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ADVENT? VÁNOCE? A MOŢNÁ „DVA
V JEDNOM“???
Byl jsem poţádán o zapůjčení betléma na
slavnostní rozsvěcování vánočního stromku na
náměstí (hned 3. prosince). Ţe tam prý „v kostele
tak stojí v koutku, nikdo si ho nevšimne....,“ ţe jej
tam tak viděli stát o poutí. (Hrůza!!! Ve Starém
Městě je pouť na Svatou Annu, coţ je 26. července!!!) Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám tento
úvodník napsat o adventu (vţdyť jsme hned na
začátku tohoto krásného období) nebo o Vánocích
(před svátky uţ další číslo Tam&Tamu nebude...)
Po tomto setkání uţ jsem to věděl. Dospěl jsem
k tomu, ţe napíšu krátce o obojím. Kdyţ čtete tyto
řádky, tak všude kolem vás uţ jsou Vánoce: na
ulicích, v obchodech, v rozhlase a v televizních
pořadech (nejvíc v reklamě). Všichni slaví Vánoce. Jen se ptám: proč??? Skoro měsíc dopředu?
Pak mě napadlo, ţe vlastně nikdo nic neslaví. A
také slavit nebude. Všichni se jen snaţí co nejvíc
vydělat. Ano, nic jiného, jen vydělat. Hlavně vydělat. A všem těm lidem, co se snaţí vytáhnout co
nejvíce peněz z ostatních, vůbec nezáleţí na tom,
co se vlastně o Vánocích slaví a co obsahem vánočních svátků vůbec je. Tyto svátky nám - věřícím (ale nejen věřícím – spíš všem, kteří hluboko
ve svém nitru cítí jakési „kouzlo Vánoc“) - prostě
a sprostě UKRADLI. A my jsme jím to ale tak
trochu dovolili. Zeptáte se: jak to? Ano, takto, ţe
jim přímo nahráváme. Necháváme se zblbnout
reklamou a všudypřítomnou komercí a lítáme po
obchodech, nakupujeme dárky, zpíváme si koledy, pečeme cukroví, gruntujeme, zdobíme stromečky a slavnostně je rozsvěcujeme s ostatními
na náměstích, jen co začne ADVENT. Všechny
adventní neděle „lítáme“ po obchoďácích. (Přece
slevy! To si nenecháme ujít – bronzová, stříbrná a
zlatá neděle...). Slavíme vlastně něco uţ měsíc
předem, ale jen tak „ napůl“ (vţdyť se to
v adventu ještě nehodí), tiše, ale celý měsíc.... Jen
napůl, protoţe je třeba se ztišit, připravit na Štědrý
den a Vánoce, splnit adventní předsevzetí (všechny ty dobré skutky, co jsme si naplánovali, ţe
uděláme, chvíle ztišení a modlitby, četba Písma
Svatého a tak dále, a tak dále... to bychom mohli
sepsat celou knihu, co jsme všechno plánovali).
Ale dobře víme, ţe se nedají dělat dvě věcí zároveň na 100 procent. Pořád to bude jen „napůl“.
„Nemůţete slouţit dvěma pánům....“ Uţ jsme to
asi někde slyšeli....
Jééé, a je to tady... uţ zítra Štědrý večer...
dárky nakoupené, sladkostí napečené, ze stromečku uţ trochu padá jehličí... Dobře ţe pozítří uţ
bude po Vánocích.. Konečně trochu klidu a odpočineme si...
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To, ţe jsme na duchovní cestě nic neudělali, nebo
velmi velmi málo, to nám dojde aţ na půlnoční, nebo na Nový rok, kdy si budeme plánovat, jak „doţeneme“ to, co jsme
v adventu chtěli udělat a tak nějak nestihli...
Je jen a jen na nás, jestli budeme slavit Vánoce uţ od
Dušiček a pak budeme čekat, aţ to konečně skončí, nebo se
v klidu zaměříme na to, co je hlavním obsahem těchto svátku
(Bůh se chce narodit v mém srdci) a co je podstatou adventu
(jdu mu připravit cestu, narovnat pro Něj stezky)... do mého
srdce, do mého ţivota, tam aby se narodil, tam aby mohl
vstoupit. To v reklamě nenajdeme. Ta nám v tom nepomůţe.
Dárky a cukroví taky ne....
Krásné a poţehnané Boţí Narození v srdci Vám
všem u Boha vyprošuje
P. Piotr Grzybek

3. PROSINEC - PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE
Narodil se r. 1506 ve Španělsku, na studiích v Paříţi poznal
Ignáce s Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů. V r. 1537
byl vysvěcen na kněze a od r. 1541 hlásal evangelium v Indii, na
Ceylonu, na Molukách a v Japonsku. Zemřel 3. 12. 1552 cestou
do Číny na ostrově Sancianu. V r. 1622 byl prohlášen za svatého
a r. 1927 za patrona misií.
5. PROSINEC - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
6. PROSINEC - SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
Byl biskupem v Myře (na území dnešního Turecka). Zemřel
kolem pol. 4.stol., jeho úcta se rychle rozšířila po celé východní
oblasti a od 10.stol. i na Západě.
7. PROSINEC - PAMÁTKA SV. AMBROŢE, BISKUPA A
UČITELE CÍRKVE
Narodil se kolem roku 339, v Římě vystudoval řečnictví a právo.
Působil jako biskup v Miláně, stavěl se proti zneuţívání císařské
moci a hájil čistotu učení víry, podporoval zpěv lidu při slavení
liturgie. Zemřel na Bílou sobotu 4. 4. 397.
8. PROSINEC - SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Učení o neposkvrněném početí Panny Marie závazně vymezil
Pius IX. a prohlásil je za článek víry. Liturgická oslava Početí
Panny Marie se začala šířit z Východu aţ do Anglie a ostatních
zemí. U nás se slavil uţ kolem r. 1200. V r. 1476 rozšířil jeho
slavení pro celou církev Sixtus IV.
12. PROSINEC - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. PROSINEC - PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
Byla umučena za Diokleciánova pronásledování křesťanů, pravděpodobně 13. 12. 304. Vedle sv. Agáty je to nejznámější sicilská mučednice. Při průzkumu katakomb v Syrakusách byl objeven její hrob.
14. PROSINEC - PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŢE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Narodil se v roce 1542 ve Španělsku.V 21 letech vstoupil ke
karmelitánům.Byl zklamán uvolněným řeholním ţivotem, a
proto uvaţoval o vstupu ke kartuziánům. Setkání se sv. Terezií
od Jeţíše (r. 1568) v něm však vzbudil touhu po změně karmelitského řádu. Spolubratři se tomu však postavili na odpor a Jana
na 3 měsíce uvěznili. Ve vězení napsal své nejkrásnější mystické
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básně. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo
k hlubokému spojení s Bohem. Zemřel 14. 12. 1591
v klášteře v Ubedě, r. 1726 byl prohlášen za svatého
a r. 1926 za učitele církve.
19. PROSINEC - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. PROSINEC - ŠTĚDRÝ DEN, VIGILIE
SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ
25. PROSINEC - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26. PROSINEC - SVÁTEK SVATÉ RODINY,
JEŢÍŠE, MARIE A JOSEFA
27. PROSINEC - SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
Učedník, kterého Jeţíš miloval, byl spolu s Petrem a
Jakubem svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Jeţíšova
proměnění i úzkosti v Getsemanech. Jako jediný stál
pod kříţem na Kalvárii a umírající Kristus mu svěřil
svou matku. Za císaře Domiciána byl poslán do

vyhnanství na ostrov Patmos. Zemřel ve vysokém věku pravděpodobně v Efesu kolem roku 100.
28. PROSINEC - SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
Svátek těchto nevinných dětí zavraţděných v Betlémě a okolí se
připomíná jiţ v nejstarších martyrologiích. Církevní Otcové vidí
jejich slávu v tom, ţe na rozdíl od ostatních mučedníků, kteří
svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci zemřeli
místo něho.
31. PROSINEC - PŘIPOMÍNKA SV. SILVESTRA I., PAPEŢE
Narodil se v Římě a spravoval církev v letech 314 - 335. Po
dlouhotrvajícím pronásledování nastala doba vnějšího rozmachu
křesťanství. S podporou císaře Konstantina Velikého se začalo
stavět mnoho kostelů, mezi nimi i bazilika sv. Petra ve Vatikánu.
Za působení Silvestra I. se konal v roce 325 první všeobecný
Nicejský sněm.

MALÉ ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
Spadne-li nám něco krásného a cenného bez varování „z čistého nebe“, samozřejmě překypujeme radostí, ale
stěţí jsme s to plně to přijmout a docenit. Abychom dokázali něco skutečně cenného přijmout, je třeba se na to důkladně
připravit.
Naše touha je přípravou: vydobývá nové hlubiny našich schopností. Řečiště hluboké sotva dva metry
nemůţe pojmout mnoho vody. Touha prohlubuje naše vnitřní řečiště a mobilizuje zároveň naši energii, takţe
se všechny naše síly spojí a nasměrují k vytouţenému cíli.
Kdyţ se má narodit dítě, připravuje se matka na jeho příchod dlouhým, intenzivním touţením. Tak se i my připravujeme na Boţí příchod do našeho srdce a na svět. Čím více touţíme, tím více On dokáţe naplnit nás a celý svět.

Všichni lidé na něco čekají. Celý svět si něco přeje. Domníváme se,
ţe víme, co naši touhu utiší. „Jen co budu mít to a to, pak budu spokojený.“
Pozemské věci ale nikdy náš nejniternější hlad neutiší. Hledáme-li nasycení
v něčem jiném neţ v Bohu a v jeho lásce, jenom tím prozrazujeme, ţe neznáme vlastní srdce. Člověk je stvořen s planoucí touhou v srdci. Domníváme-li se, ţe můţe být naplněna jen tím, ţe se budeme mít lépe, ţe budeme
úspěšní, ţe se lidé kolem nás budou k nám lépe chovat, nevyhnutelně dojdeme zklamání.
Jsme stvořeni pro Boha. On je naším domovem. Pouze v něm můţe
naše touha najít naplnění. Trvalý hlad a ţízeň těla je odrazem hladu našeho
srdce po tom, jenţ nás stvořil.
Veškerá touha má svůj nejvyšší cíl v Bohu. Je tragické, ţe člověk tak často hledá nasycení ve všech
moţných náhraţkách. „Hledej, co hledáš, ale ne tam, kde to hledáš,“ praví svatý Augustin.
Jeţíš sestoupil na zem, aby nám ukázal, kde hledat a po kom prahnout. „Čekej na mě,“ říká nám, „musíš po mně touţit, utiším tvůj nepokoj. Jsi stvořen, abys byl se mnou jedno.“
Touha naše i celého lidstva a stvoření je shrnuta v modlitbě: Přijď, Pane Jeţíši! (Zj 22,20).
Wilfrid Stinissen, I dnes je den Boţí,
Karmelitánské nakladatelství 2001

Tam&Tam - Číslo 9, Ročník 1, Prosinec 2010

Strana 3

MALÉ VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO
ANEB PROČ BYL U JESLIČEK OSLÍK S VOLEČKEM

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal
všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě
pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden slouţit Králi
světa," zavrčel. ,,Postavím se ke vchodu a kaţdého, kdo by se chtěl k Jeţíškovi jen přiblíţit, roztrhám!" ,,Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Kaţdého
rána pro Boţího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se
se mnou také budou mít dobře. Kaţdý den jim přinesu mlaďoučkou slepici."
"Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty
jsi zase moc pyšný," mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíţ
betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: "A co můţete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé
uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl
však nesměle namítl, aniţ by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem."
Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval!"
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

z knihy Bruno Ferrero "Vánoční příběhy pro potěchu duše,"
vydalo nakladatelství Portál

SVĚTEC MÉHO SRDCE –
SVATÝ ŠARBEL MACHLÚF (1828 – 1898)

Mám velkou úctu ke křesťanům, které církev jiţ svatořečila, a také k těm, které nesvatořečila. Za všechny bych alespoň zmínil sv. Pavla,
sv. Augustina, sv. Řehoře Velikého, sv. Benedikta, sv. Bernarda, sv.
Terezii z Avily, sv. Kateřinu Sienskou, Sv. Alfonsa z Liguori, sv. Ignáce
z Loyoly, sv. Františka Sáleského, sv. Jana Maria Viannee, sv. Serafima
Sárovského, sv. Faustynu Kowalskou, sv. Rafaela Arniáze Baróna, sv.
Alberta Chmielowského, bl. Matku Terezu, bl. Karla de Foucaulda, otce
Jeronýma – trapistického mnicha, Jana Pavla II, P. Piotra Rostworwského, Aničku Zelíkovou a mnoho dalších.
Rád čtu ţivotopisy svatých a jejich díla – ţivotní duchovní odkaz. Vţdycky mě povzbudí a ukáţou krásu ţivota křesťana. Snad ale
více k jednomu „mému“ svatému – sv. Šarbelu Machlúfovi (1828-1898).
Moţná je to pro mnohé světec neznámý. I přesto je důleţitým příkladem
pro dnešní dobu. Sv. Šarbel ţil na Blízkém východě (Libanon), na území, které patří převáţně islámu. Stále častěji slyšíme, ţe mnoho křesťanů, kteří ţijí na území, kde převaţuje
islám, trpí, jsou pronásledováni a někdy je ţádána i oběť nejvyšší – jejich smrt.
Je zvláštním jevem, ţe hrob sv. Šarbela se stal krátce po jeho smrti vyhledávaným cílem poutníků z
Blízkého východu i celého světa, a to jak křesťanů, tak muslimů, kteří jsou na jeho prosbu uzdravováni! Věřím, ţe prosba a modlitba k sv. Šarbelovi se můţe stát skutečným mostem k pochopení křesťanů islámským
světem. Přímluva a prosba k sv. Šarbelovi má bránit rostoucí nenávisti a násilí, které se dopouští islamisté na
křesťanech, a také posílit pronásledované. Není jistě od věci, ţe sv. Šarbel patřil do východní katolické maronitské církve, která je v jednotě s římskokatolickou církví. Tedy není v pravdě naším západním světcem, přesto si však zasluhuje pozornost i úctu. V této skutečnosti můţeme vidět
obrovskou pestrost v jednotě katolické církve! Můţeme si takto uvědomit
i uskutečňování prosby za jednotu křesťanů, která je stále v procesu růstu.
Sv. Šarbel proţil většinu svého ţivota v libanonském klášteře Annaya.15. února 1875 dostal povolení k odchodu do malé a odlehlé poustevny svatých Petra a Pavla. Nacházela se ve výšce 1350m nad mořem.
Tam se spojil s Kristem modlitbami, manuální prací, přísným sebeovládáním a postem. Šarbelova cela měla jen 6 m². Pod hábitem stále nosil ţíněnou košili, spal jen několik hodin denně a jedl pouze jednou za den. Zde
strávil téměř 25 let a úplně se zde odevzdal Pánu. Jak vidíme, povolání
poustevníka není záleţitostí patřící pouze do středověku. Ukazuje i dnešnímu člověku jeho význam a nezastupitelnost. Právě takto ryze ţitý ţivot
v modlitbě, v kajícnosti a odříkání poukazuje na důleţitost křesťanské
askeze, bez které se zboţnost nemůţe obejít! Sv.Šarbel za ţivota mlčel,
ale i přesto nepřestává hovořit dodnes k těm, kteří u něho chtějí hledat
Knihu o svatém Šarbelovi
inspiraci a povzbuzení k duchovnímu ţivotu. Svým příkladem nám pomávydala ve spolupráci
há k tomu, abychom lépe na svém ţivotě uskutečnili evangelium – slova
s Římskokatolickou farností Konašeho Pána Jeţíše Krista.
jetín Matice Cyrilometodějská.
Lze ji zakoupit v prodejnách
A na závěr - je podivuhodné, ţe Bůh si vzal duši sv. Šarbela 24.
nebo
na internetu na stránkách
12. 1898, tedy na Štědrý den. Máme tak moţnost přijmout jeho přímluvu
www.maticecm.cz
v době před vánočními svátky - jako bránu ticha, adoraci lásky a pokoje
k narozenému Betlémskému dítěti. Zemřel totiţ během adorace před Nejsvětější Svátostí. Jeho spolubratři ho
našli na podlaze kaple. Kdyţ umývali tělo, objevilo se velké světlo ze svatostánku. Mniši to povaţovali za
viditelné znamení nebe. Svatý Šarbel je světec, který svým odloučením, mlčením, ţivotem v tichu hledal a
nalezl Boha.
P. Pavel Ryšavý
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VĚŘÍM… V JEŢÍŠE KRISTA
„Jeţíš Kristus (narozen: mezi rokem 7 a 1
př. n. l. – zemřel mezi 29 a 33 lety), známý také jako
Jeţíš Nazaretský či Jeţíš z Nazareta, je ústřední
postavou křesťanství. Jeţíš veřejně působil asi od
roku 28 jako pocestný kazatel v oblasti dnešního
Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod Boţího království a vyzýval k obrácení či pokání. Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřiţovali. Křesťané povaţují Jeţíše
za Ţidy očekávaného Mesiáše, Spasitele lidstva a Boţího Syna, muslimové za
jednoho z nejvýznamnějších
proroků. Od data Jeţíšova
narození, byť pravděpodobně nepřesně vypočítaného,
je tradičně odvozován dnes
pouţívaný křesťanský letopočet.“
Tento velice krátký
Jeţíšův ţivotopis jsem stáhl
z webové stránky „wikipedie“ – internetové encyklopedie. Prakticky nic zajímavého neříká, moţná kromě
toho, ţe od Jeţíšova data narození počítáme světový
letopočet, který mimochodem jeden raněstředověký
mnich špatně vypočítal, proto se nám Jeţíš narodil
před narozením Jeţíše… Jeţíš je pro historiky naprosto nezajímavou osobností. Jeţíš… úplně obyčejný člověk, narozen ve zcela nevýznamné zemi, který
byl vychován uprostřed velice zaostalého národa...
prostý muţ, který překvapivě… změnil svět…!
Svět bez Krista uţ nikdy nebude existovat. I
kdyţ víme, jak často svět, zvláště v dnešní době,
odmítá Jeţíše, dobře víme, ţe celá moderní civilizace
stojí na křesťanství. Ať se to někomu líbí, nebo ne,
taková je pravda. Jeţíš jako historická postava vkročil do dějin a navţdy v nich zůstane. Proč je tak důleţitý? Je to opravdu dobrá otázka. Mnozí se diví, jak
je moţné, ţe tak obyčejný člověk jako Jeţíš, tolik
ovlivnil lidstvo. V dějinách se vyskytuje mnoho velikánů: králové, prezidenti, generálové, vědci, průkopníci, badatelé… časem zůstanou zapomenuti, zbude
po nich jen několik řádků v encyklopedii. Proč si
lidstvo tak hluboce zapsalo Jeţíše do svých srdcí a
zároveň udělalo tak mnoho (neúčinně bohudík), aby
se ho zbavilo a vytlačilo ho z dějin, tradice, kultury a
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lidských svědomí? Čím nás Jeţíš tak oslovil, co pro
nás vykonal tak převratného?
Jeţíš říká: „Syn člověka přišel hledat a zachránit to, co zahynulo.“ (Lk 19, 10). Věřím v Jeţíše,
věřím Jeţíšovi… Není potřeba mnoho, aby se to
uskutečnilo. Stačí jen otevřít svá srdce a být připraven k přijetí jeho přítomnosti. Není potřeba hned
v první chvíli řešit, kým je a co znamená pro ostatní,
pro svět, co udělá a co mi ponechá. Jeţíš opravdu
není velikánem dějin. On nestvořil ţádnou novou
matematickou teorii ani neformuloval ţádný nový
fyzikální zákon, neobjevil nový lék, nepobil Římany
ani nedobyl Alexandrii, nestal se králem, jestli ano,
tak jen sarkasticky, posměšně. Co jako člověk měl,
čím vynikal? …Měl pár kamarádů, několik spřátelených ţen, spoustu fanoušků,
kteří to rychle zabalili, kdyţ
pochopili, ţe přátelství
s Jeţíšem je bude něco stát
(známe to i z našeho ţivota),
a také nějaké známé
z vyšších sfér a ještě samozřejmě matku. Mnoho z jeho
učedníků nezůstalo věrných
aţ do konce. Někteří lidé
mu rádi naslouchali jako
lidovému tribunovi, učiteli.
Mnozí počítali s tím, ţe
přinese pomoc v utrpení a
bude zázračně uzdravovat.
Nic víc. Můţeme říci, ţe měl na ony poměry i tak
celkem bohatý ţivot, ale na krále, náboţenského vůdce, který má vejit do dějin, asi nic moc. Čím si tedy
Jeţíš koupil lidská srdce? Měl to něco, co mu dovolovalo pochopit podstatu lidství. Sám se stal člověkem!
Jeţíš přišel opravdově hledat a zachránit…
moje srdce, lidské srdce v tomto světě. Přišel hledat a
podpořit upřímné, odevzdané a milující Boha a bliţní. Přišel očistit, nově ukázat a zdůraznit LÁSKU
jako smysl lidského ţivota. Jen člověk je schopen
poznat Boha, je schopen poznat opravdově sebe sama. Nejprve musíme poznat pravdu o sobě, pravdu,
ţe potřebujeme lásku a odpuštění, potřebujeme Boţi
dotyk lásky… tj. spásy, abychom mohli být šťastní.
Ano, Bůh chce naše štěstí a chce nám i v obyčejném
ţivotě ukázat stezky lásky. Vţdy můţeme následovat
cesty Páně, ţit láskou a z lásky. Sám Pán nám to ukázal ve svém obyčejném ţivotě. I z této lidské roviny
se můţe pro nás Jeţíš stát Kristem – „pomazaným
poslancem“, který nám zprostředkovává Boha, který
je pro nás Bohem.
P. Paweł Zaczyk
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Drazí čtenáři!
Do „Křesla pro hosta“ jsme pozvali tentokrát otce
Pavla Ryšavého. Avšak díky obětavému pátrání sestry
Diany, kterou jste poznali v minulém čísle, máme tu opět
rozhovory dva. Jeden ovšem zcela zvláštní, i kdyţ nesmírně
krásný. Přečtěte si sami…

ROZHOVOR BEZE SLOV
Sestra Ignácie Marie Čmakalová
z komunity Apoštolátu sv. Františka
Drazí čtenáři, v listopadovém čísle jste
byli informováni o záměru redakce, zvát do
„Křesla pro hosta“ postupně zasvěcené osoby
pocházející z farností našeho děkanátu. Podařilo
se nám získat kontakt na jednu vzácnou osobu,
která uţ více neţ padesát let ţije své řeholní
zasvěcení. Rozhovor, o kterém vám chci vyprávět, se ovšem odehrál beze slov.
Sestra Ignácie, civilním jménem Marie
Čmakalová, pochází z Bludova. Narodila se
v roce 1927. V roce 1953 vstoupila jako novicka
tajně do františkánského společenství, které
Sestra Ignácie – první zleva
zaloţil františkán Jan Evangelista Urban (podle
něj se jim říká sestry urbanky). Tato doba byla
těţká pro církev, a pro řeholní řády ještě těţší. Novicky se scházely tajně. Sestra Ignácie mohla sloţit svaté sliby aţ
8. prosince 1963, a i to pouze tajně. Jako sestra pracovala na různých místech ve zdravotnictví a pomáhala kněţím
ve farnostech. Věrně slouţila také jako varhanice.
Před dvěma a půl lety, po duchovních cvičeních, které spolu se svou komunitou vykonala, postihla sestru
mozková mrtvice, která ji ochromila, upoutala na lůţko a zbavila schopnosti mluvit. Nezbavila ji však schopnosti
dělat radost druhým. Měla jsem moţnost nemocnou navštívit. Přivítala mě radostným úsměvem. Spolu se sestrou,
která se o s. Ignácii stará, jsme si společně zazpívaly mariánskou píseň a modlitbu k andělu stráţnému. S. Ignácie
nemůţe vyslovovat slova, ale melodii zpívá čistě.
Byla jsem pověřena přinést s sebou pozdrav z rodného kraje a prosbu o modlitbu za rodnou farnost a za celý náš děkanát. Beze slov mi dala najevo, ţe rozumí a ţe naši prosbu přijímá. A věřím, ţe se na její modlitby můţeme spolehnout. Modlitba tvoří nyní její jedinou ţivotní náplň. Ve zdravé ruce téměř stále drţí kříţ nebo růţenec.
Můţe si podat připravený obrázek nebo text k rozjímání.
Rozhovor se odehrál beze slov, ale úsměv sestry Ignácie byl daleko výmluvnější neţ mnohé učené řeči.
Stále ji vidím před sebou, chtěla bych být také tak radostná a vyrovnaná ve všech ţivotních situacích.
Sestro Ignácie, děkujeme Vám za rozhovor, za Váš úsměv a hlavně za Vaši modlitbu. I my se za Vás budeme modlit.
Zprávu o setkání podává sestra Diana

SESTRY APOŠTOLÁTU SVATÉHO FRANTIŠKA SE PŘEDSTAVUJÍ
Jsme řeholní institut diecézního práva. Zaloţil jej P. Jan Ev. Urban OFM v r. 1927 v Praze. Byl
inspirátorem a uskutečňovatelem myšlenky sv. Františka přiblíţit nepoznanou Boţí lásku lidem a svým
bytím, ţivotem a sluţbou evangelizovat své okolí.
Jsme součástí františkánské rodiny a naším posláním je spojovat kontemplaci s apoštolskou láskou, vnitřní ţivot smíru Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu s konkrétní sluţbou v místní církvi.
V současné době je nás v České a Slovenské republice 38 sester, jsme v Praze, ve Staré Boleslavi
a v Nitře. Převáţně se staráme o své stárnoucí a nemocné sestry, podle moţností se věnujeme sluţbě nemocným, katechezi dětí a dospělých.
Naše adresa: Sestry Apoštolátu sv. Františka, Proboštská 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
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P. PAVEL RYŠAVÝ
Otce Pavla není nutné většině čtenářů, hlavně těm šumperským, představovat. Jistě si ho pamatují coby obětavého ministranta u oltáře. Ti trochu větší
pamětníci, kteří se účastnili za P. Petra Hrubiše setkávání rodičů s dětmi, ho
znají z různých společných výletů či akcí. Do semináře odešel hned po získání
maturitního vysvědčení na SOUE Mohelnice, ale i přesto, ţe se stal knězem poměrně mladý, vţdy působil (a působí) vyrovnaně, zodpovědně a vnímavě. Sám
říká, ţe „dnes záleţí víc neţ kdy jindy, aby kněţí byli svatí“. A z následujícího
rozhovoru vyplývá, ţe i on se o to upřímně snaţí.
Jak jistě většina čtenářů ví, pocházíte ze Šumperka. Zde jste se i narodil, nebo
Vaše rodné kořeny sahají ještě někam dál? A co byste několika slovy řekl o
Vaší rodině?
Tatínek pochází z východních Čech a maminka z Loučné. Mám tři bratry. Myslím, ţe uţ tohle napovídá, ţe v naší rodině vládla láska, oběť a skromnost. Věřím, ţe to stále platí. Za to rodičům děkuji. A Pánu Bohu děkuji za moţnost vyrůst v této rodině. Vracím to vděčností a modlitbou, abychom se jednou u Pána
Boha všichni setkali.
Do kostela jste chodil odmalička, nebo jste k víře došel nějakou jinou cestou?
Do kostela jsem chodil odmalička. K uvědomělému proţívání víry mi pomohlo
přijímání svátostí – pravidelná sv. zpověď a sv. přijímání. Tak je tomu i dodnes.
Od 1.9.1998 jste farářem v Kojetíně, což je poměrně dlouhá doba. Cítíte, že čas
nazrál na nějakou změnu, která se v mnoha farnostech po deseti letech „farářování“ často odehrává, nebo jste si tam zvykl natolik, že po změně neprahnete?
Sv. Jan Maria Vianney ţil v Arsu asi 40 let. Myslíte, ţe by dokázal svým příkladem, modlitbou, obětí a kázáním proměnit tuto bezboţnou vesnici s 230 lidmi za
5 let? Moţná. Změny neprospívají. Kolik se vystřídalo kněţí v Šumperku za 40
let? Jsme vrtkaví. Nadchnout se dokáţe kaţdý, ale vydrţet i v neúspěchu málokdo.
Jak byste charakterizoval kojetínskou farnost? Co Vás tady nejvíce oslovuje a
naplňuje? (Nebo i naopak?:-))
Kojetín leţí v blízkosti soutoku říčky Hané a řeky Moravy. Má sice 7 tisíc obyvatel, ale návštěvníků kostela je něco málo okolo 200. Dnes se hodnotí ţivot
farnosti podle toho, nakolik je v ní „akcí“. Já mám radost, kdyţ lidé zůstanou po
mši sv. déle v kostele; kdyţ přijdou do kostela i přesto, ţe nemusí. Myslím, ţe
tito lidé něco pochopili z tajemství duchovního ţivota. Takto se poznává velikost
farnosti!
Co Vás vedlo k rozhodnutí stát se knězem? Bylo to postupné uvědomování si,
že tohle po Vás Bůh chce, nebo se odehrál nějaký výrazný zlom, který Vás takto nasměroval?
V mém rozhodnutí stát se knězem sehrála velkou roli sluţba ministranta. Tedy
být blízko oltáře.
Co patří k Vašim zálibám? A máte na ně vůbec čas?
Snad se trochu projít v přírodě. Ale ani to není důleţité.
Máte nějaké nesplněné přání?
Podívat se do Patagonie. Ale to je jistě rozmar…
V olomoucké arcidiecézi je letos zaznamenán výrazný úbytek seminaristů. Jak
byste motivoval mladé muže k rozhodnutí stát se knězem? A je to vůbec možné,
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motivovat je takhle„po lidsku“, nebo je to výhradně Boží záležitost?
Mluvíte o úbytku seminaristů, kněţí, ale neubývá i počet účastníků kostela, věřících? Myslím,
ţe není důleţité, kolik nás je, ale jak opravdově následujeme Krista. Pán Bůh nám dá vţdy tolik
kněţí, kolik je potřeba. Dnes záleţí víc neţ kdy jindy, aby to byli kněţí svatí. Od kterých se lidé
budou moci učit lásce k Bohu, modlitbě, sebezáporu, lásce ke mši sv. atd. Toho lidského je na
kněţích vidět víc neţ dost, zbytečně se to zdůrazňuje nebo naopak chválí.
Vracíte se rád do Šumperka?
Do Šumperka se vracím rád. Není to sice moc často, ale je to několikrát do roka. V Šumperku
ţijí přeci moje rodiče! Uvědomuji si, ţe kaţdá chvíle strávená s nimi je vţdy důleţitá.
Nově každý host v našem „horkém křesle“ přispívá i do rubriky Světec mého srdce. Proč jste
si vybral právě svatého Šarbela?
Sv. Šarbel ţil v 19. stol. na Blízkém východě (Libanon), na území, které patří převáţně islámu.
Byl mnichem, ale aby se ještě více přiblíţil Bohu, stal se ke konci svého ţivota poustevníkem.
Můţe nás oslovit svým ryzím ţivotem modlitby - v tichosti, odříkání a v odloučenosti od lidí.
Právě takto hledal a nakonec i nalezl samotného Boha.
Každého člověka oslovuje spousta osobností či myšlenek. S jakou myšlenkou byste se se čtenáři našeho děkanátního časopisu rozloučil?
Pán Bůh mi svěřil vzácný dar - modlit se modlitbu oltáře. Tady jsme si všichni velmi blízko,
tedy i Vy ze Šumperka a okolí. Zůstávejte v lásce a pokoji Kristově. Váš P. Pavel Ryšavý.

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná

FARNOST BRANNÁ
(KOLŠTEJN)

usedlíci, kteří v těchto oblastech ţili, byli z větší části
Němci. Roku 1667 byl zakoupen dům tehdejšího rentmistra, Dr. Grubera, a upraven na faru. Roku 1784 byla
fara nově vybudována do své dnešní podoby a vybavena
chodbou, která vede ke kostelní věţi nad starou cestou.
K farnosti Kolštejn s mistními částmi Mosazné
Hamry, Dolce, Alojzov, Splav, a Nový Kolštejn patřila
také místa: Vikantice, Šléglov, Josefov, Františkov,
Kronfelzov, Velké Vrbno a Adamov. Kolem roku 1835
zde ţilo celkem 2362 katoliků a 17 ţidů mluvících ně-

Podle listiny papeţe Klementa VI. z 12.
dubna 1351 byl původní Goldenstein samostatnou
farností jiţ před rokem 1350. Kdyţ byla roku 1345
Praha povýšena na arcibiskupství a stala se nezávislou na Mohuči, mělo být jí kromě Olomouce
podřízeno ještě další biskupství. Jako sídlo biskupství byl určen premonstrátský klášter
v Litomyšli. Po víceleté prodlévě a dlouhých jednáních bylo roku 1351 z tehdejších severomoravských děkanatů Šumperk a Huzová od Olomouce
odděleno 30 farností a 2 kláštery a ty byly přídělený nově zřízenemu biskupství. Na základě listiny,
která dané farnosti – mezi jinými Kolštejn – jmenovitě zmiňuje, se odvijí velká část severomoravských dějin. Lze sledovat, ţe uţ před více neţ 300
lety všechna místa s výjimkou tří vesnic byla uváděna pod svým německým označením a následně i
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mecky.
Ve druhé polovině 18. století vzrostl význam
Kolštejna po církevní stránce - bylo zde v roce 1783
zřízeno děkanství – (i kdyţ jiné prameny uvádějí, ţe se
tak stalo uţ dříve - v roce 1756) . K děkanátu Kolštejn
patřily ještě tyto farnosti: Ostruţná, Nové Losiny, Hanušovice, Vysoké Ţibřidovice, Velká Morávka, Pusté Ţibřidovice, Krumperky (dnes Podlesí), Staré Město, a
Špiklice (dnes Nová Seninka). Počet obyvatel byl v roce
1853 19563 katoliků, 12 evangeliků a 32 ţidů.
Během reformace a protireformace aţ do doby
čarodějnických procesů patřil Kolštejn k šum;perskému
děkanátu. Během této epochy byly ale jak kolštejnský,
tak i šumperský děkanát podřízeny děkanátu Rýmařov.
Teprve roku 1756 se Kolštejn stal opět samostatným
děkanátem.
BRANNENSKÉ KOSTELY
K farnosti patří kostel – historie kostelů v obci
sahá tedy nejméně do první poloviny čtrnáctého století.
Tento kostel existoval jiţ asi od roku 1300, a nacházel se
severně v těsné blízkosti zámku. Do nedávné doby zde
bylo moţné spatřit ještě několik zbytků základních zdí.
Nad pramenem zázračné
vody tehdy stál farní dřevěný
kostelík. Byli to především
poutníci, kteří počali do světa
šířit věhlas zázračného vyslyšení modliteb k milostivé
Marii Utěšitelce. Její socha
stála na vysokém oltáři od
nepaměti. Podle legendy ji
snad ze Svaté země přivezli
maltézští rytíři.
Poté, co kolem roku
1700 katolické křesťanství
opět nabylo silných kořenů a
nově vybudovaný evangelický kostel byl povznesen na
katolický (o tom dále), získával starý dřevěný kostelik, který v Branné stál uţ po
staleti a byl dříve farním kostelem, stále více charakter
poutního kostela. Z široka daleka přicházeli do Branné
poutníci a uctívali starou sošku milostivé Marie Těšitelky, stojící na vysokém oltáři, kterou kdysi přivezli maltézští rytíří ze Svaté země, a které jsou přisuzována četná
vyslyšení modliteb. Jelikoţ nyní byl tento kostel zcela na
spadnutí, začaly se pod vedením faráře Andrease Richtera a rady Kolštejna v roce 1721 prosebným dopisem
kníţeti podnikat první kroky k výstavbě nového kostela
Panny Marie. K tomuto dopisu byl přiloţen seznam více
neţ 30 pod přísahou a v přítomnosti starosty vyrčených
událostí a zázračných vyslyšení modliteb. K ţádosti ze
7.2.1721 byl jiţ 14. května stejného roku udělen kníţetem souhlas s plánovanou výstavbou kostela a zároveň
byla vyjádřena maximální podpora. Začátek výstavby se
ale protáhl aţ do roku 1730. Starý dřevěný kostel byl
strţen a na stejném místě byl zřízen nový, velký kostel,
rovněţ zasvěcený Matce Boţí. Roku 1734 byla stavba
dokončena. Milostná socha Panny Marie, která byla
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během stavby umíštěna v provizorní kapli, byla na nové
místo přenesena 23. května při slavnostním procesí. 30.
května byl slavnostně vysvěcen olomouckým biskupem
Ernstem hrabětem z Lichtenštejna na kostel Nanebevzetí
Panny Marie za účasti 40 kněţí a mnoha tisíců poutníků.
Hned 31. května byl nově vysvěcen také farní kostel a
zasvěcen sv. Michaeli Archanděli. O těchto slavnostech
je zaznaménáno, ţe v Kolštejně bylo přítomno přes 40
kněţí a svátost biřmování přijalo více neţ 3000 věřících.
Tak se stal Kolštejn spolu se Zlatými Horami a Králíky
významným poutním místem. Tento nový kostel, kolem
kterého se nacházel také hřbitov, existoval asi jen 50 let.
V souvislosti s josefinskými reformami byl shledán přebytečným a byl uzavřen. Pozdějí byl odsvěcen a kolem
roku 1800 strţen. Velký oltář a socha Panny Marie byly
přenesený do farního kostela. Boční oltář S. Josefa byl
umíštěn v kostele ve Vojtovicích, kněţská ţidle
v Ostruţné a zvony byly darovány do Nových Losín. Na
severním konci Branné byl zřízen nový hřbitov.
Dnešní farní kostel svatého Michala byl původně evangelickým kostelem, zasvěceným Zmrtvýchvstání
Krista. Farní kostel byl vystavěn v letech 1612–1614 a je
situován v úrovni náměstí.
Oproti brannenskému zámku
je poloţen poněkud na vyšším místě. To si nemohli
předbělohorští stavitelé vybrat lépe, a tak stavba vévodí
celé okolní krajině. Průčelí
orientované k jihozápadu se
vypíná nad hlubokou úboční
brázdou Brusného potoka.
Zvýrazňuje je představená
hranolová věţ.
Kostel byl vybudován v nadmořské výšce 642
m na terénním výstupku,
obehnaném ze dvou stran
dlouhou kamennou zdí. Obdivuhodná je zvláště poloha
věţe téměř na samém okraji značného srázu, zabezpečeného zmíněnou zdí, avšak dosahující zde jiţ velké výšky
(10 m). Byla to velká odvaha, takto umístit obrovskou
hmotu věţe o výšce 59 m, o to více, ţe nebyla známa
únosnost podle statického výpočtu. Kamenná masívní
stavba kostela je jednolodní s trojbokým závěrem se
sakristií na evangelijní straně. Její mohutnost i výšku
zvýrazňují zvenku silné opěrné pilíře. Na věţi se sedmi
podlaţími jsou umístěny věţní hodiny pod cibulovitou
bání, ukončenou lucernou a makovicí.
Kostelní loď je zaklenuta valenou klenbou s lunetami. Pozoruhodná je vnitřní galerie podél všech stěn,
vyjma presbyteria. Její podklenutí je neseno toskánskými
sloupy téhoţ typu jako zámecké arkády. Na ní také spočívá kruchta.
Hlavní vstup je podvěţím. Je opatřen krásným
edikulovaným portálem. Ten nese kamennou desku s
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vyrytým nápisem, přerušenou uprostřed dvěma erby.
Levý přísluší pánům z Vrbna (lilie) a druhý Ţerotínům
(lev). V nápise, vyvedeném latinsky, je cenné vročení.
Původně byl kostel postaven pro potřebu evangelíků a zasvěcen Zmrtvýchvstání Krista, katolicky byl
upraven a přesvěcen v roce 1743. Rozsáhlé stavební
úpravy si vyţádal po poţárech v letech 1852 a 1906.
Tato stará církevní stavba se vyznačuje moravskou pozdně renesanční architekturou a je velmi významnou stavební památkou. V roce 1994 byly zahájeny
velké opravy v době působení duchovního správce P.
Julia Ţvaka.
Nad velkou vstupní branou je do kamene vtesán
latinský nápis:
JEHOVAE TRIVNI OM SACRVM POSTERIS
SVBDITIS PIIS QUIBVS PARATVM AEDIFICIVM
HOC ORATORIVM HYNEK ET BERNHARD BARONESA WIRBEN ET FREVDENTHAL ET GERMANI FRATRES CONSECRAVERE GELIQVERE
1·6·1·4 ANNO CHRISTI
Přeloţen znamená zhruba toto: ,,Tento modlitební stánek, zasvěcený Bohu trojjedinému a všemohoucímu, věnovali a zanechali svým budoucím poddaným a
všem zboţným roku 1614 po Kristu baroni a bratří Hynek a Bernard Bruntálští z Vrbna." Uprostřed nápisu se
nachází dva znaky Vrbenských, jeden s šesti liliemi,
druhý se lvem v poli. Z uvedeného vyplývá, ţe kostel –
modlitebnu dali postavit páni z Vrbna a Bruntálu, vlastní
bratři Hynek a Bernard, a dále, kdy byl kostel dokončen.
Druhý z nich zemřel v roce 1613. Hynek ho následoval o
čtyři roky později. Byl zetěm známého Karla staršího ze
Ţerotína. Měl totiţ za manţelku jednu za dvou jeho dcer
Bohunku. To vysvětluje pouţití druhého zmíněného
erbu.
Kostel má rotundovitý tvar a je jeden
z nejkrásnějších v celém
okolí. Uvnitř je 45 m
dlouhý, 12,5 m vysoký a
18 široký. Věţ měří 59,9
m. Galerie, rozbíhající se
do tří stran, se opírá o
kulaté kamenné sloupy,
nad nimiţ visí obrazy
kříţové cesty. V kostelní
lodi jsou umístěni 4 řady
lavic. Na hlavním oltáři
stojí staroţitná socha milostivé ,,Marie Těšitelky",
která byla uctívána jiţ ve
starém kostele Panny Marie a o níţ se říká, ţe ji
přivezli křiţáčtí rytíři ze
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Svaté země (v 90. letech 20. století byla nahrazena kopií
a uloţená v depozitáři olomouckého arcibiskupství).
Za oltářem se nachází oltářní obraz
,,Nanebevzetí Panny Marie", velký 24 metrů čtverečných, a nad ním socha sv. Michaela Archaněla. Vlevo a
vpravo od hlavního oltáře stojí v ţivotní velikosti apoštolští kněţí Petr a Pavel a nad nimi v nadţivotní velikosti
postavy biskupů, vysoké 4 nebo 5 m, které patrně ztvárňují oba moravské zemské patrony Cyrila a Metoděje.
Na pravé straně stojí ještě oltář Marie a Jana a vlevo
oltář Kristova srdce. Dříve to byl oltář 14 pomocníků
v nouzi. Na této straně se nachází rovněţ umělecky vyřezávaná kazatelna. Na kůru jsou od roku 1714 umístěny
varhany s pozitivem.
U příleţitosti inspekční návštěvy a biřmování
v roce 1833 byl kostel uvnitř renovován a restaurován.
Bylo tehdy odstraněno mnoho obrazů, mezi nimi i nástěnná malba 12 apoštolů. Kromě dvou obrazů nad hlavním oltářem byly zabíleny také obrazy na stropní klenbě.
Pod kostelní dlaţbou se mají nacházet tři tmelené hroby.
Po poţáru roku 1850 získala věţ při znovuobnovení tvář špičaté pyramidy. Kdyţ ale roku 1906 došlo
při poţáru opět ke zničení kostela, byla věţi navrácena
původní cibulovitá podoba z roku 1850. Ve vnější kostelní zdi se nachází výklenek se sochou svatého Jana
Nepomuckého z roku 1733 a ve dvou dalších prosklených výklencích jsou ztvárněny biblické scény ,,Kristus
na Olivové hoře" a ,,Kristovo loučení se svou matkou".
Jde o řezby v ţivotní velikosti od tyrolských umělců. Za
zmínku ještě stojí, ţe před kostelem stojí také Mariánský
sloup (Pieta), který je obecné označován za morový
sloup. Jak je na něm moţné se dočíst, byl instalován
roku 1663 Ewaldem a Marinou Rubstocklovými. Ewald
Rubstuckl byl tehdejším starostou Kolštejna. Proti náměstí stojí před kostelem ještě velký kamenný kříţ, který
byl zřízen k poctě Boţí vikantickým sedlákem Karlem
Weiserem, dům č. 1.
Nevelké prostranství kostela má jednu zajímavou zvláštnost. Je totiţ propojeno nadzemní krátkou
spojovací chodbou s blízkou farou z roku 1784. Je nesena dvěma zaklenutými oblouky, z nichţ jedním vede
původní vstupní bránou stará přístupová cesta na náměstí. Ve farní budově končí chodba, krytá stříškou, ve druhém podlaţí.
Fara je samostaný dům s valbovou střechou,
opatřený menším nádvorním příslušenstvím. Stropy má
v přízemí zaklenuté, v patře jsou ploché. Vyznačuje se
klasicistní architekturou. Je rovněţ památkově chráněna.
Dnes do farnosti Branná patří: Šléglov, Vikantice a Ostruţná. Nedělní mše Svatá se koná v Ostruţné
v kostele Zjevení Páně kaţdou sobotu večer a v Branné
kaţdou neděli v 8. hod ráno. Bohuţel, v Branné za poslední léta ubylo obyvatel (i věřících) a tak se na společné bohosluţbě schází jen pár lidí (kolem 10 osob). Na
štěstí je Branná známé turistické místo, a tak naše společenství posilují věřící skoro z celé Moravy.
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KANDIDATURA
V neděli 21. 11. 2010 o slavnosti Krista Krále,
přijali pozvání do kněţského semináře rodiče, sourozenci
a kamarádi seminaristů, studentů 3. ročníku teologické
fakulty v Olomouci. Své „Jsem připraven“ sloţilo do
rukou biskupa Pavla Posáda celkem 11 seminaristů
z Moravy. Mezi kandidáty jáhenství a kněţství byl přijat
také jediný zástupce Olomoucké arcidiecéze František
Poníţil z farnosti Sobotín, kterou spravuje O. Milan Palkovič. Prosíme o modlitby.
Dana Poníţilová

CO PĚKNÉHO JSME PROŢILI S NAŠIMI SENIORKAMI
Nedá mi to, abych nenapsala, co pěkného proţívají naše farní dámy – seniorky a naopak – co pěkného proţíváme my s nimi. Nejenţe se schází v pondělí ve společenství Křesťanské ţeny či v úterý ke společné modlitbě
ve společenství Učíme se modlit, ale jejich aktivity či
sluţby daleko převyšují tato pravidelná setkání. Je aţ dojemné, s jakou pečlivostí sledují všechna jubilea či svátky,
aby ve svých vtipných programech jubilanta obveselily.
Jejich posledním kouskem byla příprava velkolepé oslavy
narozenin otce Pawla, kdy mu kromě přípravy tradičního
programu a nádherného dortu vyrobily zmenšeninu jeho
auta s celou posádkou, s otcem Pawlem v kolárku za volantem a andělem na střeše. Osobně jsem měla rovněţ
moţnost vidět kolem stovky nádherných vlastnoručně
uháčkovaných sněhuláčků, kteří v sobotu „doputovali“ do
domova důchodců jako dárek ke sv. Mikuláši zdejším klientům. Samozřejmě společně s „opravdovým“ Mikulášem, andělem a čertem - opět v reţii seniorek. Jejich andělské, ale hlavně čertovské reje máme rok co rok moţnost
vidět na akci pro město Setkání se svatým Mikulášem, stejně jako jejich originální vystoupení na „Base“. Tyto
obětavé ţeny však udivují nejen svým neochvějným humorem, ale i nezištnou prací pro farnost – některé uklízejí
středisko či kostel, jiné se starají o oběd na faře, další o občerstvení v kavárně. Jejich pomocná ruka nechybí ani při
rorátech a vánočních divadlech, kdy chystají občerstvení pro děti (nepostradatelné vánočky a párky), a dokonce se
na tuto práci dopředu hlásí! Bez některých z nich by nebyly připravené či zašité kostýmy na různá farní vystoupení,
bez jiných bychom neměli nádherně naţehlené ubrusy a ornáty, bez dalších upletené gázy pro potřebné trpící
leprou.
Tyto ţeny zůstávají pro většinu z nás bezejmenné, moţná ani jejich nasazení nevidíme. A tak mi jistě dovolíte, abych jim za nás za všechny alespoň takhle poděkovala.
Lenka Špatná
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NA NÁVŠTĚVĚ V POLSKU…
„ Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam…“
Devadesát poutníků z Rudy nad Moravou a okolí se vydalo do rodné vlasti svého faráře P. Michala Krajewského. Cílem pouti se stala dvě slavná polská poutní místa: Vambeřice, kde je uctívána Panna Maria Královna rodin a
Bardo, kde Pannu Marii ctí jako Ochránkyni víry.
Na začátku mše svaté ve vamběřickém chrámě zazpíval rudský chrámový sbor jako poděkování Bohu za polské
kněze, kteří opustili svou rodnou vlast a obětavě nám slouţí v našem děkanátu „Apel Jasogórski“ v originále –
v polštině. Zboţní Poláci jím ctí Pannu Marii – Královnu Polska v národní svatyni ja Jasné Hoře v Čenstochové.
Po mši svaté jsme obdivovali velkolepý chrám s milostnou soškou Panny Marie z roku 1218 a také krásný Betlém z 19. století. Po dobrém obědě v poutním domě jsme vyšli na horu Kalvárii s jejími 150 kapličkami, kde jsme
se pomodlili kříţovou cestu.
Odpoledně jsme přejeli do třicet kilometrů vzdáleného Barda. Se zájmem jsme si vyslechli zajímavý výklad
místního kněze - redemptoristy o historii tohoto poutního místa. Chrámový sbor se představil krátkým koncertem
duchovní hudby, při němţ se všichni poutníci mohli ztišit v upřímné osobní modlitbě a prosit Pannu Marii za obnovu své vlastní víry, víry svých rodin a celé naší vlasti. V místním muzeu jsme pak obdivovali památky církevního umění, zvláště sochy a obrazy spjaté s postavou sv. Jana Nepomuckého. Milým oţivením pouti byla prohlídka
moderního Betlému, který chce svým současným pojetím připomenout, ţe u Jeţíše mají své místo všechny skutečnosti našeho ţivota současného - včetně dinosaurů, coţ ocenily zejména přítomné děti. Uţ víme, kam máme jet
s dětmi z náboţenství na konci školního roku na výlet…
Krásné počasí, dobrá nálada a Boţí poţehnání nás provázelo i na cestě domů (…dva zatoulaní poutníci se i ve
tmě nakonec našli…). Uţ se všichni těšíme, aţ nám P. Michal v květnu ukáţe krásy svého
rodného města Krakova.
Čtenáře časopisu prosíme, aby se s námi často modlili tuto krásnou modlitbu z tohoto poutního místa:
Modlitba k vambeřické Královně rodin
Vambeřická Královno rodin a Matko Nejpěknější Lásky, vypros pro naši rodinu u
Tvého Syna vzájemné porozumění, ochotu pomáhat, schopnost odpouštět, upřímnost,
trpělivost a lásku v kaţdodenním ţivotě. Učiň, Matko, aby v naší rodině bylo jedno srdce
a jedna duše.
Matko Jeţíše Krista, úpěnlivě Tě prosíme, zachovej naši rodinu ve zdraví a v bezpečí,
daleko od ohně, krádeţí, nehod a jiných neštěstí, a především od neočekávané smrti.
Maria, buď starostlivou ochránkyní naší rodiny. Zachovej nás v jednotě s Tvým Synem
aţ do smrti. Amen.

Lenka Bernadetta Nezbedová

PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech od 27. do 31. 10. podnikli naši nejmenší kosteloví zpěváčci (= scholička) dobrodruţnou výpravu
na faru do Klášterce. Dobrodruţná byla asi hlavně pro jejich vedoucí, Páju, Marťu, Filipa a Martina. (Představa
pěti dnů strávených se skupinkou rozjuchaných dětí děsí i nás, zaslouţilé rodiče.) Proto bychom touto cestou čtveřici statečných obětavců rádi poděkovali. Děti si podzimní prázdniny s nimi nesmírně uţily, vrátily se nadšené a uţ
se opět těší na další scholičkovské expedice. (My, rodičové, se těšíme také. Doufáme, ţe příště to bude aspoň na
týden. :-) )
Za všechny vděčné rodiče
Hanka a Kamil Heiserovi, Šumperk
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SEKÁČEK V NOVÉM MALÍNĚ
Jak tento nápad vlastně vznikl? Protoţe opakovaně dostávám věci, které se mi hromadí doma i na půdě, tak
jsem si řekla, ţe by bylo dobré, dát je tomu, kdo je potřebuje. Ať jsou to hračky, boty, oblečení. HURÁ! Nápad byl
na světě! Dne 26.10. v úterý donesly ţeny na obecní úřad oblečení, boty... S paní Sojákovou jsme vše třídily dle
patřičných velikostí pro dostatečnou přehlednost. Na to, ţe jsme to dělaly poprvé, přišla desítka lidí a myslím, ţe
byli spokojení. A vše proběhlo v klidu. Děti poletovaly mezi oblečky a vybíraly, byla to legrace. Příště budeme
dělat jarní úklid oblečení, tak třeba opět něco podnikneme. Oblečení, které si lidé mezi sebou nerozebrali, jsem
roztřídila. Do Armády spásy ho odveze paní, která se mi nabídla. Díky za
to, ţe myslíme na druhé a nevyhazujeme věci zbytečně..!
Helena Valentová

RADOST V NOVÉM MALÍNĚ
Kaţdý pátek se snaţíme s dětmi scházet v místním kostele. Nyní
uţ máme moţnost díky panu faráři a p. Janků být v teplé místnosti, kde
můţeme hrát s dětmi různé hry, malovat si, zpívat a hrát na kytaru, modlit se. Úkolem našeho setkávání s dětmi je, aby se k sobě naučily pěkně
chovat a různé jiné věci, které budou v ţivotě potřebovat. Čekají nás také
výlety, kde budeme poznávat i přírodu. V měsíci říjnu jsme se seznámili
s modlitbou růţence. Naučili jsme se pár kytarových písní, dali jsme si
přezdívky. A také uţ jsme slavili narozeniny našich kamarádů Adámka a
Terezky. V pátek 5.11. jsme byli s dětmi na místním hřbitově, kde jsme
se pomodlili za zemřelé a dali jsme svíčky, které děti nesly od kostela, na
hroby. Na závěr jsme se pomodlili v kruhu kolem hořících svící. Bylo to
krásné, tajemné, dětičkám úplně svítila očička. Musím říct, ţe je to bezva. I kdyţ je pátek, kdy uţ můţeme být doma s rodinou a plánovat víkend, hodina kolikrát tak rychle uteče, ţe ani nevím jak. Mám radost, ţe
děti přišly, a ţe se těší na další naše setkání. Díky za ně!
Helena Valentová a Lenka Prokopová

NA CO VÁS ZVEME
V PROSINCI A LEDNU
Klub osamělých (nejen) rodičů
Jak předcházet smutkům, depresím a dalším obtíţným psychickým a psychosomatickým stavům; beseda
s MUDr. Evou Rozsívalovou; středa 8. 12. 2010, 16.00 - 18.30, Generála Svobody 2, Špk, vedle obchůdku Rozmanitosti.
Práva a povinnosti rozvedených, problémy osobní i partnerské; přednáší Mgr. Vít Hušek, Th.D, proděkan teologické fakulty Olomouc; středa 12. ledna 2011, 16.00 - 18.30, Generála Svobody 2, Špk, vedle obchůdku Rozmanitosti.
Ţena v sedmi pádech
Tradiční setkání určené (komu čemu) výhradně ţenám – Punčový večírek; pátek 17. 12. 2010 v 19.00, farní středisko.
Napiji se (koho co) vody ţivé - večer poezie na téma ţena propojený s tvůrčími dílnami zaměřenými na hlasovou
techniku a správné drţení těla. S herečkou Rapsodického divadla v Olomouci Martinou Pavlíkovou – 21. ledna;
19.00 – 22.00, farní středisko.
Pro děti (předškolní a 1. stupeň)
Společné lednové tvoření pro rodiče s dětmi „Ať ţijí sněhuláci“ – pondělí 17. ledna od 16.00 – 18.00.
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Pro mladé (13 – 16 let)
Další beseda s Mgr. Barborou Ševčíkovou z cyklu Jak si nenechat ublíţit, tentokrát na téma Láska a sexualita rozdíly v chování a očekávání muţů a ţen; fáze vztahu: přátelství, zalíbení, zamilovanost, láska; rozdíl mezi láskou
a zamilovaností; role sexuality; nebezpečí a chyby v důvěrném vztahu; úterý 11. ledna 2011 18.30 – 20.00 na farním středisku
MÍSTO KINA TVOŘÍ CELÁ RODINA
Fimo – sloţitější variace, středa 19. ledna 2011, 17.00 - 18.30, Generála Svobody 2, Špk, vedle obchůdku Rozmanitosti.
Nově v novém roce (podrobnosti v příštím čísle)
I senior umí – cyklus čtyř vzdělávacích a tvořivých aktivit určených pro seniory
Jsem křesťan a chci jím být celým svým srdcem -nový vzdělávací cyklus určený pro všechny, kteří
chtějí ţít radostně svým křesťanstvím a proměňovat své okolí (podnět k této aktivitě vzešel od
manţelských párů , kteřé se účastnily podzimního kurzu Manţelských večerů)
DIvaklub – příleţitosné setkávání s handicapovanými s divadelní náplní
Exit klub – klubové setkávání určené pro křesťanskou mládeţ s promítáním dokumentů Exit 316
s následnou společnou diskusí na dané téma

Dům kultury Šumperk
ve spolupráci s Centrem pro rodinu,
Římskokatolickou farností,
sborem ČCE
a Vlastivědným muzeem pořádají:

XII. ročník
ADVENTNÍCH KONCERTŮ
v ŠUMPERKU

3. ADVENTNÍ TÝDEN – PONDĚLÍ 13. 12. 2010
NÁMĚSTÍ MÍRU – 17 HODIN
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru
pro: Kojenecký ústav Šumperk
4. ADVENTNÍ TÝDEN – NEDĚLE 19. 12. 2010
KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE – 16 HODIN
Schola Gregoriana Pragensis – Adventus Domini
Benefiční koncert pro Základní speciální školu Pomněnka o.p.s.
vstupné 150,- Kč
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PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Charita Šumperk nabízí uţivatelům svých sluţeb, případně také ostatním zájemcům z řad veřejnosti, moţnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Zápůjčka je určena přednostně pro uţivatele ţijící v oblasti
působnosti Charity Šumperk a slouţí k okamţitému pokrytí poptávky po daném vybavení do doby, neţ si uţivatel
zajistí pomůcku přes zdravotní pojišťovnu či jiným způsobem, anebo po dobu aktuální potřeby (např. po dobu léčby, rekonvalescence uţivatele).
Nabízené sluţby
Nabízené sluţby zahrnují představení stávajícího sortimentu
pomůcek, v případě zájmu také doporučení vhodné pomůcky,
její předvedení a popřípadě dovoz aţ do místa bydliště. Vybavení půjčovny je pravidelně doplňováno a obnovováno dle poptávky uţivatelů sluţeb a dle moţností organizace. V nabídce
půjčovny jsou např. tyto pomůcky: kompletní polohovací lůţka
(převáţně mechanická), invalidní vozíky, antidekubitní podloţky, WC ţidle (kovové, plastové, dřevěné), chodítka (nepojízdná,
pojízdná), francouzské hole atd. Ceny za zapůjčení jednotlivých
pomůcek jsou stanoveny v aktuálním Sazebníku zápůjčky kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek.
Informace pro zájemce o sluţbu
V případě zájmu o konkrétní typ pomůcky je nejlepší obrátit se telefonicky
(583 216 747). Další moţností je zamluvení pomůcky přímo na našich webových
stránkách. Před samotnou zápůjčkou je nejprve sepsána mezi Charitou Šumperk a
uţivatelem sluţby písemná smlouva, jejíţ součástí je dodatek ke smlouvě, ve kterém
jsou stanoveny doplňující informace ohledně zápůjčky. Platba za pomůcky probíhá
vţdy 1 x za měsíc, a to po uplynutí kalendářního měsíce.

Tak jako tradičně, bude začínat nadcházející rok na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou,
kterou organizuje Charita Šumperk.
Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 9. lednem 2011 (celostátní koledování potrvá o tři dny déle), aby přinášeli do všech domovů poţehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěţek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí ţijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děkanátu se vykoledovalo 556 120,-Kč, přičemţ podíl, který
byl určen pro vyuţití Charitou Šumperk, činil 272 550 Kč. Tato finanční částka byla pouţita na podporu činnosti
Charity Šumperk a Centra pro rodinu Šumperk, humanitární pomoc zemětřesením postiţenému Haiti a povodní
postiţeným oblastem v České republice, na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na nákup pomůcek a
zařízení pro terénní hospicovou péči a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi. Charita Šumperk poskytuje na
území děkanátu Šumperk terénní zdravotní a pečovatelskou sluţbu, osobní asistenci a půjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky.
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Hned na začátku chci
poděkovat všem dobrým lidem,
kteří se přihlásili k charitní akci
pro Ukrajinu. Děti z ukrajinských dětských domovů budou
mít radost a my hezký pocit, ţe
se podařilo něco dobrého. Jsem
rád, ţe ochotných dárců bylo
dokonce víc, neţ dětí, které jsme
mohli obdarovat. Napříště můţeme nabídnout organizátorům, ať připraví delší seznam potřebných dětí.
Nebyli jsme přitom jedinou farností, která se do akce
zapojila. Dík všem.
Tato akce je pro mne krásným příkladem, jak
moudře pomáhat. V naší snaze pomáhat musí být
hodně uváţlivosti. Přesvědčil jsem se o tom
v poslední době.
Dostal jsem poštou srdcervoucí dopis. 31-letá
Sofia naléhavě prosila o pomoc. Dojemně popisovala
svou tíţivou situaci, zmiňovala se o svém studiu
v Šumperku a prosila o příspěvek na bankovní účet.
Dlouho jsem váhal, zda mám reagovat a pomoci.
Rozhodl jsem se, ţe se pokusím získat nějaké informace o ní, a pak se uvidí. Uběhlo pár týdnů. Popravdě řečeno, na věc jsem zapomněl a dopis ztratil. Jednoho dne zazvonil telefon. Byl to kněz aţ z Brandýsa
nad Labem. Představil se a ptal se na 31-letou Sofii…
Ukázalo se, ţe svými dopisy a při opakovaných návštěvách vytáhla od jednoho stařičkého, osmdesátiletého kněze z Prahy více jak 100 tisíc korun! Ano,
vidíte správně! Sto tisíc! Starý kněz, dobrák, se kvůli
ní dokonce zadluţil a teď neví, co má dělat a psychicky se zhroutil. Začali jsme pátrat. Protoţe říkala,
ţe pochází ze Svitav, zavolal jsem tamějšímu děkanovi. Dozvěděli jsme se věci… nejen on, ale mnozí
další jí dali dohromady velké částky. Prý uměla být
tak přesvědčivá, ţe ji někteří prosili, aby si peníze
vzala, i kdyţ se tvářila, „jakoby“ nechtěla. Působila
velmi zboţně a dojemně. Více uţ ji ale nikdo neviděl… Pak se zjistilo, ţe i v Praze a okolí bylo více
těch, kteří jí takto pomohli. Pak praţští kněţí obvolávali charity a farnosti v republice, aby varovali ty,
kteří by se mohli nechat takto obalamutit.
Před několika týdny se zase objevil na faře
jeden mladý Slovák. Byl skoro nevidomý. Dlouho
jsem poslouchal vyprávění o jeho ţivotních osudech.
Hlavně o tom, ţe je zkušený masér, bohuţel přišel o
práci na Slovensku, je sám, rodiče zemřeli, pracoval i
tady. Teď se však ocitl na ulici a přece jenom se chce
vrátit na Slovensko a potřebuje na jízdenku. Uvěřil
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jsem mu. Bylo to velmi přesvědčivé. Poněvadţ ze
zásady nedávám peníze, naloţil jsem jej do auta,
zavezl na nádraţí a koupil jízdenku do nějakého městečka 30 km za Bratislavou. Název uţ si nevzpomenu. Čekal jsem s ním půl hodiny, neţ skončí přestávka v mezinárodní pokladně a zaplatil jsem skoro
800,- Kč. Netrvalo dlouho a zachytil jsem o něm
zmínku při jednom rozhovoru. Hned jsem zbystřil…
stejná historka! Ukázalo se, ţe jsem nebyl sám. Byli
jsme na konec aspoň tři, kteří jsme mu tu jízdenku
koupili! Zjistilo se také, ţe všechny lístky obratem
v pokladně vrátil jako nepouţité a měl hotovost!
Chytrý způsob vydělávání, ţe? A to se nám zdálo, jak
moudře se chováme, kdyţ nedáváme peníze, ale zakoupíme tak potřebný lístek…
Doba adventní je časem dobrých skutků. Je
to čas adventních koncertů a dobročinných akcí.
Kaţdý z nás by měl a chce někomu pomoci. A je to
dobře. Dělejme to však velmi, velmi moudře a obezřetně. Nemysleme si, ţe kdyţ dáme peníze bezdomovci, který ţebrá před kostelem, ţe děláme moudře.
Určitě je to z dobrého srdce. Všichni však, kteří
s těmito lidmi pracují denně - na městě, charitě či
Armádě spásy - potvrdí, ţe tím jen podporujeme jejich vychytralost a neochotu dělat cokoliv se svým
ţivotem. Ţe peníze vyuţijí na alkohol a nikoliv na
věci, které potřebují k ţivotu. Ţe mnohdy nejsou
ochotni zaplatit si z peněz, které dostávají od nás
nebo od státu, ani nocleh, protoţe by v noclehárně
museli zachovávat nějaký řád. Ţe navenek ukazují
nešťastný obličej, ale doopravdy jsou cyničtí a vychytralí. Pokud jim chcete pomoci, dejte pro ně příspěvek Charitě nebo na faru. Společně se pokusíme
najít cestu, jak jim pomoci.
„Na vlastní pěst“ pomáhejme tam, kde víme
s jistotou, ţe naše peníze nebudou zneuţity. Kolik je
kolem nás rodin, které nemohou svým dětem dopřát
pro nás běţné věci… Kolik máme sousedů, třeba
starých lidí, kteří nemají na nic jiného, neţ jen na
nájem, elektřinu a léky… Ne vţdycky je to zřetelné
na první pohled, ale je jich mnoho. Bohuţel ţijeme
ve světě, kde na sebe opravdová bída neupozorňuje
srdcervoucími dopisy, ale je často velmi nenápadná a
skrytá. Pokusme se dívat dál a hlouběji! Pokusme se
jednat moudře i v této dobročinné oblasti.
Nelituji, ţe jsem tenkrát koupil tu jízdenku… nelituji peněz, ale mrzí mně, ţe jsem nevědomky podpořil mazanost. Příště těch 800 korun dám raději na
balík pro děti z Ukrajiny.
P. Slawomir
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ADVENTNÍ KNIŢNÍ LISTOVÁNÍ
Taky máte pocit, ţe nejlepšími kníţkami jsou někdy pohádkové příběhy? Natoţ v adventu či během
blíţících se Vánoc? Dobré skutky bývají odměněny a špatné napraveny, moudrost nenásilně vybízí k následování a
prostor pro fantazii nemá hranic.
Nejinak (a přece trošku jinak) je tomu i v kníţce Anděl v kulichu. Děj vánočních příběhů se
neodehrává za sedmero moři a devatero horami, ale v Jizerských horách. Autor – Otfried Preussler – totiţ z tohoto
kraje pochází a snad na kaţdém řádku najdete stopy jeho vlídného pozorování krajiny i jednotlivých postaviček.
Hrdinové příběhů (malé děti nebo vesničané různých profesí) se za roztodivných okolností setkávají s andělem. Ten
má moc přiblíţit je Betlému, otevřít jim oči (a ještě častěji srdce) pro to, co dosud neviděli... Kaţdý ze sedmi
příběhů se odehrává ve sto let starých a poněkud „všedních“ kulisách, o to víc však dýchá lidskostí. Pokud vás tato
zdánlivá obyčejnost neodradí, kníţku vydalo v loňském roce Collegium Bohemicum.
Pro ty z vás, kteří dáte přednost spíše krátkým zamyšlením, připravilo nakl. Cesta novinku z pera (a
fotoaparátu) Marka Orko Váchy. Jeho čerstvá publikace Kéţ bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec nás
vlastně také vede do světa plného fantazie. Desítky fotografií pohádkově krásné přírody jsou provázeny autorovými
texty, obojí se příjemně doplňuje a odkazuje k tajemstvím nejhlubším... Pod obrázkem rozkvetlé podléšky např.
píše: „Ţádáme neustále Boha o zázrak, abychom mohli uvěřit. Jarní květina, noční nebe, ptáci v letu nebo vítr jsou
odpovědí.“
Pěkný kniţně – vánoční čas přeje Alena Havlíčková

JAN TWARDOWSKI
O ZÁCLONÁCH V CHLÉVĚ
Kdyby za Tebou přišli tenkrát
o svaté noci
kdy svítila jedna jasná hvězda
ti kteří tvrdí ţe musí všechno mít aby nepřestali být
ti kteří se bojí bezradnosti Tvého narození
snad by Tě chtěli zakrýt vlněnou přikrývkou
zavěsit záclony ve chlévě
pořídit svatému Josefu rukavice ty nejteplejší
s jedním palcem
pořídit ústřední topení
vlivnější by psali na bytový úřad
o bydlení pro Tebe s pohodlím
abys nebydlel jako bezdomovec
nedůvěřiví by hledali v poskakujícím oslátku
poníčka trojského s podezřelým svědomím
nejodváţnější by začali protestovat a odvolávat se
na Deklaraci lidských práv
a na všechny dekrety o svobodě vyznání
básníci by oblékali Betlém do lyrických pokroucenin
malíři by malovali zlatým štětcem
v nejlepším případě by se k Tobě modlili
jako k malému milionáři
poloţenému schválně do sena
a Ty bys vysvětloval otevřenýma očima
s promrzlou matkou u tvářičky
ţe opravdu jsi
proto odevzdáváš všechno

PROČ JE SVÁTEK BOŢÍHO NAROZENÍ?
Proč je svátek Boţího narození?
Proč se upřeně díváme na hvězdu na nebi?
Proč zpíváme koledy?
Proto, abychom se učili lásce od Pána Jeţíše.
Proto, abychom si podali ruce.
Proto, abychom se na sebe usmívali.
Proto, abychom si odpouštěli.
Aby kaţdá kouzelnice po třiceti letech
se nestala čarodějnicí.
1973

1969
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ADVENTNÍ PŘÍBĚH
Uţ hoří všechny čtyři svíčky. Chlapec sedí u stolu s adventním věncem a pozoruje zářící
svíce. První svíčka VÍRA povídá: "Já zhasnu.
Víra nikde není. Dnes uţ nikdo nevěří." A zhasla.
Po krátké chvíli se ozvala i druhá svíčka LÁSKA
"Já také zhasnu. Mezi lidmi uţ není láska. Jsou
jen samé války." A zhasla. Poté promluvila třetí
svíčka POKOJ: "Ani já nebudu dále svítit. Všude
je jen rámus a nepořádek, nikdo nechce pokoj a
klid." A zhasla. Chlapec se smutně dívá na to, jak
věnec pomalu zhasíná a po očích mu stékají slzy.
Všechny tři svíčky se pak podívaly na svíci poslední, která stále svítila. "Ty nezhasneš? Proč?"
Ona odpověděla: "Ne, já nezhasnu, protoţe jsem
NADĚJE. Dokud budu svítit, můţe vás ode mě
někdo zapálit. Dokud máme naději, nemusíme se
něčeho bát. Pak budeme mít lásku, víru i pokoj.
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ADVENT A VÁNOCE V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU

ŠUMPERK
24.12. 14.30 hod. - vánoční představení pro děti a rodiče - „ČTVRTÝ KRÁL“
24.12. 22.00 hod. půlnoční mše svatá – J. J. Ryba „Česká vánoční mše“
Kostel sv. Jana bude otevřený k prohlídkám betlému:
25.12. 2010 10.30 – 11.30, 14.00-16.00 hod.
26.12. 2010 10.30 – 11.30, 14.00-16.00 hod.
1.1. 2011 10.30 – 11.30, 14.00-16.00 hod.

RUDA NAD MORAVOU
Na půlnoční ve 24 hod. v Rudě nad Moravou se bude zpívat Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Vánoční hra dětí a poţehnání koledníkům Tříkrálové sbírky bude v neděli 2.1.2011 v kostele v Rudě
nad Moravou ve 14.00.
Koncert ke Tříkrálové sbírce je v neděli 9.1.2011 v kostele v Rudě nad Moravou v 14.00.

PEKAŘOV – RAPOTÍN - SOBOTÍN
Pekařov –sobota 11. 12. 2010 v 16.00 hod.

Komorní adventní koncert

Sobotín – sobota 18. 12. 2010 v 18.00 hod.

Komorní adventní koncert

Rapotín - neděle 26. 12. 2010 v 15.00 hod.

Chrámový sbor Rapotín uvede zpívanou vánoční mši
Georgiuse Zrunka.
Vstupné je dobrovolné na potřeby kostela.

Pekařov – čtvrtek 30. 12. 2010 v 16.00 hod.

Vánoční koncert - brněnská vokální skupina
Mošny
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PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŢEB
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla

Katedrála, prostory před ní i příjezdové ulice byly plné, kněţí a biskupové a toho lidstva! Konsekrátory byli arcibiskup Baziak z Krakova, arcibiskup Kominek z Wroclavi a biskup Jop z Opole.
Bohosluţby začaly příchodem arcibiskupa Baziaka. „Ecce sacerdos Magnus.“ Baziak dosedl na sedes neboli stolec,
otec Wojtyla stál před ním. A uţ zněl katedrálou arcibiskupův hlas: „Jak zní papeţské nařízení?“ Kancléř začal předčítat
bullu. Potom přišla řada otázek pro kandidáta svěcení: „Jsi ochoten slouţit aţ do
smrti v úřadu, který dnes na tebe vkládáním rukou přeneseme? Jsi ochoten pečovat o Boţí lid jako dobrý otec?“ Stále tatáţ otázka: „Jsi ochoten …“ A vţdy znovu
odpověď: „Jsem ochoten.“ „S Boţí pomocí jsem ochoten.“
Začala mše svatá. Po prvním čtení z Písma svatého ulehl Wojtyla tváří k zemi,
ruce rozepjaté jako na kříţi. Sbor přitom nad ním zpíval Litanie ke všem svatým.
Na konci litanie – po slovech: „Prosíme tě, uslyš nás“, se Karol zvedl, poklekl na
stupních oltáře před arcibiskupem. Uprostřed hlubokého ticha poloţil Baziak
s pomocí dalších dvou biskupů otevřený evangeliář, jho Kristovo, na Wojtylovu
skloněnou šíji a na ramena, načeţ spolu se světícími biskupy poloţil své ruce na
jeho hlavu. Arcibiskup se pak pomodlil konsekrační modlitbu. Jeden
z přisluhujících kněţí obvázal WojtyŢivot biskupa v pastoraci
lovu hlavu kusem dlouhé bílé látky,
Baziak zanotoval hymnus k Duchu svatému a chór převzal jeho melodii.
Arcibiskup znovu usedl na sedes, pomazal Wojtylovu hlavu křiţmem, třikrát mu poţehnal, pomazal ruce nového biskupa a ovázal je bílou látkou.
Propůjčil Wojtylovi biskupskou berlu, vloţil do jeho pravé ruky biskupský
prsten a přitom se hlasitě modlil: „Přijmi tento prsten, znak věrnosti, nechť
nikdy neznesvětíš… jeho svatou církev.“ Poté sňal evangeliář z jeho šíje,
přiloţil jej k jeho svázaným rukám a modlil se: „Přijmi evangelium a jdi
kázat lidem, jeţ ti věří, neboť Bůh má moc plodit v tobě svou milost, on,
jenţ ţije a panuje na věky věků.“ V tu chvíli jiţ nový biskup odpověděl:
„Amen“ a vyměnil si s arcibiskupem Baziakem a dalšími světícími biskupy
políbení pokoje. Poté si biskup Wojtyla omyl ruce a mše pokračovala kázáním arcibiskupa. Kdyţ začalo obětování, věnoval biskup Wojtyla svému
Biskup Karol při návštěvě města Nová Huta světícímu arcibiskupovi tři dary: dvě zapálené svíce, dva malé bochníky
chleba a dva soudky vína. Svíce přinesl arcibiskupovi Baziakovi Zdislav
Heydel, onen kajakář a Marián Wojtowicz, který se stal prvním knězem albertinských řeholníků1, bochníky chleba Stanislav Rybicki a zástupce krakovského pekařského cechu, soudky vína pak Jerzy Cieselski a Zbigniew Siklowski, přítel
z rodných Karolových Wadowic. To vše byla atrakce pro fotografy, kteří přešli s blesky fotoaparátů do útoku. Ale nového biskupa jakoby se to netýkalo. Na konci mše poloţil arcibiskup Baziak na hlavu klečícího Wojtyly biskupskou mitru,
přivedl nového biskupa s odznaky biskupské hodnosti k biskupskému stolci, na nějţ tento usedl. V tu chvíli jakoby si
příroda zahrála na umělce, kdyţ sluneční paprsky prorazily příkrov mraků a přes mozaiková okna katedrály zahalily
nově vysvěceného biskupa do hřejivé záře. Byla to předzvěst? Poslechněme poslední slova modlitby svěcení, jeţ zněla:
„Pečuj o celou Církev Kristovu; neboť Duch svatý tě ustanovil biskupem, abys řídil Církev Boţí.“ Heslem na Wojtylově
biskupském erbu se stali latinské Totus Tuus (Celý tvůj) z modlitby k Panně Marii od sv. Ludvíka de Monfort, které
Karol četl poprvé na noční směně za války v chemické továrně Solvay.
Zaznělo slavné díkůvzdání „Te Deum“, biskup Karol Wojtyla povstal, prošel katedrálou a shromáţděným poţehnal. I
nadále učil na Lublinské katolické univerzitě, ale jiţ méně přednášel. Měl
hromadu nových pastoračních povinností. Cestoval po celé arcidiecézi, slouţil
mše, kázal, vedl exercicie, světil jáhny i podjáhny, biřmoval. Byl nevyčerpatelný. V březnu 1959 během duchovních cvičení pro inţenýry, učitele, právníky, lékaře a zdravotní sestry jej na kolena srazila mononukleóza. Ale jiţ 11.
října 1959 měl mši svatou v univerzitním kostele sv. Anny k začátku vysokoškolského roku. 24. prosince 1959 poprvé slouţil půlnoční mši vánoční pod
širým nebem v dělnickém městě Nová Huta nedaleko Krakova, které bylo
postaveno záměrně bez kostela. Připomněl věřícím a bylo jich plné náměstí, ţe
„situace, aţ na tu zimu, je podobná narození Krista. My tady vlastně jako on
začínáme pod širým nebem …, ale s pevnou vírou.“
Arcibiskup Eugenius Baziak zemřel v noci ze 14. na 15. června 1962. Druhého dne zastoupil zesnulého biskup Wojtyla při svěcení nových kněţí a 19. Zimní lyţování v Zakopaném roku 1962
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června byl arcibiskup Baziak pohřben do kaple biskupa Zebrzydowského ve Wawelské katedrále v blízkosti velkého
černého kříţe, pod nímţ se modlívala královna Hedvika. Na náhrobní kámen mu vytesali titul, který mu polské vláda
nikdy nepřiznala: „krakovský arcibiskup“. 16. července zvolila metropolitní kapitula biskupa Wojtylu kapitulním vikářem, neţ bude zvolen nový arcibiskup. Nato Wujek během příští dovolené i s přáteli opět sjíţděli řeku. Během pobytu
kolem táborového ohně se diskutovalo i o významu nadcházejícího II. vatikánského koncilu, který byl vyhlášen v roce
1959 papeţem Janem XXIII. Wujek všem okolo tvrdil, ţe tento koncil bude pro ţivot církve zásadním předělem.
Do zahájení koncilu 11. října 1962 měl biskup Wojtyla spoustu povinností. Z jejich mnoţství mu nejvíce leţela na
srdci záchrana budovy kněţského semináře, jeţ měla připadnout k jinému účelu. Wojtyla se neváhal sejít s tajemníkem
totalitní komunistické strany a budovu zachránil. Jednu váţnou osobní starost, při níţ byl ohroţen ţivot paní doktorky
Wandy Poltawské, zařídil tak, ţe napsal kapucínskému stigmatikovi Padre Piovi, aby se za ni modlil. Před její naplánovanou operací pak lékaři konstatovali, ţe rakovinový nádor ustoupil. Wojtyla to označil za „další příklad nadpřirozených
věcí, jeţ se rozkládají na samém kraji věcí přirozených“.
Kdyţ byl se vším podstatným hotov, rozloučil se biskup s kněţími i farníky arcidiecéze a večer 5. října 1962 vyrazil
na cestu, spojující hrob sv. Stanislava s hrobem sv. Petra, na cestu do Říma. Třebaţe zdůrazňoval, jaký význam bude mít
II. vatikánský koncil pro vnitřní porozumění katolické církve, netušil, ţe v neposlední řadě bude mít i obrovský význam
pro budoucnost titulárního biskupa z Ombi a kapitulního vikáře, světícího biskupa krakovské arcidiecéze Karola Wojtylu.
Sto padesát metrů od Petrova stolce
Za téměř dvoutisícileté trvání katolické církve se všeobecné neboli ekumenické koncily sešly celkem dvaadvacetkrát:
v Římě, Malé Asii, severní Itálii, Německu a jinde. Trvaly od několika měsíců aţ po nejdelší osmnáctý Tridentský koncil
(1545-1563). Proto kdyţ 2. ledna 1959 v Římě papeţ Jan XXIII. dosti nezřetelným hlasem s nevinnou tváří prohlásil
k uţaslé a ohromené skupině kardinálů, ţe oznamuje svým biskupským bratřím velkou radost, ţe svolá koncil, zavládlo
vzrušení. 25. ledna potom ohromil církev a celý svět veřejným oznámením o svolání II. vatikánského koncilu.
Kardinál Giovanni Battista Montini – který se po Janu XXIII. stane sám papeţem a dovede onen koncil ke zdárnému
konci – zatelefonoval svému příteli, ţe si zřejmě neuvědomuje, „ţe strká prsty do vosího hnízda“. Papeţ Jan XXIII. měl
totiţ na mysli koncil, jaký ještě církev neviděla. Chtěl církevní sněm, který by byl více pastorační a evangelizační neţ
právnický a dogmatický. Představo-val si otevřenou diskuzi, která by vyústila v to, jak obnovit křesťanskou víru jako
způsob ţivota, jak navázat dialog s moderním světem, jak šířit v moderní technické době pravé poselství evangelia –
prostě ač to zní jako klišé – otevřít okna církve modernímu světu.
Po obtíţném přípravném období od 2. ledna 1959 do zahájení II. vatikánského koncilu 11. října 1962 skončila první ze čtyř částí zklamáním. Mnozí se domnívali, ţe konec koncilu je blízký a zatím to byl pouhý začátek. Zjednodušený výklad, jak tato část
dopadla, je ten, ţe dělicí čára koncilních sporů oddělovala „liberály“ a „konzervativce“.
„Liberálové“ nakonec zvítězili i přes neústupnost „konzervativců“. Navzdory zjednodušení se prosadila slova papeţe Jana XXIII. ze zahajovacího projevu a byla v dalších
částech rozvíjena. „Katolicismus“, uvedl papeţ, „léčil přístup k modernímu světu příliš
mnoho odsuzováním a příliš málo milosrdenstvím. Teologii církve, její studiu Písma
svatého, její způsob uctívání a její přístup k dnešní politice je nutno posunovat vpřed“.
Potom Jan XXIII. zemřel na svatodušní neděli (3. 6. 1963, dnes jiţ blahoslavený –
pozn. aut.) Pak přišla volba nového papeţe Pavla VI. jiného člověka, velmi vnímavého,
intelektuálního, obeznámeného s kurií i její diplomacií, člověka, který věděl, co se započatým koncilem a pro co se rozhodnout. A tak koncil pokračoval 29. 9. 1963 – 4. 12.
1963 druhým zasedáním.
Biskup Karol Wojtyla byl v Římě ubytován u polských biskupů na vysokoškolské
Vzhůru do Říma…
koleji. Část celé delegace ale bydlela v Polském institutu na Via Pietro Cavallini, kde
měl apartmá i polský primas kardinál Stefan Wyszyński. Karol bydlící na koleji, zpočátku neměl ani stálý pokoj. Bydlil
jednou zde, podruhé tam. Teprve ke konci koncilu měl trvalé apartmá v Polském institutu i on. Wojtyla se zúčastnil
všech zasedání II. vatikánského koncilu jako aktivní účastník, který veřejně vystupoval na zasedáních, byl členem pracovních skupin, které redigovaly koncilní dokumenty a hovořil do Radia Vaticana. Měl i příleţitost setkat se s přáteli,
z nichţ například Jerzyho Klugera, bývalého spoluţáka z Wadowic, neviděl od chvíle, kdy vypukla druhá světová válka.
Jerzy Kluger nyní pracoval jako inţenýr v Římě. Wojtyla se tak během koncilu seznámil opravdu důkladně s Římem, ale
navštívil i Svatou zemi. Celkem 10 dnů se procházel po stezkách, kudy chodil Jeţíš, sedával na úbočích, kde Jeţíš kázal
a modlil se na místě, kde Jeţíš umíral. Karol udrţoval písemný styk se svou diecézí, například z Betléma psal krakovským kněţím, jak „zazpívali polští biskupové několik koled u jeskyně Narození Páně.“ Prostřednictvím Tygodnika
powszechného to vešlo v Polsku ve známost. Procházka podle galilejského pobřeţí, odkud se vydal na cestu za Pánem
apoštol Petr, udělala na Wojtylu jedinečný dojem. Teď, kdyţ na koncilu pracoval nejdříve s papeţem Janem XXIII. a
potom s Pavlem VI. a trávil hodiny v bazilice sv. Petra, jen pár kroků od apoštolova hrobu, si ve vší hloubce uvědomil,
co Petrův úřad pro církev znamená – a co tento úřad vyţaduje od člověka, který jej zastává.
pokračování příště
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“Hej, Mistře, vstaň bystře …”
J.J. RYBA „ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ“
Sobota 25. prosince 2010 v 16.30 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie
Účinkuje: Schola od sv. Jana Křtitele se svými hosty, přáteli a všemi, kdo si přijdou s radostí zamuzicírovat
ke slávě narození Syna Boţího.
Pro zpěvuchtivé zájemce předávám informace o zkouškách:
Neděle 5. prosince v 19.15 hodin ve farním kostele sv. Jana Křtitele - Kostelní nám.
Neděle 12. prosince v 18.00 hod. v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie.

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4
5. ledna: Georg Philipp Telemann – Christmas Oratorio (Vánoční oratorium)
Telemannovo Vánoční oratorium se skládá ze tří sborových děl, které pocházejí z posledního skladatelského období. Sloţil jej ve svých 81 letech. Jelikoţ se jedná o krátké oratorium, pořad bude ještě doplněn Telemannovými
vánočními kantátami.

Srdečně zve Vít Rozehnal

Bůh n{m přece mohl d{t všechny potřebné
milosti z výsosti nebes. Ale neudělal to! Chtěl sestoupit dolů, chtěl přijít za člověkem. Hledal člověka tak,
že se s{m stal člověkem. Nestačilo Mu obdarovat ho,
zasypat ho z nebe nejrůznějšími milostmi. – Chtěl
sdílet jeho osud, a dokonce sejít ještě níže, protože lidé
se obvykle nerodí v jeslích …
Bůh chtěl být níž než člověk. Chtěl, aby
člověk sešel k němu, dolů, ne za ním nahoru – aby se
Ho neb{l. Chtěl, aby člověk musel sestoupit ze svého
piedestalu, když Ho chce najít.
P. Piotr Rostworowski

Ať v n{s sv{tky Božího narození obnoví
vědomí, že Bůh je blízko, velmi blízko…
Ať n{s naučí denně sestupovat z piedestalu,
abychom žili v Jeho přítomnosti…

To Vám z celého srdce přeje
REDAKCE
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