věnován jejich kamarádovi - skautovi, který se vážně zranil.
Milé přivítání skatů v kroji, program do rukou a člověk mohl jít hledat místo do zaplněného klášterního
kostela. Na vysokou úroveň provedení a vyprodané sály, kterých skauti dosáhnou svým hereckým umem při
předvádění svěrákových her, si už člověk pomalu zvykl. Zaplnit ale klášterní kostel hudební produkcí, zejména
když většina přítomných netuší, co má od koncertu očekávat – za to už bych uděloval bobříka odvahy, blesklo mi
hlavou.
Sotva dosednu a pozdravím se s nejbližšími, následuje srdečné přivítání a zahájení koncertu. Vzápětí se
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nesou prostorem první velebné tóny varhan. Postupně se rozšiřuje paleta nástrojů, varhany střídají housle, klavír,
klarinet, kytara, kontrabas doprovázený nádherným zpěvem či úžasnou recitací. Každý z účinkujících nabízí to, co
umí nejlépe a v uších zní Vivaldi, Debussy, Dvořák, Rachmaninov, Hurník a jiní velikáni vedle autorů, kteří stojí
právě před námi, hrají vlastní produkci (a k té první skupině se teprve přiřadí).
Dlouhé opakované potlesky mi říkají, že se nejen v mé nevzdělané hudební duši něco pohlo, ale že se i
hudebním vzdělancům koncert líbí.
Nevěřícně koukám na hodinky, že ta chvilička, co právě uběhla, byly skoro 2 hodiny.
Sedím ještě po skončení skautského koncertu chvilku na sedadle a nechávám v sobě doznít to pěkné, jak po
nějakém hlubokém filmu. Mimoděk si vybavuji větu, kterou mají šumperští skauti na internetu: „ .. chtěli bychom,
aby skauting byl místem setkávání a přátelské atmosféry, blízkého kontaktu s přírodou a zároveň místem, kde má
člověk blíže k vyšším hodnotám a ideálům…“ Díky moc za naplňování tohoto poslání, za každého z těch, kdo
vystupoval, za každého, kdo přišel na koncert, za chlapce, který přišel s touto myšlenkou, i za toho, pro kterého byl
koncert uskutečněn.
Jirka Novák

CELOEVROPSKÁ INICIATIVA ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA
A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
Upozorňuji na evropskou občanskou iniciativu „JEDEN Z NÁS“, jejímž cílem je podpořit v
Evropě ochranu lidského života od početí v možnostech kompetencí EU, a jež požaduje, aby EU ukončila financování aktivit, které předpokládají zničení lidských embryí, zejména v oblasti výzkumu, rozvojové pomoci a veřejného zdraví. Iniciativa doufá v zavedení konkrétních etických standardů v Evropě týkajících se respektu důstojnosti každého člena rodiny bez ohledu na jeho stáří a konkrétních opatření zakazující ničení lidského života . Více informací a odkaz k této petici najdete na webových stránkách Hnutí pro život ČR www.prolife.cz.
K. Štenclová

KOSTELY:
ŠUMPERK: Kostel sv. Jana Křtitele, Kostel sv. Barbory, Kostel Zvěstování Panny Marie,
Kostel sv. Jana Evangelisty církev starokatolická, Kostel Českobratrské církve evangelické
BLUDOV:
Kostel sv. Jiří
NOVÝ MALÍN:
Kostel Narození Panny Marie
RAPOTÍN:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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ŠUMPERK

1. Kostel sv. Jana Křtitele
17:50 – 18:00 Slavnostní zvonění
18:00 – 19:00 Mše svatá
19:00 – 20:00 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka
19:00 – 21:00 Stoupej k výšinám – výstup na kostelní věž
19:00 – 23:30 Výstava ornátů a bohoslužebných předmětů
19:00 – 20:30 Dobrodružná cesta kostelem pro děti
20:00 – 20:30 Nechte se oslovit historií a krásou - komentovaná prohlídka
20:30 – 21:15 Koncert Avonotaj
21:15 – 21:30 Seznámení s varhany – povídání, ukázky
21:30 – 22:00 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka
22:00 – 22:30 Nechte se oslovit historií a krásou - komentovaná prohlídka
22:30 – 23:00 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka
23:00 – 23:45 Chvíle k zamyšlení a meditaci se zpěvy
23:45 – 24:00 Duchovní slovo, závěrečná modlitba
2. Kostel Zvěstování Panny Marie
19:30 – 21:00 Koncert
21:00 – 20:15 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka kostela
20:15 – 21:30 Nechte se oslovit historií a krásou - komentovaná prohlídka

3. Kostel sv. Barbory
18:00 – 19:00 Koncert Avonotaj
19:00 – 19:15 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální prohlídka kostela
19:15 – 19:30 Nechte se oslovit historií a krásou - komentovaná prohlídka

4. Kostel sv. Jana Evangelisty
19:00 – 24:00 I.okruh:

II.okruh

Seznámení s historií kulturní památky
Prohlídka originálních stavebních plánů
Prohlídka liturgických předmětů a oblečení
Liturgické knihy
Novodobá farní kronika s historickými záznamy
Prohlídka fotografií
Prohlídka věže a zvonů
Prohlídka hodinového stroje
Pamětní deska obětem první světové války
Prohlídky po menších skupinách - cca 5lidí

5. Kostel Českobratrské církve evangelické
18:00 – 19:00 Hra pro děti
19:00 – 19:15 Úvodní promluva, farářka Hana Ducho
19:15 – 19:35 Komentovaná prohlídka kostela, znaky protestanství
19:45 – 20:00 Slovo o bibli
20:00 – 23:00 Možnost prohlídky historického hodinového stroje ve věži kostela
Tam&Tam – číslo 5, ročník 4, květen 2013
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20:00 – 20:15 Malý varhanní koncert
20:00 – 23:45 Biblický maratón – opisování biblických veršů
20:15 – 20:45 Diakonie ČCE
21:00 – 21:30 Zpěvy z Taizé
21:30 – 21:45 Slovo o bibli
21:45 – 22:00 Malý varhanní koncert
22:00 – 22:30 Diakonie ČCE
22:30 – 23:00 Od folku po metal – moderní křesťanská hudba
23:15 – 23:45 Zpěvy z Taizé
23:45 – 24:00 Slovo na závěr a požehnání

RAPOTÍN



17:00 – 17:45 Slyšte slovo a zpívejte píseň - scénické pásmo o životě sv. Cyrila
a Metoděje
17:50 - 18:00 Společné zvonění zvonů ve všech zapojených kostelech
18:00 - 21:30 Nahlédnutí do farní kroniky
18:00 – 19:00 Prohlídka zákoutí kostela, kostelní věže, prohlídka varhan
19:00 – 20:00 Úvodní slovo duchovního správce a starostů obcí
Koncert duchovní hudby –
SPEVOKOL ZOLTÁNA KODÁLYA – GALANTA, SLOVENSKO
20:00 – 21:30 Prohlídka zákoutí kostela, kostelní věže, prohlídka varhan
21:30 – 22:00 Adorace a Společné ukončení Noci kostelů 2013



NOVÝ MALÍN

17:50 – 18:00 Zahájení slavnostním zvoněním
18:00 – 18:15 Komentovaná prohlídka kostela
18:15 – 19:00 Hra nejen pro děti na téma obrazy a sochy svatých v kostele
18:00 – 20:00 Volná prohlídka kostela a varhan s hudebním vstupem farní scholy
18:00 – 20:00 Prohlídka kostelní věže s doprovodem, možnost navštívit i klenboví hlavní
lodě kostela
18:00 – 20:00 Výstava liturgických předmětů, oděvů, foto ze života farnost
19:30 – 19:45 Komentovaná prohlídka kostela
20:00 – 20:20 Komentovaná prohlídka varhan
20:20 – 21:00 Varhanní koncert
21:00 – 21:15 Závěrečné duchovní slovo


BLUDOV

18:00 Mše svatá
19:00 Prohlídka interiéru kostela s odborným výkladem
19:30 Ukázka kostelního zpěvu
20:00 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů s odborným výkladem
20:30 Prohlídka interiéru kostela s odborným výkladem
21:00 Ukázka kostelního zpěvu
21:30 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů s odborným výkladem
21:45 Závěrečné slovo P. Otto Sekaniny
Volné prohlídky
19:00 – 22:00 Prohlídka interiéru kostela společně s výstavkou historických fotografií
19:00 - 22:00 Prohlídka varhan, možnost výstupu na věž kostela
19:00 – 22:00 Prohlídka hrobky rodu Žerotínů
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OHLÉDNUTÍ ZA POSTNÍ ALMUŽNOU 2013
Před nedávnem skončila doba postní. Právě s dobou postní
bývá spojena charitativní sbírka Postní almužna. Ta probíhá v naší arcidiecézi od roku 2009 a její obdoby se
pořádají i v okolních státech – Postní almužna se jeví jako duchovní formace a obdobné akce doprovodného
prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu,
Rakousku, v Polsku a dokonce i na Ukrajině.
A nyní o samotném ukončení sbírky. Na Květnou neděli se ve farních kostelech šumperského děkanátu
shromáždilo celkem 251 ks postních kasiček. Během doby postní přispěli farníci děkanátu dobrovolným
odřeknutím si požitků celkem 56.702,- Kč. Tím byl překonán loňský výtěžek o 804,- Kč. Tyto získané finanční
prostředky církev prostřednictvím Charity Šumperk použije na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.
Obec
Bludov
Bohdíkov
Bratrušov
Dolní Studénky
Hanušovice
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Rapotín
Raškov
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město pod Sněžníkem
Šumperk
Velké Losiny
CELKEM

Vybraná částka
4.281,00 Kč
1.100,00 Kč
1.908,00 Kč
1.751,00 Kč
5.597,00 Kč
1.236,00 Kč
753,00 Kč
1.315,00 Kč
4.877,00 Kč
652,00 Kč
3.347,00 Kč
2.152,00 Kč
3.751,00 Kč
21.145,00 Kč
2.837,00 Kč
56.702,00 Kč

Vráceno kasiček
25
4
15
13
16
9
3
3
25
2
16
7
17
87
9
251

Každý dárce mohl na spodní části papírové kasičky zaškrtnout, ve prospěch koho by si přál svůj dar použít.
Nejvíce, a to na 26 kasičkách, byla zaškrtnuta možnost „Dle rozhodnutí Charity“. Následovalo 13 kasiček
s úmyslem pomoci „Matkám s dětmi v tísni“ a na pověstném 3. místě se umístil s 12 kasičkami úmysl „Lidé těžce
nemocní a s postižením“. Nechyběl však ani úmysl vlastní; jako příklad uvádím „Zmírnění následků výbuchu plynu
ve Frenštátu pod Radhoštěm“.
Půst byl již od dob Starého zákona spjatý s pomocí bližnímu. Ani Nový zákon nezůstává v této věci
pozadu; evangelium vypráví známý příběh o chudé vdově (Mk 12,41-44, resp. Lk 21,1-4), kdy se Ježíš posadil
proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají peníze do pokladnice. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla i
jedna chudá vdova, která dala dvě drobné mince – konkrétně dvě lepty (což byl řecký výraz pro označení tehdejší
nejmenší židovské mince, dnešním jazykem bych to vyjádřil slovem „halíř“). Nato Ježíš řekl: „Amen, pravím vám:
tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku,
ona však dala ze svého nedostatku“.
Na výtěžek z Postní almužny se proto nelze dívat jen očima nominální hodnoty vybrané částky, ale, jak
pěkně zmínil při setkání zaměstnanců Charity ve Svatém týdnu otec Slawomir, i pohledem duchovním. Díky tomu
jsem osobně při počítání finančního obnosu ze sbírky pociťoval k těmto penězům zvláštní úctu.
Všem štědrým dárcům vyjadřuji poděkování a upřímné „Pán Bůh zaplať!“ za jejich finanční dar. Děkuji
kněžím, charitním pracovníkům a všem, kdo se jakkoliv do této sbírky zapojili. Závěrem mi dovolte pár slov z úst
sv. Ambrože, který se vyjadřuje k této věci následovně: „Ať se bohatí nevynášejí, že oni dali větší částku než
chudí. Větší cenu má groš z mála než celá hromada peněz z mnoha. Jak mnoho kdo dal, to se nepočítá podle toho,
kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo“.
Přeji všem radost z vykonaného dobrého skutku a požehnané prožití velikonoční doby s radostným
očekáváním seslání Ducha Svatého.
Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM MALTÉZSKÉ POMOCI
MŮŽEŠ TO BÝT TAKÉ TY!

Pavla
Pavla zajišťuje organizaci Mše svaté každou druhou sobotu na Domově
důchodců v Šumperku. Dochází sem již od listopadu loňského roku jako
dobrovolnice a dnes se již zná skoro s každým potřebným seniorem, který
využívá služeb nabízených dobrovolníky. Přes týden pomáhá na ošetřovatelském oddělení s krmením uživatelů, předčítá z knížek a časopisů, doprovází je na procházky. Pavla chodí na Domov moc ráda, tvrdí, že si zde odpočine od psychicky náročné práce v administrativě. Našla zde své místo a
snad i poslání pro svůj život.

Míša
Míša chodí za „babičkami“ již třetím rokem. Začala chodit v rámci Pečovatelského kroužku na zdravotnické škole, nyní je již zaškolenou a zkušenou
dobrovolnicí. Na Domově pomáhá při všech společenských akcích, jako
třeba na Josefovské zábavě, Mazaném Filipovi, Stavění májky, při Sportovních hrách nebo Zpívánkách. Míša má „svoji paní“, za kterou pravidelně
dochází, hrají spolu Člověče - nezlob se, Míša jí předčítá z knížky, nebo si
jen tak povídají. O životě, ze kterého senioři v Domově častou zahlédnou
již jen střípek, neboť nemají síly vidět své město, navštívit sousedy, obdivovat kvetoucí parky. Míša vezme za pěkného počasí vozíček a na něm
paní vyveze do zahrady. Cítí se potřebná a spokojená. Rozdává své mládí
a radost ze života. Nezištně, jen tak. Je přece dobrovolnice.

Slávka
Paní Slávka je muzikant tělem i duší. Na pravidelné návštěvy své maminky na Domově důchodců s sebou nikdy nezapomněla vzít kytaru a brzy
zpívala a hrála již pro celé oddělení. Uživatelé jí vidí a ptají se: „Zahrajete
nám?“ Když maminka zemřela, poprosili jsme ji, zda by chodila hrát dál a
to především na pokoje seniorů, kteří jsou již zcela „uvězněni“ v lůžku
a veškerý kontakt s okolním světem jsou pro ně návštěvy, které přijdou až
k nim. A paní Slávka chodí, krásně zpívá a prosvětluje jejich dny písničkami mládí, které tam někde v duši u každého přetrvává. Je dobrovolnicí,
která zůstane v srdcích seniorů již navždy. Pořádá také koncerty, vánoční i
jiné, a to vše za dobrý pocit, který ze svého rozdávání má.

A TAKOVÝCH PŘÍBĚHŮ MÁME JEŠTĚ SPOUSTU… ZAUJALY VÁS VÝŠE ZMÍNĚNÉ PŘÍBĚHY? NAJDETE VE SVÉM PŘEPLNĚNÉM DNI PROSTOR PRO SKUTEČNOU POMOC
BLIŽNÍM? TŘEBA JEN JEDNU HODINU TÝDNĚ?
Od 1. 5. 2013 zahajujeme činnost dobrovolnického centra Maltézské pomoci, kontaktní den je úterý vždy
od 16. do 17. hod. na farním středisku v Šumperku. Rádi uvidíme nejen vážné zájemce o dobrovolnictví,
ale také potřebné, kteří by pomoc dobrovolníka uvítali a s vděkem přijali.

KONTAKT:
Bc. Aneta Svozilová, DiS.
Maltézská pomoc, o. p. s.

Strana 24

Kostelní náměstí č. 4
787 01 Šumperk
Tel.: 731 626 112
e-mail:
sumperk@maltezskapomoc.cz
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Dobrovolnictví bude podporováno a rozvíjeno v těchto programech:




Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením (např. návštěvy v Domově pro seniory,
případně v domácnostech)
Pomoc osobám pečujícím o nemocné
Pomoc při organizaci jednorázových aktivit
Maltézská pomoc, o. p. s. je nestátní neziskovou organizací, jejíž zřizovatelem je České velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů. Jako
charitativní a humanitární organizace zakládá svou činnost na nepřetržité
pomoci trpícím a potřebným. Poslání Maltézské pomoci je vyjádřeno řádovým mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc
potřebným).
Řád Maltézských rytířů vznikl z bratrstva kupců z Amalfi, kteří se kolem
roku 1050 ujali péče o nemocné v již existujícím špitále Santa Maria Latina
v Jeruzalémě. Bratrstvo bylo zorganizováno v mnišský řád bl. Gerardem
Tonque v roce 1099. Řád byl schválen bulou papeže Pascala II. Po odchodu
ze Svaté země řád působil na Rhodu, kde založil rozsáhlý špitál a lékárnu, od
roku 1530 na Maltě, kde byla vedle špitálu řádem založena škola anatomie,
lékařství a chirurgie a posléze univerzita.
V současné době je sídlem Řádu Řím. Po celém světě provozuje desítky zdravotnických zařízení, poskytuje pomoc postiženým katastrofami,
pečuje o poutníky a snaží se tak naplňovat své základní charisma: křesťanské svědectví ve službě potřebným.

Pokud budou zájemci, plánujeme autobus z šumperského děkanátu.
Přihlašujte se na faře v Šumperku nebo na e-mailovou adresu: fasumperk@ado.cz
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V poslední době se často setkávám s dotazy ohledně církevních restituci. Je to složité
téma a bohužel většinou je nemožné na mnoho otázek odpovědět jednoduše a stručně.
Přesto se o to pokusím, ale jistě se vše nevejde do jednoho článku. Tak do toho...
Požádali jsme už o vrácení nějakých pozemků, lesů či nemovitostí? Ne, ještě jsme
nepožádali. Naši děkanátní techničtí administrátoři ve spolupráci z odborem arcibiskupství a dalšími pomocníky už několik měsíců připravuji potřebné podklady pro celý děkanát. Je třeba totiž zjistit
a dokázat, že jsme něco vlastnili před únorem 1948. Znamená to mozolné vyhledávání v archivech, kronikách,
inventářích, u pamětníků jestli nám něco patřilo. Majetek vlastnily různé církevní složky: farnosti, spolky, sdružení, mešní nadace a jejich právním nástupcem jsou dnes jednotlivé farnosti. Vyhledávání původních církevních
vlastníků je o to složitější, že v našem případě mají většinou německé názvy, podobně jak i skoro všechny názvy
obci v našem okolí. Když už najdeme původního vlastníka pozemku, musíme mít dekret arcibiskupa o právním
nástupnictví a také tzv. knihovní vložku z katastru nemovitostí, abychom dokázali, že jsme ho neprodali či nevyměnili. Teď už díky schválenému zákonu nemusíme za tyto vložky platit žádné poplatky. Jinak by to znamenalo
pro nás neúnosné výdaje. Znamená to ale velmi velkou zátěž pro katastrální pracoviště, které je teď "zavaleno"
žádostmi nejen farností, ale i arcibiskupství, řádů, charit... Vůbec jim tuto práci nezávidím... Ke každé vložce musí
být také připojen dekret nebo rozhodnutí Národního výboru či jiného orgánu komunistického státu, na základě kterého nám byl majetek zabaven. To v mnoha případech znamená další vysedávání v archivu. Až tyto všechny doklady budeme mít, což bude v řadě měsíců, budeme moci o vrácení pozemků žádat.
Kolik toho bude? Vrátí se nám všechno?To přesně nevíme. Samotných položek je hodně, několik set. Zákon ale
stanoví, že vydávat se bude jedině ten majetek, který je v tuto chvíli ve vlastnictví státu, nikoli ve vlastnictví krajů,
obcí či fyzických a právnických osob. Je to majetek, jejž nyní spravují Pozemkový fond ČR a Lesy ČR. A to je
další problém. My totiž mnohdy nevíme, kdo dnes nalezené pozemky vlastní. Za těch 60 let byly totiž několikrát
přečíslované, sloučené, vyměněné, prodané. Znamená to další hodiny strávené u počítače, kde na speciálních
webových stránkách zřízených státními úřady, lze tyto údaje zjišťovat - porovnávat staré mapy, vyhledávat čísla. U
některých druhů pozemků to ale vůbec nejde, a musíme se obrátit na vyšší instance. Když to však dohledáme, ve
velké částí případů (pokud ne ve většině) zjišťujeme, že o daný majetek žádat nemůžeme. Patří totiž jiným vlastníkům, než státu. Obce, firmy, soukromníci mají jistotu, že je nebudeme vyhazovat - a je to dobře. Ušetří se díky
tomu spoustu "zlé krve". V podstatě oni všichni dostanou letos od církvi dárek: stanou se pravoplatnými a nezvratnými majiteli pozemků, které nám stát neoprávněně zabavil. Jedině tam, kde se tak stalo už po 1989 roku, po zavedení tzv. blokačního paragrafu, tam bude možnost se majetku domáhat, protože byl převzat protiprávně v době
svobody. Budou to však velmi výjimečné situace. Shrnuto podtrženo: jsme na etapě zjišťování a vyřizování těchto
záležitostí a nic přesně ještě nevíme. Postupně dostáváme na stůl podklady z katastru a pak se teprve bude o majetek žádat státní orgány. Ty pak budou teprve o vrácení či nevrácení rozhodovat.
Co bude, když nám na konec stát vrátí pozemky či lesy? Potrvá to ještě dost dlouhou dobu, než je církev
opravdu dostane. Papír v ruce je teprve sám začátek. Do té doby bude zřízen církevní podnik, který je převezme do
správy. Určitě nebude se o tyto záležitosti starat každý farář. Všechno má na starosti Biskupská konference, která
ve spolupráci s ekonomy vypracuje podrobná řešení. Určitě se nebude majetek prodávat. Před několika dny mi na
úřadě v Olomouci řekla úřednice, se kterou jsem řešil dotace na opravu kostela: "Dostanete majetky, prodáte les a
opravíte kostel..." To ne. Vrácený majetek ( a také náhradu za nevrácený majetek) nesmíme "projíst". Musí posloužit jako základ dlouhodobého financování církve. Jinak za pár let by se z nás stáli opravdoví žebráci. Naopak, pokud se podaří majetek dobře spravovat, budou jednou naše kostely vypadat jako v Rakousku... Ale to bude za hodně let! Prozatím spíše zchudneme, a zajistit chod církve a do budoucna i platy pro kněze, bude opravdový oříšek.
Až se v těchto záležitostech posuneme dál, určitě se do tématu vrátím. Prozatím budeme trpělivě pokračovat v "papírování". A všichni zůstaňme klidní. Nebojme se těch, kteří nám starost o majetek vytýkají. Máme čisté svědomí:
o žáden velkolepý dar od státu vůbec nejde.
Moc všechny zdravím. P. Slawomir
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Farnost Bludov a pan Václav Ston z Moravské Třebové sběratel Mariánských obrázků
Vás zvou na

Besedu s prohlídkou vyobrazení P. Marie
na téma

Mariánská poutní místa
15. 5. 2013 v 18:45 v Bludově na faře
Pan Václav Ston má ve sbírce 51600 různých Mariánských obrázků z 1860 poutních míst.

V jubilejním cyrilometodějském
roku srdečně zveme všechny
na Národní pouť na Velehrad
5. 7. 2013.
Podrobné informace budou
v červnovém čísle časopisu.
Pojedeme autobusy s možností nástupu ve všech farnostech šumperského děkanátu. Přihlašujte se u
svých duchovních správců!

Poutní mše svatá ke cti Svaté
Trojice
CHRASTICE
neděle 26. května v 11.00 hod.
Jste srdečně zváni!

Slavnost Těla a Krve Páně
2. června 2013 v kostele Božího Těla
(u Kostelíčka nad Bludovem)
10:30 Slavnostní mše svatá celebruje P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
14:30 Mše svatá
Na ranní mši svatou pojede z Bludova ke Kostelíčku autobus se zastávkami na trase.
Nástupní místa a čas budou blíže upřesněny.
www.farnostbludov.cz
Tam&Tam – číslo 5, ročník 4, květen 2013
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CONSILIA MARIA LAKOTTA
KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!

NA POKRAČOVÁNÍ

Zvuk mnoha mladých hlasů mě správně přivábil, a tak jsem našla dveře, které vedly k našemu pěveckému
kroužku. Nejprve jsem viděla staré varhany. Stály uprostřed jako orel s rozepjatými křídly a u měchů sestra Klára.
Řeholnici, která seděla za varhanami a listovala v notovém sešitě, jsem viděla jen zezadu. K mému údivu měla bílý
závoj novicek, ačkoliv jsme věděla z dopoledního vyučování, že novicky jsou od postulantek přísně odděleny. Zpěv
platil asi za práci, která nás sbližovala, ale mluvit se smělo jen to nejnutnější.
„Tu je,“ zvolala prostořeká Dolly, „teď můžeme začít, sestro Marie. Sázím se, že přijde do druhého hlasu,
potom se nebude muset tolik namáhat.“
Sestra u varhan se pomalu obrátila a uviděla jsem její jemný, jasný obličej s velkým očima.
„Ah, Eileen, pravda? Pojď sem, sestro, musíme vyzkoušet rozsah tvého hlasu, stoupni si tam a ostatní teď
prosím ticho.“
Co mi připomíná tento měkký ženský hlas? Fascinována jsem pozorovala novicku od prvního okamžiku. Dal
Kláře znamení a měchy zabraly.
„Fis – zazpívala bys fis, Eileen?“
Zkusila jsme to, ale hrdlo bylo jako sešněrováno, jako by mne starý pater byl chytil za krk, protože jsem nechtěla hrát na varhany. A přece měli varhanici, jak vidím. Co jen chtěl?
„Ne, to nebylo docela čisté. Betty, připomeneš si, že zotavení již skončilo? Tedy ještě jednou Eileen – fis.“
Tentokrát se tón uvolnil a byl pravděpodobně též čistý. Novicka zahrála akord a já musela zazpívat svůj tón.
Potom jsme zpívala stupnici nahoru a dolů. Varhanice spokojeně pokývla. „Mělas pravdu, Dolly. Sestru Eileen
dáme raději do druhého hlasu. Kdybych raději měla dobrou sopranistku, abych se nemusela tolik namáhat.“
„Ach, sestro Marie Kláro, to by byla škoda. Pater Donatus též myslí, že byste mohla zpívat sólo a celý sbor
by vás měl jenom doprovázet …“ Novicka se usmála a rychle se obrátila.
Postulantky rády zbožňují již oblečené sestry. Mnou to však projelo. Jak ji Dolly oslovila? Marie Klára? –
byly tedy v konventu dvě sestry, které slyšely na jméno Klára, postulantka Klára a novicka Marie Klára. Postavila
jsem se tak, abych mohla ostře pozorovat profil varhanice.
Seskupili jsme se a novicka poručila: „Ticho!“
„Tak, sestry, dnes začneme nacvičovat novou píseň k nejsvětější svátosti. Text je velmi starý, jen melodie
pochází od moderního skladatele. Zapívám vám první sloku.“ Sáhla do kláves, postulantka Klára se namáhala u
měchů, ale zpěv zněl jemně.
„Adoro te devote, latens Deitas!“ Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš – zatajila jsem dech – nádherný, andělský hlas! Ta novicka musela být v soukromém životě zpěvačkou! Teď se obrátila, myslím, že jsem ji určitě poznala. Šupiny mi spadly z očí. Ne postulantka Klára, která tak zaníceně poslouchala, že na okamžik přestala šlapat,
ale novicka Marie Klára byla filmovou hvězdou Klárou Nell!
Pozorovala jsem ji celá blažená, sotva jsem slyšela její pokyny, v tichu jsem se obírala svým srovnáváním.
Jistě – rty Kláry Nell byly plnější, obličej nebyl tak protáhlý a úzký a zvláště obočí tvořilo smělejší oblouk. Věděla
jsme však dobře, že maskováním se může vytvořit docela nový obličej. Kdopak ví, jak vypadala filmová hvězda
v soukromém životě – odmaskována.
„Sestro Eileen,“ zvolala nyní rozmrzele, „ty nezpíváš s námi. Zde máš knihu, jsme u třetí sloky.“
Ulekla jsem se a snažila se soustředit. Poslouchala mne pozorně.
„Pozor, Eileen, vyslovuj latinu skutečně latinsky, ne anglicky. Tedy prosím ne hjumanites, ale humanitas!
Zde se člověčenství také ukrylo! Kláro, více vzduchu, prosím!“
Oh, ta nás drží rázně pohromadě! Podařilo se mi s napětím všech sil vyslovovat přibližně tak, že by mi sám
Tacitus byl rozuměl. Ačkoliv jsem se snažila soustředit, zabývaly se mé myšlenky stále novickou. Jak bych to já,
prostá postulantka zařídila, abych se jí poněkud přiblížila, když nám byl zatím zakázán přímý sesterský styk
s oblečenými novickami?
Jako by Marie Klára cítila tyto mé intenzivní myšlenky, vzala mne po hodině zpěvu, když Adoro te devote
znělo již dosti důstojně, stranou se slovy: „Ta nová zůstane ještě okamžik zde.“ Nic lepšího jsem nemohla chtít.
Láskyplně se na mne podívala.
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„Tak, sestro Eileen, potřebuji naléhavě zástupkyni, kterou bych zacvičila ve hře na varhany, neboť já budu
muset absolvovat zvláštní kurs a nebudu mít čas na vyučování zpěvu. Máš chuť a zájem stát se varhanicí?“
Váhala jsem. Počínala si velmi samostatně. Bylo zřejmé, že nebyla zvyklá stále žádat o dovolení a čekat na
pokyny. Byla svobodnou umělkyní, která udivovala vlastním pojímáním svých rolí. Nedávno jsem četla, že její
režisér byl rád, že se zbavil náročné a svéhlavé filmové hvězdy, když odešla do kláštera.
„Nuže, sestro Eileen? Muzikální přece jsi, to nemůžeš zapřít, co tedy namítáš?“
Při rozmluvě s paterem jsem rozhodně odmítla, nyní mě lákala myšlenka, že alespoň tímto způsobem přijdu
do její blízkosti a vyměním s ní několik více slov než ostatní, musím tedy chtě nechtě souhlasit, ačkoliv hra na varhany mi naháněla hrůzu.
„Neumím počítat,“ řekla jsme zkroušeně, „z matematiky jsem měla vždy pětku …“
Novicka se smála a teď jsem již neměla žádné pochybnosti, úsměvem jen zkrásněla – když jsem si ještě přimyslela to šminkování a světské šaty …
„Sestro Eileen, tu špetku početní akrobatiky zde při dvojité klávesnici snadno zdoláš. Měla jsem už žákyně,
které vypadaly hloupěji než ty, tedy?“
„Ano, když to musí být a když Matka postulantek dovolí.“
„Sestra Alžběta? S tou budu brzy hotova. Možná, že tě tak zachráním před kravínem.“ Sklapla notový sešit.
„Obstarám tedy zvláštní povolení pro tebe a hned ti sdělím rozhodnutí. Můžeš jít, Eileen.“
Dobrotivé nebe, ta novicka mluvila se mnou skoro jako představená. Trochu mne to dráždilo a zlobilo, ale
umělkyně zůstávají v řeholním rouchu věrny svému způsobu. Klára Nell se nemohla do té míry zapřít a řádoví
představení mají asi něco v úmyslu, když ji nechávají prodělat zvláštní kurz. Zvědavá a zamyšlená loudala jsem se
k naší ložnici, nyní jsme si směly upravit naši celu. U dveří jsem zastihla upovídanou sestru Betty a rychle jsem ji
zadržela.
„Moment, Betty, jak to přijde, že zde máme dvě sestry jménem Klára? To vede snadno k nedorozumění.“
Potřásla hlavou a pokrčila ramena. „Ach, s tím si hlavu nelámu. Novicka je Marie Klára. Když se bude do
obláčky používat dvojího jména, tak je od sebe rozeznají. Naše se jmenuje Klára. Novicka vlastně patří ještě k nám,
byla jen o čtvrt roku dříve oblečena.“
Napjala jsme sluch. „Tak? A nevíš proč?“
„Ne, snad to souvisí nějak s její minulostí, snad proto, že je tak nadaná. Působí již jako skutečná řeholnice,
ne?“
Přikývla jsem horlivě a byla jsem si jista, že jsem na správné cestě. Chtěly Kláru Nell ušetřit zbytečných otázek jejích mladých spolusester.
„Nevíš, jak se dříve jmenovala? Myslím křestním jménem, po tom druhém nám nic není.“
„Jmenovala se Klára, právě tak jako naše postulantka. Při obláčce dostala jméno Marie Klára. Naše generální
představená je přesvědčena, že na našem křestním jménu je nejen řeholní, ale zvláště svátostné posvěcení, proto si
je na rozdíl od jiných klášterů ponecháme, pokud takové jméno ještě v komunitě není. A tak bude muset naše nová
postulantka Klára dostat nové jméno, protože sestru Marii Kláru již máme. Pst! Někdo přichází.“
Vklouzla vedle mě do ložnice, ale matka Amabilis měla dobré uši, její jemný sluch se nezeslabil ani sesterským závojem.
„Á, sestro Eileen, právě se mnou mluvila Marie Klára, naše novicka. Proč mluvíte o svých záležitostech
s postulantkou, a ne se mnou? Máte námitky proti hře na varhany?“
Stála jsme s hořícími tvářemi. Hned první den dopadena při činu.
„N-ne, matko Amabilis, vlastně ne.“
„No, tak jděte dovnitř a vybalte své věci. Klášterní prádlo jsem vám připravila. Vím, zpočátku je předpis o
mlčení nejtěžší. Nemám vám to za zlé. Je toho tolik, nač je nutno se otázat, o čem je třeba se poučit. Až zde budete
několik měsíců, jistě vás již nezastihnu s postulantkou, která mi dělá tolik starostí.“
Nevěděla jsem ještě, že se má za každé pokárání poděkovat. Přikývla jsem a snažila se zmizet.
Ohromena jsem stála před kupou po domácku vyrobeného plátěného prádla. Nebylo zrovna navrhováno pro
chovanky na přelomu století, ale pro každé dítě světa bylo nemožně cudné. Budu-li však i dále nosit přes ně svůj
kající šat, nepřidá již toto prádlo mnoho k mému muzeálnímu vystrojení.
Odhodlaně jsme se převlékla. Musím svou roli hrát až do konce. Možná, že si ušetřím noviciát, když se při
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hře na varhany dostanu častěji do styku s Marií Klárou. Nejraději bych byla okamžitě utekla. Copak měl můj šéf
nějaké ponětí o klášterním denním řádu? Naprosto nezvyklým bylo pro mne řídit se celý den znamením zvonku a
dělat každou hodinu právě to, co bylo nařízeno – i jídlo i spánek.
K smrti unavena jsem klesla na své masivní polní lože už o deváté hodině – „se slepicemi.“ Matrace z pěnové
gumy zde neznaly. Podle mého názoru bylo lůžko tvrdé, ale možná zdravé. Povlaky byly venkovské, modrobíle
pruhované. Tiše vlály lodní plachty – záclony našich cel – v průvanu otevřených oken. Chtěla jsem si připravit ještě
plán, jak budu novicku Marii Kláru tajně vyslýchat, vtom jsem však získala první ctnost dobré postulantky: pevný,
zdravý spánek beze snů. Nebylo 5.30, ale přesně 6 hodin, když zazněl zvonek. Zaspala jsme poprvé? Chvatně jsme
trhla záclonou, která odděluje sousední celu. Betty seděla rozcuchaná na kraji postele a zaraženě se smála.
„Zakázáno,“ šeptla. „Co je? Postulantky vstávají o půl hodiny později. Rozjímání odpadá.“ Tomu vysvětlení
jsem nerozuměla. Betty udělala vážně kříž a začala se modlit tak hlasitě, že se to rozléhalo celým sálem.
Poslouchala jsem chvíli strnule, jak osm hlasů mumlá odpovědi. Naštěstí se nemodlily po celou dobu, jinak
bych ani za hodinu nebyla hotova. Stále jsem něco zaměňovala, nemohla najít dírku u bot a chvěla se rozčilením, že
přijdu pozdě. Všechny na mne čekaly, když jsem se konečně objevila celá zadýchaná. Šlo to jako na vojně.
Když jsme přišly do kaple, která byla v přízemí, právě zvenčí přicházely značně promrzlé sestry v černých a
bílých závojích a usedly ve vzorném pořádku mlčky a tiše do svých lavic. Co asi dělaly za ranního svítání na klášterním dvoře?
Poslední klopýtala dlouhá sestra Alžběta a mně se zdálo, že chlévský pach zavanul až ke mně. Půvabná novicka se trápila s předlouhým rozžehákem. Právě rozsvítila svíci, když P. Donatus vykročil ze sakristie a za ním dvě
postulantky, které asi zastupovaly ministranty. Doufám, že na mě nikdy nepřijde řada. Počínala bych si jako dřevěná. P. Donatus sklonil svou mohutnou hlavu a modlil se Confiteor. Postulantky se sklonily pěkně proti sobě a
mumlaly s ním. Co všechno se budu muset učit! Ve světě toho nebudu nikdy moci použít, ale zajímavé to je!
V Chicagu se mi též občas přihodilo, že jsem poslouchala kázání s lačným žaludkem. Nežila jsem jako moderní
pohanka a plnila jsem si své náboženské povinnosti s irskou věrností. P. Donatus však neměl pouhé kázání, ale
exerciční přednášku.
Stál tu mohutný a pevný, s rukama složenýma na prsou jako nerozborná skála víry, neovlivněn ani polospícími postulantkami, ani mou stále bělejší špičkou nosu.
P. Donatus mluvil dojemně o nepochopitelných cestách Boží prozřetelnosti, která všechno ví, všechno vidí a
všechno pořádá. Člověk nemůže všemi svými plány ani vší svou svévolí pranic změnit na původním Božím plánu.
Prozřetelnost Boží ho vždy přivede na dráhu, která mu byla určena od počátku. Člověk nemůže Boha oklamat ani
svými úmysly, ani svými činy. S velebným klidem Bůh jednoho dne odhalí všechny hloubky a propasti lidského
srdce.
Je pochopitelné, že mi při těch slovech nebylo nijak dobře. Proud řeči P. Donata nebyl přerušen ani překvapením, když jsem se jemně zvrátila do náruče své sousedky.
„Teď už může jít sama,“ šeptala mater Amabilis u mého ucha a já jsem zpozorovala, že jsme venku na čerstvém vzduchu, kde sluníčko vrhalo jiskřivé paprsky na klášterní zahradu.
„Sestro Eileen, proč jste neřekla, že nevydržíte dlouho lačná? Dnes jsou různé úlevy i pro řeholní osoby.
Těchto dispenzí smíme použít!“
Nevěděla jsem, proč mi bylo nevolno a mumlala jsme rozpačitě, že jsem dosud omdlela jen velmi zřídka,
snad to bude změnou prostředí. Kuchařka, sestra Judy, mi přinesla hrnek zrnkové kávy a bylo mi zase dobře. „Můžete i teď ještě jít ke sv. přijímání,“ povzbuzovala mne laskavě matka Amabilis, „jste nemocná.“
Zavrtěla jsem hlavou: „Ne, děkuji, raději až zítra ráno. Smím poprosit o krajíček chleba?“
Sestra Judy zatím přichystala lákavý chlebíček, byla na něm i uzenina. No vida, nežije se zde přísně vegetariánsky, také útěcha pro mne.
„Jen jezte, Eileen! Nemáte žádné lékařské vysvědčení, musíme o ně v každém případě požádat. Půjdu s vámi
ještě dnes k lékaři,“ vysvětlovala mi milá novicmistrová. Podrobila jsem se. To jsem netušila. Potřebuji lékařské
vysvědčení jako rekruti. Myslela jsme, že každá žadatelka vklouzne za klášterní bránu skoro nepozorovaně. Naposledy se na mne budou doptávat u nejbližšího detektiva. Tu to máme! „Buďte tak laskava, milá Eileen, opatřte si
ještě vysvědčení mravní zachovalosti. Potřebujeme jen písemné dobrozdání vašeho příslušného faráře.“
Ještě to! Byla jsem, co se toho týče, nepopsaný list, ještě nikdy jsme nebyla trestána. Jen jednou mi dali dolar
pokuty pro špatné parkování, když jsem jela na motorce. Není opravdu snadné, vniknout do kláštera. Za dvě hodiny
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jsem kráčela po boku matky Amabilis k autobusové stanici. Nejbližší lékař ordinoval v malém předměstí. Prohlédl
mne důkladně a svědomitě. S výsledkem jsem byla spokojena a starosti novicmistrové se rozptýlily.
„Zdraví je první podmínka, sestro Eileen, to sama poznáte. Život v klášteře je i v nejlepším případě vyčerpávající. Kdo má slabé nervy, nepatří k nám a komu se už v postulátě nebo v noviciátě zjevil sv. Dominik, toho pošleme s laskavým upozorněním zase domů. K tomuto druhu zbožných nepatříte.“
„Doufám, že ode dneška už nikdy neomdlím,“ slibovala jsem odhodlaně. Matka Amabilis se smála. „To se
zpočátku může přihodit i lidem zdravým jako křen,“ těšila mne novicmistrová. „Jen mi vždy řekněte, když je vám
něco těžké, jednáme s každým individuálně a neklademe hlavní důraz na množství dorostu. Nováčky také varujeme, aby nekonali svévolně nějaká kající cvičení.“
Zasmála jsem se hlasitě: „Matko Amabilis, toho se u mne nemusíte obávat.“
„Kolik nám jen dalo práce, než si sestra Marie Klára odvykla stálé klečení. Klečela celé hodiny, i když ostatní seděly, jak oficium předpisuje. Obávaly jsme se, že chce dosáhnout nového světového rekordu.“ Klára Nell, ta že
měla vášeň klečet? To je divné! Snad chtěla dokázat, že při filmu musí být otužilí lidé a nechtěla, aby se s ní jednalo jako s cukrovou panenkou.
„Je to velmi sebevědomá sestra,“ myslela jsem, že ji musím obhájit, „jedná téměř jako by zde byla roky.“
„Tak jste ji pochopila? Byla bych raději, kdybyste si vzala za vzor matku postulantek, sestru Alžbětu. Ta je
pro mne dokonalým vzorem řeholnice.“ Zarazila jsem se. Sestra Alžběta, ta střízlivá byrokratka, jako z dubového
dřeva vytesaná?
Když jsme se vrátily, měly postulantky zase vyučování. Tentokrát učil P. Donatus. Jestli jsem očekávala, že
každá čekatelka bude v postulátě tak ovlivňována, aby za všech okolností zůstala věrna prvnímu předsevzetí, nebo
jak se můj šéf s oblibou vyjadřoval, že budu přehnětena do správné formy, mohla jsem se teď přesvědčit o pravém
opaku.
P. Donatus se zdánlivě snažil vymluvit nám každou myšlenku na klášter. Uváděl jen příklady nepravého povolání, takže jsme se mohly domnívat, že ani jedna z nás nešla za hlasem Božím. Pojednal o všech typech, které
vstoupily ze svévole a snažily se to víceméně skrýt. Zdálo se, že tento dominikán má něco z bystrozraku Boží prozřetelnosti, kterou v ranním kázání tak důkladně popisoval.
„Co není z pravdy, neobstojí, a kdo pravdu nějak obchází, nedojde v našem řádu trvalého štěstí,“ prohlásil.
„Někdo může například vstoupit k františkánům (nechci nic ubrat ze slávy a nádhery jiných řádů), protože miluje
chudobu a odříkání, k jezuitům, protože má vojenskou povahu a je mu nade vše přísná kázeň, nebo k cisterciákům,
protože ho přitahuje samota a věčné mlčení, ale dominikánem se nemůže stát, kdo nemá silnou, nekompromisní
lásku k pravdě. A co je láska k pravdě?“
Udělal přestávku. Bezděčně jsem sklopila oči a řekla si vzdorně: „To jsem právě chtěla, poznat z vlastní zkušenosti pravdu o klášterním životě a mimo to zvědět podle pravdy, co vehnalo slavnou filmovou herečku do kláštera. Což neměl svět právo na tyto pravdy, když je o nich rozšířeno tolik nesmyslných bájí?“ Srdce mi silně bušilo,
když pokračoval: „Řeknu vám – láska k pravdě není nic jiného, než láska ke Kristu, neboť on řekl sám o sobě: ‚Já
jsem pravda.‘ Nevím, jestli některá z vás kdy pochopila, co to znamená. Představte si, že by to někdo z nás prohlásil před širokou veřejností v rozhlase nebo v televizi – toho by rychle dopravili tam, kde se takové nemoci léčí!“Smích proběhl řadami postulantek, ale já jsem zůstala vážná. Což se mne hned první noc v klášterní hovorně
nedotkla Tomášova žhavá touha po pravdě jako plápolající oheň a nehodila palčivé jiskry do mé duše?„Smyslem
našeho řádu je tuto pravdu, kterou je sám Kristus, žít a učit. To vám musí být jasné, chcete-li vytrvat v rozhodnutí
stát se dominikánkami. Kdo však chce pro pravdu žít a učit ji, musí ji především znát. Proto vás vyučuji, ne abych
vás uvedl do stavu konventu, to zastane matka postulantek lépe než já, ale do ducha řádu a hlubin pravdy. Proto
budete povzbuzovány, abyste každého rána, když se vaše duše probere ze sna, nahlížely v tichém rozjímání do zrcadla pravdy Kristovy. Budete-li to činit, slibuji vám jako váš spirituál nebe na zemi, neboť i andělé a svatí v nebi
se noří do nazírání na Věčnou Pravdu. Modlitba, rozjímání a studium vám dají štěstí, jakého svět dát nemůže.“Zatajil se mi dech při těchto smělých slibech. Ve velkých očích P. Donata nebyl fanatismus, když tak mluvil,
ale stejně střízlivý jas, který mne překvapil hned při prvním setkání. Přece však v nich plál odlesk onoho ohně, po
kterém jsem toužila při četbě Summy.
pokračování příště
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