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V listopadu se
častěji
než jindy
vracíme myšlenkami do minulosti. Vzpomínáme
na naše blízké zemřelé, na krásné chvíle, které jsme
s nimi prožili... Naše srdce naplňuje vděčnost za to, co
BYLO.
Ale dušičky nejsou svátkem minulosti! Naopak,
jde o budoucnost, o věčnou spásu těch, které máme
rádi. Ve hře je jejich věčná budoucnost. Bylo by zle,
kdyby naše prožívání dušiček skončilo u minulosti.
O dušičkách prosíme za ty, kteří ještě nebyli
plně připravení na setkání s Bohem. Prosíme za ně,
obětujeme mši svatou a modlitbu, můžeme pro ně
získat i plnomocné odpustky. Má to být z naší strany
gesto lásky. Toto je podstatné! Je to krásný dobrý
skutek vůči druhým a mezi všemi ostatními dobrými
skutky zaujímá opravdu čestné místo. Je škoda, že
v mnohých zemích se na to už zapomnělo, že to
vyškrtli ze seznamu dobrých skutků i mnozí katolíci.
Je to den, kdy myslíme i na naši osobní
budoucnost: na naši smrt, na naši věčnost. Ale ne se
smutkem, s nadějí. Pravda o nezbytnosti smrti není pro
nás křesťany pravdou smutnou. Je tomu opačně.
Vědomí nezbytnosti lidské smrti je pro nás pomocí,
abychom nezapomněli na cíl, ke kterému směřujeme.
Jak dlouho nepočítáme s tím, že umřeme - tak dlouho
nejsme skutečně svobodni.
Letos v listopadu chceme také zavzpomínat
na minulost naši diecéze, na 950 let, které uběhly
od jejího obnovení v roce 1063. A opět: jedná se jen o
minulost? Ne. Vděk za minulost je výzvou
do budoucna. Má to být příležitost oživit společenství
diecezánů s biskupem i mezi sebou navzájem, poznat
bohatství života diecéze, uchopit do svých rukou to, co
je teprve před námi a co tvoříme společným úsilím.
Neexistuje minulost sama pro sebe. Pouze a jen
vzpomínat nemá smysl. Minulost je pro budoucnost.
Zahodit historii a chtít stavět naši budoucnost v
odtržení od minula je stejná pošetilost.
Platí to i o našich životech. Mnohdy nás trápí
minulost, ale Bůh to nechce. Bůh ji bere do svých
rukou a dává novou šanci. Pamatujme: minulost je pro
budoucnost! Ta je důležitá! Minulost je jen lekcí a
odrazovým můstkem do budoucna.
Stejně jako i naše smrt.
P. Slawomir
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1. listopad - slavnost Všech svatých
Od 4. století se na Východě slavil společný svátek
všech mučedníků. Podobná slavnost se objevuje
v 7. století v Římě; od 8. století se slaví svátek Všech
svatých v Irsku a Anglii. Poté se svátek rozšířil i
do ostatních krajin.
2. listopad - vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské
tradici. Slavení vzpomínky na zemřelé den
po slavnosti Všech svatých zavedl v 10. století
sv. Odilo, benediktínský opat z Cluny, a brzy se tento
svátek rozšířil i mimo benediktínské kláštery.
V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše svaté
za zemřelé; papež Benedikt XIV. tento zvyk r. 1748
potvrdil a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku,
Portugalsku a Latinské Americe. V r. 1915 bylo toto
dovolení rozšířeno pro celou církev.
3. listopad - 31. neděle v mezidobí
9. listopad - svátek posvěcení Lateránské baziliky
Lateránská bazilika je zasvěcená Spasiteli a od roku
904 také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi;
je to nejstarší papežský kostel a nese titul „Matka a
hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa“.
Baziliku dal postavit císař Konstantin a posvětil ji
r. 324 papež Silvestr. Vlastní den posvěcení není
známý, ale už od 12. stol. se výročí slavilo
9. listopadu.
10. listopad - 32. neděle v mezidobí
11. listopad - památka sv. Martina Tourského,
biskupa
Narodil se kolem r. 316 v dnešním Maďarsku. Jeho
rodiče byli pohané, Martin se nechal pokřtít
v 15 letech. Jako voják se dostal do Galie, vojenskou
službu ale opustil a rozhodl se žít po vzoru egyptských
poustevníků. Stal se knězem, r. 371 biskupem;
zakládal na francouzském venkově kláštery, které se
staly ohnisky křesťanského života mezi vesničany.
Začal zřizovat venkovské farnosti a konat pastorační
vizitace; zemřel 8. 11. 397, 11. 11. byl pohřben
v Toursu.
12. listopad - památka sv. Josafata, biskupa a
mučedníka
Narodil se kolem r. 1580 v dnešní západní Ukrajině,
pocházel z pravoslavné rodiny. V r. 1596 se připojil
k unii s římským apoštolským stolcem, k níž došlo na
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synodu v litevském Brestu (1595-96). R. 1604
vstoupil v litevském Vilně k basiliánům a r. 1609 byl
vysvěcen na kněze. V roce 1618 se stal arcibiskupem
v běloruském Polocku; působil jako horlivý šiřitel
sjednocení s Římem, usiloval o prohloubení
náboženského života věřících a o pozvednutí úrovně
duchovenstva. Byl ubit najatými vrahy při biskupské
vizitaci v běloruském Vitebsku 12. 11. 1623;
za svatého byl prohlášen r. 1867, od r. 1949 je jeho
tělo uloženo ve svatopetrské bazilice.
13. listopad - památka sv. Anežky České, panny
Narodila se kolem r. 1211 jako dcera krále Přemysla
Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem
Fridrichem II. S pomocí svého bratra Václava I.
Založila v Praze první klášter františkánů a klášter
klarisek, do něhož sama r. 1234 vstoupila a stala se
jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo,
z něhož se později stal řád křižovníků s červenou
hvězdou. Svědectví o jejím příkladném životě
a hluboké víře podávají listy sv. Kláry a papeže

Řehoře IX. Zemřela 2. 3. 1282 ve svém klášteře
Na Františku. Za blahoslavenou byla prohlášena
r. 1874 a za svatou 13. 11. 1989.
17. listopad - 33. neděle v mezidobí
21. listopad – památka zasvěcení Panny Marie v
Jeruzalémě
22. listopad - památka sv. Cecílie, panny a
mučednice
Patří mezi prvokřesťanské mučedníky, ale jinak o ní
nevíme nic určitého. Žila snad ve 3. stol.; nejstarší
doložená zpráva o její úctě je z r. 545.
24. listopad - slavnost Ježíše Krista Krále
30. listopad - památka sv. Ondřeje, apoštola
Pocházel z Betsaidy v Galileji, byl rybářem a patřil
mezi učedníky Jana Křtitele. Když poznal Ježíše,
přivedl k němu i svého mladšího bratra Šimona Petra.
Podle tradice hlásal evangelium v různých krajích
a zemřel kolem r. 60 v Patrasu v Achaji přivázán
na kříž ve tvaru písmene X..

XV. ADVENTNÍ KONCERTY 2013 v ŠUMPERKU
I.

první neděle adventní 1. 12. 2013 – kostel sv. Jana Křtitele – 16 hodin
Jan Horníček – varhany
Františka Havlíčková – sólový zpěv
Schola od sv. Jana Křtitele

II.

druhá neděle adventní 8. 12. 2013 – kostel sv. Barbory – 16 hodin
Avonotaj
Jan Firla – sólový zpěv

III.

třetí neděle adventní 15. 12. 2013 – klášterní kostel Zvěstování Panny Marie – 16 hodin
Jitka Šuranská – zpěv, housle

IV.

pondělí třetího adventního týdne - 16. 12. 2013 – náměstí Míru – 17 hodin
Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru

V.

čtvrtá neděle adventní 22. 12. 2013 - evangelický kostel – 16 hodin
Petra Meisl – zpěv
Petra Meisl ml. – violoncello
Jan Meisl - varhany
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DOC. PHDR. STANISLAV BALÍK PH.D.

V neděli 20. 10.
175.
výročí
slavností. V 10.30
kterou celebroval
návštěvníci mohli
Křtitele
mimo jiné mohli
z prachu – příběh
autorem
je
který knihu k
nevšední počin při
ho na pár otázek.

2013 se v Bludově konaly k příležitosti
posvěcení kostela sv. Jiří hody s velkou
se uskutečnila pontifikální mše svatá,
Miloslav kardinál Vlk. Odpoledne si
poslechnout koncert Scholy od sv. Jana
ze Šumperka a po jeho skončení se také
seznámit s knihou „Pozdvihni se duše
bludovské farnosti sv. Jiří“, jejímž
bludovský rodák, pan Stanislav Balík,
tomuto výročí napsal. Protože je to jistě
ještě nevšednější slavnosti, zeptali jsme se

Povězte nám něco
o této slavnosti i o své knize.
Mám-li být hodně
osobní, byl to jeden z nejkrásnějších dnů,
které
jsem
v bludovském kostele a v Bludově prožil,
povedlo se vše, co
jsme chystali. Když jsme slavnost 175.
výročí posvěcení
dnešního
bludovského
kostela
připravovali, chtěli jsme, aby byla skutečně výjimečná, proto jsme pozvali někdejšího českého primase kardinála
Vlka. I on sám při obědě přiznal, že když slíbil přijet, moc netušil, kam jede, že tyto končiny naší země nezná. Oslavy
byly výjimečné – třeba tím, že se do jejich příprav zapojila spousta lidí z farnosti – úklidem a výzdobou kostela,
pečením cukroví na občerstvení po mši, zpěvem a dalším. Vím, že to bývá ve farnostech běžné, v Bludově si na to
ale teprve znovu zvykáme, a proto máme radost, když se dílo daří.
Pontifikální mše přilákala stovky účastníků nejenom z Bludova a Bohutína, ale i ze širšího okolí – ze Šumperka,
Nového Malína, Dolních Studének, Rudy nad Moravou, Postřelmova ... Kostel byl k prasknutí. Podle dostupných
záznamů šlo o první návštěvu kardinála v Bludově – pokud ne v celé historii, pak zcela jistě od 18. století. Kardinál
byl přivítán starostou naší obce, který se také spolu se starostou Bohutína celé mše a dalších oslav zúčastnil. Důvod
návštěvy krásně vystihl náš pan farář – otec Otto – když vítal kardinála jako nástupce apoštolů a prosil, aby nás
apoštolsky povzbudil ve víře. Což se z mého pohledu – a z pohledu řady lidí, s nimiž jsem mluvil a kteří byli podobně
nadšeni – podařilo. Otec kardinál mluvil o Bohu, jehož jménem je Láska, o Bohu blízkém, nikoli vzdáleném, o Bohu
sídlícím v našich rodinách.
Po mši se konal slavnostní oběd s otcem kardinálem pro téměř padesát pozvaných lidí, kteří konají aktivní službu ve
farnosti či v nejrůznějších oblastech obce, a pro kněze z děkanátu. Odpoledne pak
program doplnil překrásný koncert šumperské Scholy od sv. Jana Křtitele, po
němž následovalo představení kostela a mé nové knihy.
Kniha vypráví příběh bludovské farnosti, jejích sakrálních staveb, kněží
a obyvatel. Proto byla strukturována kromě úvodu a závěru do šesti kapitol:
1) politické i sociální dějiny farnosti;
2) dějiny kostela;
3) dějiny kostelíčka Božího Těla v lese nad Bludovem;
4) kapličky, sochy, kříže, boží muka a obrázky stojící v obci či v jejím katastru; 5)
představuje devadesát jedna kněží, kteří v obci působili od 16. století, přičemž
podrobně představuje životopisné medailony šestnácti z nich, kteří farnost řídili
od začátku 19. století
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6) představuje třináct kněží a čtyři řeholní sestry, kteří se v bludovské farnosti narodili či v ní vyrostli.
Na základě studia velkého počtu pramenů a literatury byl předestřen příběh farnosti, který není jen výčtem dat,
událostí a jmen, ale který se snaží interpretovat události, hledat jejich příčiny a souvislosti. Kniha poopravuje některé
staré omyly a nabízí nová vysvětlení starých i nových událostí spojených s bludovskou farností: kdy vznikla; proč
nebyla v roce 1350 přičleněna k biskupství v Litomyšli; které obce a ve kterém období pod ni spadaly; kolik
nemanželských dětí se rodilo v Bludově v 19. století; jakým způsobem byla farnost omezována v době
komunistického režimu; jak se změnilo náboženské složení obyvatelstva ve 20. století; proč došlo k poslední
přestavbě kostela; jak se měnily bludovské hřbitovy a hrobky apod. Vyšla v nákladu 325 kusů a už je fakticky
rozebrána.
Jaký máte vztah k Bludovu?
V Bludově jsem se narodil, v místním chrámu jsem byl pokřtěn (stejně jako přinejmenším dvanáct známých generací
mých předků), poprvé jsem přijal eucharistii, byl vyzpovídán a přijal biřmování. Od roku 1986 jsem zde ministroval,
jednu dobu jsem působil i jako neoficiální akolyta. S Bludovem mne spojuje i řada bolestných zážitků, ale ty dávám
Pánu Bohu. Jistě to mělo i souvislosti místně-politické – od roku 2002 jsem byl třikrát zvolen jako nestraník za ODS
do místního zastupitelstva, kde se snažím podporovat dobré věci a bránit špatným.
Manželka s oblibou říká, že mám dvě milenky: Bludov a skauty. Těžko se můžete odpoutat od místa, kde jste nechal
srdce. Jsem k Bludovu připoután tisíci vazbami – zjevnými i skrytými, přestože jsem přes týden pracovně jinde,
srdcem jsem stále doma – v Bludově. Koneckonců i myšlenka na proběhlé oslavy mě napadla při lyžování v cizině.

Vaše jméno věnčí mnoho titulů. Na brněnské univerzitě jste vystudoval historii a politologii, v současnosti působíte
jako vedoucí Katedry politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a jako výkonný ředitel
Centra pro studium demokracie a kultury. Pokuste se nám přiblížit Vaši práci.
Hlavní úvazek mám na univerzitě. Moje práce se tam dá rozdělit do tří oblastí. Vedu katedru, která má
cca 25 zaměstnanců a garantuje dva studijní obory: politologii a bezpečnostní studia. Studentů má katedra téměř
osm set. Takže to je manažerský rozměr mé práce – starost o řádný administrativní a ekonomický chod katedry,
starost, aby byli učitelé i studenti spokojeni, aby se nezanedbávala ani pedagogická, ani vědecká stránka pracoviště.
Druhá část je pedagogická – vedení diplomových prací a doktorandů, výuka různých předmětů: Analýza české
politiky, Nedemokratické režimy, Komunismus v ČR, Tradice české politiky, Komunální politika apod. Třetí část je
pak badatelská – píšu odborné články a knihy. Odborně se zaměřuji na české církevní dějiny, lokální politiku a
nedemokratické režimy. Jsem autorem sedmi a spoluautorem osmi knih (např. Katolická církev v Československu
1945-1989; Komunální politika; Letnice 20. století; Miloval jsem okrasu domu Tvého; Postkomunistické
nedemokratické režimy). Dvě z nich byly publikovány i v Německu a Polsku. Mám radost, že se mi stále daří
vyhrazovat si čas pro bádání, že mě nezahltila ona administrativní část mé práce.
Vedle toho působím také na malý úvazek v Centru pro studium demokracie a kultury (CDK). Je to nezávislá
nezisková vzdělávací a kulturní organizace založená před dvaceti lety v Brně. Hlavním cílem CDK je přispívat k
rozvoji demokratické politické kultury, připomínat nezastupitelnost křesťanských hodnot a prosazovat komunikaci
mezi politickou a kulturní oblastí. Ve společensko-politické oblasti se CDK hlásí ke konzervativně-liberálním
ideovým pozicím, v náboženských otázkách preferuje otevřený, ekumenický přístup. Vydáváme knihy
(do současnosti již téměř 450), dva časopisy (Kontexty, Církevní dějiny), pořádáme semináře.
Vedle toho také v posledních letech pravidelně přispívám komentáři do celostátních novin – především Lidové
noviny, Mladá fronta Dnes, občas také do Katolického týdeníku.
Jak byste stručně zhodnotil – coby politolog – dění v současné politické sféře?
Jsem velmi znepokojen. Jsem skeptický stran povolebního vývoje; nevěřím na zázračné proutky a mávnutí jimi.
Současná politická krize je krizí společenskou; krize politických autorit odráží krizi autorit v celé společnosti. To se
nezmění jedněmi předčasnými volbami. Navíc – čím větší bývají očekávání, tím větší bývá zklamání. Příklad
Nečasovy vlády máme v živé paměti.
Za tři a půl roku, jež uplynuly od minulých voleb, se leccos změnilo. Pravice definitivně promrhala očekávání, jež
byla do její vlády někdy od poloviny nultých let a od dob vlády Špidly, Grosse a Paroubka vkládána. Výrazným
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způsobem se změnil diskurs, v němž probíhá debata o dalším směřování české politiky. Zatímco v roce 2010 stačilo
pro oblouznění devítiny voličů slibovat konec politických dinosaurů, dnes jsme jinde – slibuje se přímo společenská
systémová změna. Pravda, zatím nijak konkrétní, o to je to ale horší. Jedna – Okamurova – má jít směrem všelidových
hlasování a přímého odvolávání politiků, od níž si, bůhví proč, někdo slibuje posun k lepšímu.
Druhá zase slibuje, že stát bude řízen jako firma. Paradoxně se tato jinak blíže nespecifikovaná varianta dočkává v
českém národě podle všeho nemalé podpory – ve společnosti, pro niž jsou jinak termíny jako zisk, efektivita, kapitál
apod., tedy slova spojená s firmou, téměř neslušnými slovy.
Ne, naše stávající nedobrá společenská situace nemá jednoduché řešení. Varujme se těch, kteří jednoduchá řešení
slibují. Pozorujeme rozklad autorit – nejen těch politických. Je rozložena autorita učitele, mnohde i rodičů a
prarodičů, autorita policistů ... Mnohdy si za to mohou sami, mnohdy je klíč ve špatné výchově. Chceme-li uzdravit
politiku, uzdravme nejprve naše rodiny, obce, společnost.
Je o Vás známo, že jste velkým fanouškem skautingu. Čím Vás skauting oslovil a proč se mu věnujete doposud,
přes jistě velké časové vytížení?
Skauting mě oslovil již téměř před čtvrtstoletím, kdy jsem jako dvanáctiletý přišel na první skautskou schůzku
v Bludově po obnově bolševiky zakázaného Junáka – a už jsem neodešel. Po pár letech, především vlivem již
zesnulého br. Františka Pecháčka – Bručouna, jsem pronikl hlouběji k podstatě skautingu a pochopil, že jeho hlavní
smysl je výchovný a že je tedy lékem na výše zmíněné neduhy naší společnosti. Skauting je unikátní tím, že rozvíjí
tělo, rozum i duši, s tím přišel jako první a dodnes to v této vyváženosti najdete málokde jinde. Zkrátka a jednoduše
– věřím, že skrze skauting měníme svět. Nevěřím na změny náhlé, revoluční, shora. Ty probíhají, ale málokdy
k lepšímu. Naopak, skautským vůdcům a vůdkyním, na jejichž formaci se podílím, říkávám, že když pomohou
vychovat jednoho dobrého člověka, když jediného kluka či holku zachrání od Zlého, vykonali obrovský kus práce,
který jim nezůstane před dějinami či Prozřetelností zapomenut.
Skauting nabízí rodičům obrovskou pomoc ve výchově – pomáhá vychovávat rovné, čestné lidi, kteří jsou schopni
se postarat o sebe i o druhé. Lidi, kteří se umí spolehnout na sebe, ale kteří umí zároveň pracovat v týmu. Všem
rodičům, kterým záleží na výchově jejich dětí a kteří mají tu možnost, bych doporučil, aby se pro své dítě snažili
najít dobrý oddíl – a v našem děkanátu jich je celá řada, za které ručím: v Šumperku, Bludově, Rudě nad Moravou.
Ve skautském hnutí jsem v letech 1995-2001 vedl 2. chlapecký oddíl Bludovit, téměř šestnáct let v letech 1998-2013
bludovské středisko, kde nyní působím jako zástupce vůdce. Od roku 2000 vedu Jesenickou lesní školu, což je
společenství skautek a skautů, kteří pořádají vzdělávací akce: lesní školy, vůdcovské a čekatelské lesní kurzy,
zdravotnické kurzy. Založena byla už v roce 1946.
Spolu s instruktory, kteří se rekrutují z Rudy nad
Moravou, Bludova, Hraběšic, Šumperka, Sudkova,
Olomouce a dalších míst, se nám podařilo vybudovat
lesní školu, která je respektovaná v celé republice a
která představuje výrazný a neopomenutelný proud
v českém skautingu. Každoročně pořádáme desetidenní
vzdělávací akci na Olšanských horách, u sv. Martina. Za
těch třináct běhů, které jsem vedl, prošlo našimi kurzy
hodně přes tři sta skautek a skautů z celé republiky.
Jaké další zájmy máte?
Na mnoho dalšího čas nezbývá – vedle skautingu a historie to je především četba. Čtu hodně a pořád. Někdy si říkám,
že největším trestem by bylo znemožnit mi čtení.
Jste ženatý a máte dvě děti. Povězte nám něco o Vaší rodině.
Máme s manželkou dvě dcery – Aničku a Marušku. Manželka pochází z Medlešic, což je malá vesnice u Chrudimi,
kam se její rodiče kdysi přestěhovali kvůli tchánově umístěnce. Jinak oba pochází ze starých selských rodů od Polné
(manželčin dědeček právě v den bludovských oslav oslavil v plné duševní svěžesti sto let). Rodinu tak máme

Tam&Tam – číslo 11, ročník 4, listopad 2013

Strana 7

„rozstřelenou“ po velké části země, nicméně snažíme se nikoho nezanedbávat, snažíme se, aby prarodiče mohli být
často ve spojení s vnučkami a vnučky s nimi.
Jinak oba moji rodiče pochází z Bludova, kde také žijí téměř všichni mí příbuzní. Všichni čtyři moji zemřelí prarodiče
odpočívají na bludovském hřbitově. Moje rodové kořeny jsou selské a chalupnické – mezi mými předky byli velcí
sedláci i podruhové bez vlastní střechy nad hlavou, pět generací porodních babiček, četník, stolař, sedlář, obecní
posel, švec.
Jaké místo ve Vašem profesním i osobním životě hraje víra?
Víra je pro mě kotvou a kompasem, ale nechci, aby to znělo jako fráze. Mám velké štěstí, že žiji v době, kdy se k víře
mohu bez hrozby existenčních postihů hlásit, o což se také snažím. Mám přitom před sebou Kristův slib/hrozbu –
„Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před
lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.“ Zároveň mě ale varují podobenství o těch, kteří nerozpoznali Krista
ve svých bližních, a také o zakopaných hřivnách, kdy nestačí Bohu vrátit to, co jsme přijali a schovali, ale kdy se
musíme snažit o jejich rozmnožení.
Máte nějaké motto či krédo, které Vás provází životem a s kterým byste se podělil na závěr rozhovoru se čtenáři
TamTamu?
Nemám asi jen jedno jediné, ale oblíbených celou řadu – vyberu tři: „Co má v sobě sílu růsti, poroste; co má sílu
kvésti, pokvete.“; „Když krize všechno zatemní, budou děti světla rozžehovat hvězdy.“; „Pán můj a Bůh můj.“
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Moravskoslezská křesťanská akademie zve na přednášku PhDr. Ivo Müllera

Island - země ledu a ohně
8. 11. 2013 v 19.00 na farním středisku v Šumperku
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FARNÍ KNIHOVNA ŠUMPERK
Jak otec Slawomir zmínil v minulém Tamtamu, našla se
ve farnosti skupina lidí, kteří chtějí vzkřísit farní knihovnu v Šumperku. Myslíme si, že jsou tam knihy, které stojí za
přečtení a je škoda, aby jen tak bez povšimnutí ležely. (A ruku na srdce, kdo může říct, že všechny dobré knihy z
naší knihovny už četl?)
Chceme od listopadu, přesně od 7. 11. (včetně), vždy ve čtvrtek před mší svatou, tj. od 17.00 do 17.50, být v
knihovně k dispozici k půjčování knih. Pokud nevíte, kde se farní knihovna nachází, je na farním středisku v přízemí,
hned za hlavním vchodem vlevo.
Nabízíme také hned několik nabídek pro náročné 
Pokud nechcete do knihovny jít naprázdno ale pro něco konkrétního, můžete nahlédnout do seznamu knih
knihovny – buď na vývěsce v boční lodi kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku, nebo na farních webových stránkách.
Pokud byste rádi četli, ale jste upoutaní na lůžko, a tedy nemůžete osobně přijít, kontaktujte nás (na mail či telefon
níže uvedené) a my vám knihu doručíme (platí pro farníky ze Šumperka). V neposlední řadě také nabízíme flexibilní
půjčovní dobu pro ty, kterým se čtvrtek v podvečer nehodí: můžete napsat na mail farni.knihovna.spk@seznam.cz
nebo zavolat na 774 520 759 a věříme, že se domluvíme na čase, kdy se můžeme v knihovně sejít.
Na závěr vás musíme motivovat k navštívení/navštěvování farní knihovny: otec Slawomir říkal, že pokud do
knihovny budou lidé chodit, bude do ní dokupovat knihy! A to by bylo perfektní vzhledem k tomu, kolik zajímavých
knih se na trhu objevuje, že?! :)
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Jana a Zdeněk Pacalovi, Jana Bielíková, Zdenka Hlaváčová
CO DOBRÉHO K ČTENÍ PŘIBYLO VE FARNÍ KNIHOVNĚ V POSLEDNÍCH DNECH:
Karel Herbst – Texty mého srdce
Výběr textů různých autorů, které biskup Karel považuje za hodnotné a s krátkým komentářem nabízí k zamyšlení.
Krásná inspirace pro denní rozjímání.
Wm. Paul Young – Chatrč
Je to román nekatolického autora, ve kterém však najdeme nesmírně zajímavý a neotřelý pohled na Boha a hlavně
na tajemství Svaté Trojice. Na záležitosti, o kterých se těžce mluví a ještě obtížněji se vysvětlují, zde pohlédnete
zcela novým způsobem.
Karel, Jan a Petr Diblíkovi – Tři bratři v cizích světech
Dobrodružný zápis cesty kolem světa. Mnohem víc o ni bylo v předchozím čísle časopisu.
Stanislav Balík – Pozdvihni se duše z prachu
Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. Kniha pro milovníky dějin našeho regionu.
Wilhelm Hünermann – Farář arský
Louis de Wohl – Dobývat nebe
Poutavé romány o životě svatých: sv. Jana Vianneye a sv. Kateřiny Sienské

Srdečně zveme koncert, který se uskuteční v sobotu 30.11. 2013 po mši svaté
v Hraběšicích v 18 hod. (po mši svaté) – účinkuje Avonotaj.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu hraběšického kostela a fary.
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ
CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com)

... ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ ...
Je jednou ze základních charakteristik církve,
že je to společenství lidí, kterým bylo odpuštěno a
kteří mají být odpouštějícími. Podmínkou tohoto
odpuštění není pokoření, ale uznání pravdy – to,
že uznám: ano, chybil jsem. Krásný popis takové
situace je v 2 S 12,1-14, kde David uznává svou vinu.
Odpuštění je na jedné straně něco, co je pro život
naprosto nezbytné, a na druhé straně je to něco, co je
těžko dosažitelné. Komunistický režim neznal
odpuštění - zde byla možná sebekritika a následné
„vzetí na milost“, ale nikdo neřekl: „My ti
odpouštíme.“ Spíše však bylo více těch, kdo byli
„odepsáni“ do konce života a trestáni i na dětech. Zlo
prostě nemá sílu k odpuštění (mimochodem zlo také
nemá smysl pro humor – nemá k sobě samému odstup,
protože se bojí).
Křesťanství
přináší
do
problematiky
odpuštění nový pohled. Nejenom, že Bůh odpouští
nám, když my odpouštíme, ale také my jsme schopni
odpouštět druhým, protože nám je odpouštěno.
Z tohoto hlediska je jasné, že církev není nějaká
„superdokonalá“ společnost, kde se zlo nevyskytuje,
ale je to společenství lidí, kteří odpouštějí, nechají si
odpouštět a kteří si odpouštějí navzájem. Tedy,
jsme-li opravdu křesťané, nejsme lidé lepší, ale jsme
lidé, kteří mají lepší zkušenost s odpouštěním.
Ono se to dá vlastně povědět třemi slovy:
křesťan věří, že křtem, pokáním a nakonec svátostí
pokání jsou mu hříchy odpuštěny. Tím je to vlastně
všechno řečeno, ale za předpokladu, že chápu, co je
hřích, a že chápu, co je to odpuštění.
A o tohle nám tedy teď půjde, vlastně o tu
první polovinu: ujasnit si co je to hřích. Člověk se totiž
často setkává s tím, že se to mezi křesťany nechápe.
Pro někoho není hřích třeba vůbec nic, protože
odpuštění nehledá, i když je křesťanem. Pro někoho je
hřích ona překážka, která mu brání jít k přijímání. A
tak tedy smíření rovná se otevřít cestu k přijímání a
tím to končí. Ale ani to není ono, to také není celá
pravda. Spousta křesťanů padá do dvou extrémů:
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buďto v hříchu vidí nepřekročitelnou hrůzu, nebo
takové malé nic. Pak jsou samozřejmě ti, kteří to vidí
správně, ale tyhle extrémy existují. V žádném případě
nechci na vás pouštět hrůzu a přivádět vás k
malomyslnosti, ale pravdivé vědomí o závažnosti
hříchů je pro nás nutné, máme-li pochopit odpuštění.
K plnějšímu pochopení toho, co je hřích, nás může
vést úryvek z 5. knihy Mojžíšovy: „Hleď, předložil
jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes
přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil
po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a
právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se;
Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou
přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a
nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět
jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že
úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam
přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se
dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem
ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy
život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval
Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k
němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys
mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým
otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“
(Dt 30, 15 – 20)
Ačkoliv tedy slovo hřích vůbec nepadlo, je
tady o tom řeč. Jsou tu předloženy dvě cesty: cesta do
zaslíbené země, kterou jim Hospodin ukázal. My už
toto máme chápat dál: pro nás cesta, která má smysl,
je ta, která vede ke konečnému setkání s Bohem, která
vede k naplnění naší budoucnosti plné a konečné v
Bohu – tedy cesta, která vede do nebe.
A pak je tu ukázaná druhá cesta, cesta, která
se zdá mít smysl. Pro Izraelity to znamenalo cestu,
na níž by nevěřili Hospodinu, ale věřili by bohům
a bůžkům, které uctívaly ostatní národy. Cesta, která
by nevedla s Hospodinem, cesta, kterou si Izrael
stanoví sám. A tato cesta nevede do zaslíbené země,
nevede ani do společenství s Hospodinem, čili je to
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cesta, která vede ke smrti. Protože Izrael věděl jasně,
že jeho existence zcela a beze zbytku na Hospodinu
závisí.
A tak tyhle dvě cesty jsou nabízeny, ty jsou
nabízeny i nám, protože pro nás je možná také ta cesta,
která má zdánlivý smysl. Něco, co se nám zdá dobré,
ale něco, o čem bychom měli vědět, kdybychom byli
k sobě upřímní, že by s tím Bůh nesouhlasil, že je to
něco, co před Bohem neobstojí.
Co k němu nesměřuje, k tomu vrcholnému a
poslednímu cíli člověka, to je hodnotou zdánlivou,
cestou zdánlivou – a to je cesta vyznačená hříchem.
Já mohu jít úplně špatně – to je ten hřích,
kterému se říká těžký, smrtelný – tak, že se s Bohem
naprosto míjím. Mohu jít sice k Bohu, ale nechám se
na té cestě brzdit, táhnu ranec zbytečné přítěže – a to
je to, čemu se říká hřích lehký, to co mne na té cestě
brzdí, případně mne to z té cesty odvádí.
Hřích je tedy něco, co se stane v našem
konkrétním životě, co se může týkat buď mého vztahu
k Bohu, nebo vztahu k bližnímu. Týká se mne
samotného a mé cesty k Bohu. Řada lidí si myslí, že
hřích je jenom to, co se týká přímo Boha: nepozorná
modlitba, neúčast na mši, braní jména Božího
nadarmo. Tohle jsou pro ně hříchy – a potom zabití,
jinak nic. To je omyl! Jestliže nevyužiji svého nadání,
jestliže nedělám dobro, které dělat mohu, pro svou
lenost, nebo proto, že je mi ten bližní nesympatický,
jsem na tom stejně jako ten, který zanedbává
bohoslužbu, to se Boha týká! Jednak proto, že i Bůh s
mou aktivitou počítá. Za druhé se to Boha týká proto,
že ty chyby mne odvádějí z mé přímé cesty k Bohu,
nebo mne na ní brzdí. Čili Bůh se nemůže plně radovat
z mé lásky, tak bychom to mohli polidsku říct.
Vztahu k Bohu se tedy týká všechno, co
děláme špatně a všechno to dobré, co neděláme, ač
bychom to dělat mohli. V téhle šíři by tedy člověk
mohl vidět hřích. Určujícím pohledem k tomu by tedy
mohlo být stále vědomí, že Bůh nás miluje. Já vím, že
to opakuji do omrzení, ale považuji za nutné to
opakovat. Vždyť Písmo nás o tom jasně přesvědčuje,
že Bůh si nás zamiloval tak, jako si vybral Izrael, který
nebyl žádným vynikajícím národem, jako si vybral
Abraháma, jako si vybral Mojžíše, právě tak si vybral
každého z nás.
Stále ta důležitá věta z 1. listu Janova 4,10: „V
tom záleží Boží láska, ne že my jsme si zamilovali
Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna
jako oběť smíření za naše hříchy.“
Bůh si nás zamiloval – to je počátek všeho a
to určuje moje jednání. Jestliže mne Bůh miluje, pak
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je jasné, že mu na mně záleží a že každé mé jednání,
se kterým on nemůže souhlasit, je špatné. Pro nás není
vždycky tak samozřejmé pochopit, kdy s námi Bůh
nesouhlasí. Člověk se v tomhle dokáže například
znamenitě obelhávat. Máme ale tady svědectví Písma
o Kristu, můžeme mít z něho dost dobré ponětí o tom,
jaké byly Kristovy životní postoje, a to je pro nás
měřítkem. Jednat a stavět se k životu a uvažovat jak
on. Co tedy před ním obstojí, je dobré, co by před ním
neobstálo, samozřejmě dobré není. A tak tedy člověk,
který chce u sebe rozeznávat hříchy, se nemůže
spokojit jen s povrchním vědomím, co je dobré a co je
špatné nebo s tím, co ho naučili v dětství. Musí se
neustále konfrontovat – srovnávat s Kristem.
Ono to možná zní pyšně: srovnávat se
s Kristem, ale vždyť jsme přijati Bohem za syny a
Kristus je pro nás cestou. Co tedy neobstojí před ním,
to by nemělo obstát ani před soudem našeho svědomí.
My nemůžeme jinak dojít k Otci, než přes něj, jeho
cestou. A potom se s ním musíme trvale proměňovat.
Pokud nechápeme, co je hřích, potud nejsme
schopni pořádného obrácení, protože nevíme, kam a
z čeho a proč se máme obracet.

Křesťanský život, to je skutečně neustálý
pohyb. Pohyb, který se může všelijak klikatit, ale který
má pořád směřovat k Bohu. My nikdy nedosáhneme
Boha teď, my ho přece budeme mít pořád před sebou,
ale jde o to, abychom byli stále na cestě života. Na
cestě, která vede k němu, protože na ní jsme neustále
nejvíce oživováni, na ní je náš život plnější.
Člověk se dá podfouknout a dá se někde
na cestu zdánlivých hodnot a žije jenom zdánlivě
hodnotný a zdánlivě plný život. To je velice mizerné,
tohle musíme prokouknout – a proto je nutná
konfrontace s Kristem. Když si potom člověk
uvědomí, jaká je vlastně hřích mizérie, jak se vlastně
zaplétá a trmácí na cestách, které vedou od Boha, pak
by mohl propadnout obrovské malomyslnosti, protože
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můžeme jednoho krásného dne zcela správně zjistit, že
větší část našeho života nestojí za nic, že jsme šli do
Tramtárie – někam úplně špatně, někam, kde není
Bůh.
Kdybychom byli odkázáni jenom na toto
zjištění, pak by se z křesťanů muselo rekrutovat
nejvíce sebevrahů, protože by to bylo k neunesení, toto
živé zjištění, jak jsme na tom špatně. A proto musí
křesťan jasně vědět o odpuštění. Protože teprve
odpuštění udělá poznání mé hříšnosti plodným.
Teprve ten, komu je odpuštěno, sklidí ovoce z toho, že
poznal své hříchy, protože odpuštění ho vrátí na cestu
k Otci.
Čím tedy pro nás to odpuštění je a jak že se
s ním člověk vlastně setkává? Tady je zapotřebí se
nejdříve odvolat na celé dějiny spásy, na všechno
o čem svědčí Starý i Nový zákon. Tam totiž můžeme
rozpoznat jednu důležitou věc: že totiž Bůh z vlastní
aktivity a iniciativy velice trpělivě a dlouho něco dělá
pro záchranu člověka. To, co čteme ve Starém zákoně
– celý děj od Abraháma až po Ježíše – to je vlastně
všechno neustálé hledání člověka, neustálá činnost pro
jeho záchranu.
Bůh si vybral Abraháma, dělá z něho národ,
tenhle národ si zamiluje a snaží se ho probudit a oživit
tak, aby byl živým pro Boha. Aby žil život, který má
smysl, který k něčemu vede. Nejdříve je to ukázáno
docela jednoduše: jestliže Izrael bude poslouchat
Hospodina, bude uveden do země, kterou mu
Hospodin připravil. Potom dál, jestliže bude Izrael
držet společenství s Hospodinem, bude národem, který
si zachová existenci a který ze sebe vydá někoho, kdo
bude požehnáním národů. Až je to dovedeno k tomu,
že Izrael vydá ze sebe Spasitele. Až do tohoto konce
je doveden děj několika tisíciletí a Ježíš tohle hledání
člověka, to, že Bůh hledá člověka, docela jasně
konkretizuje.
Jednak tím, že sám o sobě oslovuje jednotlivé
lidi: „Zachee, sestup dolů, dnes musím večeřet v tvém
domě,“ řekne hříšníku Zacheovi. A pak řekne několik
těch podobenství, v nichž zdůrazňuje, jak Bůh nikdy
nikým nepohrdá a jak mu žádný jednotlivec není málo.
Člověk je tedy Bohem hledán a s tím, že ho Bůh hledá,
se setkává v určitých konkrétních podobách. Jestliže
uvěřím v Boha takového, jaký je, jestliže přijmu Krista
– pak jsem byl sám nalezen. Tím prvním bodem, který
vede k odpuštění, je víra. Spása z víry v Krista. Kristus
za nás zemřel, za naše hříchy, a jestliže my tuto
skutečnost vírou přijmeme, pak se v nás víra začíná
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uskutečňovat. A jestliže někdo uvěří, pak může být
jeho záchrana konkrétně provedena a zpečetěna křtem.
Tady bych chtěl upozornit na to, co je v běžném
povědomí dost neznámé, že tím prvotním a základním
prostředkem odpuštění hříchů je křest. (Tím
prazákladním prostředkem je víra, pochopitelně,
protože jenom z víry může to přijetí křtu vyrůst, ale
pokud jde o lidskou akci, tedy křest). V prvních
dobách křesťanských bylo toto jasné. Ti, kteří uvěřili
jako dospělí, se dali pokřtít. Proto dobře rozuměli
tomu, co říká Pavel v listě Římanům: „Nevíte snad, že
všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme
pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním
pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen
z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na
cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni,
protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít
účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý
člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo
ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu
neotročili.“ (Řím 6, 3-6)
Člověk, který uvěřil a byl pokřtěn, je jakoby
ponořen v Krista, tady nejde jen o to, že je mu nějaká
čárka smazána, tady jde o něco, co se týká celé mé
osobnosti v hloubce. Ten člověk je ponořen podle
Pavla „do Kristovy smrti – tím jsme byli spolu s ním
pohřbeni.“ Tím prostě to, co je cizí Bohu, definitivně
končí a je likvidováno, pohřbeno, už to tu není, je to
pryč.
„A jsme povoláni k novému životu.“
To povolání má dva stupně. Tady na zemi
musíme žít úplně novým životem, tedy jako ti, kdo
jsou v Kristovi, protože jsme povoláni k té vrcholné
podobě vzkříšení:
„Protože jsme podobni v jeho smrti, budeme
mu podobni i v jeho zmrtvýchvstání.“
To je ten nejvyšší a nejhlubší úkol: máme být
podobni vzkříšenému Kristu, tak se má naplnit náš
křest, čili ovoce odpuštění. To nejdůležitější a
vrcholné není už v tom, že se na nás už Pán Bůh
nezlobí, že už mám svědomí čisté, že už já jsem si jist,
ale vrcholem toho je, že se mi otevřela cesta ke
vzkříšení, k tomu nejplnějšímu ztotožnění s Kristem a
tomu největšímu přiblížení Bohu. Tohle je odpuštění!
Ne jenom to, že mám od svých hříchů pokoj, ale že
mám otevřenou cestu k věčnosti, ke vzkříšení, k tomu
nejhlubšímu, nejdůvěrnějšímu setkání s Bohem.
Já mám pocit, že kdyby tohle člověk dohlédl a
chytlo ho to za srdce, že by musel utíkat k tomu, aby
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se s odpuštěním setkal. Tohle tedy bylo ve křtu.
Jestliže člověk byl pokřtěn jako malé dítě (což se dělo
tenkrát, jestliže rodina byla věřící a křesťanská) byla
ta prvotní vina, dědičný hřích tím odstraněn. Člověk
křtem se stává skutečně schopným vzkříšení, ovšem

leží tady pak historie života s jeho rozhodováním, a to
pak může dopadnout všelijak.
Ale teď se vraťme k odpuštění: člověk je
křtem pozvednut do stavu Božího dítěte, má účast na
vzkříšení, jenomže i tento člověk upadá nějakým
způsobem do hříchu, i tento člověk se tomuto
základnímu povolání odcizuje, nežije jako ten, kdo je
určen ke vzkříšení, není mu Bůh vždycky a ve všem
nejvyšší hodnotou, nežije tak, jak by na jeho místě žil
Kristus, čili je člověkem hříšným. A my věříme, že i
tomuto člověku je pro Kristovo vykoupení odpuštěno.
Znovu opakuji: to prvotní odpuštění je odpuštění těm,
kdo uvěřili v Krista, odpuštění zpečetěné křtem.
Věříme-li v odpuštění hříchů, věříme, že Bůh je
ochoten a schopen naše hříchy zlikvidovat.
Poprvé se s tím člověk setkává ve křtu, pak se
s tím setkává v mnoha dalších příležitostech. Tak
např.: prosí-li člověk s plnou vírou za odpuštění svých
vin a nejsou-li to takové viny, které nás oddělují od
Boha a tedy vlastně od církve, pak je nám odpuštěno
už skrze tuto naši lítost a zejména pro Boží věrnost a
pro Kristovo utrpení. Podobně jestliže si je člověk
vědom svých hříchů, jedná dobře, jedná z lásky, pak
zase může doufat, že mu bude odpuštěno. Jak říká list

Petrův: „Láska přikryje množství hříchů“ (1 Pt 4, 8).
Jestliže se člověk v modlitbě obrací s důvěrou ke
Kristu a vidí v něm zachránce, i ten má čekat, že je mu
odpuštěno. A jestliže se s Kristem setkává v
eucharistii, pro toto setkání má doufat v odpuštění.
Ale kromě těchto všech věcí, o kterých jsem
mluvil, je tady ještě svátost, tedy jasné odpuštění, které
je zejména určeno pro člověka tenkrát, jestliže se
dostane do velké vzdálenosti od Boha, jestliže
nějakým způsobem popře své křesťanské rozhodnutí,
svou cestu ke vzkříšení. A to je svátost pokání. Tam je
člověku skutečně odpuštěno všechno. Jestliže se k této
svátosti přiblížím s upřímností, s důvěrou, jestliže ji
vykonám, jak jsem v tu chvíli nejlépe schopen, vím,
že je mi odpuštěno všechno, i když jsem si v té chvíli
vzpomněl na polovičku věcí. Jestliže jsem to vykonal
tenkrát, jak jsem byl nejlépe schopen. Vím, že je mi
odpuštěno všechno, protože svátost pokání stojí na
Boží věrnosti, na Kristově utrpení a ne na počtu
hříchů, které si řekneme.
Důležité je, aby člověk u všeho, co jsem říkal,
věděl, že celé odpuštění je akcí Boží. Jestliže věřím v
odpuštění hříchů, pak věřím v Boží věrnost, v to, že mi
Bůh chce odpustit. To není jenom moje věc, to není
něco, čeho já se zmocňuji svou šikovností, ale je to
především Boží dar. Nakonec bych chtěl připomenout
slova evangelia, která nám jasně a pro někoho až
pohoršujícím způsobem říkají, jak moc Bůh o hříšníky
stojí.
Já bych k tomu chtěl jenom na závěr říci: mít
na svědomí hříchy je zlé, nehledat Boží odpuštění je
horší a je to hrozný nerozum. Ale nevěřit v Boží
odpuštění, to je maximální průšvih, to je nejhorší,
co se v člověku v této věci může stát, protože nevěřímli, že mi Bůh odpustí, že mi chce odpustit, že mne
dokonce hledá, pak se sotva k němu přiblížím. Pak
vlastně nedovolím vykoupení, aby se ve mně
uskutečnilo. A to je malér!
pokračování příště

Poutní mše svatá ke cti sv. Martina se koná v neděli 10.11.2013 ve 14 hod v kapli
na Olšanských horách.
srdečně zvou farníci z Olšan
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SVÁTOSTI
V naší pravidelné rubrice jsme postupně probrali všech sedm svátostí a došli jsme tak k závěru. Než se ale
zaměříme na nějaké jiné zajímavé téma týkající se naší víry, tak bych je rád ještě všechny shrnul a možná některé
důležité věci připomenul.
Svátostí máme sedm: Tři iniciační (ty, které
uvádí do plného křesťanského života) – křest,
biřmování, eucharistie; dvě svátosti uzdravování –
svátost smíření a pomazání nemocných; a dvě svátosti
stavu – manželství a kněžství. Některé svátosti
můžeme přijmout mnohokrát za život, ale také nutně
nemusíme přijmout svátosti všechny.
Písmo svaté dosvědčuje, že svátosti ustanovil
sám Kristus. Některé přímo a jiné vysluhovali
apoštolové, u nichž se dá předpokládat, že určitě
nedělali nic, co by je jejich Mistr neučil.
Křest ustanovil Kristus sám, když před svým
nanebevstoupením přikázal apoštolům: „Je mi dána
veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte
za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,18–19)
Svátost biřmování Kristem lze v Písmu
dokázat jen nepřímo. Slíbil seslání Ducha svatého
svým apoštolům a všem budoucím věřícím (Jan 7,38–
39). Toto své slovo vůči učedníkům naplnil, když jim
o Letnicích seslal Ducha svatého (Sk 2,4). V dalších
dobách udělovali apoštolové obřadem vzkládání
rukou Ducha svatého pokřtěným (Sk 8,14).
Svátost
eucharistie
ustanovil
Kristus
při poslední večeři: „Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal
a dával jim se slovy: ‚Toto jest mé tělo, které se za vás
vydává. To čiňte na mou památku‘. A právě tak, když
bylo po večeři, vzal kalich a řekl: ‚Tento kalich je nová
smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás
prolévá.‘“ (Lk 22,19–20)
Svátost smíření ustanovil Kristus a moc
odpouštět hříchy svěřil skrze apoštoly své církvi.
V den, kdy Ježíš vstal z mrtvých, se v uzavřené
místnosti zjevil apoštolům a řekl jim: „Přijměte
Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou.“ (Jan 20,22–23)
Svátost pomazání nemocných je v Písmu
naznačena a předobrazena mazáním nemocných
v Markově evangeliu: „I vyšli a volali k pokání;
vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho
nemocných a uzdravovali je.“ (Mk 6,13) A přímo
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vyhlášena v listě apoštola Jakuba: „Je někdo z vás
nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním
modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.“ (Jak 5,14)
Svátost manželství ustanovil Kristus. On sám
opět přivedl manželství k původnímu ideálu
nezrušitelného
monogamického
manželství
a pozdvihl k důstojnosti svátosti: „Odpověděl jim:
‚Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu
učinil je‘?‘“ (Mt 19,4) Apoštol Pavel vyzdvihuje
náboženský charakter manželství tím, že požaduje,
aby bylo uzavřeno „v Pánu“ (1Kor 7,39)
a s odvoláním se na Krista hlásá jeho nerozlučitelnost
(1Kor 7,10).
I o svátosti kněžství máme svědectví Písma, že
ji ustanovil sám Kristus. Skutky apoštolů (6,6)
podávají zprávu o ustanovení jáhnů a v kapitole 14
(verš 22) se mluví o ustanovení presbyterů. Přijetí
do církevní hierarchie se konalo vnějším obřadem,
který se skládal z vkládání rukou a modlitby.

Svátosti se nazývají pokračováním Kristova
vtělení. Skrze viditelné znamení (např. voda při křtu,
vkládání rukou při svěcení, chléb a víno u svátosti
eucharistie, atd.) totiž působí neviditelnou Boží milost
– podobně, jako když neviditelný Bůh přijal viditelné
lidské tělo. Proto se o nich dá říci, že jsou
pokračováním Kristova vtělení.
Co jednotlivé svátosti působí konkrétně, je
zjednodušeně, ale pěkně a výstižně popsáno
v katechismu pro mladé: „Ve křtu se ze ztracených
lidských dětí stávají Boží děti; v biřmování se
ze slabých stávají silní; ve svátosti smíření se
z hříšných stávají čistí; v eucharistii se hladoví stávají
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chlebem pro druhé; v manželství stejně jako ve
svátosti kněžství se z individualistů stávají služebníci
lásky; ve svátosti nemocných se ze zoufalých stávají
lidé plní důvěry.“ (Youcat, čl.173) A co je
nejdůležitější, že skrze svátosti se můžeme stávat
Bohu podobnější.
Svátosti jsou také důkazem Boží lásky – jsou
pomocí od Boha na naší cestě do nebe. Velmi pěkně a
jednoduše je to vyjádřeno v učebnici náboženství pro
3. třídu. Zde jsou svátosti vyobrazeny jako sedm
studánek, u kterých se můžeme zastavit a občerstvit na
náročné a někdy dlouhé cestě do nebe.
Dotýkají se všech důležitých oblastí našeho
života a Bůh nás tak skrze ně ujišťuje, že nejsme
v životě sami, ale že je s námi ve všem co prožíváme
a zvlášť v mezních situacích našeho života: Křest
přijímáme většinou na začátku našeho života;
biřmování při vstupu do věku dospělosti; manželství a
kněžství, když vstupujeme na cestu určitého životního
povolání; pomazání nemocných v těžkých situacích
našeho života způsobených umíráním, nebo těžkou
nemocí; a konečně svátost smíření a eucharistie, které
nám pomáhají, když na naší cestě bloudíme, nebo si
připadáme sami a dochází nám síly. Napadá mě zde
takové velmi zjednodušené přirovnání:
Když si představíme náš život jako výstup
na vysokou horu, tak se díky hříchu během výstupu
můžeme ztratit, zabloudit – a v takovém případě má
obrovský význam svátost smíření. V ní můžeme znovu
najít správný směr našeho výstupu. Je to jako bychom
se zastavili a v mapě našli správný směr. Ta správná
cesta ale může být daleko obtížnější, než cesta, po
které jsme šli a zjistíme, že potřebujeme pomoc
někoho druhého a taky prostředky na doplnění energie
– a tady má zase svůj velký význam svátost eucharistie
– díky ní jsem ujištěn, že během toho náročného
výstupu nejdu sám, ale jde se mnou nejlepší přítel –

Kristus – a také, že on mi dodá dost energie a síly,
abych ten výstup zvládal.
Jak jsme si řekli, svátosti ustanovil Kristus a

protože sám skrze ně působí, tak se říká, že svátosti
působí „ex opere operato“ to znamená „samy o sobě“.
To je důležitá věc, protože to znamená, že svátost je
udělena platně, i když je udělovatel svátosti sám
v těžkém hříchu. Stačí mu pouhá vůle jednat ve shodě
s církví. Zároveň to ale není alibi a omluva pro to, že
udělovatel svátosti může žít hříšně – měl by
samozřejmě vést příkladný život, odpovídající jeho
víře v Krista. Pro nás je důležité, abychom svátosti
přijímali s vírou, aby nás Bůh skrze ně mohl
posvěcovat.
Těmito několika body jsem chtěl doplnit náš
pohled na svátosti, abychom mohli ještě více
prohloubit náš pohled na tyto Boží dary a ještě víc
objevit, jak skrze ně Bůh působí a jak nám skrze ně
chce pomáhat na našem putování za ním.
Kéž bychom i skrze svátosti čím dál víc
objevovali, že Bůh je naším Otcem, který se o nás stará
a je věrný svému slovu: „Hle, já jsem s vámi po všecky
dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,20)

Boží věrnost a lásku vůči nám, kterou můžeme zakoušet skrze svátosti, také pěkně vystihuje jeden příběh,
o který bych se s vámi na závěr chtěl podělit:
Otec, který plní sliby
Pocítili to všichni: Chvíle děsivého ticha, rachot vycházející z hloubky a poté se země začala třást. Budovy se
rozhoupaly, naklonily se a sesypaly jako domečky z karet. O necelé čtyři minuty později, bylo víc jak třicet tisíc lidí
mrtvých. Bylo to během zemětřesení, které v roce 1989 otřáslo Arménií a téměř ji srovnalo se zemí. Zoufalý otec
spěchá klikatými uličkami ve zmatku a chaosu ke škole, kam před pár hodinami odešel jeho syn. Muž neustále myslí
na slib, který svému synkovi mnohokrát zdůrazňoval: „Pamatuj si, Armande, ať se stane cokoliv, vždycky budu
s tebou.“
Konečně doběhl k místu, kde stála škola, ze které teď zůstala jenom hromada trosek. Chvíli tu stál, přemohl
slzy a potom, prodíraje se přes kameny, vyrazil směrem k východnímu rohu, protože věděl, že tam byla synova třída.
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Holýma rukama začal hrabat a vytahovat cihly a kusy zdí, zatímco se ostatní dívali s beznadějí v očích. Kdosi
vzdychl: „Je to zbytečné, všichni už jsou mrtví.“
Rozrušený zdvihl hlavu a odpověděl: „Co kdybyste mi místo toho mluvení raději pomohli vyhazovat ty cihly?!“
Pár lidí se přidalo, ale také většina z nich to po čase vzdala, když je rozbolely ruce. Otec však neustále myslel na
svého syna. Celé hodiny neúnavně odhrabával ... dvanáct hodin ... osmnáct ... dvacet čtyři ... třicet šest ... po třiceti
osmi hodinách konečně uslyšel tlumený nářek zpod velkého kusu zdiva.
Chytil ho, odvalil a vykřikl: „Armande!!!“ Ze tmy se ozvalo slabé a třaslavé : „Tatínku...!?“
Ozvaly se také další hlasy. Děti, které přežily, se postupně vyhrabávaly zpod ještě neodházených trosek.
Vzdechy a výkřiky ohromení a úlevy vycházely z úst okolostojících a rodičů, kteří tam zůstali. Ze třiceti tří dětí
zachránili čtrnáct!
Když už byl malý Armand venku, pomáhal s odklízením trosek, dokud se všichni jeho spolužáci nedostali ven.
Ti, kteří stáli okolo, zaslechli, jak svým kamarádům povídal: „Vždyť jsem vám říkal, že můj taťka nás v tom nenechá!“
P. Petr Káňa

POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2013
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne“
(Matouš 25,35).
Charita Šumperk uspořádala u příležitosti Dne Charity akci s výše uvedeným názvem. Ti, kteří se rozhodli
věnovat na pomoc lidem v okamžité nouzi dar nejčastěji v podobě trvanlivých potravin, mohli tak učinit následovně:
v týdnu od 23. do 27. září donést potraviny osobně na kontaktní místo Charity.
Starozákonní lid volal k Hospodinu: „Jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se
před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno, a ve svém soužení budeme k tobě volat, a ty nás
vyslyšíš a zachráníš.“ (2. Paralipomenon 20,9). Druhý způsob, jak přispět do potravinového fondu, spočíval
v přinesení potravin na nedělní ranní mše svaté do farního kostela sv. Jana Křtitele. Nevzývali jsme sice nebeského
Otce prosíce ho o záchranu, v přímluvách jsme však prosili sv. Vincence z Paula, patrona charitního díla, ať na jeho
přímluvu u Pána dostane charitní práce a vše s ní spojené požehnání. Po bohoslužbách pracovníci Charity od štědrých
dárců dary u farního střediska převzali a každý z nich označili nálepkou se symbolem košíku a srdce.
Samostatnou kapitolou pak bylo přivezení potravinové pomoci farníky z různých obcí děkanátu Šumperk.
A jak celá sbírka dopadla? Shromáždilo se poměrně dost kartonových krabic plných pomoci. Pracovníci
Charity pak jednotlivé potraviny sečetli a rozdělili podle data minimální trvanlivosti a druhu. Co všechno se sešlo?
– především trvanlivé potraviny jako rýže, těstoviny, čočka, mouka, čaj, …
I když akce nesla název „Potravinová sbírka“ a byla určena pro osoby bez
domova, příp. dalším v hmotné nouzi, je kromě potravin neméně důležitá
základní osobní hygiena. Hygienických prostředků se sešel také nemalý počet a
v neposlední řadě nelze opomenout a je třeba zmínit i finanční dary, které se
v potravinové sbírce rovněž objevily a které činily celkem
2 100,- Kč.
Tímto bych rád vyjádřil poděkování a upřímné „Pán Bůh zaplať!“ všem
štědrým dárcům, bez kterých by se sbírka nerealizovala; všem kněžím děkanátu
za šíření informací o sbírce ve svých farnostech mezi Božím lidem a charitním
pracovníkům, kteří se jakkoliv zapojili do její organizace. Dále účastníkům
bohoslužeb u příležitosti svátku sv. Vincence z Paula za společenství a také
všem, kteří činnost charitního díla podporují ve svých modlitbách.
Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

ANTONIO MARIA CLARET
(ANTONÍN MARIA KLARET)
(23. prosince 1807, Sallent, Španělsko – 24. října 1870, Fontfroide, Francie)

Antonín Klaret byl španělský kněz. Působil jako farář a jako apoštolský misionář
v rodné Katalánii a krátký čas také na Kanárských ostrovech. Založil společnost pro
vydávání náboženských knih; sám jich také mnoho napsal. Od roku 1850 byl
arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Začal pořádat exercicie pro kněze, pastorační
vizitace a lidové misie. Založil misionářskou kongregaci klaretiánů a ženský
vzdělávací institut klaretinek. Organizoval charitativní a sociální činnost; ve všech
farnostech zřídil lidové spořitelny a učil zemědělce hospodařit tak, aby byli
soběstační. Vzbudil tím nenávist majitelů černých otroků; viděli v něm
revolucionáře, několikrát na něj spáchali atentát a nakonec dosáhli toho, že se musel
vrátit do Španělska. Stal se zpovědníkem španělské královny Isabely II. a doprovázel
ji do vyhnanství ve Francii. Účastnil se prvního vatikánského koncilu (1869-1870),
tam onemocněl a při návratu zemřel 24. října 1870 v cisterciáckém opatství ve
Fontfroide v jižní Francii. Za svatého byl prohlášen v roce 1950. V církevním
kalendáriu je připomínán 24. října, je patronem tkalců, lidových misií či katolického tisku.
Narodil se 23. prosince 1807 v Sallentu nedaleko španělské Barcelony jako pátý z deseti dětí. Španělsko tou
dobou zažívalo neklidná a těžká léta. V roce 1812 došlo k pogromům, při kterých vyhořela řada klášterů, a bylo
povražděno mnoho řeholníků.
Antonín původně vystudoval tkalcovství, později vstoupil do semináře a v 28 letech byl vysvěcen na kněze.
Věnoval velkou pozornost lidovým misiím. Roku 1839 odešel do Říma a požádal, aby byl poslán do misií kamkoli
ve světě. Vstoupil do jezuitského noviciátu, zakrátko však onemocněl a musel se vrátit do své vlasti.
V letech 1841 až 1847 prošel téměř celou rodnou Katalánii a před početnými davy neúnavně kázal
evangelium. Měl zájem na tom, aby se evangelijní poselství šířilo mezi lidmi v nezkreslené podobě a přinášelo jim
osvobození. Kázal šest až osm hodin denně a zpovídal. Nepřijímal peníze, jen jídlo. Jeho osobnost budila na jedné
straně nenávist, na druhé straně probouzela nadšení u lidí, kteří za ním přicházeli ze širokého okolí. Byli to hlavně
chudí lidé, pracující na rozsáhlých latifundiích, které patřily bohatým rodinám. Příslušníci těchto rodin se stali
Klaretovými velkými nepřáteli a ohrožovali ho na životě. Byl obviněn, že je stoupencem pronásledované vládní
opozice. Na výzvu biskupa Antonín tedy na rok přesídlil na Kanárské ostrovy, kde pokračoval v apoštolátu.
Po návratu se pustil do misijní činnosti s novým zápalem a k mluvenému slovu přidal i slovo tištěné. Založil
vydavatelství a křesťanské knihkupectví vydávající popularizační sešitky a brožurky s náboženskou tematikou.
V červenci roku 1849 založil kongregaci Synů Neposkvrněného Srdce Panny Marie (dnešní Misionáři
klaretiáni), která má nyní kolem 3000 členů ve více než padesáti zemích pěti kontinentů. Od r. 1994 působí rovněž
v České republice: v Praze a v Sokolově. Cílem kongregace bylo zajistit pomoc církvi v době, kdy byly tradičnímu
církevnímu životu ze strany vlády kladeny velké překážky. Dnes jsou klaretiáni povoláni napodobit Ježíšovu
komunitu s apoštoly. Usilují o hlásání evangelia všem národům, aby všichni poznali Otce a plnili jeho vůli.
Roku 1850 byl Antonín Klaret jmenován arcibiskupem v kubánském Santiagu. Diecéze trpěla těžkými
sociálními problémy; 14 let neměla duchovní vedení. Antonín Klaret zahájil práci na reorganizaci farností. Zřizoval
také lidové knihovny a zavedl praxi putovních misií. Ujímal se obětí opakovaných zemětřesení a epidemií. Biskupova
pastorační a sociální aktivita a jeho úsilí v boji proti otroctví se neobešly bez neshod a odporu; získal si nepřátele
mezi bohatými majiteli otroků, celkem na něj bylo spácháno 15 atentátů - jizva po ráně nožem mu zůstala na obličeji
navždy.
V r. 1857 španělská královna Isabela II. povolala Antonína zpět do Španělska a učinila ho svým
zpovědníkem. Bylo jí tenkrát 27 let a prožívala těžkou náboženskou krizi. Antonín Klaret ji přiměl, aby opustila
milence a smířila se s manželem. Přes závazky na královském dvoře Antonín vynakládal velké úsilí také v hlavním
městě, neúnavně kázal a rozvíjel rozsáhlou činnost ve prospěch chudých. Chtěl uplatňovat ve všem zásady evangelia,
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sám podle toho žil, ale ve společnosti byl napadán a zesměšňován, jeho karikatury se objevovaly v tisku i třeba na
krabičkách od sirek. Snažil se obrátit k Bohu všechny vrstvy obyvatelstva a u lidu měl velký ohlas; jeho hlavní dílo
„Přímá cesta“ bylo rozšířeno asi ve dvou milionech exemplářů.
Za španělské revoluce (v r. 1868) odešel i s královskou rodinou do exilu v Paříži. Účastnil se aktivně
I. vatikánského koncilu (1869-1870), kde hájil papežskou neomylnost.
Protože za pobytu v Římě onemocněl, vrátil se do Francie, kde 24. října
1870 v klášteře Fontfroide zemřel. Jeho ostatky byly později přeneseny
do Vich ve Španělsku a jsou od té doby uctívány v tamější katedrále.
V roce 1934 byl papežem Piem XI. blahořečen a papež Pius XII.
ho v květnu roku 1950 prohlásil za svatého. Tehdy o něm řekl: „Byl to
člověk velkého ducha a plný kontrastů: skromného původu a slavný v
očích světa; malý postavou a obrovský v duši; na pohled nenápadný,
přesto schopný získat si respekt u mocných tohoto světa; v centru všeho
dění vždy v Boží blízkosti.“
Svatý Antonín Maria Klaret byl velmi silnou, mimořádnou
osobností, skvělým organizátorem a plodným spisovatelem. Stal se
průkopníkem využívání sdělovacích prostředků k hlásání evangelia,
výrazně se angažoval i v oblasti pastorační činnosti laiků (Akademie sv.
Michala). Jeho životní heslo „Kristova láska nás žene, aby ti, kteří jsou
naživu, nežili už sobě“ (2 Kor 5, 14) příznačně vystihuje jeho touhu
ukázat cestu ke spáse co největšímu počtu lidí.
Antonín Klaret asi rok před smrtí napsal: „Kristova láska nás podněcuje a pobízí, abychom běželi, abychom
takřka letěli s pomocí křídel svaté horlivosti. Kdo opravdu miluje, miluje Boha i bližního; a kdo miluje, je opravdu
horlivý, a to tím víc, čím je vyšší stupeň jeho lásky, takže čím víc plane láskou, tím víc ho žene horlivost. Jestliže tedy
někdo není horlivý, svědčí to o tom, že je láska v jeho srdci vyhaslá. Kdo je plný horlivosti, touží po velkých věcech,
dělá je a snaží se, aby byl Bůh stále více poznáván a milován a aby se mu sloužilo v nynějším i budoucím životě,
protože tato svatá láska nemá konce. A právě tak jedná i s bližním: přeje si a snaží se, aby byli všichni na tomto světě
spokojeni a v nebeské vlasti aby byli šťastní a blažení; aby byli všichni spaseni; aby nikdo nezahynul navěky, neurážel
Boha a ani na okamžik nezůstával v hříchu. Vidíme to u svatých apoštolů i u všech, kdo jsou ovládáni apoštolským
duchem.“ (L’Egoismo vinto, Romae 1869)
Anička Rozsívalová

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
úterý 5. listopadu 2013 v 19.00 hod.
zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4, Šumperk
Tomás Luis de Victoria (Ávila 1548 – Madrid 1611) – Officium defunctorum

Španělský skladatel Tomás Luis de Victoria se v době svých studií v Římě seznámil s Giovannim
Pierluigim da Palestrinou. Byl uchvácený jeho kompozicemi a ve svém díle často užíval Palestrinova
témata, někdy si vypůjčil celé hudební plochy. Ještě v Římě napsal Officium Hebdomadae Sanctae,
sborník skladeb ke Svatému týdnu. S tímto dílem sklidil velký úspěch. Po návratu do vlasti působil
v Královském konventu a pracoval pro císařovnu Marii. Ta v roce 1603 zemřela a na její počest
zkomponoval Officium defunctorum. Jde o jeho poslední a nejpozoruhodnější dílo. Téma smrti v něm
velmi rozsáhle zpracoval. A vlastně jakoby tímto smutečním dílem symbolicky uzavřel celé období
renesanční polyfonie. Nastoupil manýrismus …
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Vít Rozehnal

Strana 20

Tam&Tam – číslo 11, ročník 4, listopad 2013

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Jazykové kurzy
Kurzovné jazykových kurzů na jedno pololetí – 1170,- Kč. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 studentů.
Začátek všech kurzů v týdnu od 16. září.
Angličtina pro začátečníky I. – Mgr. Alice Jurčíková – úterý – 16. 15 – 17. 15 hod
Angličtina pro začátečníky II. – Mgr. Petra Janíčková – úterý - 16. 15 – 17. 15 hod
Angličtina pro začátečníky III. – Mgr. Petra Janíčková – úterý - 17. 30 – 18.30 hod
Němčina pro začátečníky – Mgr. Alice Jurčíková – čtvrtek – 15. 30 – 16. 30 hod
Francouzština pro začátečníky – Mgr. Jana Valentová – pondělí – 16. 30 – 17.30 hod,

Pro děti
Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa 9.30 – 11. 30 hod
Dopolední herna s hlídáním – úterý 9.00 – 12.00 hod – Alena Švejkovská, Dis; 30 Kč/hodina
Veselé pískání – Alena Švejkovská, Dis – pískání na flétničku zábavnou formou; určeno pro děti od 4 – do 6 let;
středa 14.30 – 15.30 hod , 20 Kč/30 minut
Dopoledne s pohádkou – sobota 30. Listopadu od 9.30 do 11.30
setkávání určené pro předškolní a mladší školní děti (4 – 8 let). Děti se můžou těšit na krátkou motivační pohádku,
zpívání, tvoření. Lektorka – Mgr. Hanka Heiserová.

Tvořivé dílny
Zdobení adventních věnců – pátek 29. 11. 2013 od 19.00 na farním středisku; ozdoby, věnce, svíčky možno
zakoupit na místě, prosíme o přinesení chvojí. Příspěvek na zapůjčení tavné pistole, drátků aj. – 15 Kč.
Zdobení perníků na program „Mikuláš pro město“ – 30. listopadu od 14.00 na farním středisku (určeno jak pro
děti, tak pro dospělé z farnosti)

Pro dospělé
Informační workshop RODINNÉ MEDIACE – pondělí 4. 11. 2013 od 13.00 do 15.00 (+ prostor na dotazy);
na farním středisku; určeno odborníkům, kteří se věnují práci s rodinou v obtížných situacích, advokátům, starostům
obcí a zájemcům z řad rodičů.
Cílem workshopu je informovat o procesu mediace a cíleně tak podporovat rodičovské kompetence v obtížných
životních situacích. Hlavní témata workshopu – podstata mediace a její využití (rodinné, sousedské, partnerské,
obchodní, pracovní problémy), využití mediace při rodičovských sporech a nedorozuměních. Workshopem Vás
provedou: Dana Vrabcová a Jitka Řezaninová, mediátorky z Asociace mediátorů ČR. Akce je dotována MPSV ČR.
Cvičení s rehabilitačními prvky – Ing. Marie Vychopeňová – středa 16. 30 – 17.30 hod; 1 lekce – 30 Kč/hod
Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou
zpoplatněna dle domluvy.

KURZY
Kurz Manželské večery
Doba konání: po osm pondělků od 7. října do 25. listopadu (pozor změna termínu!!!) vždy od 19.00 – 21.00 hod na
farním středisku, Cena kurzu: 1 000 Kč /pár; sponzorská cena: 1200 Kč/pár
Přihláška na tel. 731 402 395, cprsumperk@ado.cz, Info: www.cprsumperk.estranky.cz

Příprava snoubenců na manželství
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I od září 2013 nabízí Centrum pro rodinu Šumperk přípravu snoubenců na svátostné manželství, kterou povedou
vyškolení lektoři.
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MILOSLAV KARDINÁL VLK SLAVIL
V BLUDOVĚ PONTIFIKÁLNÍ MŠI
V neděli 20. října 2013 v den oslav 175. výročí posvěcení kostela v Bludově navštívil bludovskou farnost kardinál.
Bylo to poprvé v historii obce a my věříme, že nikoli naposled.
Takzvané hody (posvícení), jsou v Bludově každoročně slaveny třetí neděli v říjnu. Děje se tak i navzdory
tomu, že byl v roce 1838 – za tehdejšího faráře P. Josefa Němce – kostel vysvěcen až 28. října. Jde o přetrvávající
tradici z dob vlády císaře Josefa II, který roku 1786 nařídil po celé Habsburské monarchii slavit hody právě třetí
říjnovou neděli. A letos, kdy jsme slavili 175. výročí posvěcení kostela sv. Jiří, jsme se na tento den obzvláště těšili.
Vzácným hostem byl totiž sám J. Em. Miloslav kardinál Vlk. Pomiňme tedy pro mnoho zainteresovaných farníků
náročnější přípravy na tuto slavnost a přesuňme se na nedělní dopoledne.
Pontifikální mše byla zahájena přesně
v 10:30. Na slavnost přijelo mnoho věřících ze
Šumperka i okolních vesnic. Slavnostní
atmosféru podtrhoval bohatě vyzdobený kostel
zaplněný do posledního místa. Mezi čestnými
hosty nechyběli zástupci SDH Bludov, nebo
starosta sousedního Bohutína Ing. Václav
Karger. Na úvod přivítal otce kardinála
starosta obce Ing. Pavel Ston a bludovský farář
P. Otto Sekanina. Následná mše svatá s
bohatým hudebním doprovodem místních
zpěváků trvala necelé dvě hodiny. Během
kázání otec kardinál zdůraznil, že kostel je
nejposvátnějším místem v obci. Ve Starém
zákoně byl chrám posvěcen přinesením
schrány se smlouvou vyjádřenou deskami
desatera. Křesťanský kostel trvale posvěcuje
nová smlouva naplněná Ježíšovou obětí a jeho
přítomností v eucharistii. Kostel je nám stálým
znamením Boha, který je Bohem blízkým. Po
ukončení mše se Miloslav kardinál Vlk ve
slavnostním průvodu odebral na přilehlou faru.
Pro ostatní návštěvníky slavnostní mše bylo před kostelem připraveno občerstvení od místních farníků spolu
s hudbou dechového souboru Classic Band z Bludova.
Následně se otec kardinál v doprovodu koncelebrantů, zástupců obce i farnosti zúčastnil oběda a krátce nato
odjel za dalšími povinnostmi. Oslavy posvěcení kostela následně pokračovaly slavnostním koncertem Scholy od sv.
Jana Křtitele ze Šumperka. Celkem 27 sboristů v necelé hodině přiblížilo skladby starých mistrů i tvorbu soudobých
autorů.
Program oslav zakončil bludovský rodák doc. PhDr. Stanislav Balík představením své nové knihy „Pozdvihni
se duše z prachu,“ která přináší ucelené informace o dějinách farnosti. Na více než 250 stranách autor popisuje kostel
sv. Jiří, kostelíček Božího Těla, kapličky, sochy, kříže a boží muka i kněze a řeholnice původem z místní farnosti.
Stanislav Balík během svého vystoupení taktéž shrnul historii kostela sv. Jiří od doby jeho vzniku. Poukázal
na zajímavosti související s následnými rekonstrukcemi chrámu, zmínil důležité historické milníky a zazněla řada
jmen, jejichž nositelé významně ovlivnili směřování naší farnosti.
Rád bych tedy za celou bludovskou farnost poděkoval panu kardinálovi za dodání mnoha sil a povzbuzení
do budoucnosti i za to, že nám připomněl nezlomné hodnoty našich předků, kteří i v těžkých dobách dokázali farnost
dobře spravovat a vést ji k lepším zítřkům.
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Poděkování ale patří i P. Ottu Sekaninovi za organizaci oslav a Stanislavu Balíkovi za práci na knize
o příběhu bludovské farnosti. A patří se poděkovat i všem ostatním, kteří se na přípravách návštěvy pana kardinála
podíleli.
Osobně jsem přesvědčen, že letošní jubileum zásluhou všech výše jmenovaných bylo oslaveno více než
důstojně. Věřím také, že až si budou místní věřící za 25 let připomínat další kulaté výročí posvěcení našeho kostela,
budou hrdi na práci minulých generací bludovských farníků stejně jako jsme nyní hrdí my. S Boží pomocí bude naše
farnost i nadále prohlubovat základní rysy farní obce, jako je budování společenství s farníky a ostatními občany a
směřovat k naplnění Kristova evangelia.
Věřím, pane kardinále, že se Vám u nás v Bludově líbilo a budete na nás ve svých modlitbách pamatovat.
Karel Směšný

PODĚKOVÁNÍ ZA BIŘMOVÁNÍ V RAPOTÍNĚ
Všechno to začalo před dvěma lety. Naši přípravu na biřmování jsme společně zahájili na světových dnech
mládeže v Madridu. Celý následující rok jsme společně jezdili na různé akce, jak na víkendy na Přístav do
Rajnochovic, tak i na celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Za všechny tyto společné akce a zážitky
jsme vděční především otci Milanovi.
Po tomto předpřípravném roce jsme zahájili druhý rok přípravy, už ale i s otcem Petrem, se kterým jsme
navštívili festival mládeže v Medjugorji. S ním a otcem Milanem jsme se dále připravovali intenzivně každý týden.
Po těchto setkáváních (někdy i hodně vyhrocených ) jsme celou přípravu jeli zhodnotit a zároveň se i nechat
přezkoušet ze získaných znalostí z Katechismu na víkend na faru do Hraběšic. Byl to velice pěkný víkend plný
krásných zážitků, jak z celonoční adorace v kostele, tak i ze slunného výletu na Rabštejn. V sobotu jsme byli otcem
Petrem přezkoušeni. Samozřejmě, že jsme všechno nechali na poslední chvíli, a dané otázky viděli poprvé těsně
předem, ale úspěšně jsme všichni prošli. A tak jsme mohli zakusit přítomnost Ducha svatého při vkládání rukou otce
biskupa Josefa Hrdličky. K biřmování nás přistoupilo celkem dvacet z různých farností děkanátu (Rapotín, Nový
Malín, Velké Losiny ,...). Setkání s otcem biskupem
bylo moc příjemné, osobní a povzbuzující. Otec
biskup byl velice otevřený a s každým se zdravil tak,
jakoby tady byl doma. Všechny nás to potěšilo, byli
jsme z jeho návštěvy nadšení. Tato slavnost byla
velice pěkná nejen tím, že kostel byl plný lidí, ale
také tím, že jsme věděli, že ve všech těch lidech
máme velikou podporu udělat tento životní krok.
Nyní už patříme mezi dospělé křesťany a těšíme se,
jak budeme svědčit o Kristu druhým.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se za
nás modlili a modlí. Našim rodičům, prarodičům,
kmotrům. Náš velký dík patří také hlavně otcům
Milanovi a Petrovi, děkujeme, že jste s námi měli
trpělivost a chtěli nám předat vše nejlepší, co v sobě
máte, i když to s námi bylo asi mnohdy těžké.
„Duchu svatý, vylij na nás moc své milosti.“ (Jan
Pavel II.)
„Já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě
do dlaní ...“ (Iz 49,16)
Zdiška Nedvědová ml.
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V neděli 20. 10. 2013 navštívil otec biskup Josef Hrdlička farnost Rapotín, aby udělil svátost biřmování
dvaceti mladým lidem z blízkého okolí.
Otec biskup přijel ve výborné náladě a vítal se s místními farníky, jako by přijel domů. Jeho krásná a
povzbudivá slova, která pronesl ve svém kázání, nám všem přítomným budou ještě dlouho znít v uších.
Udílení svátosti biřmování je vždy významnou událostí v životě těch, kteří ji přijímají, a já jsem poctěna, že
jsem mohla být jednou z nich. Věřím, že Duch svatý ve mně bude stále působit stejně jako ve všech ostatních, kteří
spolu se mnou tuto svátost přijali.
Ráda bych tedy, za nás biřmovance, poděkovala všem, kteří se podíleli svou obětavou prací na přípravě,
organizaci i samotném provedení liturgie biřmování. Díky všem, kdo se podíleli na úklidu a výzdobě kostela a také
všem ostatním, kteří se zúčastnili této slavnosti a vytvořili tak neopakovatelnou atmosféru, díky níž se tu otec biskup
mohl cítit skutečně jako doma.
Alena Švejkovská

V neděli, 20. 10. 2013, ve farním kostele v Rapotíně udělil olomoucký pomocný biskup, Mons. Josef
Hrdlička svátost biřmování dvaceti mladým lidem z Rapotína a okolních farností.
Nedělní slavností vyvrcholila několikaletá příprava biřmovanců, se kterou před třemi lety začal P. Milan
Palkovič. Tímto bych mu chtěl moc poděkovat za celé období přípravy a zvlášť také za spolupráci během posledního
roku.
Moc děkuji také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na krásném průběhu celé slavnosti –
ministrantům, kostelníkům, maminkám a všem, kteří přispěli nějakou dobrotou k pohoštění, zpěvákům a zvláštní
poděkování i za květinovou výzdobu.
A ještě krátce pro biřmovance. Matka Tereza si jednou zapsala na kousek papíru:
„Často vidíš kolem silnic na sloupech dráty. Dokud jimi neprotéká proud, světlo se nerozsvítí. Takovým
drátem jsi ty i já. Bůh je ten proud. Máme moc dovolit proudu, aby námi protékal a dával tak světu světlo: Ježíše.
Nebo můžeme odmítnout dát se použít, a tím připouštíme, aby se šířila tma.“
Přeju vám, abyste v síle Ducha svatého umožnili Bohu, aby vámi protékal a dělal tak z vašeho života dar pro
druhé.
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P. Petr Káňa

JAK JSME SLAVILI DEN SENIORŮ NA DEN SV.TEREZIE
aneb vlakem za Pražským Jezulátkem
Jedna ze sester modlitebního společenství Učíme se modlit si napsala do svého deníku toto:
Díky, můj dobrý Pane, za včerejší den! Za ranního rozbřesku jsem s ostatními sestrami a panem děkanem
nastoupila do vyhřátého žlutého vlaku společnosti RegioJet, který nás za pouhé dvě hodiny přemístil do naší stověžaté
matičky Prahy. Přivítaly nás podzimním sluncem zalité rušné ulice s vysokými domy, stromy s barevným listím a
tvrdá pražská dlažba.
Naše čiperné seniorské nožky nás v pohodlných botkách nesly Václavským náměstím a Františkánskou
zahradou vstříc kostelu Panny Marie Sněžné k ostatkům čtrnácti blahoslavených františkánských mučedníků, kteří
přišli do Prahy v roce 1604 na pozvání Vojtěcha Lobkowicze, úředníka císaře Rudolfa II. Byl jim darován kostel
a klášter Panny Marie Sněžné, který ve 14. století založil Karel IV., ale od dob husitských válek byl rozbořený
a pustý. Bratři františkáni začali ihned s opravou kostela a stavěním klášterních budov. Chodili také mezi lidi a kázali
jim o Bohu. Čtyři z bratří vyučovali na Univerzitě v Praze. Noví řeholníci pocházeli z různých evropských národů,
komunita měla tedy mezinárodní charakter. To odpovídalo významu císařského města, kterým Praha tehdy byla.
V roce 1611, kdy vrcholil spor mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem, vpadla do Čech vojska
pasovského biskupa Leopolda Habsburského s cílem podpořit slábnoucí moc císaře. Vojska se vymknula kontrole
a dopouštěla se velikých násilností, což vyvolalo hněv a odpor především většinových protestantů. Na masopustní
úterý 15.2.1611 byli všichni řeholníci rozvášněným davem krutě zabiti. Roku 1616 nařídil pražský arcibiskup Jan
Lohelius exhumaci a nový pohřeb. Těla mučedníků byla přenesena do boční kaple sv. Michala, kde odpočívají
dodnes. Vložila jsem lísteček s prosbou o přímluvu do schránky u ostatků v kapli, o chvíli déle se zamyslila, a poprvé
toho dne na mě mé trpělivé sestřičky s panem děkanem čekaly .

Přes Staroměstské náměstí jsme se Karlovou ulicí vydali ke Karlovu mostu, po něm přešli řeku Vltavu
a v kostele Panny Marie Vítězné u Pražského jezulátka v Karmelitské ulici oslavili mši svatou, kterou celebroval náš
pan děkan Slawomir. Nezapomenutelný zážitek! Kéž vše dokážu vnímat tak intenzivně! Vysokými okny kostela
probleskovaly sluneční paprsky a v nich jsem spatřila sochu svaté Terezie z Lisieux v téměř životní velikosti! A to
v den jejího svátku, 1. října! To jsem ještě nevěděla, že se tato malá světice a velká přímluvkyně modlívala ve svém
klášteře ve Francii u kopie sošky Jezulátka modlitbu, z níž se mi slova „Můj malý králi, vtiskni do mě ctnosti svého
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dětství“ vryla hluboko do paměti. Proto má sv. Terezie z Lisieux u svého jména přídomek „Od dítěte Ježíše“. Později
téhož dne jsem se měla dovědět, jak se soška jezulátka dostala do tohoto krásného kostela.
Po obědě v lidové jídelně poblíž Havelského trhu jsme po procházce areálem Pražského hradu navštívili
Lobkowiczký palác. Obdivovala jsem Velasquesovy, Cranachovy a Brueghelovy obrazy. Nejvíc se mi líbila
Cranachova Madona s dítětem a dvě panoramatická plátna od italského malíře Antonia Canaletta Slavnost na Temži.
Jak jen Canaletto dokázal vykreslit i ty nejmenší detaily! Vizuální dojmy dokreslovala Mozartova a Beethovenova
hudba. Kamarádkám se líbil vzácný historický porcelán. Zajímavý příběh jsme si vyslechli před obrazem krásné
španělské šlechtičny Marie Marique de Lara, která měla za manžela Vratislava II. z Perštejna. Matka jí jako svatební
dar věnovala malou sošku jezulátka zhotovenou ze dřeva a vosku neznámým španělským mnichem. Když si její
dcera Polyxena brala roku 1603 českého šlechtice Zdeňka z Lobkowicz, darovala jezulátko karmelitánským řádovým
bratřím u Panny Marie Vítězné. Tak to tedy bylo! Než mi to všechno došlo, ztratila jsem se svým spolupoutníkům
podruhé . Našli mě sedět dole ve vestibulu na koženkové sedačce a jejich chápavé úsměvy naznačovaly, že se na
mě nezlobí ...
Nerudovou ulicí nás pak naše (už trochu unavené) nohy nesly z kopce dolů. Slunce pomalu zapadalo
nad Petřínem a my jsme se vraceli přes Malostranské náměstí a Karlův most plný turistů, prodavačů cetek, malířů
a muzikantů ke kostelu Křižovníků a soše Karla IV., kde jsem se ztratila potřetí  a už s úzkostí vyhlížela svou
skupinu. Naštěstí byli nedaleko, u zámků lásky zamčených na kovovém zábradlí řeky Vltavy. Ani tentokrát mě
nezbili, a tak moje – i jejich – pouť pod laskavým vedením neúnavného pana děkana skončila bez úrazů a slz. Ať žije
Den seniorů 1. říjen, seniorů zvídavých, čiperných, láskyplných a moudrých! Budu si to určitě pamatovat.
A taky si budu pamatovat, že nejmíň jednomu členovi skupiny cestovatelů vždy předem oznámím své zaječí
úmysly!
Dáša

CONSILIA MARIA LAKOTTA
KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!

NA POKRAČOVÁNÍ

V klášteře začíná každý rok před Velikonocemi velký vnější i vnitřní úklid. Nejprve jsme myly a drhly o závod,
že mydliny tekly proudem, potom se čistily duše třídenními exerciciemi. Byla to zcela jiná příprava než venku
v rodinách, kde se většinou do poslední chvíle uklízí a nakupuje, chystá a shání. U nás nebyla nejdůležitější
velikonoční vajíčka a slavnostní pečeně, nýbrž odložení starého člověka a obnova ve vzkříšeném Kristu. To bylo
hlavní téma našich exercicií. U mne vyvolaly tesknou náladu. Kéž bych to mohla učinit, radikálně svléci starého
člověka a změnit se v nového! Bohužel, byla jsem i po slavnosti tajnou reportérkou, cizí těleso ve zbožné družině.
S rozděleným srdcem jsem seděla a naslouchala. Záviděla jsem svým spolusestrám jejich prostou víru.
Rozbřesklo se velikonoční jitro. Až do hlubin srdce dojata stála jsem na klášterním nádvoří, kde plápolal mohutný
velikonoční oheň. Byla ještě noc a hvězdy zářily do plamenů. Naše sestry měly bílá dominikánská sváteční roucha.
Nyní si každá rozžehla své vlastní světlo od velikonoční svíce.
„Lumen Christi – Deo gratias!“
Za zpěvu jsme vcházely do prostorné kaple. Dosud nikdy mě liturgie tak nedojala; bylo mi jako bych byla
přenesená do křesťanského pravěku. A skutečně – jak nám vysvětloval P. Donatus ve svém proslovu – sahala většina
těchto zvyků až do začátku dob apoštolských.
Nová radost, nový jásot opanoval potom také refektář. Po celý den bylo přísné mlčení zrušeno. Naše místa
za stolem byla ozdobena zelení a sestra Judy nám předkládala jehněčí pečeni. Bylo to jako ve velké šťastné rodině.
Poprvé jsem cítila, že začínám milovat své spolusestry a Klára je mi drahá jako má vlastní rodná sestra.
Odpoledne jsme podnikly velikonoční vycházku kolem našich polí. Nebyla již pustá a bezútěšná. Všude
v zahradách i na polích rašil nový život, vše se zelenalo. S rozkoší jsme se hřály na jarním sluníčku.
Hned po svátcích se nás zmocnilo očekávání – biskupský vizitátor byl na cestě. Náš klášter se podobal zlaté
skříňce, všecek zářil čistotou, jako by monsignor vizitoval naše hospodyňské schopnosti. Když konečně přišel,
hleděly jsme my postulantky na sebe vyjeveně, beze slova. Vizitátor byl malý hubený muž, který téměř zmizel za
hřmotnou postavou P. Donata. Jen fialová látka jeho kleriky nás ujišťovala, že se nemýlíme. Nikdo nedovedl
uhádnout, je-li mladý nebo starý. Jako by se věk u něho zastavil. Ulehčilo se nám. Nečeká nás nic zlého, myslely
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jsme si. Rychle zmizel s generální představenou a její zástupkyní v pohostince pro něj připravené. Chvíli bylo
hrobové ticho, pak se v kruhu sester ozval bzukot jako v úle. Zvláště my, postulantky, jsme nedovedly mlčet. Jestlipak
už četl naše dopisy? Ach, my domýšlivé husy! Představené ho zabavovaly celé hodiny. U oběda ho obsluhovaly
novicky, pro nás jako by nebyl v domě. S potlačovaným očekáváním jsme se vracely ke své denní práci.
Teprve pozdě odpoledne pozval vizitátor profesky k audienci, jednu po druhé. Bude-li tak pomalu pokračovat,
přijdeme na řadu až za několik dní. Ale mýlily jsme se. Již příštího rána přišla sestra Alžběta – tentokrát v celé řeholní
parádě – a zahnala nás dohromady. Za chvíli jsme měly být představeny vznešenému hostu. Napomínala nás,
abychom se chovaly přirozeně, ale skromně. Svobodě slova se nekladou žádné meze. Máme však pamatovat, že
heslem dominikánského řádu je pravda. K tomu netřeba ničeho dodávat. Šlo to podle stáří. Domnívám se, neboť
nejdříve přišla na řadu sestra Eva. Na její živé řeholi najde asi sotva příčinu k pokárání. Byla vždy nejpřísnější
a nejpřesnější z nás. Netrvalo to skutečně dlouho a byla zase mezi námi. Další byla Glorie. Při své robustní povaze
by se byla vypořádala i s papežským legátem. Neprojevila ani stín vzrušení.
„Evo, jaké to bylo? Vypravuj nám!“
Eva položila svůj dlouhý, kostnatý prst na tenké rty. „Ještě je mlčení.“ Nedalo se nic dělat. Ačkoliv by jistě ráda
mluvila, přinutila se zase k poslušnosti, otočila na podpatku a šla nahoru.
„Člověče, kdybych byla už svatá, nepotřebovala bych chodit do kláštera.,“ řekla Dolly zlostně a začala si s Betty
šeptat. Se sestrou Glorií jednal vizitátor asi vojensky stručně, neboť za několik minut byla zase mezi námi.
„Nuže, Glorie, co je?“
„Řekla jsem mu, že je zde vše v pořádku, tak byl spokojen. A teď je na řadě sestra Klára, říkala sestra Alžběta.“
Sestra Klára běžela rychle, ještě jsem jí stiskla ruku. Ale prošlapaly jsme si podrážky, tak dlouho to tentokrát
trvalo.
„Čekala bys to od naší jemné Kláry?“ šeptala Betty pobouřeně. „Co tam vyřizuje? V naší skupině přece není nic
závadného.“
Někdo mě zatáhl za rukáv. Sestra Rita, bledá, pláč na krajíčku. „Ty, já mám strach, nemohly bychom tam jít
spolu?“
„Nesmysl, copak se může stát? Bude se tě tázat a ty budeš odpovídat.“
„No, to je právě to. Nedovedu odpovědět.“
„Netrap se,“ šeptala jsem jí, „vzpomeň si, že i svatého Tomáše nazývali jeho spolužáci němým volem. Řekni to
vizitátorovi, když bude netrpělivý, potom jistě uzná, že sem patříš.“
Ostatní se smály, ale Rita byla ještě bezradnější. Byl s ní kříž!
„Sestra Mariana, prosím!“
Klára konečně vyšla, tichá a usebraná jako vždy. Přiskočila jsem k ní.
„Jaké to je? Dává mnoho otázek? A které?“
„Chtěl vědět, jestli jsem v klášteře šťastna, jinak nic.“
„No, pravda, a to trvalo tak dlouho?“ řekla Betty nedůvěřivě. „Plných dvacet minut jsi tam byla, jako u generální
zpovědi.“
Klára neprozradila nic víc, jen se usmívala. „Myslím, že je to u každého jiné; vizitátor je laskavý, rozumný muž,
nikdo se ho nemusí bát.“ Přitom pohlédla na chvějící se sestru Ritu, neboť teď byla na řadě. Bylo jí, jako by měla jít
k zubnímu lékaři, nemohly jsme ji pochopit. Trochu rozčilení, to působí u každého, ale takhle si počínat? Proč? Nikdo
netušil, že mně je nejhůř. Připadala jsem si jako prašivá ovce mezi ostatními čistými a zdravými. Jestli mne vizitátor
prohlédne, mohu zítra sbalit svůj uzlíček a jít.
„Tu je Mariana. Halóóó! Jaké to bylo? Jsi tak veselá.“ Vzala jsem Ritu za ruku a vedla ji až ke dveřím.
„Pojď už, Rito!“ Ta se však zavěsila na Marianu, která byla v ložnici její sousedkou. „Ty, jaký je?“
„Jen jdi, je to výtečný člověk, smím jít již zase domů.“
„Cóóó?“
„Rito, už je čas!“ Konečně se za ní zavřely dveře. Ubohý obětní beránek byl uvnitř. Přihnala jsem se zpět k našemu
stádečku.
„Cos to říkala, Mariano, ty půjdeš domů?“
Spokojeně přikývla. U ní bychom to byly nejméně čekaly. Klidně a spokojeně žila poslední týdny mezi námi,
nikdy si na nic nestěžovala. Ovšem nedělala dojem, že by byla obzvlášť šťastna.
„Ale proč, Mariano?“ Betty mohla puknout zvědavostí. Mariana si sedla.
„Nevím sama, jak k tomu došlo. Najednou jsem cítila, že mohu všechno říci. Vyprávěla jsem mu tedy, že mě
rodiče chtěli přinutit, abych se provdala za jistého bohatého muže, kterého jsem neměla ráda. Když nechtěli povolit,
utekla jsem do kláštera. Tu mám pokoj.“
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„No – a teď?“
Sestra Mariana se tvářila vítězoslavně. Dá mi dopis pro rodiče. Napíše jim, že podle církevního práva je každý
vynucený sňatek neplatný právě tak, jako vynucené sliby řeholnice. V obou případech církev zruší ujednaný poměr.
Půjdu domů takřka s biskupským průvodním listem.“
Betty se na ni dívala udiveně.
„A když tě doma vyhodí, vrátíš se zase k nám?“
Mariana zavrtěla hlavou. „Ne, poznala jsem, že není moudré jít z takového důvodu do kláštera. Nebyla bych zde
vydržela. Vizitátor mi chce v nutném případě obstarat místo mimo domov. A teď už jdu balit kufr!“
„Co, ty chceš ještě dnes odejít?“
Smála se. „Děti, vždyť já jsem skutečně vysvobozena. Ne, já sem nepatřím.“
To je zvláštní! Bylo mi jí líto, že nemohla zůstat. Co se mi zde tak líbilo? Nerozuměla jsem sama sobě. Nervózně
jsem se podívala na dveře. Až Rita vyjde, jsem na řadě já. Trvalo to dlouho, snad se topil vizitátor v proudu slzí!
Nebylo by divu, kdyby zavolal sanitku. Začala jsem se odlučovat od naší skupinky a přecházela jsem zamyšleně sem
a tam. Konečně Rita vyšla, bledá, ale div divoucí – bez slz! Kolena se mi trochu třásla. Nemohla jsem se již bohužel
dozvědět, jak se jí tam dařilo. Zatímco ji ostatní obklopily, otevřela jsem dveře a stanula jsem uvnitř.
Vizitátor neseděl v křesle, ale stál před knihovnou, jako by mezi dvěma audiencemi našel ještě chvilku
k prohlížení knih. Zvolna se obrátil. Když se usmál, vytvořila se na jeho obličeji spousta vrásek. Nebyl tedy tak
mladý.
„Jsou-li postulantky na mém seznamu správně seřazeny, vy pak jste sestra Eileen?“
„Ano.“
„Nu, tak si chvilku sedneme. Vy tedy máte zvláštní zálibu pro Tomáše Akvinského, pro studium a vědu. Počítáte
jistě, že budete v řádu působit jako učitelka nebo katechetka, pravda?“
Podívala jsem se na něho velkýma očima. Ne, to mě dosud nenapadlo. Jen bych si přála, abychom měly více hodin
teologie, nic víc.“
„Ach,“ vizitátor se podíval na své ruce a chvíli mlčel. „Snad by vás zajímal návrh našeho pana biskupa, aby si
dominikánky vydávaly vlastní časopis, který by jim pomohl získávat nová povolání. Ten by však musel být veden
nejmodernějším způsobem. Neměla byste chuť být redaktorkou?“
Pohlédla jsem na něj téměř rozhněvaně. „Ne, veledůstojný pane.“
Zvedl rychle hlavu a ostře se na mne zadíval.
„Ne, chcete se tedy radikálně rozejít se svým dřívějším povoláním? Nezamlouvalo se vám to snad?“
Kousala jsem se do rtů. Co odpovědět? Dosud platil můj zaměstnanecký poměr u mého šéfa. Nemohla jsem jen
tak beze všeho převzít jiný časopis a zkazit mu koncept tím, že bych psala o klášterním životě.
„Pracovala jsem ráda ve svém povolání, ale teď jsem v klášteře.“
Jaké jasné, pronikavé oči měl ten muž! Když se na člověka podíval, zcela ho ovládl. Připadaly mi neobyčejně
moudré a ostré, jako oči chirurga.
„Tak to má tedy znamenat, že se chcete především věnovat zcela řeholnímu životu. Chvályhodný úmysl. Přesto
však vás varuji. Ještě nemáte pravé ponětí o tom, co vlastně znamená být řeholnicí. Znáte několik klášterních pravidel
a zvyků, získáváte předchuť řeholního ducha – ale být řeholnicí, to znamená mnohem víc.“
Mlčela jsem jako obžalovaný u výslechu, který nemůže udělat nic lepšího, než v dané situaci mlčet, aby se
zbytečně neprozradil.
„To znamená,“ pokračoval upíraje na mne klidné oči, „že se zřeknete úplně své vlastní vůle, ne snad abyste se
stala povolným nástrojem představených, nýbrž přímým nástrojem Božím, cokoliv bude Bůh žádat
od dominikánského řádu v rozličných dobách a úkolech. Naše doba je misijní, je vám to jasné?“
Zaváhala jsem. „Ještě ne docela,“ řekla jsem poctivě. „Nekladla jsem na to důraz, abych byla apoštolsky činná.“
„Byla jste někdy nadšena pro misie?“ tázal se můj vyšetřující soudce.
Potřásla jsem hlavou. „Ne, monsignore!“
„Hm, myšlenka na misie nehrála tedy při vašem vstupu do kláštera hlavní roli.“
„Nikterak, monsignore.“
„Vstoupila jste však do misijního konventu. Postulát značí zkušební dobu nejen pro představené – ale i pro vaše
svědomí.“
Sklopila jsem rychle oči a proti své vůli jsem se začervenala, polilo mě horko.
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„Když tedy chcete zůstat, prosím vás, abyste své cíle a svá přání, od nichž ani srdce nejlepších řeholníků není a
nesmí být prosto, zaměřila co nejvíce na poslední rozkaz Páně: ‚Jděte do celého světa‘ – neboť k tomu byl náš řád
založen: zvěstovat pravdu všem.“
Křečovitě jsem svírala svou židli. Čekal chvíli a pozoroval mě. Neodvážila jsem se na něho pohlédnout. Docela
jiným, uvolněným hlasem řekl náhle: „A copak shledáváte, sestro Eileen, snad závadným ve zdejším konventě?
Můžete mluvit zcela svobodně, bez obav, že by něco z vašeho sdělení proniklo navenek.“
Rychle jsem na něho pohlédla. „Nic, monsignore.“
„Ale to je opravdu zvláštní, docela nic? Není zde nějaký nedostatek, třeba čistě vnější, ve způsobu vyší výuky?
Může to být i po stránce technické. Vizitátor je tu pro všechno.“
Náhle mě něco napadlo! „Televizní přijímač tu chybí. Bývají často dobrá církevní vysílání, např. když mluví
biskup Sheen – “
„Správně, správně sestro Eileen, mluvíte mi z duše. Dominikáni musí jít s dobou v každém způsobu sdělování
myšlenek. Biskup má ještě jeden přístroj na rozdání. Podám mu návrh a co biskup pošle, to generální představená
přijme. Tak můžete jít, sestro! Moment, ještě otázku, co se vám v klášteře dosud nejvíce líbilo?“
Stála jsem již a řekla: „Sesterské spolužití. Malá skupina lidí se zde denně namáhá, aby si navzájem prokazovala
jen lásku.“
„Velmi správně, to se ve světě vyskytuje jen zřídka. Dobře, těšilo mě sestro Eileen, že jsem vás poznal. Přeji vám,
abyste byla šťastnou řeholnicí.“
Byla jsem propuštěna. Venku na mně vyrazil pot. Dolly se řítila vedle mě do pokoje, horlivá a zářící, že to bude
mít lehké. Když jsem vstoupila do refektáře, byl prázdný. To mi bylo právě vhod. Musela jsem být sama. Chovala
jsem se dobře, nebo špatně? Bylo mi jako by vizitátor o mně věděl více, než jsem tušila. Po chvíli jsem šla do ložnice.
Byla jsem ráda, že i zde je nejpřísnější mlčení. Lehla jsem si na postel. Vlající záclony mé cely působily neobyčejně
uklidňujícím dojmem.
V koutě někdo kramařil. Sestra Mariana asi balila svůj kufr. Chtěla bych také balit? Ne, nikdy! Byla jsem velmi
spokojena, že jsem zde, a očekávala jsem napjatě, co bude dál. V čem záleželo vlastně dobrodružství řeholního
života? Vizitátor je přede mnou vyjasnil, jako by tušil bolavé místo v mé duši. Řeholní život, život podle vůle Boží.
Co by to znamenalo pro mne, kdybych nebyla vetřelcem, ale skutečně povolaná? Byla jsem unavena jako po těžké
práci. Usnula jsem a probudila jsem se teprve při večerním zvonění. Dobrotivé nebe, naše divadlo! Urovnala jsem si
čepeček a letěla dolů přes dva schody. Místo do oratoře, která byla proměněna na divadelní sál, poslala mě sestra
Alžběta do kaple.
„Rychle – něco se změnilo, vizitátor k vám chce ještě krátce promluvit, dostal od biskupa zprávu, aby se hned
vrátil!“
Než jsem to mohla pochopit, strčil mě někdo do kaple, ale ne k varhanám. Tam seděla sestra Marie Klára, abych
já něco nepopletla. Nevěděla asi dosud, že premiéra odpadne, neboť sáhla do kláves jako svatá Cecilie a její nádherný
hlas vynikal při Adorate. Nakonec pak zpívala nádherné sólo Ó salutaris hostia – naslouchaly jsme jako u vytržení.
Potom se biskupský vizitátor obrátil od oltáře k přítomným a pronesl slovo rozloučení. Zdůrazňoval, že si odnáší
dobrý, ano výborný dojem z vizitace našeho konventu a může náš dům opustit bez velkých starostí. Měl zvlášť velkou
radost z toho, že cestu do kláštera nalezly dívky všech povolání. Velmi ho potěšilo, že některé svůj vstup tak krásně
odůvodnily. Tvrdil, že za svého úřadování zřídkakdy pocítil takové dojetí, jako dnes ráno, když cítil vyjádření jedné
postulantky, jejíž jméno neuvede, která jako jediný důvod svého vstupu do kláštera udává větu preface: „Vpravdě je
důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, Pane, svatý Otče, všemohoucí
věčný Bože, skrze Krista, našeho Pána.“ Jít do kláštera z vděčnosti za milost vykoupení je podle jeho mínění jeden
z nejkrásnějších a nejhlubších důvodů, který může pocítit mladé lidské srdce, neboť i Kristus nechává Nejsvětější
svátost zvát Eucharistie, tj. Díkůčinění.
Ohlédla jsem se plaše na sestru Kláru. Mně jediné asi bylo známo, kdo složil dopis tohoto znění. V refektáři sfoukl
průvan list na můj klín a já jsem zahlédla první dvě slova: „Vere dignum.“ Teď jsem věděla, co znamenala. Pozorovala
jsem ji zahanbena a dojata. Jak záviděníhodný byl její klid a její vyrovnanost! Mou úvahu přerušila další slova
vizitátora: „Nechť vás prosím nezarazí, když v krátké době dvě čekatelky opustí zdejší klášter. Odcházejí se
souhlasem mým i svých představených, protože je to k jejich dobru.“ O Marianě jsem věděla, ale kdo je ta druhá?
Myslí snad mne? Poradil představeným, aby mne propustily, když necítím náklonnost k misijnímu povolání? Srdce
mi silně bušilo. Co by řekl šéf, kdybych se zakrátko před ním objevila a nemohla o klášterním životě referovat nic
podstatného? Moje zbožnost byla tatam. Teprve když nás po rychlém odchodu vizitátora matka Amabilis zase svolala,
vzpamatovala jsem se poněkud. Vysvětlila nám krátce, že sestry Mariana a Rita nás v příštím týdnu opustí. Vydechla
jsem ulehčeně.
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Potom ohlásila povýšeným hlasem, že svou velikonoční hru musíme samy provést jen pro konvent. Biskupský
vizitátor se nemohl zúčastnit pro nedostatek času a přeje srdečně mnoho zdaru při provedení krásné hry. V tom
okamžiku jsme se všechny bezděčně ohlédly. Někdo hlasitě zavzlykal. Sestra Marie Klára, naše novicka, režisérka a
hlavní herečka. Dala ruce na obličej a začala hlasitě, téměř hystericky plakat jako dítě, jemuž vzali nejoblíbenější
hračku. Ustrašeně k ní přistoupila matka Amabilis a uklidňovala ji, že všichni se na její hru tolik těšíme – že se nedá
nic dělat. Marie Klára si počínala zmateně, plakala, vzlykala a musela být odvedena do cely, kde zůstala s migrénou
ležet až do odpoledne příštího dne.
V klášteře vzbuzovalo její počínání smích i rozhořčení. Hraní divadla přece není hlavním úkolem řeholních sester.
Co tuhle novicku napadá, jsem já pochopila velmi dobře. Nebyla zvyklá, aby ji někdo sesadil z hlavní role nebo se
nedočkala premiéry nějakého kusu. Chtěla snad hrát jenom kvůli zástupci biskupa? Matka Amabilis vzala malý
kroužek postulantek stranou a vysvětlovala, že Marie Klára má občas poněkud obtížnou povahu. Snad se to obrátí
k lepšímu. Bylo to nesprávné, že se jí svěřila hlavní úloha a režie. Náhle se přihlásila naše strohá sestra Eva a tázala
se drsným hlasem, smíme-li vědět, proč nás sestra Rita opouští. Podívaly jsme se na ni udiveně, bylo to přece jasné.
Ale Evin přísný smysl pro spravedlnost se bránil proti tomu, aby byla sestra propuštěna jen proto, že se při některých
příležitostech dá do pláče.
Matka Amabilis se na chvíli zamyslela a pak si přisedla k nám. „Není vlastně zvykem vysvětlovat, proč je některá
postulantka poslána domů, ale vidím, že už jste srostly v rodinu a máte jistě právo vědět, proč je sestra Rita
propuštěna. Světští lidé často přísně kritizují představené, když se něco takového přihodí, ale nelze se tomu vyhnout.“
Podívala se na sestru Evu. „Uvažte prosím, že v klášteře se nejedná o nějakou přirozeně srostlou rodinu, v níž se
ovšem musí přijmout všechny chyby, nemoci a slabosti příslušníků. Zde vznikla rodina svobodnou volbou, a proto
nemohou představení vnutit svým spolusestrám hysterické nebo duševně choré členky. Už proto ne, že by se zakrátko
každý pořádný klášter podobal duševní léčebně. Pobyt v ní může žádat jen od lidí k tomu zvlášť připravených. Víte
možná, že těžká hysterie může být důvodem k rozluce i při církevním sňatku, byla-li tato nemoc zatajena.“
To jsem ovšem ještě nevěděla, ale Eva se nedala tak snadno porazit. Vždycky o Ritu tak trochu mateřsky pečovala.
„Je Rita skutečně hysterická?“ vyzvídala dále.
Matka Amabilis chvíli mlčela a potom řekla: „Rozhodující slovo tu má psychiatr. Vidím, že vám musím nalít
čistého vína. Biskupský vizitátor mi dovolil sdělit vám v nutném případě, co zjistil v této záležitosti. Sestra Rita mu
svěřila, že soukromě, bez souhlasu svého zpovědníka, složila slib, že vždy a za všech okolností bude konat to, co je
dokonalejší. Víte, že byli svatí, kteří tento slib mohli splnit, neboť k němu měli zvláštní milost a povolání. Pro slabé
nervy sestry Rity byl tento slib přímo jedem a musel ji zničit. Proto plakala při každém sebemenším pochybení a i
nejjemnější pokárání pojímala velmi tragicky. Teprve biskupskému vizitátorovi se svěřila. Vysvětlil jí: ‚Jakmile
někdo vstoupí do kláštera, ruší se mu podle církevního práva všechny soukromé sliby dříve učiněné. Zbavuji vás tedy
mocí svého úřadu vašeho těžkého závazku.‘ Za normálních okolností by to pro sestru Ritu mělo znamenat
vysvobození, ale ona náležela, bohužel, k lidem, kteří ustrnuli na svém názoru. Nechtěla se ho vzdát za žádnou cenu.
Vizitátor s ní bojoval tichý boj, naznačoval jí, že dříve nebo později ztroskotá. Vše bylo marné. Rita zůstala svéhlavá
– a vidíte, právě takové povahy se do kláštera nehodí. Jsou buď v rozporu se svými představenými, nebo se
nesmyslnými boji zničí. Kloní se většinou k fanatismu a mohou nakazit i duševně zdravé okolí. Je tedy lépe poslat je
domů, aby nebyly spolusestrám nebezpečné.“
Sestra Amabilis se rozhlédla kolem, usmála se poněkud a její modré oči vyzařovaly tolik dobroty jako nikdy.
„Jestli je ještě některá z vás vázána soukromým slibem, tak to prosím řekněte hned před obláčkou.“
Sestra Dolly vyhrkla: „Matko Amabilis, ještě jako dítě jsem slíbila Pánu Bohu, že už nikdy nebudu mlsat, ale tento
slib už stejně neplatí, protože v kuchyni vládne sestra Judy, která mlsání přímo znemožňuje.“
Smály jsme se, neboť bylo známé, že za pasem sestry Judy zvoní svazek klíčů, který ani v kuchyni neodkládá;
všechny dobroty její spižírny byly pevně uzamčené. Měla své tajné zásoby, na ty sahala, jen když některá sestra
onemocněla. Pak jsme se mohly přesvědčit, jak úspěšně obešla všechny lékařské diety a předkládala nám, svým
kuřátkům tak dlouho lahůdky, až jsme se uzdravily.
Matka Amabilis povstala. „Buďte tak dobré a modlete se za svoje spolusestry, které odcházejí, aby našly ve světě
spokojenost a štěstí, a vzpomínejte na ně v dobrém. Jemnocit vyžaduje, aby se o věci více nemluvilo.“
Pro sestru Betty byl tento zákaz asi hodně obtížný, my ostatní jsme byly spokojeny, i sestra Eva se dívala klidně.
Vpravila se do nevyhnutelného. V krátké době nám přibudou v noviciátě nové spolusestry. Potom se konečně dostanu
do styku se sestrou Marií Klárou, ačkoliv tato představa neměla pro mne už nic obzvláště lákavého. Byla jsem
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chováním této sestry zklamána. Musela jsem však splnit svůj úkol a vypátrat, co ji pohnulo k tomu, že se vzdala své
kariéry a vstoupila do kláštera.
pokračování příště
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