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Drazí, je to snad poprvé, kdy
nové
číslo
Tam&Tamu
dostáváte do rukou přímo
o Velikonocích. Otázkou ale je, jestli jej dostali všichni
farníci, zřejmě ne. Kvůli omezením totiž jsme nemohli
slavit svátky v plném počtu a opravdu slavnostně.
Přesto cítím povinnost hned v prvních slovech všem
k svátkům popřát.
Rád bych v mém přání navázal na text papeže
Františka, který se nachází na první stránce. Není to
tam uvedené, ale pochází z promluvy u příležitosti
mimořádného požehnání Urbi et orbi z minulého roku,
které se konalo kvůli šířící se pandemii. Ta nás
neopustila. Můžeme tuto přetrvávající situaci vnímat
jen jako něco otravného, co nám už pořádně leze
na nervy… Můžeme se však také ptát, jestli rok
„pod vládou coronaviru“ nás k Bohu přiblížil, nebo
od něj vzdálil. Papež má za to, že touto zkušeností chce
Bůh oživit naši velikonoční víru.
A já vám přeji, aby tomu tak opravdu bylo!
Abyste si mohli s radostí odpovědět, že se vaše víra
ve zkouškách osvědčila! Abyste přes veškeré těžkosti
a zvraty, kterými jste možná procházeli, na konec
vnímali, že máte kotvu, kormidlo a naději. Že Bůh je
pevný bod, který nám pomáhá nezahynout v bouři, ale
je zároveň ten, který nás nenechá stát na místě, ale řídí
náš život, někam jej vede a dává mu smysl. A hlavně je
s vámi, živý, a říká vám: Nebojte se, neopustím vás
až do konce světa, ať se děje cokoliv.

Velikonoční triduum
1. duben
Zelený čtvrtek
2. duben
Velký pátek
3. duben
Bílá sobota
4. duben
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
10. duben
2. neděle velikonoční
13. duben
památka sv. Martina I.,
papeže a mučedníka
18. duben
3. neděle velikonoční
21. duben
sv. Anselma, biskupa
a učitele církve
23. duben
svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
24. duben
sv. Jiří, mučedníka
25. duben
4. neděle velikonoční
28. duben
sv. Petra Chanela,
kněze a mučedníka
29. duben
sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve
30. duben
sv. Zikmunda, mučedníka

Samozřejmě k tomu vám přeji, aby byl sváteční
čas plný obyčejných radostí a pohody, které každý
z nás potřebuje.
***
Je to už druhý rok, kdy se nemůže konat naše
společná „mimoliturgická“ oslava Velikonoc, jak jsme
si zvykli říkat: velikonoční ryba. Je to škoda, chybí mi
to a doufám, že vám také. Zážitek společenství, sdílená
radost, povídání o obyčejných věcech, společné
pojídání, smích a hudba… snad se nám to v dohledné
době vrátí, moc to přeji nám všem. Až to bude možné,
určitě něco zorganizujeme, a nejen pro dospělé,
ale i pro děti, které toho „společného“ a „reálného“
(bez účastí obrazovky) letos moc nezažily. Ani pouť
za rodiny a kněžská povolání do Olomouce, která měla
být koncem dubna, zřejmě ještě nebude. Ale snad
koncem května či v červnu… Těším se na to.
Pán ať vám žehná! Pěkné svátky!
P. Slawomir
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MŠE SVATÁ XIV.
LÁMÁNÍ CHLEBA
Slavení mše svaté je v Písmu nazýváno „lámání chleba“. Ježíš
totiž při poslední večeři vzal chléb, vzdal díky – a chléb lámal; toto gesto
po něm opakují jeho učedníci a budou tak činit, dokud On opět nepřijde.
Lámání chleba ukazuje, že množství věřících je přijímáním eucharistie
spojeno v jedno Tělo Kristovo, vždyť svatý Pavel říká: „Protože je jeden
chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť máme podíl na jednom chlebu.“
(1 Kor 10,17)
Lámání chleba je doprovázeno chvalozpěvem Beránku Boží, který
pochází z Východu a do římské liturgie byl zaveden papežem Sergiem v
7. století. Beránku Boží nemá jinou funkci, než doprovodit lámání, rubriky proto říkají, že je možné tento zpěv
opakovat tak dlouho, jak je potřeba.
V některých farnostech je zvykem při Beránku Boží klečet nebo pokleknout po jeho skončení. V tom případě
již pak není třeba poklekat těsně před přijímáním.
Kněz po lámání hostie vpouští částečku do kalicha, což naznačuje jednotu Těla a Krve Páně v díle spásy.

BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Celá mše svatá včetně bohoslužby slova a eucharistické modlitby slouží jako příprava na svaté přijímání;
zvláště pak obřady, které začínají modlitbou Otče náš.
Bezprostřední přípravou na přijímání pak je:
-

tichá modlitba všech,
soukromá modlitba kněze
pohled na rozlámaný chléb a uvědomění si, že zde je přítomen Ten, který na sebe vzal hříchy naše i
celého světa.
společná modlitba Pane, nezasloužím si…, v níž kněz i věřící vyznávají, že eucharistický Kristus k
nim nepřichází pro jejich zásluhy, že však po jeho příchodu touží;
zpěv, který přijímání doprovází a který má začínat hned, když přijímá kněz.
převzal P. Jiří Luňák

ARNOŠT HRABAL – KNĚZ, GRAFIK A MALÍŘ
Na přelomu roku 2019 - 2020 bylo připomenuto na výstavě v arcibiskupském
paláci v Olomouci 50. výročí úmrtí kněze P. Arnošta Hrabala, významného grafika
a malíře, který působil jako kaplan ve Velkých Losinách a okolí. Protože se jednalo
o významnou osobnost, rozhodl jsem se jeho život a dílo připomenout v tomto článku.
Arnošt Hrabal se narodil jako nejstarší z devíti dětí 4. prosince 1886
v Buchlovicích. Chudá rodina listonoše mu nemohla poskytnout hmotné zabezpečení
ke studiu. Od svých rodičů zato převzal dar hluboké víry a vztah k přírodě.
S malováním začal jako gymnazista v Uherském Hradišti. Jeho profesor však
rozpoznal talent a radil mu pokračovat ve studiu na umělecké škole. Na přání rodičů
zamířil na bohoslovecká studia v Olomouci a finančně mu tehdy pomohl jeho strýc P. Antonín Sehnal, farář a děkan
v Rapotíně. Zdálo se, že na umění musí při studiu teologie zapomenout.
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Do deníku si ale tehdy napsal: „Láska k umění jest mou
nepřemožitelnou vášní, neb umění je dcera Boží, která zase k Bohu vede ...“
Po vysvěcení na kněze nastoupil kněžskou dráhu na sever Moravy
– na Šumpersko, kde v lesnatém kraji Jeseníků sloužil lidským duším a
současně ztvárňoval divokou krásu tamní přírody. Působil v Libině, Novém
Malíně, Branné, Štítech a Velkých Losinách.
Z tohoto kraje také dojížděl za vzděláním na Grafický institut do
Vídně a později na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval
hlavně grafickou tvorbu a dřevoryt. Bylo to náročné období, kdy trpěl
nedostatkem prostředků a také nepochopením nadřízených. Bolestné
zkušenosti pak tiše přenášel do svého díla. Jeho mohutná lesní zákoutí
většinou dýchají studenou krásou.
Na severní Moravě prožil jako kaplan a farář plných 27 let. Zdejší
krajinu velmi miloval a doslova propadl kouzlu lesů v podhůří Jeseníků.
Jeho stěžejním dílem bylo 22 velkých dřevorytů vydaných v roce 1926
v Přerově s názvem Les s předmluvou básníka a spisovatele Jaroslava Durycha.
V roce 1937 se P. Arnošt Hrabal vrací do svých rodných Buchlovic, kde působil dále jako farář. Lidé ho měli
rádi nejen jako dobrého kazatele, povzbuzovatele v nesnázích, vtipného kritika a přítele dětí, ale také jako umělce.
Jeho mysl často zalétala na nedaleký Velehrad k hrobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, kterého si velmi vážil
pro jeho lidovost.
I v Buchlovicích pokračuje ve své umělecké práci. Tvořil dřevoryty, perokresby, knižní instalace, litografie,
tužkové skici, ex librisy a několik olejů. V oblibě byly zejména jeho betlémské variace. Vše převážně s přírodními
motivy. Každý den se snažil udělat něco nového. V oblibě byly zejména jeho betlémské variace. Nikdo neodešel
z návštěvy na buchlovické faře, aniž byl obdarován alespoň malým obrázkem. Více než ve významných galeriích tak
mají na nadaného kněze památku prostí lidé v širokém okolí. A v každém domě si je dodnes chrání jako oko v hlavě
a připomínají si nejen jeho pastorační úspěchy, ale i jeho hluboce lidské chování.
UMĚLEC, KTERÝ SE NEMOHL PROSLAVIT
Přesto, že jeho umělecký styl byl uznávaný pro svoji originalitu a neopakovatelnost, nebylo mu okolnostmi
umožněno zaujmout místo mezi předními grafiky.
Nejprve jeho umělecká studia přerušila první světová válka, po ní se sice začal zviditelňovat na výstavách
ve Vídni, Chicagu, Mnichově nebo Lipsku, ale další rozšíření Hrabalova díla přerušilo období protektorátu. Potom
přišly špinavé praktiky nové totalitní společnosti. Je pozoruhodné, že právě tehdy měl slávu nejvíce na dosah.
Komunistická elita se snažila Arnošta Hrabala jako umělce získat a zneužít.
On se však veřejným shromážděním a poctám cílevědomě vyhýbal.
Věnoval se pastoraci a tiše pracoval jako ilustrátor mnoha knih
a duchovních bibliofilií. Asi nejznámější je jeho podíl na knize o světcích
– Naše světla. Vytvořil také nekonečné množství ex libris oslavujících
Boha a přírodu.
K Hrabalovým přátelům patřila řada předních osobností
uměleckého a literárního života. Oceněním jeho umělecké tvorby byla
jubilejní výstava k jeho osmdesátinám. Jeho dílo tehdy ocenil Max
Švabinský, který prohlásil, že osobnost Arnošta Hrabala přerostla rámec
regionálních měřítek a čestně se řadí mezi tvůrce české národní kultury.
„Básník lesa“, jak byl Arnošt Hrabal nazýván, klidný a pokojný člověk,
významný umělec a kněz ukončil svou životní pouť 30. prosince 1969
v Buchlovicích a tam je také na místním hřbitově pohřben.
František Kašík
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TOMÁŠ SPURNÝ
15. března oslavil své životní jubileum pan Tomáš Spurný,
náš farník a starosta města Šumperk v jedné osobě. Při této
příležitosti jsme se sešli a povídali si jak o jeho práci, rodině
a koníčcích, tak o hodnotách a významu víry v jeho životě.

Mohl byste se nám na úvod krátce představit?
Jmenuji se Tomáš Spurný a v tomto týdnu jsem završil své
kulaté výročí. S nadsázkou a legrací říkávám, že 15. března
se staly tři pohromy – byl zavražděn Caesar, byl vyhlášen
Protektorát Čechy a Morava a před 60 lety jsem se narodil
já.  Narodil jsem se v roce 1961 v Sobotíně, kde jsme žili
s mými rodiči do mých 10 let. Poté jsme se přestěhovali do Šumperka. Zde jsem vystudoval gymnázium a po jeho
ukončení jsem v Brně studoval práva na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.
Po celý svůj život jsem pracoval v Šumperku a věrný Šumperku zůstanu i nadále. Svá zaměstnání jsem vesměs prožil
ve státní správě, asi šest let jsem pracoval v Komerční bance a dlouhé roky na Okresní správě sociálního zabezpečení.
Na radnici jsem nejprve pracoval čtyři roky jako místostarosta a od listopadu 2018 zastávám funkci starosty města.
S manželkou Evou máme jednoho syna Františka, kterému je 29 let a žije v Brně. Manželka dlouhodobě pracuje
v Generali České pojišťovně v Šumperku.
Nejen já, ale i někteří další farníci jistě znají Vaši maminku, paní Miroslavu Spurnou. Jak té se daří?
Maminka se těší dobrému zdraví a s oblibou jí říkávám, že je jako hlavní hrdina z filmu Podivuhodný případ
Benjamina Buttona, v kterém je ústřední postavou starý mládenec s opačnou chronologií života od stáří do dětství.
Oslavila 93. narozeniny, je pohyblivá, chodí s chodítkem, hodně čte, poslouchá rádio Proglas. Vzorně se o ni starají
pečovatelské služby z Charity či Pontisu a moje starší sestra se švagrem!
Máte polovinu starostovského mandátu za sebou, jak hodnotíte toto období? Byly i těžké chvíle?
Dva uplynulé starostovské roky považuji z hlediska psychické zátěže za nejtěžší ve svém životě. Uvědomil jsem si,
že byť jsem navázal na svou předchozí funkci místostarosty a prostředí radnice jsem znal, je obrovský rozdíl mezi
funkcí místostarosty a funkcí starosty. Starosta je na vrcholu kopce, kde bývá často – obrazně řečeno – velmi větrno.
Je to mnohdy velice náročná práce, která rovněž vyžaduje velkou míru zodpovědnosti.
Při svém zvolení jsem měl velkou podporu, hlasovalo pro mě 26 z 27 zastupitelů. Proto jsem se rozhodl tuto pozici
přijmout. Kdybychom se s kolegou (Doc. Kohajda) neujali svých funkcí, mohla např. nastat situace, kdy městská
rada by byla tvořena devíti nováčky a vytratila by se určitá kontinuita a historická paměť. Pro naši práci jsou přitom
strašně důležitá velká kvanta informací z různorodých oborů, se kterými
se při řízení města potkáte, a dlouhodobě nabyté zkušenosti.
Na co jste jako starosta pyšný?
Myslím si, a to je i zásluha mých předchůdců, že důležitou roli hraje, že
velká část rozpočtu města jde do investic a rozvoje města. V porovnání
se srovnatelnými městy jsme na špici v investicích, které město zvelebují.
Jsem pyšný na sociální služby, které jsou v našem městě na špičkové
republikové úrovni. Ať je to Charita, Pontis či Dětský klíč, ale i mnoho
dalších. Jsou to skvělé instituce a mají výborné výsledky.
Já osobně jsem si prožil strastiplné okamžiky při záchraně zimního
stadionu, byla to obrovská práce a nebylo to opravdu lehké. Stál jsem u
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desítek staveb, jako jsou nová Městská knihovna T. G. Masaryka či plavecký areál. Mým „dítětem“ se stal areál na
Benátkách, instalace street workoutového hřiště, které je všem návštěvníkům přístupné zdarma, atd. Hodně se
pohybuji po našem městě a přináším různé podněty (spousta je jich i od mé paní). Určitě se za to svoje účinkování
ve městě nestydím, udělala se spousta práce.
Člověka, ať při práci či v osobním životě, hodně ovlivňují ostatní
lidé. Ti, se kterými se osobně zná, ale třeba i nějaké osobnosti,
spisovatelé, hudebníci aj., kteří ho osloví svými postoji, myšlenkami,
životem. Kdo je to pro vás?
Z pracovního hlediska jsou to pro mě tři naprosto zásadní lidé. Petr
Suchomel, který mi předával místostarostovskou funkci a velice mi
pomohl v počátcích mé práce, Zdenek Brož, starosta, s kterým se mi jako
tehdejšímu místostarostovi skvěle spolupracovalo a mohl jsem se o něj
kdykoliv opřít, a v neposlední řadě v obou obdobích můj kolega, Doc.
Michal Kohajda, nesmírně chytrý a pracovitý člověk.
Velice se mi líbí pořad na ČT Art „Linky“, který divákům nabízí
jedinečná setkání jazzového kytaristy Rudyho Linky a jeho českých i
zahraničních hostů. Rudy se zde hostů kromě jiného ptá, vedle koho by
chtěli sedět v letadle na cestě do Austrálie. Pro mě je takovou osobností,
s kterou bych chtěl strávit čas během tohoto dlouhého letu, David Gilmour, kytarista, zpěvák a skladatel skupiny
Pink Floyd.
Jakožto věřícího člověka ovlivnila i Vás nějaká osobnost duchovního rozměru?
Moje křesťanství velice ovlivnil otec Vojtěch Kološ. Byl pro mě obrovskou osobností. Dodnes na něj vzpomínám,
i na společnou pouť do Říma a jeho úžasného strýčka, který nás po Římě provázel.
Od počátku mého života byli pro mou víru zásadní rodiče, oba hluboce věřící. I přesto, že za to byli perzekuovaní,
neuhnuli z cesty. Ve víře jsem byl takto vychován a veden. Jejich zásluhou jsem potkal spoustu skvělých lidí a přátel
z duchovní oblasti. Našeho syna křtil ve Velkých Losinách o. Fiala, rodiče s velkou úctou uchovávali korespondenci
s o. Františkem Vaňákem, který během komunistického režimu působil v nedalekém Rýmařově a po revoluci se stal
arcibiskupem olomoucké arcidiecéze. A samozřejmě ve výčtu osobností duchovního rozměru, které mě ovlivnily,
nesmí chybět můj oblíbený světec, svatý František. Fascinovala mě i kniha o jeho životě od Nikose Kazantzakise
„Chuďásek boží“.
Co dále utvářelo Vaši víru?
V dětství to byli rodiče, jak bylo řečeno. Oba byli hodně perzekuováni, maminka jako učitelka a tatínek jako archivář
– historik. Otce jeho přesvědčení stálo několik hodinových vyhazovů, maminka ve školství měla také stále na výběr,
zda víra, nebo pedagogická činnost. Když „Pražské jaro“ přineslo určité uvolnění, rodiče se trochu více mohli
nadechnout a mohli hlouběji praktikovat svou víru. Já jsem absolvoval první svaté přijímání, chodil do náboženství,
ale po roce 1969 toto vše skončilo. Maminku si zavolal ředitel, a postavil ji před volbu – buď budeš učit, nebo chodit
do kostela. Předchozí volnost skončila. Rodiče sice jezdili do kostela do Losin, ale už bylo vše složitější.
Až teprve v dospělosti jsem cítil, že mi víra i její praktikování chybí, a snažil jsem se tyto věci dohánět. Přibližně
před pěti lety jsme s manželkou uzavřeli církevní sňatek, abych mohl chodit ke svátostem, a chci se posunout ještě
dál. Společně s muži z farnosti jsem již absolvoval Modlitby otců a uvažuji i nad biřmováním.
Co v křesťanství nalézáte? Proč vás oslovuje?
Pravidelně čtu Bibli, ve které objevuji spoustu myšlenek. Bible je pro mě kotva v mém současném náročném životě,
pomáhá mi překonávat stresy a těžké situace, víra pak, myslím si, ze mě dělá lepšího člověka. Dokázal jsem spoustu
věcí ve svém životě zkorigovat a dostat do lepší roviny. Je pro mě strašně důležité vést slušný a smysluplný život a
víra mi v tom určitě pomáhá.
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Jak se – dle vašeho mínění – slučuje politika a víra?
Víra a politika se nevylučuje, moje srdce vždy patřilo KDU ČSL. Politik, který se bude řídit Desaterem,
je k nezaplacení.
Jaký by byl Váš pohled coby starosty na založení církevní školy v Šumperku? Moje otázka navazuje na
iniciativu tehdy mladých rodičů z naší farnosti, kteří cca před 20 lety o této myšlence uvažovali.
Musel bych si samozřejmě zjistit všechny podrobnosti takového projektu, především kritérium nákladové. Jaká by
to byla zátěž pro rozpočet města a mnoho dalších aspektů. Určitě by to byla v první chvíli velká starost, ale vnitřně
vnímám, že by to určitě nebylo špatné. Asi by se bily ve mně dvě věci – mé osobní cítění a spousta faktů, které by
snesli šéfové odborů.
Jak vaši práci ovlivňuje doba covidová?
Určitě je práce v této době hodně jiná. Pandemie se nás dotýká strašně moc. V extrémní podobě to bylo především
v roce 2020 na jaře, kdy pandemie vypukla. Denně zasedal krizový štáb, zajišťovali jsme ochranné prostředky, byli
jsme prostě pohlceni covidem, pracovali do večera. Pak přišlo letní rozvolnění. Hodně důležité jsou zkušenosti, které
jsme postupem času nabyli, vše se více ustálilo a více víme, jak na to. Snažíme se pomáhat i institucím a zařízením,
zajišťovat a distribuovat ochranné prostředky a obrovské množství dezinfekce, rovněž jsme museli zrekonstruovat
středisko na Lužích, kde se mohou ubytovat covidoví pacienti z řad bezdomovců či ho využít ti, kteří jsou na určitou
dobu vykázáni z bytu. Za celý rok jsme investovali 5 milionů do ochranných prostředků, s jejich distribucí nám
pomáhali hasiči, za což jim patří velký dík.
Máte nějaké zaručené způsoby, jak relaxujete?
Já relaxuji třemi způsoby – sportem, četbou a poslechem hudby. Ze sportu to je
především cyklistika, běžky a turistika, v hudbě nejsem vyhraněný a poslouchám
různé žánry podle momentální nálady – country, metal, jazz, klidnější muziku, jak
kdy. Syn mi nadělil aplikaci Spotify, která umožňuje poslouchat neomezené
množství skladeb a podcastů na mobilu. Je zde opravdu vše, a tak zde často
procházím nabídku a hledám, co si poslechnu; mám zde i své play listy.
Mezi mé oblíbené literární autory patří Haruki Murakami, současný populární
japonský spisovatel a překladatel. Dalším mým oblíbeným autorem je Orhan Pamuk,
turecký spisovatel žijící v Německu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2006.
Ve svých dílech zachycuje tureckou historii, tajuplné děje v současnosti a rovněž vše
o městě Instanbul. Konkrétní kniha, kterou bych nyní doporučil, je z pera Karin
Lednické a jmenuje se Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta
1921–1945. V románové trilogii autorka zachycuje dějiny Karviné a Těšínska. Tato
kniha se stala v minulém roce knihou roku.
S manželkou rovněž hodně cestujeme, rádi navštěvujeme evropská města, každý rok jsme někam vyjeli, dokud nás
covid nezastavil. Máme rádi poznávací zájezdy, netrápí nás cesta autobusem a stále máme před sebou spoustu
cestovatelských cílů.
Můj nejsilnější cestovatelský i duchovní zážitek jsem prožil při návštěvě Fatimy v rámci zájezdu do Santiaga de
Compostely. Tam jsem opravdu silně pocítil, že se něco děje……
Máte nějaké motto, myšlenku, která vás drží nad vodou?
Své celoživotní motto jsem zdědil od své maminky a zní: „Pán Bůh dopustí, ale neopustí“.
Čím se rozloučíte s čtenáři Tamtamu?
Čtenářům TamTamu bych chtěl zvláště v této době popřát především pevné zdraví, výdrž, a ať se na nás (politiky)
dokážou dívat shovívavě. Naše práce není práce jednoduchá, musíme činit rozhodnutí, která nemusí být vždy
populární. Jako starosta města Šumperk musím vždy upřednostnit službu městu nad svými osobními pocity či

Tam&Tam – číslo 4, ročník 12, duben 2021

strana 7

preferencemi. Proto každá podpora od jednotlivého člověka má pro mě velký význam. Mnohdy sklízíme negativa,
o kladech většina lidí mlčí, proto pochvala vždy velmi potěší.
Tiché přání závěrem:
Moc bych si přál, aby mladí křesťané a mladá generace šumperských farníků, protože tu vidím mladé lidi
s obrovským potenciálem, v křesťanském duchu převzali otěže politiky. Aby nezanikl v politice křesťanský duch.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

ZACHYCENO V SÍTI
Právě zahájená doba velikonoční a pomalu rozkvétající louky a lesy kolem nás už sice vábí na své krásy a
letní čas s pozdním západem sluníčka umožňují i podvečerní procházky, přesto ani v tomto čísle Tam&Tamu nesmí
chybět dva tipy na kulturní zajímavosti ze světa internetu.
Dramox.cz je jedinečný český projekt, který už od podzimu loňského
roku nabízí ke zhlédnutí z pohodlí domácí pohovky desítky záznamů českých
divadelních představení. V době, která divadlům neumožnuje zvát diváky
do svých sálů, tak možnost ocitnout se alespoň na dálku na prknech,
co znamenají svět, ocení jistě nejeden jejich milovník. Web nabízí buď
týdenní verzi zdarma, ve které můžete bez placení vyzkoušet, jaká je nabídka
divadelních představení a případně se rozhodnout pro měsíční předplatné za
299 Kč. Cena se vám snad ani nebude zdát vysoká, pokud si uvědomíte, že za stejnou částku byste normálně navštívili
maximálně jedno představení. Autoři webu navíc většinu z tohoto poplatku předávají samotným divadlům a ta tak
mají z čeho žít i v době, kdy si u nich nikdo běžný lístek koupit nemůže. Na Dramoxu najdete komedie i hry vážné,
tradiční i alternativní zpracování, v nabídce jsou desítky her předních českých scén, jako např. Dejvického divadla,
Divadla Na zábradlí, Národního divadla Brno nebo Divadla Tramtarie Olomouc. A co doporučit pro první večer
strávený s Dramoxem? Třeba brilantně zvládnutou inscenaci Balada pro banditu v podání souboru brněnské Husy na
provázku.
Druhý tip tentokrát možná zklame ostřílené diváky streamovací platformy Netflix, která je v současnosti
asi nejznámější placenou internetovou databází filmů a seriálů. Jednou z vlajkových lodí této služby je seriál The
Crown (Koruna) vyprávějící už ve čtyřech řadách život britské královny
Alžběty II. a její rodiny. Korunu, jejíž první série zaujala diváky po celém
světě už v roce 2016, pravidelně nadšeně hodnotí kritici i diváci,
na filmovém poli už získala také řadu ocenění. Chválí ji ale také historici
a odborníci na britskou královskou rodinu, podle kterých seriál ukazuje
život snad nejznámější rodiny na světě velmi věrně. I proto nečekejte
žádnou selanku, tvůrci nemají snahu malovat romantický příběh
panovnice Britských ostrovů. Královnu ukazují ve všech dobrých
i těžkých chvílích, dávají nahlédnout do světlých i stinných stránek její
osobnosti i vztahů v královské rodině a britské politické scéně. Překonat
je třeba snad jen mírně rozvleklý začátek, během kterého se mladá
Alžběta šťastně vdává a netuší, jak brzy bude muset převzít roli
panovnice. Seriál navíc opět potvrzuje dávnou pravdu, které nás učí
britské filmy pravidelně – totiž že jakýkoliv problém vyřeší šálek čaje!
Ondřej Havlíček
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

FILIP Z BETSAIDY, APOŠTOL
V městě Šumbarku v pátém roce panování Václava Všeznalého

Filipe,
máš zvláštní primát mezi ostatními Dvanácti. Tebe jediného Ježíš sám od sebe vyhledal a vyzval k tomu,
abys ho následoval. Zbylí apoštolové buď šli za ním, nebo je Mistr k tomu přiměl při náhodných setkáních. Těžko
říci, proč právě Tebe poctil takovým vyznamenáním. Možná o Tobě slyšel od Petra či Ondřeje, každopádně usoudil,
že Tě potřebuje. Z těch několika málo evangelních zpráv, které se o Tobě zmiňují, si Tě představuji jako bezelstného,
dobromyslného a – na rozdíl od ostatních věčně rozhádaných učedníků – bezkonfliktního chlapíka. Snad ne zrovna
nejbystřejšího, leč spolehlivého a praktického. Tedy přesně takového společníka, jakého si člověk vybírá na dlouhou
cestu. A ta Ježíšova měla trvat tři roky…
Pár hodin před tím, než skončila na Golgotě, jsi spolu s ostatními s úžasem a znepokojením naslouchal
Mistrovým slovům na rozloučenou. Nerozuměl jsi jim, a tak jsi ho prostě vyzval: „Pane, ukaž nám Otce, a víc
nepotřebujeme.“ Umím si představit, jak Tě překvapila Ježíšova rozrušená reakce. Podivil se nad (nejen) Tvou
nechápavostí a dal se do dlouhého vysvětlování, které skončilo až za noci cestou do Getseman.
„Filipe,“ řekl, „tak dlouho jsem s vámi, a ty mě neznáš? Jak to vůbec můžeš říci?
Kdo zná mne, zná přece Otce!“ Právě tehdy Ježíš zjistil, že se jeho poslání minulo účinkem.
Přišel na svět nejen, aby ho vykoupil, ale také proto, aby napravil lidský obraz o svém Otci.
Ten starozákonní byl natolik obludný, že Bůh Otec musel v osobě svého Syna vydat pravé
svědectví. Po tři roky chodil Ježíš se svými učedníky, byl neustále s nimi, snášel s nimi dobré
i zlé, povzbuzoval je a přijímal. Díval se na ně s láskou. Dělal přesně totéž, co činí jeho Otec.
Nic víc – a nic míň. Přesto nyní – pár hodin před potupným odsouzením a krutou smrtí –
vidí, že to nestačilo. Ani jeho nejbližší nepochopili, oč jde.
Ježíšovo zklamání netrvá dlouho. Začíná znovu mluvit a slibuje příchod Ducha
Přímluvce, který nás uvede do plnosti pravdy. Ano, nyní je zřejmé, že teprve zjevení všech „tváří Božích“ může
zvrátit lidskou snahu vzývat Boha krutého, bažícího po obětech a manipulovatelného sofistikovaným systémem
rituálů a zásluh. O letnicích se tak skutečně stane a učedníci opilí poznanou pravdou křičí do celého světa svou radost.
Od té doby uplynuly dva tisíce let. Tak dlouho známe Ježíše. Tak dlouho jsme vystaveni působení Ducha.
A přesto jsme na tom stejně jako Ty kdysi ve večeřadle. Stále ještě neznáme Otce! Místo toho, abychom s láskou
pohlíželi na své bližní, zkoumáme se strachem sami sebe. Úzkostlivě sledujeme své nitro, vážíme své viny a zásluhy
a snažíme se jimi Boha uplatit. Dovoláváme se jeho spravedlnosti a odmítáme jeho lásku. Zahrnujeme ho
protichůdnými (a mnohdy nesmyslnými a škodlivými) prosbami a vynucujeme si jejich splnění. Chceme po něm
nemožné; je přece všemohoucí. Nechápeme, že nemůže dělat nic jiného než být s námi v každé chvíli našeho života
a ukazovat nám jeho smysl.
Z prvotního svatodušního opojení nám zbyla kocovina a mrzoutská střízlivost. To nejlepší víno je však
připraveno neustále. Možná se ho odvážíme ochutnat již o těchto letnicích…
Pavel Obluk

Právě jste dočetli poslední Dopis do záhrobí v našem časopise. První dopis se tu objevil
v dubnu 2014 a za tu dobu se v nich vystřídala celá řada novozákonních postav. Spolu
s autorem doufám, že vás zaujaly a že pro vás byly inspirací. Pokud myslíte, že by se Dopisy
mohly líbit i vašim přátelům, kterým se náš časopis nedostane do ruky, můžete je obdarovat
výborem z těchto dopisů, který pod názvem Milý Jidáši vyšel v roce 2019 v Karmelitánském
nakladatelství.
Tomáš Havlíček
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Po delší době vám opět nabízím nějaké knihy k přečtení. Postní
doba byla totiž velmi dobrou příležitostí přečíst si něco „duchovního“.
Ovšem „pro odlehčení“ jsem si přečetl i něco „neduchovního“, co nakonec se ukázalo sice jiné, ale naskrz plné ducha.
Proto vám nabízím knihy dvě.
První kniha má titul Patnáct podobenství a jejím autorem je
francouzský kněz P. René-Luc. Možná, že jste už četli, nebo slyšeli
v Proglase jeho dřívější životopisné vyprávění „Vychoval mě gangster“.
Teď nakladatelství Doron vydalo jeho druhou knihu, která obsahuje
patnáct kapitol, a v každé z nich rozjímání na základě nějaké životní
události, zkušenosti či postřehu. Právě proto nese název „Podobenství“,
protože je plná obrazů, které ale jsou východiskem k odpovědím
na důležité otázky. Jak se setkat s Bohem? Jak správně rozlišit svou
životní cestu? Proč nás Bůh nechává procházet zkouškami? Jak dělat
pokroky v duchovním životě? A další, a další… Všechny odpovědi na
otázky, které nějakým způsobem každý z nás v sobě nese, jsou díky
práci s obrazem, metaforou, přirovnáním velmi jasné, srozumitelné, ale
zároveň velmi inspirativní. Nechávají prostor pro přemýšlení a volají
k osobní odpovědi. Uchvátila mne osobnost tohoto kněze, který nám
srozumitelnými obrazy dokáže přiblížit věci, o kterých se jinak těžko
mluví. Zároveň má ale všechno důkladně podložené i učením církve
vyjádřeném v encyklikách papežů. Citáty z nich však přestávají být
v sousedství obrazů suchými, oficiálními, nezajímavými … jakoby dostaly barvy. Po přečtení knihy jsem se k nim
několikrát během postní doby vracel, několik kapitol přečetl znova. Nejen, abych si ta krásná přirovnání zapamatoval,
ale abych je znovu prožil a znovu o nich rozjímal. Myslím si, že to uděláte i vy.
Druhá kniha, kterou vám vřele doporučuji, je také kniha podobenství. Je jich ale mnohem, mnohem víc než
patnáct, jsou ovšem velmi krátké. Každá z kapitolek Myšlenek
za volantem Marka Ebena vychází totiž také z nějaké životní
události, zkušenosti či postřehu. A jak sám titul napovídá, ty jsou
u něj často spojené s cestováním či spíše s rozhlížením se kolem
sebe. Jak v úvodu píše autor, není to „žádná velká literatura“.
Je ovšem plná moudrosti a humoru. Opravdu! A vnímám, že autor
v ní, sobě zvláštním způsobem, umí na základě obyčejných
postřehů propašovat do srdce čtenářů vskutku duchovní nahlížení
na svět. A ujišťuji vás: pořádně se u čtení zasmějete! Rozhodně
nedoporučuji číst tu knihu, když jste doma sami. Já jsem tu chybu
udělal! A po každé kapitole jsem měl pokušení zvednout telefon
a někomu zavolat. Každý úryvek volá po sdílení. Směje se člověk
totiž nejraději s druhými. Ale věřím, že smíchem to neskončí.
Skončí povídáním o životě, protože je to kniha ze života vzatá
a pro naše životy inspirující a přínosná.
Přeji krásné čtení. Obě knihy předávám do knihovny.
P. Slawomir
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CENTRUM PRO RODINU
Z důvodu mimořádných opatření vlády se většina programů Centra pro rodinu ruší nebo omezuje. Aktuální
informace sledujte na webových stránkách ww.sumperk.dcpr.cz
CO PROBĚHLO, PROBÍHÁ A MŮŽE STÁLE PROBÍHAT


Online výuka anglického jazyka s Ing. Pavlem Rozsívalem ve dvou v zaběhlých kurzech 2x týdně.



Společná modlitba Novény k svatému Josefovi – zapojit se může každý doma, informace a text novény
najdete na stránkách Centra pro rodinu v záložce Rodinné inspirace nebo volně na internetu.

CO NABÍZÍME NOVÉHO?
 HLEDEJTE PO MĚSTĚ SLOVA ČI SYMBOLY VELIKONOČNÍHO PŘÍBĚHU je další nabídka,
jak prožít velikonoční čas a všimnout si, že i naše město je plné SLOV, které mohou být součástí velikonočního
příběhu.
Tato nabídka je určena pro všechny – jednotlivce i rodiny, mladé i seniory – a spočívá v hledání slov či symbolů
podle zadaných indicií.
Slova se budou hledat v centru města a přilehlém okolí, čili trasa nebude příliš náročná a zvládne ji kdokoliv.
Účastnická karta s dalšími informacemi bude k dispozici od Květné neděle do neděle 11.4. Můžete si ji
vyzvednout v kostele v svatého Jana Křtitele na stolíku mezi lavicemi či stáhnout na webových stránkách
Centra pro rodinu.
Na účastníky čeká malá odměna, tak neváhejte a vydejte se na dobrodružnou výpravu za SLOVY. Vyplněné
účastnické listy nechejte opět v kostele nebo na stolíku mezi lavicemi nebo je nechejte v zákristii či osobně
předejte Lence Špatné. Těšíme se na vás.
Hledat můžete do 12. dubna.

KŘÍŽOVÁ CESTA DĚTI DĚTEM
I když máme postní dobu za sebou, může se určitě hodit tato křížová cesta, protože je opravdu moc pěkně zpracovaná.
Namluvily ji, nazpívaly a nakreslily děti. Iniciátorem této křížové cesty je O. Roman Vlk.
Na YouTube najdete pod názvem Křížová cesta Děti dětem
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90DENNÍ VÝZVA PRO ŽENY – EXODUS
Přijmi pozvánku na dobrodružnou cestu. 90denní cestu, kdy se můžeme zaměřit na ty oblasti našeho života, které
jsou plné chaosu, nebo neexistují vůbec, na oblasti, které chceš už dlouho změnit. Takže pokud chceš prohloubit
svůj život s Bohem, není ti jedno, jak trávíš svůj volný čas, jaké emoce prožíváš a jak jsi na tom se zdravím, přidej
se! Otestujeme svoje limity a pohodlný způsob řešení situací.
Více zde: https://acbucovice.webnode.cz/aktivity/exodus-pro-zeny/
ZAJÍMAVÉ ONLINE SEMINÁŘE MANŽELŮ SMÉKALOVÝCH PRO RODIČE A MANŽELE,
Irena a Petr Smékalovi jsou věřící manželé a vychovávají pět dětí. Pracují již více než 10 let s manželskými páry
i jednotlivci. Nejčastěji v rámci programů YMCA Setkání a jejich vlastní praxe.
V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ
a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní.
Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu,
rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy.


O manželství a dětech aneb plaveme v tom s vámi



Emocionální potřeby v manželství aneb jak činit druhého šťastným (z Konference pro rodiny 2019)



Povzbuzení pro manžele v adventu (hodí se po celý rok )

Odkazy na všechna videa najdete na webových stránkách Centra pro rodinu www. sumperk.dcpr.cz
v záložce Programy – Pro manžele a rodiče
ZVEME VÁS NA VIRTUÁLNÍ VÝSTAVU JERUZALÉMA, KTEROU PRO VÁS PŘIPRAVILI
VE FARNOSTI ČESKÝ BROD.
Jedná se o interaktivní prezentaci s obrazovým a audiovizuálním materiálem, vysvětlením dobového kontextu
i aktivitami vhodnými např. pro práci s dětmi.
Vstup do aplikace je možný přes stránky Centra pro rodinný život Olomouc https://rodinnyzivot.cz/
POD POKLIČKOU POSTNÍ DOBY
Přesně před týdnem jsme společně s některými rodinami šumperského děkanátu nakoukli pod poslední
pokličku postních nedělí. Podle volně daného scénáře, tak, aniž bychom se vzájemně viděli, jsme po sedm neděl,
počítáme-li i neděli masopustní, nakukovali do liturgie jednotlivých nedělí, nechali se inspirovat příběhy z Bible,
křesťanskými autory či písněmi, obdivovali lidové tradice, zpívali, vytvářeli vlastí postní záběry, vařili, tvořili,
tančili… A poté tyto jednotlivé střípky spojili v celek a do světa vypustili krátké video o délce kolem 20 minut.
Naším cílem byla snaha vytěžit z jednotlivých postních nedělí to nejdůležitější a nejzajímavější, a takto se
propojit vzájemně mezi sebou a samozřejmě i s těmi, kdo se na naše videa dívali či ještě podívají.
Inspirací pro tento náš projekt se nám stala předvánoční výzva Creda „Čteme radostnou zvěst“, ve které byly
rodiny vyzvány k zapojení se do čtení úryvků evangelií inspirovaných vánočním příběhem. Nakonec jsme se do této
výzvy nezapojili, ale vytvořili jsme sobě i ostatním pro radost krátké video s názvem „Darujeme radostnou zvěst“,
kde každá rodina po svém ztvárnila určitou část tohoto vánočního příběhu.
Protože zpětná vazba na video byla velmi pozitivní, pustili jsme se v postní době do dalšího projektu,
tentokrát s názvem „Pod pokličkou postní doby s přídavkem Masopust“. Na našem kontě je tudíž už 8 videí (jedno
vánoční, jedno masopustní a šest postních), která si můžete stáhnout buď na facebookových stránkách Centra pro
rodinu Šumperk, či ve fotogalerii na webových stránkách Centra pro rodinu Šumperk.
Co říci závěrem? Všem rodinkám, které – stejně jako my mají rády nové výzvy a touží se spojovat s ostatními
(i když trošku jinak, než bylo doposud zvykem) – doporučujeme, aby se společně pustily do něčeho podobného.
Protože každopádně, i kdyby ostatním divákům vaše videa nepadla do oka, učiníte radost sobě a určitě i těm, s kterými
do toho půjdete.
A samozřejmě je důležité poděkovat všem, kteří se „Podpokliček“ zúčastnili – jak dospělým, tak dětem.
Protože odvedli super práci, která má smysl – soudě dle ohlasů, které přišly.
za Centrum pro rodinu Šumperk Lenka Špatná
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DAPHROSE A CYPRIEN RUGAMBA
Daphrose: * asi 1944 – † 7. 4. 1994
Cyprien: * asi 1935 – † 7. 4. 1994, Rwanda

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Daphrose a Cyprien Rugamba byli manželé z Rwandy.
Cyprien byl uznávaný intelektuál a básník. Jejich
manželství prošlo nevěrou a rozvodem, Cyprien
postupně ztratil víru, ale díky vytrvalým Daphrosiným
modlitbám zakusil obrácení a návrat k Bohu
i ke své rodině. Láska a pokoj, které z nich
pak vyzařovaly, působily i na jejich okolí. Manželé
vybudovali centrum pro děti ulice a založili ve své zemi
katolickou charismatickou komunitu Emmanuel. Spolu
se svými šesti dětmi byli zavražděni při rwandské
genocidě v roce 1994. Jejich kanonizace v katolické
církvi byla zahájena v roce 2015.
Cyprien a Daphrose pocházeli z Rwandy, malé země ve vnitrozemí střední Afriky. V zemi jsou jen dvě
národnosti, většinoví Hutuové a menšinoví Tutsiové. V historii byla Rwanda nejprve královstvím s vládnoucí
tutsijskou aristokracií, později německou a následně belgickou kolonií. Belgie protežovala Tutsie a také zavedla
identifikační karty, kde byla vyznačena národnost, ve smíšených manželstvích se určovala po otci. V r. 1962 se
Rwanda stala samostatnou republikou.
Napětí mezi Hutuy a Tutsii se táhne jako červená nit historií Rwandy. Zejména v letech 1959 a 1973 uprchly
statisíce Tutsiů do sousedních zemí a zde vytvořili ozbrojenou vlasteneckou frontu RVF (jinde RPF).
V r. 1991 přišla ve Rwandě k moci strana prezidenta Habyarimanyho a vytvořila hnutí mladých
„Interahamwe“ („Ti, kteří útočí společně“). Jednalo se o milice Hutuů, které do sebe vstřebaly tisíce bezprizorních
chudých mladíků a vycvičily je k zabíjení. Nosily polouniformu a během genocidy pak i pohanské kostýmy s kozími
rohy. Od poloviny r. 1993 se zvýšila propaganda proti Tutsiům. Byli označováni jako „ hadi“ a „švábi“, které je třeba
zcela vyhubit. Označování nepřátel zvířecími názvy je známým způsobem odlidštění, sloužícím jako prostředek
usnadňující zabíjení, ať to byly židovské svině nebo tutsijští švábi.
Genocida (úmyslné a systematické ničení a zabíjení) propukla ve Rwandě dne 6. 4. 1994 po sestřelení letadla
s prezidentem. Vypuklo šílené vraždící běsnění. Bylo zabito přes milion Tutsiů a také umírněných Hutuů,
tzv. „zrádců“ nesouhlasících se zabíjením, nebo dokonce skrývajících Tutsie. Lidé zabíjeli dřívější sousedy a přátele,
příbuzné ve smíšených rodinách, zabíjelo se i v církvi, v semináři. Papež František proto nedávno vyslovil veřejně
omluvu a prosbu o odpuštění.
Zrodilo se ale také mnoho hrdinů
riskujících život při záchraně druhých. Vláda
plánovala zničit všechny Tutsie a odstranit i
jejich dokumenty, „aby nezůstala ani jedna
tutsijská stopa“. Svět dal od Rwandy ruce pryč,
vždyť to byla vnitřní věc v Africe, ale nakonec
byl donucen přece jen zasáhnout.
Francie společně s RVF dobyly
Rwandu v létě 1995. Nastal velký přesun
obyvatelstva. Do Rwandy se vrátil milion
tutsijských uprchlíků z okolních zemí, dokonce
už z předchozích vln exilu, přišli často
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i s vnoučaty. Naopak dva miliony Hutuů uprchly do okolních zemí. Země byla zničená, rozvrácená materiálně
a hlavně lidsky. Ke smíření docházelo často jen na povrchu.
Ve Rwandě je naprostá převaha křesťanů (50–60% katolíků, 30–40% evangelíků), jen 5% muslimů a malé
množství lidí hlásících se k přírodnímu náboženství (animismu). V letech 1981–1989 se v malém městečku Kibeho
na jihu Rwandy uskutečnila mariánská zjevení, v nichž Panna Maria, která se představila jako „Matka Slova“,
varovala před krveprolitím. Předpověděla, že ve Rwandě „potečou potoky krve a ti, kteří vyváznou, budou navždy
sklíčení a nešťastní“. Panna Maria prosila o modlitby, o lásku, žádala boj proti zlu uvnitř srdcí a posílala osobní
vzkazy představitelům země, kteří byli formálně křesťané. Po několika letech zkoumání byla zjevení církevně
schválena. Matka přišla varovat své děti, podobně jako v Medjugorje za války na Balkáně.
Cyprien se narodil asi r. 1935 v Cyanice v jižní Rwandě. Nastoupil do semináře, ale přípravu na kněžství
ukončil a vystudoval historii v Burundi a pak v Belgii. Pracoval v Národním institutu věd, později se tam stal
ředitelem. Zajímal se o domorodé umění, zejména tance, jeho znalosti byly téměř encyklopedické. Ve Rwandě byl
uznávaným básníkem a skladatelem písní, založil taneční a baletní soubor. V něm spojoval lidi obou národností.
Předtím než poznal svou ženu Daphrose, byl zasnouben s její sestřenicí Xaverine, která byla zavražděna během
etnických nepokojů v r. 1963. Prožíval tehdy velký smutek.
Daphrose Mukasanga se narodila ve stejné vesnici, byla asi o 10 či více let mladší než Cyprien. Pracovala
jako učitelka a katechetka. Daphrose a Cyprien vstoupili do manželství v r. 1965, ale spíše šlo o dohodu mezi
rodinami a oni nebyli ve vztahu šťastní. Cyprien po smrti Xaverine prožil krizi víry. Zabýval se existencialistickou a
materialistickou filosofií, která odmítá existenci Boha. Nejprve hledal důvody pro existenci Boha a nakonec víru
ztratil docela. Měl fobii z krucifixů, nedokázal vydržet ani pohled na ně. Své manželce byl nevěrný a zanedbával ji.
Daphrose se od svatby vytrvale modlila za jeho obrácení. Přijala i jeho nemanželské dítě jako matka, sama
první dítě potratila. Celkem měli deset dětí. Cyprienova sestra ji pomluvila, že je svému muži nevěrná, a Cyprien
uvěřil. Rozvedl se s ní. Po osmi měsících zjistil, že to byly jen pomluvy, a vzal Daphrose zpět, ale nadále ji
zanedbával. Daphrose zůstávala věrná, trpěla a
modlila se. Celkem sedmnáct těžkých let. Její
utrpení však nakonec přineslo hodně ovoce,
protože se dokázala obětovat.
Cyprien dlouhodobě trpěl migrénami,
v r. 1982 onemocněl záhadnou nemocí, nemohl
spát, měl potíže s myšlením, ztratil hmat, zrak i
sluch. Bylo zasaženo vše, na co byl pyšný: jeho
inteligence a tvůrčí schopnosti. Cyprien však
zažil zázračné uzdravení – tělesné i duchovní.
Poznal i to, že mu obrácení vymodlila Daphrose.
Nastala konverze. Požádal Daphrose o odpuštění
za vše a ona mu ráda odpustila. Oba odpustili i
sestře a vztah s ní se upravil.
Od té chvíle se manželé začali spolu modlit, účastnili se denně mše svaté a přijímali eucharistii, chodili
na pravidelné adorace k řeholním sestrám, často se zpovídali. Láska k Bohu je vedla k lásce k lidem, k milosrdenství.
Dávali peníze na charitu, snažili se pomáhat chudým a nemocným a přinášet jim úlevu. Manželé vytvářeli modlitební
skupiny, založili společenství pro vězně a učili se evangelizovat na ulicích. Lidé vnímali lásku a pokoj, který z nich
vyzařoval. Docházelo k obrácení lidí k Bohu.
Zvláštní místo měly v jejich srdci děti ulice. Zrodil se projekt pečovatelského centra pro tyto děti, neboť
Cyprien si velmi přál, aby se staly chloubou a ne ostudou své země. Po smrti manželů bylo centrum přejmenováno
na „Center Cyprien et Daphrose Rugamba“ (CECYDAR). Do r. 2017 přijalo 1500 dětí.
V r. 1989 se přes misijní organizaci Fidesco seznamili s charismatickým hnutím Emmanuel. Komunita
Emmanuel vznikla v Paříži r. 1973 a dnes má přes 12 tisíc členů po celém světě. Její členové nežijí společně, ale
scházejí se jednou týdně k modlitbě. Základem jejich duchovního života je adorace, soucítění a evangelizace. Z toho
vyplývají i praktické činy milosrdné lásky. Manželé odcestovali do Francie, aby se s komunitou více seznámili.
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Navzdory složité politické situaci zahájili po návratu z Francie, v září 1990, víkendová společenství, která se stala
počátkem hnutí Emmanuel ve Rwandě. V době jejich smrti měla komunita přes 100 lidí, dnes je druhá největší
na světě s tisícem členů.
Cyprien se nevyhnul politickým tlakům. Fronta RVF po něm na podzim 1990 chtěla, aby se účastnil jejich
boje proti režimu. Cyprien vystupoval jako charismatický řečník, RVF chtěla, aby přilákal věřící. Ale Cyprien
nechtěl, aby Kristovo poselství bylo deformováno politicky. Doporučoval politiku modlitby – každý pátek modlitbu
za mír, spojenou s postem – kterou se sám řídil. Snažil se přivést k obrácení co nejvíce lidí, vzbudit v nich lásku.
Na pokyn v modlitbě šel Cyprien přímo k prezidentovi a žádal jej o zrušení identifikačních karet, na kterých
bylo napsáno, zda dotyčný patří svou národností k Hutuům či Tutsiům. Dostal se tím na černou listinu a vlastně si
podepsal rozsudek smrti.
Dne 6. dubna 1994 bylo sestřeleno letadlo s rwandským prezidentem. Následovala obrovská vlna násilí.
Zavražděno bylo asi 800 000 lidí, hovoří se o jedné z největších genocid 20. století. Situaci nezachránila ani OSN,
musela být povolána vojska z Francie.
Po sestřelení prezidentova letadla strávil Cyprien s rodinou celý den a noc v kapli. Dne 7. 4. 1994 byli
manželé se šesti dětmi, které byly v tu dobu s nimi, zavražděni ve svém
domě. Tři z jejich deseti dětí byly ten den mimo domov, čtvrté dítě,
chlapec Cyrdar masakr přežil a mohl podat svědectví o posledních
okamžicích života rodiny. Vojáci je zastihli v kapli, vyházeli hostie ze
svatostánku a vyvedli rodinu do zahrady, kde je zastřelili, včetně
nejmladší pětileté holčičky. Cyrdar dostal kulku do ramene, spadl na
zem a krví si potřel čelo. Předstíral, že je mrtvý, a když vojáci odešli,
volal na ostatní: „Vstávejte, už jsou pryč!“ Myslel, že i ostatní smrt
jenom hrají.
Proces blahořečení manželů Rugamba byl zahájen v r. 2015
téměř v předvečer synody o rodině. Když v r. 1990 papež Jan Pavel II.
navštívil Rwandu, vyslovil přání, aby mezi místními křesťanskými páry
nalezl alespoň jeden svatý pár. Nyní se jeho přání plní.
O životě Cypriena a Daphrose existuje na YouTube velmi
působivý půlhodinový film s názvem „Cestou do nebe budu tančit“
(I will enter the gates of heaven dancing).
Anička Rozsívalová
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Drazí, nedávno ve farních ohláškách zazněla výzva otce
arcibiskupa mladým, také těm, kteří se právě rozhodují pro studium
či volí životní cestu. U té příležitostí jsme v časopise měli rozhovor
s našim bohoslovcem Jankem Vranou. Někteří se o něm vůbec poprvé dozvěděli a řekli, že je dobře, že o něm už ví,
že se budou za něj modlit.
Když jsem před několika dny dostal plakátek se všemi bohoslovci našeho semináře, hned jsem si pomyslel,
že jej umístím do rubriky „co se do ohlášek nevešlo“. Ať o těch hoších víte, ať se za ně modlíte, protože potřebují
podporu. Není jednoduché se pro tuto cestu rozhodnout, a ještě složitější a náročnější je mnohdy vytrvat. Je těžké
opustit své představy o kněžství a pevně vzít do rukou jeho skutečný obraz. Je náročné unést očekávání okolí: máš
být obětavý, vzdělaný, zbožný, otevřený, šikovný… no prostě dokonalý, jako bys neměl svou povahu, svou minulost,
své nedokonalosti a spoustu nutné práce na sobě. Je náročné objevit své přednosti a spojit je s posláním kněze, aniž
by člověk upadl do nafoukanosti. Navíc je svět složitý a lákavých nabídek dokola dost…
Proto potřebují naši modlitbu a podporu. Proto je pod fotografii nápis: děkujeme za Vaše modlitby, oběti,
důvěru a veškerou pomoc. Počítají s námi. O Velikonocích, v den, kdy se vám dostává do rukou tento časopis,
je v naších kostelech sbírka pro kněžský seminář. Pán Bůh zaplať za vaše hmotné dary, protože jsou moc potřebné.
Ale ke každé koruně je třeba přidat modlitbu, která je ještě potřebnější. Prosím vás o to já, prosí vás o to P. Pavel
Stuška, rektor kněžského semináře, jehož úkol jako představeného a formátora také vůbec není lehký a vůbec mu
nezávidím.
Podívejte se na fotografii a třeba si vyberte někoho, koho budete doprovázet pravidelně a dlouhodobě
v modlitbě, nebo se prostě modlete za všechny. Také za ty, které na fotografii nevidíte, protože studují v Římě
a u focení nebyli. A nezapomeňte na představené a spirituály, kteří podporu potřebují neméně. Díky vám za to.
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

„Šílím“
Carlo Campanini, populární italský herec a ostřílený herecký partner Waltera Chiariho, konvertoval díky otci
Piovi. I on byl svědkem jeho bilokace. „Psal se rok 1955,“ vyprávěl mi. „Dostal jsem pohlednici od řeholního bratra
Daniela, který působil u otce Pia jako zdravotní služba. Na pohlednici bylo napsáno: ‚Všechno nejlepší od otce Pia.
Přijde vás navštívit, nemějte obavy ho přijmout a požádat ho, oč potřebujete.‘ Byly to takové ty obvyklé věty. Myslel
jsem si, že píše o duchovní návštěvě otce, a to mě potěšilo.
Druhého dne v osm ráno jsem byl právě v kuchyni a povídal si se synem, který mě žádal o peníze na zaplacení
školného na univerzitě. Zvedl jsem oči a na chodbě jsem spatřil otce Pia. Stál tam, hleděl na mě a usmíval se. Zůstal
jsem jako opařený, nevěděl jsem, co dělat. Naznačil jsem mu, že nejdřív pošlu pryč svého syna a potom zůstaneme
sami. Dal jsem synovi peníze a rychle jsem ho doprovodil ke dveřím. Spěchal jsem zpátky na chodbu, kde stál, ale
když jsem se k němu přiblížil, náhle zmizel, jako by ho pohltila zeď.
Nevěřícně jsem zůstal stát. Chodil jsem po pokoji sem a tam a ptal se sám sebe, jestli jsem opravdu viděl
otce Pia, nebo jestli jsem měl halucinaci. Víckrát už jsem slyšel mluvit o jeho bilokacích, ale nikdy jsem tomu nevěřil.
I když jsem až slepě věřil svatému knězi, přesto jsem si myslel, že vyprávění o těchto zkušenostech jsou přehnaná.
Nyní jsem zažil něco podobného i já, ale nedokázal jsem si to srovnat.
Celý den jsem si nad tím lámal hlavu. Velmi jasně jsem si pamatoval postavu otce Pia a říkal jsem si: ‚Byl
to skutečně on.‘ A zase: ‚Ne, to není možné.‘ Zastavoval jsem se na cestě, chytal se za hlavu a vykřikoval: ‚Asi
začínám bláznit.‘ Pak jsem si vzpomněl na pohlednici od bratra Daniela a mozek začal znovu vířit a nabízet různé
konstrukce a dohady.
Po třech dnech trápení jsem se rozhodl zajet do San Giovanni Rotondo, aby se záhada objasnila. Hned
po příjezdu jsem vyhledal bratra Daniela a řekl jsem mu: ‚Víš, že jsem viděl otce Pia?‘
‚Poděkuj Ježíšovi,‘ odpověděl mi a spěchal za svými povinnostmi. Za chvíli jsem ho spatřil znovu a on dodal:
‚Aspoň bys mu měl poděkovat.‘
‚Samozřejmě, že mu chci poděkovat,‘ odpověděl jsem: ‚Aspoň vyřeším tuhle pochybnost, která mě ničí.‘
Když otec Pio sešel dolů, přistoupil jsem k němu a on na mě pohlédl s lišáckým úsměvem. ‚Mohu vám
poděkovat za návštěvu u mě doma?‘ zeptal jsem se.
A on: ‚Samozřejmě, že můžeš.‘
Po chvíli jsem dodal: ‚Otče, byl jste to opravdu vy?‘
Zvážněl a doslova mě probodl pohledem. ‚Proč právě ty o tom pochybuješ?‘ řekl a nechal mě o samotě.
O tomto setkání jsem mluvil i s jinými bratry, ale vyčetli mi, že jsem fanatik a svým fanatismem otci Piovi
škodím. Věděli však, že já až takový fanatik nejsem, a než něco tvrdím, důkladně si to ověřím. Proto se dva bratři
rovněž snažili získat vysvětlení od otce Pia.
Bratr Eusébio, který mu byl pořád nablízku, se ho na to zeptal ještě ten večer: ‚Znáte Campaniniho dům
v Římě?‘
‚V Římě jsem nebyl od roku 1917,‘ odvětil otec Pio.
‚Campanini tvrdí, že jste byl u něho doma v Římě,‘ dodal bratr Eusébio.
‚Moment, to si musíme vyjasnit,‘ řekl otec Pio. ‚Ty ses mě ptal, jestli znám jeho dům. Když Pán dovolí tyto
věci, neposílá nás proto, abychom navštěvovali domy, ale abychom dělali dobro pro duše.‘
Tahle odpověď otce Pia je velmi důležitá. On nepopřel, že byl u mě doma, jen prostě řekl, že se u mě
nezastavil proto, aby viděl můj dům.
Též otec Mariano chtěl po otci Piovi vysvětlení. Večer si začal před ostatními spolubratry z otce Pia utahovat
a posměšným tónem řekl: ‚Otče, prý jste byl v Římě na návštěvě u Campaniniho.‘
Otec Pio jen zabručel: ‚No a? Myslíš, že bych to nedokázal?‘“
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Řeholní sestry z Československa děkují
Campanini mi v souvislosti s bilokací zmínil i další významné svědectví, a to od markýze Bernarda Patriziho,
který byl spolupracovníkem otce Pia v nemocnici Casa Sollievo della Sofferenza. „Patrizi jezdil do San Giovanni
Rotondo velmi často a mluvíval s otcem Piem o samotě. Jednou, když jsem se chystal autem na cestu do Říma,
požádal mě, abych ho svezl. Po cestě mi vyprávěl řadu příběhů ze života otce Pia. Znal též otce Dominika, Američana,
který otci odpovídal na anglické dopisy. Otec Dominik mu ukázal jeden dopis z Československa. Byl od řeholních
sester, které žily v utajení někde v horách.
V té zemi komunistický režim pronásledoval věřící. Zrušil kláštery a zatkl všechny řeholní kněze. Ty sestry
byly řeholnicemi jen tajně. Chodily v civilu, pracovaly na poli a jen po večerech se setkávaly ke společné modlitbě.
Otci Piovi poslaly děkovný dopis za to, že je navštívil a sloužil pro ně mši svatou. Stěžovaly si, že nechtěl zůstat ani
na talíř polévky. Ptaly se ho, jestli se mu dobře cestovalo domů a jestli mu na hranicích nedělali problémy.
Z opisu plného podrobností vyplývalo jasné přesvědčení, že je navštívil „skutečný“ otec Pio. Víme však,
že ten se nikdy nehnul ze San Giovanni Rotondo. Ještě za života otce Pia se však říkalo, že při svých bilokacích často
navštěvoval země východní Evropy. V těchto zemích byli věřící utlačováni ateistickými režimy a otec je občas
navštěvoval, aby povzbudil křesťany „umlčené církve“, kteří museli žít svou víru ve skrytu a denně riskovali zatčení.
Říkalo se například, že otec byl přítomen, když stál před soudem v bývalé Jugoslávii arcibiskup Alois
Stepinac. Údajně se ukázal i kardinálovi Stefanu Wyszyńskemu v Polsku, ale především kardinálovi Józsefu
Mindszentymu, maďarskému primasovi, kterého uvěznili a dlouho i mučili ve věznici v Budapešti.
O tom všem se jen hovořilo, ale nebylo to potvrzené, chyběla přímá svědectví. Nyní mám však dokument,
který do těchto neuvěřitelných událostí vnáší světlo. Jde o písemné svědectví Angela Battistiho, který požádal otce
Pia, aby nám ty řeči objasnil. Battisti ho napsal krátce před smrtí, protože cítil povinnost některé pravdy o otci Piovi
zveřejnit. Je věrohodné. Mně své svědectví odevzdal coby novináři, abych ho publikoval.
I Battisti slyšel, co se říkalo o bilokacích otce Pia v zemích východní Evropy. Pravděpodobně i on měl
možnost číst dopis řeholních sester z Československa. Nedal však moc na řeči. Nicméně jeden maďarský kněz mu
kdysi vyprávěl příhodu s kardinálem Mindszentym a jeho zvědavost vzrostla.
V písemném svědectví, které mi předal, Battisti napsal: „Psal se rok 1956. Jeden kněz se mi svěřil, že mu
vyprávěl sekretář kardinála Mindszentyho, kterého věznili v Budapešti, že trpícího kardinála navštívil otec Pio.
Kardinál velmi toužil sloužit mši svatou, otec Pio mu proto donesl do vězení všechno potřebné náčiní, asistoval mu
při mši a nakonec zase všechno odnesl.
Ten kněz mi řekl: ‚Zkus se prosím zeptat otce Pia, jestli je to pravda.‘
‚To jsou citlivé věci,‘ odvětil jsem. ‚Když mu položím takovou otázku, tak mě požene.‘
Uvědomil jsem si však jednu věc. Otec Pio měl všechny nadpřirozené dary, včetně daru čtení myšlenek.
Věděl tedy, co by mě zajímalo, a byl jsem si jist, že dřív nebo později mi sám odpoví. Chodíval jsem k němu často.
V roce 1957 mě jmenoval svým právním zástupcem a jednatelem nemocnice, takže jsme si často a dlouze povídali
mezi čtyřma očima.
Pokaždé, když jsem šel do jeho cely, abych s ním něco probral, v diáři jsem měl písmeno ‚M‘, které
znamenalo Mindszenty. Označil jsem si ho, abych nezapomněl, že se ho mám na ty tajemné cesty někdy zeptat.
Po celé tři roky jsem mezi své body pořád psal písmeno ‚M‘, ale z různých důvodů jsem otci nedokázal tu otázku
položit, proto jsem to vzdal.
O sedm let později, jednoho dubnového večera roku 1964 jsem končil s otcem rozhovor o pracovních
záležitostech. Postavil jsem se, že už půjdu, ale otec mi řekl: ‚Počkej chvíli.‘
Zastavil jsem se a bez rozmýšlení jsem se zeptal: ‚Otče, poznal vás kardinál Mindszenty, když jste ho
navštívil?‘
Otec se trochu naježil, ale já na to: ‚Otče, vy přece vidíte všechno a víte, že jsem teď vůbec nemyslel
na kardinála Mindszentyho. Asi to byla Boží vůle, že jsem vám tu otázku položil.‘
Z nevrlého se otec změnil na vlídného. Řekl mi: ‚Viděli jsme se, mluvili jsme spolu a ty myslíš, že jsme se
nepoznali? Ďábel je ošklivý, ale pronásledovatelé kardinála mučením znetvořili tak, že byl ošklivější než ďábel.‘ Jak
uvedl i sám kardinál ve svých pamětech, lidskými silami by se to nedalo vydržet. Ze slov otce Pia jsem ale získal
dojem, že kardinálovi pomáhal neustále.“
pokračování příště
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To on je ten, který sestoupil z nebes
na zemi kvůli trpícímu,
toho si oblékl v lůně
a jako člověk přišel na svět,
přijal utrpení toho, kdo trpěl,
a skrze tělo, podrobené utrpení,
zničil utrpení těla;
a Duchem, který nemůže zemřít,
zabil smrt, zabíjející člověka.
On sám totiž, přivedený jako beránek
a zabitý jako ovce,
nás osvobodil z poddanství světu
jako z egyptské země;
a vysvobodil nás z otroctví ďáblu
jako z ruky faraóna;

a označil naše duše svým vlastním Duchem
a údy našeho těla svou vlastní krví.
To je ten, který oblékl smrt do studu
a ďábla uvrhl do smutku
tak jako Mojžíš faraóna.
To je ten, který zasadil ránu nepravosti
a nespravedlnost zbavil potomstva
tak jako Mojžíš Egypt.
To je ten, který nás vyvedl z otroctví
ke svobodě,
ze tmy ke světlu, ze smrti k životu,
z tyranie do věčného království,
a učinil nás novým kněžstvem
a zvláštním lidem na věky.
Melitón ze Sard, O Pasše

Nešilhejme již více po otroctví v Egyptě,
ale zůstávejme ve světle života,
protože Kristus vstal z mrtvých.

Požehnané svátky Kristova vzkříšení přeje
Jana A. Nováková,
pastorační asistentka
Charity Šumperk
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