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Před pár týdny jsem s úžasem a trochu
polekaně zaslechl v nějaké televizní reklamě
„Přejeme vám hezké Velikonoce“... Vážně jsem
se lekl, jestli je se mnou všechno v pořádku, jestli mi
třeba nepřeskočilo a nežiji v nějakém svém vnitřním
a mnou vymyšleném světě a jestli nemám nějaký
jiný čas, jiné datum ... Za pár okamžiků jsem slyšel:
„Jsme vždy o krok dopředu“ – nebo něco v tom
smyslu. Pochopil jsem, že se mnou je všechno
v pořádku (aspoň co se týče prožívaného období
v roce ...). Řekl jsem si: udělejte ještě jeden krok
navíc a budete tak akorát před těmi svátky, které
se blíží ... anebo se nesnažte moc předbíhat.
Po pár dnech jsem si na tu reklamu
vzpomněl a přivedlo mě to na trochu jiné myšlenky.
Nechci i já být někdy nějak o krok napřed?
Nechceme my věřící být někdy o krok napřed před
ostatními na cestě víry? Je to dobře, nebo špatně?
Asi dobře, pokud se nesnažíme něco „přeskočit“,
vynechat, jen abychom předběhli, abychom byli více
vpředu. Protože pak nám to nejde tak, jak bychom
chtěli. Nejde bránit víru, když neznáme Písmo Svaté
a katechismus (učení Církve). Nelze se dobře modlit,
když se nemodlíme pravidelně a nejsme modlitbě
věrní dennodenně. Nelze se dobře modlit, když
nespolupracujeme s Duchem Svatým a nepřijali
jsme jeho dary. Protože to On sám – jak nám
připomíná svatý Pavel – se modlí v nás a s námi,
když se neumíme modlit. Nelze přijmout Jeho dary
a rozvíjet je ve svém životě, když žijeme v hříchu
a bráníme Boží milosti, aby v nás působila růst
Božích darů.
Chtěli bychom možná vše s Bohem rychle
vyřídit (třeba během půlhodinky) a být na takové
úrovni duchovního života jako spousta světců
a světic. Jenže oni nepředbíhali, nepřeskakovali ...

Ano, byli o krok dopředu, ale to proto, že na své
cestě k Bohu nic nevypustili. Brali všechno
postupně, jak je třeba, a ke svatosti dospěli ne během
pár minut, ale pracovali na tom celý život s Boží
pomocí.
V tomto
roce
vstupujeme
zároveň
do adventu a do roku biřmování. Biřmování je
svátostí křesťanské dospělosti. V něm (jak nám to
připomněl arcibiskup Jan v dopise) se dovršuje naše
přijetí do církve. Je to jakási naše „občanka“. Zkuste
v normálním životě pořídit něco bez občanky – třeba
v bance, na poště nebo na jiném úřadě. Nikdo vám
nic nedá, ani doporučený dopis nebo jiná zásilka
vám určená se k vám nedostane. Bůh nám také
posílá doporučené zásilky. Každému z nás. Ale
někdy nejsme schopni si je vyzvednout. Chybí nám
ta „občanka“ – Duch Svatý s Jeho dary ... A pak že
nám něco nejde, ale kdo za to může? Pán Bůh? To je
jako bychom nadávali pošťákovi, že nám nechce
předat dopis kvůli tomu, že nemáme „občanku“.
Není to tak trochu nelogické?
V tomto roce se nám otevírá brána k svátosti
biřmování, k dovršení přijetí do církve. Přijměme
Ducha Svatého s Jeho dary do svého života. A kdo
už jsme byli biřmováni – obnovme s Ním
spolupráci: svátost pokání, Eucharistie, modlitba.
Pak to půjde snadno a ani nebudeme chtít předbíhat
ty ostatní. S Duchem Svatým to možná ani
nebudeme stíhat. Když Duch vane, je to někdy
opravdová vichřice ...
Prosme už teď s Pannou Marií – plnou
Ducha Svatého, Milostiplnou – ať umíme a hlavně
chceme vstoupit na cestu už ne sami, ale s Dárcem
moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti
a bázně Boží.
P. Piotr Grzybek

V jednom z předchozích čísel časopisu jsme psali o sestře Ignácii, která pocházela z našeho
děkanátu. Právě dnes jsme dostali smutnou zprávu, že sestra Ignácie zemřela.
Již je u svéhoPána, kterému se celá dala.
Ať odpočívá v pokoji.
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3. prosinec - památka sv. Františka Xaverského,
kněze
Narodil se r. 1506 ve Španělsku, na studiích v Paříži
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.

v klášteře v Ubedě, r. 1726 byl prohlášen za svatého
a r. 1926 za učitele církve.

4. prosinec - 2. neděle adventní

26. prosinec - svátek sv. Štěpána, mučedníka

6. prosinec - sv. Mikuláše, biskupa

Byl to řecky mluvící Žid v Jeruzalémě., jeden z prvních
sedmi jáhnů. Jejich posláním bylo zbavit apoštoly
hmotných starostí a spolu s nimi vydávat svědectví
evangeliu. Na místě, kde byl asi koncem roku
36 ukamenován, byla v 5. století postavena bazilika.

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. Ambrože, biskupa a učitele
církve
Narodil se kolem roku 339, v Římě vystudoval řečnictví
a právo. Působil jako biskup v Miláně, stavěl se proti
zneužívání císařské moci a hájil čistotu učení víry,
podporoval zpěv lidu při slavení liturgie. Zemřel
na Bílou sobotu 4. 4. 397.
8. prosinec - slavnost Panny
bez poskvrny prvotního hříchu

Marie,

počaté

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 až
do Anglie a ostatních zemí. U nás se slavil už kolem
r. 1 200. V r. 1476 rozšířil jeho slavení pro celou církev
Sixtus IV.
11. 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
a učitele církve

sv. Jana od Kříže, kněze

Narodil se v roce 1542 ve Španělsku. V 21 letech
vstoupil ke karmelitánům. Byl zklamán uvolněným
řeholním životem, a proto uvažoval o vstupu
ke kartuziánům. Setkání se sv. Terezií od Ježíše (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 básně. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo
k hlubokému spojení s Bohem. Zemřel 14. 12. 1591
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18. prosinec - 4. neděle adventní
25. prosinec - slavnost Narození Páně

27. prosinec - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Učedník, kterého Ježíš miloval, byl spolu s Petrem
a Jakubem svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova
proměnění i úzkosti v Getsemanech. Jako jediný stál pod
křížem 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 zavražděných v Betlémě
a okolí se připomíná již v nejstarších martyrologiích.
Církevní Otcové vidí jejich slávu v tom, že na rozdíl
od ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu
svědectví, tito malí chlapci zemřeli místo něho.
30. prosinec - svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa
31. prosinec -připomínka sv. Silvestra I., papeže
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.
1. leden – Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny
Marie
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VÁCLAV DVOŘÁK
V rubrice „Křeslo pro hosta“ jsme vám už představili dva muže z našeho děkanátu, kteří i přes to, že přijali
svátost manželství, stali se zároveň i trvalými jáhny. (Pro připomenutí to byl Petr Sovadina a Antonín Ponížil.) I
dnes – do třetice – vám chceme představit muže, který dlouhou dobu působil jako technický administrátor ve
farnosti Sobotín a který přijal rovněž jáhenské svěcení. Jsme rádi, že do našeho pomyslného křesla můžeme dnes
usadit pana Václava Dvořáka a položit mu několik otázek.

Mohl byste nám na úvod krátce představit sebe a Vaši rodinu?
Pro orientaci těch, kteří budou číst mé odpovědi na vaše otázky, musím na prvním
místě uvést svůj věk. Příští rok, dá-li Bůh, oslavím 72. narozeniny. Jak praví
básník: „…vším, čím jsem byl, jsem byl rád.“ Kantorem do okupace
„spřátelenými“ armádami, pak do „sametové revoluce“ vedoucím výpravy
ve filmové tvorbě ČT v Bratislavě a inspicientem v divadle Oldřicha Stibora
v Olomouci.
V Bratislavě jsme také, před církví a před Bohem, vstoupili s mojí ženou Marií do
manželství. Od roku 1990 do dnešního dne jsem plně ve službách rodiny a církve.
Narodilo se nám 6 dětí. A zatím se naše rodina rozrostla o 15 vnoučat. „Zatím“,
protože Filip a Tereza ještě studují.

Čtenáři TamTamu si Vás pamatují jako správce fary v Sobotíně, se svou ženou jste byli „duší“ místního kostela
sv. Vavřince, zastával jste zde funkci trvalého jáhna… Co Vás vedlo tedy k tomu, že jste se odstěhovali
do Olomouce? A jakou práci tam máte?
Do sobotínské farnosti jsem nastoupil jako technický administrátor na jaře roku 1990. I když trvalé bydliště zůstalo
v Olomouci, část rodiny přesídlila do Sobotína hned po prázdninách. Mária a Jan, ty nejstarší, už pracovali.
Pro školačky, Aničku a Katku, to byla velká změna. Po prázdninách nastoupily do sobotínské školy. Anička
do deváté a Kateřina do sedmé třídy. Nová škola, noví spolužáci. Anička pak na AG do Kroměříže a Katka
do Přerova na pedagogickou dojížděli ze Sobotína. Filip měl tehdy dva roky a Terezka se narodila už v Sobotíně.
Pocity ženy si neodvažuji napsat. Farní budova byla prakticky neobyvatelná, při každé bouřce tekl přes chodbu
potok, ze střechy kostela vypadávala břidlice. Faru se podařilo opravit, kostel dostal novou krytinu. Začala pracovat
dobrovolná Charita. Farnost přijala děti z černobylské oblasti ke dvěma ozdravným pobytům. Bohoslužby
se v zimě konaly v nové kapli Svaté rodiny na faře. Biskup Josef Hrdlička ji vysvětil u příležitosti udílení svátosti
biřmování (první biřmování v Sobotíně po válce). Podařilo se opravit i kostelík v nedalekém Klepáčově a následně
pořídit do jeho věže i nový zvon.
Stát se trvalým jáhnem není zas tak obvyklé, nehledě na to, že je to určitě velký závazek. Jaké motivy Vás
k tomuto rozhodnutí přivedly?
Po ukončení jáhenské formace a studia na teologické fakultě jsem na doporučení farnosti a losinského faráře,
samozřejmě se souhlasem ženy, byl vysvěcen v roce 1995 ke službě trvalého jáhna.
I jáhen je přísahou zavázán poslušností biskupovi diecéze. Když mě v roce 2000 otec arcibiskup pověřil přípravou
a organizací dvouletého katechetického kurzu, opustil jsem sobotínskou farnost a vrátil se do Olomouce, kde jsem
byl, kromě funkce ředitele katechetického kurzu, ustanoven trvalým jáhnem ve farnosti sv. Václava. Tuto službu
vykonávám dodnes.
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Jak byste srovnal Vaše dvě působiště – Sobotín a Olomouc?
Když se Pána Ježíše ptali, které přikázání je největší, odpověděl: „Miluj Boha nadevše a svého bližního jako sám
sebe.“ Milovat a nesloužit, to nejde. Platí to především v rodině. Služba v církvi, ve farnosti je pak přirozeným
pokračováním toho, co se žije doma. Je jedno, jestli sloužíte ve městě nebo na vesnici, v katedrále nebo v kapli.
Důležité je, abych dnes, na kterémkoli místě byl připraven posloužit. Není už tolik sil jako na začátku služby.
To ale není moje starost. To je starost toho, který mě do služby povolal. A On se stará!
Máte – v závalu práce či každodenních povinností – čas na své zájmy a koníčky? A jaké to jsou?
V knize Kazatel ve 3. kapitole čteme: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ Bylo by
pošetilé trápit se tím, že už nestačím na to či ono, že už mě na kurtě porazí vnuk, že už potřebuji troje brýle, když
jedny někam odložím, abych ty druhé našel. O dovolené už nechodím po horách, jen po lese, kde občas najdu
i nějaký hřib.
Olomouc nabízí svým návštěvníkům mnoho kulturních či duchovních akcí. Na co byste nás – v počátku doby
adventní – pozval?
Tato otázka mě pobavila. Kolik je lidí, tolik je cest k Bohu. Kolik je lidí, tolik je přání a zájmů, tolik doporučení
na cokoli. Adventní doba má pro mě zvláštní kouzlo, je ovlivněná vzpomínkami z dětství. Nezapomenutelná
atmosféra rorátů, studený kostel, světlo svíček.
„Vězeňská cela je docela dobré přirovnání pro adventní situaci. Člověk doufá a dělá to či ono – dveře jsou zavřeny
a mohou být otevřeny jenom z venku.
Nikdo nemá Boha tak, aby na něho už nemusel čekat. A přece na Boha už nemůže čekat nikdo, kdo by nevěděl,
že Bůh na něho už čeká dávno.“
Tyto myšlenky Ditricha Bonhoeffera vám doufám odpoví na vaši otázku. Pán v tomto čase nepřichází „za hlaholu
trub“, ale v tichu. Čeká na každého člověka.
Blíží se vánoční svátky, co pro Vás osobně tyto dny znamenají?
Doba vánoční stejně jako Velikonoce jsou pro kněze a jáhny dobou pracovního nasazení. Pro mě nepřestaly být
rodinnými svátky, i když to v dnešním světě skoro přestává platit. Když přijímáme Ježíše Krista jako dar od Boha
a nabízíme mu sami sebe, pak jsou Vánoce, třeba i bez dárků, tím největším darem pro každého z nás.
Na závěr je zvykem, že se náš host rozloučí nějakým mottem či citátem. Jaká myšlenka Vás osobně drží nad
vodou a vracíte se k ní?
Je to Davidův žalm č. 23:
„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách
vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede
pro své jméno.“
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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VĚŘÍM V ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ
„Bůh je láska“. To také znamená, že je
Bohem odpuštění, smíření, vyrovnání se sebou
a ostatními. Bůh miluje člověka, to znamená, že mu
chce odpustit všechno co dělal a dělá špatně. Ježíšův
kříž je cenou Božího odpuštění. Bůh dává zřetelně
najevo, že to není legrace, že boj se zlem není
jednoduchý, není snadné vybřednout z pasti zlého,
kterou je hřích. Člověk ve své svobodě může
odmítnout Boha, Boží odpuštění, ale mnohdy neví,
že když zamítá Boha, zamítá především sebe samého,
zamítá lásku v sobě, zamítá ten choulostivý pramen
zdravé citlivosti ve svém srdci, zamítá pravdu o sobě.
Jsme stvoření k Božímu obrazu a jsme Bohu
„podobní“, podobní také v touze po dobru a lásce,
proto se potřebujeme vracet na tu správnou cestu,
vracet ke správnému „já“.
Dnešní člověk (v mnohém) zatratil pocit
hříchu. Dnes je zlo jen nějakým
nedostatkem,
samozřejmostí,
něčím, s čím se musíme naučit
žít. To je současná „teologie nenaděje“: „Možná existuje Bůh,
ale nemám s ním zkušenosti,
mám jen zkušenost, že svět je
krutý a zlý.“ Na druhou stranu je
tragédie, když se se zlem
ve velké síle člověk potká,
přestože teoreticky neexistuje.
Člověk to nezvládá, nezvládá
nemoci, smrt, rozchod… Jestliže
připustíme, že není hřích, tehdy
je zbytečné odpuštění, zbytečný
je Bůh a jeho nabídka spásy.
Člověk i přesto stále
potřebuje odpuštění, i když třeba
nemá odvahu (nebo jistotu, jestli to opravdu funguje)
o ně prosit. Obrátit se na Boha se mnohým zdá jako
nějaká kapitulace, kapitulace lidské samostatnosti,
lidské schopnosti zvládat sebe a své pocity, je proti
rozumu, který říká: „Dokážeš to sám, nepotřebuješ
žádného Boha.“ Musíme si ale uvědomit, že my
nežijeme pro to, abychom něco před sebou či světem
dokazovali, žijeme pro vlastní štěstí a ostatních.
Žijeme v poutech vztahů, kde máme dávat své srdce
druhým, kde smyslem života je žít láskou. A ona
vyžaduje naši péči. K této péči patří odpuštění. Ano,
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s odpuštěním nejprve musím začít u sebe. Musím
sám nejprve odpustit sobě, přijmout sebe se svými
chybami a nedostatky a také sám musím odpuštění
přijmout od druhých a od Boha. Odpuštění (což je
možná bolestné, ale i nezbytné pro jeho úspěšnost)
podmiňuje poznání a přijetí pravdy o sobě. Aby mi
Bůh mohl odpustit hříchy, musím se před zrcadlem
svého svědomí postavit v pravdě. Není to ale tak
kruté, jak by na první pohled bylo možné soudit.
Musíme pamatovat na to, že Boží pohled na člověka
je vždy pohledem lásky. Můj pohled má také být
pohledem lásky. Pamatujme, že žalobcem je vždy
satan, nikoli Bůh. On je pramenem (spíš vyschlým
korytem) všeho sobectví, smutku a zoufalství.
Spousta lidí namítá katolické církvi, že si
sama vymyslila všechna ta pravidla, aby svazovala
lidské svědomí. Zvláště hodně lidí odmítá, nesouhlasí
s učením církve týkajícím se tzv.
6. přikázání, tj. oblasti sexuality.
Jsou to důležité otázky, která se
týkají
štěstí
součastného
člověka. Proč je zlý sex před
svatbou,
masturbace,
pornografie, antikoncepce? Jsou
ale i jiné otázky, které spíš
ukazují výsledky „světového“
názoru na lásku. Proč se každé
druhé manželství v ČR rozvádí,
proč je tolik umělých potratů
v naší
zemi
(dle
údajů
na internetu, v ČR se v roce
2010 narodilo 28 647 děti, počet
potratů ve stejném roce byl
23 998; skoro stejný počet
narozený a zabitých dětí!!!)?
Četl jsem na internetu článek o americkém
režisérovi italského původů Martinu Scorsesem.
Článek popisuje jeho velké životní trauma, které
prožil, protože byl vychovaný v hluboce věřící italské
rodině a to se podepsalo na jeho nepřijetí vlastní
sexuality. Jak zbytečně bojoval o manželství, i když
mu
vůbec
nefungovalo,
jak
se
trápil
se sebeukájením…, protože církev mu vnucovala, že
to je hřích!!! Všechno je částečně pravda, ale je
důležité, abychom se podívali na hřích ne jako
na prostor zavržení a odmítnutí, ale jako na možnost

Tam&Tam – Číslo 11, Ročník 2, Prosinec 2011

proměny sebe, příležitost k obnově svého života.
Hřích je jako červená na semaforu. Jet se dá, párkrát
nevyplácí se to. Není to proto, že to ubližuje Bohu
(jemu to ubližuje jen tolik, jako každou maminku
trápí průšvihy jejího syna), ale proto, že to ubližuje
mně samému a třeba lidem kolem mě. Je jasné, že
ke všemu všichni nedospěli, mnohé nepochopili, ale
není to důvod, abychom zamykali dveře Božímu
odpuštění. Boží odpuštění je vánkem větru v mém
životě, někdy může být orkánem. Nejde o ještě větší
výčitky svědomí. Boží odpuštění není proto, abych
splnil něčí očekávání (své, Boha, rodičů …), ale je
možností žít plným a šťastným životem. Jde o to,
abych jednou za nějakou dobu uklidil nepořádek
ve svém nitru, nebo abych pravidelně uklízel, anebo
se odborně soustředil na poličku s knihami nebo

na skříň s oblečením. Všechno podle toho, na kolik
jsem schopen přijmout Boha, přijmout jeho lásku,
podle toho, na jaké úrovni je můj duchovní život.
Lítost srdce je schopná dělat zázraky! Ježíš říká:
„Nevěstky (prostitutky) a celníci (zloději) nás budou
předcházet do nebeského království.“ Čím větší je
kámen našeho hříchu, tím větší můžeme zažít
odpuštění. Samozřejmě odpuštění je začátkem cesty,
není náplní života, ale na ten začátek (start)
přicházíme, měli bychom přicházet co možná
nejčastěji, aby naše srdce byla živá a laskavá. Člověk,
který přichází pro odpuštění, sám dokáže odpustit
druhým, dokáže se dívat na svět s pochopením
a láskou, dokáže také vidět více a hlouběji do svého
srdce i do srdcí ostatních, protože je člověkem
milosrdenství.

P. Paweł Zaczyk

ROK BIŘMOVÁNÍ
Minulou neděli jsme slyšeli dopis otce arcibiskupa na zahájení druhého roku přípravy na cyrilometodějské
jubileum, který je věnován svátosti biřmování. Stejně jako jsme to dělali loni o křtu, chceme vám teď v této
rubrice přiblížit základní pravdy o svátosti biřmování. Přinášíme vám na pokračování text katechismu, ale i
články různých autorů, které se tomuto tématu věnují. Věřím, že nám to pomůže obnovit a uchovat si
vědomí, že v biřmování jsme dostali velké dary a také za ně být vděční.
KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
1285 Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jehož
jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k naplnění křestní milosti.
Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto
jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“.
I. Biřmování v ekonomii spásy
1286 Proroci ve Starém zákoně hlásali, že Duch Páně spočine na očekávaném Mesiáši pro jeho spásné poslání.
Sestoupení Ducha svatého na Ježíše ve chvíli, kdy přijal křest od Jana, bylo znamením, že to je on, který má přijít,
že on je Mesiášem a Božím Synem. Od okamžiku, kdy byl působením Ducha svatého počat, celý jeho život i jeho
poslání probíhá v naprostém společenství s Duchem svatým, kterého mu Otec dává „v míře neomezené“ (Jan 3,
34).
1287 Tato plnost Ducha neměla být jen výsadou Mesiáše, ale měla být sdělena celému mesiášskému lidu.
Kristus vícekrát přislíbil toto vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším
způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali „hlásat velké Boží skutky“ (Sk 2,11) a Petr
prohlásil, že toto vylití Ducha na apoštoly je znamením mesiášské doby. Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů a
dali se pokřtít, dostali pak „dar Ducha svatého“ (Sk 2,38).
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1288 Od té doby apoštolové, plníce Kristovu vůli, udíleli nově pokřtěným skrze vkládání rukou dar Ducha, který
přivádí k plnosti křestní milost. To vysvětluje, proč se v listu Židům mezi prvními prvky křesťanské výchovy
připomíná nauka o křtech a také o vkládání rukou. Katolická tradice právem považuje toto vkládání rukou za původ
svátosti biřmování, která jakýmsi způsobem činí v církvi milost letnic trvalou.
1289 Aby se lépe vyjádřil dar Ducha svatého, velmi brzy se přidávalo ke vkládání rukou mazání vonným olejem
(křižmem). Takové pomazání vysvětluje jméno „křesťan“, jež znamená „pomazaný“ a pochází od jména samého
Krista, kterého „Bůh pomazal Duchem svatým“ (Sk 10, 38). Tento obřad pomazání se užívá dodnes jak na
Východě, tak na Západě. Proto se tato svátost na Východě nazývá pomazání křižmem nebo myronem, což znamená
„křižmo“. Na Západě výraz biřmování naznačuje zároveň potvrzení křtu, které dokončuje uvedení do křesťanského
života, a posílení křestní milosti, všechny plody Ducha svatého.
Dvě tradice: východní a západní
1290 V prvních staletích se biřmování obvykle slavilo společně se křtem, a tak s ním tvořilo, podle slov sv.
Cypriána, „dvojitou svátost“. Kromě jiných příčin, množení křtů dětí, a to v kterékoliv roční době, a vzrůst farností
(venkovských), spojený s narůstáním diecézí do velkých rozměrů, nedovolovaly biskupovi, aby byl přítomen na
všech křestních slavnostech. Proto se na Západě dávala přednost tomu, aby biskupovi bylo vyhrazeno dovést křest
k naplnění, a tak dochází k časovému rozdělení obou svátostí. Východ naopak uchoval obě svátosti spojené, takže
biřmování uděluje sám kněz, který křtí. Může to však vykonat jen „křižmem“, které posvětil biskup.
1291 Zvyk dvojího pomazání posvátným křižmem po křtu, rozšířený v římské církvi, usnadnil rozvoj západní
praxe: první pomazání, udělené již knězem nově pokřtěnému hned po křestním obmytí, je doplňováno druhým
pomazáním, které dělá biskup každému nově pokřtěnému na čelo. První pomazání posvátným křižmem udělované
knězem, zůstalo spojeno s obřadem křtu: znamená účast pokřtěného na prorockém, kněžském a královském poslání
Kristově. Je-li křest udělován dospělému, zůstává při jediném pomazání po křtu: totiž biřmování.
1292 Praxe východních církví podtrhuje více jednotu uvedení do křesťanského života. Praxe latinské církve zase
mnohem jasněji vyjadřuje společenství nového křesťana s vlastním biskupem, ručitelem a služebníkem jednoty
církve, jejího všeobecného a apoštolského rázu, a tím také spojení s apoštolskými počátky Kristovy církve.
II. Znamení a obřad biřmování
1293 V obřadu této svátosti je třeba vzít v úvahu znamení pomazání a to, co pomazání naznačuje a vtiskuje:
duchovní pečeť.Ve starodávné biblické symbolice má pomazání velké bohatství významů. Olej je znamením
hojnosti a radosti, očišťuje (mazání před i po koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků); je znamením
uzdravení, protože hojí pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle.
1294 Všechny tyto významy mazání olejem se setkávají ve svátostném životě. Pomazání olejem katechumenů před
křtem znamená očištění a posílení; pomazání nemocných vyjadřuje uzdravení a útěchu. Pomazání posvátným
křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím biřmování se
křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého,
jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni Kristovu (srov. 2 Kor 2,15).
1295 Tímto pomazáním dostává biřmovanec „označení“, pečeť Ducha svatého. Pečeť je symbolem osoby, její
autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu – proto se vtiskovala vojákům pečeť jejich vůdce, anebo otrokům
znamení jejich pána –, ověřuje právnický úkon nebo určitý dokument a v určitých případech jej kryje tajemstvím.
1296 Sám Kristus prohlašuje, že je označen pečetí svého Otce. I křesťan je označen pečetí: Bůh si nás v Kristu
pomazal, „vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku“ (2 Kor 1,22). Tato pečeť Ducha
svatého znamená, že naprosto patříme Kristu, že jsme navždy k jeho službám, ale také je příslibem božské ochrany
ve velké (konečné) eschatologické zkoušce.
(pokračování příště)
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Mnoho katolíků má svátost křtu a biřmování spojenou s dávnou minulostí, ale minimálně se svou přítomností. Prostě je mají uloženy s ostatními dokumenty a životními památkami v jakémsi důležitém šuplíku - a dost.
O jejich vlivu na svou vlastní přítomnost jsou většinou pramálo přesvědčeni. A přece – máloco má v lidském životě
tak trvanlivý a tak zásadní účinek jako tyto svátosti.
Křest a biřmování působí v našem životě stále, a to i u těch, kdo z nějakého důvodu nemohou přistupovat k
jiným svátostem. Jak z nich může růst naše víra a každodenní praxe? Velmi stručně řečeno - nestačí vědět, že jsme
byli pokřtěni a biřmováni, ale je třeba vědět, co se s námi stalo - a co tedy trvá. Křtem jsme připodobněni Kristu
a včleněni do jeho těla - církve. To se týká nás celých, našich vztahů, našeho zdraví, našeho uplatnění a našeho
naplnění života v Bohu. Biřmování pak toto včlenění dovršuje a otevírá nám zcela nevratně přístup k potřebnému
obdarování Duchem svatým.
Tyto obě svátosti nám tedy zaručují, že patříme k Bohu a že jsme patřičně vybaveni k tomu, abychom Boží
věci konali. A to i navzdory naší křehkosti, nedokonalosti, váhavosti.
P. Aleš Opatrný

Biřmování uzdravuje život křesťana ze stresu a z rutiny.
Skrze dary Ducha svatého se biřmování stává svátostí, která uzdravuje
život křesťana ze dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny. Být
přepracovaný, „už nemoci dál“ patří dnes už k dobrým mravům. Trpět
rutinou z množství práce, ba přesněji řečeno nudou, to se dnes už prostě
nosí. Stres a nuda jsou v podstatě nevědomou podobou rezignace,
vyjadřující plíživou beznaděj: „Musím vždycky všechno udělat sám.“
Není to však realismus, nýbrž iluze – ba lépe řečeno pýcha. „Má-li člověk
Ducha svatého, jak sladké jsou všechny námahy tohoto světa“, říká svatý
Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). Jindy
dále říká: „Jsou lidé, kterým (náboženství) /život z víry/ připadá nudné –
to je znamením, že nemají Ducha svatého /že nežijí z Ducha svatého/.“
Stres a nuda nejsou však jenom známkou rezignace, nezadržitelně vedou
také k frustraci a nezřízené kritičnosti – a k nejrůznějším podobám
agresivity. Mají zároveň ochromující i rozkladné účinky; jsou smrtí všeho
tvůrčího a jednotícího; vedou k osamocenosti a prázdnotě. Svátost
biřmování má mocněji uvádět do spojení člověka s Bohem a do
společenství lidí; do vztahu lásky a služby. Skrze dary Ducha má být
posíleno (“biřmováno“) všechno, co je slabé kvůli slabostem naší
přirozenosti: Bůh od nás neočekává víc, než jsme schopni dát. Naším
problémem je, že si myslíme, že musíme všechno dokázat sami. U Boha
o něčem takovém nemůže být řeči: Proč se stal člověkem? Proč nám dal
svého Ducha? Snad proto, aby nás ponechal vlastnímu osudu? Čím víc si
stěžujeme pod tíhou denní práce, tím lépe poznáváme, jak málo se
necháváme inspirovat /a vést/ Duchem svatým a zároveň jak těžkopádné
a monotónní je ovoce naší práce. Biřmování není jednorázová událost v
životě křesťana, nýbrž počátek uzdravujícího procesu, který prochází
celým naším životem.
Michael Marsch
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PODĚKOVÁNÍ ZA ZDÁRNÉ OPRAVY
FARNÍHO STŘEDISKA V ŠUMPERKU
Před třemi týdny jsme slavnou bohoslužbou v Šumperku děkovali za zdárné opravy střediska. Pro mne, stejně jako
pro mnohé z vás, to byl radostný den a velký zážitek. Díky všem za slova poděkování a vyjádřenou radost. Kéž v nás
vděčnost zůstane natrvalo… Přinášíme vám proto nejen fotografickou reportáž, ale i přímluvy, které spolu se symbolickými dary byly srdcem děkovné bohoslužby. Ať z nás díky této vytištěné podobě nevyprchá vděčnost příliš
rychle, ať se k nim můžeme vrátit a dobře je uložit v archivu našeho srdce. Děkuji vám, kteří jste jakkoliv pomohli
tuto slavnost připravit. Dík, velký dík!
P. Slawomir
1. Přinášíme Ti, Pane, jako náš symbolický dar farní kroniku. Připomíná nám všechny ty, kteří po celá staletí
tvořili naše farní společenství a také postavili farní středisko, po léta se o něj starali a využívali jej k dobru.
Dnes se ve společenství svatých určitě radují z toho, že jejich dílo nezmizelo, ale existuje dál a slouží celé
farnosti. Dej, ať si umíme vážit toho, že nám naší předkové zanechali tolik různých věcí, které dodnes
využíváme a někdy je bereme jako samozřejmost.
2. Přinášíme k oltáři obraz sv. Dona Boska. Chceme si tak s vděčností připomenout všechny bratry salesiány,
kteří po letech devastace vrátili do střediska pastorační činnost a odvážně jej začali opravovat. Chceme
poděkovat za jejich požehnané působení v naší farnosti a prosit o to, abychom se vždycky uměli pustit
s odvahou do každého dobrého díla a nikdy se nenechali odradit byť sebevětšími překážkami.
3. Přinášíme obyčejnou cihlu. Spolu s ní ale chceme darovat neobyčejný dar velkého úsilí, mnoha tisíců hodin
práce těch, kteří středisko v posledních desetiletích opravovali. Přijmi, Pane, každou kapku potu i sedřené
ruce, každou minutu času i únavou naplněné návraty domů. Přijmi hodiny společného přemýšlení,
plánování, tisíce vyplněných žádostí a každý finanční dar. Dej, ať pochopíme, že každý z nás je cihlou
ve velké stavbě farnosti, církve a Božího království. Ať nezapomínáme, že s každým z nás počítáš,
i kdybychom k velkému dílu přidali jen jednu jedinou cihlu. Když ji nedáme, bude tam chybět.
4. Přinášíme také růženec. Symbolizuje všechny, kteří podporovali dílo oprav střediska a život celé farnosti
modlitbou. Děkujeme tak za jejich neocenitelnou, i když neviditelnou pomoc. Myslíme také na všechny
nemocné, kteří často tráví s růžencem v ruce noci i dny utrpení a obětují je za nás. Děkujeme Ti, Pane,
za jejich modlitby a prosíme, ať chvíle setkání s Tebou v modlitbě každého z nás posvěcují a proměňují.
Ať víme, že modlitbu a práci nelze oddělit, jsou jako dvojčata, a jedině společně tvoří dílo hodné Tebe.
5. Přijmi, Pane, od nás i tuto kytici. Přinášíme ji jako dar smíření. Chceme Tě odprosit za všechno to, v čem
jsme během let oprav střediska chybovali. Přinášíme veškerá nedorozumění a spory, zbytečná slova kritiky,
vzájemná nepochopení či neochotu pomoci. Ty jediný umíš toto všechno proměnit v milost. Odpusť a dej,
ať vždy obstojíme při veškerých zkouškách lásky, které život přináší.
6. Pane, přijmi od nás klíč od střediska jako pozvání do všeho, co tam konáme. Ať je vyjádřením toho, že
středisko není naše. Je Tvé. Vždyť co je v něm naše, dnes dáváme Tobě.
7. Přinášíme hořící svíci. Je symbolem všech skupin, které se na středisku setkávají: ať jsou to děti
v náboženství či schola, mládež nebo senioři, maminky, rodiny či kdokoliv jiný. Prosíme, ať jsi vždycky
Ty středem každého společenství, které se tam setkává. Naplňuj každé z nich svým světlem, svou
moudrostí, radostí a pokojem. Pomáhej nám všem, ať je Bůh opravdovým středobodem našeho života.
8. Přinášíme, Pane, dar nad dary: chléb a víno. Tyto prosté věci sis vybral, aby se staly Tvým tělem a Tvou
krví. Prosíme, ať se promění i naše oči a srdce, abychom Tě dennodenně potkávali, přijímali a vyznávali.
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MALÁ OBRAZOVÁ REPORTÁŽ Z POŽEHNÁNÍ FARNÍHO STŘEDISKA

Mše svatá sloužená generální vikářem P. Nuzíkem

gen. vikář P. Nuzík a P. Kološ

Žehnání střediska
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Výstava fotografií z oprav Farního střediska

Poděkováni P. Vojtěchu Kološovi

Žehnání střediska
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O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH
BENEDIKTINSKÁ RODINA
„Já však s důvěrou čerpám ze srdce Páně to, čeho se mně samotnému nedostává, protože on oplývá milosrdenstvím
a je mnoho míst, z nichž toto milosrdenství prýští.“
sv. Bernard
Jako jedno z těchto „míst milosrdenství“ bychom mohli nazvat i společenství řeholní rodiny
benediktinů…
Řád svatého Benedikta (OSB) známe jako nejstarší existující mnišský řád západní části Evropy.
Vraťme se na chvíli do minulosti. Roku 476 končí
západořímská říše, roku 527 východořímský císař
Justinián I. marně usiluje o světovou jednotu křesťanů …
A přes všechnu tuto beznaděj Benedikt z Nursie, který také chce obrodit
křesťanskou společnost, dává dohromady podobně smýšlející mnichy a roku
529 zakládá první klášter v Monte Cassinu. (Kláštery vznikají dříve než
první slovanská říše!)
Benedikt píše pravidla klášterního života Regula Benedikti = Řehole
Benediktova. (Odtud český výraz pro mnichy - řeholníci.) Regule jsou
pravidla obsahující liturgické předpisy, zásady správy a soudnictví, principy
morálky…
U benediktinů se jedná o společenství sdružených klášterů
(kongregace byly sjednoceny do benediktinské konfederace), které mají
společného představitele v Římě – opata s titulem primas.
Heslo benediktinů „ora et labora“ snad ani překládat nemusíme.
„Modli se a pracuj“ bychom měli mít i my neřeholníci stále na vědomí …
Svatý Benedikt
Mniši kladou důraz na prostotu, skromnost, odříkání, intenzivní
vztah k Bohu. Ovlivňují historii, kulturu a spiritualitu křesťanského západu – zakládají vesnice, zahrady, louky,
vinice, chudobince, nemocnice, sirotčince …
V českých zemích od 10. století – 18 mužských a 3 ženské kláštery - jen pár nejznámějších pojmů – Zlatá
Koruna, Osek, Velehrad, Porta Coeli, Zbraslav, Hradiště, Pomuk, Orlová, Těšín …
Podnět k obnovení mnišství přišel z kláštera v Cluny (založený r. 910). Řeholníci usilovali nejen
o asketický klášterní režim, ale také o slavnou liturgii a velkolepé kostelní stavby. Známé clunyjské hnutí mělo
za cíl dosáhnout politické nezávislosti církve. Ovšem za francouzské revoluce byl klášter zrušen, prodán
soukromníkům a ti klášterní zdi použili jako kamenolom pro
stavbu vojenského hřebčína (nic nového pod sluncem).
Na začátku 12. století sv. Robert z Molesme buduje
v močálové pustině (Cistercium) místo pro řeholní
společenství s původními ideály sv. Benedikta a tak pomalu,
ve velmi náročných podmínkách, vzniká cisterciácký řád
(OCist.). Bernard z Clairvaux ve svých 25ti letech(!)
zreformoval klášter v Citeaux v duchu přísné askeze.
Cisterciácká opatství bez výjimky byla zasvěcena P. Marii.
Dnes patří u nás cisterciákům klášter Osek, Porta Coeli u
Tišnova a Vyšší Brod.
Cisterciáci v řeholním oděvu při modlitbě a práci
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Ještě přísnější regule nastoluje Řád cisterciáků přísné observance, známější pod názvem trapisté O.C.S.O.
(nejznámější trapista je Thomas Merton).
I v Čechách vzniká v r. 2004 moderní klášter trapistů - Nový Dvůr.
Benediktinskou řeholi přejali také kartuziáni (sv. Bruno), silvestrini, celestýni, olivetáni…
Podívejme se na několik bývalých či současných míst, spojených se jménem sv. Benedikta:
Benediktinské opatství sv. Václava Broumov – název města známe spíše jako internační tábor
pro řeholníky a řeholnice různých řádů. Ale jeho minulost je velmi bohatá: v klášterní škole studoval arcibiskup
Arnošt z Pardubic, jezuita P. Bohuslav Balbín, spisovatel Alois Jirásek, ministr financí Alois Rašín). V roce 1939
byl klášter zavřený nacisty, po válce komunita vyhnána. V současné době je zde
proslulá kopie turínského plátna (jediná ve střední Evropě nález r. 1999), darovaná
r. 1651 turínským arcibiskupem.
V dnešní době jsou benediktinské komunity v Praze na Břevnově, v Emauzích
a v Rajhradu u Brna.
Klášter Na Slovanech byl založený Karlem IV. roku 1347 a při jeho vysvěcení se
předčítal úryvek o zjevení Ježíše učedníkům cestou do Emauz – proto jej také známe
spíše jako klášter Emauzský.
Opatem benediktinského arciopatství Břevnov byl v letech 1947 – 1999
ThDr. Anastáz Jan Opasek, přezdívaný svými spoluvězni „opat chuligán“. (Ve vězení
strávil od roku 1949 dvanáct let.)
Rajhrad – založený knížetem Břetislavem léta Páně 1048.

Anastáz Opasek

Nezapomeňme i na řeholní sestry benediktinky, které sídlí v Praze na Bílé
Hoře, cisterciačky v Porta Coeli, trapistky v Zličanech u Benešova.
(Pokud vás zajímá činnost současných benediktinů, mohli jste si všimnout noticky v Katolickém týdeníku č. 47:
„Škola pro novou generaci katolicky orientovaných politiků vznikne při benediktinském klášteře na Monte
Cassinu. Jak uvedl zdejší opat P.Vittorelli, nadešla chvíle, kdy se katolíci musí znovu angažovat v obnově Itálie
…“ Není to námět k přemýšlení také u nás?)
Lenka Šafaříková

SLŮVKO K RORÁTNÍMU ZPĚVNÍKU
V minulém čísle časopisu se otec Slawomir zmiňoval o adventních rorátních bohoslužbách i o jejich
písňovém doprovodu, který má v Čechách dlouhou a bohatou tradici. Protože však (po letech komunismu
a nesvobody) téměř neexistují dostupné tištěné zpěvníčky pro tuto příležitost, byli jsme před časem požádáni
připravit alespoň jednoduchou podobu zpěvníku, z něhož bychom mohli ve farnosti společně zpívat. Z úcty
k tradici jsme sáhli ke starším, nám přitom dostupným, zdrojům a pokusili se sestavit možnou podobu zpěvníku
pro každý den adventních týdnů. Roráty se zpívávaly v mnoha podobách – krajové melodické i textové odlišnosti
nebývaly výjimkou, podobně jako to známe u lidových písní. I proto se určitě stávalo, stává a bude stávat,
že někteří z nás mají v povědomí konkrétní písničku takhle, jiní třeba trošku jinak. Myslíme si však, že drobné
odchylky v textu či melodii nejsou překážkou v případě, že chceme v písničce hledat a potkávat Boha i sami sebe.
Stejně tak věříme, že dobrým a chápavým srdcím nebude na překážku ne úplně dokonalá podoba zpěvníčku –
pokud nám bude k radosti, do příštího adventu ho „oblékneme“ do hezčího kabátku, aby forma i obsah byly
jedno ...
Přejeme hezké adventní rorátní zpívání a prosíme o vaši shovívavost tam, kde snad omylem došlo
k chybičce, překlepu apod.
Alena Havlíčková, Vít Rozehnal
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tak jako tradičně, bude i nadcházející rok začínat na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita.
Na šumpersku vyjdou Tříkráloví koledníci do ulic v období mezi 1. a 8. lednem 2012 (celostátní koledování potrvá do 16. 1. 2012), aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména
v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Zveme také všechny zájemce z řad dospělých i dětí ke spolupráci na koledování.
V každé farnosti je tzv. místní asistent, který zajišťuje sbírku. U toho je možné se přihlásit.
A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děkanátu se vykoledovalo 582 596 Kč,
přičemž podíl, který byl určen pro využití Charitou Šumperk, činil 337 906 Kč. Tato finanční částka byla použita
na podporu činnosti Charity Šumperk, Centra pro rodinu Šumperk a Poradny pro ženy a dívky – ochrana nenarozeného života, pro zajištění dostupnosti služeb Charity Šumperk, na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi.
Charita Šumperk poskytuje na území děkanátu Šumperk terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu,
osobní asistenci a půjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky.
M. Vychopeňová

CO NOVÉHO V SENIOR KLUBU?
Naše farní dámy seniorky mají stále napilno. Nejenže se pravidelně scházejí na tradiční středeční biblické
hodině, kterou svými výklady doplňuje (velmi rád) otec Pawel, vyjíždějí společně na různé výlety, ale navíc mají
stále svá srdce a své šikovné ruce otevřené. S velkým ohlasem se setkalo nedávné vystoupení připravené
k příležitosti třicátin otce Pawla, kdy mu kromě vtipného programu darovali panáčka Kena oblečeného
do kněžského roucha a svým skvělým dárkem udělaly radost nejen jemu, ale i všem přítomným. Otec Pawel v sobě
nezapřel katechetu a projevil přání, aby - coby názornou pomůcku do katecheze – ušili „Kenovi“ další kněžské
ornáty podle liturgické doby.
Ani letos nezapomněly naše milé seniorky na klienty
Domova důchodců v Šumperku a v plné polní
nastoupily minulý týden na své středeční setkání
o hodinu dříve, aby jim vyrobily nádherné papírové
kytičky s bonbónem uvnitř. Poté si vyslechly povídání
Mgr. Pavlíny Vaculkové na téma „ O smyslu života“
s následnou diskusí. V plánu mají – byť neplánovaně
- slepit adventní lampičky pro děti, zapojit se coby
čertice do mikulášského programu, své dárečky
do domova důchodců předat právě na svátek svatého
Mikuláše a do Vánoc společně vyrazit do kina
či divadla. Nejsou skvělé?
Lenka Špatná
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DUHOVÝ DEN SV. HUBERTA

V neděli 9. října 2011 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně švitořili ptáci a na plátně se střídaly
divukrásné obrazy z jesenických lesů a hor. Pak zazněly fanfáry lesních rohů a myslivci přinesli jelena v zeleném
chvojí před oltář. V kázání P. Milana Palkoviče v tento den přátel lesa zazněla myšlenka, abychom míjením krásy
přírody nemíjeli i jejího Stvořitele. A také dojemné vzpomínky na myslivce, kteří tu s námi už nemohou být, ale
patří jim nejen naše poděkování. Chrámový sbor pěl „Upřímně prosíme, upřímně věříme ...“ a když otec Palkovič
pozdvihl zlatý kalich, zazněla fanfára ze všech nejpodivuhodnější.
Poté se jelen v jehličí odkolébal z chrámu a oslavy svátku sv. Huberta se přesunuly do sousední dědiny,
přičemž se vybarvila první duha, aby se za chvíli vpila do strakatých strání Bukového kopce. Na vikýřovickém
hřišti zněly fanfáry, míhaly se myslivecké kamizoly, lovečtí psi předváděli svůj um a nakonec přiletěli orli ... Tedy
orlice s bílou hlavou, puštíci a nádherní dravci všeobecně. A také párek sovic sněžných nalétával na hlavy publika.
Inu, jak varoval sokolník: 3-měsíční ňuňátko Anežka ani 10-ti letý důchodce Arnošt ve dne moc nevidí, a tak jim
raděj bryskně uhněte z cesty vy!
Posilněni exkluzivním kančím gulášem od myslivců, vydrželi jsme i strašné hromobití, které následovalo:
Mušketýři připravit! Pět kroků vpřed! Zakleknout! Podepřít! Zamířit! Pal! Oheň, dým a děsivé rány byly vpravdě
středověké.
Pak zase duhy nad střechami, cukrová vata, posezení a klábosení, slunce a studený deštík - chvíle, kdy i jinak
mnohobarevná Pouť byla celá v duze.
Studeně průzračný den končil s nohama
zachumlanýma v dece, hřejivým pocitem
Váňova osmého vítězství ve Velké
Pardubické a s vděčnou myšlenkou na
všechny,
kteří
tuto
Svatohubertskou
uspořádali ...
... a z lesů Trousnice vyrostla zas
barevná stuha, ztrácejíc se na šmolkovém
nebi ohnula průsvitný hřbet a prudce čistým
povětřím se sklopila k našim krásným
zeleným kopcům.
za o.s. Obnova kulturního dědictví
údolí Desné
Filoména Černohousová
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NEMÁM RÁD MODLITEBNÍ KNÍŽKY

Nemám rád modlitební knížky. Vždycky cítím, jak spoutávají můj rozhovor s Bohem a málokdy
se stávají inspirací. Tentokrát jsem však narazil na dvě knihy modliteb z čerstvé nabídky našich
nakladatelství, které mě příjemně překvapily. A poněvadž jsem měl to štěstí strávit teď celý týden
na duchovních cvičeních, mohu říci, že modlitby tam nabízené byly velkým obohacením mých chvil
před Pánem.
Jako první chci zmínit knihu Adrienne von Speyr „U Boha a u lidí. Úvahy a modlitby“, kterou
vydalo nakladatelství Paulínky. O autorce jsem slyšel jen letmo jako o
známé konvertitce a mystičce rodem ze Švýcarska. Možná, že už jsem
dokonce četl nějaká krátká rozjímání z jejího pera. Tato kniha však je
úžasným vhledem do její duše a především velkou školou rozjímavé
modlitby. Je to sbírka textů, ve kterých autorka rozjímá o pravdách víry,
životě, smrti či o svatosti formou rozhovoru s Bohem. Najdete tam
modlitbu ranní a večerní, před svatým příjímáním, před homilií, po
zpovědi, pro čas únavy či v okamžiku blížící se smrti. S pomocí jejích
myšlenek se můžete vcítit do duše Panny Marie čekající Krista nebo se
spolu s ní modlit u kříže. Můžete odevzdat Pánu všechno, i to, co
nemáte, či prosit za ty, co se vzdálili … Nevím, zda je to prostě
exerciční atmosférou, čí ohromnou hloubkou těchto textů … ale
několikrát jsem byl během adoračních chvil s touto knihou v ruce
„úplně naměkko“ a skoro po každém odstavci jednotlivých modliteb
jsem se musel zastavit, aby jejich slova dozněla v mé duši. Zvlášť
doporučuji Mariiny modlitby. Věřte mi, octnete se v opravdovém nitru milujícího srdce Boží Matky.
Druhá kniha je z nabídky karmelitánů. Modlitby, které obsahuje, pocházejí však z nekonečných
zásob benediktinského mnicha, autora mnoha duchovních knížek Anselma Grüna. Nejsou to jen jeho
vlastní, texty. Jejich autorem jsou mnozí světci či známí a neznámí autoři. Nabízí velké bohatství
modliteb pro různé příležitosti – při školním výletu, na hřbitově, v hospici či na Den matek … Najdete
tam řadu požehnání: blízkému člověku, manželovi či manželce, rodičů dětem, u stolu. Nejsou to však
texty povrchní. Jsou opravdovým plodem zralého duchovního života autorů. Svazek „Moje modlitební
kniha“ vřele doporučuji.
Snad adventní doba, kterou prožíváme, bude pro vás všechny využitou příležitostí ke ztišení,
rozjímání a modlitbě. Snad i tyto dvě knihy vám budou v tom nápomocné. Přejí vám to z celého srdce.
P. Slawomir
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Psychologické doprovázení na cestách života - poradenství
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou (roz. Večeřovou), absolventkou Masarykovy univerzity v oboru
psychologie (pokračuje v psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze).
Učebna, 1. patro UVAX, M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Objednávky na tel.
777 988 864.
Pro děti a mládež
Tradiční program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“, každý čtvrtek od 9.30
do 11.00 na farním středisku. Srdečně zveme nové maminky a jejich děti.
Pro děti od 5 let a jejich rodiče – hudebně dramatická dílna související s lidovými
a křesťanskými svátky a tradicemi. Po úspěšném říjnovém setkání se uskuteční další v sobotu
19. listopadu od 9.00 do 11.00 na farním středisku. Setkání bude opět motivováno jedním
známým světcem, kterého mají děti podle indicií během programu uhodnout.
Mikuláš pro nejmenší – v úterý 6. prosince v 16.00 na farním středisku. Určeno pro předškolní
děti a děti 1. stupně. Za dětmi přijde tradičně svatý Mikuláš s andělem, po společné modlitbě a
přednesení básniček a písniček dostanou děti balíček v hodnotě 25,- Kč. Hlaste se a peníze dávejte
svým katechetům nebo se informujte na tel. č. 731 402 395.
Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma
Diva(delní) klub – pro všechny, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát
nezávazně divadlo … Každou středu od 10.00 hod v učebně, 1. patro, UVAX.
Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. Stanislavou Táborskou každé pondělí; od 16.30 do 18.30; (cena
za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč)
Cvičení s rehabilitačními prvky – lektorka Ing. Marie Vychopeňová, každou středu od 16.30
do 17.30, cena jedné lekce 25 Kč.
Pro ženy a dívky
Pátek 16. 12. v 19.00 na farním středisku – tradiční punčový večírek.
Vánoční výukové programy
Pro MŠ a 1. stupeň - 20. 12. V 8.30 a 10.00 v kostele svatého Jana Křtitele (Zpívané koledy
propojené s divadelními obrazy – připravují katecheté, děti a schola farnosti Šumperk).
Pro 2. stupeň – 19.12 v 9.30 a 11.00. (Zpívané koledy propojené mluveným slovem a prezentací –
připravují děti a katecheté farnosti Šumperk).
Bližší informace na tel. 731 402 395 nebo www.cprsumperk.estranky.cz.
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CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, Kostelní náměstí 4,
zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele v 19.00 hod.
4. ledna 2012: František Max Kníže – Pastoral Messe (vánoční mše)
František Max Kníže (7. září 1784 Drahelčice – 23.
července 1840 Praha)
Ke konci vánoční doby si poslechneme vánoční mši
významného českého skladatele doby obrození,
který pocházel z chudých poměrů a postupně se
vypracoval i ve velmi zdatného hudebníka. František
Max Kníže (7. září 1784 Drahelčice – 23. července
1840 Praha) zpíval a hrál dobře na několik
hudebních nástrojů – na fagot, violu a kytaru. Hře na
kytaru se věnoval teoreticky i prakticky. V roce
1820 napsal první českou školu hry na kytaru.
Věnoval se také českým písním, pro něž texty
přebíral od Václava Hanky. Celkem vydal pět sešitů.
Podle jedné písně z třetího a posledního sešitu
nazval v roce 1980 Spirituál kvintet svou
gramofonovou desku Saužení lásky.
Nahrávka, kterou budeme poslouchat, obsahuje
kromě pastorální mše i další drobnější skladby a je
koncipována jako ukázka hudební složky typické
české vánoční bohoslužby včetně závěrečné
společné písně Narodil se Kristus Pán. Na závěr
bych rád zdůraznil, že toto dílo na latinský text bylo
ve své době častěji provozováno než známá Rybova
Česká mše vánoční.
Vít Rozehnal

KONCERTY KE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
7. ledna 2012 17 hod.

8. ledna 2012 14 hod.

KOSTEL BOHDÍKOV

KOSTEL RUDA NAD MOR.

Moravští muzikanti
Stanislava Bartoška

Chrámový sbor a
Moravští muzikanti
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Moc zdravím v adventním čase. Na začátku mého slova jsem chtěl
vzpomenout na jednoho kněze, který letos oslavil 55 let od svého kněžského
svěcení a velkou část svého života strávil na Šumpersku. Je to P. Květoslav
Kulavík, který dnes žije v Nákle u Olomouce. Mnozí si na něj určitě
pamatujete. Strávil v našem děkanátě 14 let: dva roky byl kaplanem
v Šumperku, pak celých pět let provizorem v Branné a Ostružné, několik
měsíců dokonce administrátorem ve Vysokých Žibřidovicích, nakonec sedm let v Rapotíně, Rejcharticích
a Sobotíně. Obdrželi jsme od něho nějaký počet knížeček s fotografiemi, vydaných u příležitostí výročí
kněžského svěcení před pěti lety. Posílám je do výše jmenovaných farností, hledejte je v kostele. Snad na
těchto obrázcích najdete také své blízké či sebe sama za mlada. Především však ať je to příležitost
vzpomenout na otce Květoslava v modlitbě. Nezapomeňme na to! Za nás za všechny, za celý děkanát
jsem mu poslal blahopřání.
Jak jste slyšeli minulou neděli, vcházíme do dalšího roku přípravy na výročí příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Moravu. Začíná Rok biřmování. Většina z nás tuto svátost přijala v mládí, v době,
kdy jsme si ještě její význam neuvědomovali. Byla to určitě nějaká další etapa našeho náboženského
života, jakýsi mezník mezi duchovním dětstvím a dospělostí. Bylo to však opravdové setkání s Bohem,
setkání, které se dotklo mého srdce, které mě naplnilo Božím Duchem? Otevřel jsem se tehdy doopravdy
pro Boží působení ve mně? Bojím se, že nikdo z nás neumí na tyto otázky odpovědět zřetelně
a bez váhání ano. Bojím se, že ani nemůže. Naše lidské schopnosti jsou natolik nedokonalé, natolik
omezené, že nejsou sto obsáhnout velikosti daru, kterého se nám v biřmování dostává. Tento rok nám má
napomoci něco z těchto neprozkoumaných darů objevit, poznat, vstřebat.
Pokusme se na začátek prostě vrátit myšlenkami do toho dne. Vzpomenout na přípravu, na lidi, se
kterými jsme ji prožívali, na kněze, který nás vedl, na biskupa, který nám biřmování udělil. Co tenkrát
řekl v kázání? Co jsem cítil, jak prožíval? Měl jsem radost? Či možná strach? Vzpomeňme na naše blízké,
jak to prožívali s námi, na naše pocity a zážitky z toho dne. Ať je to výchozí bod k tomu, abychom
se pokusili „znovuprožít“ biřmování. Takový je smysl tohoto roku.
V naší farnosti bylo biřmování letos. Přistoupili k němu lidé mladí. Teď bych u příležitosti roku
biřmování nabídl možnost přípravy všem starším, kteří to v mládí prostě zmeškali. Určitě jsou takoví
mezi námi. Nebojte se a přihlaste se kdykoli a jakkoliv: osobně, mailem, telefonem. Nebude to náročné,
několik setkání, nějaká četba, modlitba, pouť. Na všem se domluvíme. Srdečně zvu.
Pokusíme se během toho roku také zorganizovat setkání skupin biřmovanců, které se společně
připravovaly v minulých letech, třeba i s kněžími, kteří vás vedli. Mohli bychom s nimi prožít společnou
bohoslužbu, chvíle modlitby, přátelské posezení na středisku. Budu se snažit.
Rádi přivítáme vaše reflexe a vzpomínky. Podobně jako to bylo o svátosti křtu, tak i teď nám
napište do Tam&Tamu svá přemýšlení. Na rozdíl od křtu si většina z nás své biřmování pamatuje a více
uvědoměle ho prožívala. Možná vám biřmování změnilo život, možná se po něm stalo něco, co stojí za to,
aby se o tom dozvědělo víc lidí, možná by to bylo krásné svědectví o velikosti této svátostí. Nebojte
se s námi rozdělit a být inspirací pro druhé. Korespondenční adresa je na poslední stránce.
Přeji vám klidnou adventní dobu a Vánoce plné Božího pokoje. Na dalších stránkách vám
přinášíme pořad bohoslužeb a adventní zpovědi v děkanátě. Všechny srdečně zvu. A stejně jako loni moc
vás prosím o pochopení a shovívavost vůči kněžím, kteří jsou v tomto období zvlášť vytížení. Když to
nebudou stíhat přesně na minutu, odpusťte jím. Zůstávejte v tichu a pokoji adventního času.
P. Slawomir
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2011
24.12.2011
SOBOTA
Štědrý den

25.12.2011
NEDĚLE
Slavnost
Narození Páně

26.12.2011
PONDĚLÍ
Svátek
Sv. Štěpána

31.12.2011
SOBOTA
Sv. Silvestra,
papeže

Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Komňátka
Kopřivná
Kunčice

22.00
20.30
20.00
20.30
20.00
---20.00
21.30
------21.30
----

9.00
---10.30
8.00
10.30
----7.30
10.15
10.30
7.30
7.00
16.00

10.30
------8.00
10.30
7.30
7.30
10.15
-------------

17.30
----

Loučná nad Desnou

23.00

7.15

7.15

Malá Morava
Nová Seninka
Nové Losiny
Nový Malín
Olšany
Ostružná
Pusté Žibřidovice
Radomilov
Ramzová
Rapotín
Rejchartice
Raškov

21.00
---20.00
22.00
---19.00
19.30
---18.00
23.00
19.00
22.00
15.00

11.15
---8.00
9.00
---18.00
9.00
------10.00
-------

11.15
11.00
8.00
9.00
10.30
---9.00
---16.00
10.00
-------

---------16.00
17.00
------------15.00
adorace
------14.00
16.30
---18.00
15.00
------18.15
-------

(pro rodiny s dětmi)

9.00

9.00

16.00

9.00

11.15
9.30
10.30

11.15
9.30
----

16.00. (adorace)
16.00
----

11.15
9.30
----

9.00

18.00

18.00

7.00
9.00
15.00 (německy)

23.00-24.00
adorace

8.30
---14.00
14.30

8.30
----------

17.00
----------

Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Štědráková Lhota

24.00
21.00
22.00
----

1.1.2012
NEDĚLE
Nový Rok

9.00
7.30
10.30
8.00
10.30
---7.30
10.15
10.30
---11.15
---7.15
11.15
---8.00
9.00
------9.00
17.00
---10.00
---10.30

10.00 domov dů-

Šumperk

chodců
10.00 nemocnice
15.00 pro děti (od
14.30 vánoční představení)

9.00
18.00

22.00

Velké Losiny
Vernířovice
Vojtíškov
Žárová

21.00
19.00
-------
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2011

Datum
3. adventní
11.12.2011
neděle
Pondělí

12.12.2011

Středa

14.12.2011

Čtvrtek

15.12.2011

Pátek

16.12.2011

Sobota

17.12.2011

4. adventní
neděle

18.12.2011

Obec
BRATRUŠOV
RAŠKOV
BOHDÍKOV
RAPOTÍN
NOVÝ MALÍN
LOUČNÁ
SOBOTÍN
STARÉ MĚSTO
CHRASTICE
D. STUDÉNKY
VELKÉ LOSINY
HANUŠOVICE
ŠUMPERK
BLUDOV
BOHUTÍN
RUDA nad
MORAVOU.

Zpovídání
po mši sv.
po mši sv.
15:15-16:00
17:00-18:15
17:00-18:00
15:30-16:00
17:00-18:00
15:00-16:00
po mši sv.
15:30-16:45
15:30-17:00
16:00-17:00
17:00 -18:00
15:30-17:30
16:00-17:00

ŠUMPERK

15:00-18:00

10:00-12:00

Zpovědník
P. Pawel Zaczyk
P. František Janíček
P. Pawel Zaczyk
P. Michal Krajewski
P. Milan Palkovič
P. Slawomir Sulowski
P. Slawomir Sulowski
P. Slawomir Sulowski
P. Slawomir Sulowski
P. František Janíček
P. Pavel Zaczyk
P. Milan Palkovič
P. Piotr Grzybek
P. Michal Krajewski, P. Pawel Zaczyk
P. František Janíček
P. Pawel Zaczyk, P. Petr Dolák,
P. František Janíček, P. Michal Krajewski
P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,
P. Pawel Zaczyk, P. Piotr Grzybek,
P. Milan Palkovič (do 17:30)

Mše sv.
10:30
10:30
16:00
18:15
18:00
16:00
18:00
16:00
17:00
16:45
17:00
17:00
18:00
17:00
17:00
18:00

Bruno Ferrero
NĚKDO JINÝ
Jakýsi muž během výletu do hor náhle uklouzl na příkrém srazu. Narážel na kameny
a otloukal se o ně. Snažil se zpomalit svůj strašlivý pád, jak to jen šlo, až se mu podařilo
zachytit oběma rukama keře přímo nad okrajem hrozivé strže. Když cítil, že mu ubývají síly,
zdvihl oči k nebi a vykřikl: „Je někdo tam nahoře?“
Po chvíli hlubokého ticha odpověděl hromový hlas: „Ano.“
„Co mám dělat?“
„Pomodli se a skoč,“ odpověděl hlas.
Muž se na chvilku odmlčel.
A pak znovu vykřikl: „Je tam nahoře někdo jiný?“

OPRAVDU NENÍ NIKDO JINÝ, KDO BY TI MOHL ODPUSTIT HŘÍCHY.
NEBOJ SE. POMODLI SE A SKOČ.
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NA POKRAČOVÁNÍ

Rostislav Dočkal
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II.

Nedokončené záležitosti
Na první audienci u papeže Jana Pavla II. se generál Tovaryšstva Ježíšova Pedro Arrupe, Španěl, Bask, zavázal
k poslušnosti Tovaryšstva Ježíšova Svatému otci. Když se nic ani po 10 měsících nezměnilo, zaslal papež generálovi
dopis papeže Pavla VI., který byl již i dříve znepokojen nečinností vedení jezuitů, ale
pro jeho úmrtí již onen list „neodešel“. V tom okamžiku otec Arrupe začal hovořit o
svém odchodu do důchodu, poté o rezignaci. Tu mohla přijmout jen generální
kapitula, v níž velký vliv měli Arrupeho čtyři generální asistenti, např. O’Keefe, SJ.
Při další audienci generál vysvětlil papeži úlohu generální kapituly a svých asistentů;
ten ale vyjádřil údiv, jak daleko je již Arrupeho rezignace při-pravena, zvláště když
mu tento naznačil, že si přeje, aby jeho nástupcem v Tovaryšstvu byl O’Keefe. „A
jak v tom vlastně figuruje papež? Jezuité jsou přece elitní papežskou řeholí,“
konstatoval Svatý otec. Arrupe nad otázkou vyjádřil údiv a řekl, že nijak. Audience
byla u konce.
Brzy nato „přitlačili“ papeže generální asistenti, když Jana Pavla II. dovedl
do generalátu jezuitů vedle kostela Gesú v Římě sám Arrupe. Zazněla slova: „Svatý
otče, my jsme Arrupova rada. Doufáme, že si na nás uděláte čas, protože máme
problémy.“ Papež se otočil k odchodu se slovy: „Sará presto“ (Bude to brzy). Bylo
Josemaria Escvira
nutno předejít komplotu. Pro-to byli jmenováni papežem otcové Dezza a Pittau, aby
jezuity vedli do svolání generální kapituly. Byla to šoková terapie, která měla zlomit konfrontační tendence
v Tovaryšstvu a mezi Tovaryšstvem a nejvyšší církevní autoritou. Papeži poté psali z řad jezuitů jednotlivci i skupiny.
Sedmnáctičlenná skupina jezuitů kolem německého teologa Karla Rahnera napsala, že rozhodnutí papeže přijala, ale že
v jeho zásahu „nedokáže vidět prst Boží“. Jan Pavel II. na to řekl otci Dezzovi, že obdivuje způsob, jak na jeho
rozhodnutí jezuité reagovali. S vědomím papeže pak otec Dezza svolal 33. generální kapitulu, která 20. září 1983 zvolila
na první pokus za 45 minut svým generálním představeným rektora Papežského orientálního ústavu v Římě, Holanďana,
otce Pietera-Hanse Kolvenbacha.
Spory se v Kurii rozhořely také kolem personální prelatury Opus Dei (Dílo Boží). Založil je roku 1928 ve Španělsku
Josemaría Escrivá de Balaguer (+1975). Nyní mělo asi 2000 kněží a 80 tisíc laických členů, mužů i žen. Opus Dei
sponzorovaly univerzity v Římě, Španělsku a Latinské Americe. Mnozí z laiků pracovali v zaměstnáních nebo doma a
zachovávali celibát. Kněží jim poskytovali duchovní vedení,
evangelizovali lidi i mimo kostely, studenty na univerzitách.
Členové kladli důraz na poslání laiků ve světě. Opus Dei bylo
kritizováno, že má mnohé tajnosti, ale Karol Wojtyla s hnutím
sympatizoval, dokonce před svým zvolením papežem
přednášel v jejich středisku v Římě. Jako papež pak reagoval s
pochopením na žádost Opus Dei, aby byla uznána jeho
personální prelatura. Znamená to, že se hnutí uznává jako
celosvětová diecéze bez území. Prelátovi Opus Dei to
umožňuje využívat kněží tohoto hnutí kdekoliv bez ohledu na
hranice států nebo diecézí. Papežův souhlas byl pochopením
jednoho z klíčových závěrů II. vatikánského koncilu o využití
Ustanovení prvního Opus Dei preláta,
činnosti laiků. Prelatura byla povolena 28. 11. 1982 a prelátem
biskupa Alvaro del Portilla
byl jmenován Alvaro de Portilla. Kurie ale zůstala nepřátelská
jak k hnutí, tak k blahořečení jeho zakladatele v roce 1992. Opus Dei bylo prostě po celou dobu pontifikátu Jana Pavla
II. kontroverzní téma.
Papež dělal vše, co bylo v jeho silách při řízení Církve, a 25. listopadu 1981 učinil nejdůležitější změnu v Římské
kurii. Jmenoval kardinála Josepha Ratzingera prefektem Kongregace pro nauku víry. S tímto bavorským rodákem
z vesničky Marktl am Inn se znal dobře již čtyři roky před konkláve. Pravda, Ratzinger byl mladší než Karol Wojtyla,
narozen 16. 4. 1927, vysvěcen na kněze společně se svým bratrem Georgem 29. 6. 1951. Od 26 let přednášel dogmatiku
a fundamentální teologii na univerzitách ve Freisingu, jako profesor pak teologii v Bonnu a Münsteru.
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Na II. vatikánském koncilu působil jako teologický poradce. To už si s Wojtylou vyměňovali svá díla. Papež Pavel VI.
ho 24. 3. 1977 jmenoval arcibiskupem Mnichova-Freisingu a za tři měsíce i kardinálem.
Tři roky po zvolení Karola Wojtyly papežem se tedy kardinál Ratzinger stal prefektem
Kongregace pro nauku víry (CDF). Bylo to zajímavé partnerství, papež-filozof, prefektteolog. První byl tvůrcem „Pastorační konstituce o církvi v dnešním světě“, druhý jejím
kritikem. Ratzinger ale nalezl v papeži vášnivé zaujetí člověkem a schopnost odkrývat
duchovní rozměry dějin. Papež pak v prefektovi odhalil moderního intelektuála, který je
lepším teologem než on sám. Impozantní tým, filozof a teolog, se v Římě nejprve scházel
jednou týdně v pátek večer, když Ratzinger informoval papeže o práci Kongregace. Poté
setkání rozšířili o úterý před obědem, ovšem to už za účasti jiných. Hovořilo se o papežských
encyklikách, apoštolských listech, ekumeně, bioetice atd. V roce 1981 čtyřiapadesátiletý
Ratzinger se stal i předsedou Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise.
Mezi kardinály si výrazně upevnil pozici, a jak to bylo dál, dopověděl čas.
Pouto doživotního přápokračování příště
telství

Redakce časopisu
Tam&Tam přeje
všem svým
čtenářům
požehnané
Vánoce a
v příštím roce
hojnost Božího
požehnání.
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