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Kdyţ bude náš děkanátní časopis ve vašich 

rukou, uţ dávno zavítá do našich oken podzim. Někdy 

vidíme krásně padající listí a obdivujeme barvy celého 

světa. Jindy třeba vnímáme jen studený déšť, který 

nás uzavře v domě před televizi nebo počítačem. 

Příroda je jako ţivot, uzavírá kruh a směřuje ke svému 

konci. Stále mění svůj vzhled a barvu, dynamiku a 

směr vývoje. Jedno je však jisté, nikdy nestojí 

na místě. Podzim bývá krásný, stejně jako stáří 

člověka. Podzim nám ukazuje krásu i proměnlivost 

ţivota v čase, připomíná nám, jak rychle čas utíká a 

ţe jsme za něj zodpovědní, protoţe to, co uţ bylo, 

se nevrátí.  

Měsíc říjen, do něhoţ pomalu vcházíme, 

je měsícem Panny Marie, měsícem posvátného 

růţence. Během slunných i deštivých říjnových dnů 

můţeme vzít do rukou růţenec. Zvláště na konci 

ţivota člověk začíná chápat vděčnost za všechno, čím 

byl v ţivotě obdarován. Pokud někdo definitivně 

nezamknul své srdce před Bohem, určitě pociťuje 

potřebu modlitby. Měsíc říjen nám zvlášť připomíná 

růţencovou modlitbu, vyzývá k její obnově, 

prohloubení nebo k pravidelnosti. Máme v dnešní 

době za co děkovat, máme ještě více za co prosit. 

Jsme velice obdarováni, ale ještě více poranění svými 

hříchy. Tolik lidí potřebuje modlitby, naše modlitby, 

proto máme tuto moţnost – růţenec.  

Koncem měsíce, přesně 22. října, budeme 

poprvé v liturgii církve vzpomínat bl. papeţe Jana 

Pavla II. Spousta z nás určitě vzpomíná na krásná 

setkání s ním, také tady v České republice: 

v Olomouci, na Svatém Kopečku či na Velehradě. 

Mnozí mladí se zúčastnili světových dní mládeţe 

v různých místech světa. Dne 22. října 1978 Jan 

Pavel II. začal svoji sluţbu v církvi jako římský 

biskup a Kristův náměstek. V ten den chceme děkovat 

Bohu za jeho osobu, za všechno, co dal církvi a lidem 

v celém světě. A chceme ho prosit o přímluvu, 

abychom dokázali spolupracovat s Duchem Svatým, a 

tak nádherně dát svůj ţivot do sluţeb druhým a církvi. 

Kéţ nás přímluva bl. Jana Pavla II. tento měsíc 

provází! 

 

P. Paweł Zaczyk 

 

 

1. říjen - památka sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, panny 

a učitelky církve 

Narodila se r. 1873 v severozápadní Francii, svým jménem 

se jmenovala Marie Františka Martinová. Kdyţ jí byly 

3 roky, zemřela jí matka a rodina se přestěhovala 

do Lisieux. V r. 1888 vstoupila ke karmelitkám, zde přijala 

jméno Terezie od Dítěte Jeţíše a od Svaté tváře. Vynikala 

pokorou a důvěrou v Boha, svůj ţivot zasvětila modlitbě 

a sebeobětování za spásu duší, za kněze a za misie. 

V r. 1895 začala na příkaz představené psát své vzpomínky 

„Dějiny duše“. Zemřela v r. 1897 na tuberkulózu, v r. 1925 

byla prohlášena za svatou a r. 1927 za patronku misií. 

2. říjen - 27. neděle v mezidobí 

4. říjen - památka sv. Františka z Assisi 

Narodil se r. 1182 v Assisi ve střední Itálii v rodině 

bohatého obchodníka. Jeho křestní jméno bylo Jan. Proţil 

bouřlivé mládí, ale v r. 1206 se rozhodl ţít v úplné 

evangelní chudobě, proto odešel z domova a ţil jako 

potulný mnich. Postupně se k němu přidávali další 

následovníci, a tak vzniklo v r. 1209 první františkánské 

společenství. Spolu se sv. Klárou zaloţil řád klarisek 

(1212). Definitivní františkánská řehole byla schválena 

1223. V letech 1217-1219 poslal několik skupin bratří 

hlásat evangelium do různých krajin Evropy, sám se dostal 

aţ do Palestiny, Sýrie a Egypta. Poslední léta svého ţivota 

proţíval v ústraní. Na jeho těle se objevila stigmata, která 

ho ještě víc přiblíţila Kristu. Zemřel 3.10.1226, za svatého 

byl prohlášen uţ v r. 1228. 

7. říjen - památka Panny Marie Rŧţencové 

Modlitba růţence se ve své dnešní podobě šířila od 15. stol. 

především zásluhou dominikánů. Definitivní podobu 

růţence stanovil v r. 1569 papeţ Pius V. 

9 říjen - 28. neděle v mezidobí 

15. říjen – památka sv. Terezie od Jeţíše, panny 

a učitelky církve 

Narodila se v r. 1515 v Avile ve středním Španělsku. Kdyţ 

jí bylo 14 let, zemřela jí matka a otec ji dal na vychování 

k sestrám augustiniánkám. V r. 1536 vstoupila do kláštera 

karmelitek. V r. 1557 se rozhodla vyloučit ze svého ţivota 

vše, co by ji odvádělo od Boha; začala ţít ţivotem hluboké 

vnitřní modlitby a touţila po návratu k původní řeholi 

s přísnou klauzurou. Začala tedy zakládat kláštery 

reformovaných karmelitek a po setkání se sv. Janem od 

Kříţe dávala podněty k zakládání i muţských 

reformovaných klášterů. Zemřela v r. 1582, v r. 1622 byla 

prohlášena za svatou a r. 1970 za učitelku církve. 
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16. říjen – 29. neděle v mezidobí 

17. říjen – památka Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa 

a mučedníka 

Narodil se v polovině 1. století v Sýrii. Byl po sv. apoštolu 

Petrovi a sv. Evodiovi třetím biskupem v syrské Antiochii, 

po Římě a egyptské Alexandrii, tehdy třetím největším 

městě. Za vlády císaře Trajána (98-117) byl zatčen 

a odsouzen, aby byl v Římě předhozen v amfiteatru 

šelmám. Cestou psal dopisy církevním obcím. V Sýrii se 

jeho památka slaví uţ od 4. století 17. října. Zbytky jeho 

kostí poslali římští křesťané do Antiochie a odtud byly před 

nájezdy Peršanů a Saracénů znovu převezeny do Říma a 

uloţeny v bazilice sv. Klementa. 

18. říjen - svátek sv. Lukáše, evangelisty 

Byl pravděpodobně syrského původu a zřejmě pocházel 

z Antiochie. Byl lékařem a nepatřil k ţidovskému národu. 

Doprovázel sv. Pavla na jeho cestách, při jejich cestě 

do Jeruzaléma se setkal s apoštolem Jakubem a v Římě také 

s evangelistou Markem. Jako jediný zůstal v Pavlově 

blízkosti při jeho druhém věznění a před jeho smrtí v Římě. 

Zemřel pravděpodobně v Achai. Jeho evangelium a Skutky 

apoštolů zdůrazňují Boţí milosrdenství a otevřenost 

poselství spásy pro všechny národy i společenské vrstvy. 

23. říjen – Slavnost výročí posvěcení kostela (v kostelích, 

které dnes slaví výročí svého posvěcení) 

V ostatních kostelích - 30. neděle v mezidobí 

28. říjen - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolŧ 

Šimon, zvaný Horlivec, ještě před tím, neţ se stal 

Jeţíšovým učedníkem, patřil pravděpodobně k bojovné 

nacionalistické skupině zelótů, která chtěla uspíšit Boţí 

vládu na zemi odbojem proti římské nadvládě. Další 

zaručené zprávy o jeho ţivotě nemáme. 

Juda (Tadeáš) je podle starobylé tradice povaţován 

za bratra apoštola Jakuba Mladšího. O jeho ţivotě toho 

mnoho nevíme. Janovo evangelium se o něm zmiňuje jen 

při líčení Jeţíšova rozhovoru s apoštoly při poslední večeři. 

Oba tito apoštolové zemřeli pravděpodobně v Persii; jejich 

ostatky jsou uloţeny ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu. 

30. října - 31. neděle v mezidobí. 

 

 

NĚCO K MĚSÍCI ŘÍJNU – MĚSÍCI RŦŢENCE  

Prosím, vysvětlete mi, jaký význam má modlitba růžence. A je vůbec možné, aby se někdo modlil tolikrát jednu 

modlitbu za sebou a plně se přitom soustředil? Já jsem duševně vyčerpaná po pěti Zdrávas, Maria. Asi jsem špatná 

katolička …? 

 

Význam modlitby růţence je obecně v tom, jaký ho mají i jiné křesťanské modlitby: setkání s Bohem. A 

protoţe je ten ţivot pestrý a lidé ještě víc, tak kaţdému sedí nějaký jiný způsob modlitby, podle jeho zaloţení, 

odstíny naších mezilidských setkávání jsou totiţ také velmi pestré. Pak se můţe stát, ţe někomu růţenec nesedí 

nebo uţ nesedí nebo zatím nesedí. Papeţ Jan Pavel II. ve svém dokumentu o růţenci zve ke znovuobjevení této 

modlitby, coţ uţ samo značí, ţe takové objevování není okamţité. Růţenec není závazná modlitba pro křesťana – 

katolíka a nemodlit se ji není tím pravým kritériem katolicity, jakkoli je to modlitba výborná a doporučitelná. 

Budete-li mluvit s lidmi, kteří se růţenec modlí a modlí se ho rádi, budou ho hodnotit také různým 

způsobem. Někdo řekne, ţe je to modlitba meditativní, vţdyť se tam rozjímá o růţencových tajemstvích a 

o slovech jednotlivých modliteb Otče náš a Zdrávas Maria. Jiný řekne, ţe je to mnohem jednodušší, ţe je to spíš 

modlitba kontemplativní, kdy nejde ani tak o rozvíjení myšlenek, soustředění se na jednotlivá slova (ty jsou jen 

cestou), ale jde o proţívání Boţí blízkosti, vytvoření prostoru, kde jsem si skrze svou víru jist, ţe je mi Bůh blízko. 

Tedy: ti, kteří se růţenec modlí, mají tak trochu ten svůj recept, jak na to, a většinou ho získali ze zkušenosti, prostě 

se růţenec modlili a přišli na to. Tak jako aţ kdyţ jdete lyţovat, tak na to taky, moţná, přijdete. 

Určitě by bylo trochu nešťastné předsevzetí, ţe budu urputně myslet na kaţdé slovíčko, na kaţdou 

myšlenku modlitby a přitom sledovat ještě ta tajemství a kdo ví co ještě. Kdyţ jdu do lesa, tak taky nemyslím 

na všechny stromy, které tam jsou, nepobíhám splašeně mezi nimi, nezkoumám je lupou, ale prostě se raduji 

z toho, ţe jsem konečně v lese, dýchám … Růţenec není k duševnímu vyčerpání z kaţdého Zdrávasu, ale 

k načerpání, k nadechnutí, k proţívání svobody před Bohem. 

(publikováno na serveru Katolik.cz) 
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FRANTIŠEK KLUSÁK  
 

Rozhovor s panem Klusákem byl velmi povzbuzující. Vůbec mi nepřipadlo, že vedle mě sedí muž, který 

zanedlouho oslaví úctyhodných 88 let. Co se týká znalostí, moudrosti a hloubky prožitků, málokdo z nás se s ním 

může rovnat. K rozhovoru nás přivedl fakt, že byl ve svém životě úzce spojen s duchovním děním našeho děkanátu. 

Je šumperským farníkem, dlouho dobu vykonával ve farnostech děkanátu službu akolyty, vedl bohoslužbu slova a 

často měl na starosti i pohřební kázání.  

 

Většina farníků si Vás pamatuje coby akolytu, a to v době, kdy tato služba nebyla až tak rozšířená. Co Vás vedlo 

k rozhodnutí stát se akolytou? 

Kdyţ jsem pracoval v OSP, zemřel tam jeden spolupracovník. Kolegové v práci mě poprosili, zda bych nemohl 

pronést za podnik pohřební řeč. A uţ mi to zůstalo. Většinou jsem pronášel tyto projevy při posledním rozloučení 

v šumperském krematoriu. Jednou jsem se právě zde setkal s P. Petrem Hrubišem. A ten mě poprosil, zda bych mu 

nemohl pomoci vést pohřební obřady za katolickou církev. Rovněţ potřeboval někoho na pomoc s vedením 

bohosluţeb slova v menších okolních vesnicích (Oskava, Bratrušov, Dolní Studénky, dokonce několikrát 

i Jindřichov a další). A já mu na to kývl. Jednou si mě „vypůjčil“ i P. Michut z Rudy, kdy potřeboval odslouţit 

bohosluţbu slova v Raškově. Nakonec jsem mu pomáhal plných deset let, neţ odešel z Rudy. Kaţdou neděli jsem 

míval dvě aţ tři bohosluţby slova.  

Prý jste dokonce studoval dva roky na kněze. Jaké byly motivy tohoto rozhodnutí? A co Vás nakonec přimělo, 

se knězem nestát? 

Motivů stát se knězem bylo více. Z velké míry to byla maminčina výchova. Zemřela velmi brzo, kdyţ jsem měl 

14 let. Naši výchovu vţdy vedla v duchu katolické víry.  

Byli jsme velmi chudí, i přesto si maminka při práci stále 

zpívala, a to především známou píseň z kancionálu „Blíţ 

k Tobě Boţe můj“. Tento obrázek mám stále vrytý 

ve svém srdci. Dalším motivem pro to, abych šel 

do semináře, byly proţitky z války, které byly mnohdy 

velmi kruté, spojené s pocity „marnost nad marnost“. 

Dále pak víra mých kamarádů a hledání mnoha odpovědí 

na různé duchovní otázky, především odkud jsme, 

a hlavně, kam směřujeme. Impulsem ke kněţství byly 

rozhory s knězem, který slouţil v Chebu v době, kdy 

jsem tam vykonával vojenskou sluţbu. I přesto, ţe jsem 

měl výhrady ke kněţím, protoţe jsem měl s některými 

z nich špatné zkušenosti, řekl mi, ţe se jím mám stát, 

a ukázat, jak by měl správný kněz vypadat. Po maturitě 

na gymnáziu jsem začal studovat na Teologické fakultě 

v Praze. Ale s nástupem komunismu byli nuceni odejít 

vzdělaní a dobří profesoři a postupně byli nahrazováni 

těmi, kteří byli poplatní reţimu. A protoţe jsem nechtěl 

být v područí tohoto systému, ze studií jsem odešel 

s tím, ţe aţ budou lepší podmínky, ke kněţství se vrátím. 

Ale lepší podmínky uţ nebyly, ba naopak. A osud mě 

zavál někam jinam. 
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Řekněte nám, prosím, něco o Vaší rodině. 

Narodil jsem se ve vesničce Housko u Blanska. Bylo nás 5 dětí – tři chlapci, dvě děvčata. Kvůli tatínkově práci 

jsme se přestěhovali do Štěpánova, kde jsme měly my – děti - zároveň moţnost studovat na měšťance. Vyučil jsem 

se krejčím, ale brzy po vypuknutí druhé světové války jsem byl totálně nasazený do Německa. Pracoval jsem jako 

soustruţník kovů v továrně v Dráţďanech. I přesto, ţe Dráţďany – coby historické město – měly být uchráněny 

náletů, nakonec jich ušetřeny nebyly. Na vlastní kůţi jsem zaţil ostřelování vedlejších fabrik, kdy některé lehly 

popelem, v jiných se lidé v podzemních úkrytech uvařili v horké vodě, kdyţ prasklo následkem náletu potrubí. 

Vţdy jsme počítali jejich pořadí a čekali, kdy přijde řada na nás. Nálety se stále stupňovaly, aţ byly den co den, my 

jsme se pak schovávali do nekrytých výkopů u tratě. Ty se ukázaly být nejbezpečnější. Nejhroznější záţitek jsem 

však proţil ve chvíli, kdy jsem viděl transport vězňů, kteří přeţili nálet na koncentrační tábor. Byli vyhublí na kůţi 

a v očích neměli ţádnou naději. Byli absolutně zoufalí, protoţe je uţ v tak ubohém stavu vedli do dalšího zajetí.  

Kdyţ se blíţil konec války, začali jsme se bát Rusů, jak se zachovají k nám – totálně nasazeným pro práci 

v Německu. Proto jsme se rozhodli vrátit zpět do Čech. Nebylo to tak jednoduché, protoţe jsme nemohli odjet 

bez zvláštního doporučení dál, neţ 70 km. Proto jsme si koupili lístek do vedlejší vesnice, a protoţe němečtí 

průvodčí nekontrolují jízdenky (bylo by to pod jejich důstojnost), dostali jsme se aţ k hranicím. Vystoupili jsme 

stanici před hranicemi a dále šli pěšky. V noci nás objevil německý hlídač tratí, ale nakonec nám právě on poradil, 

kudy máme jít, abychom nepotkali německé hlídky. A tak jsem docestoval do Prahy a následně do Olomouce 

a Štěpánova k sestře, která zde měla docela slušnou ţivnost modistky. Jako krejčího mě poslali kontrolovat 

a spravovat vyprané německé uniformy v kasárnách v Olomouci. To trvalo dva měsíce, pak byl konec války. Jak uţ 

jsem zmiňoval, poté mě čekala vojenská sluţba v Chebu. Zásluhou katolické mládeţe, s kterou jsem se zde scházel 

ve spolku, jsem dostal moţnost po vojně vykonat zkoušky na gymnázium (sami byli jeho absolventi, připravovali 

mě ke zkouškám), kde mě – po jejich absolvování - zařadili přímo do oktávy. Po maturitě jsem se, jak bylo řečeno, 

rozhodl pro studium na kněze, po dvou letech odešel a vrátil se opět k sestře, která se mezitím odstěhovala 

do Šumperka, kde se uvolnily domy po Němcích. Zde jsem si udělal druhou maturitu – odbornou na průmyslovce, 

ale to uţ při zaměstnání. Pracoval jsem nejprve na Dopravě a potom v OSP, kde jsem vykonával různé funkce. V té 

době jsem se, coby třicátník v letech, oţenil a měl dvě děti. Nyní mám šest vnoučat. 

Jistě se ani nyní nenudíte. Jaké jsou Vaše současné zájmy a koníčky? 

Mým největším koníčkem bylo kazatelství. V tom jsem spatřoval největší smysl. S tím souvisí i četba duchovní 

literatury, přečetl jsem stovky knih, filozofických, duchovních, křesťanských. Mám ale i prozaičtější zájmy – není 

jediná ţenská práce, kterou bych neuměl. Doma vařím, peru, uklízím, ţehlím, dříve jsem i šil – coby vyučený 

krejčí. A na další zájmy mi uţ nezbývá čas. 

Co pro Vás znamená víra? 

Víra pro mě znamená smysl všeho, je to základní otázka pro vše. Je zvláštní, ţe i přesto, ţe člověk přečte tolik 

literatury, stále nenachází odpověď na nejbytostnější otázku, krajně důleţitou pro kaţdého přemýšlivého člověka. 

Co bude po smrti?. A vůbec, jaký má smysl náš ţivot? Bůh je naprosto dokonalý a kdyţ stvořil svět, věděl, jaký má 

vše záměr. My to ale nevíme, jen k tomuto pochopení směřujeme. Bůh je všechno ve všem, nepotřebuje, abychom 

pro něj něco dělali, abychom něco vymýšleli, hnali se někam dopředu. Vše si přece můţe udělat sám. Jediný smysl, 

který vidím v existenci člověka, je, ţe nás Bůh ve své lásce stvořil k tomu, abychom byli pokornými diváky 

nádherného Boţího stvoření, aby se  s námi Bůh mohl sdílet, abychom společně s ním na celé Boţí stvoření mohli 

patřit v úţasu. 

Co byste – coby moudrý kmet – vzkázal dnešním mladým lidem a potažmo i všem čtenářům Tamtamu?  

Plnit to hlavní Boţí přikázání - „Miluj bliţního svého“. Bůh se nedá přímo definovat, ale jeho poselstvím je plnit 

jeho příkazy. A ty se dají shrnout do dvou slov – milovat se.  

 

S panem Klusákem se povídalo moc hezky. Měl v sobě určitou moudrost, klid a nikam nespěchal. Na rozdíl ode 

mě. A tak na závěr přeji sobě i milým čtenářům trochu více toho klídku a přemýšlení. Ono se to vyplatí.                                                                                                                        

Lenka Špatná  
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VĚŘÍM V SVATOU CÍRKEV OBECNOU 
 

 Četl jsem v poslední době článek na internetu ( blog, jak se tomu dnes říká), ve kterém se jeden německý 

kněz zamýšlí nad zkušeností ze zboţné recitace „Vyznání víry“ ve své farnosti. Vyznání víry je dlouhé, někdy je 

náročné se neztratit v textu a harmonicky ho odříkat, případně odzpívat „s celým kostelem“. Onen kněz si všiml 

pána, který pravidelně pokašlává v  okamţiku, kdy se říkají slova: „Věřím v svatou církev…“ Je toto „kašlání“ 

náhodné, nebo má svůj důvod? Neví, ale vyjadřuje pochybnost o svatosti církve. V době, kdy slyšíme různé 

mediální kauzy o církvi nebo kdyţ se díváme opravdově na sebe či naše rodiny, je taková pochybnost asi 

i pochopitelná. 

 Je naše církev opravdu svatá? Máme nárok na to, abychom o sobě říkali, ţe jsme svatí? Církev patří Kristu, 

je to jeho dílo. Církev není lidské dílo, musíme na to pamatovat. Ani svatost církve není naše dílo - i kdybychom 

dosahovali cesty pokročilé kontemplace! Za to, čím církev je, vděčíme Kristu, který se jako Bůh stal člověkem, dal 

za lidi svůj ţivot, překonal smrt a poslal Ducha Svatého. Proto je svatost církve daná, je darem Krista. Vychází 

ze svatosti Boha, který je v církvi přítomen. Kdo je v církvi opravdově svatý? Komu něco chybí ke svatosti, ten se 

od církve vzdaluje, i kdyby byl papeţem, protoţe církev je na prvním místě společenstvím s Bohem. Kdyţ 

se blíţíme k Bohu, zrajeme zároveň k soukromé svatosti. Kvalita spojení s Bohem je nerozlučitelná s osobním 

duchovním ţivotem a blízký vztah s Bohem nás přibliţuje k ostatním. „Kdyţ se blíţíme ke slunci, nejen ţe jsme 

stále víc proniknutí světlem, ale také se blíţíme k ostatním, kteří k tomu slunci směřují“. Sám Bůh je svatý, 

to důrazně říká uţ Starý zákon. Bůh je ale také společenstvím, je jednotou v mnohosti. Svatost nás shromaţďuje. 

Svatost je i úkolem, úkolem ve sluţbě druhým. Ve svatosti je důleţitý prvek společenský - tvoříme jednotu 

s Bohem a se sebou navzájem - a také prvek poslání, obětování se, ţivot pro druhé, coţ v důsledku znamená totéţ. 

Svatost nás neuzavírá světu. Bůh, který je 

svatý, se svému lidu zjevuje a přeje mu spásu 

a vykoupení. Svatost vţdy otevírá nové cesty, 

moţnosti spirituality, odpuštění. Svatost 

otevírá. Církev ve světě je dnes misijním 

nástrojem Boha, aby dílo Jeţíše Krista nepřišlo 

nazmar, aby lidé přijali Boha a ţili svůj ţivot 

s ním. K tomu potřebují společenství. Slovo „společenství“ neznamená (jak to někteří mysleli a s úspěchem to 

uskutečňují např. řehole), ţe všechno musíme mít společné a organizované: věci, modlitbu apod. Protoţe 

i poustevník, který ţije sám, stále ţije v církvi. Ví, kam patří a ví, ţe ţije pro Boha a pro celý zbytek církve.  

 Svatost je jedním ze základních prvků, který všechny věřící spojuje s Bohem, tvoří z nás církev. Díky 

svatosti jsme v církvi. Svatost nemáme ze sebe, ale z Boţí milosti. Stane se, ţe někdo z nás zklame a v jeho ţivotě 

se stane hřích rušící toto spojení s Bohem a církví. Východiskem z této situace je návrat do plné jednoty s církví. 

Hlavním způsobem je svátost smíření. Hříšník má kam jít, do církve, protoţe ona obdrţela dar svatosti a můţe nás 

osvobodit z hříšnosti. To je neuvěřitelný dar. Všichni jednotlivě jsme hříšní, ale všichni dohromady s Kristem, 

který je mezi námi v církvi, jsme svatí. Hříchem se tedy odlučujeme od církve. Děláme jí ostudu, ale nešpiníme ji, 

protoţe - coţ je moţná zvláštní - hříchy jsou naše (moje), ale svatost je Boţí a církve. Kdo si myslí, ţe je svatý sám 

ze sebe, ten uţ se dávno pohybuje v oblasti hříchu pýchy.  

 Není tedy důvod, proč se máme bát říct o církvi, ţe je svatá. Nemusíme „pokašlávat“ v kostele, kdyţ 

říkáme toto tajemství víry. Klidně můţeme říci, ţe církev je svatá. Není to naše zásluha. Církev je svatá, protoţe je 

spojená s Bohem a co je spojené s Bohem, je svaté. Kristus jí dal slib a Duch Svatý bdí, aby se tak dělo aţ do konce 

časů. Církev je nástrojem Boţím. Je zapotřebí víry, abychom si uvědomili, ţe Bůh opravdu skrze nás působí, 

ţe Bůh mezi námi je. Ano, často to necítíme, ale je to skutečně tak! Proto se nebojme říkat: „svatá církev“. 

 

P. Paweł Zaczyk 
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Po krátkém úvodu o zobrazování kříže v dějinách církve se dostáváme k seznámení s vlastním uměleckým dílem, 

které si autor pro svůj popis vybral 

 

 

Nástěnná malba hřbitovního kostela Nalezení sv. Kříţe v Moravské Třebové 
 

Pro naše společné putování za církevním uměním jsem si vybral nástěnnou malbu od Judy Tadeáše 

Suppera, který roku 1755 provedl malby s tématikou sv. Kříţe v presbyteriu a na vítězném oblouku malého 

hřbitovního kostela, jenţ mnozí z vás jistě znají, neboť tento půvabný kostelík se nachází spolu s kamenosochařsky 

pojednanou Kalvárií od Františka Jiřího Pacáka, ţáka významného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, 

na tzv. Kříţovém vrchu čnícím nad městem Moravská Třebová. 

Vstupme společně do  tohoto kostela, který získal 

zděnou podobu kolem roku 1500 za pána Ladislava 

z Boskovic. Kostel byl mnohokrát upravován a během 17. a 

18. století získal současnou podobu. Roku 1755 byl 

na náklady Pauliny Budowské, ţeny místního obchodníka, 

vymalován moravskotřebovským malířem Judou Tadeášem 

Supperem. Zdá se, ţe autor malby nejen provedl, ale i sám 

ikonograficky koncipoval, neboť měl základní teologické 

vzdělání, které získal při studiu bohosloví v olomouckém 

semináři. Tento mohelnický rodák proslul především jako 

autor nástěnných maleb v Moravské Třebové, Tatenicích, 

Chornici, Křenově, Slatině u Jičína či v Sedleci u Kutné 

Hory. Při vstupu do interiéru kostela nás na první pohled 

zaujme bohatá barevnost nástěnných maleb, jenţ pokrývají 

strop a stěny presbyteria spolu s vítězným obloukem. Malba 

byla provedena tradiční technikou fresco-secco pouţívanou 

barokním ilusivním malířství. Hřbitovní kostel slouţil 

především k rozloučení se zemřelými, za které zde byla 

slouţena zádušní sv. mše. Pozůstalí byli vtaţeni do dramatu 

odchodu svého bliţního skrze mši svatou, na kterou 

pomyslně navazovaly namalované výjevy na stěnách a 

stropu kostela. V centru naší pozornosti je hlavní oltář. Tvoří 

ho svatostánek ve tvaru modré koule představující svět. 

V zadním plánu jsou osazeny tři velké kříţe, na nichţ byly 

původně připevněny plastiky: Pána Jeţíše a dvou lotrů a pod kříţi, Panny Marie a sv. Jana. Všechny byly vyřezány 

v ţivotní velikosti. Sochy jsou dnes deponovány 

ve františkánském klášteře. Celé sousoší představující Kalvárii 

je ideově propojeno s nástěnnou malbou na zadní stěně. Tam je 

vyobrazen Poslední soud, jehoţ pozadí tvoří úkaz na nebi 

(zastřené slunce Joel 3,4) a Bůh Otec v pravé části kompozice 

jako „Věkovitý“ právě usedl na svůj trůn (Dan 7. kap). 

Pod jeho figurou je namalován latinský nápis ze 2. kap. listu 

sv. Pavla Kolosanům, který odkazuje na anděly na protější 

straně obrazu, kde jeden z nich drţí knihu s přeškrtlou číslicí. 

Zároveň druhý anděl v modré drapérii maţe houbou nasáklou 

krví text knihy a pravicí ukazuje na dřevěný kříţ, na němţ byla 

původně osazena plastika Ukřiţovaného. Vše úzce souvisí 

KŘESŤANSKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
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s tématem dluţního úpisu s našimi hříchy, který Kristus vynesl na dřevo 

kříţe v době, kdy my jsme byli ještě hříšníky (Kol 2,14). V horní partii 

stěny je pak v malované architektuře Pelikán krmící krví svá mláďata 

a nápis ,,Ut vitam habeant“ („Aby měli ţivot“) z Janova evangelia 

(10kap) coţ ještě podtrhuje eucharistický význam krve Páně.  Dále je po 

straně malovaného oltářního nástavce zobrazen vedle hořících obětních 

nádob anděl se sloupem od bičování a s kopím, kterým setník Longin 

probodl Pánův bok. Druhý anděl drţí Stefatonovu houbu, která byla 

napuštěna octem. Po stranách malovaného oltáře je na levé pohledové 

straně znázorněn Pán Jeţíš s kříţem a na protilehlé pak anděl rozráţející 

patou kříţe bránu do nebe. Výjev dramaticky podtrhuje skutečnost, ţe spravedliví jsou zmrtvýchvstalým Kristem 

vyvedeni z předpeklí do věčné blaţenosti. Jakýmsi ideovým pokračováním Posledního soudu oltářní stěny je 

výzdoba vítězného oblouku, na jehoţ vnitřní straně jsou znázorněni andělé troubící na polnice a pod nimi lidé 

vstávající k Poslednímu soudu. Ţeny na jedné a muţi na druhé straně. Celý výjev vzkříšení je oţiven letícím 

andělem, na jehoţ polnici je zavěšen prapor s nápisem z Matoušova evangelia, kde Pán hovořil o posledním čase 

a jeho znameních (Mt 24,30). Tehdy řekl, ţe se objeví na nebi znamení 

Syna člověka, kříţ. Ten je zde namalován jako zářící ve vrcholu 

kompozice. Vnější strana vítězného oblouku směrem do lodi kostela 

pokračuje v eschatologické dimenzi. Je zde opět uprostřed znázorněn letící 

anděl troubící na polnici, na níţ vlaje prapor s nápisem hymnu od jiţ 

zmíněného Venantia Fortunata: „Vexilla regis prodeunt. Fulget Crucis 

Mysterium.“ („Korouhve královské jdou vpřed, kříţ září ohněm 

tajemství.“). V kartuši nad andělem je pak nápis hlásající vítězství Lva 

z kmene Judova (Krista), jenţ skrze kříţ zvítězil nad odpůrcem (Zj5,5). 

Letící anděl dále drţí atribut kříţe, rákosu a má kolem hlavy svatozář 

tvořenou dvanácti plamínky upomínající na Ducha Svatého, který sestoupil na apoštoly. Proto je také obrácen 

směrem k personifikaci církve, představené zde postavou papeţe v tiáře, holubicí Ducha sv. drţící v zobáku 

Petrovy klíče a mučícími nástroji těch, kteří pro Krista šli cestou mučednictví jako On. Na protější straně vítězného 

oblouku je znázorněn starozákonní Boţí lid představený veleknězem, Mojţíšovou holí s hadem, archou úmluvy a 

Davidovou harfou.  

 

Na epištolní stěně kostela je ve spodní partii znázorněno peklo se zavrţenými, které obepíná ďábel 

v podobě hada. Horní levá část malby ukazuje rány Páně a z probodeného srdce tryská krev, která prochází 

kalichem v ruce archanděla Michaela a mění se ve světelné paprsky sráţející ďábla a jeho sluţebníky do stavu 

věčného zavrţení. V pozadí vidíme prchající bazilišky. Celé scéně pak vévodí figura ţehnajícího Boha Otce 

drţícího kříţ a pruh, který naznačuje, ţe 

Otec poslal Syna, aby mocí svých rán 

zvítězil nad ďáblem a smrtí. Jako 

bychom zde slyšeli ozvěnu Pavlových 

slov z listu Kolosanům „Kníţata a 

mocnosti pekla odzbrojil, veřejně je 

vystavil potupě a kříţem nad nimi 

triumfoval“ (Kol 2,15). V levé části je 

výjev lemován malovaným sloupem 

s medailonem a portrétem sv. Ondřeje, 

ukřiţovaného Pánova učedníka.  
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Protější evangelní stěna je pokryta malbou „Sestoupení Páně do předpeklí“. Pravda víry je součástí prastaré 

víry církve a jejího apoštolského vyznání. Tohoto tématu se dotýká také dochovaná starobylá homilie na Velkou a 

svatou sobotu z 2. století, která se i dnes čte ve čteních kněţského breviáře.  Můţeme zde vidět v horní části 

zapečetěný hrob v pozadí s Golgotou a kříţi a dva hlídající setníky, které nechal postavit ke hrobu na ţádost 

Velekněţí Pilát. Uprostřed kompozice sestupuje Pán s kříţem, vavřínovou korunou a palmovým listem (symbolem 

mučednictví) k duším uvězněných spravedlivých, mezi nimiţ jsou také první lidé Adam a Eva, jak je to zmíněno 

v listu sv. Petra (2Pt3,18-20). Kristův kříţ se dole mění v kotvu, symbol naděje pro právě vysvobozované a také 

anděl drţící v ruce kalich s Kristovou krví je opětným poukazem na 

svátostnou moc Eucharistie slouţenou za duši zemřelého. Výjev je 

z pravé strany rámován ilusivním sloupem, na němţ je v medailonu 

portrét sv. Petra, prvního papeţe, který byl z úcty K Pánu ukřiţován 

hlavou dolů.  

 

 

Michal Šelemba 
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SCHOLA V POLSKU 
   

 
 K polským hranicím to od nás ze Šumperka není vůbec daleko, a přece tam naše Schola od sv. Jana Křtitele 

vycestovala teprve podruhé. (Poprve jsme – před mnoha lety – ve Wroclavi zpívali Hniličkovu Missu jazz). 

Tentokrát jsme přijali pozvání našeho otce Slawomira a v posledních zářijových dnech s ním vyrazili do jeho 

rodného Krakowa a okolí. 

 Sobota byla věnována převáţně Osvětimi. Kamarád Tonda Poníţil o svých pocitech píše v přiloţeném 

článku a myslím, ţe toto bolestí poznamenané místo jsme vnímali všichni podobně – jako dosud znějící výkřik 

následků zvrácené lidské touhy po moci a zároveň jako svědectví neobyčejné schopnosti obětovat se a navzdory 

přetěţkým podmínkám nechat zvítězit naději, víru, lásku, lidství. Můj veliký obdiv mají i všichni přeţivší, kteří 

dokázali odpustit vykonavatelům zla. Na půdě koncentračních táborů se to totiţ i teď, po téměř sedmdesáti  letech, 

zdá lidsky nemoţné ... 

Také tyto myšlenky jsme večer poloţili na obětní stůl v rodné farnosti pana děkana Slávka. Po mši doprovázené 

naším zpěvem následoval koncert v milé „domácí“ atmosféře a po něm srdečné chvíle s farníky. 

 Druhý den cesty, v neděli, jsme statečně naplňovali 

heslo: Ora et labora (modli se a pracuj). 

Během dne jsme zpívali na celkem pěti bohosluţbách 

v jedné z farností krakovské čtvrti Nová Huť. S kaţdou další mší 

nám polština dělala menší a menší potíţe, večer – při páté 

bohosluţbě – jsme uţ znali i všechny tamější ohlášky . Kaţdý 

z nás nosí v srdci intence k předloţení na oltář, kromě nich však 

tato nedělní modlitba i práce patřily našemu opravovanému 

středisku. Krakovští farníci nám ve sbírce jemu věnované 

darovali v přepočtu cca padesát tisíc korun a my celou tuto částku 

poukazujeme na potřeby oprav farního střediska, protoţe opravou 

fasády střediskové práce nekončí ... 

 Následující den nás Krakow objal svými krásami 

a pamětihodnostmi. Královský Wawel, hlavní rynek a kostel 

Panny Marie se vzácným deskovým oltářem, ţidovská čtvrť 

(našim muţům při návštěvě zdejší synagogy velmi slušely 

jarmulky!), mnoţství dalších kostelů s překrásnou, opravdu 

překrásnou květinovou výzdobou! Úţasný pan průvodce a večer 

tradiční polská večeře – polévka „ţurek“ se stala hitem, kdo ji 

ještě nikdy nejedl, vyzkoušejte!  

 Po noci v salesiánském středisku jsme v úterý dopoledne 

vyrazili do Lagiewniků, poutního místa spojeného se jménem sestry Faustyny a s jejím akcentem na Boţí 

milosrdenství. Novodobá polská sakrální architektura je 

skutečně velkolepá, podobně monumentálně působí 

i rozestavěné Centrum Jana Pavla II. Snad nejvíc na mě 

zapůsobila monstrance v kapli trvalé adorace – nádherné 

umělecké dílo: v kráse a prostotě odkazující k Podstatě – 

k Jeţíši. Ke stejné podstatě se po celá staletí jistě obraceli 

i dělníci v solných dolech nedaleké Wieliczky. My uţ jsme 

chodbami v podzemí procházeli pohodlně a nestačili ţasnout ... 

Svatováclavský svátek nás zastihl nedaleko Zakopaného, 

v polské části Tater. Deštivě uplakané ráno se kolem desáté 

dopolední proměnilo v nadějné polojasno a kdyţ nás před 
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polednem vezla lanovka na dvoutisícovku, vítali nás horští velikáni pod modrým nebem! To vše bylo darem. Víme 

to a děkujeme – Neviditelnému i těm, kteří jakkoliv pomohli připravit a naplnit tyto dny. Nejvíc asi otci Slávkovi, 

na němţ tentokrát leţela většina organizačních starostí. Neodradila ho naše někdy vzorná, jindy vtipkující a vše 

komentující parta různorodých sborových lidiček? Nezničily ho naše školácké otázky pokaţdé, kdyţ jsme nedávali 

pozor a pak se popáté ptali na totéţ ?  

Asi ne. Nikde nás neopustil a vtipkoval s námi ... Díky! 

 

 Za všechny sborové zpěváky Alena Havlíčková 

 

 

DOJMY Z OSVĚTIMI 
 

Vyjádřit své pocity a popsat dojmy z Osvětimi je záleţitost velice těţká, individuální a téměř nesdělitelná. 

O tomto místě byla popsána spousta papíru, ale jak to působí na návštěvníka se nikde nedočteme. Téměř kaţdý 

slyšel o hromadách bot, protéz, brýlí, lidských vlasů, kufrů a o hrůzách, které se tam děly. Před odjezdem jsem byl 

kolegou varován: „Radím, ti dobře, nechoď tam!“ Jiţ dříve jsem navštívil druhý největší vyhlazovací tábor třetí říše 

– Majdanek – a byl jsem zvědav, jak na mne zapůsobí Osvětim. Při procházení kmenového tábora Osvětim I byly 

mé dojmy smíšené. Několikrát se zdůraznilo, ţe je nutné toto ukazovat, aby se podobné hrůzy neopakovaly. 

Prohlídka rychlá, návštěvníků hodně, nebyl prostor pořádně přečíst popisky, prohlédnout fotografie, jdeme dále, 

tlačí se na nás další skupina a ve zděných budovách bývalých kasáren moc prostoru k zastavení není. Chvilku jsme 

přibrzdili u cely, kde zemřel sv. Maxmilián Kolbe, a zastavili se u stěny smrti. Bolest a bezútěšnost tohoto místa 

nás přiměla zazpívat „Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou, noc odchází a den jasně září…“   

Při přejezdu na dceřinný tábor Osvětim II – Březinka jsem přemýšlel, jak zlomit tu tíţi, jak rozbít to místo 

zla, které je zde i po tolika letech cítit. Březinka je tábor o velikosti 170 ha, tvořený obdélníkem 1 x 1,7 km, plným 

nízkých baráků, jejich základů, ostnatého drátu, příkopů a bran - velmi depresívní místo. Kdyţ jsem se díval 

po táboře, vyskočily mi na mysl fotografie nejen sibiřských gulagů, ale třeba i tábor Vojna či Bytíz 

v Československu. Místa, udělaná jak podle kopíráku … - jen krematoria chybí. Zlo existuje a působí. Jak ho 

zlomit, jak přerušit ten řetěz? Tím, ţe budeme tyto tábory měnit v památníky a tyto ukazovat mladé generaci 

bez vysvětlení, jak z toho ven? Jistě, je to také cesta, ale reakcí na ni je neonacismus a tzv. Osvětimská leţ.  

Odpuštění? Ano je to řešení, odpuštění trhá řetěz nenávisti a odvety, ale kdo má odpustit a komu?  Cítím, 

ţe v tomto prostředí je to pouhá fráze, plytké řečičky. Jsem úplně bezmocný. Všichni jsme stísnění a zamlklí… 

Na konci tábora je památník všem obětem. Mlčky se zastavujeme. Co s tím dělat? S tou depresí, s tou 

hrůzou, která se tu děla a ve světě děje. Otec Slávek nás úpěnlivě prosí: „Zazpívejte něco o lásce!“ Zpíváme „Ubi 

caritas et amor, Deus ibi est“ (Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh). Ještě nikdy jsem tuto krátkou skladbu tak 

neproţil. Mráz mi jel po zádech, duše se zmítala pocity bolesti, ale i radosti z poznání a vysvobození z moci zla. 

Tato opravdová láska vedla sv. Maxmiliána 

Kolbeho k tomu, ţe řekl: „Zemřu za něj!“ Tato 

láska vedla sv.Terezii Benediktu od Kříţe (Edit 

Steinovou) k oběti svého ţivota za mír ve světě, 

za Církev, Ţidy, Němce ... A skrze skutky 

opravdové lásky jiných neznámých vězňů byl Bůh 

přítomen i v pekle Osvětimi. Skrze tuto lásku, 

kterou budeme vnášet do světa, zlomíme moc 

Osvětimi, gulagů a pekla vůbec. 

 

Antonín Ponížil 
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CHRÁM SV. VAVŘINCE V RUDĚ NAD MORAVOU 

 
…„Dej, Pane, ať ve tvém chrámě 

všichni, kdo k tobě voláme, 

od tebe jsme vyslyšeni 

v našich modlitbách a lkání“... 

(Část hymnu z Liturgie hodin, r. 1719) 

 

Na pouti v roce 2006 jsme ve farnosti Ruda nad Moravou oslavili 200 let od posvěcení našeho farního 

kostela, který předkové zasvětili mučedníku a jáhnu svatému Vavřinci.
1
 V letošním roce uplynulo tedy jiţ 205 let 

od jeho posvěcení. Po opravě fasády se skvěje v plné kráse a je důstojnou dominantou celé obce. Díky péči pana 

faráře Michala Krajewského, pana starosty Oldřicha Tanerta a dalších obětavých lidí se podařilo sehnat finanční 

prostředky na opravu památkou chráněného poškozeného náhrobního kamene na kostele a s tím i na opravu fasády 

celého kostela, který chráněnou kulturní památkou není. 

Historie kostela začíná v roce 1784, kdy se kníţe Alois Josef Lichtenstein (zámecký pán v Rudě v letech 

1784 – 1805) rozhodl postavit na místě původního gotického kostela uprostřed starého hřbitova kostel nový.
2
 

V roce 1786 byla ke kostelu přistavena na západní straně čtyřhranná dřevěná věţ. Kostel posvětil olomoucký 

biskup Alois Josef hrabě z Kolowrat 10. srpna 1806. Loď kostela byla 35 m dlouhá, 8 a půl metru široká, 9 a půl 

metru vysoká. 

Oltářní obraz svatého Vavřince je 

vysoký 2,20 m a pochází z dílny malíře 

Dallingera, inspektora vídeňské 

obrazárny.
3
 Na bočních oltářích byl 

obraz svaté Anny a sv. Jana 

Nepomuckého z dílny malíře 

Wintelhaltera z roku 1888 a sochy 

několika národních patronů
4
. V kostele 

je z původního inventáře zachována 

vzácná kamenná křtitelnice s dřevěným 

příklopem, na němţ je dřevořezba 

znázorňující Jeţíšův křest, kříţová cesta 

z roku 1823 a dva klečící cherubové 

u svatostánku. Varhany v kostele 

pocházejí z roku 1887 a jsou dílem firmy 

Brauner z Uničova. V roce 1956 byly 

přestavěny a rozšířeny. Nyní mají dva 

manuály, 16 rejstříků a 1500 píšťal a patří k nejkvalitnějším nástrojům v regionu. 

Další velkou stavební úpravou byla stavba chodby u kostela a zastřešeného schodiště v roce 1852 a v roce 

1880 postavení nové sakristie. Farář Alois Ječmínek se pustil v roce 1886 do budování nové zděné kulaté věţe, 

které osadil věţními hodinami a pěti zvony. Kostel tak získal podobu, kterou má dodnes.  

                                                 
1
 K tomuto výročí vydala farnost kniţní publikaci, kterou si ještě můţete za 50 Kč zakoupit. 

2
 První písemné zmínky o farnosti Ruda pocházejí jiţ z roku 1350, můţeme tedy právem předpokládat, ţe jiţ tehdy měla svůj 

vlastní farní kostel. 
3
 Obraz byl obnoven v roce 1835 a pak aţ v roce 2009, díky obětavosti dnes jiţ zesnulé farnice paní Cecílie Švubové. 

4
 Po úpravách kostela v duchu nové liturgie jsou všechny obrazy i sochy uloţeny nepoškozené v depozitáři kostela. Farníci je 

mohli vidět na výstavě u příleţitosti 200. výročí kostela uspořádané ve farním areálu. 
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V dalších letech prošel úpravami interiér. V roce 1925 byl kostel nově vymalován a při této příleţitosti byla 

pořízena nová vitráţová okna s obrazy českých patronů, která zdobí kostel dodnes. V roce 1936 dostal kostel novou 

tehdy moderní brizolitovou  omítku a nově byly zbudovány schody a zídka. 

Velkým zásahem do interiéru kostela byla jeho úprava v letech 1977 – 1979 v duchu liturgických reforem 

Druhého vatikánského koncilu. Z kostela byly odstraněny boční oltáře a kazatelna. Centrem presbytáře se stal nový 

oválný kamenný obětní stůl. Původní návrh hlučínského architekta Bartáka však mohl být realizován jen zčásti, 

protoţe se ve farnosti vyměnili díky zásahu komunistického reţimu kněţí a nový farář měl na podobu interiéru jiný 

názor. Přesto se úpravy kostela podařily zdárně dokončit, zejména dík obětavosti pana Františka Pospíšila, který 

vytvořil rám k hlavnímu obrazu, moderní svatostánek i ambón a spolu s ostatními obětavými farníky také nové 

moderní lavice. Kostel byl v roce 1983 vymalován, střecha byla pokryta novou krytinou a věţ kostela měděným 

plechem. 

V dalších letech se kostel dočkal dalších moderních úprav. V roce 2006 bylo zrušeno staré naftové vytápění 

a nahrazeno plynovým topením, byly nově rekonstruovány varhany a díky velkorysému finančnímu daru manţelů 

Bankových z Hostic dostal kostel dva nové zvony, které byly posvěceny v roce 2009. V roce 2010 bylo v kostele 

vybudováno nové sociální zařízení a úklidová místnost a letos se podařilo kostel nově omítnout. Práce byly 

financovány z evropských fondů rozvoje venkova, 500 000 přispěla na opravy obec a velkou měrou i sbírky a 

sponzorské dary věřících. Za poctivou práci děkujeme firmě Star+ ze Šumperka, za stavební dozor panu ing. 

Zdeňku Kristkovi z Hrabenova.  

Kostel se stal ozdobou obce. Je opravdu krásný. Ale ještě krásnější je uvnitř. Nejen tím, ţe je moderně 

zařízen, nově vymalován a je v něm i v zimě teplo, ale tím, ţe je v neděli plný lidí všech generací, kteří se mají 

vzájemně rádi, spolupracují na dobrém díle a snaţí se svým ţivotem ukázat, ţe chrám nejsou jen kamenné zdi a 

krásné umělecké předměty, stavba zbudovaná lidskýma rukama, ale především duchovní chrám, vybudovaný na 

Kristu, vystavěný z „ţivých kamenů“- lidí, kteří v něm tvoří mystické Kristovo Tělo – Církev, která chce být 

s láskou otevřená všem lidem. 

                                     Lenka Bernadetta Nezbedová 

 

 

 

NĚCO K MĚSÍCI ŘÍJNU – MĚSÍCI RŦŢENCE  

 

Jakási nechuť k růženci se objevuje v moderní době. Zdá se, že je to modlitba málo intelektuální, vyšlá z 

prostředí primitivního, kdy lidé neuměli číst žalmy. Unavuje svou jednotvárností. Jsme si dobře vědomi, že jsou to 

námitky oprávněné. A přece síla této modlitby je právě v tom, co se jí nejvíc vytýká: nedostatek intelektuálního 

prvku. Snad dělaly chybu i knihy, které se snažily tuto prostotu zakrýt jakýmisi umělými metodami a doporučovaly 

složité způsoby rozjímání o „tajemstvích“ při jednotlivých desátcích. 

Nesmíme zapomenout, že je růženec na prvním místě modlitba obyčejného lidu, našich matek, našich poutí, 

večerních modliteb. Také tam musíme hledat způsob, jak se naučit modlit růženec. Je přirozené, že se lidé 

intelektuální chtějí také modlit způsobem intelektuálním, mluvit k Bohu tak, jak normálně myslí. A přece právě oni 

jsou si vědomi, jak se jejich modlitba stává obtížnou pro neustálé roztržitosti a nedostatek soustředěnosti. Prostí 

lidé se modlí jinak. Nesoustřeďují se na jednu věc, ale vztahují všecko, co je napadne, k Bohu. Myslí na příbuzné, 

myslí na polní úrodu, myslí na zdraví. Ke všemu se hodí jeden Zdrávas. V růženci jej jich dost, je jich padesát, a 

proto se na všechny a na všechno dostane. K takové modlitbě je ovšem potřeba prostoty. Kdo tu ztratil, nemůže se 

modlit růženec. Ale ztratil víc, než si myslí, protože prosté srdce má k Bohu nejblíž.  

Tomáš Špidlík SJ v knize Prameny světla 
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ŘÁD BRATŘÍ KAZATELŦ 
 

„Lidsky řečeno, není nic důležitějšího pro svobodu tohoto světa než lidé, kteří jsou ochotni z lásky následovat rady 

evangelia, aby tak ukázali, že láska, která se nechá svázat, jakož i láska, která svazuje, ve skutečnosti dělají 

svobodným."  

biskup Klaus Hemmerle  

 

Někteří z vás jistě očekávali, ţe na začátku našeho seriálu se objeví jeden ze základních 

a nejstarších řádů, řád benediktinů. Ale vybrala jsem Řád bratří kazatelŧ. Všichni jej známe 

spíše pod jménem DOMINIKÁNI. Zkratka řádu, uváděná za jménem řeholníků: OP. Ve znaku 

mají psa s hořící pochodní v tlamě – coţ je výtvarné zobrazení slovní hříčky: „domini canes“, 

česky „psi Páně“. Jedna legenda vypráví, ţe matka zakladatele měla před synovým narozením 

sen o chlapci v podobě psa drţícího pochodeň – a tou zapálil celý svět.  

Řeholní roucho dominikánů se nedá přehlédnout: bílá tunika s přepásaným koţeným řemenem 

se zavěšeným růţencem. Svrchní šat je černý plášť s kapucí – při procházce Olomoucí je bezpečně poznáte.   

Jeho zakladatelem je Domingo de Guzmán – ţe vám to jméno nic neříká? Narodil se v Kastilii roku 1170, 

kdy v Anglii čtyři dvořané Jindřicha II. vraţdí svatého arcibiskupa Tomáše Becketa. Kdyţ má devět let, 

na III. lateránském koncilu v Římě jsou exkomunikováni katarové v Jiţní 

Francii – s nimi je část ţivota Dominga velmi úzce spojena (z pověření 

papeţe Inocence III. se snaţí přimět albigenské katary k jednotě 

s katolickou církví). Zatímco jeho otec – rytíř bojuje proti Arabům, on je 

vychováván strýcem v latině, gramatice, teologii. Ve 24 letech se stává 

knězem a při setkání s katary dospívá k názoru, ţe veškerá hereze vzniká 

jen z neznalosti. Potvrzuje tak slova svatého Jeronýma: „Kdo nezná Písmo, 

nezná Krista.“ Zakládá řeholní společenství, jehoţ cílem je studijní, misijní, 

kazatelská činnost – spása duší skrze kázání – a kvůli tomu se tito bratři 

neváhají sníţit i k ţebrotě (na tehdejší dobu velmi neobvyklý způsob 

klášterního ţivota). Hádáte správně, náš neznámý je velmi dobře známý 

svatý Dominik.  

V době jeho mládí je organizovaná III. a IV. kříţová výprava, při nichţ 

fanatismus vede k úplnému zprofanování původních ideálů kříţových 

výprav. Svatý Dominik chce svými myšlenkami a způsobem ţivota 

uskutečňovat jinou nápravu, měnit člověka láskou. Chudobu chápe jen jako 

prostředek, ne jako cíl.  

Dominikáni se brzy „zmocňují“ univerzit ve Francii a Itálii. 

V Českých zemích začínají působit po roce 1220, těsně před smrtí svatého Dominika (+1221 v Bologni). 

Součástí dominikánské rodiny jsou i tzv. Laická sdruţení sv. Dominika – terciáři. Zůstávají ţít ve světě, 

mohou zaloţit i rodinu, ale mají také podíl na spiritualitě řádu.  

Mezi svaté z tohoto řádu patří např. Tomáš Akvinský, Albert Veliký, Kateřina Sienská, česká světice 

Zdislava z Lemberka, Markéta Uherská, Růţena Limská…. 

Jména nejznámějších osobností z doby nedávné se stále ještě objevují v odborných časopisech, diskusích: 

profesoři Silvestr Braito, Metoděj Habáň, Reginald Dacík. A jejich časopis „Na hlubinu“ usiloval o prohloubení 

duchovního ţivota všech čtenářů. Od roku 1991 vychází revue „Salve“, kde najdeme pestrou nabídku článků 

současného křesťanského myšlení.  

O ŘEHOLNÍCH ŘÁDECH 
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A kde najdeme dominikánské kláštery v současné době? V Praze Staré Město – kostel sv. Jiljí, Olomouc – 

kostel Neposkvrněného početí P. Marie, Jablonné v Podještědí – sv. Zdislava, Plzeň, Uherský Brod, Znojmo. 

A jeden zaniklý stoprocentně znáte: kostel Zvěstování Panny Marie – Šumperk. 

Nesmíme zapomenout na Českou kongregaci sester dominikánek – konventy v Bojkovicích, Praze, Brně, 

Olomouci, Jablonném. Zaloţení v roce 1889, postupné vybudování výchovných a vzdělávací ústavů … 

Ale bohuţel – to, co se týká vlastně všech řádů v našich zemích – mnozí řeholníci a 

řeholnice končí v koncentračních táborech, největší likvidace nejen osob, ale i ústavů je 

v období komunistického reţimu. Po roce 1989 dochází k obnově některých konventů. 

S rodinou svatého Dominika se často na stránkách TamTamu setkáváte, tak dobře 

víte, ţe k ní patří ještě mnoho dalších společenství – dominikánské rozjímavé sestry, 

mnišky…. 

Na závěr dvě nejznámější jména dnešní doby:  

RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D. (děkanka CMTF UP Olomouc) – první ţena 

v čele teologických fakult v českých zemích; 

Mons. Dominik Duka OP – 36. arcibiskup praţský, metropolita a primas český. 

Lenka Šafaříková 

 

 

Lenka Šafaříková 

 

 

 

 

 

SPOLEČNÝ VÍKEND PRO OSAMĚLÉ (NEJEN) RODIČE. 
 

Od 16. do 18. září se uskutečnilo druhé setkání osamělých (nejen) rodičů s dětmi, které společně pořádaly 

Centrum pro rodinu Šumperk a Centrum pro rodinu Rodina v akci Zábřeh. Tak jako na jaře, i nyní byl program 

sloţen z pestré nabídky. Účastníci ze šumperského a zábřeţského děkanátu se mohli jak programu s odborníky 

(Mgr. Pavlínou Vaculkovou a Bc. Marcelou Řezníčkovou), tak tvořivé dílny, mohli vyuţít poradenské konzultace, 

duchovní pohovor či svátost smíření, zamyslet se nad úvahou P. Milana Palkoviče o smyslu utrpení, navštívit 

termální bazén či načerpat sílu při procházce v slunečném počasí sobotního odpoledne a především navázat nová 

přátelství a vztahy. K dobré pohodě přispěly i „dobrůtky“ z rukou Vlasty Vykoukalové a Marie Novákové. Při 

závěrečné rekapitulaci se všichni shodli na tom, ţe tento víkend byl pro ně přínosem a ţe by přivítali takovou 

nabídku znovu. 

Za Centrum pro rodinu Rodina v akci Zábřeh Monika Sikorová 

  

 

  

 

Na Internetu se lze s dominikány setkat na jejich webových stránkách www.op.cz  

a na YouTube lze shlédnout krátký film o dominikánských mniškách v Lysolajích, 

 pro vyhledání zadejte text „Klášter dominikánek Lysolaje“. 

 

 

ZVEME VÁS DO FARNÍ PRODEJNY KŘESŤANSKÉ LITERATURY 

Prodejna je otevřená po všech nedělních bohosluţbách 

a v pondělí a čtvrtek 9.30 – 10.30 hod.  

 

K dispozici jsou stolní kalendáře a kalendáře na čtení na rok 2012. 

http://www.op.cz/
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Poradenství v obtíţných situacích  

 Úterý 25. 10., (a 29. 11.) od 9.30 do 18.00 – poradenství v obtíţných situacích 

s Bc. Marcelou Řezníčkovou  - učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28. Objednání termínů na tel. 

731 402 395. 

Psychologické doprovázení na cestách ţivota - poradenství 

 Jednou za 14 dní ve čtvrtek od 16.00 – 18.00 s Mgr. Pavlínou Vaculkovou (roz. Večeřovou), absolventkou 

Masarykovy univerzity v oboru psychologie (pokračuje v psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a 

existenciální analýze). Učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 28. Nabídka je pro klienty zdarma. Ob-

jednávky na tel. 777 988 864. 

Pro děti a mládeţ 

 Tradiční program pro předškolní děti a jejich maminky „Sedmikrásek“, pozor – změna dne - kaţdý čtvrtek 

od 9.30 do 11.00 na farním středisku. Srdečně zveme nové maminky a jejich děti. 

 Pro školní děti i jejich rodiče – hudebně dramatické dílny souvislé s lidovými a křesťanskými svátky a tra-

dicemi. První setkání se uskuteční v sobotu 15. října 9.30 - 11.00 na farním středisku a bude motivováno 

jedním známým světcem, kterého podle indicií během programu mají děti uhodnout.  

Pro všechny, kteří jsou dopoledne doma 

 Diva (delní) klub – setkávání pro všechny, kdo mají čas a chuť se setkávat dopoledne, sdílet se a hrát nezá-

vazně divadlo. Kaţdou středu od 10.00 hod v učebně, 1. patro, UVAX. Začínáme 14. září. 

Tvořivé díly 

 Tvořivá dílna – „ Podzim klepe na dveře“ v pátek 21. října v 19.00 na farním středisku. Lektorka: Mgr. 

Hana Heiserová, vstupné za cenu pouţitého materiálu. Pozor, změna termínu! 

Klub osamělých (nejen) rodičŧ 

 Malý princ v nás – středa 12. října od 16.00 do 18.30 v učebně (UVAX, M:R. Štefánika 28) přednáška 

MUDr. Jitky Krausové s následnou diskusí. Učebna Uvax, M. R. Štefánika 28. 

Pro manţelské (partnerské) páry 

 Kurs Manţelské večery – osm setkání - budou probíhat kaţdé pondělí od 10. 10. do 5. 12. 2011, od 18.30 

do 20.30 hod, nově v Čajovně RYA u radnice v Šumperku.  Témata jednotlivých večerů: Vybudovat pevné 

základy - Umění komunikace - Řešení konfliktů - Síla odpuštění - Rodiče a rodiče partnera - Dobrý sex - 

Láska v akci - závěrečný večer. 

Skupinová diskuse není součástí kurzu, soukromí párů je plně respektováno. Cena celého kurzu je 1 000,- 

Kč (zahrnuje dvě příručky účastníka, občerstvení a nápoje na kaţdý večer, slavnostní závěrečnou večeři a 

příspěvek na provozní náklady.) Je moţné vyuţít nové nabídky a zúčastnit se pouze vybraného tématu. 

Vstupné na jeden večer – 120 Kč/pár. Přihlášky na tel. 731 402 395 nebo na účet 226773006/0300. 

Pravidelné aktivity 

 Masáţe pro kaţdého – s  Ing. Stanislavou Táborskou kaţdé pondělí; začínáme 3. října od 16.30; (cena 

za jednu masáţ 60 Kč, pro důchodce 40 Kč) 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – lektorka Ing. Marie Vychopeňová, kaţdou středu od 16.30 do 17.30. 

Připravujeme 

 Od 11. do 13. listopadu víkendový pobyt pro ţeny v Loučce u Litovle. Cena: 800 Kč. Začínáme v pátek 

večeří v 18 hodin. Ukončení v neděli po mši svaté, která se koná ve vedlejší obci v 10 hodin. Program: po-

vídání a sdílení na téma: ţenství, manţelství, mateřství, duchovní ţivot ţeny, modlitba, biblické tance, tvo-

ření aj. 

Akce Centra pro rodinný ţivot v Olomouci 

 Sobota 12. listopadu 2011 od 10.00 do 15.00 hod. – Setkání pro ovdovělé na kurii arcibiskupství 

v Olomouci 

 Příprava snoubenců na manţelství - termíny zimní přípravy:  10. – 12. února 2012 (společný víkend) 

24. února 2011, 9. března 2012, 23. března 2012, 31. března 2012 (sobota od 9:00 do 14:00). V pátek 

kurz probíhá od 17.00 do 19.30 hod. 
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CHARITA ŠUMPERK POMŦŢE V RŦZNÝCH 

ŢIVOTNÍCH SITUACÍCH. 
 

Charita Šumperk je nestátní nezisková organizace zřízená arcibiskupem olomouckým.  

Adresa: Šumperk, Ţerotínova 12 

Tel: 583 216 747 

www.sumperk.charita.cz 

info@sumperk.charita.cz 

 

Charita Šumperk poskytuje sluţby v případě, ţe se vy nebo vaši blízcí dostanou do následujících situací: 

 Zhoršení zdravotního stavu, propuštění z nemocnice – do domácnosti dochází kvalifikované zdravotní 

sestry s moderním zdravotnickým vybavením a materiálem.  

Tuto péči musí „napsat“ obvodní lékař nebo nemocnice při propuštění pacienta.  

Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou a pacient na ni nepřispívá. 

 

 Z dŧvodu nemoci nebo vyššího věku není moţné zajistit základní péči o svou osobu nebo domácnost 

– podle potřeby do domova přicházejí pečovatelky, které pomohou s oblékáním, osobní hygienou, úklidem 

domácnosti apod. Zajistí také např. nákupy nebo doprovod k lékaři či na úřady. 

Tuto sluţbu si můţe objednat kaţdý sám nebo ji zajistí 

rodina. 

Sluţba je částečně hrazena ze sociálních fondů 

Ministerstva práce a sociálních věcí, městy a obcemi, dary 

apod. Část péče hradí uţivatel podle sazebníku sluţeb. 

Sluţba má omezenou kapacitu. 

 

 Potřeba pouţití pomŧcky k zajištění běţných 

činností – rehabilitační a kompenzační pomůcky je 

moţné zapůjčit na nezbytně nutnou dobu. Jedná se o 

lůţka, invalidní vozíky, antidekubitní pomůcky a další. 

Tuto sluţbu si můţe objednat kaţdý sám nebo ji zajistí 

rodina. 

Pronájem pomůcky hradí uţivatel. 

 

 Nenadálá materiální tíseň – jedná se o pomoc, která se přiděluje po prozkoumání situace sociální 

pracovnicí. 

Tato pomoc je jednorázová, materiální (potravinový balíček) nebi finanční a je hrazena z fondu přímé pomoci 

Tříkrálové sbírky. 

M. Vychopeňová 

  

 

Moravskoslezská křesťanská akademie zve na setkání s P. Slawomirem Sulowskim. 

Téma přednášky bude „Povídání o cestě do Ruska“. Setkání se uskuteční dne 14. října 

v 19.00 na farním středisku.  

Srdečně zveme. 

 

http://www.sumperk.charita.cz/
mailto:info@sumperk.charita.cz
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Moc zdravím všechny čtenáře Tam&Tamu, tentokrát ale zvlášť čtenáře 

ze Šumperka. Chci totiţ dnes věnovat svůj článek šumperskému pastoračnímu 

středisku, jak jsem to slíbil v minulém čísle.  

To, co je vidět na středisku hned na první pohled, je „nový kabát“. S malým 

zpoţděním způsobeným nemocí vedoucího odborné firmy restaurátorů, jsme mohli 

minulý týden sundat lešení a uvidět konečný vzhled. Myslím si, ţe je krásný, i kdyţ 

zvyk je zvyk, a zřejmě budeme nové podobě střediska (a tím i celého náměstí) ještě 

chvíli přivykat. Odřené, tmavé a flekaté stěny jsou pryč, to je hlavní. Pryč je i tér, kterým bylo středisko natřené 

aţ do výšky prvního patra, zdi mohou konečně dýchat. Novou omítkou je dům ve velké míře také zateplený, 

opravené tašky, svody, rýny, okapy a parapety ho chrání před neţádoucím vlhkem.  

Pokud jde o vzhledovou úpravu, naše představy byly trochu jiné, „památkářské hledisko“ však prý nedovoluje 

vícebarevné provedení nátěru na této budově. Nepřicházely v úvahu ani jiné odstíny téţe barvy pro zvýraznění 

ozdobných prvků fasády. Nezůstává proto nic jiného, neţ se smířit s názorem olomouckého památkového ústavu 

a zvyknout si na provedení jednobarevné. Holt, nic na světě není dokonalé, jenom Pán Bůh. Toto ať stačí jako 

odpověď všem, kteří se mě na to ptají.  

Rozhodně však je oprava fasády velkým krokem na dlouhé cestě renovace střediska. Není to sice ještě 

úplný konec, zůstává udělat celou řadu věcí uvnitř (např. podlahy a záchody v 1. poschodí), avšak tato akce byla 

snad posledním tak velkým a tak nákladným počinem, který si budova vyţadovala. Všechno ostatní postupně 

doděláme s pouţitím vlastních sil a prostředků.  

Kolik nás opravy v letošním roce stály? Samotné omítky byly zhotovené přesně podle rozpočtu 

zpracovaného na začátku. Částka 1 441 412,- Kč byla nasmlouvaná s firmou a schválená všemi úřady, které nám 

na opravy letos přispívaly. Navíc bylo zapotřebí zaplatit skoro 120 000 Kč za další práce, které nebyly 

ve smlouvách (bourání přístavku, nová střešní krytina v zadním traktu, rýny, svody a omítky uvnitř hospodářských 

budov, oprava střechy, oken 

atd.). V nejbliţší době budeme 

muset zaplatit také za nová 

okna a dveře, které v zadní 

části budovy pořád chybějí. 

Přesnou částku ještě neznáme. 

Během prázdnin jsme také 

zrenovovali učebnu pro děti 

a zakoupili do ní nové 

linoleum, osvětlení, stoly a 

ţidle za více jak 40 tisíc korun. 

Z cizích zdrojů je zajištěno 

1 100 000 Kč na opravu 

fasády. Celý zbytek jsme 

zaplatili z vašich darů za 

kalendáře (120 tisíc), darů 

z farní sbírkové akce 

(154 tisíc), ze soukromých darů a z nedělních sbírek. K dnešnímu dni ještě není vše vyúčtováno a proplaceno. 

Celkové vyúčtování bude moţné aţ na konci roku. Zdá se ale, ţe se podaří vše zdárně dotáhnout do konce. Přitom 

stále proplácíme reţijní výdaje a vše ostatní, co je třeba ve farnosti zajistit. Samozřejmě i nadále počítáme s vaší 

štědrostí, zvláště při nedělních sbírkách o první neděli v měsíci. Pán Bůh zaplať.  

Na oficiální děkování ještě přijde čas. Aţ s pastorační radou naplánujeme děkovnou slavnost a poţehnání 

střediska, budeme vás o tom informovat. Teď ale chci poděkovat všem, kteří přiloţili ruku k dílu, pomáhali vše 

zorganizovat, vyřizovali formality, pracovali, uklízeli, přispívali. Dík všem za trpělivost s nepořádkem, dík za slova 
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povzbuzení, dík za všechny rady a modlitbu. Děkuji zvlášť všem brigádníkům – jak těm, kteří tu pracují pravidelně 

kaţdou středu, tak i těm, kteří v hojném počtu přišli vţdy, kdyţ bylo třeba. Ze srdce děkuji! 

Opravou fasády vše nekončí. Zároveň ale cítíme, ţe máme letos velký kus práce za sebou. Bohu děkujme, 

ducha nezhášejme! Prosím ale také, vaţme si toho, co jsme udělali. Prosím, v ţádném případě neopírejme o budovu 

ani nedávejme dovnitř střediska kola. Pro ty je nachystán stojan s přístřeškem u fary. Dávejme pozor s dětskými 

kočárky, hlavně u vchodu, hlídejme děti, aby neposedávaly na římse, která je bohuţel v takové výšce, ţe k tomu 

láká. Snaţme se, aby to, co s takovým úsilím opravujeme, vydrţelo co nejdéle krásné a čisté.  

Ještě jednou zdravím a všem přeji krásný říjen s růţencem v ruce. Prosím také, ať se kaţdý farník aspoň 

jeden růţenec pomodli za ty, kteří jakkoliv pomohli při letošních opravách. Já to určitě udělám. 

P. Slawomir 
 

VÍTE, ŢE...? 

Víte, ţe kromě krásné nové fasády farního střediska došlo během prázdnin i k mnoha změnám 

v místnosti, kde se vyučuje katecheze a kde se kaţdý den schází různá společenství z naší farnosti? Víte, ţe 

těch, kteří tuto příjemnou změnu od září pociťují, je kaţdý týden více neţ 100? Za ně všechny, ale především 

za nás katechety, kteří jsme změnu prostředí při našich setkáních s dětmi uţ dlouho a touţebně očekávali, 

chceme moc poděkovat ... a vás, kteří jste ještě neměli příleţitost, zveme, přijďte se podívat. 

 

P.S.  

A ještě pro pořádek: 

o nové linoleum a nábytek (který se rovněţ vyuţívá i v kuchyňce a malé místnosti) cca 35 000,- Kč  

o nové osvětlení 6 000,- (příspěvek Centra pro rodinu)   

o výmalba, bordura, koberce, záclony, garnýţe, cca 10 000,-Kč (sponzorský dar) – konzultace - ing. Ivo 

Skoumal (sponzorský dar) 

o práce – tatínci a maminky dětí z katechezí 

V brzké době bychom chtěli ještě koupit nové nástěnky, skříň nebo regál a ušít podsedáky na ţidle ... 

Ještě jednou všem moc děkujeme.                            

katecheté 

 

 
 

Rostislav Dočkal 

SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 

Záměry Prozřetelnosti 

 Doléčení tak váţného zranění při atentátu neprobíhalo ani zdaleka podle představ lékařského konzilia, ba ani Svatého 

otce. Odpoledne 18. května 1981 byl zotavující se papeţ přemístěn z jednotky intenzivní péče do svého apartmá 

v 10. poschodí nemocnice Gemelli. Vedle něj měl pokoj jeho sekretář Mons. Dziwisz a apartmá dotvářela i třetí 

místnost, slouţící ke konzultacím lékařů o pacientově zdravotním stavu. Účastníkům konzilia říkal Jan Pavel II. ţertem 

„velerada“. Casaroli totiţ doplnil tým lékařů o specialisty ze Západního Německa, USA, Francie, Švýcarska a Polska. 

Odtud přiletěl jeho dávný přítel, s nímţ jezdíval na kajaku, nyní šéf transplantačního oddělení a imunolog 

na Koperníkově univerzitě v Krakově, profesor Gabriel Turowski. Pomáhal odborně a dělal společnost trpícímu. 

20. května dostal pacient poprvé vařený pokrm a skončilo nitroţilní vyţivování. Pokrok v léčbě zkazila záhadná horečka, 

jejíţ příčinu si lékaři nedokázali vysvětlit. Papeţ jí nepřikládal téměř ţádnou váhu a začal z lůţka v nemocnici plnit 

povinnosti papeţství. 

 Mezi jednu z těch smutných patřila poslední slova polskému primasovi kardinálu Wyszyńskému, který umíral. 

Papeţův tajemník jej navštívil v Polsku a dovezl odtud kardinálův list. Pro jejich poslední rozhovor 25. května – těsně 

po poledni – pouţil papeţ telefon. Rozloučení začal Svatý otec slovy: „Ţehnám Tvoje ústa a ruce za to, co jsi v ţivotě 

řekl a vykonal.“ Jeho úcta k polskému primasovi byla opravdová, i kdyţ kardinál nebyl jeho otcovskou osobností, jako 

například kardinál Sapieha. Polský primas zemřel za tři dny nato, tedy 28. května 1981. 

 Ale ani papeţ na tom nebyl dobře. Den před Wyszyńského smrtí začal mít obtíţe s dýcháním. Pociťoval bolesti 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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na prsou a měl zvýšenou teplotu. Jen co se stav opět normalizoval, papeţ si přál, aby byl propuštěn do domácího léčení. 

6. a 7. června se chtěl totiţ účastnit 1 600. výročí prvního koncilu v Konstantinopoli a 1 550. výročí koncilu v Efesu, 

který slavnostně schválil Mariin titul Theotokos, „Bohorodička“. Ale to chtěl Jan Pavel II. po svém těle toho mnoho. 

Vydrţel pouhých pět minut, jen co 6. června dočetl z lodţie sv. Petra své poselství. Více nemohl, náhle zeslábl. 

 Horečka stoupla na 39,5°C a začala pomalu klesat. Pravá plíce byla zasaţena infekcí, ale ta neměla s horečkou co 

dělat. Nemohl dýchat. Papeţ se šedivým obličejem vypadal hrozně, oči vpadlé. Lékaři nevěděli, co s ním. Obávali se 

o jeho ţivot. Proto byl opětovně převezen do nemocnice Gemelli a 

znovu byl nitroţilně vyţivován. K jeho lůţku byl přivolán další 

odborník na virové infekce, a tak se přece jen nakonec podařilo 

zjistit příčinu a stanovit správnou diagnózu. Při „druhé agónii“ se 

léčba zaměřila na odstranění cytomegalovirózy, kterou byl papeţ 

napaden. Virus má čtyřiadvacetihodinový cyklus a dostal se do 

těla Svatého otce při operacích s mnoţstvím darované čerstvé 

krve, kdyţ po výstřelech krvácel dovnitř. Znovu bylo nyní nutno 

vyměnit všechnu krev. Na onen virus není zatím ţádný 

antibiotický lék, a tak papeţovo tělo dostávalo k podpůrné léčbě 

nejen nitroţilní výţivu, ale i glukózu, léky na utišení bolesti a léky 

na sníţení teploty. Aţ 24. června bylo jasné, ţe se papeţ můţe 

uzdravit. Nesměl nic číst z úřadu, či jiná závaţnější sdělení. Jan 

Pavel II. přeţil. 

 Běţel červenec a papeţ se nadále zotavoval z následků zranění Agcovými výstřely. Ten, jak víme, byl ihned 

po atentátu na náměstí sv. Petra 13. května dopaden, umístěn a vyslýchán v Paláci spravedlnosti, tedy na italské půdě. 

Podle svých vlastních slov byl Mehmet Ali Agca mezinárodním teroristou, společným s jinými, ale on sám nečinil rozdíl 

mezi politickou levicí a pravicí. Tvrdil, ţe byl sám, a sám se rozhodl na papeţe zaútočit, ale neměl v úmyslu ho zabít. 

Jinak by přece na cíl vystřílel všechny náboje z revolveru, který podle vlastního doznání koupil v Bulharsku. Soudce 

Severino Santiapichi upozornil šestičlennou porotu, ţe v jeho výpovědi je řada nepřesností a mezer. Hlavní otázkou bylo, 

zda střílel úmyslně, či nikoliv. Agcův přidělený obhájce zpochybnil oprávněnost italského soudu. Trval na tom, ţe 

atentát se stal na území svrchovaného státu Vatikánu a nikoliv Itálie. Soudce zpochybnění odmítl a citoval Lateránskou 

smlouvu mezi Itálií a Svatým stolcem, která s podobnou moţností počítala. V tu chvíli Agca obhájce odmítl a začal se 

obhajovat sám. Vyzval Vatikán, aby se choval jako samostatný stát, řekl, ţe byl v italském vězení mučen vyšetřovateli a 

nakonec odmítl odpovídat na otázky soudu. Není jasné, proč tak učinil, a rovněţ i to, proč nevyuţit svého práva a 

neodvolal se 22. července proti rozsudku soudu, jímţ byl odsouzen na doţivotí. Nebyly vůbec odkryty motivy spiknutí, 

či teroristova samostatného jednání. Washington Post tvrdil, ţe Agca byl členem „Šedých vlků“, uskupení tureckých 

ultranacionalistů s fašistickými názory, kteří „nenávidí Západ a křesťanství“. Pro mnohé Poláky pak byly Agcovy styky 

s Bulhary důkazem sovětské účasti na celé záleţitosti. 

 Uvnitř Vatikánu byl rozšířen podobný názor. Existují důkazy, ţe v Římě mělo dojít k atentátu jiţ v lednu 1981, 

s Agcou jako s muţem na spoušti, a Lechem Walesou, vůdcem Solidarity, který přijel za papeţem Janem Pavlem II. 

Papeţ byl ovšem terčem vyššího řádu v okamţiku, kdy v Polsku umíral primas kardinál Wyszyński. „Polsku tak bude 

zasazena dvojí rána…“ Zajímavý je podle některých tzv. „canterburský scénář“, v němţ do role Jindřicha II. dosadíme 

jistého tehdejšího politického představitele, který se ptá, zdali ho někdo nezbaví všetečného kněze. Tak mohlo být 

zorganizováno zavraţdění Jana Pavla II. v roli Tomáše Becketa. To, ţe Agca jednal sám, není věrohodné, vţdyť si ani 

nepřipravil ústupovou cestu. A kdo mu ji měl zajistit? Plná pravda zřejmě nebude nikdy známa. 

 Papeţ Jan Pavel II. podal osobní odpověď na to, jak on chápe své papeţství a celý ţivot. Po svém uzdravení navštívil 

12. a 13. května 1982 – na první výročí pokusu o jeho vraţdu – portugalskou svatyni Naší Paní Fatimské ve Fatimě. 

27. prosince 1983 pak navštívil „svého“ atentátníka přímo v jeho cele. Fotografie z vězení ukazují, ţe kromě mše, kterou 

zde celebroval, došlo mezi ním a Agcou ke smíření a odpuštění. Pro celý dramatický papeţův boj o ţivot, ba i zde v cele 

vězení, platila jeho slova z Fatimy: „V záměrech Prozřetelnosti neexistují ţádné výhody“. A tak je tomu, jak byl 

přesvědčen Jan Pavel II., s kaţdým z nás. 
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