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Vážení čtenáři,
Do tohoto čísla jsme požádali o úvodník našeho milého papeže Františka 
a přinášíme vám jeho poselství k postní době.

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2014
Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby
(srov. 2 Kor 8,9)

Drazí bratři a sestry,
u příležitosti postní doby vám předkládám některé
úvahy, jež mohou posloužit k osobní i společné cestě
obrácení. Vycházím z výroku svatého Pavla: „Znáte
přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli
bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli
zjeho chudoby“ (2 Kor 8,9). Apoštol se obrací
na křesťany v Korintu, aby je povzbudil k velkorysé
pomoci věřícím v Jeruzalémě, kteří se nacházeli
v nouzi. Co tato slova svatého Pavla říkají nám,
dnešním křesťanům? Co nám dnes říká výzva
k chudobě a k chudému životu v evangelním duchu?

Kristova milost
Především nám říkají, jaký je Boží styl. Bůh
se neprojevuje prostřednictvím světské moci
a bohatství, ale slabostí a chudobou: „Ačkoli bohatý,
stal se pro vás chudým…“ Kristus, věčný Boží Syn, v
moci a slávě rovný Otci, se stal chudým; sestoupil
mezi nás a ke každému z nás se přiblížil; sám sebe se
zřekl a „vyprázdnil se“, aby se nám ve všem
připodobnil (srov. Flp 2,7; Žid 4,15). To je velké
tajemství Božího vtělení! Avšak důvodem toho všeho
je Boží láska; láska, která je milostí, velkodušností
a touhou po blízkosti; láska, jež neváhá, aby se
darovala a obětovala se za milované tvory. Milosrdná
láska znamená sdílet ve všem osud milovaného.
Láska činí podobnými, vytváří rovnost, bourá zdi a
vzdálenosti. Tak se Bůh zachoval vůči nám. Ježíš
totiž „lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí
přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem
miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu
jedním z vás, ve všem nám podobný kromě hříchu.“
(Druhý vatikánský koncil, pastorační konstituce
Gaudium et spes, 22).
Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým,
není chudoba pro ni samotnou, ale – jak říká svatý
Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby“. Nejedná
se zde o žádnou slovní hříčku nebo o výraz na efekt!
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Je to souhrn Boží logiky, logiky lásky, logiky vtělení
a kříže. Bůh nedopustil, aby spása na nás spadla
z výšky jako almužna toho, kdo s lidumilným
postojem dává část ze svého přebytku. Kristova láska
není taková! Když Ježíš sestupuje do vod Jordánu
a nechává se od Jana Křtitele pokřtít, nedělá to proto,
že by potřeboval pokání a obrácení, ale proto, aby se
zařadil mezi lidi, kteří potřebují odpuštění, mezi nás
hříšníky, aby na sebe vzal tíhu našich hříchů. To je
způsob, který si zvolil, aby nás utěšil, zachránil a
osvobodil od naší ubohosti. Oslovuje nás to, co říká
Apoštol: že jsme byli osvobozeni nikoli Kristovým
bohatstvím, ale jeho chudobou. A Pavel přece dobře
zná „nevystižitelné Kristovo bohatství“ (Ef 3,8);
Kristus je „dědic všeho“ (Žid 1,2).
Co tedy je tato chudoba, kterou nás Ježíš
osvobozuje a činí bohatými? Je to právě jeho způsob,
jakým nás miluje a jakým se nám přibližuje jako
milosrdný Samaritán, který přistupuje k polomrtvému
člověku, zanechanému na okraji cesty (Lk 10,25nn).
Co nám dává pravou svobodu, pravou spásu a pravé
štěstí, je jeho milosrdná, něžná a sdílející láska.
Kristova chudoba, která nás obohacuje, je jeho
vtělení: to, že vzal na sebe naše slabosti a naše
hříchy, a tím nám odevzdal nekonečné Boží
milosrdenství. Kristova chudoba je tím největším
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bohatstvím: Ježíš je bohatý svou nekonečnou
důvěrou v Boha Otce, svou odevzdaností Otci
v každém okamžiku a stálým hledáním jen jeho vůle
a jeho slávy. Je bohatý jako dítě, které se cítí
milované a miluje své rodiče a ani na okamžik
nezapochybuje o jejich lásce a něžnosti. Ježíšovo
bohatství spočívá v tom, že je Synem a jeho
jedinečný vztah s Otcem je svrchovanou výsadou
chudého Mesiáše. Když nás Ježíš vyzývá, abychom
na sebe vzali jeho „lehké jho“, vyzývá nás tím,
abychom se obohatili jeho „bohatou chudobou“
a „chudým bohatstvím“, sdíleli s ním jeho
synovského a bratrského Ducha a stávali se syny
v Synu a bratry v prvorozeném Bratru (Řím 8,29).
Bylo řečeno, že jediný smutek je z toho,
že nejsme svatí (L. Bloy). Můžeme rovněž říci,
že existuje jediná skutečná bída: když nežijeme jako
Boží děti a jako Kristovi bratři.
Naše svědectví
Mohli bychom se domnívat, že takováto „cesta“
chudoby platila pro Ježíše, zatímco my,
kdo přicházíme po něm, můžeme zachránit svět
vhodnými lidskými prostředky. Ale není tomu tak.
V každé době a na každém místě Bůh i nadále
zachraňuje lidi a svět prostřednictvím chudoby
Krista, jenž se stává chudým ve svátostech, ve Slově
a ve své církvi, která je lidem chudých. Boží
bohatství nemůže být zprostředkováno naším
bohatstvím, ale vždy a stále jen naší osobní
i komunitní chudobou, jež je oživována Kristovým
Duchem.
My křesťané jsme při následování našeho Pána
povoláni k tomu, abychom viděli bídu svých bratří,
dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro
její zmírňování. Bída není totéž co chudoba. Bída je
chudoba bez důvěry, bez solidarity a bez naděje.
Můžeme rozlišit trojí druh bídy: hmotnou, mravní
a duchovní. Hmotná bída se obvykle nazývá
chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách
nedůstojných pro lidskou osobu: bez základních práv
a prostředků prvořadé potřeby jako je jídlo, voda,
hygienické podmínky, práce; bez možnosti rozvoje a
kulturního růstu. Proti takovéto bídě církev staví svou
službu, diakonii, kterou vychází v ústrety nouzi a léčí
rány, jež hyzdí tvář lidstva. V chudých a v těch
posledních vidíme Kristovu tvář. Tím, že milujeme
chudé a sloužíme jim, milujeme Krista. Naše úsilí se
zaměřuje i na snahu, aby ve světě přestalo
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znásilňování lidské důstojnosti, diskriminace
a svévole, které v mnoha případech zapříčiňují bídu.
Když se moc, přepych a peníze stanou modlami, staví
se nad požadavek rovného rozdělování bohatství.
Místo toho je třeba, aby se svědomí obrátilo směrem
ke spravedlnosti, rovnosti, střídmosti a sdílení.
Neméně znepokojující je mravní bída, která spočívá
v tom, že se člověk stává otrokem neřesti a hříchu.
Kolik rodin žije v úzkosti z toho, že některý z jejích
členů – zejména mladých – je obětí alkoholu, drog,
hazardu nebo pornografie! Kolik lidí ztratilo smysl
života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost
a pozbylo naděje! Kolik lidí je k takovéto bídě
odsouzeno
kvůli
nespravedlivým
sociálním
podmínkám, nedostatku práce, která je zbavuje
důstojnosti umožňující přinášet domů chléb, kvůli
nerovnosti práv na vzdělání a zdravotní péči.
V těchto případech se mravní bída může nazývat
počínající sebevraždou. Tento druh bídy, která je
příčinou hospodářského úpadku, se vždy spojuje
s duchovní bídou, jež nás zasahuje, když se
vzdalujeme od Boha a odmítáme jeho lásku. Pokud
se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, který
nám v Kristu podává svou ruku, a myslíme si, že si
vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující
ke krachu. Bůh je ten jediný, kdo skutečně
zachraňuje a osvobozuje.
Evangelium je pravou protilátkou na duchovní bídu.
Křesťan je povolán k tomu, aby do každého prostředí
přinášel osvobozující zvěst, že existuje odpuštění
spáchaného zla, že Bůh je větší než náš hřích, že nás
vždy nezištně miluje a že jsme stvořeni
pro společenství a pro věčný život. Pán nás zve,
abychom byli radostnými hlasateli poselství
o milosrdenství a naději! Je krásné zakoušet radost
z šíření této radostné zvěsti, sdílet poklad nám
svěřený, abychom potěšovali zničená srdce a dávali
naději mnoha bratřím a sestrám ponořeným
do temnoty. Jde o to, abychom následovali
a napodobovali Ježíše, který, plný lásky, vyšel vstříc
chudým a hříšníkům jako pastýř za ztracenou ovcí.
Ve spojení s ním můžeme odvážně otevírat nové
cesty pro evangelizaci a pro povznesení člověka.
Drazí bratři a sestry, nechť tato postní doba najde
celou církev disponovanou a ochotnou přinášet těm,
kdo žijí ve hmotné, mravní a duchovní bídě,
evangelní svědectví, jehož souhrnem je zvěst o lásce
milosrdného Otce, připraveného obejmout v Kristu
každého člověka. Dokážeme to v té míře, v jaké
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budeme připodobněni Kristu, který se stal chudým
a svou chudobou nás obohatil. Půst je vhodnou
dobou k dávání ze svého. Udělá nám dobře, když se
budeme ptát, čeho se můžeme zbavit, abychom
pomohli druhým a obohatili je svou chudobou.
Nezapomínejme na to, že pravá chudoba bolí; nebylo
by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám
důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.
Díky Duchu Svatému: „Máme proč se rmoutit,
a přece se radujeme; jsme chudí, a přece mnohé
obohacujeme; jsme chudí, a přece nám patří vše!“
(2Kor 6,10). Kéž Duch svatý podporuje naše
předsevzetí a posiluje v nás pozornost a
zodpovědnost vůči lidské bídě, abychom se stávali
milosrdnými a konali milosrdenství. S tímto přáním
vás ujišťuji o své modlitbě za to, aby každý věřící a
každé církevní společenství plodně vykonali postní
pouť, a prosím vás, abyste se modlili za mne. Ať vám
Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje.
Ve Vatikánu 26. prosince 2013
slavnost svatého Štěpána, jáhna a prvomučedníka
FRANTIŠEK

2. března - 8. neděle v mezidobí
5. března - popeleční středa
9. března - 1. neděle postní
16. března - 2. neděle postní
19. března - slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny
Marie
O sv. Josefu se zmiňují evangelisté Matouš a Lukáš.
Jeho svátek se začal slavit v 9. století na Východě, od
10. století na Západě. V roce 1621 byl zaveden v celé
církvi. Od roku 1654 je sv. Josef českým patronem.
23. března - 3. neděle postní
25. března - slavnost Zvěstování páně.
Slavnost připomíná den, kdy byl anděl Gabriel poslán
k Panně Marii a zvěstoval ji, že se má stát matkou
Mesiáše. Ústředním bodem oslavy je tajemství
vtělení věčného Slova, počátek naší spásy. Na
Východě se tento svátek slavil už kolem roku 550,
v Římě zaveden v 7. století.
30. března - 4. neděle postní

DUCHOVNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI - NEMOCNIČNÍ KAPLANKA
Vážení farníci, kněží
Již třetím rokem je v šumperské nemocnici nabízena duchovní služba a to
naši katolickou kaplankou paní Topolanovou. Její místo je na budově F,
na ošetřovatelském úseku, odkud dle potřeby vychází do celé nemocnice.
Kaplanka je mezinárodní označení, všeobecný pojem pro duchovní
v nemocnicích, tudíž tato služba není podmíněna kněžským svěcením. Ke své
službě má patřičné vzdělání a pověření arcibiskupa (podrobné informace
v dokumentu o nemocničních kaplanech TV NOE.)
Duchovní službu poskytuje všem, kteří o ni projeví zájem. Bez rozdílu
vyznání a osobního přesvědčení Vám nabízí pomoc prostřednictvím rozhovoru,
naslouchání, rozjímání či doprovázení, čtení z Bible, modlitbu,
zprostředkováním svátostné služby.
Každé úterý je možnost přijmout v nemocnice svaté přijímání, ale musí se
o vás vědět. Informace i kontakt jsou na nástěnkách každého oddělení nebo se stačí zmínit nemocničnímu
personálu. Návštěvu kněze zprostředkovává, kdykoli je potřeba. Bohoslužby v nemocnici jsou příležitostné.
kontakt :
Lenka Topolanová
T: 606 044 869
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PAN PAVEL RUSSNÁK
Pan Pavel Russnák bydlí ve Starém Městě pod Sněžníkem. Jeho mateřštinou je však slovenština. I přesto, že byl
ve škole vždy premiant, mohl si udělat maturitu večerně až po mnoha letech a na vysokou školu jít nemohl. Za pár
dní mu bude osmdesát let. Jak sám říká, je rád, že mu Bůh nadělil požehnaný věk, aby mohl bilancovat.

Co byste řekl na úvod našeho rozhovoru?
Přál bych si, abych centrem pozornosti tohoto
rozhovoru nebyl ani tak já či moje rodina, ale spíše
události, které se kdysi dávno odehrály a výrazně
život naší rodiny ovlivnily. Neměly by být
zapomenuty.
Nejlepší bude, když začneme chronologicky…
Narodil jsem se v roce 1934 v obci Poráč na
Slovensku. Poráč leží v malebné krajině
Slovenského rudohoří. Je to nejvýše položená obec
v okrese Spišská Nová Ves. Od 17. století byla po
mnohých válkách a epidemiích dosidlována
Rusíny. Z mého příjmení - Russnák - vyplývá, že
mezi nimi byli i mí předci. Historie toho, jak jsem
se z této vesničky dostal až sem, na severní
Moravu, je velmi spletitá a dlouhá.
V Poráči lidé mluvili řečí Rusínů. Rodiče ale
mluvili mezi sebou maďarsky, abychom se tuto řeč
naučily i my – děti. Táta s námi mluvil taky
slovensky a rusky. Základní školu jsme však
navštěvovali slovenskou. Kdo chodil do školy a
měl alespoň střední školu, tak potom bezpečně uměl maďarsky, slovensky a německy. Jedním z důvodů znalosti
tolika jazyků byla národnostní různorodost. V okolí Spišské Nové Vsi žili kromě Slováků také Němci, Maďaři,
Rusíni, Židé a Rómové.
Pocházel jsem z patnáctičlenné rodiny. Bylo nás 13 dětí. Já jsem se narodil jako třetí dítě v pořadí a jako druhý
kluk. Moje maminka byla velmi hodná. Dala nám tolik lásky! Vždy, když si na ni vzpomenu, neubráním se dojetí.
Můj otec byl řeckokatolickým knězem, 19. 5. 1938 získal na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci
dokonce doktorát z teologie. V letech 1931 – 46 vykonával svoji kněžskou pastorační službu v Poráči a v roce
1946 byl jmenován školským profesorem náboženství a latiny na ruském gymnáziu v Humenném. Celá naše rodina
se tedy přestěhovala do Humenného. Pro mě to znamenalo přestup na jinou školu. Studoval jsem totiž na gymnáziu
v Prešově. Tam jsem mohl nastoupit už v březnu 1945, protože i když válka nebyla ještě skončena, Poráč byla
osvobozena 23. ledna 1945. Březen není typickým měsícem pro začátek školního roku, proto jsme chodili do školy
i v červenci a v září nastoupili do druhého ročníku. Když se celá naše rodina přestěhovala do Humenného,
nastoupil jsem do zdejšího gymnázia společně s otcem.
Vypadá to, že jste žili v určité pohodě v klidu. Kdy se to změnilo?
Pohoda a klid trvaly do roku 1949, kdy komunistický režim tvrdě zasáhl proti řeckokatolické církvi. Ta byla
označena za nejreakčnější a pro stát nejnebezpečnější. V rámci tzv. „akce P“ (písmeno P označuje způsob likvidace
řeckokatolické církve „návratem“ do církve pravoslavné), šlo o to zničit vliv této církve, která se po válce početně
stále rozrůstala, a zamezit takto vlivu Vatikánu, jelikož papeže řeckokatolíci považují za hlavu své církve. Navíc

Tam&Tam – číslo 3, ročník 5, březen 2014

Strana 5

řeckokatolická církev byla spojována s banderovci. Ve svém důsledku však nešlo ani tak o návrat do pravoslavné
církve, jako o likvidaci církve jako takové. V únoru 1949 byl obsazen prešovský klášter baziliánů a baziliánek.
Řeholníci a řeholnice byli zatčeni. To nejhorší nás teprve čekalo. V únoru 1950 vznikly tzv. návratové výbory.
28. 4. 1950 byl v Prešově svolán Sobor – schůze duchovenstva řeckokatolické církve. I přestože se tohoto Soboru
účastnilo jen minimum kněží, prešovský Sobor se usnesl na pravoslavizaci řeckokatolické církve, což prakticky
znamenalo zánik řeckokatolické církve v Československu.
Samozřejmě se většina kněží
řeckokatolické církve odmítla tomuto
ustanovení podřídit. Byli proto
různými způsoby perzekuováni.
Mezi perzekuovanými byli i mí
příbuzní. Bratr mého dědečka –
prelát Mikuláš Russnák starší –
známý profesor Katolické teologické
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislavě – byl ve svých 72 letech
v květnu 1950 pro svůj nesouhlas
zatčen a odvezen do centralizačního
kláštera v Podolinci. Později byl
převezen do tábora v Hlohovci a nakonec internován v Báči, kde v roce 1954 zemřel. Dnes má pamětní desku na
kostele v Sopkovcích u Humenného, ve své rodné obci. Druhou pamětní desku má od roku 2004 na budově
katolické pedagogické fakulty v Prešově. Mého strýčka, Mikuláše Russnáka mladšího, stálo odmítnutí přestoupit
k pravoslaví dokonce život. I on byl – stejně jako můj otec – doktorem teologie; shodou okolností doktorát oba
ukončili zároveň. Z Prešova, kde po válce působil jako pedagog na bohoslovecké fakultě, se byl nucen vystěhovat
s celou rodinou do Třemešné u Města Albrechtice u Krnova. Zde velmi vážně onemocněl při nějakých pracích
venku v terénu, v zimě a mrazu. Nebyl na to samozřejmě zvyklý. Nachladil se tam a hned v následujícím roce
zemřel. Pohřeb měl v Krnově. Odtud byl převezen na Slovensko, kde byl i pochován.
A jak se k tomu postavil Váš otec?
Můj otec také odmítl podepsat a nebylo to pro něj vůbec jednoduché rozhodnutí, protože tušil, jaké následky to
bude mít pro jeho početnou rodinu. Několikrát byl na výslechu. Přišel domů samá modřina. Zakázali mu chodit
ven, než bude bez modřin.
Nakonec byl otec zbaven kněžského úřadu a poslán na práci do ostravských dolů. To znamenalo ale odloučení
od rodiny. Naštěstí se našel jeden dobrý lékař, který zjistil, kdo otec je. Když se ho zeptal latinsky, kdy se narodil,
táta mu pohotově latinsky odpověděl. A tak mu lékař napsal „práce v dolech neschopen“. I tehdy existovali lidé
s velkým „L“. Otec nemusel pracovat v dolech a vrátil se domů, ale rodina ztratila živitele rodiny. Nejstarší děti
proto musely nastoupit do zaměstnání. Můj starší bratr však do práce nastoupit nemohl, protože musel narukovat
a byl poslán k PTP (Pomocné technické prapory). Bylo to hrozné – i přesto, že byl v maturitním ročníku, nepustili
ho k ní, a dokonce mu doporučili, ať si hledá místo v dolech. Nakonec musel k PTP. Já sám jsem kvůli finanční
situaci naší rodiny také musel opustit gymnázium. V blízké Snině se tenkrát otvírala nová strojnická továrna
Vihorlat – Snina a já byl zde z náboru poslán na zaučení do První brněnské strojírny v Brně. Zde to bylo úplně jiné
– perzekuce zde nebyla zdaleka taková jako u nás. Nemusel jsem nikomu říkat soudruhu či soudružko a na mé
vyznání se nikdo neptal. V Humenném byl ideologický útlak velice silný už od roku 1948. Když jsme přišli na
poštu, úřady, do obchodu či školy, všude byly plakáty: „Oslovujeme sa súdruh, súdružka, zdravíme sa čest práci.“
Nejstarší sestra měla vystudovanou obchodní akademii a v letech 1949 – 50 pracovala na poště na telefonní
ústředně. Když začaly represe, tak ji okamžitě přeložili na venkovskou poštu 30 km od Humenného a musela
dojíždět. Tenkrát to znamenalo brzo ráno odjet a pozdě večer se vracet domů.
Stále se ale Vaše rodina nacházela v Humenném…
Ano, ale netrvalo to dlouho. Před Vánocemi roku 1950 byli na příkaz „shora“ tzv. Dekretem o místě otec, matka
a mí sourozenci naloženi do vlaku a posláni do pohraničí, kde byly volné domy po odsunu Němců. Tak se naše
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rodina ocitla ve Starém Městě pod Sněžníkem. I přesto, že úřady věděly, kdo má přijet, dostala naše rodina
k dispozici dvoupokojový byt. Já jsem se z Brna za rodinou odstěhoval zanedlouho. Ještě jsem neměl osmnáct let,
tak jsem mohl následovat rodinu. Jinak bych musel nastoupit v Snině, pro kterou jsem se v Brně zaučoval. Nebyli
jsme jedinou rodinou, která takto byla vyhnána. Existovalo 112 takových kněžských rodin, které měly 486 členů.
Všichni byli vystěhováni na sever země – do severních Čech a na severní Moravu. Samozřejmě, že obyčejní lidé
o této perzekuci nevěděli, byli o tom informování jen pověřené složky tehdejší státní bezpečnosti.
Jak se Vám tady žilo?
Co se týká postihů jednotlivých členů rodiny, neskončilo to ani tady. Například naše sestra Anička, která z nás byla
nejchytřejší a ve škole ve Starém Městě měla samé jedničky, nemohla jít studovat střední školu. I přesto Anna
o několik let později – už na Slovensku – složila nejen maturitu, ale dokonce vystudovala – jako jediná z nás –
vysokou školu v Bratislavě. Moje nejstarší sestra, kterou jsem už zmiňoval, i přesto, že měla vystudovanou
obchodní akademii, pracovala v Moravolenu jako dělnice. Byla mamince velkou oporou v domácnosti. I přes různé
další útlaky jsme všichni dosáhli středoškolského vzdělání. Co se týká bydlení, dovedete si představit, jak se žije
tak početné rodině v dvoupokojovém bytě. Proto bylo později umožněno mým třem dospělým sestrám bydlet
ve zvláštním pokoji v jiném bytě.
A co vy?
V letech 1954 – 1956 jsem byl na vojně. Protože se v té době rušily pomocné technické prapory (PTP), absolvoval
jsem normální vojnu ve Štúrově. Propuštěn jsem byl 23. října 1956. Bylo to zrovna v den, kdy v Maďarsku
vypuklo povstání. Měl jsem velké štěstí, kdybych nebyl propuštěn v tento den, musel bych zůstat v kasárnách
a v plné polní bránit hranice. Kluci, kteří tam zůstali, se vrátili až před Vánocemi.
Co se týká školy, protože jsem neměl dodělanou maturitu, absolvoval jsem nejprve dvouletý mistrák na Strojní
průmyslové škole v Šumperku. V době politického uvolnění jsem si školu večerně dodělal na Gymnáziu
v Šumperku a v roce 1968 odmaturoval s vyznamenáním. Bylo to tak tak – tehdy to byl poslední ročník večerní
školy. Pak přišli Rusi, a bylo po všem – i po mých plánech jít dál studovat vysokou školu.
Pracoval jsem v Moravolenu ve Starém Městě. Nejprve jako pomocný dělník, později jako vedoucí údržby
a nakonec od r. 1990 jako zástupce ředitele. Nakonec jsem však dva roky před důchodem odešel. Nemohl jsem
přenést přes srdce propouštění, které nastalo. Když se propouštěli ti, co měli důchodový věk, nebylo to tak hrozné,
ale když jsem měl propustit mladé, kteří byli třeba otcové rodin, nedokázal jsem to.
A jak se vedlo Vaším rodičům?
Otec měl nastoupit do zaměstnání v grafitových dolech v blízkém Malém Vrbně, ale nakonec, kvůli potvrzení
z Ostravy, že nemůže pracovat v dolech, skončil v Moravolenu ve Starém Městě pod Sněžníkem. V roce 1957
si otec tajně našel zaměstnání v Bratislavě a vrátil se na Slovensko. Po roce se za ním již legálně odstěhovala
manželka a většina dětí. Nesměli se ale odstěhovat na východní Slovensko, proto se usídlili v Bratislavě. Zde táta
pracoval v západoslovenských vodárnách a kanalizacích a potom jako knihovník v Univerzitní knihovně. V roce
1968 byla řeckokatolická církev obnovena a
otec pak působil jako kněz v Miklušovce a
Remeninách. V roce 1974 odešel do
důchodu, ale až do konce života se věnoval
práci pro církev a překládal náboženské
knihy ze staroslověnštiny do slovenštiny.
Jednou se stalo, tak nám to vykládala
maminka, že táta opět překládal a když tu
práci dodělával, postavil se u stolku, ztratil
rovnováhu, skácel se k zemi a byl mrtev.
Na posledním řádku papíru, který ještě
zůstal v psacím stroji, bylo napsáno:
„Odchádzajme v pokoji!“. Bylo to v roce
1981. Jeho smrt nás všechny zasáhla. Mého
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bratra Petera přiměla k úvahám o kněžství, a opravdu – ve svých 32 letech začal studovat teologii. V roce 1987 se
stal knězem. Pro maminku to bylo veliká radost – po těch všech útrapách, co musela prožít, to bylo pro ni velké
zadostiučinění mít syna knězem. Jeho rozhodnutí stát se knězem zapůsobilo i na nás na všechny a dotklo se i mě,
člověk začal trochu více přemýšlet nad vírou a Bohem samotným. V roce 2008 se bratr stal řeckokatolickým
biskupem. Toho se však maminka už nedožila. V únoru 2012 byla otci odhalena pamětní deska na řeckokatolickém
kostele svatého Petra a Pavla v Humenném.
Když se Vaše rodina odstěhovala na Slovensko, vy jste s nimi nešel?
Já jsem se s nimi neodstěhoval, protože jsem zde měl vážnou známost. Se svou ženou Libuší jsme se vzali v roce
1960. Máme spolu dva syny a čtyři vnoučata. Ta už jsou dospělá a stejně jako mí synové mají vystudovanou
vysokou školu. Také jsem si zamiloval zdejší kraj, který se velmi podobá mému rodišti. V roce 2010 jsme se ženou
oslavili 50 let společného života. A letos – vlastně už za pár dní – oslavím 80 let. Mí sourozenci – kromě jedné
sestry – ještě všichni žijí. Takže nás je stále 12. Většina z nich žije na Slovensku. A když se k tomu připočtou ještě
jejich rodiny, je jasné, že narozeniny budu muset slavit vícekrát .
A kromě práce a rodiny jste měl (a máte) nějaké koníčky a zájmy?
37 let jsem pracoval jako dobrovolník u Horské služby. V době, kdy se stavěla stanice Horské služby Staré Město –
Paprsek, jsem byl i vedoucím okrsku „ Horská služba Jeseník, okrsek Kralický Sněžník, sídlo Staré Město“. Velice
rád lyžuji – na sjezdovkách i běžkách. Kromě našich hor jsem byl několikrát lyžovat i v Rakousku či Francii.
Tuto moji zálibu se mnou sdílí i moje žena, ještě pět let zpátky jsme společně lyžovali na horách ve Francii. V létě
zase velice rádi chodíme na hory či vyjíždíme na kolech. Také velmi rádi jezdíme na poznávací zájezdy, nejraději
s CK Hornet tour (ať je nějaká reklama). Další mou velkou zálibou je tenis. Nejprve jsme hráli tenis
v Moravolenu, později jsme si vybudovali kurty na jiném místě, rovněž zde ve Starém Městě. Víte, že máte
v Šumperku v kategorii 75+ mistra světa? Pana Františka Čecha! Říkal jsem si, že letos, když budu mít těch
osmdesát, už nebudu muset hrát s „dorostenci“ a budu se moci zařadit do kategorie 80+. Ale v červenci minulého
roku jsem měl úraz na kole a velice vážně jsem si zranil kotník. Právě minulý měsíc mi vydělávali z něho šrouby, a
ještě mi tam nějaké nechali. Sice už chodím bez hole, ale se sportem se ještě uvidí.
Další mou velikou zálibou je fotografování. Začínal jsem s černobílými fotkami, které jsem si sám vyvolával,
pak jsem přešel na diapozitivy, které byly i barevné (barevné fotografie byly tehdy v plenkách). Ještě když jsem byl
u Horské služby, často jsem dělával přednášky pro lyžařské kurzy a své přednášky doplňoval promítáním
diapozitivů. Měl jsem jich kolem 3000. Pořízené byly z mých výletů, výšlapů či zájezdů. I když jsem se tomu
bránil, dostal jsem od dětí v roce 2007 na Vánoce počítač. Postupně jsem zjistil, co vše se na něm dá s fotkami
dělat za divy. Všechny dobré diapozitivy (mnohé z nich mi časem zčernaly či zmodraly) jsem si naskenoval
do počítače.
A co byste nám řekl na závěr rozhovoru?
Když se mnou dělal rozhovor historik Vít Lucuk do „Paměti národa“, poskytl jsem mu takový dovětek, který bych
využil i zde, jen malinko poupravený.
„O tom, co jsem zde vypověděl, jsem nikdy moc nemluvil! Pokud někdy něco málo, tak jsem měl hned dojem, že
posluchač si myslí: „Kecá!“ Ale nekecal jsem, ba ještě jsem se mírnil! My, potomci, nejsme hrdinové dnešní doby.
(Já osobně už vůbec ne. Nadělal jsem v životě dost chyb a chtěl bych se přiznat, že jsem ne vždy žil podle
Desatera. Děkuji Bohu, že mi dopřál takového věku, kdy mohu bilancovat.) Naši dědové a otcové ano, ale oni to
tak nebrali. Oni jen nechtěli zradit svou víru a poselství svých předků, a tak raději šli do vyhnanství, mnozí i do
vězení. Dokázali bychom to i my dnes? Byly jich desítky, ba s rodinami stovky. Rozptýlili je po celé tehdejší
republice. Na Moravě a v Čechách se o tom moc nevědělo. Nepsaly o tom noviny, nehlásilo to rádio. Po čase se
začali vracet, někteří dříve, někteří později. Někteří už se nevrátili, někteří v urnách… Když jsme byli v březnu
2012 v Humenném na slavnostním odhalení pamětní desky našemu otci na chrámu sv. Petra a Pavla pod
Sokolejom, přesvědčili jsme se, že lidé ani po více než šedesáti letech nezapomněli. Děkujeme! A těm, kteří se
nedočkali, naše řeckokatolické: ´Blaženyj pokoj, vičnaja paměť.´“
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU
Několik přátel aktivního pohybu našeho děkanátu vysypal vláček sobotního rána na Ramzové. Výstupem
nad Čerňavu jsme rozhýbali osezená těla a oproti plánované trase jsme odbočili na lovecký chodník pod masívem
Keprníku. Přecházení zamrzlých potůčků, které tvořily nádherné ledové vodopády, udržovalo v nejvyšší bdělosti
ty, kteří nechtěli zažít své první letošní koupání ve volné přírodě již v únoru. Kolem lovecké chaty jsme došli
k pamětnímu kameni císařovny Sissy, kde jsme porovnali krásu císařovny s krásou přítomných dam. Z Volské
louky jsme scházeli po zelené značce údolím Hučavy, kolem bývalé sklárny a lesní úzkokolejky zpět do civilizace.
Na stráních nad kouzelnými aloisovskými chalupami jsme se rozloučili s překrásným výhledem na pásmo
Kralického Sněžníku (díky Pánubohu za tak krásný kout naší země… ) a v Branné nasedli na vláček.
Příští výlet přátel aktivního pohybu bude i pro ty, kteří zrovna nejsou příznivci brzkého vstávání a horského
terénu. Odjezd bude dne 22. 3. 2014 v 10.00 hod. z autobusového nádraží v Šumperku do obce Šumvald –
Břevenec (přij. 10.41 hod). Cílem bude Křížový vrch u Rudy s nádherným sousoším Kalvárie a pozoruhodně
zachovalou pískovcovou křížovou cestou, vystavěnou v roce 1760 (křížová cesta začíná u kostela Panny Marie
Sněžné v Rudě, který dříve byl vyhledávaným poutním místem). Křížový vrch nabízí široký výhled do rovin Hané.
Odtud budeme pokračovat na nedaleké Rešovské vodopády. (Zde se šumperští skauti na svých jarních výpraváchmnohdy v ještě částečně zamrzlé Huntavě – koupali. Pro ty, kteří by je chtěli následovat, plavky s sebou).
U Rešovských vodopádů si můžeme rozdělat oheň a ohřát si přinesenou uzeninu. Okolo nepatrných zbytků hradu
Rešov budeme stoupat do obce Tvrdkov, abychom sešli do Oskavy, odkud nám pojede autobus do Šumperka v 17.25
hod. Celková délka trasy cca 20 km.
srdečně zve Jiří Novák

POSTNÍ ALMUŽNA 2014
Komu pomůže postní almužna?
Postní almužna je akce, která dopomáhá našemu postnímu úsilí.
Vybízí k hlubšímu zamyšlení nad naším vztahem k chudým
a k pomoci lidem v nouzi.
Výsledkem Postní almužny je sbírka na pomoc potřebným. V naší Charitě je zaměřena na pomoc vícečetným
rodinám, které mají studující děti. Pomáháme také seniorům a osobám, které se ocitly v hmotné nouzi.
Ne vždy však máme aktuální informace o potřebných ve farnosti. Proto, prosím, využijte možnosti vložit
do papírové krabičky spolu s penězi také návrh na konkrétní pomoc pro rodiny a farní sestry či bratry.
Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk

MŠE SVATÉ V KOSTELE BOŽÍHO TĚLA (U KOSTELÍČKA) NAD BLUDOVEM
5. 4.

15:00 (14:30 křížová cesta)

10. 5.

POUŤ CHARITY

7. 6.

15:00

22. 6.

10:30 a 14:30 HLAVNÍ POUŤ

13. 7.

15:00

2. 8.

15:00

7. 8.

10:30 a 14:30 POUŤ KE SV. ROZÁLII
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ

V minulém čísle jsem nabídl několik knih pro děti. Doufám, že někteří „maloši“ už usínali při jejich
poslechu.
V tomto měsíci jsem pomyslel na jejich maminky a pořídil do knihovny něco pro ně. Co mne k tomu navedlo?
Při jednom vynikajícím nedělním obědě, na který jsme byli pozváni i s panem kaplanem, jsem uslyšel z úst mladé
maminky krásné hodnocení cédéčka s nahrávkou knihy H. Pinknerové "Co Bůh šeptá maminkám". Ona maminka
stála u kuchyňské linky, chystala jídlo a nadšeně povídala, jak jí ta kniha pomohla prožívat a zvládat každodenní
starostí s dětmi a domácností. I když to bylo před několika měsíci, tento obraz mi zůstal v paměti, nezapomněl jsem
na to. Onu nahrávku a také stejnojmennou knihu jsem pořídil do knihovny a maminku Petru poprosil o pár slov
do Tam&Tamu. Napsala krátké doporučení a přidala jako ochutnávku úryvek, který ji velmi oslovil.
Od stejné autorky přibyly v knihovně další dvě knihy: jedna pro maminky a druhá pro děti. Paní Petře děkuji
za spolupráci a všechny maminky zvu do knihovny. Snad i vás tyto knihy osloví... a pomohou.
P. Slawomir

CD s fejetony Hany Pinknerové Co Bůh šeptá
maminkám mi pomohlo objevit radostnou skutečnost.
A sice, že každodenní a opakující se povinnosti
vyplývající z mateřské či rodičovské dovolené lze zvládat
s úsměvem, nadhledem a pokojem v srdci. Že to není jen
jakási nucená přechodná doba, kterou „je třeba přečkat“,
nýbrž že se může stát jedinečným časem, kdy svobodně
říkáme ANO Božímu volání, abychom se rády učily
vyplnit každý okamžik „mateřské řehole“ nejen prací, ale
i odpočinkem a modlitbou.
Petra Janíčková

Číst Bibli? A kdy?
Stěžovala si onehdy jedna mladá maminka dvou malých dětí, že ji to doma nějak nebaví. Že své děti sice
velmi miluje, ale otravuje ji, že jí pořád visí na šosu, že ji napadají nápady pro děti už věkem starší, a tahle mrňata
vlastně nedokáže kloudně zabavit. „Vždycky vymyslím nějaký výtvarný projekt. Hodinu to chystám, děti se zabaví
na deset minut, popatlají všechno kolem kromě připraveného papíru a pak to dvě hodiny uklízím. Jsem z toho
strašně unavená a na nic jiného mi už nezbývají síly.“ Na otázku, co jí k tomu říká Pán Bůh, odpovídá obranou, že
vůbec, ale vůbec nemá čas na čtení Božího slova. Jak by také mohla při dvou malinkých dětech!
„A to ani na pět minut?“ „No pět minut by se snad našlo,“ váhavě připustila, „někdy se dopoledne děti
koukají na Kouzelnou školku… třeba by to na chvíli vydržely. Tak já to zkusím,“ rozhodla se.
Po týdnu vyprávěla ona mladá žena na setkání maminek: „Tomu nebudete věřit! Ono to jde!“ Její zářící tvář
svědčila o výjimečných zážitcích. „Řekla jsem dětem, že ony se teď budou dívat na pohádku a maminka si bude
vedle v kuchyni číst z této velmi důležité knihy. V ní je napsáno, co Pán Bůh říká. Třeba o tom, jak správně
vychovávat děti. Děti seděly celou půlhodinu u televize, dívaly se a vůbec mě nerušily. Tak to bylo třikrát. Pak jsem
jednou přišla za nimi, že se budu taky koukat na pohádku, ale dcerka mi řekla – maminko, jdi si číst z té důležité
knížky, my si tě pak vyzvednem – v slzách jsem děkovala Bohu.“
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ
III. ČÁST
O významu samotných míst ...
Místa, která jsou tady ve Svaté zemi a jsou
cílem poutníků, ukazují, kde Ježíš skutečně žil, kde
něco vykonal, a pro nás, poutníky, je zážitek být tam,
kde byl sám Ježíš a kde konal divy a zázraky. Místa
na Krista ale jenom ukazují...
Myslím, že důležitější je to, že Kristus žije,
a my proto nemůžeme stavět naši víru na různých
místech. Toto jsem si víc uvědomil dneska, když
jsem při pobožnosti křížové cesty viděl, jak se k sobě
velmi pěkně, slušně, uctivě a přátelsky chovali
příslušníci
různých
křesťanských
církví,
františkánský i řecký ortodoxní mnich. V tom
krátkém setkání jsem vnímal bratrství a přátelství
v Kristu, bez ohledu na různé tradice... Tito dva
zástupci různých křesťanských církví k sobě dokázali
být laskaví, byla mezi nimi láska. A toto jsem zažil
na Kalvárii, na místě, kde se Láska vydala
za každého z nás... A právě toto, myslím, dělá území
Izraele a Palestiny Svatou zemí.

Abych to trochu vysvětlil, tak je potřeba říct,
že v bazilice Božího hrobu je velká rivalita mezi
některými křesťanskými církvemi (pravoslavní,
františkáni, ortodoxní, koptové, aj.), které zde
spravují jednotlivá místa, a proto zde také poměrně
často, bohužel, dochází ke vzájemným konfliktům.
Jenom pro příklad: Byl jsem svědkem toho, jak při
křížové cestě, kterou zde každý pátek vede místní
komunita františkánů, došlo při 12. zastavení
na Kalvárii k tomu, že řecký ortodoxní mnich začal
zvonit bez ohledu na to, že se tam velké množství lidí
právě modlilo a rozjímalo křížovou cestu, místo aby
chvilku počkal, než toto zastavení skončí a lid bude
pokračovat dál. Jeho komunita totiž spravuje právě
Kalvárii, a proto, jako její zástupce, si mohl
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rozhodnout co a jak se zde bude dělat. Je to pro nás
možná těžko uvěřitelné, ale někdy je to tady opravdu
tak. Možná by stálo za zamyšlení, jestli právě zde
nechce na sebe zvlášť upozornit a ukázat svoji zlobu
také ten Zlý... A v takových poměrech na mě velice
zapůsobilo, když jsem viděl, že i zde došlo ke
vzájemnému respektu a úctě.
My jezdíme do Svaté země, abychom sami
víc zakusili a poznali místa, kde žila a působila
vtělená Láska. Když ale dokážeme podle této Lásky
žít, máme Svatou zemi i všude tam, kde jsme a kde
podle této Lásky žijeme.
Ježíš není vázaný na nějaká místa, ale je
všude tam, kde se vyznává Jeho jméno a kde se žije
podle něho...
Proto nejsou až tak důležitá samotná poutní
místa – jestli jsem byl v Lurdech, Fatimě nebo Svaté
zemi, ale spíš to, abych měl poselství těchto míst
ve svém srdci, protože pak tam budu mít i ta místa
samotná.
K tomuto mě přivedla uvedená zkušenost
z baziliky Božího hrobu. Je to krásné a zajímavé
místo, ale daleko víc mě oslovilo to, když jsem viděl
vzájemnou úctu a respekt lidí k sobě navzájem.
neděle 26. 10., Lakiš
Dnes jsem navštívil místo, kde ve starých
dobách stávalo město Lakiš. Jeho slávu dnes
připomínají už jen odkryté zbytky základů
pocházející z časů, kdy ještě tato země patřila
Kanaáncům. Lakiš bylo v té době opevněné a
strategické město a mnoho takových měst pak získali
Izraelci.
I na tomto je vidět veliké a mocné Boží
působení v dějinách Izraele. Bůh dal svému
vyvolenému lidu zemi. Zemi, ve které bylo mnoho
takových opevněných měst a míst, kterou obývaly
jiné národy, a přesto se jí dokázal zmocnit nějaký
putující národ, který se spoléhal pouze na Boha a
jeho zaslíbení.
Proto je šokující (a to jsem si zvlášť tady víc
uvědomil, že se Izrael po získání této země, což samo
o sobě bylo důkazem toho, že Bůh je s nimi a je živý)
se neustále od Něho odvracel.
Kolikrát Bůh jedná nebo jednal mocně i
v mém životě, a taky se od Něho neustále obracím
k sobě, ke svým zájmům...?
P. Petr Káňa
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CAMINO (14. – 15.2)
Jak bylo již dlouho dopředu avizováno plakátky, proběhlo na farním středisku v Šumperku děkanátní
setkání mládeže druhého stupně ZŠ. My organizátoři jsme byli již v týdnu předem velmi potěšeni hojným počtem
přihlášených a o to více potěšeni, že přihlášení také přijeli. Sešlo se nás více jak 20. Oba dva dny jsme strávili
v pěkném společenství a mnozí se zde seznámili i s novými lidmi (včetně mě ). Pátek jsme zahájili společnou
večeří a po nezbytných „seznamovačkách“ jsme celý den odevzdali Pánu prostřednictvím našich strážných
andělů. Pro většinu účastníků to byl hluboký zážitek. Trošku unaveni po noční hře jsme se vykutáleli ze spacáků
rovnou do kaple, kde jsme poděkovali za nový den. Sobota byla ve znamení uměleckého ztvárnění Příběhu
o Noemovi. Po vynikajícím obědě (různé druhy pizzy, moc za něj děkujeme Evě Heiserové) jsme zhlédli film
o Mojžíšovi (Princ Egyptský),
u kterého někteří byli dojati,
ale někteří se taky pěkně
prospali . Vrcholem celého
našeho setkání byla mše svatá
v kapli, kterou jsme si pěkně
připravili, a tak jsme ji učinili
výjimečnou. Se smutkem jsme se
loučili, ale zároveň se těšili na
další společné setkání.
Děkujeme
všem
zúčastněným, panu kaplanovi
a zejména našemu Pánu.
Zdiška Nedvědová

ODDÍL OLDSKAUTŮ Z RUDY TĚ
ZVE NA ZIMNÍ VÝPRAVU

Králíky 2014

Odjíždíme v sobotu 8. března vlakem z Rudy 7:49,
v 10 hod se zúčastníme mše sv., potom půjdeme pěšky domů.
Případné dotazy na tel.: 777 609 453
Strana 12
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AD LIMINA APOSTOLORUM, ŘÍM 2014
– A MY JSME BYLI U TOHO!
Dosud nikdy jsem neviděla nic tak velikého. V Římě je velké všechno. Dokonce i rackové. Racek tam
vypadá jako slepice a na stromech rostou v únoru mandarinky.
Veliká je bazilika Svatého Petra. Veliké je prostranství před bazilikou. Veliké je množství lidí, jejichž
pohledy se upírají jedním směrem, na jediného člověka v bílém oblečení, na papeže Františka. Co je proti
tomuto množství hrstka tří set poutníků z České republiky? A co je skupinka deseti lidí v čele s panem
děkanem Sulowskim mezi všemi Čechy? A co jsem já, že jsem měla tu milost pozdravit Svatého otce
máváním české vlaječky a voláním: „Děkujeme, Svatý otče“?
11. února jsme slavili mši svatou v kryptě u hrobu sv. Petra, mši sloužil kardinál Dominik Duka, z jehož
rukou a také z rukou kardinála Miloslava Vlka a arcibiskupa Graubnera jsme přijali svaté přijímání.
V podzemí baziliky jsou pohřbené velké osobnosti dějin církve, vše v bílém mramoru a hlavně v blízkosti
hrobu sv. Petra. Samou úctou a výjimečností okamžiku se nám tajil dech.
Podruhé zazní čeština 12. února v Lateránské bazilice, hlavním celebrantem je Mons. Jan Graubner,
který ve svém kázání zdůrazní význam návštěvy českých biskupů u Svatého stolce, všichni se cítíme tak
trochu více Čechy...
13. února se celá skupina Čechů schází v bazilice Panny Marie Větší, kde v kapli Panny Marie slouží
mši sv. Mons. František Radkovský. Pouhá boční kaple této velké papežské baziliky je velká téměř jako náš
šumperský kostel a pojme všechny české poutníky.
14. února se v této velké české sestavě setkáváme u hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta, hlavním
celebrantem je kardinál Miloslav Vlk a my všichni obdivujeme jeho italštinu. Chrámem zazní krásný zpěv
ve staroslověnštině „Priiditě, poklonitsja“, čtvrtém jazyce liturgie po hebrejštině, latině a řečtině. Máme být
na co hrdi! V krásném průvodu se svícemi v rukou jdeme do podzemí, k původnímu Konstantinovu hrobu.
Naposledy se naše česká poutnická skupina shromáždí na mši sv. v kostele sv. Bartoloměje na
Tiberském ostrově, mši slouží Mons. Vojtěch Cikrle, v kapli obětí nacismu je zde uchováván křížek české
rodačky, řeholní sestry Marie Restituty Kafkové. Uprostřed tohoto kostela spočine náš pohled na nejstarším
zpodobení sv. Vojtěcha v kamenném reliéfu...
Podáváme si ruku s papežským almužníkem, arcibiskupem Krajewskim, fotografujeme se
s arcibiskupem Graubnerem. A to všechno ještě nic není. Naše malinká skupinka oveček pana děkana
Sulowského slaví dvě mše svaté v tomto rodinném kruhu úplně samostatně: jednou v té ohromné, dech
beroucí bazilice sv. Petra u hrobu blahoslaveného papeže Jana Pavla II. a podruhé v Assisi, v kapli kostela
Panny Marie Andělské... Později v tomto městě uvidíme ještě rodný dům svatého Františka, katedrálu
sv. Rufina, v kostele sv. Kláry v kryptě pod hlavním oltářem se klaníme jejím ostatkům. V impozantní
bazilice svatého Františka si prohlížíme Giottovy fresky ze života tohoto světce. U hrobu svatého Františka
v kryptě se zamýšlíme nad františkánskou
spiritualitou,
nad
radostnou
chudobou,
odpoutaností od věcí pozemských, nad smyslem
utrpení a života vůbec.
Nebýt pana děkana, jistě bychom se
v Římě ztratili, a nejen to. Určitě bychom nenašli
ani polovinu všech pamětihodností, bazilik,
fontán, obelisků a neměli bychom po ruce
všechny hlavní informace i historické děje, které
se k jednotlivým místům vázaly. Vše nám pan
děkan vždy vysvětlil a povyprávěl. A co teprve
katakomby sv. Priscilly? Ze světa mramoru,
zlata, křišťálu a alabastru, ze světa barev a lesku
jsme se ponořili do úzkých chodeb hluboko
pod zemí, kde odpočívá sv. Filoména a mnoho
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dalších křesťanských mučedníků. Na stěnách jsou velmi staré kresby, mezi nimiž vyniká nejstarší známé
vyobrazeni Panny Marie s Ježíškem.
Nebýt pana děkana, neocitli bychom se tak blízko ostatkům svatého Petra pod bazilikou, kde jsou i
pohanské hroby s egyptskými znaky, tajně bychom se nepomodlili v tichosti u hrobky kardinála Berana a
neoslavili bychom mši svatou jen my, naše malá skupinka, u hrobu námi všemi tolik milovaného Jana Pavla
II., který bude zanedlouho svatořečen.
V kleče na Svatých schodech jsme namáhavě postupovali vzhůru, promýšleli, jak po těchto
mramorových schodech pokrytých dřevem kráčel Pán Ježíš k Pilátovi a na každém schodě se v duchu modlili
za naše blízké, za všechno to, co nám leží na srdci...
Navždy se nám do paměti vtiskne slavné sousoší Piety od Michelangela Buonarottiho, obraz
rozmlouvajícího Aristotela s Platonem od Raffaela Santiho, ale copak můžeme projít stovky sálů
Vatikánských muzeí? Uchvátí nás vykopávky z doby slavných Etrusků, skvosty řeckého umění a
uvědomujeme si, jak jedna kultura vyrůstala z druhé a jak je historie národů propojena s historií a duchovním
bohatstvím církve.
Pak už jen v údivu a tichosti zakláníme hlavu pod stropem Sixtinské kaple, kde Michelangelo vleže na
lešení maloval své geniální fresky. Ještě jednou, po pětadvaceti letech, nechal svůj talent a své dovednosti
zazářit v zobrazení Posledního soudu.
Tváří v tvář velkolepým dílům v Římě cítíme, jak malicherné jsou poznámky těch, kteří nazývají naši
křesťanskou víru berličkou, pohádkou či pouhou ideologií. Vnímáme, k jak velkým věcem víra člověka
uschopňuje... A jak je úžasné, že patříme do toho velkého společenství, kterému říkáme církev...
Dagmar Ficnarová

Ve dnech 11. – 16. února se v Římě
uskutečnila návštěva českých a moravských biskupů
ad limina – k apoštolským prahům za doprovodu asi
tří set poutníků z české republiky. K nim se v Římě
připojila i naše malá skupinka ze šumperského
děkanátu.
První společná mše sv. z krypty pod
Svatopetrskou bazilikou (v blízkosti hrobu sv. Petra,
jejímž hlavním celebrantem byl kardinál Dominik
Duka) byla pro všechny velkým duchovním
zážitkem, umocněným v bazilice sv. Petra u českého
oltáře sv. Václava zpěvem Svatováclavského chorálu
a české hymny. V příštích dnech jsme se zúčastnili
společných mší sv. s biskupy v dalších papežských
bazilikách – Lateránské a Santa Maria Maggiore.
Ve středu jsme byli přítomni generální
audienci, která se v poslední době již téměř
pravidelně odehrává na náměstí před bazilikou sv. Petra, protože aula Pavla VI. nestačí pojmout všechny
zájemce o lidskou blízkost, promluvy a požehnání Svatého otce Františka. Nejprve čeští poutníci, kteří měli
vyhrazeno místo v blízkosti papežského baldachýnu, nadšeně přivítali přicházející biskupy. S příjezdem
papeže o několik minut později se jeho přítomností (i díky sluníčku) prozářilo a prohřálo celé náměstí sv.
Petra. Nadšení všech bylo veliké, nás Čechů zvlášť, když se papež jmenovitě obrátil k českým biskupům i
poutníkům. V promluvě se Svatý otec zaměřil na vztah mezi eucharistií a naším životem a jak poznáme, že je
pro nás eucharistie skutečně přínosem (viz Katolický týdeník č. 8, str. 7). Součástí audience bylo i žehnání
korunek pro staroboleslavské Palladium, původně plánované pro soukromou audienci s našimi biskupy. Sám
Svatý otec si prý přál, aby byly požehnány při audienci generální – před světovou církví.
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Na svátek sv. Cyrila v pátek 14. 2. se konala bohoslužba v bazilice sv. Klimenta, jejíž slavnostnost byla
zdůrazněna i latinským jazykem při liturgii. Hlavním celebrantem byl kardinál Miloslav Vlk. Po ní následoval
průvod se světly do obnovených částí původní baziliky s hrobem svatého Cyrila k uctění jeho ostatků.
Vděčnost nás Čechů svatému Cyrilovi, ale i sv. Metoději za všechno, co nám přinesli, zde byla zesílena znovu
zpěvem naší hymny.
Poslední naše mše svatá s biskupy byla v neděli na ostrově na řece Tibeře v bazilice sv. Bartoloměje,
kde jsou uloženy i ostatky svatého Vojtěcha a bl. Marie Restituty Kafkové. Na závěr nás přítomné seznámil
pan kardinál Duka se zážitky z audience u Svatého otce, který svou vstřícností, laskavostí a pochopením
ředčil všechna jejich očekávání.
V poledne jsme všichni stihli včas Anděl Páně na zcela zaplněném Svatopetrském náměstí. Opět jsme
zažili srdečný pozdrav papeže všem českým poutníkům a spontánní nadšené reakce jako odpověď na něj.
To byla tečka za oficiálním poutním putováním ke stolci sv. Petra, ze kterého jsme si i my odnesli
vděčnost nejen Bohu, ale i Svatému otci a našim biskupům.
A co ještě jsme zažili my – Šumperáci?
V pátek dopoledne jsme si prohlédli část
z rozsáhlých Vatikánských muzeí.
Odpoledne jsme navštívili místo v Římě pro
křesťany snad nejposvátnější – hrob sv. Petra pod
hlavním oltářem v bazilice sv. Petra, hluboko
v kryptě,
v místě
někdejšího
pohanského
pohřebiště. V úctě i úžasu jsme stáli na místě,
odkud jsme v malém otvoru v kamenné zdi mohli
vidět malou schránku s částí kosterních zlomků sv.
Petra, které zůstaly po spálení jeho těla po sejmutí
z kříže, jak jsme se dověděli od našeho průvodce.
Při výstupu zpět do baziliky jsme se zastavili v kryptě pomodlit se u hrobu pana kardinála Berana.
V sobotu jsme vykonali vlakem pouť k hrobům svatých Františka a Kláry do Assisi.
Zážitky z tohoto nádherného středověkého města s krásnými bazilikami sv. Rufina, Kláry a Františka,
naplněného dodnes duchem těchto světců, snad ani nejsou přenosné bez vědomí, že jen těžko je možno popsat
je slovy.
V novější, dolní části města jsme slavili mši sv. v bazilice Panny Marie Andělské, v jejímž středu je
zachovaný původní kostelík, ve kterém zemřel sv. František.
V Římě jsme nevynechali ani památky starověkého Říma – Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,
Pantheon a další.
Rádi jsme navštívili i nám blízkou – titulární baziliku kardinála Miloslava Vlka Svatého Kříže
Jeruzalémského s relikviemi nejvzácnějšími – z Kristova kříže, dovezenými sv. Helenou. Papež Jan Pavel II.
předával právě tuto baziliku p. kardinálovi s tím, že ji získává za utrpení českého národa v dobách komunismu.
Nemohli jsme opomenout čtvrtou papežskou baziliku – sv. Pavla za hradbami – pětilodní
architektonický skvost s vyobrazením všech papežů, dnes již vč. Františka, ani pahorek Aventin s chrámem
sv. Sabiny a krásným výhledem na Řím.
Nezapomenutelným hlubokým zážitkem byla pro nás všechny mše sv. u hrobu bl. Jana Pavla II. v jedné
z kaplí ve vedlejší lodi téměř prázdné baziliky sv. Petra v pondělí v 7.15 ráno.
Poslední mši svatou jsme slavili s vděčností za všechno, co jsme za uplynulý týden prožili, v malé kapli
v polském poutním domě, kde jsme byli ubytováni. V kapli, kde se při své návštěvě modlil i papež bl. Jan
Pavel II.
Děkovali jsme a děkujeme Bohu za velké dary, které jsme při naší pouti dostali.
Stejně je třeba moc poděkovat i otci Slávkovi za všechnu jeho péči duchovní, ale i velkou obětavost a
starost lidskou.
Marie Pátková
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Pro děti
Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa od 9.30 hod
Dopoledne s pohádkou: 8. března na farním středisku od 9.30 do 11.30. Setkání určené pro předškolní a
mladší školní děti (4-8). Děti se mohou těšit na krátkou motivační pohádku, zpívání, tvoření. Vstupné: 20 Kč.
Lektorka Mgr. Hana Heiserová.
Tvořivá dílna pro školní děti - v sobotu 15. března od 15.30 do 17.00. Účastnický poplatek - 30 Kč.
Pro dospělé
Den pro vaše manželství
Postní duchovní obnova pro manželské páry
v neděli 9. března na farním středisku
14.30 - 16.00
„Ohromné maličkosti aneb O malých krocích k velkým vztahům“ - přednášejí
manželé Smékalovi
16.00 - 17.00 práce s pracovními listy ve skupině
17.00 - 17.45
adorace v kapli
18.00
mše svatá
Účastnický příspěvek: 120 Kč/pár, 70 Kč/osoba (příspěvek na lektory a malé občerstvení)
Modlitby matek – 13. a 27. března od 17.00 do 18.00 na farním středisku
Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můžete na tel. 777 988 864.
Na co se ptáte:
Radost být ženou – 5. dubna od 9.30 do 16.00 celodenní program pro ženy, opět s Františkou Böhmovou,
tentokrát ze šuplíku svých úžasných témat vybrala O laskavosti a něze a O hněvu. Program bude obohacen
i o zajímavé tvoření, tentokrát se potěšíme s technikou enkaustiky.
Prosíme, abyste se na program předem přihlásily.
Příměstské tábory – termíny: 7. - 11. 7. 2014; 28. 7. - do 1. 8. 2014. Program a další podrobnosti budou včas
sděleny.

Od 1. března budou zprovozněny nové webové stránky našeho Centra pro rodinu.
Najdete je na adrese: sumperk.dcpr.cz.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI PROGRAMY CENTRA PRO RODINU
Kurzy pro rodiče
Když minulý rok končil kurz Efektivní rodičovství, který pořádalo Centrum pro rodinu v únoru
a květnu, slíbila lektorka kurzu Mgr. Marie Kaňovská, že do Šumperka ještě určitě zavítá a nabídne nám další
„nadstavbové“ kurzy. A jak slíbila, tak se stalo a my jsme se s ní v lednu 2014 mohli setkat na dalším skvělém
kurzu „Rodiče a děti potřebují povzbuzení“. Jak dopoledne, tak v odpoledních hodinách jsme měli možnost si
ve vzájemných diskusích či skupinkách osvojit, jak vhodně povzbuzovat své děti a potažmo i sebe v rolích
rodičů. I přesto, že tématu byl věnován jak dopolední, tak odpolední blok, vyměřený čas uběhl velmi rychle

Strana 16

Tam&Tam – číslo 3, ročník 5, březen 2014

a my se museli opět rozloučit. S příslibem brzkého shledání na kurzu dalším, tentokráte s názvem
„Sourozenecké vztahy“. Ten se uskutečnil 22. února.
O jednotlivé kurzy je vždy zájem. Je to jak zásluhou lektorky Marie, která sama vychovává čtyři
dospívající děti (3 vlastní a jedno adoptované) a vše teoretické má vyzkoušené přímo v praxi, tak i zásluhou
přednášených témat. Zásluhou takovýchto kurzů přibývá rodičů, kteří se zamýšlí nad novými styly výchovy
svých ratolestí, které jsou mnohdy diametrálně odlišné od autoritativní výchovy, kterou většina prožila
na vlastní kůži. A je sympatické, že většina z rodičů si uvědomuje, jak nutné je kromě dětí zároveň vychovávat
i sebe .
Maškarní bál
Únor by nemohl být bez tradičního maškarního bálu. Ten letošní, který probíhal jako obvykle na
farním středisku, měl několik specifik. Kromě tématu „Ze života hmyzu“ specifické bylo, že do samotné
organizace bálu se společně s maminkami či jinými dospělými zapojily i samy děti. Ti, co si maškarní bál
přišli užít ve svých úžasných maskách, měli za
úkol projít osmi zastávkami, kde na ně čekaly
různorodé úkoly. U pěti zastavení „hlídkovaly“
děti, z nichž některé ještě minulý rok přišly
na maškarní bál jako účastníci. I tanečky
předcvičovaly slečny, které ještě pár let budou
chodit na základní školu. Poděkování letos
patří proto především těmto „malým velkým“.
Někteří z nich měli velký strach - pro mnohé to
byla přece jenom premiéra. Jak jistě víme, není
tak jednoduché si stoupnout před ostatní a něco
pro ně udělat. A přesto se to všem, co přiložili
ruku k dílu, povedlo, a mohli takto ostatním téměř čtyřiceti přítomným dětem - udělat
radost.
Jarní prázdniny pro děti
Téměř 30 dětí přišlo ve středu o jarních prázdninách na společnou návštěva výstav Jak se v Pekařově
narodila hudba aneb Hrátky s hracími stroji a Jak se rodí Večerníčci. K výstavám – které byly velice
zajímavě udělány - proběhl speciálně pro naši skupinku dětí interaktivní program doplněný tvořivými dílnami.
Děti si zábavnou formou mohly zjistit, jak a kým byly
vyrobeny flašinety v našem regionu, mohly si poslechnout,
jak takový flašinet hraje, a osobně si zahrát na speciální
(hlučné) nástroje, nainstalované zřejmě za účelem, aby se
děti vyřádily a dospělí to vydrželi. Ani Večerníčci
nezklamali – kromě obrázků nejznámějších večerníčkových
pohádek se děti mohly uvidět v kameře, podívat se
na pohádku ve speciálním promítacím sále či si mohly zkusit
zahrát pohádku s opravdovými loutkami.
Hojně navštívená byla i čtvrteční tvořivá dílna.
Zdobená valentýnská srdíčka pro maminky plněná voňavými
bylinami si zkusili ušít a nazdobit jak děvčata, tak kluci.
Všem se to úžasně povedlo a během celého programu vládla
pravá tvůrčí valentýnská atmosféra.
Lenka Špatná
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

ZDENKA CECÍLIA SCHELINGOVÁ
(* 26. prosinec 1916, Krivá na Orave
† 31. červenec 1955, Trnava)

Zdenka Cecília Schelingová byla slovenská řeholnice z Kongregace
Milosrdných sester svatého Kříže a mučednice z doby pronásledování
katolické církve komunistickým režimem v Československu. Působila jako
řádová zdravotní sestra v bratislavské nemocnici, kde v r. 1952 pomohla
uprchnout vězněnému knězi a později se neúspěšně pokusila pomoci
k útěku dalším šesti politickým vězňům z řad kněží a seminaristů.
Komunistický režim ji za to odsoudil ke 12 letům vězení. Během výslechů
a později i věznění byla krutě mučena; toto mučení a odpírání léčby
rakoviny zcela zničilo její zdraví. Zemřela krátce po urychleném
předčasném propuštění ve věku 39 let. Papež Jan Pavel II. ji v r. 2003
prohlásil za blahoslavenou, katolická církev slaví její svátek 31.
července, v den výročí její smrti. Příkladem nám může být v mnohém –
v obětavosti, hluboké víře v Boha i v odvaze a klidu, s nímž přijala své
mučednictví.
Sestra Zdenka se narodila jako desátá z jedenácti dětí rolníka Pavola Schelinga a jeho ženy Zuzany.
Při křtu obdržela jméno Cecília. Rodiči byla od malička vychovávána v katolické víře. Základní vzdělání
získala v letech 1923-1931 ve svém rodišti. V předposledním roce její školní docházky přišly do obce
milosrdné sestry Svatého Kříže a upoutaly Cecílii tak, že zatoužila stát se jednou z nich. V necelých 15 letech
(6. července 1931) odešla se souhlasem rodičů do kláštera sester svatého Kříže v Podunajských Biskupicích na
předměstí Bratislavy.
V letech 1933-1935 studovala u sester ošetřovatelství, později absolvovala kurz radiologie.
Dne 28. ledna 1936 vstoupila do noviciátu a přijala řeholní jméno Zdenka. Po složení časných slibů působila
jako ošetřovatelka v krajské nemocnici v Humenném, později ve státní nemocnici v Bratislavě na
rentgenologickém oddělení, nejprve jako laborantka, později jako technička. Věčné sliby složila 28. ledna
1943.
Sestra Zdenka byla mezi pacienty velmi oblíbená, pracovala s příkladnou obětavostí a horlivou láskou.
Na velmi dobré úrovni byla i po stránce profesionální. Tajemství Zdenčiny síly a dobroty bylo skryto
ve stálém vnitřním spojení s Kristem skrze modlitbu. O její modlitbě za dokonalé plnění uložených povinností
svědčí její Duchovní zápisník. Podle něj prosila Ježíše: „Můj drahý
Spasiteli, nedopusť, abych byla málo zapálená pro plnění povinností
svého povolání. Pohlédni na mne, já si jako ochranu zvolila Tvé Srdce,
aby bylo mou silou v boji, oporou ve slabostech, světlem a průvodcem
v temnotách.“ Pro každého měla laskavý úsměv a ve svých poznámkách
upozornění: „Bůh nemá rád smutné svaté!“
Když v r. 1948 začalo pronásledování katolické církve, byla tak
jako ostatní sestry vyzvána, aby odložila řeholní šat a vystoupila
z kongregace, jinak bude muset z nemocnice odejít. Stejně jako drtivá
většina ostatních řeholnic odmítla, nicméně díky své těžko nahraditelné
kvalifikaci byla dočasně ponechána na oddělení. Starala se i o nemocné
z řad uvězněných kněží, kterým bylo schváleno v Bratislavě nemocniční
léčení. V únoru 1952 se mezi její pacienty dostal vězněný kněz Štefan
Koštial, trpící vážnými následky krutého zacházení a bití. Zdenka se
dozvěděla, že chtěl jinému knězi pomoci k útěku a v nemocnici mají nyní
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přispět k jeho zotavení, aby byl schopný cesty na Sibiř, kde jej čeká likvidace. Byl stále pod dohledem
dozorce.
Nastal 19. únor a Zdenka, která měla kněze připravit na odjezd, byla rozhodnuta. Dozorci
před pokojem nabídla šálek čaje pro zahřátí, do kterého dala silný uspávací prostředek. Prášek zapůsobil a
knězi bylo umožněno prchnout. Po zdárné akci sestra Zdenka zamířila do kaple a poklekla před křížem se
slovy: „Za život tohoto kněze obětuji svůj život. Pomoz mu, Pane, aby zůstal naživu, a pomoz mu do bezpečí.“
Její modlitba byla vyslyšena.
Krátce poté se pokusila zařídit útěk pro další tři kněze a tři seminaristy, neuspěla však, neboť celá akce
byla předem naplánovanou provokací StB. Sestra Zdenka byla 29. února 1952 zatčena a po několikaměsíčních
výsleších doprovázených mimořádně brutálním mučením (odmítala vyzradit své spolupracovníky a podepsat
zmanipulované protokoly) postavena před soud, který ji 17. června odsoudil za údajnou velezradu ke dvanácti
letům těžkého žaláře a deseti letům ztráty občanských práv (rozsudek byl v plném rozsahu zrušen Nejvyšším
soudem SSR 18. listopadu 1970).
Prošla věznicemi v Bratislavě, Rimavské Sobotě, Pardubicích, Brně a v Praze na Pankráci. Podle
spoluvězeňkyní se za své nepřátele ustavičně modlila. Ženám dávala naději, že Bůh je za snášené utrpení
odmění. Přes všechno prožívané zlo se v jejích očích zrcadlila radost nad tak nepatrnými věcmi jako sluneční
paprsek nebo zazpívání ptáčka v blízkosti zamřížovaného okna. V utrpení viděla hluboký smysl, neboť
i Kristus zvolil cestu kříže k vykoupení lidí. Vše snášela s Kristem, za jeho kněze a za Církev.
Do svého zápisníku si zapsala: „Nebojme se trpět, Bůh nám dá vždy právě tolik odvahy, kolik trpíme,
a když přidá utrpení, přidá i milost. Se smělou odevzdaností do jeho vůle budu vytrvale hledět až do smrti na
to Boží Slunko, kterým je on sám. Nic mě nezastraší..., za těmi černými mraky je moje milované Slunko.“
Již mučení při výsleších mělo devastující účinek na její zdraví, následné mučení a špatné životní
podmínky při věznění vedly k dalšímu zhoršení. Onemocněla tuberkulózou, v roce 1954 se přidala rakovina
prsu, nicméně přístup k nutné léčbě jí byl i za tohoto stavu odpírán. Později jí byl prs ve vězení bez anestezie
amputován, ovšem nedostalo se jí žádného dalšího léčení. Její stav se stále zhoršoval, po těle se začaly šířit
metastázy a úspěšná terapie byla již prakticky vyloučena. Teprve tehdy byla podrobena léčbě ozařováním
ve vězeňské nemocnici na Pankráci. Dne 16. dubna 1955, když už bylo jasné, že délka jejího dalšího života se
počítá jen na týdny či měsíce, byla urychleně propuštěna na svobodu, neboť odpovědné komunistické orgány
nepovažovaly za vhodné, aby zemřela ve vězení, protože by mohla být prohlašována za mučednici.
Nemocnice v Bratislavě, kde dlouhá léta pracovala, ji na příkaz komunistických úřadů odmítla
přijmout, zakázáno bylo i její přijetí v řádovém domě, který se staral o přestárlé a nemocné sestry. To, že ji
odmítly či musely odmítnout její vlastní spolusestry, Zdenku nesmírně zranilo. Po krátkém pobytu v bytě
u přítelkyně Apolónie Galisové se jí nakonec podařilo vyjednat přijetí v nemocnici v Trnavě. Zde zemřela
zaopatřená svátostmi během mše dne 31. července 1955 v 7:45h. Dnes její tělo odpočívá v klášterním kostele
svatého Kříže v Podunajských Biskupicích.
Hned po její smrti začali lidé Zdenku uctívat jako mučednici víry. Diecézní proces jejího blahořečení
otevřel trnavsko-bratislavský arcibiskup Ján Sokol 18. září 2000. K jeho slavnostnímu vyhlášení došlo během
návštěvy Jana Pavla II. na Slovensku dne 14. září 2003. Spolu s ní byl v Petržalke blahoslaven další slovenský
mučedník z doby komunismu, Vasiľ Hopko.
Zdence Schelingové je zasvěcena nově
zbudovaná kaple v obci Dolný Ohaj a kaple
v církevní Základní škole Antona Bernoláka
v Martině. První liturgické vzpomínky na Zdenku
Schelingovou se 31. července 2004 v její rodné
Krivé zúčastnilo víc než 3000 poutníků. V místním
kostele je její socha v nadživotní velikosti spolu
s relikviemi.
Po blahoslavené Zdence bylo též
pojmenováno několik institucí, např. Mateřské
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centrum a dětské hřiště blahoslavené Zdenky při faře v Bratislavě-Záhorské Bystrici či Klinika paliatívnej
medicíny bl. Zdenky Schelingovej zřízená Fakultní nemocnicí a Fakultou zdravotnictví a sociální péče
Trnavské univerzity.
Na květnou neděli 2004 jí byla na místě bývalého trnavského hřbitova odhalena pamětní deska. V roce
2005 vydalo Slovensko čtyřiatřicetikorunovou poštovní známku se Zdenkou Cecílií Schelingovou. Dne
12. listopadu 2013 se na Mezinárodním festivalu svobody v Bratislavě uskutečnila premiéra dokumentárního
filmu Zdenka.

Z MYŠLENEK BLAHOSLAVENÉ ZDENKY:


Ježíš může všechno. Důvěra v něj tvoří zázraky.



Pro ty, kteří milují Boha, není strachu ze spravedlnosti.



Ježíše poznáváš do té míry, do jaké mu chceš patřit



Když se s někým setkám, každý musí cítit: Bůh je tu!



Kdo miluje, přestává trpět.



Nic mne nezastraší, ani vítr, co přihnal husté mraky; budou
zde jen krátce. Má důvěra roste, neboť vím, že nad mraky je
moje milované Slunce.



Velká jednoduchost jiných udivuje a strhává ještě víc, než to,
co je komplikované.



Ježíš nechce velké skutky, jen oddanost a lásku.



Podle příkladu Panny Marie máš být každodenním,
ustavičným "Fiat!", a tak obnovovat a nosit Boží vtělení ve
svém srdci.



Každý musí rozvázat uzel utrpení a bolesti, protože pokud
zůstaneme připoutaní k sobě, nemůžeme se hýbat. Jen tehdy přestanou uzly existovat, když se od
všeho odpoutáme. Kdo miluje, netrpí. Je pravda, že až do smrti procházíme utrpením, ale uvidíte, že
čím dál tím méně, a natolik, nakolik roste naše láska k Bohu.



Odpuštění je největší věc v životě.
Anička Rozsívalová

POZVÁNÍ K NÁCVIKU PAŠIJÍ
Pěkný den,
rádi bychom v letošním roce nacvičili pašije. Myslíme si, že by bylo dobré touto cestou podrobně připomenout
velikonoční příběh a prostřednictvím divadelního zpracování ho nabídnout školám, veřejnosti a samozřejmě
i farnosti. A tak jsme připravili nový scénář a chceme se pokusit celé pašije zpracovat trochu jinak,
než v minulosti.
V pašijových hrách ovšem vystupuje spousta postav. A právě proto se obracíme na vás. Chtěli bychom
vám nabídnout možnost zahrát si s námi a společně vytvořit hru, která důstojně, ale zajímavě připomene
události umučení Ježíše. Zveme jak mládež, tak dospělé!
Představení pro školy plánujeme na 14. a 15. dubna, tedy pondělí a úterý před Velikonocemi. Pokud
budete mít zájem zúčastnit se a společně si zahrát divadlo, přijďte prosím v neděli 9. března v 16:00
na 1. zkoušku do farního kostela v Šumperku. Pokud v tuto dobu nemůžete přijít, ale chtěli byste si v divadle
zahrát, nahlaste se P. Petru Káňovi.
Nakonec ještě dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří pašije v minulosti připravovali.
Sami teď poznáváme, že připravit takovouto akci není jednoduché. Díky!
Na spolupráci se těší
P. Petr Káňa a Ondřej Havlíček
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Drazí, toto číslo našeho časopisu dostáváte do rukou těsně
před postní dobou. Srdečně vás zvu na duchovní obnovu (viz plakátek dole).
Zvu jak šumperské farníky, tak i ostatní z děkanátu. Jestliže se máte čím
do Šumperka dostat, neváhejte a obětujte čtyři postní večery. Vlastně je darujte
sobě... Povede ji P. Pavel Stuška, který je teď farářem v nedaleké Nové
Hradečné. Předtím byl několik let kaplanem na Arcibiskupském gymnáziu v
Kroměříži.
Zvlášť zvu na duchovní obnovu všechny kostelníky, varhaníky. Duchovní cvičení pro vás povede
v exercičním domě Stojanov na Velehradě P. Vojtěch Šíma, kterého znáte ze Šumperka, kde vedl duchovní
obnovu předloni. Máte na výběr dva termíny: 7. – 9. 3. a 10. - 12. 3. 2014. Přihlaste se co nejdříve u mne nebo
u svých kněží.
Nabízím také duchovní obnovu pod vedením P. Richarda Greisigera SJ ve dnech 28. 3. - 5. 4.
na Svatém Hostýně, která je určená pro všechny. Samozřejmě tato pozvánka platí pro ty, kteří si mohou
dovolit na týden opustit běžný život...
Řadu dalších možností najdete na stránkách www.exercicie.cz.
Ať je to jakákoliv forma duchovních cvičení, třeba i v soukromí, nebojme se pro ni obětovat čas a síly.
A ještě prosba: pokusme se oslovit ty, kteří jsou možná vzdálení a možná léta nechodí ke svátostem.
Samozřejmě nenásilně a s citem. Postní doba je svatý čas a vždycky jsme v postní době svědky krásných
návratů. Mnohdy je těm návratům třeba trochu pomoci a „omodlit“ je. Zkušenost mi říká,
že i Popeleční středa je pojem, který nevymizel z povědomí lidí, i těch nepraktikujících. Někdy stačí nabídnout
a Duch Svatý už udělá své...
Přeji krásnou postní dobu. Poselství papeže Františka ať je nám všem povzbuzením a inspirací!
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

CONSILIA MARIA LAKOTTA
KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!

Dnes ráno jsme ještě spolu nacvičovaly vánoční chorál, sestra Marie Klára a já, a dnes večer už vím,
že je po všem, nebudu se už moci otázat, co Kláru Nell vedlo do kláštera, neboť ona sama to přiznala svým
chováním. Celý klášter, celý konvent je rozrušen a rozčilen.
Náhle, brzy odpoledne, krátce po rekreaci, tedy v nezvyklou hodinu, zazněl zvon, který nás všechny
svolával do jídelny. Přihodilo se jistě něco zvláštního! Nechaly jsme všeho a běžely, postulantky byly zadrženy
venku, to bylo druhým znamením, že se děje něco mimořádného. Celé odpoledne jsem byla neklidná, cítila
jsem to jako bouřku v celém těle a tušila jsem, že to nějak souvisí se mnou.
Hned když naše generální představená vstoupila, viděla jsem, že je velmi rozčilena. Její jindy tak mírný
a klidný řeholní obličej byl ohnivě červený. Držela v ruce svinutý časopis a usedla na své čestné místo. Když
jej rozvinula, zarazil se mi dech. Bylo to vydání našeho ženského časopisu, v jehož redakci jsem byla
zaměstnána.
„Teď je všemu konec, jsi dopadena!“ projelo mi hlavou. Strnule jsem hleděla před sebe.
Matka Dominika se zvedla v celé své statné osobnosti, zdvihla časopis do výše a řekla svým hlubokým
hlasem, ve kterém jakoby tajemně burácelo: „Milé spolusestry, jestli některá z vás v den obláčky nevěděla,
že je nám, řeholnicím, zakázáno, nechat se bez dovolení fotografovat, tak prosím, aby se teď přihlásila.“
Podívaly jsme se na sebe, ani jedna ruka se nezvedla, všechny tedy o tom zákazu věděly. Srdce mi
bušilo jako kladivo. Co jen ten Jakub vyvedl?
„Sestro Marie Kláro,“ pokračovala nyní generální představená a všechny hlavy se obrátily směrem
k novicce, které si dosud nikdo valně nevšímal. Nyní jsem viděla, jak je bledá. „Ty’s tedy také věděla o tom
zákazu. Jak si tedy mám vysvětlit, že tento ženský ilustrovaný časopis přináší dvoustránkovou zprávu
o obláčce s tvými obrázky? Dala ses vědomě fotografovat?“
Marie Klára se odměřeně zvedla a řekla v naprostém tichu: „Ano, ctihodná matko, prosila jsem dokonce
zpravodaje, aby udělal obrázky. Myslela jsem, že to bude nejlepší propaganda pro náš klášter.“
„Tak!“ řekla sestra představená svým nejhlubším hlasem a uhodila krátce časopisem o stůl, „a vůbec tě
nenapadlo, abys mne poprosila o dovolení?“
„Ne, ctihodná matko, věděla jsem, že byste nedovolila!“
Mezi sestrami vznikl rozčilený šumot. Marie Klára jednala tedy úplně samostatně, vědomě přestoupila
zákaz. Po několika okamžicích, když klepnutím bylo zjednáno ticho, tázala se matka Dominika: „Můžeš mi
prosím vysvětlit, jak jsi, když jsi byla tolik starostlivá o náš klášter, přišla na myšlenku, nechat se sama
zachytit v různých polohách těla a v různém postavení?“
Marie Klára pokrčila rameny. „Zpravodajové se vždycky snaží získat nejlepší obrázky. Prohlašovali
mne za fotogenní. A věděla jsem předem, že by žádná neměla odvahu, aby se připojila.“
Matka Dominika si nasadila brýle před velké blýskající se oči a sklonila se nad osudným sešitem.
„Myslím, že důvody leží hlouběji, sestro Marie Kláro. Zde jsou celé sloupce, v nichž se poukazuje na
tvůj překrásný hlas a tvůj zármutek nad tím, že takový talent je v klášteře zahrabán. Dělají nám nepřímo
výčitky, že své sestry zneuznáváme, nesprávně umisťujeme a stavíme světlo pod kbelík. Mohla bys nám
prosím říci, odkud znali páni tyto dojemné stížnosti?“
Sestra Marie Klára se vzpřímila.
„Ano, mistr Galmere mne doprovázel při zpěvu. Byl nadšen mým krásným hlasem a řekla jsem mu jen
pravdu, když jsem tvrdila, že můj hlas zde není nijak využit ani vzděláván. Tu trošku vyzpěvování při našich
klášterních slavnostech nemohu nazvat vzděláním.“
Ústa nám zůstala otevřena nad tou řečí. Marie Klára byla patrně bez sebe. Zdálo se mi, že pozoruji,
jak se na celém těle chvěje. I generální představená to pozorovala. Svinula časopis.
„Sedni si, sestro Marie Kláro, také ostatním sestrám jsem povinna něco vysvětlit. Připustila jsem
výjimečně k obláčce novináře, protože jedna z našich novicek byla s ním zaměstnána v jednom podniku. Její
šéf jí chtěl udělat radost tím, že ho poslal. Proti zprávě o obláčce jsem nic nenamítala, ale fotografování jsem
výslovně zakázala. Kdyby byl novinář jednal svévolně, bez vědomí sestry, byla bych celý případ pominula.
Zde však za tím vězí mnohem více, a to nenasytná ctižádost sestry Marie Kláry. Svou neposlušností se
provinila tak těžce proti řeholní kázni a dala svým spolusestrám tak špatný příklad, že je nutné, aby to
napravila tím, že se pokoří, jak to naše pravidla předepisují, a příští pátek v kapitule pro přestupky udělá
venii.“
Projela mnou hrůza. Neměla jsem vůbec radost z toho, že takový dramatický okamžik v klášteře ještě
zažiji. Polekaně jsem pohlédla do obličeje sestry Kláry, bílého jako křída. Vyskočila, chtěla něco říci,
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ale matka Dominika vztáhla ruku: „Ne, teď ne, sestro Marie Kláro! Jdi do své cely a příští dny nechoď
na rekreaci, abys – nikým neovlivněna – sama dospěla k správnému rozhodnutí. A vám, milé sestry, poroučím,
abyste se až do té doby ani jediným slovem k tomu nevracely, ale za svoji spolusestru se modlily, aby měla
odvahu dát nám příklad řeholní ukázněnosti.“
To byla zase celá naše matka Dominika! V jejím hlubokém hlase zněla opět obvyklá dobrota. Dívala se
na sestru Kláru očima matky, která musí své dítě pokárat, poněvadž pochybilo. Obličej sestry Kláry byl naproti
tomu zkamenělý vzdorem. Naštěstí jsem měla trochu volno. Na větrném a deštivém klášterním dvoře jsem
běhala sem a tam bez pláště, ale necítila jsem zimu. V hlavě se mi honily a bouřily myšlenky jedna před
druhou. V základě jsem já zavinila celé to neštěstí, které postihlo Marii Kláru. Kdybych nebyla Jakubu Peetovi
řekla, že je to filmová hvězda Klára Nell, na jejímž osudu našemu šéfovi záleželo především, nikdy by nebyla
přišla do pokušení dát se proti zákazu fotografovat. A když jsem byla vinna, musela jsem se pokusit její břímě
nějak ulehčit. Najednou mě napadla spásná myšlenka. Musím ihned mluvit s generální představenou
a vysvětlit jí, jak se věci mají., že já jsem poslala Jakuba Peeta za Marií Klárou a naši novináři jsou lidé
houževnatí! Rychle jsem běžela zpět do budovy, hnala jsem se s větrem o závod do prvního poschodí, kde byl
pokoj naší generální. Musela jsem dvakrát zaklepat, než jsem dostala odpověď. Pohlédla na mne udiveně.
Pozorovala jsem, že je vyčerpaná a ustaraná a poprvé jsem si uvědomila, že to není žádná slast vést k řeholní
dokonalosti zástup mladých lidí s tak rozmanitými vlohami a sklony.
„Tak, sestro Eileen, co je?“ tázala se svým hlubokým hlasem, v jehož zabarvení bylo něco uklidňujícího.
Teď mi už nepřišel vůbec tak mužský. Ještě nikdy jsem nepoužila dovolení svěřit se generální představené
s jakoukoliv záležitostí srdce. Byla k dispozici v každé době i té nejmladší postulantce, nebyla nepřístupnou
veličinou, nýbrž matkou rodiny.
„Tak si sedni, dítě,“ zvala mě přívětivě, když zpozorovala mé rozčilení. Zavrtěla jsem však hlavou
a začala překotně mluvit:
„Ctihodná matko, musím přispět k vyjasnění nějakého omylu. Sestra Marie Klára se nevnucovala
novinářům, vím to docela určitě, neboť …“
„Ale ujednali jsme přece, že necháme záležitost až do pátku v klidu,“ řekla generální představená trochu
přísněji.
„… neboť je to právě naopak,“ nedala jsem se mýlit námitkou generální představené. „Jakub Peet mě
prosil, abych mu vymohla dovolení k fotografování. Když jsem zpozorovala, že chce mít za každou cenu Kláru
Nell ve svém fotoaparátu, poslala jsem ho za Marií Klárou, ovšem pod podmínkou, že mu vyžádám dovolení.
To však neučinil.“
Oddechla jsem si zhluboka a dívala se na generální představenou plna očekávání. Zaražená jsem
pozorovala, jak to cuklo kolem jejích přísných úst. V jejích tmavých očích hrál opravdu veselý úsměv.
„Tak jsi ho vehnala Káře Nell přímo na krk,“ řekla tónem, jak se my mladí někdy vyjadřujeme.
„Ano,“ řekla jsem ulehčeně. „Podívejte se, ctihodná matko, proto se to nemůže filmové herečce mít za
zlé, myslím, že pokušení bylo příliš velké. Byla přece v celém svém dřívějším životě zvyklá dát se od novinářů
fotografovat. Prosím, buďte dobrá ke Kláře Nell.“
Naše matka se dívala okamžik na desku svého starého psacího stolu, zdálo se, že se rozhoduje.
Pak řekla: „To bych také ráda udělala, milé dítě, kdyby Marie Klára skutečně byla filmovou herečkou,
ale ona není Klára Nell.“
Myslela jsem, že dobře neslyším. Vyjeveně jsem hleděla na ctihodnou matku.
„Opravdu,“ opakovala zpola vesele, zpola zarmouceně, „velmi ses mýlila, sestro Eileen. Marie Klára
pochází sice z velmi dobré a bohaté rodiny, ale Klárou Nell nebyla nikdy. Proto musím zůstat přísnou. Je totiž
klamného mínění, že musí v klášteře prosadit, čeho nedosáhla ve světě – stát se slavnou zpěvačkou.“
Teď jsem si sedla, byla jsem jako omráčena. „Což nebyla nikdy na jevišti? Myslila jsem, jakási
podobnost …“ umlkla jsem při úsměvu naší matky.
Ne, Marie Klára se venku marně pokoušela uchytit se na koncertním jevišti. Její hlas je sice líbivý,
ale není dost silný pro koncertní sál, pro jeviště nebo oratorium. A protože se tak tvrdošíjně snaží jinými
prostředky dosáhnout slávy, nesmím ji v tom podporovat, ale musím být přísná. Uznáváš to, sestro?“
Přikývla jsem. Kláštery nebyly zřízeny pro to, aby v nich mladí lidé prosazovali své, ne vždy Bohu milé,
plány.
„Uvaž, prosím, dále, že se v tomto případě stalo právě to, čemu jsme chtěly zabránit přísným
fotografováním novicek. Inkognito duše, která v klášteře hledá skrytost a sebezápor, musí být za všech
okolností zachováno. Nejsme dodavatelským podnikem nebeského království.“
Není tedy skutečná Klára Nell vůbec mezi námi?“ otázala jsem se z propasti svého zklamání.
Naše matka potřásla pomalu hlavou. „V Písmu svatém, které nám vypravuje o událostech
povelikonočních dní, je pozoruhodná věta: ‚Jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali.‘ Zdá se, že náš Pán
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používá občas podobné metody, aby jeho věrní mohli v klidu a nerušeně dozrát. Dala jsem tě úmyslně s Klárou
Nell do jedné cely a ty‘s ji – řekla bych naštěstí – ani nepoznala.“
Cítila jsem, jak se zvolna ztrácí barva v obličeji. Matka Dominika mne pozorovala s tichým úsměvem.
„Věř, sestro Eileen, Marie Klára nezemře proto, že ji musím přinutit, aby udělala venii. Smrt z toho bude
mít nanejvýš její pýcha a neřeholní ctižádost. Nermuť se již tedy pro ni. V klášteře nesmíme brát ohled na
bohaté rodiče. A to, co jsem ti dnes výjimečně sdělila, zůstane mezi námi dvěma, rozumíš?“
Přikývla jsem mlčky, přemožena dojetím. Moje milá sestra Gratia je Klára Nell! Tato jemná, skromná
bytost! Oh, já pošetilá, slepá, ztřeštěná! Zvolna jsem se zvedla.
„Prosím, milá ctihodná matko, ještě jednu otázku. Není to zvědavost, ale obdiv k mé spolusestře Gratii.
Jak mohlo dojít k tomu, že se na její obláčku nedostavil nikdo od filmu nebo tisku a že se spokojila s účastí té
chudé, staré černošky?“
Matka Dominika povstala. „V době, kdy byla u filmu v Hollywoodu, pomáhala jí černoška při líčení
a oblékání. Uzavřely spolu blízké přátelství a je to, myslím, nejmilejší osoba, kterou má na světě. Filmaři
vůbec nevěděla o dnu obláčky a to na na její vlastní přání. A teď dost o tom, dítě! Nepřipouštěj si žádné
starosti o své spolusestry, ale modli se za ně.“
Teď jsem mohla, ba musela odejít. Generální představená se mnou mluvila neobyčejně upřímně
a musím jí být vděčná. Sklonila jsem se k její ruce. „Děkuji, ctihodná matko.“ Odešla jsem sklíčená.
Sestra Gratia se asi divila, s jakým dojetím a úctou jsem ji ten den pozorovala, kdykoliv jsem se s ní
setkala. Slíbila jsem však generální představené mlčení, musím tedy dokázat, že jsem hodna její důvěry. Budu
pokračovat, až bude za námi pátek, bohatý událostmi, se svou velkou kapitulou pro přestupky.
pokračování příště
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