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Zdravím všechny čtenáře v novém roce 2014. Lednové číslo vychází se
zpoţděním způsobeným novoroční přestávkou v tiskárně. Podobně i číslo únorové
vyjde o týden později. Věříme, ţe budete shovívaví.
Právě dnes končí vánoční liturgické období svátkem Křtu Páně. Oslavy Nového roku jsou uţ také za námi
a začíná běţné lopocení, obvyklé starosti, normální kaţdodenní ţivotní rytmus.
Doufám však, ţe svátky byly pro nás všechny jakýmsi odrazovým můstkem a pomohou nám nový rok
našeho ţivota ţít s vědomím, ţe jej neţijeme sami a pro sebe, ale s Pánem a pro Pána.
Nový čas je vţdycky darem, nezaslouţeným darem a také úkolem. Pokaţdé mě začátek nového roku nutí
k zamyšlení nad závaţností těchto dvou slov. Uvědomuji si, ţe všechno je darem a vţdy je za co děkovat. Pocit
obdarování zase člověka nutí k odpovědi, a pokud se jedná o odpověď na Boţí dobrotu, měla by to být odpověď
velkorysá.
Proto na úvod prvního letošního čísla přeji sobě i vám: kéţ vidíme dobro kolem sebe, je ho dost, i kdyţ se to
někdy nezdá! A kéţ umíme na ně odpovídat. Bohu a lidem. Velkoryse...
P. Slavomir

1. ledna – slavnost Matky Boţí, Panny Marie
2. ledna – památka sv. Bazila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupŧ a učitelŧ církve
Basil se narodil v Caesareji r. 330. Byl vzdělaný,
vynikl ve ctnostech. Ţil poustevnickým ţivotem,
sestavil klášterní pravidla, velkou a malou řeholi,
která se stala základem pro mnišský ţivot
na Východě. Po církevních synodách mu bylo
uděleno kněţské svěcení a r. 370 byl jmenován
biskupem rodného města. Přál si, aby mnišské
komunity byly v kontaktu s okolním prostředím
a podílely se na jeho náboţenském, kulturním
i sociálním povznesení. Jeho pravidly řeholního
ţivota se dodnes řídí většina východních mnichů.
Řehoř z Nazianzu se narodil jako Basil r. 330. Mnoho
cestoval, aby nabyl vzdělání. Svého přítele Basila
následoval do samoty, ale byl určen za kněze
a biskupa. Vynikal učeností a výmluvností. R. 381
byl zvolen cařihradským patriarchou. Na námitky, ţe
je jiţ biskupem sasimským, se z nového úřadu stáhl
do ústraní, po kterém vţdy touţil.
5. ledna – 2. neděle po Narození Páně
6. ledna – slavnost Zjevení Páně
V tento den si připomínáme mudrce z Východu, kteří
se přišli poklonit narozenému Jeţíši.
12. ledna – svátek Křtu Páně
začíná liturgické mezidobí
17. leden – památka sv. Antonína, opata
Narodil se kolem roku 250 v Egyptě. Ve dvaceti
letech rozdal majetek po rodičích a uchýlil se
na poušť. Shromáţdil rozptýlené poustevníky a dal
jim pravidla pro ţivot v poustevnických osadách.
Poušť opouštěl, jen kdyţ bylo třeba, aby pomáhal
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pronásledovaným křesťanům, a kdyţ v Alexandrii
vystoupil proti ariánským bludům. Zemřel v r. 356.
18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanŧ
Společná úcta k Panně Marii jako Bohorodičce
zůstala
trvalým
poutem
mezi
západními
a východními křesťany i po jejich rozdělení. Proto
také úsilí o obnovení jejich jednoty bylo často
svěřováno právě jí. Slavení této památky bylo pro
naše diecéze povoleno 10. 9. 1966. Od 18. do 25.
ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů
19. ledna – 2. neděle v mezidobí
21. ledna – památka sv. Aneţky Římské, panny a
mučednice
Tato mladičká římská panna a mučednice poloţila
ţivot pro víru v Krista ve 2. pol. 3. stol. Úcta k ní se
brzy rozšířila po celém křesťanském Západě.
24. ledna – památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
Narodil se r. 1567 na zámku v Sales v Savojsku jako
potomek venkovského šlechtického rodu. R. 1593 byl
vysvěcen na kněze, horlivě šířil a bránil katolickou
víru v kalvínské oblasti jiţně od Ţenevského jezera.
Spolu se sv. Janou Františkou de Chantal zaloţil
r. 1610 kongregaci sester Navštívení Panny Marie.
Zemřel r. 1622 v Lyonu a 24. 1. 1623 byly jeho
ostatky přeneseny do Annency, kde za svého ţivota
působil jako biskup. V r. 1665 byl prohlášen
za svatého a později za patrona novinářů
a katolických spisovatelů.
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25. ledna – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Apoštol Pavel, původně Šavel z Tarsu, nejprve jako
pravověrný ţid pronásledoval křesťany. Jeho ţivot se
však změnil po proţitku na jeho cestě do Damašku.
26. ledna – 3. neděle v mezidobí
28. ledna – památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Narodil se kolem r. 1225 u Neapole v rodině hrabat
z Akvina. Studoval na Monte Cassinu a v Neapoli,
kde v 18 letech vstoupil k dominikánům. Studie
dokončil v Paříţi a v Kolíně nad Rýnem pod vedením
sv. Alberta Velikého. Působil jako profesor teologie
a filozofie v Římě, v Paříţi a v Neapoli. Zemřel
r. 1274 ve střední Itálii cestou na II. lyonský koncil.
V r. 1323 byl prohlášen za svatého, r. 1567 za učitele
církve a r. 1880 za patrona katolických škol.

31. ledna – památka sv. Jana Boska, kněze
Narodil se r. 1815 u Turína v rodině chudých rolníků.
Kdyţ se stal knězem (r. 1841), věnoval se opuštěným
dětem z rozvrácených rodin a dělnické mládeţi
v Turíně. Jeho výchovný systém byl zaloţen
na předcházení chybám a ţivotním omylům mladých
lidí, vyhýbal se nátlaku a hrozbám. Zaloţil Oratoř
sv. Františka Saleského, kde se konaly večerní
přednášky; její součástí byl učňovský domov, střední
škola, odborné kurzy; organizoval i prázdninové
tábory. Aby toto jeho dílo mohlo pokračovat, zaloţil
řeholní společenství salesiánů a stal se
spoluzakladatelem kongregace sester Panny Marie
Pomocnice. Zemřel 31. 1. 1888, za svatého byl
prohlášen v r. 1934.

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
Je nejdelší noc v roce, pomalu se rozednívá. Stoupám ke Ztraceným kamenům. Zrychluji krok a se stoupající
vlhkostí trika cítím, jak ze mě opadá napětí. Poslední týdny toho bylo nějak moc. Výběrová řízení, zaučování
nových lidí, uzávěrky, ţádosti o granty, kontroly nadřízených orgánů… Ztracené kameny, slunce se vyhouplo
nad nedozírnou bílou pláň inverzní oblohy. Boţe, díky za tu nádheru, za to, ţe zde mohu dojít, za rodinu, přátele,
práci ... myslím na ty dole. Stoupám na hřeben. Na ledovém krunýři nezanechávám ţádné stopy. Uhlířský vrch je
nadosah, Beskydy jako by vystupovaly hned někde za Bruntálem. V ranním slunci jiskří na hřebeni tisíce krystalků
ledu. Na druhé straně vystupuje z mraků Králický Sněţník. Dnes je tam část šumperských skautů. Váţím si jich,
s jakým nasazením dělají pro druhé. Míjím Jelení studánku, začínám uklízet v duši. Hodnotím uplynulé dny, týdny,
měsíce, celý tento končící rok. Co pro mě znamená advent? Vánoce… Dívám se na okolní hory zářící čistotou.
Klid okolní krajiny přichází i do mého nitra. Obdivuji Jeho stvořitelské dílo... Uhýbám z hřebene, led se láme
pod nohama a malé ledové kry mizí v dolině. Nasazuji sněţnice, mám je velmi rád. Dostal jsem je od Petra
Hrubiše, šumperského kaplana, před několika desetiletími. Je to ohýbaný bambus vypletený řemínky, dnes spíše
muzejní kousek neţ sportovní nářadí. Vzpomínám na Petra. Dal mi mnohem víc neţ tyto sněţnice, dal mi hlavně
víru, přátele, společenství... Začíná příkrý ledový svah. Sněţnice nemají ţádné drapáky, na ledě jsou vratké,
mnohdy si dělají, co chtějí. V tom jim rozumím. Brzdím očima, hůlky se snaţím zabořit do ledu. Bác, jedu dolů a
doufám, ţe zabrzdím dřív neţ o vernířovický kostelík dole v údolí. Vstávám a brzy přicházím k Františkově
myslivně. Vytahuji mapu s buzolou a snaţím se určit směr na Vřesník. S buzolou je to jako s vírou, pomáhá mi,
abych moc nebloudil. Nízké slunce tvoří dlouhé stíny. Nádhera, Boţe díky!! Z Vřesníku přecházím na Dlouhé
stráně a vzpomínám na dobu, kdy zde nebyla ţádná nádrţ, jen nedotčená příroda bez turistických cest. Scházím
do Kout. Z horní lanovky slyším na „plné volume“ Tichou noc. Noc je daleko a ticho mizí v nenávratnu. Scházím
z hor, v duši klid a mír.
Pokud máte občas chuť vyrazit ven, vidět kus krásné přírody, propotit tričko nebo urazit kus cesty s kamarády
na běžkách, sněžnicích, pěšky či na kole, je možné se občas sejít a podniknout cestu někam...
První akce pro ty, kteří si chtějí „zaběžkovat“, se uskuteční dne 18. 1. 2014. Odjezd v 6.40 linkovým autobusem
na Skřítek. Odtud půjdeme přes Ztracené kameny na Jelení studánku, Ovčárnu, Švýcárnu a dle množství sněhu
sjedeme do Kout nebo dojdeme na Červenohorské sedlo. Délka trasy cca 25 km, vhodné pro fyzicky zdatné lyžaře.
Vnitřní pokoj, radost a stálé nadšení pro vše dobré přeje
Jiří Novák
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PAN KAREL STRAKA

Pan Straka oslavil 17. září 2013 významné životní jubileum
– 80 let od svého narození. Jeho velkou vášní jsou hudba,
divadlo a hory. Jeho žena, která mě společně s ním srdečně
přivítala, o něm mluvila po celou dobu mé návštěvy jako
o zlatém člověku. Od bludovského zastupitelstva dostal
Pamětní list „Za práci a přínos obci Bludov“. I přes svůj
věk je vitální a plný energie. Při vzpomínkách na časy
minulé u něj převládal radostný tón, i když si prožil i mnohé
nepříznivé chvíle. Byla proto radost si s ním povídat
Povězte nám něco o Vašem dětství
Narodil jsem se 17. září 1933 v Bludově. Bydleli jsme v tzv.
Národním domě, v současnosti je to kulturní dům.
Moji rodiče zde dělali domovníky. Bylo to sídlo mnoha
tehdejších organizací jako Orel, spolek Svatopluk či Lidová
strana. Maminka chodila do textilky do Sudkova pěšky a
kdyţ přišla domů unavená, musela mnohdy uklízet sál a další prostory. Tatínek byl krejčí. Byly jsme tři děti - já
jsem byl nejstarší a měl jsem dva mladší sourozence - bratra a sestru. Byli jsme katolická rodina. Mí rodiče měli
všestranné zájmy, cvičili v Orlu, zpívali v kostelním sboru, hráli ochotnické divadlo - operetky i činohru, které zde
organizoval právě spolek Svatopluk. Jedním z hlavních priorit, na které se totiţ výše zmíněný spolek Svatopluk od
počátku své činnosti zaměřil, bylo divadlo. To mělo pomoci šířit a pěstovat jak lásku k jazyku, tak přibliţovat
vzdělání širokým vrstvám veřejnosti. Samozřejmě jsem se postupem času do těchto divadelních představení
zapojoval i já. Hrálo se do té doby, neţ přišli Němci. Přes válku se nehrálo, spolky byly rozpuštěny, majetek
zabaven. Po válce byla činnost spolků obnovena a divadlo se hrálo dál. Odehrála se velká spousta divadelních
přestavení. Avšak v r. 1948 - za dozoru SNB - byl proveden soupis veškerého majetku spolků Svatopluk a Orel,
organizace byly zakázány a rozpuštěny. Touha hrát divadlo byla však silnější neţ zákazy a nařízení. Proto většina
členů divadelní sekce obou rozpuštěných spolků vstoupila do Sboru dobrovolných hasičů v Bludově a divadla dále
hrála zaštítěna tímto spolkem. 15. května 1949 dostali rodiče, byť domovníci, z bytu výpověď. Na základě odvolání
nás však zde nechali bydlet do doby, neţ jsme dokončili stavbu rodinného domku pod kostelem. 11. října 1949 se
do obecního domu nastěhovalo kino, které se do té doby provozovalo v Sokolovně. Od 1. ledna 1952 se uzavřel i
zdejší hostinec a do uvolněných bytů se nastěhovaly rodiny.
Kdyţ jsme se z Národního domu museli odstěhovat, bylo štěstí, ţe tatínek v té době zdědil dům po rodičích,
a tak jsme se do něj - po jeho náročné rekonstrukci - mohli nastěhovat. Dům se vlastně musel zbourat a celý nově
postavit. Roku 1951 byla postavena hrubá stavba, v listopadu 1952 jsme se tam odstěhovali. Byla zde zpočátku
velká zima. Dům se ještě stále dodělával. V prvním patře byla jen taková malá kamínka. Uhlí nebylo, topili jsme
dřevem, toho bylo dost.
Na jakých školách jste studoval?
Se školou to nebylo jednoduché. Za „rajchu“ se do školy moc nechodilo. Ve škole byl lazaret pro válečné zajatce,
tak jsme chodívali na výuku do Bohutína či Chromče, někdy do chudobince, ale nějak pravidelně to však nebylo.
Po válce rodiče chtěli, abych šel studovat na Gymnázium do Šumperka. Protoţe se gymnázium otevíralo
aţ od října, ještě v září jsem chodil do školy do Bludova. Avšak mezery, které jsem kvůli válce měl, nedoplnilo ani
doučování u paní profesorky Kotrlé a já posléze na gymnáziu neuspěl. Vyučil jsem se tedy jako otec krejčím.
Zpočátku jsem pracoval pod ním. Protoţe jsme začali s přestavbou domu po otcových rodičích, pomáhal jsem otci
i s touto prací.
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Povězte nám něco o vašem pobytu u PTP.
V roce 1953 jsem dostal povolávací rozkaz. Protoţe jsem pocházel z rodiny soukromníka, která byla navíc věřící,
čili tzv. „politicky nespolehlivá“, dostal jsem se k PTP. Ale to jsem zjistil aţ později. Vůbec jsem nevěděl,
kam jedu. Nastoupil jsem do vagónu, který nás odvezl do Olomouce. Večer jsme opět nastoupili do vlaku, který byl
plný dalších branců. Ani tito nevěděli, kam jedeme. Vlak nikde nezastavoval, jen jsme viděli, ţe jsme
na Slovensku, protoţe jsme projíţděli Bratislavou. Vlak zastavil aţ za ní, a to mimo vyznačenou stanici, někde
v polích. Zde jsme čekali na další vlak. Ten jel do Nových Zámků a pak do Komárna. Pochodovali jsme přes celé
Komárno, aţ do vojenské pevnosti, kterou za svého času zaloţila Marie Terezie. Přivítala nás 3 nádvoří. Podmínky
zde byly drsné. Pevnost měla 3 metry tlusté zdi a malá okna, čili zde byla velká zima, navíc pokoje byly velké.
Dali nám prázdné štrozoky, které jsme si sami museli naplnit slámou. Takto jsme si vyrobili vlastně slamník,
na kterém jsme spali. Na zakrytí jsme dostali deku. Naše civilní oblečení nám zabavili a poslali domů. Po
vykoupání ve zdejších lázních nás oblékli do uniforem po Němcích. Nezajímaly je nějaké míry či délky, aţ později
jsme si oblečení povyměňovali, abychom v tom mohli chodit. Kabáty byly ještě špinavé, dlouhé či roztrhané. Byla
zde velká drezúra, pořád jsme museli nahlas zpívat, i kdyţ jsme běhali. Po třech týdnech tohoto tzv. „přijímače“
nás opět převezli jinam. PTP oddíly nefungovaly jen pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob.
Důleţitým důvodem jejich vzniku bylo i zajištění levné pracovní síly. Proto tehdejší major Kadeřábek vybral mezi
přítomnými branci ševce, krejčí, kuchaře, řidiče. Ti byli - a já mezi nimi - na náklaďáku převezeni do Zdechovic
u Přelouče. Zde bylo velitelství a obyčejní vojáci zde neplnili vojenskou sluţbu, ale pracovali, bylo to takové
polovězení. Domů jsem se vrátil na Vánoce r. 1955.
Se svou ženou jste se znali už před vojnou?
Z vojny jsem se vrátil na Vánoce,
Štědrý den jsem uţ slavil doma.
Na silvestrovské zábavě, která se
konala v sokolovně, bylo spousta mých
známých a mezi nimi i moje budoucí
ţena. Znali jsme se uţ dřív, tak jsme
společně tancovali. A na Nový rok –
po poţehnání – jsme uţ šli spolu
na procházku do lesa a takto začali
spolu chodit. Chodili jsme spolu rok a
půl. Chtěli jsme mít samozřejmě svatbu
v kostele, ale protoţe byla povinná
svatba na úřadě, tak jsme ji chtěli mít
v jiný den neţ naši svatbu církevní. Byl
to ale velký problém - v pátek to nešlo,
prý jedině v sobotu. A jediná vhodná sobota na úřadě byla 15. června. Tak jsme tedy byli tohoto dne oddáni
na úřadě a v kostele aţ 22. června. A protoţe náš dům byl dostavěný, měli jsme se ţenou hned kde bydlet. Nahoře
jsme měli jednu místnost, koupelnu nám vyzdil manţelčin tatínek, a ještě jsme měli kuchyň. Moji rodiče
a sourozenci bydleli dole. Za dva a půl roku se nám narodil syn Zdeněk a v roce 1965 dcera Jana. Ta se narodila
20. prosince, tak jsem musel dodělávat nedopečené cukroví sám . S jejím narozením je spojena zajímavá
historka. Do telefonu mi řekli, ţe mám syna. Jaké bylo mé překvapení, kdyţ jsem za ţenou přišel do porodnice, a ta
teprve rodila, a navíc přišla na svět dcerka.
Po svatbě jste pracoval stále jako krejčí?
Po návratu z vojny jsem šil společně s otcem. Ale protoţe nebylo moţné, aby nás to uţivilo oba, tak jsem se
v roce 1956, zásluhou otcova bratrance, dostal k trati. Byl jsem u pracovní čety. Na trase Šumperk - Zábřeh,
Šumperk - Ruda jsme opravovali trať. Byla to velká zátěţ, zpočátku jsem měl velké puchýře a vystál jsem jako pes
- pracovali jsme s krumpáčem a lopatou. Vykopávali jsme a opravovali praţce. Zde jsem pracoval 3 roky. Poté
jsem pracoval ve skladu ŢOS Šumperk. Nejprve u přepravní čety, pak jako skladník a nakonec jako vedoucí
skladu. Toho jsem dělal aţ do odchodu do důchodu v roce 1993.
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A co Vaše zájmy?
Mou velkou láskou je zpěv a divadlo. Uţ od dětství. Pokračoval jsem v tradici svých rodičů a hrál a zpíval ve hrách
či operetkách ochotnického divadla, které se po roce 1948 přeneslo pod hlavičku hasičů. Hrál jsem uţ jako dítě,
tak od 12 let. Dokonce jsem hrál i některé hlavní role, ale to uţ jako dospělý, např. ve hře Podskalák či ve hře
o Kmochovi. Od 14 let jsem pravidelně zpíval v chrámovém sboru, mnohdy i sóla. Mým příkladem mi byli opět
rodiče, kteří v chrámovém sboru zpívali rovněţ. Zpěv miluje i má ţena, která ve sboru zpívá taky. Zpívali jsme
a zpíváme při bohosluţbách, na svatbách či pohřbech. Dokonce jsem si bral i náhradní volna, abych mohl zpívat
na pohřbech. Dříve se chodilo zpívat „do domu“, přímo k neboţtíkovi. Celý průvod chodil pěšky, třeba i do
Bohutína přes kopec. Nejprve šel kněz a ministranti, pak šla hudba. Neboţtíkovi se zpívalo doma. Později se vše
odehrávalo v kapli a ještě později v kostele a následně na hřbitově.
Ministroval jste?
Ministroval jsem od 6 let. Tehdy nebyla v kostelích ţádná kamna a celou mši jsme proklečeli na stupínku, který byl
pod oltářem. Coţ bylo hodně náročné. Některá kázání trvala i půl hodiny, tak jsme si hodně vytrpěli.
Ale ministroval jsem rád. Jako ministranti jsme chodívali i na roráty, které začínaly v 6 ráno. Někdy jsme po nich,
ještě před školou, chodívali na nedaleký rybník.
A co sport?
Od malička jsem miloval lyţování, později jsem chodil velice rád i na běţky. V létě jsme s kamarádem chodili
na hory – zlezli jsme snad všechny štíty v Tatrách, i ty, na které se můţe dnes chodit jen s průvodcem či se tam uţ
chodit nemůţe vůbec. Spali jsme ve stanech či pod širákem a bylo to úţasné. Lyţování i turistiku si zamilovala
i moje ţena. Kaţdý rok jsme někam vyrazili, v zimě na lyţe, v létě na túry, většinou do Tater. Kdyţ vyrostly děti,
jezdili jsme i s nimi. Protoţe jsem pracoval u dráhy, tak jsme měli cestu zdarma a ubytování často velmi levné –
i kdyţ skromné. V létě jsme často jezdívali i na Senec u Bratislavy, kde se nacházejí Sluneční jezera s krásně čistou
vodou. Zde jsme si uţili krásné chvíle - sami jsme si vařili na plynovém vařiči. Máme na tyto dovolené opravdu
pěkné vzpomínky. Po revoluci jsme kaţdý rok byli v cizině, většinou u moře. Dráţní odbory dávaly moţnost svým
zaměstnancům si zarezervovat vlastní vagón, vţdy se přivěsil za vlak a my jsme takto mohli cestovat. Byli jsme
takto kdovíkde - v Bulharsku, v Řecku, na Sicílii, v Syrakusách aj.
V září 2013 jste oslavil 80 let. K tomu se váže jedno zajímavé ocenění. Řeknete nám něco o něm?
Ano, 17. září jsem oslavil 80 let
svého ţivota. Kromě velké rodinné
oslavy, která se k tomuto jubileu
váţe, jsem dostal od bludovského
zastupitelstva - z rukou starosty Pamětní list.
(Pan Straka dostal tento Pamětní list
„Za práci a přínos obci Bludov“.
List mu byl udělen v prostoru, kde se
bez jednoho dne před osmdesáti lety
narodil – v tehdejším Národním, dnes
Kulturním domě )
Slyšela jsem, že natahujete a
seřizujete
hodiny
bludovského
kostela
Ano, uţ 15 let se starám o to,
aby bludovské hodiny správně šly.
Dříve to dělal pan Preget, tehdejší kostelník. Kdyţ uţ nemohl, nabídl jsem se, ţe ho nahradím. Seřizuji je a
dennodenně je natahuji. Musím kaţdý den vyjít mnoho schodů - kolem 77. Pokud mi to půjde (tzn. pokud půjdou
mé nohy ), budu to dělat i nadále. Je to pro mě kaţdodenní úkol, který plním velmi rád.
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A co nám řeknete na závěr?
Celý můj ţivot je propojený s vírou. Víra je nejpodstatnější součást našeho ţivota. Velmi mě rmoutí, kdyţ si
uvědomím, jaká byla Bludov obec v době nástupu komunismu! Skoro všichni tehdy chodili do kostela a jen
minium lidí nebylo věřících. A kolik je věřících dnes?! Tolik jich od
víry odpadlo! I celá naše země je na tom podobně. To mě trápí, nad
tím často přemýšlím.
A čím to je, že vy jste neodpadli?
Asi v tom hraje roli povaha - nenechat se ukecat a stát si za svým.
A být poctivý v maličkostech. Kdykoliv jsme byli na dovolené
v zahraničí, vţdy jsme vyhledali kostel a šli v neděli na mši.
Nenechat se zviklat je docela těţké. Já jsem měl dobrý příklad
v rodině. To hraje také velkou roli. Moji rodiče byli hodně věřící
a stáli vţdy při sobě. Proto mě velmi mrzí, ţe se lidé dnes tak hodně
rozvádějí. Pokud budou rozvody, nebude to dobré. Pro mě je rodina
základ všeho. Moc děkuji Bohu za všechna společná léta, která jsem
se svou ţenou mohl proţít, a děkuji mu rovněţ za moje děti,
vnoučata a pravnoučata. Mám dohromady 6 vnoučat - 3 kluky
od dcery a kluka a dvě holky od syna. A dokonce máme jednu
pravnučku a jednoho pravnuka. Všichni nám dělají velkou radost
a s manţelkou jsme šťastni, ţe je máme.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB
datum

kdo slouţí

kde

čas

12. 1. 2014

Ne Mgr. P. Cepek

BJB Vikýřovice

18.00

13. 1. 2014

Po ThB. J. Majer

Církev pravoslavná

18.00

14. 1. 2014

Út Mgr. I. Stanko

Církev Čs. husitská

18.00

15. 1. 2014

St Mgr. P. Tabák

Starokatolická církev

18.00

16. 1. 2014

Čt kpt. M. Coufal

Církev adventistů s. d.

18.00

17. 1. 2014

Pá Mgr. S. Sulowski

Čb církev evangelická

18.00

18. 1. 2014

So M.A. P. Mrázek

Římskokatolická církev

18.00

19. 1. 2014

Ne Mgr. J. Sladovník

BJB Šumperk

18.00
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KNIŢNÍ LISTOVÁNÍ
Drazí čtenáři, tentokrát mám pro vás zvláštní nabídku.
Nabízím vám namísto knih pět CD, které si můţete vypůjčit v naší farní knihovně a doma poslechnout. Věřím,
ţe to mnozí přivítají, protoţe poslouchat lze třeba při škrábání brambor nebo během jízdy autem. Moje lednová
nabídka je zvláštní i proto, ţe se jedná o nahrávky s čistě duchovním obsahem. Přiznejme si, není to často, kdy
sáhneme pro knihu ryze duchovní, pro čtení, které je zároveň modlitbou, ponořením se do duchovních hlubin.
A přece se toho nesmíme bát, potřebujeme to.
Doporučuji vám hned čtyři CD s promluvami P. Vojtěcha
Kodeta. Tři z nich jsou sbírkami kázání – komentářů k různým
úryvkům evangelia. Není nutné ani dobré poslouchat je celé
najednou. Ne. Jsou určené spíše k dennímu setkání s Boţím
Slovem, dennímu rozjímání. Na kaţdém je 7 – 8 promluv,
to znamená jedno CD zhruba na týden. Kdyţ mnohdy nejsme
schopni se sami přinutit k četbě a rozjímání Písma, je to dobrý
způsob pro denní setkání se slovy Pána a k meditaci nad nimi.
Další dvě desky mají jiný charakter. Jsou to záznamy
cyklů delších přednášek na konkrétní téma. První nám přináší
přednášky P. Kodeta o Eucharistii, druhá exercicie známého
polského jezuity P. Josefa Augustyna na téma: Uzdravení z pocitu křivdy. Je to uţ poslouchání časově náročnější,
které vyţaduje delší soustředění a klid. Avšak stojí to za to.
Eucharistie je nekonečné téma, ve kterém ovšem musíme jít hlouběji a hlouběji aţ do konce ţivota, protoţe
Eucharistie nás provází po celý ţivot a kaţdý týden jsme volání k setkání s ní. Je špatně, kdyţ nám zevšední,
je špatně, kdyţ je setkávání se s Kristem v Eucharistii jen povrchní. Zde máme příleţitost jít do hloubky.
Pro změnu téma: uzdravení z pocitu křivdy nám můţe připadat poněkud nadbytečné. První, co nás napadne,
je, „mne se to netýká“. Opak je pravdou. P. Augustyn jako kněz a psycholog dobře ví, ţe všichni si neseme
v srdcích nějaká zranění a potřebujeme to vědět. Pak ale potřebujeme také vědět „jak na to“. V tom nám budou
nápomocné jeho přednášky. A nebojte se, není to v polštině. Můţu dosvědčit, ţe poskytnutý průběţný překlad je
velmi kvalitní.
Ještě jednou zvu do knihovny. Připomínám, ţe je otevřená ve čtvrtky večer od 17.00 a v neděle po mši sv.
v 9.00 hod. na farním středisku. Ať jsou to knihy nebo cédéčka, čekají na vás. Těší se na vás i naše sestry
knihovnice, které si rády s vámi popovídají a rády vás obslouţí. Nenechte je čekat marně...
P. Slavomir
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ
II. ČÁST
Jak jsem psal minule, očekával jsem lepší události, které opravdu přišly a to hned v dalších dnech.
Ve svých zápiscích bych se s vámi nyní rád podělil o dojmy, které ve mně vyvolaly návštěvy některých míst
souvisejících s Kristovým utrpením.
Jak jsem psal minule, očekával jsem lepší
události, které opravdu přišly a to hned v dalších
dnech. Ve svých zápiscích bych se s vámi nyní rád
podělil o dojmy, které ve mně vyvolaly návštěvy
některých míst souvisejících s Kristovým utrpením.
Středa 3.9.
Dnes jsem chtěl najít a projít si kříţovou
cestu. V dnešní době jsou ale jednotlivá zastavení
většinou označená malým kříţem a číslem na stěnách
domů, proto jsem chvíli bloudil. Podařilo se mi ji
však najít a zastavil jsem hned u 3. zastavení. Přilehlá
kaple byla otevřená a tak jsem vstoupil dovnitř.
Zaujalo mě vyobrazení Kristova pádu a dotvoření
této scény na stěně kaple, kde se nad leţícím Kristem
sklánějí a spolutrpí andělé.

Kříţová cesta, která je tu všude označována
jako „via dolorosa“ (tedy „cesta bolesti“) tady
skutečně dostává tento rozměr, který si my mnohdy
těţko dovedeme představit.
Čtvrtek 4.9.
Ve svém navštěvování míst, o kterých jsem
zatím jenom četl nebo slyšel z Písma svatého, jsem
chtěl pokračovat i dnes. Původně to měla být Betánie,
která je, právě podle Písma, vzdálená „asi hodinu
cesty od Jeruzaléma“. Asi by to tak i bylo,
ale protoţe nejbliţší cesta, vedoucí přes Olivovou
horu, byla uzavřená a musel bych proto jít velkou
oklikou, rozhodl jsem se, ţe toto místo navštívím
někdy jindy a dnes ţe se vydám na druhou stranu.
Z Olivové hory jsem sešel do údolí potoka Cedron,
kterým jsem prošel aţ k Siónu, kde stojí kostel
St. Peter in Gallicantu (slovo „Gallicantu“ znamená
„kokrhání kohouta“). Je to tedy kostel postavený na
místě Kaifášova domu, kde se Petr rozplakal, kdyţ
po svém zapření Krista uslyšel kokrhat kohouta.
Pod kostelem jsou místnosti s původním
dláţděním a vedle kostela tzv. „makabejské schody“
pocházející z Jeţíšovy doby. Právě po nich
sestupoval Jeţíš na Zelený čtvrtek, kdyţ se šel spolu
s apoštoly modlit do Getseman po poslední večeři
a po kterých byl vedený právě ke Kaifášovi, kdyţ ho
v Getsemanech zajali.
Byly to ty samé schody, po kterých Jeţíš
sestupoval k modlitbě a po kterých vystupoval zajatý
k odsouzení…

Potom jsem pokračoval po jednotlivých
zastaveních dál. Kdyţ jsem si ji mohl teď projít
„naţivo“ a vidět, jak na sebe navazují jednotlivá
zastavení, tak najednou dostávala reálnější obrysy.
Například 3. zastavení, připomínající první pád
a 4. zastavení, setkání s Matkou, byly hned vedle
sebe. Napadlo mě, ţe to tak nějak asi mohlo být.
Kdyţ Maria viděla, jak Jeţíš padá pod kříţem, moţná
mu chtěla – jako svému dítěti – nějak pomoci, a proto
přiběhla k němu. Tak nějak to, myslím, bylo
ztvárněno i ve filmu „Umučení Krista“.
Nebo 5. zastavení, pomoc Šimona. Toto
zastavení je na místě, kde cesta začíná stoupat,
a proto Jeţíš právě zde, kde začínal výstup do kopce,
potřeboval ve svém stavu pomoc někoho dalšího.
K tomu všemu úzké uličky, lidé tísnící se v nich,
horko, křik…
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V těchto prvních dnech jsem také navštívil
Getsemany, místo, kde se Jeţíš modlil na Zelený
čtvrtek a kde se potil krví a kam jsem se v dalších
týdnech rád vracel. Je to místo, které svojí
atmosférou vede k meditaci a také mě zde napadlo
několik myšlenek, o něţ bych se s Vámi rád podělil.

Getsemany jsou nejenom místem úzkosti
a utrpení, ale také místem Jeţíšovy odvahy,
odevzdanosti a důvěry v Otce...
Pro nás je to často místo, kde si
představujeme, jak Jeţíš trpí, jak proţívá svoji
úzkost, která se projevuje krvavým potem.
To všechno, samozřejmě, ke Getsemanské zahradě
patří, ale nejenom to... Jeţíš se zde důvěrně obrací
k Otci. Pouţívá zde výraz „Abba“ (moţné přeloţit
„tatínku“). S důvěrou se tedy odevzdává. K tomu
bylo potřeba i odvahy (z lidského pohledu) a Jeţíš
byl přece i člověkem... Já se tu mohu učit od Jeţíše,
obracet se ve všech těţkých situacích ţivota
s důvěrou k Otci.
Zde také došlo k Jidášovu polibku: „Ježíš
mu řekl: ‚Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?‘“
(Lk 22,48)
Kolikrát já líbám Krista – přijímám ho
v Eucharistii, proţívám jeho blízkost, a pak ho
zradím při první příleţitosti, kdy jednám nebo ţiju
tak, jako bych ho neznal. Jakoby Jeţíš pro mě nebyl...
P. Petr Káňa

Šumperská premiéra filmu Cyril a
Metoděj – Apoštolové Slovanŧ se
uskuteční

za

účasti

významných

hostů a tvůrců filmu v kině OKO
v neděli 19. ledna v 17.30 hod.
Vstupenky si můţete rezervovat a
koupit

v pokladně

kina,

tel. 583 212 000. Rezervace ve všední
dny od 14.00 hod., o víkendech
hodinu

před

prvním

filmovým

představením, na internetu na adrese:
www.kinosumperk.cz
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
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KONCERT PRO CHARITU

Tradiční KONCERT PRO CHARITU se uskutečnil 24. 11. 2013 v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku.
Koncert byl určen všem, kterým je blízká CARITAS – milosrdná láska, dobrodiní, dobročinnost.
V
průběhu
podvečera
vystoupil Smyčcový orchestr ZUŠ
Šumperk pod taktovkou pana Radka
Sekyry. Program byl doplněn
vystoupením Flétnového souboru
pod vedením pana Antonína Mináře.
Nezapomenutelným
průvodním
slovem podvečer doprovodila paní
Lenka Nezbedová.
Výtěţek koncertu ve výši
5 257,- Kč je určen na podporu
sociálních
projektů
Charity
Šumperk.
Marie Vychopeňová

Pro děti
Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa 9.30 – 11. 30 hod
Po novém roce začíná ve středu 15. ledna.
Dopoledne s pohádkou – 18.1 od 9.30
setkávání určené pro předškolní a mladší školní děti (4 – 8 let). Děti se můţou těšit na krátkou motivační pohádku,
zpívání, tvoření. Lektorka – Mgr. Hanka Heiserová. Účastnický poplatek 20 Kč.
Duchovní obnova pro školní děti (od 7 let) – 7. 12. 2013 - od 9.30 na farním středisku
Vánoční divadlo s dětskou mší – 24. 12. - 14.30 v kostele sv. Jana Křtitele

Pro rodiče
Kurz Sourozenecké vztahy – 15. 2., 9.30 - 15.30 na farním středisku; lektorka Mgr. Marie Kaňovská;
cena - 200 Kč/osoba, 300 Kč/pár, info a přihlášky na cprsumperk@ado.cz nebo 731 402 395

Pro dospělé
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 můţete na tel. 777 988 864. Setkání
jsou zpoplatněna dle domluvy.
Modlitby matek – 9. a 23. ledna 2014 od 17.00 na farním středisku
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HILDEGARDA Z BINGENU

SVĚTEC MÉHO SRDCE

(* 16. září 1098, Bermersheim
† 17. září 1179, Rupertsberg u Bingenu, Německo)
Benediktinská řeholnice Hildegarda z Bingenu je nesporně
jednou z nejvýraznějších a nejzajímavějších ženských postav
v dějinách katolické spirituality. Pro své věštecké schopnosti
byla nazývána „rýnskou Sibylou“. Ačkoliv žila v období
středověku, jednalo se o „renesanční osobnost". Tato německá
mystička, léčitelka, přírodovědkyně, spisovatelka, hudební
skladatelka a teoložka, která usilovala o reformu církve a byla
v písemném kontaktu s nejvýraznějšími osobnostmi 12. století,
je autorkou díla, které dodnes vzbuzuje zájem. Nejen její písně
usilující o soulad nebeské harmonie, ale i léčitelské postupy
či teologická zkoumání jsou stále aktuální. S jejím dílem jsou
spojené počátky svébytného proudu německé středověké
filozofie, tzv. Frauenmystik (ženská mystika). Mimochodem,
tato matka představená je prý také první autorkou popisu
přesné receptury na výrobu piva. Hildegarda byla blahořečena
roku 1326, dne 10. května 2012 ji papež Benedikt XVI. svatořečil a 7. října 2012 prohlásil za učitelku církve.
Je patronkou přírodovědců, filologů a esperantistů. Její svátek se podle liturgického kalendáře slaví 17. září.
V ikonografii bývá Hildegarda zobrazována s knihou, modelem kostela a psacím náčiním.
Jméno Hildegarda je odvozeno z německého Heldin, coţ znamená „hrdinná panna, zachránkyně, hrdinka“.
Hildegarda se narodila v roce 1098 v Bermersheimu v Hesensku rytíři Hildebertovi a jeho ţeně Mechtildě,
jako desátý potomek byla povaţovaná za „desátek“ pro církev. V osmi letech byla svěřena řeholnici Juttě, která
kolem sebe shromáţdila malou komunitu v klášteře v Disibodenbergu. V patnácti letech přijala Hildegarda závoj
a později byla určena za nástupkyni abatyše, na jejíţ místo nastoupila roku 1136. V roce 1147 se na základě vidění
se svými osmnácti řeholnicemi usadila v Bingenu, kde na hoře sv. Ruperta zaloţila klášter s velmi moderním
vodovodním systémem. Poté zaloţila další konvent v Einbingenu, v němţ je dnes sídlo opatství benediktinek
sv. Hildegardy. Zemřela ve věku 81 let, coţ byla ve 12. století senzace. Průměrná délka ţivota ţen v té době byla
35 aţ 40 let.
Od dětství se u Hildegardy projevoval dar vizí. Mystické záţitky, které ovlivňovaly její poznání i ţivot,
mívala za plného vědomí, v bdělém stavu, při otevřených očích, i na veřejných místech. Hildegarda byla vţdy
spojená se světem, církví a lidmi. Svoji moudrost získávala z nebeského Světla prostřednictvím daru vidění a samu
sebe vnímala jako nástroj, jehoţ úkolem je tento dar předávat dál lidem. Jako odpověď mnichu Wibertovi,
který se ptal na její vize, později napsala: „Od svého dětství se těším z daru vidění aţ do dnešního dne, kdy mám
uţ více neţ sedmdesát let. A moje duše vystupuje, jak to Bůh chce, aţ do výšky nebeské klenby. Vidím tyto věci
ve dne i v noci a jsem při tom vzhůru. Vidím je i slyším zároveň a hned jim porozumím. Nejsem vizí poučována
a slova nezní jako z lidských úst, nýbrţ jsou jako jiskřivý plamen v nejčistším vzduchu a pohybují se jako oblak.“
Hildegarda zpočátku odmítala o svých viděních psát. Vysvětlovala, ţe má obavy pro „pochybnosti, špatné
mínění a různorodost lidských slov“. Ale kdyţ velmi váţně onemocněla, uvěřila, ţe Bůh chce, aby oznámila,
co viděla. Ve věku 42 let začala tedy psát své první a nejznámější dílo Scivias (sci vias = poznej cesty, rozuměj
Boţí), jehoţ obsahem jsou dějiny spásy. Kaţdá z 26 kapitol odpovídá jedné vizi. Struktura kapitol je jednotná:
obraz, který viděla, vysvětlení obrazu, teologické a spirituální vysvětlení. Ikonografie je neobyčejná a plná
tajemných významů. Popisuje například jednotu všech ţivých věcí, pád a vykoupení, zápas duchovního ţivota,
důleţitost mše svaté apod. Její díla jsou prorockou evangelizací. Chce lidmi otřást, pohnout je k obrácení, otvírá
svým čtenářům Boţí lásku jako pramen a završení všeho, co existuje. Její vidění neobsahují ţádné předvídání
ve smyslu znát něco předem, nýbrţ napomínání, poučení ze světla víry o dějinách spásy a o určení člověka
ke spáse.
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Papeţ Evţen III., zaujatý pověstí o Hildegardě, poslal v roce 1147 do Disibodenbergu vyšetřovací komisi,
která se vrátila s pozitivními závěry a přinesla i část Hildegardina rukopisu Scivias. Papeţ, fascinovaný spisem,
napsal Hildegardě dopis, ve kterém ji povzbudil, aby ve svém díle pokračovala. Je to pravděpodobně jediný případ
v dějinách, kdy církev oficiálně uznala pravost zjevení ještě za ţivota mystika.
Hildegarda se však nezastavila pouze u toho,
ţe popsala svá vidění. Psala také encyklopedická díla
a vědecká pojednání; vyvinula speciální jazyk (lingua
ignota) pro popis vědeckých termínů. Skládala poezii,
napsala přes 70 písní (text i hudbu), sepsala malou
autobiografii a psala si s mnoha slavnými osobnostmi
své doby. Z její korespondence se zachovalo přes
300 dopisů, většinou v latině. Mezi adresáty je
i anglický král, císařové z rodu Štaufů - zejména
Fridrich I. Barbarossa, čtyři papeţové, biskupové,
preláti nebo i sv. Bernard z Clairvaux. Jeden
ţivotopisec ji tituloval „Drahá abatyše z 12. století!“.
Opati a biskupové ji prosili o vysvětlení nejasných
záleţitostí ve věcech víry a církve, na její rady dal
císař i kníţata. Nezřídka ovlivňovala politická rozhodnutí své doby. Hrnul se k ní všechen lid, kaţdý s ní chtěl
mluvit, poprosit o pomoc, útěchu, radu.
Hildegardu povaţovala za podstatné – jak v ţivotě člověka, tak i v ţivotě církve – chvalořečení a harmonii.
„Ti, kdo bez oprávněného důvodu zavádějí mlčení do kostelů uvyklých zpěvům ke cti Boţí, si ani nezaslouţí,
aby v nebi slyšeli obdivuhodnou symfonii, jíţ budou andělé velebit Boha. Hudbou jsme spojeni s harmonií nebe.“
Hildegardina hudební tvorba se vymyká tehdejšímu hudebnímu standardu a nelze ji prostě zařadit
do gregoriánského chorálu. Zvláštnost její hudby vyplývá z inspirovaného charakteru celé její tvorby: „Rovněţ
jsem sloţila a zazpívala písně zároveň s melodiemi ke cti Boha a svatých, ač jsem se nikdy neučila ani noty,
ani zpěv.“ Nejproslulejší adaptace jejích hudebních děl pochází od současného hudebního uskupení Sequentia
(http://www.sequentia.org).
Především mimo křesťanství vešla Hildegarda ve známost jako léčitelka a znalkyně přírody. Psala lékařské
knihy, aby lidi upozorňovala na léčivé síly, které Bůh vloţil do přírody. Ve svém učení nám zanechala cenné rady
a doporučení na udrţování lidského zdraví a návody na zhotovení zdravých přírodních produktů. V knize Physica
píše o léčivé síle přírody, rostlin, stromů a nerostů; v díle Causae et Curae o příčinách a léčení chorob. Její starost
o spásu člověka se projevila i v těchto medicínských spisech. Zajímavostí spisu Liber vitae meritorum je popis
35 párů ctností a neřestí a jejich specifické působení na lidský organismus. Například srdce je ovlivněno dvojicí
závist - láska k lidem: závist ho poškozuje, dobrota působí pozitivně. Aby terapie srdečních nemocí byla účinná, je
potřebné zbavit se především závisti a rozvíjet velkorysou, dobrosrdečnou lásku. Duchovní prostředky však nestačí,
proto nabízí Hildegarda na onemocnění srdce celou řadu přírodních léčebných prostředků. Ze všech ctností
povaţuje Hildegarda za nejdůleţitější: zkroušenost srdce – přiznat si chybu a snaţit se ji nezopakovat, dar rozlišit
správné od nesprávného a najít správnou míru – pravou lásku k lidem.
Po mnoho staletí zůstaly její přírodovědecké a lékařské knihy bez povšimnutí. Aţ ve 20. století je lékař
Gottfried Hertzka znovu objevil a zpřístupnil dnešní době. S údivem zjistil, ţe její terapeutické postupy, které se
místy zdají kuriózní aţ pověrčivé, jsou překvapivě účinné. Začal dlouholetý náročný medicínský výzkum, jehoţ
výsledkem je mnoţství knih od různých odborníků, kteří poloţili základy dnes uţ poměrně známé alternativní
medicínské škole. Rozšířená je zejména v německé jazykové oblasti. Jedna rodinná firma v Rakousku se více
neţ 35 roků zabývá pěstováním surovin a výrobou přírodních produktů podle originálních receptur
svaté Hildegardy.
Hildegarda měla velkou lásku k přírodě. Přírodní svět zahrnula mezi „Boţí díla“, coţ byl na její dobu nový
přístup. Často zdůrazňovala, ţe máme úkol být dobrými správci. Máme se starat o tento svět, který Bůh stvořil.
Napsala: „Celá příroda je lidem k dispozici. Máme s ní spolupracovat. Bez ní nemůţeme přeţít.“
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V letech 1158 - 1171 uskutečnila čtyři kazatelské cesty nejen po Německu, ale i do Francie či Nizozemí.
Ujímala se slova na trţištích, varovala před schizmaty a vyzývala duchovní i laiky k pokání. Statečně bojovala proti
korupci a zločinům. Nebála se poznat a řešit špatné věci v církvi, přestoţe vţdycky byla oddanou dcerou církve.
V její době byla například rozšířená a přijímaná simonie (svatokupectví), předávání a kupování církevních úřadů
a duchovních výhod. Hildegarda napomenula církevní představitele, ţe Boţí dary se nemohou prodávat jako zboţí
na trhu.
Hildegarda ţila ţivotem modlitby a pokorného naslouchání Bohu. Papeţ Benedikt XVI. ji nazývá „velkou
ţenou, prorokyní, která i dnes oslovuje lidi s velikou nadčasovostí a která dokázala odváţně rozlišovat znamení
doby.“ Podstatné na mystickém daru od Boha, který Hildegarda obdrţela, je to, ţe ho dostala ke sluţbě druhým.
Ji samotnou můţeme vidět jako dar od Boha a na jejím ţivotě si připomenout, ţe i kaţdý z nás dostává od Boha
milosti a dary ke sluţbě jako hřivny, co nesmí zůstat leţet ladem, nechceme-li o ně přijít. Hildegarda kaţdého z nás
podněcuje k tomu, abychom objevili a celým srdcem přijali jedinečné talenty a cestu, na kterou nás Bůh volá.

MYŠLENKY SV. HILDEGARDY Z BINGENU:
„Láska člověka stvořila, pokora ho spasí. Tak jako šlachy
drţí lidské tělo v celku, aby se nerozpadlo, tak drţí pokora
dobré činy, aby nebyly rozptýleny pýchou.“
„K protříbení a vyzrání krásy člověka sesílá Bůh na něj
mnohé zkoušky. Jak by mohla tak velká nádhera a čest,
které vám byly dány, zůstat bez zkoušky, jako by byly
nicotné a marné? Zlato musí být čištěno ohněm.“
„Mysli na to, ţe v tomto ţivotě je tvým údělem
zápas. Mysli i na to, ţe ti bude po přestálých bojích
stanovena odplata.“
„Buď statečný a silný v křivém světě a v těţkých bojích
proti nespravedlnosti. Pak budeš na věčnosti zářit jako
jasná hvězda.“

Anička Rozsívalová
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POUŤ DO ČÍHOŠTĚ
Na závěr adventní doby zorganizoval otec Petr Káňa zájezd na pouť do Číhoště. Se skupinou asi 30 farníků
ze Šumperka i z okolí se přišel rozloučit pan děkan a udělil nám poţehnání na cestu. Pak uţ nic nebránilo tomu,
abychom se luxusním autobusem vydali do malé vesnice na Českomoravské vysočině, která je známa z neblahých
událostí padesátých let minulého století. Po asi tříhodinové jízdě, kdy nás za Svitavami přivítalo sluníčko a mohli
jsme se kochat krásou námrazy na stromech, jsme dorazili na místo.
Na faře jsme byli přivítáni místním panem kostelníkem a po malém
občerstvení se ujala slova 85 letá paní Růţena Lebedová, jedna z mála
dosud ţijících pamětníků událostí v Číhošti. Její vzpomínky a vyprávění
byly velmi zajímavé hlavně proto, ţe otec paní Lebedové byl varhaníkem
v číhošťském kostele a P. Josef Toufar celou rodinu často navštěvoval.
Paní Lebedová v závěru besedy ochotně odpovídala na naše dotazy
týkající se osoby P. Toufara. Po zajímavé besedě následovala mše svatá,
kterou slouţil P. Petr Káňa s jáhnem panem Poníţilem, a po mši svaté
proběhla krátká adorace. Tato pouť na nás velmi silně zapůsobila, protoţe
celá událost v Číhošti se odehrála právě v závěru adventní doby
před 64 lety. Při mši svaté 11. 12. 1949, kterou slouţil P. Josef Toufar,
došlo k pohybu kříţku na svatostánku. P. Toufar pohyb kříţku neviděl,
protoţe byl na kazatelně otočen ke svatostánku zády. Dozvěděl se to
paní Růžena Lebedová
aţ druhý den od svých farníků, kteří pohyb kříţku viděli. Tato událost
poslouţila totalitní moci k perzekuci církve. Vyšetřování bylo
nasměrováno proti P. Toufarovi s tím, ţe on nějak mechanicky kříţkem z kazatelny pohyboval, a tudíţ ţe se jedná
o podvod. I kdyţ se pohybem kříţku intenzivně zabývala StB a různí technici, pohyb kříţku se dodnes nepodařilo
vysvětlit a ţádný pákový mechanismus, který StB sestavila, nefungoval. P. Toufar celou událost zaplatil ţivotem.
Zemřel 25. 2. 1950 v Praze a pohřben byl do společného hrobu na hřbitově v Praze Ďáblicích. Lékař,
který asistoval při operaci, prohlásil, ţe P. Toufar byl neobyčejně surovým způsobem utlučen k smrti, tedy jasná
vraţda. Za zmínku stojí, ţe letos v dubnu dala Česká biskupská konference souhlas k zahájení blahořečení P. Josefa
Toufara. Po mši svaté jsme se rozloučili s panem kostelníkem, paní Lebedovou a krásným autobusem jsme se
vydali na cestu domů. Za organizaci poutě patří poděkování P. Petru Káňovi.
František Kašík

DEN NEMOCNÝCH
Dne 11. února je svátek Panny Marie Lurdské.
Je to zároveň Světový den nemocných. Chceme vyuţít
této příleţitosti a stejně jako loni pozvat na mši
sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny
starší a nemocné farníky.
Tentokrát se bude se tato mše sv. konat v sobotu 22. února v 8.30 hod. v kostele v Šumperku a
v neděli 9. února v 9.00 hod. v kostele v Rapotíně. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné,
povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli.
Po mši svaté pak připravíme pro všechny nemocné i s jejich doprovodem přátelské posezení.
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VYBRANÝM DOBROVOLNÍKŦM OLOMOUCKÉHO
KRAJE BYLY UDĚLENY CENY KŘESADLO 2013
V Olomouckém kraji letos proběhl jiţ třetí ročník udílení cen Křesadlo, tedy
ocenění osob vykonávajících dobrovolnickou činnost. Celou akci nejlépe
charakterizuje její motto: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.
Letošní ročník vyvrcholil v pondělí 16. prosince v 19.00 hod. ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského
paláce v Olomouci. Zde byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě
funkčních, ručně zhotovených, křesadel. Po slavnostním udílení
následoval koncert Marty Kubišové a občerstvení.
Nominaci kandidátů mohly aţ do 20. listopadu provádět jak
jednotlivé organizace, tak široká veřejnost, a to v šesti následujících
kategoriích: sociální sluţby; děti, mládeţ a volnočasové aktivity;
zdravotnictví; ochrana ţivotního prostředí; humanitární pomoc a
rozvojové projekty, dobrovolní hasiči.
V kategorii sociální sluţby byli oceněni: PAVLÍNA
DOSKOČILOVÁ (ŠUMPERK), Simona Vondráková (Přerov), Josef
Fremder (Olomouc) a Rostislav Novák (Olomouc). V kategorii
dobrovolní hasiči uspěla Dagmar Bartoňková (Loučany) a Ladislav Pudil
(Olomouc). Ve zdravotní oblasti zvítězila Ludmila Bednářová
(Olomouc) a v kategorii děti, mládeţ a volnočasové aktivity získal cenu
Petr Kabelík (Zlaté Hory).
Události se zúčastnilo 200 hostů, mezi nimiţ byli jak příbuzní
a přátelé výherců, tak nominující, členové poroty, organizátoři,
ale i čestní hosté. Předáváním cen byl pověřen Ing. Jiří Rozbořil, hejtman
Olomouckého kraje s náměstkyní Mgr. Yvonu Kubjátovou, dále
náměstkyně primátora statutárního města Olomouce Mgr. Eva Machová,
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, PhDr. Jiří
Tošner, předseda občanského sdruţení Hestia, organizace
garantující ocenění Křesadlo v ČR, Ing. Marek Podlaha,
místopředseda Unie nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje a P. František Hanáček, probošt
olomouckého chrámu sv. Mořice.
Cena Křesadlo je vţdy ručně vyrobený předmět
s nápisem „Křesadlo“ a označením aktuálního roku. Křesadlo
je autorským originálem kováře Jaroslava Zívala, který
od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční
křesadla.
Udílení cen Křesadlo 2013 v Olomouckém kraji
uspořádala Maltézská pomoc, o. p. s. Centrum Olomouc
ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací
Olomouckého kraje. Hlavním partnerem celé akce byl
Olomoucký kraj.
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Tolik oficiální tisková zpráva. Já bych však rád přidal několik slov od sebe, protoţe jsem velmi vděčný
paní Pavlíně Doskočilové za její sluţbu v Domově důchodců v Šumperku. Před časem nahradila zemřelou paní
Komendovou, která organizovala spolu s námi pastoraci v domově důchodců, hlavně sobotní bohosluţby. Teď
spolu s paní Pavlínou pravidelně pomáhá v domově i manţel a syn Jiří, kterého znáte jako ministranta
v Šumperku a v Bludově. Občas docházejí pomoci i další příbuzní. Pomáhají nejen při bohosluţbách. Pravidelně
si nacházejí čas, který tráví se starými a nemocnými lidmi čtením, povídáním, pomocí. Díky za vaši krásnou
sluţbu nemocným a velkou pomoc nám, kněţím. Blahopřeji k nominaci a získání ceny „Křesadlo“. Děkuji

hlavně za krásný příklad toho, ţe lze i v dnešní době věnovat nezištně čas a síly druhým a sluţbu nemocným
pouţit jako výchovný prostředek. Také za to, ţe jste se nebáli k něčemu zavázat a svůj slib plníte vytrvale a
s láskou.

Kéţ je

váš

příklad

křesadlem,

které

zapálí

další

ochotná

srdce.

Pán

Bůh

zaplať.

Dobrovolnickou sluţbu u nás organizuje Charita, Maltézská pomoc a sestra kaplanka L. Topolanová
v nemocnici. Pro všechny ochotné ruce se najde uplatnění.
P. Slawomir
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PRO MLÁDEŢ VŠECH FARNOSTÍ DĚKANÁTU!!!
Tímto příspěvkem bychom se rádi ohlédli za minulým rokem, moc poděkovali za vše, co se s pomocí Boţí
a také vás – mladých – podařilo proţít a zároveň bychom tím chtěli pozvat všechny mladé z děkanátu do roku
nového...
Spolu s mladými ze Šumperka
i z okolních farností jsme se začali
poměrně pravidelně scházet kaţdý
pátek na společných setkáních. Jsme
moc rádi, ţe se koncem roku podařilo
upravit místnost v areálu farního
střediska v Šumperku vyhrazenou
mládeţi. Děkujeme otci Slávkovi, který
nám to umoţnil i všem ostatním:
brigádníkům, kteří místnost vyklidili a
všem ostatním, kteří ji vymalovali,
uklidili a vůbec jakkoli pomohli.
Místnost jsme poţehnali a oficiálně
otevřeli v sobotu 28. prosince.
Na jaře a na podzim se
uskutečnil víkend pro mládeţ „Exodus“
(„Exodus“ znamená „vyjití“ a týkalo se
to Izraelitů, kteří vyšli z Egypta
do zaslíbené země a ke svobodě. Chtěli
jsme tímto názvem vyjádřit, k čemu by
měl víkend „Exodus“ přispět – aby
naše mládeţ na chvíli vyšla z toho,
co běţně proţívá a proţila něco
nového, především také s Bohem...)
V létě se nás několik vydalo na
festival mládeţe do Medjugorje,
kterého se zúčastnilo asi 60 000
převáţně mladých lidí z celého světa.
Od září se scházíme kaţdou
první sobotu v měsíci ke společné
adoraci a modlitbě a někdy také k dalšímu programu na farním středisku v Šumperku.
V novém roce chceme i vás pozvat na pravidelná páteční setkávání (od 19:00 hod.) na farní středisko
do Šumperka.
Během jara bychom rádi uspořádali adorace pro mladé (1. sobotu v měsíci) postupně v dalších farnostech
děkanátu – o tom, kdy se adorace uskuteční ve vaší farnosti, se dozvíte od svých kněţí. Uţ teď vás tímto zveme
ke společné modlitbě a pokud budete chtít i k dalšímu programu třeba u vás na faře...
Chceme vás pozvat i na víkend pro školáky (2. stupeň ZŠ) 14. – 15. února, a víkend před Květnou nedělí:
1. – 12. dubna by měl patřit Exodu (pro mládeţ od 15 let).
Kdybyste potřebovali jakékoli další informace, nebo se uţ chtěli na některé akce přihlásit, napište
na e-mail: mladezsumperk@seznam.cz .
Ještě jednou moc děkujeme za pěkný společně proţitý minulý rok, za všechny vaše nápady, iniciativy a
pomoc a zveme do roku nového.
zástupci za mládež děkanátu: Zdiška Nedvědová, Daniela Klíčová, Vašek Havlíček a kaplan P. Petr Káňa.
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CONSILIA MARIA LAKOTTA
KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN!

NA POKRAČOVÁNÍ

Mílovými kroky se zatím blíţil den obláčky a našeho vstupu do noviciátu. Přiznávám se, ţe mne to stálo několik
bezesných nocí. Mám vůbec prodělávat tuto ceremonii? Nezašla jsem příliš daleko? Ale konečně – uţ jsem to prodělala,
co je na tom velkého obléci si řeholní šat, který se můţe kaţdou chvilku změnit? Nedělá se s tím příliš mnoho povyku?
Horší by bylo, kdybych se vetřela aţ k prvním slibům. To je hranice, kterou nesmím překročit a nebudu tak smělá, abych
se jí jen dotkla.
Matka Dominika přece sama říká, ţe noviciát je jen prodlouţenou zkušební dobou postulátu. Novicka je a zůstává
řeholní čekatelkou s úplným právem opustit klášter podle svobodného rozhodnutí bez jakéhokoliv církevního souhlasu.
Na sliby zatím nikdo nemyslí. Srdce se mi silně rozbušilo, kdyţ nám bylo sděleno, ţe sám vizitátor vykoná obláčku.
Tedy přece slavnostně?
Ještě neklidnější a nespokojenější jsem byla, kdyţ začaly naše exercicie, které předcházely obřad obláčky.
P. Donatus mluvil se vším důrazem o váţnosti a odpovědnosti, kterou člověk na sebe bere, kdyţ se chystá odevzdat Bohu
celým svým bytím a všemi silami. Neboť to je nejhlubší smysl veškerého klášterního ţivota, ţe se člověk zavazuje ţít
v naprosté závislosti na Bohu, s Bohem a pro Boha. Nejsou to lidé, jimţ dáváme královský dar své osobní svobody,
nýbrţ sám Pán. Bylo mi, jako by moudré, tmavé oči exercitátorovy spočívaly vţdy znovu zpytavě a tázavě na mně –
nebo jsem se toho jen domýšlela pro své špatné svědomí?
Na konci osmidenního cvičení jsme nikterak necítily, ţe by nás někdo všemi prostředky duchovního vlivu
povzbuzoval ke vstupu do kláštera. Naopak, duchovní vůdce nám ještě jednou otevřel dveře dokořán, abychom své
rozhodnutí mohly dobře uváţit. A kdyţ P. Donatus nakonec prosil, aby kaţdá, která má pochybnost o nějaké otázce
týkající se řeholního ţivota přišla k němu do hovorny a dala si poradit, napadla mě myšlenka, která mne uţ neopustila.
Musím se P. Donata na něco otázat.
Byla to vlastně velká pošetilost – byla jsem zde jako herečka, která zahraje svou úlohu a pak se vrátí
do soukromého ţivota. Proč mě ta otázka tolik na duši pálila, jako by se mě osobně týkala? Tak jsem tedy seděla před
ním a P. Donatus ve svém dominikánském šatě byl přede mnou jako mohutné, hluboce uklidňující, zasněţené pohoří. Na
vrcholku se vznášel orel s rozepjatými křídly. To byly jeho oči, které mne jiţ nepustily ze střehu, tak jasné, bdělé a
vědoucí. S bušícím srdcem jsem slyšela sama sebe, jak se ptám: „Otče, má největší obtíţ je právě ve vzdání se osobní
svobody, o níţ jste mluvil. Domnívám se, ţe oběť, která se tu vyţaduje, je skoro příliš veliká. Jak vydrţí řeholní osoby
nekonat nikdy, co chtějí, ale stále se podřizovat vůli jiných?“
P. Donatus se poněkud usmíval, ale ne tolik, aby mne urazil, jako by povaţoval mou otázku za příliš prostou. „Jak
často jste mohla ve světě jednat podle své vůle, sestro Eileen? Nejednala jste ve většině případů pod tlakem nějakých
rozkazů?“
Přemýšlela jsem a váhala s odpovědí. Místo mě řekl. „Dopřejme si času. Začněme s vaším zrozením. Nebyla jste
vůbec svobodná ve volbě svých rodičů, to byl na zemi jen jeden. Kristus, který pocházel z Boha a mohl si sám zvolit
svou matku. Nikdo z nás ostatních neměl tuto svobodu, neboť Bůh nás zařadil do určité rodiny s docela přesně
ohraničenými poměry. To musí uznat kaţdý, blázen i moudrý.“
Ale tato „nesvoboda“ mě netrápila. P. Donatus, zvyklý dostat se věci aţ na kořen, se nedal mýlit a zapřádal nit
hovoru dále. „Dobře, přejděme k vašemu dětství. Byla jste pod poslušností aţ do dospělosti a poslouchala jste své rodiče,
jestli jste dobře vychované dítě, coţ smím doufat, předpokládám – nebyla jste tedy svobodná. Ani to vám nijak nevadí, to
je úděl všech. Nuţe, dospěla jste a zvolila jste si povolání. Měla jste určité schopnosti, které jste si sama nedala. Jako
ostatním lidem byly i vám dány shůry. Mohla jste se stát také něčím jiným neţ zaměstnankyní redakce?“
Pohlédla jsem na něho zaraţeně. „Jistě, otče Donate. Myslím, ţe jsem se mohla stát modistkou, ale řemeslnická
dovednost mě odpuzovala a učení bylo příliš zdlouhavé. Mohla jsem být také pěstounkou nebo učitelkou.“
„Nu, dobře, to vše se vám nějak hodilo, pravda? Ale mohla jste se stát také například průvodčí v pouliční dráze
nebo lékařkou nebo úřednicí na statistickém úřadě nebo řekněme docela jednoduše uklízečkou?“
Trhlo mi v obličeji. Jaká sestava zaměstnání! „Ne, otče,“ řekla jsem, „tím vším bych nemohla být.“
Přikývl a jeho bystré oči jiskřily spokojeností. „Vidíte, vybrala jste si z poměrně malého mnoţství povolání.
Nebyla jste tedy svobodná ve výběru jakéhokoliv povolání, které vám přišlo na mysl. Je smutné, ţe vaše svoboda byla
zase přistřiţena.“
Byla jsem trochu v rozpacích. Ten muţ byl obratný jako právník. Uţ mě polapil.
„Dále, sestro Eileen. Mohla jste se docela svobodně rozhodnout provdat se nebo zůstat svobodná? Teď mi určitě
řeknete ‚Ano‘. Ale pomalu. Je mnoho lidí, kteří jsou buď tělesně nebo duševně nezpůsobilí k manţelství a vědí o tom a
právě tak jsou mnozí, kteří se k tomu cítí povoláni, ale nemohou najít vhodného partnera přes všechno touţebné hledání.
Mohla jste se tedy svobodně rozhodnout, ţe se neprovdáte?“
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Rychle jsem sklopila oči. Jsem vlastně ještě teď přesvědčena, ţe se jednou provdám. Nemusí to být člen
filharmonie Robert Galmere, ten je příliš plachý nebo příliš chladný, neţ aby se o mne ucházel. Snad se setkám ještě
později s vhodným muţem.
„Myslím,“ řekla jsem zvolna, „ţe záleţí na tom, v jaké situaci se octneme.“
„Správně, kaţdý nenajde vhodného partnera a kaţdý člověk nevidí ve sňatku nejideálnější stav na světě. Ale také
v manţelství se musí jeden druhému přizpůsobit – ne-li podřídit – přes všechno moderně svobodomyslné pojetí o
rovnoprávnosti partnerů. I zde rozhodují schopnosti a sklony. Chci říct, ţe přání ţít v manţelství nebo panictví bylo do
nás vloţeno a řízeno shora. Nikdy nejste ve svých rozhodnutích tak svobodná, jak byste si přála. Sledovala jste aţ sem
mé myšlenky?“
Horlivě jsem přikývla. „Ano, chcete říct, ţe se vţdy vyskytne nějaká překáţka proti naší úplné svobodě. To je
pravda. I v nejideálnějším povolání bych se musela někomu podřídit, dokonce i jako svobodná spisovatelka. Totiţ chuti a
přání svých čtenářů.“
P. Donatus se naklonil. Jeho velké, silné ruce byly poloţeny kříţem přes sebe a a já jsem měla pocit, ţe stůl pod
nimi praskne. „Vezměte si kterýkoliv den vašeho pozemského ţivota. Kdyţ se ráno probudíte, můţete si svobodně určit,
co vás toho dne potká? Nebýváte překvapena událostmi, se kterými jste nepočítala a na které musíte vhod či nevhod
nějak reagovat?“
Zasmála jsem se. „Otče Donate, vy to ţenete aţ do krajnosti jako televizní kvíz. Ţádný člověk na světě není tak
svobodný, aby si určil průběh dne aţ do nejmenších podrobností. Co chcete říci tímto znejistěním?“
„Ţe jsme v kaţdé vteřině řízeni a vedeni a nespadne ani vlas z naší hlavy – bez vůle našeho nebeského otce.“
Namítla jsem hned: „Ale kde potom zůstává lidská svoboda?“
P. Donatus se pomalu a klidně opřel o opěradlo křesla jako ten, kdo dosáhl svého cíle a chce si odpočinout. Aţ
k této sporné otázce mě tedy chtěl dohnat? Pokračoval teď docela změněným hlasem. „Co praví Kristus o svobodě a
nesvobodě člověka? Kaţdý, kdo hřeší je otrokem hříchu. Otrok však nezůstává trvale v domě, Syn však zůstává navţdy –
Syn vás osvobodí. A na jiném místě: ‚Pravda vás osvobodí.‘ Kdyţ hřešíme, jsme nesvobodni. Kdyţ následujeme Krista a
věčnou pravdu, jsme úplně a zcela svobodni.“
Dívala jsem se na něho velkýma očima. Jaký to myšlenkový skok. Nestačila jsem mu hned, ale jiţ řekl na
vysvětlenou: „Jednoduchý příklad z denního ţivota. Někdo, řekněme zde v klášteře nerozumná sestra, vás urazí.
Nemohla jste svobodně zařídit, jestli vás tato uráţka stihne nebo ne, ale teď jste úplně svobodná odpovědět na uráţku
ostře nebo s tichou hříšnou protiuráţkou nebo svatou pokorou. Nikdo na světě vás nemůţe přinutit reagovat hříšně.
Souhlasí?“
Přemýšlela jsem. Pak jsem přikývla. „Máte pravdu. Při rozhodování mezi dobrem a zlem jsme vţdycky svobodni.
Ale otče Donate, je to skutečně jediná moţná svoboda, která nám v ţivotě zůstává? Pak by bylo lépe, kdyby celý svět šel
do kláštera, kdyţ není pravé svobody.“
Černé oči P. Donata byly teď velké a klidné a plné světla. „Pravá svoboda, milá sestro, je toto: vţdy moci konat
vůli Boţí v dokonale svobodném rozhodnutí, to je královská svoboda člověka. A této se v klášteře nebude nikdo dotýkat
ani ji omezovat, nýbrţ naopak bude všemi prostředky podporována.“
Mlčela jsem. Na to se nedalo nic říct. Byla to pravda. Ve světě se lidé přimět mě nebo přinutit ke hříchu. Ale
nezmohou nic, kdyţ svou svobodu nezaprodám. Zde v klášteře jsem vedena k tomu, abych vţdy volila a konala dobro.
Co na tom záleţí, konáme-li vůli představených řeholních nebo světských, například mého šéfa v redakci? P. Donatus mi
klidně dopřál času. „Nuţe,“ tázal se potom, „cítíte se ještě stále zajatcem cizí vůle?“
Vstala jsem a podala mu ruku. „Přemohl jste mne, otče Donate.“
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„Ach jo, jiţ svatý Augustin tvrdí: ‚Bohu slouţit je nejvyšší svoboda!‘ A byl to muţ, který velmi ţíznil po svobodě.
Přeji vám v klášteře svobodu dítek Boţích, která dle slov Páně zůstává na věky.“
Na okamţik bych byla toho mohutného muţe objala, taková jasná, jásavá radost ve mně propukla – a nebylo by
v tom ani stopy erotiky. Proč jsem jen byla tak šťastna? Jsem zde přece jen pro své studium a moje otázka o podstatě
lidské svobody byla čistě teoretická!
A nyní, tři dny před obláčkou, nevypořádala jsem se ještě s touto vnitřní rozštěpeností. Závidím svým
spolusestrám, které chodí s výrazem vnitřního zanícení a cítí se úplně jako nevěsty, jejichţ svatební přípravy jsou
v plném proudu. My postulantky uţ nemusíme ani prstem hnout, jsme šetřeny na kaţdém místě a jen tu a tam nás volají
do krejčovské dílny, abychom zkusily bílý svatební šat. Ţasnu údivem, kolik námahy si s námi dávají. Nesejde na tom, ţe
jsou tyto šaty stále znovu přešívány pro nové a nové klášterní čekatelky. Mladí lidé byli vţdy šťastni ve svatebním úboru.
Také ve světě si některá mladá dívka vypůjčuje svatební šaty – musí sloţit určitou zálohu. My dáme zálohou jen svobodu
a to mě bolí právě tak málo jako světskou nevěstu, kdyţ se vzdá svobody slůvkem „Ano“. Nejšťastnější se cítím, kdyţ si
představím, ţe je všechno správné, ţe sem opravdu patřím a nemám příčiny pochybovat o svém řeholním povolání. Tím
uklidňuji i teď své prudce bušící svědomí. Dosud jsem se dozvěděla tolik důleţitého z řeholního ţivota, ţe se mi můj
pokus vyplatí i pro mou vlastní duši. Je mi útěchou, ţe budu moci jednou čtenářům našeho časopisu vysvětlit, jak je to
vlastně s tím domnělým ţivotním uvězněním lidí v klášteře.
A pozítří uţ to bude! Někdy si přeji, abych mohla ještě utéci. Ale ne, zůstanu!
Uţ jsem to proţila!
Teprve za čtrnáct dní po obláčce píši dále. Dříve jsem neměla síly pokračovat v tomto deníku. Z postulantské
loţnice, kterou jsme v den obláčky naposled opustily, překročila jsem proslulý práh vlastní klauzury. Píši teď jiţ v onom
klášterním traktu, nad nímţ visí pověstný štítek: „Klauzura! Vstup zakázán!“ provedla jsem to. Mám teď jiţ čtrnáct dní
malou řeholní celu, kterou smím sdílet se svou nejmilejší sestrou Klárou. Jako profesky budeme mít kaţdá svou vlastní
celu. Opravdu, nemohu to ještě pochopit – dnes v neděli sedím v novém bílém dominikánském úboru u okna, mám
zkrácený závoj, škapulíř, růţenec; stala jsem se mladou novickou, která se chystá vzít na sebe řeholní ţivot do všech jeho
důsledků. Musím se usmát, kdyţ si představím, ţe jsem klauzurovanou řeholnicí. Jak strašně zní toto slovo ve světě,
kdyţ se čte například v Chicagu v nějakém časopise. A co to vlastně znamená?
Klauzura je prostor, kde se můţeme svobodně pohybovat nerušeny zvědavými a drzými zraky. Je to rodinný
pokoj, do něhoţ cizí nemají přístup. Je to – jak říká matka Amabilis – svatební pokoj, který sdílíme jen s Pánem. O tom
všem vím já ještě málo. Moje spolusestra Klára, která se teď jmenuje sestra Gratia, by mohla více napsat o láskyplném
společenství s Kristem. Připadá mi jako něţný anděl. Tolik štěstí a radosti vyzařuje od obláčky.
Byly to právě tak vzrušující dny jako pří světské svatbě. V noci před obláčkou jsem spala sotva dvě hodiny, a to
teprve k ránu, takţe mě museli z mého tvrdého spánku vyburcovat, kdyţ venku zaznělo volání: „Vstaň, nevěsto Kristova,
Pán je blízko, vezmi svou lampu a pojď!“
Kdyby to záviselo jen na mně, byla bych klopýtala za ostatními s lampou bez oleje zrovna jako v podobenství.
Tady mi ale pomohly obratné a věrné ruce obléci krásně vyţehlené svatební šaty, učesaly a ozdobily mne jako dítě a
matka Amabilis mi připevnila do vlasů myrtový věneček se skvostným moderním svatebním závojem. Byla jsem
překvapena, jak jemný vkus projevila matka tolika mladých děvčat. Mohly jsme se ukázat všem zvídavým zrakům
světských lidí, kteří byli pozváni na slavnost. Ovšemţe přišli všichni naši příbuzní a kaţdá jednotlivá se těšila na
shledání. Daly nám do ruky dlouhou ověnčenou svíci a zvenčí zazníval nám vstříc pěvecký sbor sester: „Jesus Corona
Virginum…,“ stará latinská píseň k zasvěcení panen v prvotní církvi.
Po dvou jsme kráčely pomalu dolů do kaple. Rozčilením jsem neviděla téměř nic, ani bzučící dav lidí, kteří teď
zvedali hlavy, aby poznali své dcery v sedmi bílých nevěstách, zamáčkli slzu a tlumili povzdech nadšení a dojetí. Tiše
jsme kráčely po širokém svátečním koberci s úzkostlivou obezřetností, abychom si nestouply na lem svých svatebních
šatů, které zůstaly proti právě panující módě dlouhé. Bylo to slavnostnější. Oltář tonul v záplavě darovaných květin a
světel. Sestra Marie Klára zapěla u varhan jásavé sólo, ţe lidé tajili dech. Teď zazněly dokonce housle – neměly jsme
přece nikoho, kdo by ovládal tento nástroj. Jako krásný sen, vznášelo se vše před námi. Ve slavnostním brokátu seděl
biskupský vizitátor na svém trůnním křesle. Poklekly jsme jedna po druhé před něho. Naše generální představená zářila
ve své chórové lavici jako šťastná matka. Měla připravený řádový šat, který nám potom duchovní podával. Byl posvěcen
a poţehnán. Nepoznala jsem svůj vlastní hlas, kdyţ jsem na otázku: „Má dcero, co ţádáš od církve svaté a od řádu
svatého Dominika?“ odpověděla tiše a rozechvěle: „Milosrdenství Boţí a vaše!“ Byla to středověká formule, pravda, ale
mně připadalo, ţe tato odpověď byla jen pro mne vymyšlena a jen pro mne oprávněna.
Biskupský vizitátor byl však zvyklý na zadrhnutí mladých hrdel v tomto okamţiku, kdy hlas selhával. S jemným
úsměvem odříkával obvyklé modlitby. Sbor potom zazpíval Veni Creator Spiritus, jako by se jednalo o svěcení na kněze.
Jen jedna z nás dostala s řeholním rouchem také nové jméno – sestra Klára se teď jmenovala sestra Gratia a byla jsem
jediná, která kromě ní tušila, proč. Či neprohlásila, ţe preface byla pohnutkou jejího vstupu do řádu? Gratias – to
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znamená dík – díky Bohu. Viděla jsem, ţe její obličej zazářil štěstím.
Potom jsme se zvedly a kráčely ven. Ve vedlejším pokoji nám sestry pomohly poprvé obléci řádové roucho. Mé
odbojné vlasy nechtěly pod tuhý čepeček pod závojem. Konečně se podařilo i ze mě udělat řeholnici, alespoň podle
zevnějšku. Výjimečně jsme se dnes směly podívat do zrcadla. Jak cizí mi připadal můj vlastní obličej v tomto orámování!
Je zvláštní – jakmile obleče dívka řeholní šat, změní se jaksi celá její bytost. Okamţitě jsem se pohybovala odměřeně
jako dobře vychovaná řeholnice, sklopila jsem oči a s tlukoucím srdcem jsem vstupovala s ostatními do kaple. Cítila
jsem, ţe se na mne upírají oči mých příbuzných, ale nedopustila jsem se té chyby, abych se po nich ohlédla. Bezděčně
jsem se podrobila klášternímu zvyku! Jako ve snu jsem proţívala další část obřadu.
Byla to slavnostní mše svatá s doprovodem orchestru. Jak jsme se dostaly k houslím? A cembalo! Na co mne
upomínaly jeho dojemné tóny? Zasněně jsem naslouchala nadzemským zvukům. Klára se jemně dotkla mé ruky.
Poslední modlitba byla skončena, vstaly jsme. Znovu jsme kráčely ve slavnostním průvodu sester, tentokrát aţ
do posvátných prostor klauzury. S bušícím srdcem jsem překročila proslulý práh k celám sester. V příštím okamţiku
bych byla matku Amabilis nejraději objala, protoţe splnila mé touţebné tiché přání a vykázala mi celu se sestrou Klárou,
nyní Gratií. Po celou dobu noviciátu budeme spolu.
Bystrému a tak dobrotivému zraku naší novicmistrové asi neušlo, ţe Klára měla na mne příznivý vliv. Takovým
přátelství srdcí se v klášteře nebrání. Vţdyť jsme nepatřily k takovému druhu klášterních přítelkyň, které se stále spolu
od ostatních odlučují a své spolusestry uráţejí. Také sestra Gratia měla radost a stiskla mi rychle ruku. Potom jsme stály
jako děti a rozhlíţely se kolem. Cela však neměla nic podobného se ţalářní kobkou. Byl to malý slunný pokoj, vybílený,
se širokým nezamříţovaným oknem k východu. V cele bylo řádné umyvadlo s tekoucí vodou. Vjela jsem rukou pod
pokrývku postele – ţádné slamníky, tím méně holá prkna, ale skutečné matrace. Co se nám venku navykládalo pohádek o
ţivotě v klášteře! Dvě silné vlněné pokrývky budou v letních nocích dost těţké. Ovšem náš nový domov byl chudý a
prostý. Nikde zbytečný nábytek, ţádné ozdoby, ţádný přepych, podlaha bíle natřená – a přece, jaký mír vládl v této
prostotě. Klášterní cely mají něco zvláštního. Člověk se tam cítí oproštěn od všeho nepodstatného, od veškeré přítěţe,
kterou si zatarasil přístup k vlastní duši.
„Pěkná, pravda?“ šeptala Gratia a já jsem přikývla.
Matka Amabilis zatleskala venku rukama. „Rychle dolů, vaši příbuzní čekají netrpělivě na shledání. Mám tomu
věřit, ţe vás musím přímo vyhnat z vašich cel?“
Zasmály jsme se a běţely dolů, dbajíce abychom neupadly přes dlouhou sukni, která se sice jiţ nedotýkala země,
ale podle našich pojmů byla ještě příliš dlouhá, neboť sahala přesně ke kotníkům. Růţenec se mi zachytil na zábradlí na
schodišti, jak jsem pádila dolů. Odněkud totiţ zazněl jasný hlas mé malé sestry Maureen. A jiţ se doširoka otevřely dveře
přijímacího pokoje. Tam se vzrušeně hemţili naši milí příbuzní, obtěţkáni kyticemi květin. Naštěstí to byl dosti malý sál,
náš hudební pokoj. Byly jsme sice upozorněny, abychom své drahé uvítaly srdečně, ale s řeholní skromností, teď však
nás nebylo moţno udrţet, vletěly jsme rodičům přímo do náruče.
Sestra Dolly těsně vedle mě líbala svou matku tak, ţe malá kulatá paní ztrácela dech. A já sama, celá šťastná jsem
na své tváři cítila lepkavou pusinku své malé sestřičky. Jedla předtím čokoládu, protoţe snídaně byla tak pozdě.
„Eileen, kdybys neměla tak plné tváře, byla bys nejkrásnější, ze všech sester,“ bylo první, co řekla. Potom byla na
řadě maminka. Ještě včas zabránila tomu, aby mi Maureen nepřitiskla půl tabulky čokolády na bílý dominikánský hábit.
„Ty najednou nechceš mléčnou čokoládu?“ naléhala Maureen, kdyţ mne rodiče políbili.
„Později, Maury, u nás se o všechno dělíme jako v rodině.“
„Ach, mezi tak mnohé? To ti nic nezůstane,“ řekla a strčila čokoládu zase do kapsy.
„Podívej se, Eileen, černoška je zde také.“ Obrátila jsem se a viděla, jak sestra Klára, teď Gratia, srdečně objala
starou černošku. Ta ji líbala bez ostychu a prolila dojetím několik velkých slz. Mimovolně se kolem zvláštní dvojice
utvořil krouţek, neboť ne všichni Američané znají rasové rozdíly. Nápadné to bylo všem. „Coţ nemá Gratia ţádných
bliţších příbuzných?“ tázal se mne kdosi šeptem.
„Tiše, nemá rodiče, moţná, ţe je to její chůva,“ uklidňovala jsem tazatele. Ostatní se snaţili nevěnovat jim
pozornost. Všechny jsme měly plno návštěv a byly jsme zaměstnány více nebo méně praktickými dárky, které jsme buď
přijímaly nebo útlocitně odmítaly.
Otec mě vzal stranou „Dobře vypadáš děvče. Ale, co jsem chtěl říct, máš ještě návštěvu, čeká venku, protoţe se
nechtěl tlačit do rodinného uvítání. Hádej!“
„Jak? Někdo cizí? Ne příbuzný?“ otec se podivně usmíval. Pojednou mi stoupla krev do hlavy „Tati, snad ne můj
šéf?“
„Ne, ale tvůj kolega přišel na rozkaz tvého šéfa. A ještě někdo je na tebe zvědavý. Nu, jdi se podívat, oba stojí na
dvoře.“
Málo důstojně jsem vyrazila ven. Stál tu dlouhý zpravodaj Jakub Peet, který zpracovával naše sportovní a senzační
sloupce. Byl hubený, poněkud upachtěný jako vţdy, ozbrojený jiskřivým fotoaparátem, který však nepouţil. Za druhé –
tu jsem na okamţik zarazila krok – Robert Galmere z filharmonie. Teď uţ jsem věděla, kdo hrál tak mistrně na cembalo.
Zvláštní – mé srdce nebilo ani trochu rychleji, byla jsem jen dokonale překvapena, kde se tu vzal.
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„Haló, dítě, málem bych byl řekl – haló, sestro Eileen. Je to tedy skutečně pravda? Myslel jsem, ţe si z nás starý
utahuje. Gratuluji, nebo co se říká při takových příleţitostech?“ byl červený a rozpačitý a mluvil dosti hlasitě. „A to zde
je Robert Galmer, kterého náš starý pozval takřka telegraficky. Hraje ve filharmonii.“
„My se jiţ známe,“ řekl Robert Galmere a podal mi ruku. Okamţik jsme se na sebe dívali, jeho oči se zdály
poněkud zastřené vzrušením, já jsem však zůstala chladná a klidná.
„Je to pěkné, ţe jste zkrášlil naši slavnost. I při svém dnešním vzrušení jsem v orchestru poznala vaši krásnou
hru.“
Začervenal se. „Děkuji – ano – já – byl jsem velmi překvapen, kdyţ jsem uslyšel o vašem náhlém rozhodnutí.“
„A já teprve,“ skočil do toho Jakub Peet. „Překvapen není vhodný výraz. Celá redakce byla omráčena nečekanou
zprávou. Taková hezká, nadaná kolegyně jde z ničeho nic do kláštera, kdyţ nejméně polovina našeho štábu si ji chtěla
namluvit.“
Šéf tedy před kolegy mlčel o důvodech, které mě přivedly do kláštera Panny Marie. Všichni věřili v pravost mého
povolání. Dokonce i Jakub, který se nedal tak snadno obalamutit. Byl nejvynalézavější z našich lidí.
„Co se týká nabídky k sňatku,“ řekl teď Robert Galmer, „k tomu by byli ochotni i jiní, ale uţ je pozdě. Řeholní
úbor vám výborně sluší, Eileen.“
Řekl to bolestně. Před půl rokem bych byla nad tímto tónem jásala a byla bych v sedmém nebi. Co se to se mnou
stalo? Robertovo opoţděné vyznání zůstalo u mne bez odezvy.
„Nemůţete zůstat venku,“ řekla jsem. „Je zde ještě jedna malá pohostinka, podívám se, je-li volná.“
Zaklepala jsem, matka Amabilis otevřela. „Sestro Eileen, hledáte útočiště pro svou polosluţební návštěvu, pravda?
Udělaly jsme výjimku, chcete-li, můţete se potom ještě půl hodiny bavit. Teď však musíme hosty prosit ke stolu, téţ oba
mladé pány.
Nedalo se nic dělat. Šli jsme s novicmistrovou a Jakub našel právě ještě chvilku času, aby mi pošeptal:
„Zpropadeně, zakázala fotografovat. Dělej, ať ji přemluvíš alespoň na několik snímků tebe a Kláry Nell, slyšíš?
Mlčky jsem přikývla.
Po přesnídávce – bylo jiţ dosti pozdě – jsme mohly být zase se svými příbuznými, neţ nás zvon svolal
ke společnému stolu. Od kaţdé postulantky byl pozván jen omezený počet příbuzných. Přesto jsme docela vyplnili malý
sál, naši hudební síň. Vesele šuměly hlasy, kaţdý toho musel vyprávět nesmírně mnoho a odpovídat na zvědavé dotazy.
Jen Gratia seděla docela tiše po boku černošky, která si asi připadala poněkud ztracena. Co jí však Klára říkala, muselo
být velmi láskyplné, neboť obličej staré paní zářil radostí. Jestlipak se dovím, jakou roli hrála černoška v Klářině ţivotě?
Byla snad Klára zaměstnána v nějakém hotelu, kde rádi pouţívají sluţeb černochů, poněvadţ jsou přičinliví, pokorní a
spolehliví? Klářino vzdělání, které mě často překvapovalo, mluvilo ovšem proti domněnce, ţe by byla obyčejnou
pokojskou.
Ve volné chvíli po obědě, kdyţ jsem se procházela s rodinou po klášterním dvoře a ukazovala jim naše zahrady,
zpozorovala jsem, ţe Jakub a Robert se přece snaţili ulovit tajně několik snímků. Teď právě pronásledovali Gracii
s černoškou. Dopustili se téhoţ omylu jako já, ţe ji povaţovali za Kláru Nell, protoţe se dříve jmenovala Klára a měla
zároveň se mnou obláčku? Viděla jsem, jak se černoška postavila před Gratii a bránila ji oběma rukama z prudkého
hubování, kdyţ stiskli fotoaparát. Musela jsem se zasmát. Rychle jsem se omluvila rodičům a běţela tam.
„Sestro Eileen,“ volala Gratia velmi rozhořčeně, „nevědí ti pánové, ţe je fotografování zakázáno?“
„Okamţik, sestro Gratie, dám vše do pořádku,“ uklidňovala jsem ji. Vzala jsem Jakuba stranou. „Poslyš, Jakube,
nedělej mrzutosti, nemohla jsem dosud mluvit s matkou Amabilis, ale je to stejně beznadějné. Novicky nesmějí být
fotografovány.“
„Nesmysl. Proč ne? Snad si nemyslí, ţe kupčíme s jeptiškami?“ otázal se nezdvořile, jak měl ve zvyku.
„Tomu ty nerozumíš,“ odpověděla jsem nevrle, „pro církevní zprávy se nějaká fotografie zhotovit smí, jinak ne.
Představ si, jak trapné by bylo pro novicku, kdyby její fotografie prošla tiskem a ona potom v klášteře nezůstala. To se
můţe stát, je to přece ještě zkušební doba.“
Jakub pokrčil rameny: „Komické důvody! Vyţádej nám dovolení, abychom směli fotografovat alespoň Kláru Nell,
ostatních se uţ zřekneme.“
Robert Galmere bránil: „Nesouhlasím vůbec s návrhem. Přiznávám jen, ţe mi velmi záleţelo na tom, abych dostal
od vás obrázek na rozloučenou, sestro Eileen.“
Přešla jsem to mlčením, i tato poznámka mne nechala chladnou.
„Jakube, nemá to vlastně význam, ale kvůli tobě se ještě jednou pokusím. Ostatně jste na špatné stopě. Skutečná
Klára Nell je sestra Marie Klára, která dnes zpívala sólo.“
Hleděl na mě vyjeveně. „Co to povídáš? Myslel jsem si, ţe jsem ji určitě poznal. Ale s těmi zpropadenými
klášterními čepci je veliká potíţ, jste si tak podobné, ţe se v tom člověk nevyzná. Jsi si docela jistá, ţe Nell není ve vaší
skupině?“
„Naprosto!“ řekla jsem pevně. Gratia to určitě není. Marie Klára má oproti tomu typické drţení těla bývalé
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filmové hvězdy, v tom je konvent zajedno.“ Musela jsem se smát Jakubovu překvapenému obličeji. I ti nejbystřejší
zpravodajové se mohou mýlit!
„To bys střelil vedle a přinesl novinářskou kachnu,“ vysmívala jsem se mu naším starým ţargonem.
Najednou řekl Robert Galmere, který dosud zamyšleně mlčel: „Ale vzpomínám si docela určitě, ţe Nell nikdy
nezpívala. Její filmy byly vesměs synchronizovány. Co jsme povaţovali za její nádherný vlastní hlas, byla
synchronizace, podloţení cizího hlasu nějaké slavné zpěvačky.“
Teď jsem byla zmatená já. „To není moţné! Poznala jsem Kláru Nell hned v prvních dnech. Kdybyste jen našli
příleţitost s ní mluvit, byli byste téhoţ přesvědčení.“
Jakub rázně pohnul hlavou. „Dobře, promluvíme si s druhou skupinou novicek. Doufám, ţe tam budeme mít více
štěstí.“
Půjdu teď k matce Amabilis a přinesu ti její odpověď,“ těšila jsem ho. Opustila jsem příbuzné a vyhledala jsem
svoji novicmistrovou. Jak jsem předpokládala, zůstala pevná.
„Ne, sestro Eileen, nemohu a nesmím jen tak beze všeho dělat výjimku. Pan Peet můţe vydat zprávu, ale bez
fotografií. Aţ budete profeskami před odesláním do misií, to je něco jiného. Potom bude jakási jistota, ţe sestry zůstanou
řádu věrny a nevzniknou nepříjemnosti ani komunitě, ani jim z ilustrovaných zpráv z tisku. Uvaţ, jak bezohlední jsou
novináři! Nemůţeme připustit, aby nějaká vzorná novicka, která by chtěla v klášteře skrytě ţít, byla násilně vytrţena na
denní světlo.“
To bylo řečeno jasně. Jak jsem byla naučena, poděkovala jsem i za odmítavou odpověď a šla. Kdyţ jsem se vrátila
na klášterní dvůr, byl jako vymeten. Své kolegy jsem uţ nenašla. Sestra Alţběta našla moje příbuzné a předváděla jim
naše koně. Tam jsem našla alespoň svoje drahé. Moje malá sestra byla pevně rozhodnuta, ţe aţ vyjde ze školy, napíše
papeţi, aby mohla předčasně vstoupit do tak skvělého kláštera, kde se učí jezdit na koni. Celá blaţená seděla vysoko na
shetlandském pony, tichém jako jehňátko. Jen s pláčem se dovedla od něho odloučit.
Kdyţ jsme se vrátili, byl jiţ čas na závěrečnou děkovnou poboţnost. Po ní měli naši příbuzní odjet, totiţ ti, kteří
byli z Chicaga a blízkého okolí. Ještě jednou jsme slyšeli sestru Marii Kláru zpívat sólo, které pro náš velký den zvlášť
nastudovala. Její hlas mi nikdy nepřipadal tak krásný a plný jako dnes. Zpívala Laudate Dominum od Mozarta. Robert
Galmere ji doprovázel. Jaký triumf! Kaplí zajásalo: „Et verita Domini manet in aeternum!“ Teď byl jistě také Jakub Peet
přesvědčen a Robert Galmere rovněţ. Neměla jsem jiţ příleţitost s oběma mluvit. Zdravili jen zdaleka, kdyţ jsem se
loučila s příbuznými. Jen černoška zůstala ještě v domě, bydlela asi velmi daleko.
Den naší obláčky byl velmi únavný. Byly jsme poprvé opravdu šťastny, kdyţ jsme přišly do své cely a hluboké
mlčení nás pojalo do své teplé a uklidňující náruče. Kdyţ jsme leţely v posteli, poprvé ve společné cele, nemohla jsem to
vydrţet a zašeptala: „Ty, Gratie, moje návštěva tě měla za Nell. Odpusť, ţe byli tak dotěrní.“
„Pssst!“ volala moje hodná spolusestra přísně. Zachovávala pravidla mnohem přísněji neţ já. Pak vydatně zívla a
obrátila se ospale na bok. Asi ani nevěděla, kdo byla Nell. Smála jsem se v duchu a příštího jitra jsem se na to jiţ
netázala.
Od tohoto dne cvičily jsme se i my novicky ve vznešeném umění vnitřní modlitby, v rozjímání. Vstávaly jsme
tedy jako profesky o půl šesté, abychom hned první půlhodinu nového dne strávily snahou pozvednout srdce i ducha
k Bohu. Pět minut předtím nám byla přečtena stať z nějaké dominikánské knihy rozjímání, pak jsme šly ven a uvaţovaly
o tom, co jsme slyšely. Skutečně není ţádná jiná hodina, vyjímaje večerní soumrak, tak vhodná pozvednout duši orlí
silou k Bohu. Vše k tomu povzbuzuje: vznešený ranní klid, jemné svítání, hasnutí jitřenky i náhlé vzplanutí slunce.
V prvních týdnech jsem potřebovala nejméně čtvrthodinu k tomu, abych ze svých údů setřásla tíhu spánku a srdce
přinutila myslit na něco jiného neţ na únavu. Na toto cvičení jsem si však zvykla rychleji, neţ jsem očekávala. V době
nemoci jsme se ho nemusely zúčastnit, to je samozřejmé. Sestra Gratia se mi přiznala, ţe ranní rozjímání je její nejmilejší
hodinou celého dne. A přece občas v naší skupince scházela. Z toho jsem usoudila, ţe ranní vstávání jí bylo ještě těţší
neţ mně, ale nikdy si nestěţovala.
pokračování příště
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