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MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU
V ADVENTNÍ DOBĚ, V ÚTERÝ, SOBOTU A NEDĚLI 19.00 - 20.00 HOD.
V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ŠUMPERKU
SE CHCEME MODLIT ZA SEBE NAVZÁJEM.
Každý z nás má v srdci mnoho lidí a záležitostí, za které je třeba se modlit! Každý z nás se může
modlit za druhé a také druhé poprosit o modlitbu! Vaše úmysly vložte do schránky vzadu
v šumperském kostele nebo napište na e-mail : adventnimodlitebnipohotovost@seznam.cz
V neděli zveme zvláště mládež. Poslední modlitební večer bude 23.12.

PŘIJĎTE POMÁHAT MODLITBOU!

NAPIŠTE, POMŮŽEME I VÁM!

Letošní advent
vnímám trochu v jiném světle než obvykle. Je to i
tím, jak se s koncem tohoto občanského roku vytahují
různá „proroctví“ a poselství o blížícím se konci
světa, popřípadě konci času či přelomovém mezníku.
Od konce mayského kalendáře přes „galaktické
pásmo“ až k různým vizím z katolického prostředí je
nám servírován konec tohoto roku jako významný
mezník pro lidstvo. Pravdou je, že těchto „konců“ už
si lidstvo prožilo nespočet a žádný dosud nevyšel, jen
si lidé znovu uvědomili, že se upínali k nějaké své
představě, která nebyla Boží představou ani cestou.
Vzhledem k tomu, že Pán Ježíš jasně řekl: „O tom
dni neví nikdo, jen Otec v nebesích“, tak mám za to,
že všechny takové předpovědi jsou „věštěním
z křišťálové koule“ a žádné významné znamení na
nebesích nám dosud jasně nevypovídá o blížícím se
konci, a tedy o druhém příchodu Mesiáše. Pro nás
křesťany to má být ale úplně jedno, protože církev
s touhou očekává svého Mistra už dva tisíce let a Pán
nám jasně řekl, že máme bdít. Liturgický rok nám při
svém konci nabízí vhodné texty k zamyšlení nad
konečností světa i člověka, ale zároveň i nad tím, že
Bůh má vše ve svých rukou. Poslední neděle
liturgického roku je nedělí Ježíše Krista Krále –
vládce nebe i země. Začátek nového liturgického
roku začíná adventem.
Podle katechismu katolické církve každoročním
slavením adventní liturgie církev aktualizuje
očekávání Mesiáše. Církev, zvláště v adventní době,
znovu čte a prožívá všechny velké události dějin
spásy „dnes“, tedy v přítomné chvíli. V Ježíšovi je
Boží království velmi blízko. On volá k obrácení a k
víře, ale také k bdělosti. V modlitbě (křesťan) bdí a
vyhlíží toho, který je a který přichází. Modlitba
učedníků ve společenství s jejich Mistrem je boj
a právě tím, že bdí na modlitbách, neupadnou do
pokušení.
Prakticky to znamená, že i kdyby se ty různé
strašidelné předpovědi měly naplnit, my máme být
připraveni modlitbou a svátostným životem, se
srdcem očištěným svátostí smíření a plným
radostného očekávání – ne strachu.
Svatého Dominika Savia se jednou ptali, co by
dělal, kdyby se za hodinu měl sejít tváří v tvář
s Ježíšem. On s klidem odpověděl: „Hrál bych dál
fotbal.“ Co bychom dělali my?
P. Milan Palkovič
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2. prosinec - 1. neděle adventní
3. prosinec – památka sv. Františka Xaverského,
kněze
Narodil se r. 1506 ve Španělsku, na studiích v Paříži
poznal Ignáce s Loyoly a stal se jedním z jeho
prvních druhů. V r. 1537 byl vysvěcen na kněze a
od r. 1541 hlásal evangelium v Indii, na Ceylonu,
na Molukách a v Japonsku. Zemřel 3. 12. 1552
cestou do Číny na ostrově Sancianu. V r. 1622 byl
prohlášen za svatého a r. 1927 za patrona misií.
6. prosinec – sv. Mikuláše, biskupa
Byl biskupem v Myře (na území dnešního Turecka).
Zemřel kolem pol. 4.stol., jeho úcta se rychle
rozšířila po celé východní oblasti a od 10.stol. i
na Západě.
7. prosinec – památka sv. Ambrože, biskupa a
učitele církve
Narodil se kolem roku 339, v Římě vystudoval
řečnictví a právo. Působil jako biskup v Miláně,
stavěl se proti zneužívání císařské moci a hájil čistotu
učení víry, podporoval zpěv lidu při slavení liturgie.
Zemřel na Bílou sobotu 4. 4. 397.
8. prosinec – slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Učení o neposkvrněném početí Panny Marie závazně
vymezil Pius IX. a prohlásil je za článek víry.
Liturgická oslava Početí Panny Marie se začala šířit
z Východu až do Anglie a ostatních zemí. U nás se
slavil už kolem r. 1200. V r. 1476 rozšířil jeho
slavení pro celou církev Sixtus IV.
9. prosinec – 2. neděle adventní
13. prosinec – památka sv. Lucie, panny a
mučednice
Byla umučena za Diokleciánova pronásledování
křesťanů, pravděpodobně 13. 12. 304. Vedle
sv. Agáty je to nejznámější sicilská mučednice.
Při průzkumu katakomb v Syrakusách byl objeven
její hrob.
14. prosinec - památka sv. Jana od Kříže, kněze a
učitele církve
Narodil se v roce 1542 ve Španělsku. V 21 letech
vstoupil ke karmelitánům. Byl zklamán uvolněným
řeholním životem, a proto uvažoval o vstupu
ke kartuziánům. Setkání se sv. Terezií od Ježíše
(r. 1568) v něm však vzbudil touhu po změně
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28. prosinec – svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Svátek těchto nevinných dětí zavražděných
v Betlémě a okolí se připomíná již v nejstarších
martyrologiích. Církevní Otcové vidí jejich slávu
v tom, že na rozdíl od ostatních mučedníků, kteří
svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci
zemřeli místo něho.
30. prosinec – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa
31. prosinec – připomínka sv. Silvestra I., papeže
Narodil se v Římě a spravoval církev v letech 314 335. Po dlouhotrvajícím pronásledování nastala
doba vnějšího rozmachu křesťanství. S podporou
císaře Konstantina Velikého se začalo stavět mnoho
kostelů, mezi nimi i bazilika sv. Petra ve Vatikánu.
Za působení Silvestra I. se konal v roce 325 první
všeobecný Nicejský sněm.
karmelitánského řádu. Spolubratři se tomu však
postavili na odpor a Jana na 3 měsíce uvěznili.
Ve vězení napsal své nejkrásnější mystické básně.
Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo
k hlubokému spojení s Bohem. Zemřel 14. 12. 1591
v klášteře v Ubedě, r. 1726 byl prohlášen za svatého
a r. 1926 za učitele církve.

1. leden – Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny
Marie

16. prosinec – 3. neděle adventní
23. prosinec – 4. neděle adventní
24. prosinec – Štědrý den, vigilie slavnosti
Narození Páně
25. prosinec – slavnost Narození Páně
26. prosinec – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Byl to řecky mluvící Žid v Jeruzalémě., jeden
z prvních sedmi jáhnů. Jejich posláním bylo zbavit
apoštoly hmotných starostí a spolu s nimi vydávat
svědectví evangeliu. Na místě, kde byl asi koncem
roku 36 ukamenován, byla v 5. století postavena
bazilika.
27. prosinec – svátek sv. Jana, apoštola a
evangelisty
Učedník, kterého Ježíš miloval, byl spolu s Petrem
a Jakubem svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova
proměnění i úzkosti v Getsemanech. Jako jediný stál
pod křížem na Kalvárii a umírající Kristus mu svěřil
svou matku. Za císaře Domiciána byl poslán
do vyhnanství na ostrov Patmos. Zemřel ve vysokém
věku pravděpodobně v Efesu kolem roku 100.
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PANÍ MIROSLAVA SPURNÁ
Dnešního hosta - stejně jako já - mnozí znají ještě „ze školních lavic“. Jestli měli to štěstí, a učila je paní
učitelka Miroslava Spurná, setkali se v ní s opravdovým člověkem, nešetřícím úsměvem, povzbuzením a pochvalou.
A tu, jak víme, především prvňáčci, které právě ona dlouhou dobu učila, potřebují nejvíce. Jiní ji mohou znát jako
obětavou manželku už zesnulého šumperského historika Františka Spurného, jemuž byla neochvějným zázemím
v jeho profesním i rodinném životě. Protože rozhovory s našimi hosty chceme zaměřit mimo jiné i na svědectví
o nelehké době totality, ve které většinou prožívali nejbytostnější chvíle svého života, zařazujeme do rozhovoru
s paní Spurnou i trochu obsáhlejší vzpomínku na pana Doc. PhDr. Františka Spurného, CSc. Jeho poutavý
a nelehký život nám ukazuje, že žít v souladu s pravdou a vírou je sice těžké, ale stojí to za to.

Vzpomněla byste si na Vaši rodinu, dětství, dospívání?
Rodiče pocházeli z Prostějova, ale já jsem se narodila v roce 1928
na Slovensku v Košicích. Můj otec tam do roku 1938 pracoval
u ČSD jako strojvedoucí poté, co se vrátil z války jako ruský
legionář. Měla jsem o šest let starší sestru Libuši. Maminka byla
celý život „ženou v domácnosti“. Rodiče nebyli věřící, a proto jsem
nebyla ani pokřtěna. Pokřtěna jsem byla až jako studentka Dívčího
reálného gymnázia v Prostějově naším nezapomenutelným
profesorem náboženství Dr. Františkem Kubíčkem. Náboženství
bylo tenkrát součástí výuky, a i přesto, že jsem věřící nebyla,
zůstávala jsem na těchto hodinách, protože mě velice oslovily.
3. 6. 1943 jsem se nechala pokřtít. Pečlivou kmotřenkou mi byla
paní Josefa Rozehnalová, babička Vítka Rozehnala.
Vaší profesí bylo učitelství. Co pro Vás znamenalo?
Učit jsem začala v roce 1956 na základní škole v Janovicích
u Rýmařova, později jsem působila v Sobotíně a od roku 1969
v Šumperku na „Hlucháku“. Zde jsem pracovala až do důchodu.
V Janovicích a v Sobotíně jsem učila většinou vyšší ročníky nebo jsem vedla třídu od prvního do pátého ročníku.
Na „Hlucháku“ jsem však více než deset let učila pouze první třídy. První třída je náročná obzvlášť na začátku, než
žáci získají potřebné návyky, poté je to práce vděčná a radostná. Aby výuka děti zaujala, musí se střídat různé
činnosti. A hlavně – nesmí chybět pochvala. Prvňáčky jsem učila opravdu velice ráda.
Jak jste se seznámila se svým manželem a kdy jste se vzali?
S manželem jsme se od vidění znali, dokonce jsme spolu chodili do tanečních, ale nikdy nebyl mým tanečníkem,
čtverylku jsem tančila s jeho spolužákem … Počátek naší známosti je však v Praze.
Po svém křtu jsem ráda chodila do společenství mladých věřících. Bylo tam veselo, hráli jsme i divadlo aj. V roce
1947 mě děvčata z tohoto společenství přemluvila, abych s nimi jela do Prahy na Sjezd lidové mládeže, že v Praze
nikdy nebyla, a já Prahu znám. Byla jsem totiž předtím o prázdninách v Praze se svou kamarádkou Jiřkou u její
tety, aby se vzpamatovala z tragické smrti svého otce, a s Prahou jsem se takto dobře seznámila.
Také František měl v Praze na starosti skupinu chlapců. Obě skupiny se potkaly u Vltavy, kde jezdili chlapci
na lodičkách. Svezli nás a pak jsme chodili po Praze společně. A potom ještě dalších 54 let . Díky za ně!
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Svatbu jsme měli za tři roky 29. 6. 1950 v Prostějově v kostele Povýšení svatého kříže. František byl pohodový
člověk, měl rád vtipy a měl mnoho zájmů – film, četbu, poezii. Znal velmi mnoho básní zpaměti. A nejvíce miloval
svoji práci. Ještě týden před smrtí četl a opravoval tři doktorandské práce.
Povězte nám něco o Vaší rodině.
Když jsme se s Františkem přestěhovali z Prostějova do Janovic u Rýmařova, bydleli jsme v janovickém zámku.
Manžel zde dostal služební byt. Jeho úkolem bylo vybudovat v Janovicích v zámku archív Olomouckého kraje. Náš
byt byl v prvním patře, přímo nad zámeckou kaplí. V září 1951 se nám narodila dcera Marcela, další
děti – dvojčátka Eva a Tomáš – se nám narodily v roce 1961 již v Šumperku (bydleli jsme tehdy už v Sobotíně).
Mám čtyři vnuky a tři pravnoučátka. Mám to štěstí, že všichni mí blízcí žijí nedaleko a často je vidím. Postřelmov
a Olomouc nejsou zase tak daleko, nepočítám-li nejmladšího vnuka, který ještě studuje v Brně.
Váš zesnulý manžel byl významným šumperským historikem, povězte nám něco o něm.
Můj manžel se narodil v Prostějově v roce 1927. Vystudoval zde klasické gymnázium a v roce 1950 ukončil v Brně
studium archivnictví. V únoru 1951 byl promován jako doktor filozofie. Prvních osm let jeho pracovního života
bylo věnováno budování Krajského archívu v Janovicích u Rýmařova, který se stal v roce 1954 zařízením
Ministerstva vnitra. Jeho bezprostředním nadřízeným se stal tzv. náčelník archivního oddělení, s nímž od počátku
vedl boje o zachování zdejší zámecké kaple a v ní konaných mší, které sloužil tehdejší rýmařovský farář –
Dr. František Vaňák.
V roce 1958 byl položen manželovi „nůž na krk“. Buď podepíše přihlášku do KSČ, nebo nebude moci v archívu
pracovat. Byla to pro něj velká rána, protože práce v archívu ho velmi zaujala. Věděl, že následky jeho rozhodnutí
nebudou dobré, ať se rozhodne tak či tak. Já jsem mu řekla, že budu respektovat jeho jakoukoliv volbu a nikdy mu
nic nebudu vyčítat. Bylo na něm vidět, jak velice se mu ulevilo. Podle svého svědomí volil tedy nepodepsat, a proto
se ocitl nejen bez práce, ale i celá rodina bez služebního bytu. To už jsme měli Marcelku a nebylo to lehké období.
Po delší době se mu podařilo získat místo archiváře v Šumperku. Dodnes vděčíme za pomoc s bytem
JUDr. A. Rozehnalovi – bývalému varhaníkovi v našem kostele – jeho zásluhou jsme získali tip na učitelský byt
v Sobotíně, kde jeho rodina rovněž bydlela.
Pozornost StB upoutaly však i jiné okolnosti. V roce 1951 se na janovický archív obrátil severomoravský rodák
žijící v Americe Emilián Glocar, zda by bylo možno vyhledat historické materiály o jeho předcích, kteří žili
v 16. století v Olomouci. Manžel mu rád vyhověl a on na základě jeho výpisků, které mu do Ameriky pravidelně
posílal, vytvořil románovou trilogii (Olomoucké romance, Olomoucká elegie, Magister Gabriel). Až dlouho poté se
mi manžel svěřil, kolikrát byl kvůli němu vyslýchán (k výslechu ho vozili do Olomouce), zvláště poté, co naši
rodinu E. Glocar (při své návštěvě rodné vlasti) dvakrát navštívil.
Archív v Šumperku, kde manžel pracoval po propuštění z Janovic, budoval vlastně také od začátku. Stal se jeho
ředitelem. Po pár letech byl natolik známý, že jej začali navštěvovat nejen badatelé od nás, ale dostavili se i první
zahraniční návštěvníci, mezi prvními prof. Viktor Dostal z Rakouska. V té době – v roce 1966 – byl archív
dobudován a manžel se mohl věnovat historické práci. Prof. L. Hosák z Univerzity Palackého v Olomouci, s nímž
spolupracoval, chtěl, aby se manžel stal jeho nástupcem. Přinutil ho, aby si udělal kandidaturu věd a aby začal
pracovat na habilitační práci. Následující léta „Pražského jara“ využil manžel ke studijním cestám do Rakouska
a Německa a naopak – do šumperského archivu jezdili studovat vysokoškoláci z Rakouska (Ferdinand Zeller
a Helmut Konrad). Přibývalo kontaktů a s nimi další návštěvy v cizině, což se jistě StB nezamlouvalo. Proto byl
podruhé v životě manžel vyhozen ze své milované práce. Důvodem byly právě jeho cesty do zahraničí a styk se
západními cizinci. Bylo to v roce 1976, krátce poté, co vyšel sborník „700 let města Šumperka“, na kterém manžel
dlouho a usilovně pracoval. Ještě takto jim posloužil, a pak ho vyhodili. Tenkrát mi ho bylo opravdu líto. Na
sborníku se velice nadřel a byl tehdy velmi vyčerpaný. Taková však byla tehdy doba. „Uchytil se“ poté jako řadový
zaměstnanec muzea. V roce 1977 nás navštívil opět Helmut Konrad – nyní už profesor univerzity v Linci (pozdější
rektor univerzity v Grazu). Nevěděli jsme ale, že veze od rakouských demokratů finanční pomoc Chartě 77. StB
o tom však věděla – Prof. Konrada vyhostila ze země a manžela vyslýchala celý den, dokonce mu hrozila
i vězením. Mnohé podrobnosti o tomto výslechu mi manžel sdělil až o mnoho let později. Nikdy mi nepřidělával
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své starosti a trápení, za což jsem mu
vděčna.
Teprve po roce 1989 mohl manžel plně
uplatnit své vědomosti. Již jako důchodce
byl
slavnostně
jmenován
docentem
československých dějin na UP Olomouc –
svou habilitační práci měl už napsanou
v roce 1970, jen ji vytáhl ze šuplíku.
Zastával rovněž funkci odborného asistenta
pro
obory
československé
dějiny
1526 – 1780 a pomocné vědy historické
na Slezské univerzitě v Opavě, která jej
požádala o spolupráci nedlouho po svém
založení v roce 1992. Byla to pro něj šťastná
s autorkou rozhovoru
léta, kdy byl ještě hodně činný. Po roce 1989
např.
založil v Šumperku
pobočku
Moravskoslezské křesťanské akademie, podílel se na spolupráci mezi Šumperkem a jeho německým partnerským
městem Bad Hersfeldem aj. Když onemocněl, jeho studenti jezdili na konzultace se svými diplomovými pracemi
za ním domů. Měli ho velice rádi. Ještě týden před smrtí hodnotil tři doktorandské práce. Práci ale už nedokončil.
Zemřel 24. 11. 2004 na srdeční slabost.
Jaké jste měla v životě zájmy? Které Vám zůstaly dodnes?
Oba s manželem jsme milovali četbu knih. Rovněž mám ráda vážnou hudbu, zvláště operu, ale také slovácké
písničky, cimbálovku, protože mojí druhou rodinou – ne pokrevní – jsou přátelé ze Svatobořic a Mistřína. Za nimi
jsem jezdívala šedesát let a přátelí se s nimi dodnes i moje děti a vnuci.
Máte rozečtenou nějakou knihu, rozkoukaný nějaký zajímavý seriál či film, či upřednostňujete spíše klid
a ticho?
V posledních letech mi nejvíce slouží rozhlas (Proglas), časopisy a noviny. Televizní pořady sleduji vzácně, zprávy
denně. Jsem ráda „v obraze“, proto se zajímám o současné dění. Ticho a klid ale také vyhledávám, potřebuji je
k modlitbě, které věnuji – čím jsem starší – stále více času.
Vypadáte stále svěží. Co obvykle děláte pro své duchovní, psychické a v neposlední řadě i pro fyzické zdraví?
Mám ráda vycházky do přírody, ale také mě zajímají změny ve městě. Nejlépe, když jde někdo z rodiny se mnou a
mohu se ho držet. Jinak chodím i sama, ale s hlavou sehnutou, abych nezakopla, a nevidím nic.
Rovněž se snažím, aby vše kolem mě mělo svůj řád. Každá věc v mém bytě má své místo a svoji historii. Manžel
vždy říkal, že jsem také archivářka, ale rodinná. Kromě mnoha knih, které všude kolem vidíte, zde máme mnoho
alb - rodinných i pracovních, které dokumentují jak naši rodinnou historii, tak manželovu práci. Najdete zde i
spoustu dokumentů, dopisů, pohlednic od přátel…
Nikdy jsem si nemohla dovolit mít v bytě či ve věcech nepořádek, nevěděla jsem totiž, kdy nebo kdo za manželem
přijde. Chodili k nám jeho studenti, významné osobnosti, spolupracovníci, známí, přátelé. I já jsem musela o sebe
dbát – nemohla jsem je uvítat neupravená.

Na zakončení roku, v silvestrovskou noc, jste tradičně zváni na půlnoční bohoslužbu
„v kostelíčku“ u Bludova. Přesně ve 24.00 tam začne mše svatá. Přijďte udělat první
krok do nového roku v Boží přítomnosti a v radostném společenství bratří a sester.
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Co pro Vás v životě nejvíce znamená?
Nedávno jsem poslouchala na Proglasu myšlenku na den. Nějaký kněz tam vyprávěl, že byl s ostatními kněžími
na horách a jak bylo důležité, že se při výstupu všichni drželi jednoho pevně ukotveného záchranného lana.
Připadlo mi to výstižné – i v mém vlastním životě se mohu držet záchranného lana, kterým je pro mě především
víra a má rodina.
Děkuji paní učitelce Spurné za velmi laskavé přijetí, za možnost nahlédnout do soukromých materiálů
a dopisů i za nepřeberné množství vzpomínek nejen na jejího manžela, ale i na mnoho osobností, odborníků
či obyčejných lidí, kteří prošli jejím životem. Jistě stojí za zmínku, že soukromým i profesním životem
Doc. PhDr. Františka Spurného, CSc se ve své práci dlouhodobě zabývá studentka historie Zuzana Haraštová.
Ve své magisterské práci se zabývala Čarodějnickými procesy a spoluprací Františka Spurného s Václavem
Kaplickým (kniha Kladivo na čarodějnice). V rámci doktorandského studia si podala žádost o grant. V dopise
z března tohoto roku výše jmenovaná studentka paní Spurné píše: „… v němž bych se zabývala životními osudy,
odbornou, vědeckou, pedagogickou a vůbec kulturní dráhou Františka Spurného, který byl k mé velké radosti
schválen“. Práce přinese pohled na Františka Spurného nejen jako na historika, ale i jako na manžela, tatínka,
dědečka a přítele.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

ROK VÍRY
V minulém čísle jsem vám psal k „Roku víry“, který by se měl dotknout
každého z nás a neodehrávat se jen „nad našimi hlavami“. Byla řeč o odpustcích,
o „škole modlitby“, čtení Katechismu či duchovní literatury. Všechno platí.
„Malá škola modlitby“ by se měla rozběhnout po skupinkách s pomocí kněží
v nejbližších týdnech.
Na začátku adventu jsme pozváni, abychom se v Roce víry zaměřili i na
náš vztah k Eucharistii. Rok Eucharistie – třetí v řadě v rámci přípravy na oslavy
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu – se má stát součástí našeho
prožívání roku víry. Mysterium fidei – tajemství víry – vždyť tato slova slyšíme
pokaždé ve vrcholném okamžiku mše svaté, hned po proměňování …
Otec arcibiskup nám dnes ve svém pastýřském listě nabízí několik možností – pokud jste si je
nezapamatovali – zde je máte ve stručné formě:
V ROCE EUCHARISTIE:
Pozvěme na mši sv. ty, kteří se od farního společenství vzdálili.
Nabídněme přípravu ke sv. přijímání těm, kteří se k přijímání dosud nedostali nebo z dětství vše
zapomněli.
Pamatujme na nemocné a staré v rodině nebo v sousedství, aby měli příležitost sv. přijímání doma.
Pokud nám nějaká překážka brání v přijetí Eucharistie, přijímejme Pána Ježíše alespoň duchovně.
Využijme každé příležitosti, kdy jdeme kolem kostela, abychom aspoň na chvíli Pána pozdravili.
Udělejme si v tomto roce častěji čas na společnou adoraci.
Není to snad další docela konkrétní návod, co dělat, aby nám Rok víry a Eucharistie neprošel jen tak nad hlavou …
P. Slawomir Sulowski
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
V dalším pokračování našeho tématu
o svátostech se zaměříme na druhou iniciační svátost,
biřmování. Všimneme si především toho, v čem
konkrétně nám může pomoci, jak je schopna nás
povzbudit, posílit a také uzdravit.
Svátost biřmování, jak už bylo řečeno, patří
spolu se křtem a eucharistií ke svátostem iniciačním.
Má intenzivněji uvádět do spojení člověka s Bohem a
do společenství lidí; do vztahu, lásky a služby. Skrze
dary Ducha má být posíleno – biřmováno (biřmování
– z latinského
„confirmatio“,
což
znamená
„upevnění, posila, stvrzení“) všechno, co je slabé
díky slabostem naší přirozenosti: Bůh od nás
neočekává víc, než jsme schopni dát. Naším
problémem je, že si myslíme, že musíme všechno
dokázat sami. U Boha o něčem takovém nemůže být
řeč. Proč se stal člověkem? Proč nám dal svého
Ducha? Snad, aby nás ponechal vlastnímu osudu?
Slova faráře arského: „Má-li člověk Ducha svatého,
jak sladké jsou mu námahy tohoto světa,“ se zdají být
dobrým měřítkem: čím víc si stěžujeme pod tíhou
denní práce, tím lépe poznáváme, jak málo se
necháváme inspirovat Duchem svatým a zároveň, jak
těžkopádné a monotónní je ovoce naší práce.

Druhý vatikánský koncil s velkou naléhavostí
zdůrazňuje, že jsme naprosto odkázáni na Ducha
svatého a jeho dary, když praví: „Věřící jsou
biřmováním utvrzeni v síle Ducha svatého a sám Pán
je pověřuje apoštolátem“ (AA 3). Koncil zde nemá na
mysli „mimořádný dar“ proroctví, nýbrž prosté –
často skryté – svědectví křesťana v každodenní
službě. V koncilní konstituci o liturgii je to uvedeno
ještě prostěji: „Liturgie svátostí působí, že Boží
milost posvěcuje skoro každou životní událost
věřících, jsou-li dobře připraveni“ (SC 61). Jinými
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slovy: Není rozhodující, co děláme, ale jak to děláme,
přesněji řečeno, jakým způsobem jsme tu pro druhé.
Velmi často není „práce pro druhé“ ničím jiným, než
útěkem před tím „být s druhými“. Přispěním Ducha
svatého, uděleného nám zvláštní měrou ve svátosti
biřmování, by se právě tomuto útěku do aktivismu
mělo zabránit.
V souvislosti s biřmováním hovoří Druhý
vatikánský koncil o posvěcení laiků: „Jsou posvěceni
(působením biřmování) na královské kněžstvo a
svatý lid (srov. 1Petr 2,4-10), aby svou veškerou
činností přinášeli duchovní oběti a po celém světě
vydávali svědectví Kristu. Svátosti… jim vlévají a
probouzejí v nich tu lásku, která je jakoby duší
veškerého apoštolátu“ (AA 3). Skutky křesťanů
nemají tedy žádný smysl samy o sobě, smysl totiž
získávají v té míře, v jaké jsou přinášeny jako oběť,
aby se tím staly svědectvím o Kristu. To potvrdila
Matka Tereza, když řekla: „Bez víry v Krista není
lásky – a bez lásky není služby chudým.“
Z toho, co nás učí Druhý vatikánský koncil,
je jasné, že biřmování není nějaká jednorázová
událost, ale začátek uzdravujícího procesu, který
prochází celým naším životem. Proto je důležité, aby
ti, kterým je udělována svátost biřmování, byli
seznámeni s úkoly, pro jejichž splnění přijaté dary
opravdu potřebují. Je potřeba, aby uzdravující a
posilující účinek těchto darů sami zakusili a svědčili
o něm před druhými. I z tohoto důvodu nabízíme ve
farnosti různá společenství, kde je možné přijaté dary
rozpoznávat, růst v nich a nacházet inspiraci, jak jimi
sloužit konáním konkrétních skutků vůči svým
bližním, potřebám farnosti, církve…
Mezi tyto konkrétní skutky může patřit
například také to, co ve svém zamyšlení nad
biřmováním uvedl P. František Petrik: „Jednou za
měsíc budu v domově důchodců s těmi, které žádný
rodinný příslušník nenavštěvuje; začnu ministrovat;
zpívat ve schole; budu vést skauty; začnu pracovat na
úklidu a výzdobě našeho kostela; pomůžu při různých
opravách a brigádách; zorganizuji letní tábor pro děti;
pomohu jako dobrovolník v charitě. Ale také: Budu
se modlit za církev; budu se obětovat za církev. Nebo
– a ani to není zanedbatelné: Každou sobotu doma
uklidím; po nedělním obědě umyji nádobí; poslechnu
rodiče vždy napoprvé. Nebo ještě jiné oblasti:
Přestanu kouřit; pít; brát drogy; žít nevázaným
životem, atd.“
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„Mnoho katolíků má svátosti křtu a biřmování spojeny s dávnou
minulostí, ale minimálně se svou přítomností. Prostě je mají uloženy s
ostatními dokumenty a životními památkami v jakémsi důležitém šuplíku
– a dost. O jejich vlivu na svou vlastní přítomnost jsou většinou pramálo
přesvědčeni. A přece – máloco má v lidském životě tak trvanlivý a tak
zásadní účinek, jako tyto svátosti.
Křest a biřmování působí v našem životě stále, a to i u těch, kdo z
nějakého důvodu nemohou přistupovat k jiným svátostem.
Jak z nich může růst naše víra a každodenní praxe? Velmi
stručně řečeno – nestačí vědět, že jsme byli pokřtěni a biřmováni, ale je
třeba vědět, co se s námi stalo – a co tedy trvá. Křtem jsme připodobněni
Kristu a včleňujeme se do jeho těla – církve. To se týká nás celých,
našich vztahů, našeho zdraví, našeho uplatnění a naplnění života v Bohu.
Biřmování pak toto včlenění dovršuje a otevírá nám zcela nevratně
přístup k potřebnému obdarování Duchem svatým.
Obě tyto svátosti nám tedy zaručují, že patříme k Bohu a že jsme
patřičně vybaveni k tomu, abychom Boží věci konali. A to i navzdory naší
křehkosti, nedokonalosti, váhavosti.“ (P. Aleš Opatrný, Můžeme se ještě
změnit?)
P. Petr Káňa

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele,
Kostelní nám. 4, Šumperk
2. ledna 2013 v 19.00 hod.
zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4, Šumperk
Gottfried August Homilius (1714 – 1785) – Weihnachtsoratorium
Vánoční oratoria se jako specifický hudební žánr objevují
nejdříve v protestantské hudbě 17. století. Zpracovávají biblický
příběh o narození Ježíše. Nejprve opisovala text Lukášova
evangelia, stále častěji se však v oratoriích rozvíjelo drama
obohacené přímou řečí.
Gottfried August Homilius byl žákem Bachovým. Jako
ředitel tří drážďanských kůrů musel stejně pilně pracovat. Jeho dílo
bylo obsáhlé a největšího rozkvětu dosáhlo v 19. století.
Vít Rozehnal
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ANTONIETTA MEO

SVĚTEC MÉHO SRDCE

15. prosince 1930, Řím – 3. července 1937, Řím, Itálie
Antonietta, zvaná též Nennolina, byla italská dívenka; přemýšlivá, pozorná a
odvážná, se silným charakterem a nebývalým náboženským cítěním. Svou
lásku a oddanost k Bohu vyjadřovala láskyplnými psaníčky Ježíši a Marii. V
pěti letech těžce onemocněla nevyléčitelným sarkomem a na jaře 1937 jí byla
amputována levá noha. Operace však nepřinesla očekávaný výsledek a v
červnu téhož roku jí byla kvůli postupujícím metastázám vyňata ještě tři žebra.
Několik dní poté, 3. 7. 1937, umírá. Antonietta během své nemoci nevýslovně
trpěla, nikdy si však nestěžovala a hrdinně obětovala své utrpení za záchranu
co nejvíce duší. Nechtěla také, aby se lidé modlili za její uzdravení, ale za to,
aby se stala vůle Boží. Její slova byla: „Jsem ráda, že ve chvílích, kdy mě
ošetřují, mohu nabízet svou bolest Ježíši za obrácení hříšníků.“ Antonietta,
druhým jménem Terezie (podle Terezie z Lisieux), jednou ve vztahu k této své
patronce řekla: „Ona slíbila, že nechá padat z nebe déšť růží. Já sešlu déšť
lilií, protože se v nebi budu stále modlit za spásu duší.“ Život Antonietty byl
mimořádný a na svůj věk velmi vyzrálý. Svou přítomností nám ztělesňuje nový způsob svatosti v historii Církve,
který je uskutečnitelný v každém věku. Proces blahořečení byl zahájen v r. 1942. Pokud se bude i nadále plynule
rozvíjet, může se Antonietta stát nejmladší světicí, která nezemřela mučednickou smrtí a přesto byla katolickou
církví uznána.
Antonietta se narodila jako čtvrté dítě svých rodičů. Její starší sestra se jmenovala Margherita. Další dva
starší sourozenci zemřeli předčasně. V rodině vládl hluboce katolický duch. Nennolina, jak ji rodiče a příbuzní
nazývali, byla živé, veselé a zvídavé dítě.
Nebyla ještě ani pětiletá, když rodiče zpozorovali na jejím levém koleni otok. Nejdříve si mysleli, že si
koleno někde narazila. Ale Antoniettiny bolesti nepřestávaly. Nové lékařské vyšetření konstatovalo: rakovina kosti.
Je předána do nemocnice, lékaři radí nohu amputovat. Když chce maminka připravit dcerušku na nadcházející
operaci, řekne jí: „Nennolino, kdyby Ježíš chtěl od Tebe všechny Tvoje hračky, dala bys mu je?“ Antonietta
odpověděla s jistotou: „Ano, maminko.“ Maminka pokračuje: „A kdyby Ježíš chtěl od tebe obě Tvoje ruce?“
Po krátkém zamyšlení maličká odpoví: „Ano, maminko, kdyby to Ježíš chtěl, i ruce.“ Nestěžuje si, nepláče.
Jednoho dne řekne rodičům: „Dnes jsem misionářka!“, čímž myslí, že všechny nepříjemnosti toho dne obětuje
za misionáře. Jindy věnuje své utrpení papeži, církvi, za světový mír či k záchraně hříšníků. Její matka pochybuje,
zda malá vůbec registruje, co se s ní děje. Proto chce navázat na rozhovor o darování ruky Ježíšovi a dostane
od Nennoliny tuto odpověď: „Je tolik hříchů ve světě, za které musí někdo dělat pokání.“
Dne 25. dubna 1936 podstoupila Antonietta amputaci nohy. Nosila protézu, s kterou se pohybovala,
dováděla a také mohla poklekat k modlitbě. Rodiče se rozhodli, že dojednají předběžný termín jejího prvního
svatého přijímání. Právě v té době začala Antonietta nejprve matce a starší sestře diktovat svá malá psaníčka
a následně je psala také sama. Každý večer položila tato psaníčka k sošce Jezulátka u svého lůžka, aby Ježíš v noci
přišel a přečetl si je. První psaníčko pochází z 15. září 1936. Pětiletá Antonietta diktuje: „Milý Ježíši, dnes jdu
na procházku a navštívím sestry představené a řeknu jim, že bych chtěla jít o Vánocích k prvnímu svatému
přijímání. Ježíši, přijď co nejdříve do mého srdce, abych tě mohla pevně přitisknout k sobě a políbit. Ježíši, chci,
abys navždy zůstával v mém srdci.“
Když začala Antonietta chodit v říjnu 1936 do základní školy, chtěla se co nejrychleji naučit psát, aby
mohla psaníčka vlastnoručně podepisovat: Antonietta a Ježíš. Před Vánocemi a velkou událostí prvního svatého
přijímání počítá dny a hodiny, kdy k tomu dojde. Jeden den před velkým svátkem diktuje matce: „Milý Ježíši, až
budeš zítra v mém srdci, dívej se na moji duši jako na jablíčko. A jako má jablko jádra, tak udělej, aby v mé duši
byla malá schránečka. A jako pod černou slupkou jádra je bílé jadérko, tak zanech v mé komůrce svoji milost, která
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z něj učiní bílé jadérko.“ Tehdy ji matka přerušila a ptala se na vysvětlení tohoto hlubokého přirovnání, pro ni zcela
neznámého. „Kdo ti to řekl? Vzala ve škole učitelka jablko, aby vám to vysvětlila?“ „Ne, maminko,“ odpověděla
dívka upřímně, „to neřekla učitelka, to jsem si tak vymyslela.“ Pak uzavřela své myšlenky prosbou: „Ježíši, dej,
aby tato milost byla vždy se mnou.“
V květnu 1937 přijme Antonietta svátost biřmování. V předvečer
píše neurovnanými velkými literami do svého deníku: „Budu voják
Boží!“ Pak její nemoc prudce pokročí. K zděšení rodičů začne sama
mluvit o smrti. Když jí otec odporuje: „Ale dítě, jak bych pak neměl
plakat,“ odpoví mu: „Musíš se přinutit. Ostatně já tě z nebe nenechám
plakat.“ Trpí dušností, zoufale kašle, nemůže rovně sedět a je připoutána
na lůžko. Ale když se jí ptají, jak se jí vede, řekne vždy: „Vede se mi
dobře.“
Dne 2. června píše poslední psaníčko. Matka vzpomíná: Sedla
jsem si k ní na lůžko a psala jsem, co mi s námahou a obtížemi diktovala:
„Milý ukřižovaný Ježíši, mám tě ráda, mám tě velice ráda! Chtěla bych
být u tebe na Kalvárii. Milý Ježíši, dej mi potřebnou sílu, abych vydržela
bolesti, které ti obětuji za hříšníky.“ V tom okamžiku ji přepadl prudký
kašel a silné dávení, ale jakmile to povolilo, chtěla ihned diktovat dále:
„Milý Ježíši, řekni Duchu Svatému, aby mě osvítil láskou a naplnil svými
dary. Milý Ježíši, řekni Matce Boží, že ji velice miluji a že chci být u ní.
Milý Ježíši, chci ti stále říkat, že tě mám velice ráda. Milý Ježíši, odporoučím ti svého duchovního otce. Dej mu
potřebné milosti. Nejmilejší Ježíši, svěřuji ti své rodiče a Markétu. Tvoje dítě ti posílá tisíc pusinek.“ Zachvátil mě
náhle prudký vzdor, když jsem viděla, jak trpí, a v záchvatu zlosti jsem list zmačkala a hodila do přihrádky.
O několik dní později povolal Antoniettin doktor papežského domácího lékaře profesora Milaniho
k Antoniettě a prosil ho o radu. Prof. Milani řekl, že stav dívenky je velice vážný, musí být tedy dopravena do
nemocnice k nové operaci. Pak zůstal ještě chvíli a hovořil s Antoniettou. Divil se, jak všechny ty bolesti snáší,
aniž si stěžuje. Antoniettin otec mu vyprávěl o psaníčcích, která psala. Papežský lékař požádal, zda by si mohl
přečíst to poslední, a matka neměla odvahu nevyhovět jeho prosbě. Vytáhla dopis ze zásuvky, kam ho den předtím
strčila, a ukázala mu ho. Když ho přečetl, řekl, že by chtěl o Antoniettě mluvit s papežem, a žádal o povolení, aby
si dopis mohl vzít s sebou. Další den zastavilo před domem vatikánské auto. Zvláštní posel papeže Pia XI. přinesl
dítěti apoštolské požehnání. Papež vzkázal, že byl dopisem hluboce dojat. Také prof. Milani prosil Antoniettu, aby
ho odporučila Pánu a vyprosila mu ty dary, o které ho sama prosila.“
Rakovina zatím napadla celé tělo. Antoniettin stav se zhoršil. Trpěla strašnou dušností. Museli jí vyjmout
tři žebra, ale vzhledem k značné slabosti pacientky mohl být zákrok proveden jen při místním umrtvení. Matka se
pokoušela ji těšit, slibovala jí cestu k moři, když všechno vydrží. Antonietta na to odpověděla: „Mami, zůstaň
veselá, buď spokojená, ani ne za deset dní odtud odejdu.“ Těmito deseti dny oznámila Antonietta den a hodinu své
smrti.
Protože stále zářila veselostí a radostí, kladla si matka otázku, zda dítě vůbec trpí. Šla za ošetřujícím
lékařem a chtěla mít jasno: „Pane doktore, řekněte mi pravdu, má Antonietta bolesti?“ – „Ale paní Meo, co to
kladete za otázku! Mlčte. Bolesti jsou nesnesitelné.“ – „Vrátila jsem se k její postýlce, nebyla jsem schopná ovládat
svůj hlas a poprvé jsem řekla: – Antonietto, požehnej svou maminku.“ – S velkou námahou mi udělala křížek
na čele.“ Kněz pak přinesl svátosti umírajících. Antonietta něžně políbila kříž od prvního svatého přijímání.
Za ranního úsvitu 3. července 1937 přistoupil otec k jejímu lůžku, narovnal jí polštář a chtěl ji políbit. Antonietta
šeptala: „Ježíši, Maria, … maminko, tatínku …“ Její pohled byl nehybně upřený, usmívala se, pak se naposledy
hluboce nadechla a vydechla.
Dne 5. července 1937 byla pohřbena v bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského v Římě. Brzy po její smrti se
objevily první životopisy a udála se první uzdravení na její přímluvu. Pán skrytým způsobem ovlivňoval duše skrze
příběh života této sotva sedmileté dívky a dovolil pronikat do tajemství oné moudrosti, která je odepřena
domýšlivým a odhaluje se neurozeným. Roku 1972 byl ukončen diecézní proces přípravy pro blahořečení. Byl to
právě věk dívky, který dělal tento proces tak obtížným. I když žádný předpis církevního práva neobsahoval věkové
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omezení, v jehož hranicích by se proces blahořečení měl pohybovat, teprve až v r. 1981 bylo řečeno, že církev
naprosto uznává, že i děti mohou vykonat význačné činy a podat svědectví víry, naděje a lásky, a tudíž mohou být
povýšeny k poctě oltáře.
Antonietta Meo přijala dar, jenž jí umožnil věrně žít své povolání. Její krátký život se dá dobře vyjádřit
pomocí dvou slov – radost a naděje. Žijeme v době bohaté na materiální prostředky, ale tak chudé na radost
a naději. Kéž nás Pán na přímluvu Antonietty Meo naplní radostí a nadějí!
Anička Rozsívalová

KOSTEL SV. IZIDORA V NOVÝCH LOSINÁCH
Podhorská ves Nové Losiny, ležící na půli cesty mezi Šumperkem a Jeseníkem, patří mezi mladší obce
šumperského děkanátu.
Obec založil Václav ze Zvole roku 1561 a rychtářem ustanovil Michaela Reuttera, zároveň obci přiznal
právo várečné (vařit pivo), mít pilu, pekaře i další řemeslníky, kteří přišli většinou z Velkých Losin. Historicky
vždy Nové Losiny přináležely ke kolštejnskému (brannenskému) panství a do Branné byly také přifařeny.
Možná již při založení obce stála na kopečku nad ní (ale to není jisté) dřevěná kaplička. 17. století se na
Brannensku neslo v duchu reformace a třicetileté války. Obec se z jejích následků dlouho vzpamatovávala. Až roku
1711 se začala stavět kaple (současné kněžiště) sv. Izidora – patrona zemědělců. Dle údajů si barokní kaple
na vysvěcení musela počkat až do roku 1722.
Roky 1777 a 1820 přinesly další změny, obec rostla a s ní rostl i kostel. Postavila se klasicistní loď a věž.
Nový oltář i vybavení a oltářní obraz od Josefa Rottera svědčí o zbožnosti tehdejších novolosinských farníků. Léta
Páně 1784 se Nové Losiny staly farností (do níž patřily osady Labe a Josefová). Fara se stala jak centrem
duchovním, tak i místem vzdělávání, její součástí byla totiž i škola.
20. století ozdobilo kostel vitrážemi v oknech, lidem ale přineslo dvě světové války. První válka vzala
kostelu zvony a obci několik desítek duší. Památce mrtvých je věnován pomník před kostelem. Druhá válka byla
krutější a hrozivější. Losiny musely opustit nejen zvony, odešla hlavně většina německých obyvatel.
Po válce přišli noví lidé ze všech koutů našeho státu. Trvalo dlouho, než se různé charaktery a různé
povahy sžily s horským krajem. Lidí tu bylo méně,
farnost však stále žila. Další ránu farnost dostala, když
byl místní farář P. Beran za své kázání zbaven státního
souhlasu. Ještě před tím však stihl s bratry salesiány
kostelík opravit.
Později odlétli andělé z oltáře a odešla i křížová
cesta, ze které zůstaly jen tři obrazy (dnes jsou v Branné).
Co zloději neukradli, dalo se do depozitáře.
V současnosti patří kostel sv. Izidora do hanušovické
farnosti. Němečtí rodáci dali peníze na střechu, křížová
cesta je z hanušovického kostela. Obnovuje se tradice
hodů. Chrám sv. Izidora i obec Nové Losiny ožívá.
Josef Faltičko

Srdečně zveme na sv. Štěpána 26. 12. 2012 do kostela sv. Izidora v Nových Losinách
15:00

mše svatá + zpívání koled

cca 16:00

jazzový vánoční recitál (koncert), hrají: Jan Firla a Zdeněk Dočekal

vstupné dobrovolné
farnost Hanušovice
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XIV. ROČNÍK ADVENTNÍCH KONCERTŮ 2012 V ŠUMPERKU
Již po čtrnácté připravujeme v době adventní cyklus čtyř
koncertů, které mají nejen přinést zajímavý hudební zážitek,
ale také pomoci některým neziskovým organizacím v našem
městě.
Letošní cyklus zahájí koncert, který se uskuteční na
1. neděli adventní – 2. 12. v 16 hod. v klášterním kostele a
bude to koncert velmi netradiční. Je věnován památce
úžasného skladatele a člověka Jaroslava Ježka, od jehož smrti
v letošním roce uplynulo sedmdesát let.
Koncert dramaturgicky připravil absolvent Ježkovy
konzervatoře a výborný klavírista Zdeněk Dočekal, který na
něm doprovodí pětici mladých interpretů.
Výtěžek tohoto koncertu bude věnován Domovu Paprsek
v Olšanech. K jeho klientům patří i autor letošní pohlednice
Jakub Hříbek, který své vánoční přání namaloval ústy.
Pohlednice s jeho přáním letošnímu ročníku Adventních
koncertů věnovalo nakladatelství UMÚN sdružující malíře
s tělesným postižením malující ústy a nohama. Toto
nakladatelství vzniklo v ČR v roce 1993 a je úzce spjato
s celosvětovým sdružením stejného zaměření. Pohlednice si
bude možné koupit na koncertech, v knihkupectví Duha nebo
na vánočním jarmarku ve Vlastivědném muzeu.
Druhý koncert bude již tradičně věnován Základní speciální škole Pomněnka v Šumperku. Začíná 9. 12.
v 16 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele. Zazní na něm skladby šumperského varhaníka Jana Horníčka
a židovské písně v podání Avonotaje, který si letos přizval mladého klarinetistu Tomáše Žůrka.
I třetí letošní koncert nabízí pro určitou část posluchačů skutečný hudební skvost. Poprvé v Šumperku
přivítáme kytaristu, zpěváka a skladatele Vladimíra Veita, který je mnohými označován za otce českého folku.
Dlouholetý spolupracovník Jaroslava Hutky, jemuž napsal řadu písní, i autor řady písní na texty českých básníků,
vydal v loňském roce nové CD Písničkář v produkci Vladimíra Merty. Nová nahrávka byla kritiky kladně přijata:
„Jemná a křehká poezie na desce plné nenápadných, ale dobře zapamatovatelných melodií navazuje na to nejlepší
z českého městského písničkářství let šedesátých a sedmdesátých“. Koncert se uskuteční v neděli 16. 12. v 16 hod.
v Evangelickém kostele a jeho výtěžek bude věnován šumperskému dennímu stacionáři Volba, který provozuje
o.p.s. Pontis Šumperk.
Poslední koncert pak bude zcela tradiční – předvánoční koledování v pondělí 17. 12. v 17 hodin, což je
dobře nejen pro Dětské centrum Pavučinka, kterému jeho výtěžek tradičně připadne, ale také pro všechny, kteří se
na zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru u radnice každoročně těší.
Letošní adventní koncerty se opět mohou uskutečnit díky ochotě a podpoře všech spolupořadatelů, jimiž jsou
Město Šumperk, Centrum pro rodinu, Římskokatolická farnost, Sbor ČCE a Dům kultury.
Hana Havlíčková

Požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky bude
v pátek 4. 1. 2013 při mši svaté v 18 hod. v Šumperku.
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života
S Mgr. Pavlínou Vaculkovou. Objednávky na tel. 777 988 864.
Sedmikrásek
Program pro předškolní děti a jejich maminky. Každou středu od 9.30 do 11.30 na farním středisku. Kromě tradičních prvků (modlitba, cvičení, zpívání, říkadla) nabízíme adventní a vánoční program
21. 11. – pečení perníkových hvězdiček (popř. i jiných tvarů) na jednoduchý perníkový" svícen.
29. 11. – zdobení perníků a výroba jednoduchého svícínku. 6. 12. – výroba papírového adventního věnce a
výzdoby do oken
13. 12. – vánoční říkadla a písničky, společné tvoření velkého sněhuláka
20. 12. – vánoční besídka
Mikuláš pro nejmenší s výtvarnou dílnou
4. 12. 15.00 – 16.45 na farním středisku: 15.00 – 15.45 výtvarná dílna, 16.00 – 16.45 setkání s Mikulášem
a andělem. Příspěvek na mikulášský balíček a tvořivý materiál – 40 Kč. Přihlášky na 731 402 395.
Adventní odpoledne pro ženy – pátek 14. prosince 2012 na farním středisku
15.30 – 16.00 – adventní zamyšlení
16. 00 – 17.00 – ochutnávka z nabídky Kurzu efektivního rodičovství s lektorkou Mgr. Marií Kaňovskou
- Jak porozumět svým dětem a rozvíjet rodičovskou sebedůvěru
- film Efektivní rodičovství
17.00 – 17.45 – adventní zamyšlení (2. část) s modlitbou
18.00 – 18.45 – mše svatá
19.00 – vzájemné sdílení u punče
Info na www.cprsumperk.estranky.cz, přihlášky na 731 402 395, vstupné 40 Kč/osobu
Pravidelné aktivity
Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou každé pondělí od 16.30 do 18.30 na farním středisku;
(cena za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč).
Cvičení s rehabilitačními prvky s Ing. Marií
Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30
na farním středisku; 25 Kč/lekce.

Adventní koncerty v Bludově

Angličtina pro začátečníky
Začátek od 18. 9. vždy na farním středisku.
1. skupina Začátečníci I. + III. 16.15-17.15
2. skupina Začátečníci II. 17.30 - 18.30

neděle 2. prosince 2012, 16.00 hodin
Q VOX – Mužské vokální kvarteto

Němčina pro začátečníky
Začátek od 20. 9. 2012 vždy ve čtvrtek od 16.00
v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX ,
M. R. Štefánika 28.
Cena za pololetí 1 170,- Kč. Lektorka: Mgr. Alice
Jurčíková

neděle 16. prosince 2012, 16.00 hodin
MOTÝLI – Šumperský dětský sbor
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kostel sv. Jiří

neděle 9. prosince 2012, 16.00 hodin
Classic band – Dechový mládežnický soubor

pátek 21. prosince 2012, 18.00 hodin
CARMEN – Smíšený pěvecký sbor Zábřeh
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2012
Datum
3. adventní
neděle

16. 12. 2012

středa

19. 12. 2012

čtvrtek

20. 12. 2012

Obec
BRATRUŠOV
RAŠKOV
LOUČNÁ
SOBOTÍN
D. STUDÉNKY
S. MĚSTO
CHRASTICE
NOVÝ MALÍN
HANUŠOVICE
ŠUMPERK
BLUDOV
BOHUTÍN
V. LOSINY
RAPOTÍN

Zpovídání
Po mši sv.
Po mši sv.
15:30-16:00
17:00-18:00
15.15-16.15
15:00-16:00
Po mši sv.
16.30-18.00
16:00-17:00
17:00 -18:00
15:30-17:30
16:00-17:00
15.30-17.00
17.00-18.15

Zpovědník
P. Michal Krajewski
P. Petr Káňa
P.Slawomir Sulowski
P.Slawomir Sulowski
P. Milan Palkovič
P. Slawomir Sulowski
P.Slawomir Sulowski
P. Milan Palkovič
P. Otto Sekanina
P. Piotr Grzybek
P. M. Krajewski, P. P.Káňa, P. S.Sulowski
P. František Janíček
P. Otto Sekanina
P. Milan Palkovič

pátek

21. 12. 2012

sobota

22. 12. 2012

RUDA/M

10:00-12:00

P. Petr Káňa, P. Petr Dolák,
P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski

4. adventní
neděle

23. 12. 2012

ŠUMPERK

15:00-18:00

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,
P. Petr Káňa, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič

Mše sv.
10:30
10:30
16:00
18:00
16.15
16:00
17:00
18.00
17:00
18:00
17:30
17:00
17.00
18.15
18:00

PRO POVZBUZENÍ…
Šel jsem jedno mlhavé ráno s naší Anežkou do školky přes nábřeží kolem řeky Otavy. V ranní mlze tam
sedělo několik rybářů a tupě zírali na klidnou hladinu řeky.
Odpovídaje na neustálé otázky naší malé holčičky, sledoval jsem rybáře i jejich splávky. Najednou se
začal jeden splávek potápět. Vlasec se napínal a rybář rychle popadl prut. Nastal boj o život, kdy se
chycená ryba nechtěla dát tak lacino. Na břehu jsme s Anežkou tiše drželi rybě palce.
Přemýšlel jsem o člověku, jenž se podobně chytil na návnadu, která vypadala tak žádostivě. V konečném
důsledku však hřích bolí a boří mnoho dobrého v našem životě.
Anežka mi pevně tiskla ruku. Bylo jí líto ryby, která byla v podběráku vytahována na břeh.
Pak se ale stalo něco, co nám oběma vyrazilo dech. Rybář si pěkného kapra prohlédl a najednou žbluňk!
Hodil ho zpátky do vody. A já nově pochopil, co pro mě znamená Boží milost ...
Václav Vondráček
„Když vytáhneš rybu z vody, tak nemůže dál žít.
Právě tak je tomu s člověkem bez Boha“.
Sv. Jan Maria Vianney

A PRÁVĚ SKRZE SVÁTOST SMÍŘENÍ SE ČLOVĚK VRACÍ
DO SPOLEČENSTVÍ S BOHEM, TAK JAKO „RYBA DO VODY“
Tam&Tam – Číslo 12, ročník 3, prosinec 2012
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ
CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com)

. . . V BOHA . . . OTCE . . .
Dnes říci: „Věřím v Boha,“ je v mnoha směrech
slovem provokujícím. Je to slovo, u něhož můžeme
očekávat nesouhlas okolí, které se zdá být početnější,
než jsme my. Pro některé lidi nemá v podstatě hlubší
smysl, uznávají jenom to, co vidí a domnívají se, že
nemá smysl dál nic hledat. Pro jiné lidi je na světě
příliš zla a zdá se jim, že proto nemohou v Boha
uvěřit. Udělali si totiž svou představu o Bohu a ve
jménu téhle představy Boha odsoudili. Udělali si
představu o všemocném Bohu, který je zodpovědný
za to, aby všude nastolil pořádek a dobro. - Docela
upřímně mi tohle nedávno jeden člověk mého věku
řekl, že si myslí, že by to ten Pán Bůh měl dělat
trochu jinak, že by měl udělat pořádek. Zeptal jsem
se ho, jak by on podle tohoto pořádku dopadl, byl
upřímný - a tak potvrdil, že moc dobře ne.
Víte, tuhle námitku lidí, že nemohou věřit v
Boha, protože je to a to na světě - to bychom měli
brát vždycky nesmírně vážně. Jednak se tam můžeme
ledačemu přiučit a za druhé - těmto lidem je možné
celkem snadněji pomoci, protože je možné se s nimi
domluvit, že v takového Boha, jakého si představují,
ani my nevěříme.

A pak jsou lidé, kteří
uznávají, že „něco“ musí být,
kteří cítí, že to, co žijeme a to,
v čem žijeme, má svůj základ
někde mimo nás - někdo třeba
řekne „nad námi“. Možná, že
tito
lidé
jsou
schopni
poznávat dál.
Kromě toho, co jsem teď říkal, což jsou takové
ty nejběžnější názory nebo námitky, najdeme v
tlustých i tenkých knihách mnoho úvah o tom, kdo je
Bůh. A pokud jste se někdy někomu pokusili
vysvětlovat, víte sami, že to není snadné, i když s
Bohem žijeme. Ani pro nás to není snadné
vysvětlení.
Jakmile se totiž začneme ptát na to, jak bychom
mohli Boha definovat, popsat, jak bychom ten pojem
mohli vymezit, většinou se uvádíme do slepé uličky.
Takhle to nejde, Písmo svaté nikdy a nikde Boha
nedefinuje, ale Písmo mluví o tom, jak Bůh jedná. A
tak se nejdříve obrátíme ke Starému zákonu a
poslechneme si jednu starozákonní výpověď o Bohu,
která pro Židy znamenala mnoho. Je to úryvek z
knihy Exodus, který mluví o vyvedení Židů z Egypta.

Ex 14, 15 - 21
V čem je tenhle úryvek pro Starý zákon typický?
- V tom, že tam Jahve vystupuje jako Bůh jednající.
Izrael nebyl národ filozofů, v Izraeli neexistovala
filozofická spekulace. Izrael byl národ velmi
konkrétní. A proto znali Boha ve své konkrétní
zkušenosti - jednajícího Boha, toho, který je vedl,
který s nimi měl svůj plán, který jim připravoval
cestu a který byl s nimi nějakým způsobem v
kontaktu.
A proto je typická záležitost pro celý Starý

zákon, který představuje Jahve, Hospodina jako Boha
jednajícího, např. scéna setkání Mojžíše s Bohem u
hořícího keře. Není tam přímo řečeno, že Bůh je
milosrdný, ale je ukázáno jeho milosrdenství, že
shlédl na utrpení svého lidu.
Nebo příběh o vyvedení z Egypta nám neříká
přímo, že Bůh je všemohoucí, ale ukazuje na Boží
moc a suverenitu nad dějinami. Je to plastické a
jasné. Kdo z Izraelců chtěl zůstat v Egyptě, ten Boha
nepoznal, kdo se nenechal vyvést z Egypta, ten
nevěděl, jaký je Bůh.

Farnost Ruda nad Moravou zve všechny na
koncert ke Tříkrálové sbírce
v neděli 6. 1. 2013 v kostele v Rudě nad Moravou ve 14.00.
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Tohle je něco, co se nám může hodit pro naši
situaci. Troufám si tvrdit, že dnes může Boha poznat
ten, kdo je ochoten jít s ním kus cesty. To je ten Bůh,
ve kterého věříme: ten, kdo může výt partnerem
našeho života, kdo jedná a s nímž my se můžeme
jako s jednající osobou potkat. - To jsou věci, které se
druhému nedají popisovat, jak se s Bohem setkat, ale
kdo ho chce poznat, ten ho jako jednajícího poznat
může, i když ne třeba za tak dramatických okolností
jako Izrael při vyvedení z Egypta - ale může ho
poznat.
Tato cesta poznání je daleko důležitější než
dlouhé úvahy o tom, jaký je Bůh a jaký není, jak si

ho můžeme představit a jak o něm můžeme smýšlet.
Při vysvětlování poučky „Bůh je všemohoucí“ nám
mohou vyvstat problémy, především filozofické.
Proto je lepší při katechezi výkladu o vlastnostech
Boha použít zkušeností izraelského národa a svých.
Vždyť poznáme-li Boha takového, jak jedná, pak
poznáme opravdu živého Boha.
Nový zákon se také nikde nezabývá definicí
Boha, prostě a jednoduše předkládá, že člověk v něho
věří - ale posouvá celou řeč o Bohu mnohem dál, a to
jediným daným směrem - já to ukážu jenom na
několika verších Janova evangelia:

J 1, 1.14
Bůh, který se ve Starém zákoně projevoval jako
jednající, projevuje se jako jednající i v Novém
zákoně - jako ten, který jedná skrze Ježíše. A tak v
Ježíši poznáváme, jaký je Bůh a kdo je Bůh. Jestliže
říkáme: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího,“ pak
máme na mysli Boha, který je Otcem Ježíše - Ježíš
neměl moc od svých příbuzných a známých, ale od
Otce: „Kdo vidí mě, vidí Otce.“ Ježíš tedy přichází
od Otce, plní jeho vůli a tím se vytvořil nejužší vztah,
jaký je možný. My tento vztah označujeme výrazem
synovství. (Otec od věčnosti plodí Syna.)
U pozemského otce a syna je napřed otec, potom syn.
Napřed a potom na Boží úrovni není. Ale jakmile
řekneme, že Otec posílá svého Syna do světa,
vstoupil do našeho času a prostoru, tak můžeme
mluvit o napřed a potom (do určité míry).
Bůh je ale též Otec náš, Otec křesťanů - protože
jsme Ježíšovi, smíme říkat Bohu „Otče“. Náš vztah k
Bohu je přes Ježíše, my patříme Otci a tím na něm

máme podíl. Tím jsme zdviženi z trojrozměrna do
transcendentna. Jsme držiteli Božího dědictví.
A do třetice je Bůh Otcem všech lidí, Bůh
Stvořitel, od kterého všichni pochází, Bůh milosrdný,
který znovu přijímá lidi, který je neodsuzuje,
neodepisuje: „A proto poslal svého Syna ...“
Je tedy zřejmé, že Boží otcovství přesahuje
všechno naše vědění o otcovství a že si tudíž
nemůžeme představovat Boha podle toho, jaké máme
či jaké jsme měli zkušenosti se svými vlastními
tatínky. Spíše se to dá říci naopak: vím-li kdo je Bůh,
pak teprve vím, jak má vypadat otec.
Můžeme tedy shrnout - věříme v Boha, který se
projevuje jako Bůh jednající, je to Otec Ježíše Krista,
Otec všech lidí a pro náš vztah k Ježíšovi i Otec nás
křesťanů. Je to Bůh, který se nám v Ježíšovi dal
poznat.
pokračování příště

Kulturní komise Obce Rapotín si Vás dovoluje pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT
tria The Flash Brass.
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně
pondělí 17. prosince 2012 17.00 hodin.
Srdečně zvou na společné setkání a těší se členky kulturní komise.
Vstupné dobrovolné
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2012 V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU

22.00

25.12.2011
ÚTERÝ
Slavnost
Narození Páně
10.30

26.12.2011
STŘEDA
svátek
sv. Štěpána
10.30

31.12.2011
PONDĚLÍ
sv. Silvestra,
papeže
17.30

Bohdíkov

----

----

----

----

----

Bohutín

---

7.30

7.30

---

7.30

Branná

20.30

----

8.00

----

11.00

Bratrušov

20.00

10.30

10.30

----

10.30

20.00
16.00 (pro rodiny

7.30

7.30

----

7.30

24.12.2011
PONDĚLÍ
Štědrý den
Bludov

Dolní Studénky
Hanušovice

1.1.2012
ÚTERÝ
Nový Rok
10.30

s dětmi - kaple)

10.15

10.15

17.00

10.15

Hraběšice

21.30 (kostel)
----

10.30

----

----

10.30

Komňátka

22.00

----

----

----

7.30

Kopřivná

22.30

11.15

----

10.15

11.15

----

11.00

----

----

----

Loučná nad Desnou

23.00

9.45

9.45

15.00 (adorace)

9.45

Malá Morava

21.30

11.15

11.15

11.15

11.15

Nové Losiny

----

8.00

15.00

8.00

8.00

Nový Malín

22.00

9.00

9.00

----

9.00

Ostružná

19.00

----

----

18.00

----

Pusté Žibřidovice

19.30

9.00

----

9.00

9.00

----

----

----

----

17.00

Rapotín

23.00

9.00

9.00

18.15

9.00

Rejchartice

19.00

----

----

----

----

Raškov

20.30
15.00

----

----

----

10.30

Kunčice

Radomilov

(pro rodiny s dětmi)

9.00

9.00

16.00

9.00

Sobotín

24.00
21.00

11.15

11.15

16.30 (adorace)

11.15

Staré Město

22.00

9.30

9.30

16.00

9.30

---10.00 domov

10.30

----

----

----

10.00 nemocnice
15.00 pro děti (od

9.00

18.00

14.30 vánoční představení)

18.00

7.00
9.00
15.00 (německy)

23.00-24.00

Velké Losiny

22.00
21.00

8.15

8.15

18.00

8.15

Vernířovice

19.00

----

----

----

----

Vojtíškov

20.00

14.00

----

9.00

14.00

----

14.30

----

----

----

Ruda nad Moravou

Štědrákova Lhota

důchodců

Šumperk

Žárová
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MODLITBA SNOUBENCŮ
Pane, děkujeme ti za dar lásky

Advent
–
spolu
s Pannou Marii čekáme na
narození Ježíše. O Vánocích
se radujeme spolu s Marií a
Josefem
z narozeného
mesiáše.
Myslíme proto
v tomto období na všechny maminky, které čekají na
narození dítěte, modlíme se za nenarozené děti. O
svátku Svaté rodiny prosíme i za naše rodiny.
Pomyslel jsem si, že je to opravdu vhodný čas na
článek o křtu. Vždyť to je jedna z prvních věcí, na
které musí myslet každá křesťanská maminka.
Když jsem přemýšlel, čím začít, vybavila se
mi jedna otázka, se kterou se my, kněží, velmi často
setkáváme: „Pane faráři, my bychom chtěli pokřtít
vnučku, je to možné?“ Vnučku? Ano, v dnešní době
křest mnohdy není největší starostí maminky, ale
babičky. Co odpovídáme? Ano, je to možné, ale
v první řadě se musíme setkat s rodiči a slyšet jejich
názor, oni jsou za dítě zodpovědní a oni je mají
vychovávat. Na tomto místě chci upřímně poděkovat
těm babičkám, které se do křtu vnoučat moudře
angažují. Moudře, to znamená tak, že své děti
povzbudí, poskytnou informace či vysvětlení smyslu
křtu, případně je pomohou zkontaktovat s panem
farářem. Pak po křtu pomáhají v křesťanské výchově
vnoučat a modlí se za ně. Za toto všechno jim patří
velký dík a je to chvályhodné. Nechválím ale ty
babičky, které to dělají nemoudře: chtějí mít
vnoučata pokřtěná za každou cenu, nutí k tomu
rodiče a o vedení vnoučat k Bohu už se nestarají.
Jednou za mnou přišli rodiče a už v prvních minutách
setkání jsem viděl, že sami o křest dcery moc nestojí.
Na dotaz o motivaci odpověděli velice upřímně:
„Babička nám slíbila, že nám koupí ledničku…“
Jindy mi nějaká babička při náhodném setkání na
poště hrozně vynadala, že jsem jí odmítl pokřtít
vnuka. Ukázalo se, že svou dceru k tomu opravdu
nutila a pak naivně uvěřila tomu, že jsem to odmítl, i
když za mnou požádat o křest vůbec nikdo nebyl.
Každá pomoc druhým musí být moudrá – platí to i
v této záležitosti.
Druhý častý dotaz ohledně křtu je: „Pane
faráři, my bychom chtěli pokřtít dítě, ale neměli
jsme svatbu v kostele, je to možné?“ Zde je odpověď

Tam&Tam – Číslo 12, ročník 3, prosinec 2012

složitější, ale ne jednoznačně negativní. Jedinou
podmínkou křtu dítěte je totiž záruka křesťanské
výchovy. Jde o jednoduchou jistotu, že křest není
událostí, kterou všechno začne a skončí. Musí tam
být alespoň naděje, že někdo pokřtěné dítě povede
k víře. Pokud rodiče odmítají sňatek, je na místě
otázka, zda svou víru berou vážně a zda dítě povedou
k Bohu, alespoň s něčí pomocí… Někdy ale církevní
sňatek prostě mít nemohou. To všechno lze vyřešit až
při osobním rozhovoru a ve většině případů to
nebude automatická překážka. Problémem je, když
někdo chce tyto věci řešit po telefonu, což se často
stává … Nedostane jednoznačnou odpověď a je zván
k osobnímu setkání.

„Pane faráři, nám se narodilo dítě a chceme
ho pokřtít v Horní Dolní, potřebujeme prý k tomu
nějaký papír, můžete nám ho dát?“ Ano, je zažité a
schválené otcem arcibiskupem, že pokud rodiče
chtějí křest v cizí farnosti, měli by požádat o
propuštění vlastního faráře. Kanonické právo říká:
„Bývá pravidlem, že dospělý je křtěn ve vlastním
farním kostele, dítě pak ve vlastním farním kostele
rodičů, neradí-li oprávněný důvod něco jiného.“
Když ale ten oprávněný důvod je, může být křest i
v jiné farnosti a od vlastního duchovního správce
dostanou rodiče „propuštění“, ve kterém bude také
určeno, kdo je zodpovědný za předkřestní přípravu
rodičů. Podobně, jak jsem to psal o svatbách, i křest –
možná v ještě větší míře – spojuje člověka
s konkrétním místem. Musíme si uvědomit, že dítě
poroste a bude potřebovat ke svému růstu ve víře
farnost: třeba jen proto, aby se připravilo k prvnímu
svatému přijímání a zpovědi, musí někam chodit
s rodiči do kostela, učit se modlit… Bude kvůli tomu
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jezdit pořád do Horní Dolní?.. Důvody křtu „jinde“
by měly být mnohdy překonané vědomím, že křtem
zapouští dítě kořeny nejen ve víře, ale i ve farním
společenství, do kterého patří. Navíc někdy jediným
důvodem křtu „jinde“ je to, že kněz v té či oné
farnosti nevyžaduje žádnou přípravu… Pokud někdo
uvažuje takovýmto způsobem, je jasně vidět, jak si
křtu váží…
Pokud budeme křtít tam, kde bydlíme, bude
to mít ještě jeden kladný následek: v budoucnu
budeme vědět, kde to bylo, a nebudeme shánět
potvrzení po celé Moravě. Pozůstatkem doby
komunismu, kdy se za křtem z politických důvodů
cestovalo, je, že lidé nevědí, kde byli pokřtěni. „Byl
jsem pokřtěný v Zábřehu, ale tam zápis není. Jenže
děda říká, že to bylo v Postřelmově…“ Nakonec to
bylo v Rudě… A my obvoláváme všechny blízké a
vzdálené fary, abychom to zjistili. Stává se to běžně.
Jenže co dělat, když zápis v matrice opravdu
není? Když to pan farář zanedbal, nebo zapomněl?
Víme, kde to bylo, máme i fotky, ale v matrice o tom
není ani zmínka? Stává se to. Dokonce i v Šumperku.
V takovém případě potřebujeme dva svědky - nejlépe
kmotra a někoho z rodičů, ale může to být i kdokoliv
jiný. Ti ve spolupráci s farářem napíšou
místopřísežné prohlášení, nahlásí potřebné údaje,
všechno se pošle na arcibiskupství do Olomouce a po
schválení konzistoří zapíše dodatečně do matriky.
Proto také je potřeba potvrzení (např. ke svatbě)
zařizovat s dostatečným předstihem. Když se na
poslední chvíli ukáže, že tam není, je problém
hotový.
Stane se občas, že prostě nemáme jistotu
křtu. Někdo slyšel, že je pokřtěný, ale nezná místo,
nejsou doklady ani svědci nebo jsou pochybnosti o
platnosti křtu. V tom případě je třeba pokřtít
„podmínečně“. Co to znamená? To znamená, že se
křest koná jakoby znovu, ale k obvyklé křestní
formuli kněz přidá „pokud nejsi pokřtěný… já tě
křtím“. Křest totiž patří k těm svátostem, které nelze
opakovat. Když jednou platí, platí! Takové
podmínečné opakování se stává velice zřídka, ale stát
se může a týká se to výlučně dospělých.
„Pane faráři, jak to je s tím křtem. Prý se to
musí do měsíce od narození, ale my to nestihneme.“
Samozřejmě, že se to nemusí do měsíce… Dříve
bývalo pravidlem, že se křtilo okamžitě po narození,
dokonce i v nemocnici. Mělo to své důvody: velká
úmrtnost dětí a touha mít jistotu, že dítě neumře bez
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křtu. Samozřejmě tam, kde existuje jakékoliv
nebezpečí pro dítě, nesmí se na nic čekat.
V nebezpečí smrti by měli hned dítě pokřtít samotní
rodiče nebo blízcí. Takové situace se stávají. Je
potřeba k tomu polít hlavičku dítěte čistou vodou,
vypovědět křestní formuli: „Já Tě křtím ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého,“ a mít úmysl, aby dítě
bylo pokřtěno. Může to udělat kdokoliv, dokonce i
nepokřtěný. Pak by se měli rodiče dostavit na faru a
fakt křtu zapsat do matriční knihy, ať to dopadlo
s dítětem jakkoliv. V normální situaci však není
důvod moc spěchat, ale také není důvod neúměrně
dlouho křest v kostele odkládat. Do dvou či třech
měsíců by se vše mělo určitě stihnout. Nutnou
přípravu lze dokonce domluvit ještě před narozením
dítěte a znám rodiče, kteří to udělali. Pak se nemuseli
ohlížet na termíny, nebyli ničím omezeni.
„A jak to vlastně je s tou přípravou? Kolik
těch sezení musí být?“ Když slyším tuto otázku,
mám chuť odpovědět, že aspoň dvacet, i když tím
bych potrestal hlavně sám sebe. Opravdu to záleží na
stavu náboženských znalostí a víry konkrétních
rodičů. Dle směrnic našich biskupů by měla příprava
obsahovat nejméně čtyři setkání věnované základním
pravdám víry, desateru, svátosti křtu, křesťanské
výchově a samotnému obřadu. Samozřejmě je tu
mnoho určujících faktorů. Pokud jsou rodiče
praktikující katolíci, chodí do kostela a ke svátostem,
navíc třeba křtí už druhé nebo třetí dítě a přípravu
mají za sebou v minulosti, není nutné ji celou
opakovat. Pokud ale rodiče neumí ani Otče náš, musí
počítat s přípravou delší. Je to na uvážení duchovního
správce a ochotě a časových možnostech rodičů.

Rozhodně ale není čeho se bát. Je to vždy příležitost
získat víc znalostí, ptát se na otázky spojené
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s katechismem či křesťanskou výchovou, mnohdy
aspoň trochu dohnat to, čeho se rodičům nedostalo
v jejich vlastní rodině v náboženské oblasti.
Zkušenost říká, že právě příprava ke křtu dítěte byla
mnohdy okamžikem, kdy se lidé přestali bát kněze,
kostela, farnosti, věřících lidí a křest dítěte byl
začátkem obnovy jejich vlastního náboženského
života. Místo a formy přípravy jsou na domluvě
s konkrétním knězem. Většinou se konají na faře,
někdy ale kněz zajede i do domu či bytu rodičů, sám
jsem to mnohokrát dělal. Všem, kteří se přípravy
bojí, říkejte, že není se čeho obávat a vhodně je
povzbuďte.
„Musí být křest v neděli?“ Nemusí. Církev
sice vřele doporučuje, aby byl křest součástí
velikonočního tajemství (dříve se křtilo jen
o Velikonocích a každá neděle jsou „malé
Velikonoce“) a také aby byl svátkem celého farního
společenství, není to však nijak přikázáno. Může být i
mimo mši svatou. Avšak je opravdu dobré, když si
rodiče a další příbuzní prožijí křest ve společenství
církve, v neděli, spolu s celou farností. Mnohdy se
právě tento okamžik, i přes počáteční odpor, stává
okamžikem zlomu a zbavuje lidi strachu z kostelního
prostředí. Je dobré, když lidé zjistí, že nejsou sami,
že je tu velké množství jiných, i rodin s dětmi, kteří
do kostela chodí, že to není nic nenormálního či
výjimečného … Je to však opravdu na posouzení
kněze a zájemců, záleží na okolnostech a možnostech
konkrétních lidí.
„Kdo může být kmotrem?“ Právo říká, že
ten, kdo má aspoň 16 let a „je katolíkem,
biřmovaným, přijal již Nejsvětější eucharistii a také
vede život v souladu s vírou a službou, kterou
přijímá“. A tu je kámen úrazu … Lidé si totiž myslí,

že se jedná jen o svědka křtu. Jenže kmotr je něco
více: je to člověk, který má opravdu pomáhat a ručí
za křesťanskou výchovu kmotřence. Proto je třeba
najít někoho takového. Např. v Polsku či na
Slovensku se od kmotrů běžně vyžaduje potvrzení o
křtu, biřmování a případně i církevní svatbě, a navíc
potvrzení, že jsou praktikujícími katolíky. My to
neděláme, ale to neznamená, že pravidla neplatí. Ti,
kdo tyto podmínky nesplňují nebo členové jiných
křesťanských církví, mohou být přibráni vedle
kmotra a zapsáni v matrice jako svědkové křtu.
Kmotr také nemusí být příbuzným křtěnce, jak se
někteří domnívají, musí to být však člověk, který
dává naději, že splní svou zodpovědnou roli. Že to
mnozí nedělají, i když formální podmínky splnili, je
kapitola jiná …
„Pane faráři, naše vnučka chodí už dva
roky do náboženství, měla by jít k svatému
přijímání, ale není pokřtěná.“ I toto se nám stalo.
Situací, kdy bylo dítě pokřtěno těsně před svatým
přijímáním, jsme už měli několik. I v tomto případě
nelze obejít rodiče, ale pokud nejsou proti a je někdo,
kdo bere zodpovědnost za jejich křesťanskou
výchovu, je to možné. Někdy i samotní rodiče teď už
o křest syna či dcery stojí. Vyžaduje to ale také
vhodnou přípravu dítěte. Vždyť to už není miminko,
které neví, co se děje, a je třeba s ním všechno
probrat a vysvětlit. Je to pak úkol pana faráře nebo
katechetů.
Nakonec je tento můj článek (jako dnes
módní) internetové „FAQ“ – odpovědí na často
kladené dotazy. Určitě je dotazů ohledně křtu dětí
ještě víc. Až je od rodičů či prarodičů uslyším, zapíšu
si je. Možná z nich bude jednou další dlouhý článek.
P. Slawomir Sulowski

Adventní koncerty v Novém Malíně – kostel narození Panny Marie
neděle 2. prosince 2012, 17.00 hodin
žáci ZŠ Nový Malín – vánoční příběh, recitace, zpěv, hra na kytaru a zobcovou flétnu
neděle 9. prosince 2012, 17.00 hodin
dechový orchestr ZUŠ Zábřeh
neděle 16. prosince 2012, 16.00 hodin
Vladimír Merta – písně s adventní tématikou
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CONSILIA MARIA LAKOTTA

NA POKRAČOVÁNÍ

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!
Jak už tomu chtěla náhoda, kterou zbožné řeholnice nazývají řízením Božím, setkala jsem se před domem
umění s tím, na něhož jsem tak usilovně myslela – s Robertem Galmerem. Pozdravil a já jsem cítila, že jsem se
začervenala. Nerozhodně se zastavil.
„Dnes není, bohužel, obecenstvu dovolen přístup“, vysvětloval mi ochotně a poněkud roztržitě, „jdu kolem jen
ze zvyku. A pak, zapomněl jsem zde posledně šálu.“
„Ano, modrou, stříbrně pruhovanou,“ odpověděla jsem, „mám ji doma.“
Udiveně na mne pohleděl.
„Vy ji máte? Chtěl jsem se na ni právě zeptat uklízečky, dnes je totiž den úklidu. Bydlíte daleko?“ „Ne,
autobusem jsme tam za pět minut. Pojedete-li se mnou, vyběhnu nahoru a šálu přinesu. Nechtěla jsem, aby ji
zašlapali do prachu, je to přece čisté hedvábí,“ řekla jsem celá žhavá. Zasmál se: „Nic cenného, slečno ...“
„O’Davis“
„Hm, ano, laciný kus domácí výroby. Ale buďte tak laskava a odevzdejte ji v sobotu šatnářce; nebo -kdybyste
nemohla přijít – rád vám dám poštovné na dopis ...“
Pohlédla jsem na něho vyjeveně, vystřízlivělá. Muž, který nevyužije okamžiku, aby pobyl se svou tajnou
ctitelkou, nemiluje vůbec. Rozpačitě projel rukou své pěkné měkké vlasy a řekl rychle: „Promiňte, konám služební
cestu. Mám zde v tašce tisíc dolarů, nesmím se zdržovat, ačkoliv vím jistě, že nejste bankovní zlodějkou.“
„Oh“- pohodila jsem hlavou – „služba je služba. Pospěšte si jen, abyste se svým pokladem prošel davem lidí.“
„V sobotu cvičím Čajkovského" vola1 ještě a zmizel v tlačenici. Začala jsem nenávidět jistou modrostříbrnou
pánskou šálu. Ale neřekla jsem si o to? Byla jsem Robertu Galmerovi úplně lhostejná, to je naprosto jisté. Mám
šálu odevzdat šatnářce nebo poštou - ne! Můj cherubín je jen zcela obyčejný člověk, který po celý den myslí jen na
peníze a je zaprodán prokletému mamonu. Je nepochopitelné, že po ukončení služby pěstuje takového koníčka a že
mladé dívky, jako jsem já, se cítí přeneseny do sedmého nebe, když sáhne do strun harfy.
Konec!
Šálu mu vrátím, ale beze slova! Ach, život v Chicagu je nudný, tvrdý, hrubý, bez poezie. Je pochopitelné, že
Kláru Nell vehnal do kláštera. V tomto světovém městě vládnou jen peníze.
Vše bylo rozhodnuto. Správná romantika srdce a mysli se dá najít už jen v klášterech. Tušila jsem to již o
exerciciích. Co vyhovovalo filmové hvězdě, bude jisté dobré i pro mne. A co je konečně hříšného na vniknutí do
kláštera a pozorování života řeholnic z největší blízkosti? Nechci je přece špehovat, abych jim uškodila. Šéf má
pravdu. Jedná se jen o oslnivě krásnou, zajímavou reportáž, na kterou se vrhne zvláště ženské čtenářstvo. Jsme
přece dámský ilustrovaný časopis.
Druhý den byl na poště doporučený dopis mistru Galmerovi. Poslala jsem mu šálu bez jediného slova
pozdravu. Šéfův široký obličej zářil jako slunce. Jeho sekretářky s podivením zjistily, že je už podruhé v tomto
týdnu poslal na zmrzlinu, zatímco jsme dojednávali zbytek obtížného podniku. Všichni lidé z okolí museli nabýt
přesvědčení, že jsem šla do kláštera z vlastního popudu, jinak by v Golden Hills vznikla panika. Moji kolegové a
kolegyně budou mít celý týden látku k rozmluvám, když se sejdou v klubu. Pak se na mne zapomene. Moje místo
bude rychle obsazeno novou silou – jen doma to bude těžké. Nikdy jsem před svými rodiči a sourozenci neprojevila
přání stát to řeholnicí, ani tehdy ne, když se můj nejstarší bratr Pat rozhodl stát se knězem. V dobré irské rodině, i
když už několik generací je usazena v Americe, se vždy alespoň jeden člen věnuje duchovnímu stavu. Na tom by
tedy nebylo nic divného. Neprojevila jsem však nikdy touhu po životě řeholním, ba právě naopak, volbou svého
povolání jsem chtěla ukázat povážlivou náklonnost k vnadám tohoto světa. Chtěla jsem zůstat věrna životu právě v
jeho nejzajímavějších rysech. To věděli všichni. Jak jsem měla nyní vysvětlit své náhlé rozhodnutí? Naštěstí jsem
nemusela nic lámat přes koleno. Moji rodiče bydleli na venkově v okolí Chicaga, kde měli malou usedlost, kterou
vystavěli již dědeček a babička. Teprve v mé generaci byly zaplaceny všechny dluhy. Náležela jsem k dědicům.
Šéf mávl rukou, jako by odháněl mouchy. Nesmys1, nepište nic a pošlete rodičům první dopis teprve
z kláštera. Že jste je chtěla ušetřit bolestného rozloučení. To je přece pěkné vysvětlení, či ne?
Ano, to byl nápad! Když odjíždím na služební cestu, také nedělám velké rozloučení. Vědí již, že jsem dospělá
a samostatně zaměstnaná mimo domov. A také jsem si uvědomila, že ve všech klášterech jsou dovoleny návštěvy.
Golden Hills není na konci světa, nýbrž jen několik mil severně od města.
Pro rodiče to nebylo daleko, neboť můj starší bratr Jan si koupil nedávno vůz. Malý vůz jen pro čtyři osoby. To
právě postačí pro příležitostnou návštěvu kláštera; a člověk alespoň není zahrnut tolikerými otázkami, jako kdyby
přijelo všech pět sourozenců, zvláště Maureen, nejmladší z nich. Na okamžik jsem pocítila palčivou bolest, jako
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bych se musela skutečně odloučit od své nejmladší sestřičky, kterou jsem pomáhala vychovávat. Pak jsem se
zasmála. Jakmile vniknu jako novicka do posledních tajů klášterního života, krátce před prvními sliby přece zase
odejdu, nějaký důvod se již najde, těšila jsem se. Vše ostatní zařídí šéf. Jízdenku mi zaplatil, dovézt mě tam
nechtě1, aby nevzbudil podezření. Neměla jsem se uvést generální představené jako novinářka, nýbrž jako
zaměstnankyně nakladatelství. To nebyla lež, a tak se vyhnu podezření.
Trapné bylo jen to, že moje jméno prošlo již tolikrát naším, tak hojně čteným „Dámským ilustrovaným
časopisem“. Což jestli mě v Golden Hills poznají? Na tom bude záležet všechno. Když jsem ale vyslovila své
jméno, má obava zmizela, neboť v obličeji ctihodné Matky se nehnul ani sval. Mohla jsem se právě tak jmenovat
Mary Smith nebo Liz Miller V tomto klášteře dosud nikdo náš časopis nečetl – to jsem si ostatně pomyslela hned,
jak jsem spatřila střízlivě čtverhrannou budovu z vepřovic v ošklivém slohu z přelomu století. Čněla na pahorcích,
které si snad někdy v šerém dávnověku zasloužily své poetické jméno Golden Hills (Zlaté Hory), dnes už však
neměly se zlatem nic společného.
Můj odjezd připadl na deštivý předjarní den. Nebe vypadalo jako šedý plátěný stan, z něhož crčela voda. Řídké
stromy, jež měly oživit drsnou klášterní fasádu, začínaly sotva pučet a na polích kolem nebyl dosud ani záblesk
zeleně. Všude mrtvá hněď. Těsně u klášterní brány uvázl v marastu červeně křiklavý traktor, který zřejmé už
nezvládl zatáčku kolem rohu ke chlévům a stodolám, když začal liják.
Dobrotivé nebe, vždyť to je spíše vzorný statek, nežli klášter. Zezadu se ozývá psí štěkot a temné bučení krav,
u brány pronikavý zvonek a černá jeptiška, která podle mého mínění byla příliš dlouhá, než aby byla hezká.
Představovala jsem si dominikánky vždy jako oslnivě bílé holubice v nádvoří Božím a bez nejmenší poskvrny,
takže by jim sám Pán Ježíš při čištění chrámu nebyl zkřivil ani peříčka. Tato byla černá, opásaná šedou zástěrou a
značně neupravená.
„Dobrý den“, řekla jsem tónem podomní obchodnice, která poprvé zazvonila u dveří cizího domu. „Směla
bych mluvit s vrchní představenou?“ Dlouhá řeholnice vyvalila své velké šedé oči: „S velebnou matkou? A kdo jste
vlastně?“
„Eileen O’Davis“ řekla jsem směle a – nebe nespadlo. Sestra neměla tušení, kdo před ní stojí.
„A co prodáváte?“ tázala se upírajíc zrak na můj kufr a nepromokavý plášť, z něhož crčela voda.
„Sebe samu, abych řekla pravdu“ odpověděla jsem podrážděně, „chtěla bych sem totiž vstoupit“.
Jenže toto slovo má dvojí význam. Sestra neměla ponětí, že se jí tu jako velká voda přihnala nová postulantka.
No ano, jen mi řekněte v jaké záležitosti, a já vás zavedu do hovorny.“
„Tak poslouchejte, já chci být řeholnicí, dominikánkou, nebo jsem snad zabloudila k buddhistkám?“
Dlouhá sestra se na několik vteřin zavřela oči a já myslela, že upadne do mdlob.
„Nová – tak? Vůbec nevím, že byste byla přihlášená. Jak jste to říkala? Davis?“
„O’Davis, a přihlášená nejsem. Nevěděla jsem, že také v klášteře stojí na prvním místě svatá Byrokracie.“
Teď se dlouhá sestra zasmála a ukázala svůj velký koňský chrup, který ji nikterak nezkrášlil. Otřela nejprve
své velké kostnaté ruce do šedé zástěry a pak mi podala pravici:
„No ano, jen mi řekněte v jaké záležitosti, a já vás zavedu do hovorny.“
„Tak poslouchejte, já chci být řeholnicí, dominikánkou, nebo jsem snad zabloudila k buddhistkám?“
Dlouhá sestra se na několik vteřin zavřela oči a já myslela, že upadne do mdlob.
„Nová – tak? Vůbec nevím, že byste byla přihlášená. Jak jste to říkala? Davis?“
„O’Davis, a přihlášená nejsem. Nevěděla jsem, že také v klášteře stojí na prvním místě svatá Byrokracie.“
Kulturní komise Obce Rapotín ve spolupráci s chrámovým sborem pořádá

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
dne 4. 1. 2013 v 17.00
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně
účinkuje:
Základní umělecká škola Šumperk,
chrámový sbor Rapotín a hosté
vstupné dobrovolné
výtěžek ze vstupného bude věnován na potřeby Charity Šumperk
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„No ano, jen mi řekněte v jaké záležitosti, a já vás zavedu do hovorny.“
Teď se dlouhá sestra zasmála a ukázala svůj velký koňský chrup, který ji nikterak nezkrášlil. Otřela nejprve
své velké kostnaté ruce do šedé zástěry a pak mi podala pravici:
„Buďte nám vítána! Počkejte, zavolám ihned novicmistrovou, matku Amarabilis, já jsem jen prefektka
postulantek, víte, sestra Alžběta.“
Rychle se otočila a nyní jsem viděla, že je v dřevácích. Tyto snad nepatří k řádovému úboru. Bum! Velké
tmavé dveře se rozlétly a klopýtala jsem do velké, holé místnosti. Z dálky se ozval mužský hlas: „Ale sestro
Alžběto, klášterní klid, prosím!“. Dlouhá vrátná zářila, jako by ani nebyla pokárána.
„Děkuji, ctihodná matko“ a pokračovala ke mně: „Bože, dítě, máte opravdu štěstí, je tu skutečně generální
představená.“
„Co se stalo? Je tu návštěva?“ zaslechla jsem venku mužský hlas. Je to asi domácí sluha, který nežádoucí
dotěry vyhazuje.
Ale dveře se rychle otevřely a sestra vrátná, jak se zdálo, uklidňovala rozmrzelého sluhu. S bušícím srdcem
jsem dřepěla na nepohodlné rákosové židli a čekala. Z mého pláště kapalo. Naštěstí zde nebyl koberec, ale podlaha
byla čistě vyleštěna. Hrubá pokrývka z domácího plátna kryla nerovnosti předpotopního stolu, který vypadal jako
ohromná kovadlina. Překovávali na ní snad světské dívky na řeholnice?
Pestrý, uklidňující olejotisk na mne shlížel se stěny. Kristus uprostřed dvou žen. Jedna z nich nesla na velkém
podnose pochoutky. Při pohledu na ně se hladovému hostu sbíhaly sliny na jazyku a kručelo mu v žaludku., ale Pán
nevěnoval těm lahůdkám žádnou pozornost. Jeho pohled spočíval láskyplně na mladé ženě u jeho nohou, která
k němu oddaně vzhlížela a nemohla mu nabídnout nic než svou láskyplnou pozornost. Matně jsem se
rozvzpomínala na vyprávění o Marii a Martě a také na to, že praktická Marta mi byla vždy sympatičtější. Rovněž
teď – měla jsem hlad.
pokračování příště

REDAKCE ČASOPISU
TAM&TAM PŘEJE
VŠEM SVÝM
ČTENÁŘŮM
POŽEHNANÉ

VÁNOCE A
V PŘÍŠTÍM ROCE
HOJNOST BOŽÍHO
POŽEHNÁNÍ.
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