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Úvodník by měl uvádět do tématu časopisu, ale také do tématu doby. Červen je pro mne samého a věřím, 

ţe i pro mnohé ostatní, měsícem očekávání. Děti očekávají prázdniny, do nichţ se vstupuje těsnou branou 

vysvědčení. Rodiče ţijí v očekávání úspěchů, či neúspěchů svých ratolestí. Všichni se těší na prázdniny, 

nebo dovolenou. Děti se připravují na první svaté přijímání. Kněţí se těší na nově svěcené jáhny a kněze. 

Červen - to jsou totiţ takové kněţské ţně nebo v poslední době spíše paběrkování. Některé farnosti mo-

hou očekávat změnu duchovního správce.  

Na co bychom se ale mohli těšit nejvíce, je to, co nám připravil Pán v liturgii. První červnový den si při-

pomeneme památku mého oblíbeného světce sv. Justina, mučedníka, který jiţ na přelomu prvního a dru-

hého století popisuje celou mši svatou tak, jak ji slavíme dnes a který Boţí tělo a krev nazývá eucharistií 

– pokrmem díkuvzdání. V letošním roce si také díky pozdnímu datu Velikonoc výjimečně připomeneme 

v jednom měsíci velké svátky navázané na konec velikonoční doby – NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, 

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE a TĚLA A KRVE PÁNĚ. Do tohoto období 

připadá příznačně i svátek sv. Jana Křtitele, který mne provází jiţ deseti lety kněţství (Šumperk a Velké 

Losiny) a který vybízí: „Připravte cestu Páně“. Celý měsíc pak završují sv. Petr a Pavel – moji křestní a 

biřmovací patroni a největší hlasatelé evangelia. Do celé té Boţí reţie mi ještě zapadá památka mého vel-

kého kamaráda v nebi – sv. Antonína, patrona zapomnětlivých. Nezapomeňme se v tomto čase těšit na to 

co je Boţí a co je určeno pro nás a k naší spáse! „KDO JÍ MÉ TĚLO A PIJE MOU KREV MÁ V SOBĚ 

ŢIVOT VĚČNÝ.“  

P. Milan Palkovič

 

 

 

 

 

1. červen - památka sv. Justina, mučedníka 

Justin se narodil na začátku 2. století v Samařsku. 

Po přijetí křtu vyučoval a obhajoval křesťanství. 

Je povaţován za nejstaršího křesťanského teolo-

ga; spojil řeckou platónskou filozofii 

s křesťanstvím. Ve spisech podal svědectví o 

liturgii, katechezi a o víře ve skutečnou přítom-

nost Krista ve svátostech. V Římě si otevřel filo-

zofickou školu; po udání, ţe je křesťanem, byl 

umučen (roku 165). 

2. červen - slavnost Nanebevstoupení Páně 

3. červen - památka sv. Karla Lwangy a dru-

hů, mučedníků 

Spolu s dalšími dvanácti mladými křesťany byl 

zaţiva upálen 3. 6. 1886 a dalších devět bylo 

umučeno různým způsobem. Jsou to prvomučed-

níci Afriky, kteří přijali křest od prvních 

misionářů z kongregace Bílých otců, kteří přišli 

do Ugandy v roce 1879. Za svaté byli prohlášeni 

roku 1964. 

5. červen - 7. neděle v mezidobí.

11. červen - památka sv. Barnabáše, apoštola 

Pocházel z Kypru, byl levitou a jmenoval se Josef. Pro-

dal svůj majetek a peníze dal apoštolům pro chudé. Ujal 

se Pavla, kdyţ po obrácení přišel do Jeruzaléma. Dopro-

vázel Pavla na jeho první apoštolské cestě. 

12. červen - slavnost Seslání Ducha Svatého 

13. červen - památka sv. Antonína z Padovy, kněze a 

učitele církve 

Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu. Vstoupil 

do řádu augustiniánských kanovníků a byl vysvěcen na 

kněze. V roce 1220 se stal františkánem. Odešel hlásat 

evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl a musel se 

vrátit do Evropy. V Asii se setkal se sv. Františkem a 

začal na jeho přání učit spolubratry teologii. Na jeho 

kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel roku 1231 a za rok 

byl prohlášen za svatého a v roce 1946 za učitele církve. 

19. červen - slavnost Nejsvětější Trojice. 

sv. Romualda, opata 

Narodil se roku 952 v Raveně. Stal se benediktínským 

poustevníkem. Zakládal malé mnišské komunity, 

ze kterých vznikl kamaldulský řád mnichů poustevníků. 

Zemřel r. 1027 poblíţ Raveny, za svatého byl prohlášen 

r. 1032. 
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20. červen - 12. neděle v mezidobí 

21. červen - památka sv. Aloise Gonzagy, ře-

holníka 

Narodil se v roce 1568 v severní Itálii. Vstoupil 

k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se 

nakazil a zemřel v Římě. V roce 1726 byl prohlá-

šen za svatého a za patrona studující mládeţe. 

23. červen - slavnost Těla a Krve Páně 

24. červen - slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, 

jehoţ narození se v liturgii slaví. Z Lukášova 

evangelia vyplývá, ţe Jan byl uţ před svým naro-

zením naplněn posvěcující milostí, a to tehdy, 

kdyţ přišla Maria k Alţbětě. Byl povolán, aby 

svým kázáním o Boţím království a voláním po 

obrácení lidu připravil příchod Jeţíše Krista. Jeţíš 

od něho přijal křest a jeho první učedníci přišli 

z okruhu Janových učedníků. 

26. červen - 13. neděle v mezidobí

28. červen - památka sv. Ireneje, biskupa 

a mučedníka 

Narodil se roku 130. Působil jako kněz v jiţní Galii. Stal 

se biskupem v Lyonu. Přispěl k usmíření sporu o den 

slavení Velikonoc. Zemřel kolem roku 200 pravděpo-

dobně mučednickou smrtí. 

29. červen - sv. Petra a Pavla, apoštolů 

Petr pocházel z Betsaidy. Jmenoval se Šimon a jméno 

Kéfas (Petr - Skála) dostal od Krista. Jeţíš mu svěřil 

vedení církve. V době císaře Nerona v Římě byl ukřiţo-

ván hlavou dolů. 

Pavel pronásledoval křesťany, po svém obrácení u bran 

Damašku se z pronásledovatele stal hlasatelem Kristova 

učení. Na svých apoštolských cestách zaloţil mnoho 

křesťanských obcí ve východním Středomoří. Jako řím-

ský občan byl sťat v Římě mečem. Rok úmrtí se udává 

mezi léty 64 - 67. 

30. červen - výročí posvěcení katedrály v Olomouci 

1. července - slavnost Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova 

 
 
 
 
 
 
 

V určitých etapách svého ţivota jsem měl určité světce, kteří mne oslovovali více neţ jiní, například svatý 

František, nebo sv. Terezie Benedikta od Kříţe (Edita Steinová), sv. Karel de Foucauld, sv. archanděl Michael - jsem 

farářem kostela, který je mu zasvěcený, sv. Jan Sarkander - mám ve farnosti kapli, kde skvělým příkladem věrnosti, 

statečnosti a lásky tento kněz naší diecéze završil svůj ţivot, sv. don Bosco a další a další. Ale kdyţ jsem se díky 

zadanému tématu zamyslel, který z nich by opravdu mohl být světcem mého srdce, zjistil jsem k vlastnímu překva-

pení, ţe bych ho nedokázal vybrat. 

 Všichni tito svatí, včetně Panny Marie, následovali jediného Svatého, který je svatý jako Bůh a zároveň je 

pravý člověk, jeden z nás. S pomocí myšlenek a slov Benedikta XVI. jsem postupně dozrál k tomu, ţe Světcem mé-

ho srdce můţe být jedině On. Ve všech ostatních světcích vidím opět Jeţíše, který je vedl a dával jim sílu stát se sva-

tými, a který ţil v nich, aby mohli jako sv. Pavel zrealizovat: „Neţiji uţ já, ve mně ţije Kristus“. V Něm mám pří-

klad pro všechny ţivotní situace, v Něm mám shromáţděna v míře nekonečné všechna ta uchvacující specifika 

a charismata, která jednotlivě září na různých světcích - Františkovu chudobu, Ignácovu poslušnost, Dominikovu 

moudrost a modlitbu, Vincencovu lásku k chudým a nemocným, Mariinu odvahu říci ano neznámé Boţí vůli … 

Přes všechny vnější okolnosti mne On učí zachovat si vnitřní pokoj, ten Jeho pokoj. On sám je Ţivot, plnost ţivota, 

On je Vzkříšení, On je Pravda, On je Cesta. A toto všechno nám zanechal ke kaţdodennímu kontaktu v Eucharistii - 

svoji moudrost v bohosluţbě slova (coţ je celoţivotní vzdělávání i pro ty nejchudší, které zároveň skýtá moţnost 

neustálého růstu i pro ty nejchytřejší) a svoji lásku k tomu nejosobnějšímu spojení s Ním v bohosluţbě oběti. Eucha-

ristií stále aktualizujeme, prohlubujeme a rozvíjíme svůj křest, svoje křestní spojení s Ním. Ne nadarmo nám ukázal 

toto úzké spojení křtu a Eucharistie, kdyţ z Jeho probodeného boku a srdce vytryskly krev a voda jako symbol těchto 

dvou svátostí. Mají společný pramen - Jeţíšovo Srdce, Jeho lásku.  On na kříţi je vítězstvím stoprocentní lásky, která 

dává vše včetně ţivota, a zároveň znamením vzkříšení, protoţe i jako Zmrtvýchvstalý si ponechává oslavené rány 

jako poznávací znak. V Něm mám zároveň všechny světce, všechny spravedlivé od počátku lidstva. On přišel, aby-

chom měli ţivot a měli ho v hojnosti. Pro naše dobro nás ţádá: „Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás, pak ponesete 

hojné ovoce.“       

                      P. Antonín Basler  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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P. Mgr. ANTONÍN BASLER 
 

 

 
Farář farnosti svatého Michala v Olomouci, kancléř Arcibiskupství olomouckého, kanovník Metropolitní ka-

pituly u svatého Václava, rodák z Olšan u Rudy nad Moravou – to vše charakterizuje našeho dalšího hosta, kterého 

Vám dnes chceme představit. Jeho následující slova budou jistě povzbuzením pro všechny, kteří chtějí „kráčet 

po cestách Hospodinových“ s ryzostí a opravdovostí. 

 

V našem děkanátním časopise TamTam oslovujeme rodáky 

z našeho děkanátu, kteří se dali na duchovní dráhu. Jistě 

všechny čtenáře zajímá, jaká byla cesta rodáka z Rudy nad 

Moravou až do Olomouce? 

 
Pokládám se za rodáka z Olšan, které ale teritoriálně spadají 

do farnosti Ruda nad Moravou. Narodil jsem se v porodnici 

v Šumperku, čtyři dny po narození jsem byl pokřtěn 

šumperským kaplanem, P. Jedelským přímo v porodnici a pak 

uţ jsem vyrůstal jako jediný syn se třemi staršími sestrami 

v krásné rodině v Olšanech. Do základní školy jsem chodil 

v Olšanech a v Rudě, na ţelezniční průmyslovku v Šumperku. 

Pak jsem rok pracoval na ţeleznici jako technik, dva roky jsem 

byl na vojenské základní sluţbě v Prostějově a Hradci Králové. 

Pak jsem opět pokračoval rok v předchozí práci 

v Hanušovicích. První jiskry povolání ke kněţství jsem pocítil 

uţ jako malý ministrant v kapli v Olšanech. Kdyţ jsem si 

čítával nápis na oltářním antipendiu: "Mistr je zde a volá Tě", 

vícekrát jsem cítil, jako by to bylo určeno přímo mně. Ale 

později v dospívání jsem inklinoval spíše k rodinnému ţivotu. Pán mne však nechal dozrávat a ozval se silně během 

vojenské sluţby. Po jejím ukončení jsem si dal rok na poznání, kterou cestou se vlastně mám vydat, zda cestou 

manţelství či kněţství. Během tohoto roku ve mně uzrálo přesvědčení, ţe mám vstoupit do kněţského semináře, 

a aţ tam jsem během prvního roku pochopil, ţe není cílem kněţství, ale ţe Pán Jeţíš chce být mým vším a ţe jej 

vţdy chci mít na prvním místě před vším ostatním. Pět krásných let jsem strávil v semináři v Litoměřicích a v r. 1984 

jsem byl vysvěcen v olomoucké katedrále na kněze. Prvních šest let jsem pak působil jako kaplan v Luhačovicích 

a Pozlovicích, potom 9 let jako farář a děkan ve Vizovicích a Horní Lhotě. A před 12 lety mne otec arcibiskup 

ustanovil nejdřív farářem u sv. Michala v Olomouci, potom kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava 

a nakonec kancléřem Arcibiskupství olomouckého. 

 

Můžete nám něco říct o Vaší rodině? 

Jak uţ jsem naznačil, vyrůstal jsem v krásné rodině, kde jsem na rodičích i prarodičích viděl skutečný křesťanský 

ţivot v praxi, a pokládal jsem to za něco úplně normálního. Aţ později ve škole jsem zjišťoval, ţe tento styl ţivota 

úplně běţný není. Vidíval jsem svého "udřeného" tatínka po práci klečet u stolu se sepjatýma rukama před obrazem 

Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova i mimo společnou modlitbu, kdy jsme klečeli v kuchyni při modlitbě všichni, rodiče 

a my čtyři sourozenci. Účast na mši sv. i ve všední dny, na májových, práce pro kostel - to bylo pro nás úplně nor-

mální. O nedělní mši svaté by mne ani nenapadlo, ţe by se mohla vynechat. V době dospívání jsem si samozřejmě 

musel cestičku k osobnímu rozhodnutí se pro Pána prošlapat sám, to za člověka nemůţe udělat nikdo jiný, ale 

od rodičů jsem dostal skvělý základ ţivota z víry. 
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Nyní jste farář ve farnosti sv. Michala v Olomouci. Jak byste tuto farnost charakterizoval? A jaké byly Vaše far-

nosti předchozí? 

Všechny farnosti, včetně té poslední, byly a jsou krásné, kaţdá jiná, v kaţdé byl k nesení kříţ, v kaţdé krásní lidé, 

krásné vztahy. Vţdycky to byla velká bolest, kdyţ se člověk musel loučit. Smysl této bolesti dává jen vědomí, ţe tím 

plním Boţí vůli. Kněz je přece duchovním otcem, a proto se nedají farnosti střídat jako "ponoţky". 

Určitý rozdíl je mezi farností, kde je jen jeden farní kostel a jeden farář, a mezi větším městem, jako je Olo-

mouc, kde je farností patnáct. Po předchozích farnostech jsem si těţko zvykal, kdyţ se lidé v kostele - podle mne - 

příliš střídají. Ale dá se na to zvyknout jako na všechno, co se nedá změnit. Má to zase jiná pozitiva. 

 

Zároveň vykonáváte funkci kancléře Arcibiskupství olomouckého. Co si po tímto titulem můžeme konkrétně před-

stavit? 

Kancléř patří k nejbliţším spolupracovníkům diecézního biskupa, je vedoucím několika oddělení na arcibiskupské 

kurii, má pestrou škálu pracovních povinností, odpovědnost za oběh dokumentů na arcibiskupském úřadě, řadu do-

kumentů vystavuje on sám nebo jeho spolupracovníci, komunikuje s farnostmi, s děkany, podílí se na biskupských 

vizitacích farností, od administrativně hospodářské formace nových kněţí aţ po farářské zkoušky apod. 

 

Jaké jsou Vaše zájmy? Slyšela jsem, že jste se dříve věnoval horolezectví, cyklistice a dalším sportům. Máte na ně 

ještě čas? 

Hlavní zájem mám jeden - rozvíjet a stále prohlubovat svůj vztah přátelství a lásky s Jeţíšem. Snaţím se, aby k tomu 

poslouţilo všechno, co dělám jak na místě kancléře, tak na místě faráře. Výšky mne přitahovaly vţdycky, ale aţ 

v Olomouci jsem se naučil pouţívat horolezeckou techniku. Vyuţívám ji ale jen v rámci oprav na kostelích. Také rád 

fotím, ale zase jen proto, abych mohl ilustrovat Boţí krásu a Boţí pravdy na vývěskách a v dalších materiálech. 

A aby pro duchovní sluţbu mohla fungovat i tělesná schránka, snaţím se třikrát týdně (po, st, pá ráno od 6 do 7) 

hodinu intenzivně plavat. Na jiné sporty, byť by mne bavily, nemám čas. Tento se mi jeví jako nejvíc efektivní, 

a navíc se dá spojit s modlitbou, protoţe se snaţím kaţdých sto metrů meditovat jedno z 20 tajemství svatého růţen-

ce, v pátek zastavení kříţové cesty. Asi jen proto mne to za ta léta ještě nepřestalo bavit. 

 

Jak byste sám sebe charakterizoval ? 

Šťastný kněz. 

 

Co Vás v poslední době zaujalo či potěšilo? 

Největší radostí byly pro mne v poslední době velikonoční svátky, zakusil jsem opravdu velikou radost z Kristova 

vzkříšení a z toho, ţe jsem vnitřně pochopil, ţe od chvíle našeho křtu jsme s Ním a v Něm vzkříšeni i my. Velký 

podíl na tom má Benedikt XVI., jehoţ knihy s velkou radostí a uţitkem stále čtu, a znovu a znovu se k jeho myšlen-

kám vracím. Cítím v nich tu ryzost, krásu a jas pravdy, skvělé myšlení, lásku k Jeţíši i k lidem. 

 

Která osobnost Vás ve Vašem životě nejvíce oslovila či zaujala a čím? 

Benedikt XVI., zcela určitě. A to svým naprosto jasným a cílevědomým zaměřením na Jeţíše Krista a vše, co nám 

On dává. 

 

Máte nějaké motto či citát, který Vás drží nad vodou a s kterým byste se s našimi čtenáři rozloučil? 

Jako novokněz jsem si na obrázky i oznámení dal veršík z listu Římanům: "Těm, kdo milují Boha, VŠECHNO na-

pomáhá k dobrému." Ale vzhledem k roku křtu, který mne velmi oslovuje, bych se rozloučil s čtenáři větou 

z apoštola Pavla, kterou jsme slyšeli ve druhém čtení o velikonoční neděli: 

"Kdyţ jste (i vy) byli s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boţí pravici." 

 

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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VSTOUPIL NA NEBESA,  

SEDÍ PO PRAVICI BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO. 
 

Jednou jsem si poloţil otázku, proč Pán Jeţíš 

odešel do nebe, proč nezůstal na zemi s námi, uprostřed 

apoštolů a svých učedníků. Přece pokud by zůstal s námi, 

apoštolové by mohli jednodušeji hlásat evangelium a šířit 

víru. Vţdyť by měli Krista vedle sebe a kaţdému, kdo by 

nevěřil jejích slovům, by ukázali jim ţivého Jeţíše jako 

apoštolu Tomášovi. „Je tady, je to On, ten Jeţíš, který dal 

za tebe ţivot, je to Boţí Syn.“ My bychom tak často chtěli, 

aby sám Bůh sestoupil z nebe a dělal místo nás práci 

a rozhodnutí. Stejně i v církevním a duchovním ţivotě 

bychom byli rádi, kdyby všechno za nás udělal sám Bůh. 

Tím směrem jdeme k shození 

zodpovědnosti za svůj ţivot: 

„Nepotřebuji se zpovídat, přece Pán 

Bůh vidí mé hříchy a před ním 

osobně lituji; nepotřebuji se modlit, 

přece Pán Bůh dobře ví sám, co 

potřebuji v ţivotě a ţe za to, co 

mám, jsem mu vděčný; nepotřebuji 

chodit do kostela, přece jsi Pane 

Boţe všude a nejvíce v přírodě 

a horách.“ Moţná právě proto Jeţíš 

vstoupil do nebe, abychom si 

uvědomili, ţe spása člověka je 

vpravdě Boţí milost darmo daná, ale 

vyţaduje i naši spolupráci a ochotu. 

Bůh nestojí vedle nás a nečeká, kdy můţe udělat něco za 

nás. Bůh ťuká do mého srdce a spíše říká, udělej ještě to a 

tohle.  

Bůh v tajemství nanebevstoupení je právě 

přítomen tak, jak to potřebujeme. Dokáţe být zároveň 

velice blízko nás a daleko. Zároveň je přítomen v nebi 

a v lidském srdci. Jeţíš vysvětluje apoštolům, proč musí 

odejít z tohoto světa. Říká apoštolům: „Říkám vám však 

pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Kdyţ neodejdu, 

Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ 

Jestliţe by Jeţíš neodešel, nebyl by dán Jeţíšovým 

učedníkům Duch Svatý. Bez Ducha Svatého by nebyla 

církev, nebyly by svátosti, nebyla by v důsledku ani víra. 

Proto kdyby Jeţíš neodešel do nebe, ţivotní misie Jeţíše 

by skončila s apoštoly. Jeţíš je díky svému odchodu 

a následně Duchu Svatému přítomen v Církvi jinak. Není 

mezi námi jako člověk, ale proniká posvátnou církev a je 

přítomen v jejích svátostech, znameních Boţí přítomností 

mezi námi, je následně přítomen v našich srdcích, jestli 

jsou čisté a otevřené jeho milosti (ve stavu milosti 

posvěcující), je přítomen v celém společenství věřících i 

přes její chyby a hříchy, je přítomen v Boţím slově, a je 

garantem jeho opravdovosti, je ve společenství věřících, 

uprostřed kterého vzniklo a které od začátku s ním ţije, je 

přítomen ve sluţbě pastýřů církve, kterým Jeţíš předal 

svou moc a poslal je hlásat poselství spásy.  

Ano, Pán Bůh je blízko nás, můţe být velice blízko nás 

právě díky událost nanebevzetí Jeţíše Krista. Jedinou 

překáţkou ke spojení s Bohem je hřích, je vědomé 

a dobrovolné rozhodnutí člověka, ţít si po svém, 

bez Boha, bez přijetí jeho plánu vůči tomuto konkrétnímu 

ţivotu. Také samotná liturgie mše svaté vzpomíná to 

tajemství víry v mešním kánonu. „Proto na památku 

spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení 

a nanebevstoupení …“ Je to překvapující, 

ţe zdánlivě tak malicherné tajemství víry je 

zapojené i kaţdodenně do modlitby církve. 

Překvapující ale i rozhodující. Jeţíš je 

v nebi, proto se můţe stát kouskem chleba 

na oltářích celého světa.  

Nanebevstoupení dovoluje Jeţíšovi 

zůstat ve své církvi. Samozřejmě, ţe ta 

duchovní blízkost není absolutní. Je 

pravdou, ţe díky nanebevzetí Bůh je nám 

i vzdálený, daleký. Nikdy nepoznáme Jeţíše 

tak, jak apoštolové jako člověka, který ţil 

lidským ţivotem mezi námi. Ale je to 

správné, ţe Bůh je nám vzdálený. Mojţíš 

říkal, ţe nejde zhlédnout Boţí tvář a zůstat na ţivu. 

V horlivosti a úctě víry ţidé nevyslovovali Boţí jméno. 

Dnes lidé např. uklouznou na ulici a hned říkají: „Jeţíš 

Maria“. Je to správné? Moţná je to lepší neţ vulgarismy, 

ale určitě to není ta správná cesta k Boţím věcem. Nám 

křesťanům také hrozí, ţe se nám Boţí tajemství, posvátné 

obřady, modlitby a duchovní ţivot stanou takovými „Jeţíš 

Maria“. Chtějme mít odstup a respekt před Bohem a jeho 

věcmi. Chtějme ţít tajemstvím. Bohu patří čas, 

budoucnost, naše osudy. My bychom rádi všechno věděli. 

Ne, nesmíme. Boţí místo je v nebi, naše je zde na zemi. 

Víra, také v Jeţíšovo nanebevstoupení, je uznáním pravdy, 

ţe Bůh je Bohem, ţe já jsem hříšný a nedokonalý, proto 

jsem vzdálený od něj, ale jsem člověkem, ke kterému sám 

Bůh nabízí cestu setkání. To setkání se ale vţdy 

uskutečňuje podle Boţích podmínek, ne podle mých. 

Dovolme Bohu být Bohem, nám být lidmi. Dovolme Bohu 

být Bohem našeho lidství – to by byla jeho vůle … a 

radost. A nebe, nebojme se, bude i pro nás. Jednou přijde 

chvíle i pro naše nanebevstoupení. Bděte.  

P. Paweł Zaczyk
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NOVÝ MALÍN 
 

 

Farnost Nový Malín je nesmírně zajímavá. Ještě před několika lety se zdálo, ţe nemá velké perspektivy: 

velký kostel, ale farníků málo a spíše v pokročilém věku. Být v té době pesimistou však byla chyba! Člověk oprav-

du nesmí hned lomit rukama. Uplynul jen docela krátký čas a všechno je jinak. Obec se rychle rozrostla, přibylo 

mnoho nových rodin a je to vidět i v kostele. Farnost oţila. Dnes je 

na mši svaté kaţdou neděli opravdu ţivo. Přítomnost řady mladých 

rodin, kolem čtyřiceti dětí a několika desítek starších farníků dovolu-

je dívat se do budoucna s nadějí.  

Je krásné a potěšující, ţe jsou malínští farníci velmi aktivní. 

Nejen se dokáţou vzorně postarat o svůj nádherný kostel, o kterém si 

můţete přečíst na těchto stránkách, ale umí také rozvíjet farní ţivot. 

Své malé „spolczo“ mají děti. Setkávají se pravidelně, hrají si, čtou, 

kreslí, tráví společně čas. Dokáţou s pomocí několika dospělých 

připravit různá představení (například vánoční divadlo), nebo aktu-

álně třeba scénku pro návštěvníky Noci kostelů. Malá schola zpívá 

při bohosluţbách, ministruje krásná skupinka asi osmi ministrantů. 

Děti se účastní různých výletů, ale třeba i kříţové cesty v přírodě. 

Po úspěšném loňském pobytu dětí v Hraběšicích se letos plánuje 

farní tábor ve Starém Městě pod Sněţníkem.  

Abychom se měli kde setkávat, podařilo se loni zprovoznit 

místnost nad sakristií, která – ač není velká – je postačujícím záze-

mím pro farní aktivity. Potřebuje ještě trochu dovybavit, ale uţ něko-

lik měsíců nám slouţí.  

Máme radost i z toho, ţe můţeme jako farnost podpořit vzdělávání jedné holčičky na dalekém Haiti. Na dálku se 

tak stala naší adoptivní farníci malá Šérlinka. Díky všem dárcům ve farnosti a v obci, kteří toto dílo podporují. Pán 

Bůh zaplať.  

Velký počet děti i dospělých se zapojuje do Tříkrálové sbírky. Provádět sbírku v tak velké obci je opravdu 

fuška! Tím víc jsme jim za to vděční! 

Díky ţivému růţenci, adoracím, které 

jsme zavedli letos v zimě, či modlitbám mami-

nek se stáváme také společenstvím modlitby.  

Letos jsme zvolili novou pastorační radu. 

Osm dětí přistoupilo před týdnem k prvnímu 

svatému přijímání. Pět malínských farníků přija-

lo dnes v Šumperku svátost biřmování.  

Všechno je v začátcích a stále je a bude 

co zdokonalovat. Je však za co děkovat. Věříme, 

ţe s Boţí pomocí se podaří v Malíně ještě mnoho 

dobrého. Všechny čtenáře TamTamu zveme 

k nám na návštěvu. Přijďte se podívat na náš 

kostel, ale hlavně rádi vás uvítáme mezi námi na 

nedělní bohosluţbě.  

 

Farníci z Nového Malína 
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FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 

Původní kostel byl postaven na místě pohanského chrámu a je znázorněn na obecním razítku z roku 1705, 

na kterém je vyobrazen v původní podobě s pěti obloukovými okny na podélné straně a se dvěma okny téhoţ tvaru 

ne uţší straně, kde byl téţ vchod. Dále je vidět cibulovitá věţí 

uprostřed střechy. Na obou koncích hřebenu střechy byl kříţ. V 

roce 1724 byl kostel značně přestavěn a v barokním slohu rozší-

řen stavitelem Janem Wisnerem z Uničova a Antonínem Schol-

zem ze Šumperka. Dostavěna byla i věţ kostela, na kterou v roce 

1727 "za velké slávy a tlučení bubnů, kotlů a moţdířů" usadili 

kostelní báň. Při této přestavbě byl kostel prodlouţen o dvě okna 

tj. od kazatelny aţ po hlavní oltář. Úplně nově postavená věţ 

zkrášlovala vzhled celého kostela. Tato věţ byla hned při výstav-

bě opatřena hodinami, jak lze zjistit z účtů z roku 1725. Kostel je 

dlouhý 42 m a široký 11 m. Celková výška věţe od základů aţ po 

špici kříţe je 50 m. V roce 1810 byla aţ dosud rovná zeď za 

hlavním oltářem zaoblena a přistavena sakristie s oratoří. Zdá se, 

ţe původně byla sakristie za hlavním oltářem. Takto zvětšený 

a zcela renovovaný kostel byl 30. června 1811  

olomouckým světícím biskupem Josefem hrabětem  

Kolowratem konsekrován. Jiţ po 10 letech bylo nutné obnovova-

cích prací. Věţ byla v roce 1821 znovu pokryta modřínovým 

šindelem, neboť původně plánovaná měď by stála nedosaţitel-

ných 5 000 – 6 000 zlatých. Kostel byl znovu pokryt šindelem 

v roce 1836 a vydrţel aţ do roku 1930, kdy byl zcela obnoven. V roce 1880 byly opraveny obě báně a do kopulí 

vloţeny pamětní mince. 

 

ZVONY 

Nejstarším důkazem o existenci kostela jsou zvony s letopočty 1412 a 1460. V inventáři kostela je sice 

uveden zvon z roku 1218 s nápisem Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, ale soudí se, ţe duchovní správce, který tento 

údaj uvedl v roce 1804 v inventáři kostela, se nejspíše spletl a mělo se jednat o zvon z roku 1412. Tento zvon však 

za 1. světové války zrekvírovala armáda a tak ve věţi kostela zůstal pouze zvon z roku 1468, o kterém víme, 

ţe patří k jednomu z nejstarších zvonů v naší vlasti. Na kostelní věţi měl také své stanoviště ponocný, který se 

od roku 1771 nazýval noční stráţ. Vzhledem k tomu, ţe v obci převládaly doškové a šindelové střechy a často ho-

řelo, měl za úkol zejména vyhlásit poplach, pokud došlo k poţáru.  

 

FARÁŘI A FARA 

První zmínka o faráři je aţ z roku 1569, kdy ve Frankštátě působil pastor Jan Ţoskén a po něm je v 

městských knihách v Šumperku uváděn Bartolomaus Scholz. Jména dalších evangelických duchovních nejsou 

známa. Nedostatek zpráv a listin z dob katolických je dán tím, ţe Frankštát byl dlouhou dobu protestantský a 

katolické listiny byly úmyslně ničeny. V lednu 1625 došla nařízení, na základě kterého měli občané přestoupit ke 

katolictví. Krátký čas působil ve Frankštátě i děkan Kryštof Lautner, který byl za čarodějnických procesů v r. 1685 

v Mohelnici upálen. Smlouva s děkanem Lautnerem dává podrobněji nahlédnout do tehdejších poměrů. Podle této 

smlouvy sepsané 1.5.1675 je výslovně připomenuta úmluva, učiněná před 7 lety ústně, která zaručuje, ţe děkan ze 

Šumperka kaţdou třetí neděli a ve významné svátky bude slouţit bohosluţby a za tyto bohosluţby má obdrţet 12 

grošů od Frankštátu a přifařených obcí Třemešek, Plechy, Loučná, Krásné, Hraběšice a Hrabišín.  

Všechny snahy obce po získání vlastní fary byly dlouho bezvýsledné a naráţely na odpor šumperských fa-

rářů. Teprve kdyţ se r. 1715 obrátili naší farníci přímo na císaře, povolil olomoucký kardinál a biskup zřízení fary. 

Roku 1808 byla postavena nová fara. Farní archiv je veden od r. 1660 a matriky od roku 1668. Od roku 1728 měla 

vesnice kněze - expositu, od r. 1785 vlastního duchovního správce a od r. 1843 má svého faráře.  
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OBRAZY, SOCHY A OLTÁŘE  

Obraz na hlavním oltáři nás zavádí do domu Jáchyma a 

Anny a ukazuje radost nad novorozenětem Marií, která shrnuje 

všechno světlo na sebe. Obraz je z roku 1667 a namaloval jej Tobi-

áš Pocka. Je darem zdejšího rodáka rytíře von Hochmana (1792-

1859), který působil jako kanovník v Brně. Byl pochován v obci a 

jeho mramorový honosný náhrobek se dodnes zachoval na zdejším 

hřbitově.  

Tři nástropní fresky zachycují některé výjevy ze ţivota 

Panny Marie (Navštívení panny Marie, Svatba, Nanebevzetí). Mal-

ba není datována ani podepsána. Dle odhadu památkového ústavu v 

Brně obraz pochází pravděpodobně z let 1730-40 a není vyloučeno, 

ţe je dílem přímo mistra Johana Handkeho nebo Ignáce Odrlické-

ho. Farní kostel má tři oltáře. Nynější hlavní oltář, na kterém je 

obraz Narození Panny Marie, byl vybudován v roce 1856. Tehdy 

byly opraveny i oba boční oltáře, které jsou staršího data. Mladší 

neţ hlavní oltář jsou obě sochy nalevo i napravo oltářního obrazu. 

Socha srdce Pana Jeţíše je dar paní Fuchsové a paní Schonové z 

roku 1880. Na levém postraním oltáři je socha sv. Floriána a Šebes-

tiána. Cennější jsou sochy sv. Jáchyma a Anny. Levý boční oltář je 

pojmenován po sv. Anně a dříve zde byl obraz Panny Marie 

Čenstochovské.  

Kříţovou cestu pořídili farníci na vlastní náklady v r. 1805. 

Byla namalována malířem Jindřichem Vernerem přímo zde na mís-

tě v kostele v Novém Malíně. Obrazy jsou barokní a v roce 1914 

byly restaurovány a dány do nových neztrouchnivělých rámů farnicí paní Gebrielovou. Její matka dala v té době 

zasklít všechna okna, dvě z nich jsou malovány a je na nich vyobrazena sv. Anna a Josef. Jsou z umělecké dílny 

Richrda Schleine z Grottau v Čechách. V roce 1919 dal farář František Mayer do kostela pořídit lavice. Rodině, 

která zaplatila za lavici obnos 530 Kč, bylo přiznáno právo lavice pouţívat a se štítkem a jmény ji označiti. Lavice 

jsou z jilmového dřeva. A stály 15 000 Kč.  

 

OLTÁŘ 

Monumentální 10 m vysoký klasicistní oltář s bohatou ornamentikou ovládá svou architekturou celý 

prostor kostela. Na oltáři jsou uloţeny relikvie ostatků sv. Jana a Pav1a. Je to dle přiloţené potvrzenky pravosti 

kousek dřeva z rakví, ve kterých byly kosti svatých pohřbeny. Relikvie je řádně zapečetěna a opatřena potvrzením 

o pravosti. U příleţitosti 40. výročí kněţského svěcení faráře Langera ji kostelu věnoval malínský rodák farář P. 

Klemens Janatschek.  

 

VARHANY 

V druhém patře dvoupatrové kruchty jsou klasicistní varhany, zakoupení místními dobrodinci, které v roce 

1829 zhotovil olomoucký varhanář Oranský. Varhany měly 14 registrů. V roce 1892 byly nahrazeny novými var-

hanami, zhotovila je firma Brauer z Uničova a stály celkem 2000 zlatých.  

 

 

 

 

 

 

 

  

SLAVNOST BOŢÍHO TĚLA ŠUMPERK 
 

Čtvrtek 23. června 2011 
 

Mše svatá v parku v 18.00 hod., průvod do kostela a svátostné poţehnání 
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Tato rubrika nám pomáhá proţívat skutečnost, ţe jsme pokřtění. Jiţ několik měsíců zde můţeme číst roz-

jímání o svátosti křtu a jeho významu pro náš ţivot.  

Tentokrát však dostáváme nové číslo časopisu v den, kdy 32 našich 

mladých z našich farností přijalo svátost biřmování… Katechismus nás 

učí, ţe „Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn "svátostí 

uvedení do křesťanského života", jehož jednotu je nutno uchovávat. Je 

tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k naplnění 

křestní milosti. Vždyť "svátost biřmování" pokřtěné "dokonaleji spojuje 

s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více 

povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi 

svědkové".  

Dnes vám tedy prostě představujeme ty, které Pán obdaroval svým 

Duchem. Věříme a přejeme jim, aby díky svátosti biřmování ţili napl-

no svůj křest.  

Kaţdý z nich si zvolil nějakou větu, motto, které je mu blízké. Někdy má být inspirací a pomocí na cestě 

ţivotem, někdy třeba vyjadřuje jeho povahu či nějak charakterizuje. Moţná, ţe tyto sentence budou pod-

nětné i pro mnohé z nás. Biřmovancům však přejeme, aby jim sám Duch Svatý vnukal takové myšlenky, 

které je zavedou k plné křesťanské zralosti a svatosti. Kéţ jsou z nich opravdoví Kristovi svědkové.  

 

P. Slawomir 

 
 
 

 

Jiří Dvořák 

 

Petra Dvořáková 

„Ţij svůj ţivot tak, aby ses  

nemusel stydět za své činy.“  
„Alleluja!“ 

 

Františka Havlíčková 

 

Jana Havlíčková 

„Zpívej a jdi …“ sv. Augustin 

„Nespouštěj své oči z hvězd 

a své nohy ze země.“  

T. Roosevelt 

 

Gabriela Horníčková 

 

Martina Horníčková 

„Zpívej a jdi …“ sv. Augustin 
„Ještě se mi nestalo, aby mě Pán 

Bůh nechal na holičkách …“ 

ROK KŘTU 
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Helena Hřebíčková 

 

Mgr. Petra Janíčková 

„Cesta bez překáţek většinou 

nikam nevede …“ 
„Láska je centrum všeho …“ 

 

Jan Juránek 

 

Petr Juránek 

„Měj vţdy odvahu začínat  

znova …“ 

„Nasadíš si nůţ na hrdlo,  

budeš-li nenasytný.“  

Přísloví 23,2 

 

Helena Juránková 

 

Radek Koukola 

„Proste, a bude vám dáno;  

hledejte a naleznete.“  

Lukáš 11 

„Kdo touţí být šťastný, musí 

si obstarat to, co mu ţádný osud 

nemůţe ukrást.“  

Sv. Augustin 

 

Barbora Kupková 

 

Marek Novák 

„Nestaví-li dům Hospodin,  

nadarmo se namáhají stavite-

le.“ Ţ 127 

„Pouze ţivot, který ţijeme 

pro ostatní, stojí za to.“ 

 

Jan Mareš 

 

Jan Prokop 

„Všechno mohu v tom, který 

mi dává sílu.“  

Flp 4,13 

„S důvěrou půjdu za Tebou …“ 

 

Lenka Prokopová 

 

Ludmila Pospíšilová 

„Milujte, co přichází, a ne to, 

co jsme si přáli.“ 

„Povězte pozvaným, hle,  

připravil jsem pro vás hostinu ...“ 

Mt 22,4 

 

Klára Rozehnalová 

 

Miriam Rozehnalová 

„Dělejte, co můţete, Bůh udě-

lá, co nemůţete vy!“ Don 

Bosco 

„Proti trampotám ţivota dal Bůh 

člověku tři věci – naději, spánek 

a smích“  

Immanuel Kant 
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Šimon Rozsíval 

 

Eliška Soukupová 

„Světlo ve tmě svítí a tma ho 

nepohltila.“ 

„Mnohého vidění mnohého 

smutku.“ 

 

Petr Šafář 

 

Šárka Špániková 

„Nejztracenější den našeho 

ţivota je ten, kdy jsme se ne-

zasmáli“ M. S. Chamfort 

„Pochybuji, tedy jsem…“ 

 

Pavla Špatná 

 

Lucie Šperlichová 

„Neboť silná jako smrt je lás-

ka, přívaly vod lásku nedoká-

ţou uhasit a řeky ji nezatopí.“ 

Píseň písní 8, 6-7 

„Pokud dojdu někam, kde vše 

ztrácí smysl, poţádám o pomoc 

nebesa.“ 

 

Gabriela Švubová 

 

Kateřina Švubová 

„Miluj a dělej, co chceš …“  

Sv. Augustin 

„Kaţdý z nás je kamenným  

kvádrem, z kterého Bůh vytesává 

postavu. Údery dlátem bolí,  

ale stáváme se dokonalejšími.“  

C. S. Lewis 

 

Filip Valenta 

 

Jan Valenta 

„Buď vţdy připraven. Nepře-

stávej bojovat, protoţe vţdy 

máš nějakou naději a hlavně 

Boha.“  

„Všechno je dovoleno, ale ne 

všechno prospívá …“  

sv. Pavel 

 

Marie Valentová 

 

Klára Vychopeňová 

„Ţivot není o tom, ţe tvoje 

srdce bije, ale ţe bije pro ně-

koho.“ 

„Kaţdá druhá šance začíná  

prvním krokem …“ 
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PO STOPÁCH NOVÉHO BLAHOSLAVENÉHO 

JANA PAVLA II. 
 

Kdyţ jsme loni na jaře plánovali zájezd rudské farnosti do Krakowa, rodného města našeho pana 

faráře, netušili jsme, ţe naše cesta povede po místech, která jsou spojena s působením nového přímluvce 

v nebi, který byl církví oficiálně prohlášen blahoslaveným letos 1. května k radosti nás všech. Papeţ Jan 

Pavel II. nejen ţe přepisoval dějiny církve a světa, ale za svého ţivota inspiroval mnoho mladých lidí 

k bezvýhradnému následování Krista. I v naší farnosti je mnoho lidí, kteří se s papeţem osobně setkali, 

které podaroval růţencem, kterým ukázal směr jejich další ţivotní cesty. „Nebojte se otevřít své srdce 

Kristu, On zná řešení všech vašich problémů,“ řekl v den svého zvolení papeţem. Mnozí mladí, kteří 

tehdy slyšeli a poslechli jeho výzvu, jsou dnes šťastní a zakoušejí ve svém ţivotě plody této výzvy. 

První zastávkou našeho putování bylo papeţovo rodné město Wadowice. S dojetím jsme poklekli 

před obrazem Panny Marie Ustavičné Pomoci, které šeptal Karol Wojtyla heslo svého ţivota „Celý tvůj“ 

a která ho po celý ţivot chránila a provázela. Na ochutnání papeţových oblíbených kremówek uţ nám 

nezbyl čas, protoţe jsme měli namířeno na další místo spojené s jeho ţivotem – Kalwarii Zebrzydowskou, 

kam rád putoval po celý svůj ţivot. Na zdech poutního kostela jsme četli jeho slova: „Zde jsem zanechal 

celé své srdce“. Při první návštěvě Polska v roce 1979 papeţ prosil, aby se na tomto místě za něj lidé 

modlili, dokud ţije a také po jeho smrti. Tuto výzvu nepřeslechl nikdo z nás, vţdyť kaţdý nesl na tato 

místa někoho, kdo potřeboval duchovní posilu, pomoc a milost na přímluvu nového světce. 

V odpoledních hodinách jsme doputovali na místa spojená s ţivotem a působením svaté Faustyny 

Kowalské, apoštolky Boţího Milosrdenství, do krakowských Lagiewnik. Chrám Boţího Milosrdenství, 

posvěcený Janem Pavlem II. 

v roce 2002, je výmluvným 

svědectvím o spolehlivosti Boţích 

příslibů. Kdyţ prostá sestra 

Faustyna slyšela od Pána Jeţíše 

slova, ţe se toto místo stane 

pramenem milosrdenství pro celý 

svět, netušila, jak a kdy se tato 

slova naplní. My jsme mohli být 

svědky splnění tohoto Boţího 

příslibu. Chrám Boţího 

milosrdenství je naplněn zvláštní 

atmosférou, on sám je zázrakem 

sakrální architektury 21. století 

a viditelným zrcadlem očím, 

skrytých duchovních zázraků v lidských duších, které jsou otvírány pro působení Boţího milosrdenství. 

V klášterním kostele u hrobu sv. Faustyny se právě konala bohosluţba za manţele, jejichţ manţelství 

se ocitlo v krizi. Kněz po mši svaté kaţdému zvlášť ţehnal Nejsvětější Svátostí. Mnozí z nás pocítili, 

ţe tato chvíle byla vyvrcholením naší pouti za Boţím milosrdenstvím, které vyprošovali sobě i těm, které 

přinesli ve svých srdcích. 

Večer nás přivítal krakovský hotel dobrou večeří. Plni vděčnosti za krásné počasí uplynulého dne 

jsme se uloţili k odpočinku. Nedělní ráno bylo ve znamení mše svaté v kostele Svatého Ducha, kde je 

knězem spoluţák Otce Michala. Neděli Dobrého Pastýře, kdy se modlíme za nová kněţská a řeholní 

povolání, jsme tedy proţili v zemi, které Pán těmito povoláními poţehnal. Byli jsme plni vděčnosti 
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za našeho duchovního Otce, který kvůli našim duším opustil svou vlast, kde je to pro kněze tak jiné 

neţ v našich českých poměrech … A někteří z nás se také ptali: Proč v české církvi nemáme mladé muţe 

a ţeny, kteří chtějí obětovat svůj ţivot Kristu? Co máme, Pane, pro to udělat? 

Při návštěvě krakowské synagogy se nás ujal vědomostmi a laskavostí nabitý pan průvodce. 

Z polštiny překládal profesionálně Otec Michal. Jen jednou při tom překládání znejistěl. To kdyţ stál 

při obědě zády ke dveřím a překládal a my jsme ve dveřích viděli jeho maminku a tatínka a začali jsme se 

na ně spontánně usmívat. Bylo to milé setkání s maminkou, která měla zrovna svátek (jmenuje se Ţofie) 

i s tatínkem, který nás ještě pohostil po obědě výborným zmrzlinovým pohárem. 

V neděli celý den v Krakowě pršelo. Proto jsme přivítali opravdu důkladnou prohlídku 

královského hradu Wawelu a katedrály. Někteří odváţlivci vystoupili aţ na věţ ke zvonům. S úctou jsme 

se poklonili hrobu svatého Stanislava a vděčně jsme vnímali, jak jsou oba naše národy spojeny historií 

i současností a jak jsme si blízcí. Vţdyť v katedrále uctívají také svatého Václava, hlavního patrona české 

země! 

Zpáteční cesta proběhla bez problémů, nikdo se tentokrát neztratil. A vyměněné tašky se při troše 

dobré vůle dostaly ke svým majitelům, i kdyţ uţ dávno odbila půlnoc. A to nejdůleţitější, co jsme si 

z pouti přivezli? Poselství, které zaznělo v kázání Otce Michala v chrámu Boţího milosrdenství: „Buďte 

milosrdní ke každému, kdo stojí vedle Vás. Bůh žehná těm, kdo prokazují milosrdenství druhým“. A ještě 

něco jsme si přivezli z Polska domů: našeho Otce Michala a jeho ujištění, ţe je s námi Rudě rád! 

Otče Michale, děkujeme Vám, nejen za pozvání k Vám domů ... Máme Vás rádi a máme rádi i svatého 

papeţe z Vaší země! 
 

Bože v Nejsvětější Trojici, děkujeme ti za to, že jsi dal církvi papeže Jana Pavla II., na němž se 

projevila tvoje otcovská dobrota, sláva Kristova kříže a síla Ducha Svatého. On zasvěcením celého světa 

tvému milosrdenství a mateřské ochraně Panny Marie nám ukázal živý obraz Dobrého Pastýře, zář 

svatosti, která je cílem křesťanského života, jako cestu k věčnému sjednocení s Tebou. Uděl nám na jeho 

přímluvu, ať se podle tvé vůle horlivě snažíme svatosti dojít. Amen. 

                                                 Lenka Bernadetta Nezbedová 

 
 

 

CHARITNÍ POUŤ 
„Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás 

…“ (J 15, 16) 

zaznělo ve čtení z evangelia pří mší svaté, která 

byla slouţena na tradiční Pouti Charity. 

Pouť se uskutečnila ve svátek sv. Matěje 14. 5. 

2011 na Kostelíčku. Setkání se zúčastnilo téměř 

devadesát poutníků z řad tříkrálových koledníků 

a příznivců charitního díla.  

Pro účastníky byl připraven doprovodný program – 

jízda na koních, výstup na rozhlednu Háj 

a skautské aktivity. Komu po aktivitách vyhládlo, 

mohl doplnit síly připraveným občerstvením. 

Akce se zdařila, počasí nám přálo a věřím v další 

společná setkání, jak na společných akcích, tak 

v běţném ţivotě. 

Marie Vychopeňová  
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BIŘMOVÁNÍ VE VELKÝCH LOSINÁCH. 
 

V neděli 22. 5. 2011 přijalo 14 biřmovanců z farností O. Milana 

Palkoviče z rukou biskupa J. Hrdličky svátost biřmování. 

Z homilie O. Josefa: „Vaše dopisy představovaly otisk srdce, všude 

jsem viděl moment obrácení, radost z víry… Díky poctivé přípravě 

jste došli k sblížení s Bohem. Jmenovitě jsem se za každého z Vás 

modlil, Vašimi slovy, prosil jsem o to, oč jste prosili, čemu jste se 

otvírali, nad čím jste žasli…Když se Ježíš loučí a říká nejvěrnější 

slova vyznání lásky, osmělí se Tomáš a říká: Nevíme, kam jdeš. Filip 

se přidává: Ukaž nám Boha Otce. Když chtějí konkrétní odpověď, 

Ježíš je neokřikuje, vede dialog. Nechce zakřiknuté křesťany. 

I Panna Maria se ptá, jak se to stane. Nebojte se ptát, hovořit 

s Ježíšem – On odpoví, ne hlasem, ale srdcem. Bůh stojí o dialog.“ 

Slavnost v kostele završila agapé na farské zahradě. 

Biřmovanci děkují O. Milanovi za přípravu. 

 

 

Srdečně zveme na druhou část filmu  

Karol, člověk, který se stal papežem, který 

jsme mohli zhlédnout v kině v postní době. 

Druhá část s názvem: Karol, papež, který 

zůstal člověkem bude promítána v kině OKO 

v Šumperku v neděli 12.6. v 15.30 hod.  

Vstupné dobrovolné. 

Délka 155 min.  

Reţie: Giacomo Battiato,  

Hudba: Ennio Morricone,  

produkce: Kanada, Polsko, Itálie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUŤ SV. JANA KŘTITELE ŠUMPERK 

Neděle 26. června 2011 
 

9.00   slavnostní bohosluţba ke cti sv. Jana Křtitele 

15.00  poboţnost s poţehnáním v kostele sv. Jana 

16.00   prostranství u kostela: „Pět pohádek z Večerníčků pro děti i dospělé“ 
 

Posezení na farní zahradě 

Prodej výrobků, které vytvořily děti i dospělí z farnosti pro adopci na dálku 

Hudba, občerstvení a atrakce pro děti zajištěny. 
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NA CO VÁS CHCEME  

POZVAT V ČERVNU 
 

KLUB OSAMĚLÝCH (NEJEN) RODIČŮ 

Středa 29. června 2011 od 16.00 společné posezeni na závěr školního roku, nová učebna, 1. patro UVAX, M. R. 

Štefánika 28 (nebo venku v přilehlém areálu – dle počasí). 
 

Poradenství v obtíţných situacích  

Úterý 28. 6. a 19. 7. – 9.30 aţ 18.00 s Bc. Marcelou Řezníčkovou, nová učebna, 1. patro UVAX , M. R. Štefánika 

28. 
 

Diva(delní)klub 

Divaklub je zaloţen na setkávání všech, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů doma – handicap, nezaměstnanost, senior 

aj. Scházíme se od ledna kaţdou středu od 10:00 do 11.30, povídáme si spolu, hrajeme společně hry, nacvičujeme 

(zatím zcela nezávazně) divadlo, sdílíme se, snaţíme se spolu hezky vycházet. Jestli se chcete za námi podívat, 

můţete přijít kdykoliv v určenou dobu do nové učebny Centra pro rodinu v 1. patře firmy UVAX. Rádi Vás mezi 

sebou uvidíme. Setkávání bude pokračovat (vţdy po předchozí domluvě) i během prázdnin. 
 

PRO DĚTI A MLÁDEŢ 

Srdečně zveme všechny děti ZŠ na tradiční Prázdninové programy – příměstské tábory, které se uskuteční 

ve dvou termínech: 11. – 15. července a 1. – 5. srpna. Kromě tradičních programů (tvoření, sportovní aktivity, výle-

ty, poznávací aktivity) plánujeme pobyt na farmě v Ţárové, návštěvu rodinného centra v Hranicích, výpravu 

„do středověku“ a spoustu dalších nabídek. Cena na celý týden - 600 Kč/dítě – včetně celodenní stravy. 

Na tento program byla poskytnuta dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny na rok 2011 

a grant Města Šumperka. 

 

Ve středu 15. června od 9.15 srdečně zveme všechny seniory a ty, co jsou dopoledne doma, na společné tvoření. 

Nenáročnou technikou budeme vyrábět svíčky, které se budou prodávat formou benefičního prodeje na farní pouti 

(viz následující informace). 
 

 

ALEGRIA – RADUJ SE I Z OBYČEJNÝCH VĚCÍ 
 

Ne všichni mají to štěstí ţít „normální“ ţivot. A ne všichni mají tu moţnost zkusit si, jaké to je, vyzkoušet si být 

i v jiné pozici neţ jako „puberťák“.  

Zkusili jste se někdy vţít i do jiných rolí - např. do rolí rodičů, nevidomých, lidí opačného pohlaví? Nejspíš ne.  

A proto zveme Tebe i všechny Tvé přátele od 13 do 17 let na společně strávený záţitkový (třeba i z části 

poznávací) pobyt s tématem „ALEGRIA – Raduj se i z obyčejných věcí“. Uskuteční se v létě – v termínu 

od 11. do 14. července (pondělí - čtvrtek). Pojedeme do farnosti Michala Šálka, do vesničky Jalubí. Budeme 

se snaţit, aby cena nepřesáhla 800 Kč/osobu, včas vše upřesníme. Vše bude pod „záštitou“ CENTRA PRO 

RODINU ŠUMPERK. Jestli máš zájem jet, napiš nám nebo nám dej vědět osobně do 15. května. 

KONTAKT:  Pája:   602 122 432, spatnoucka@seznam.cz 

 Marťa:  603 462 018 

Děkuje a těší se Pája Špatná a   Marťa Folwarczná 

Na tento program byla poskytnuta dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny na rok 2011 

a grant Města Šumperka. 

 

Benefiční prodej  

V rámci poutě se uskuteční benefiční prodej výrobků, které samy vyrobili jak dospělí, tak děti i senioři z naší far-

nosti. Výtěţek z tohoto prodeje půjde na podporu našeho chlapce Thelusmy Woldersona, kterého naše farnost 

adoptovala na dálku minulý rok. K prodeji budou šperky na hedvábné šňůrce, ozdoby na krk, malované hrnky, 

svíčky, tašky s obrázkem a spousta dalšího. Doufáme, ţe tuto akci podpoříte.  
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POSTNÍ ALMUŢNA 
 
 

Jak jsem jiţ informovala v minulém čísle časopisu TAMTAM, byla na Květnou neděli ukončena Postní 

almuţna. 

Po celou dobu půstu jsme tak měli moţnost připojit se k praktikám prvotních křesťanů, pro které byl osobní 

půst spojen s almuţnou. Na této akci mě osobně tato moţnost návratu ke kořenům a nabídka napojit se 

na předchozí generace křesťanů oslovuje nejvíce. Má také další význam – pomocí nashromáţděných finančních 

prostředků můţeme podpořit osoby, které pomoc potřebují. 

Charita vychází při rozdělování finančních prostředků zejména z vámi označených účelů pouţití, které byly 

vyznačeny na dně papírové kasičky. 

V letošním roce jsme spolu s otce děkanem rozhodli, ţe největší částku zašleme na humanitární pomoc 

zemětřesením postiţenému Japonsku – 20 tisíc Kč.  

Jiţ při rozdělování první postní almuţny jsme se rozhodli podporovat věřící vícečetné rodiny se studujícími dětmi 

a matky s dětmi v azylovém domě nebo ty matky s dětmi, které se bezprostředně z azylového domu dostaly 

do běţného ţivota. Je tomu tak i v roce letošním. Těmto dvěma skupinám jsme přispěli po 10 tisících Kč.    

Mnoho označených účelů vyjadřovalo přání podpořit těţce nemocné a trpící. Tento poţadavek budeme realizovat 

nákupem antidekubitní matrace za 10 tisíc Kč, která zmírňuje lidem připoutaným na lůţko důsledky tohoto 

nepříznivého stavu. 

Nezapomněli jsme ani na osoby, které se ocitnou v tak nepříznivé situaci, ţe nemají prostředky na nákup 

základních potravin. Této skupině jsme vyčlenili částku 6 616,- Kč.  
 

Podpora věřících rodin  10 000,- 

Humanitární pomoc - Japonsko 20 000,- 

Podpora matek s dětmi 10 000,- 

Zdravotní pomůcky 10 000,- 

Fond přímé pomoci 6 616,- 

 Celkem 56 616,- 
 

Marie Vychopeňová 
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ŠUMPERSKÁ NOKTURNA 20.6. – 24.6. 2011 

Kostelní náměstí, Šumperk Začátek všech koncertů ve 20.30 hod.,  Vstup volný 
 

20.6.2011    BÁRA HANDZUŠOVÁ - klavír 

                        PETR OSIČKA - violoncello 
 

22.6.2011   THE FLASH  BRASS 
 

24.6.2011  MUSICA GLORIA 

 SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE 

 

Šumperská nokturna jiţ potřetí nabízí 

v nejdelších dnech roku moţnost proţít podve-

černí čas s hudbou pod širým nebem. Muzicíro-

vat budou začínající i zralí hudebníci, kteří mají 

blízký vztah k Šumperku. Během letních večerů 

budeme moci slyšet tóny houslí, violoncella, 

trubky a trombónu, ale i lidského hlasu. Usínající 

letní dny na Kostelním náměstí chtějí přinést 

zklidnění, odpočinek, příjemné setkání. Zkuste 

svůj procházkový krok zamířit mezi nás … 

Pondělní koncert bude patřit spoluţákům z brněnské konzervatoře. Bára Handzušová je ţákem III. 

ročníku oboru klavír. To jméno si určitě zapamatujte, ještě o ní totiţ hodně uslyšíme. Tohle děvče má 

totiţ dar od Pána Boha. Petr Osička je ţákem prvního ročníku oboru violoncello. „Náš Petr“ není šumper-

skému publiku neznámý, koncertuje s Motýly a Scholou od sv. Jana Křtitele, účinkoval na Preludiu. Jeho 

muzikálnost nezapře motýlovské dědictví.  

Ve středu se rozezní okolí kostela sv. Jana Křtitele ţesťovými nástroji. Stanislav Bartošek v roce 

2002 zaloţil se svými syny soubor The Flash Brass, který se zaměřuje převáţně na interpretaci historicko-

umělecké hudby. Toto trio představuje opravdu špičkové rodinné hudební uskupení. 

Na pátečním koncertu se sejde rodina Kocůrkova. Jejich Musica Gloria představí hudbu od gotiky aţ po 

současnost, ale navíc nás Karel Kocůrek seznámí se vším moţným, na co lze vůbec hrát. A pokud najde 

společnou tóninu se Scholou od sv. Jana Křtitele, doprovodí ji při sborovém zpěvu. 

Vít Rozehnal 

 

 

 

  

SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI 
ŘKF Velké Losiny zve na Svatojánské slavnosti, ve dnech 24. 6. – 26. 6. 2011 ve Velkých 

Losinách. Na hudební odpoledne v 18 hod. v kostele naváţe cestopisná přednáška Karla 

Kocůrka o Kanadě a Aljašce, která určitě stojí za zhlédnutí. Následovat bude na hřišti 

hudební show skupiny Katapult a dalších.  

Sobotní dopoledne bude patřit převáţně dětem. Odpoledne v kostele ve 14 hodin si určitě 

nenechte ujít koncert Scholy Gregoriany Pragensis. Slavnosti vyvrcholí poutní mší svatou 

v 16.30 hod. a po ní se opět s Karlem Kocůrkem přeneseme do daleké Indie. Večer na farské 

zahradě nás potěší skupina Brodway svým repertoárem pro mladší i starší generaci i 

ohňová show Šermířského spolku ze Šumperka. 

Více na www.losiny.cz. 
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PROGRAM DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICÍCH 
 

„Výhodou dobrovolníka v nemocnici je, ţe se můţe 

orientovat na to, co je zdravé, co pacient v nemocnici neztrácí 

a na to, co má pro pacienta hodnotu.“ 

V mnoha zemích světa je dobrovolnictví běţně uznávanou 

formou pomoci ve zdravotnictví i sociálních sluţbách 

a poskytování dobrovolné pomoci je zde otázkou společenské 

prestiţe. Činností, které můţe dobrovolník v nemocnici 

vykonávat, je celá řada a mohou být velmi rozmanité. 

V podmínkách dětských klinik se osvědčila dobrovolná 

pomoc v odpoledních hodinách při zájmových programech 

v oblasti výtvarných prací, hudby, práce na počítači, výuce 

cizích jazyků, fotografování apod. Na dospělých odděleních 

se dobrovolníci uplatňují jako společníci dlouhodobě 

hospitalizovaných pacientů, rozvíjí se i spolupráce 

na specializovaných pracovištích. 

Ve zdravotnických i sociálních zařízeních, kde jsou profesní 

činnosti velmi specializované a organizované, se 

dobrovolnický program nemůţe úspěšně a dlouhodobě 

rozvíjet bez aktivní spolupráce s vedením i pracovníky 

jednotlivých klinik a oddělení.  

 

Poslání programu: 

 jeho posláním je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůţkových odděleních a napo-

máhat dětem, dospělým i starým lidem k překonání doby, kterou tráví v nemocnici.  

 být významnou psychosociální podporou pacientů na lůţkových oddělení nemocnice 

 pomáhat nemocnému překonat náročné chvíle v nemoci a přispět i k lepšímu průběhu a efektu léčby 

 být pro dobrovolníky z řad studentů nenahraditelnou klinickou sociální prací s klienty v obtíţných ţivotních 

situacích 

 program je určen i mladým lidem, kteří se chtějí blíţe seznámit se zdravotnickou profesí 

 nabízí také starším občanům či důchodcům moţnost nějak vyplnit svůj čas, realizovat se a být stále aktivní 

v péči o druhé 

 

Nároky na dobrovolníka: 

 věk 18 let resp. 15 let 

 musí absolvovat školení dobrovolníků  

 je evidován u příslušné organizace, která sdru-

ţuje dobrovolníky 

 je danou organizací pojištěný 

 musí absolvovat zaškolení na příslušném oddě-

lení nemocnice 

 podepíše kodex mlčenlivosti 

 bude viditelně nosit jmenovku s označením 

DOBROVOLNÍK 

 bude vţdy svůj příchod i odchod hlásit sestrám 

na příslušném oddělení 

 nezasahuje do ošetřovatelských aktivit 

 bude se scházet na pravidelné supervizi dobro-

volníků 

Aktivity dobrovolníka: 

 různé druhy pomoci na jednotlivých odděle-

ních podle toho, jak se navzájem personál a zá-

jemce o práci domluví. A také podle potřeb 

jednotlivých oddělení.  

 dělání společnosti starším pacientům 

 donášení nemohoucím pití či noviny 

 vyplňuje dlouhý čas jejich léčby na lůţku stol-

ními hrami, četbou knih 

 můţe doprovázet pacienty na vyšetření 

 s dětmi si dobrovolníci malují, kreslí a hrají 

různé hry 
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V únorovém čísle časopisu jsem vás informoval o tom, ţe v šumperské nemoc-

nici začíná působit nemocniční kaplanka. Byly to tenkrát opravdu začátky. Svá-

tek Panny Marie Lurdské byl velkým impulzem pro zahájení aktivit v této oblas-

ti. Po několika měsících se vracím k tématu „nemocnice a sluţba nemocným“.  

Za prvé musím konstatovat, ţe poslání a práce kaplanky dostalo 

konkrétní obrysy. Paní Lenka Topolanová byla pro pastoraci v nemocnici 

oficiálně jmenovaná otcem arcibiskupem, ve spolupráci s diecézním 

koordinátorem nemocničních kaplanů P. Vitáskem jsou připravované metodické pokyny a smlouvy 

s nemocnicí, o všem byl informován zdravotnický personál a duchovní všech církvi. Práce nemocničního 

kaplana musí mít totiţ odborný rámec a přihlíţet k různým profesním zdravotnickým směrnicím.  

Nejdůleţitější je však to, ţe za tuto krátkou dobu sluţbu sestry Lenky vyuţilo mnoho pacientů. Někdy 

je to prostý rozhovor či pomoc s vyřízením běţných záleţitostí, se kterými nemocnému nemá kdo pomoci. 

Mnohdy je to povídání o bolestných ţivotních situacích, odpověď na potřebu sdílení a blízkosti druhého. 

Často ale jde také pomoc duchovní, společnou modlitbu či zprostředkování sluţby kněze nebo akolyty. 

Pocítili jsme ovoce těchto setkání my, kněţí. Jezdíme do nemocnice mnohem častěji, začíná nám nemocnice 

„domácnět“, daleko častěji jsme zváni udělovat svátostí, plánujeme pravidelné měsíční návštěvy 

či bohosluţby. Máme s toho radost.  

Uvědomujeme si však, ţe stále v této oblasti je co dělat. Hlavně to, ţe se pacienti velmi často cítí 

osamělí, potřebuji kvalitně naplnit čas, nebýt sami se svými problémy, rozptýlit mnohdy černé myšlenky. 

Poněvadţ sestra Lenka kromě duchovní oblasti má na starosti také organizování dobrovolnické sluţby 

v nemocnici, byli jsme při nedávném pracovním setkání poţádaní vedením nemocnice o pomoc v jejím 

organizování. Jde o několik lidi s laskavým srdcem, kteří by – dle svých moţnosti - věnovali nemocným svůj 

čas a síly. Všechno koordinuje sestra Lenka, která díky svému rozsáhlému vzdělání v této oblasti, má 

oprávnění organizovat a vést kurz pro dobrovolníky v nemocnici. V dnešních podmínkách totiţ nemůţe jít 

o nějakou „spontánní“ činnost. Všechno musí být profesionálně připravené a mít „razítko“ nemocnice, také 

s ohledem na dobro samotných dobrovolníků. Proto obracíme se na vás s prosbou: přemýšlejte, zda nejste to 

právě vy, které Pán volá k sluţbě nemocným. Strávit s nimi nějaký čas, přečíst knihu či noviny, zahrát nějakou 

hru, popovídat… Zdá se, ţe mnohdy je to potřebné i nám samotným, abychom se dostali ze své uzavřenosti, 

hermetického světa svých vlastních problémů, smysluplně vyuţili čas, neţili jen pro sebe… Všechny potřebné 

informace máte na dalších stránkách.  Velmi vás k tomu vybízím.  

Ze srdce děkuji všem, kdo jste jakýmkoli způsobem pomohli při organizování dnešní slavnosti a také kteří jste 

se modlili za naše biřmovance. Totéţ platí o těch, kteří přispěli k organizaci Noci kostelů a Festivalu duchovní 

hudby. Zvlášť děkuji i těm, kteří jste nenechali leţet v šuplíku májové modlitební intence, ale denně se na tyto 

úmysly modlili. Pán Bůh zaplať všem!  

Vybíhám myšlenkami také do blízkého budoucna. Koncem června proţijeme slavnost Boţího Těla 

a pouť sv. Jana Křtitele. Podrobný program najdete v časopise. Všechny srdečně zveme.  

Prosím také o modlitbu za kněze. Slavnost Jeţíšova Srdce, která je tradičně dnem modliteb kněţí 

za vlastní posvěcení, se nám sice letos „přehoupla“ aţ do července, 28. června však všichni kněţí putujeme 

modlit se o to na Svatý Hostýn. Alespoň duchem putujte s námi a podpořte kněze (i ty čerstvě vysvěcené 

v sobotu 25.6) svou modlitbou. Díky! 

Srdečně všechny zdravím. 

P. Slawomir 
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Rostislav Dočkal 
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 
 

DRUHÝ KŘEST POLSKA 
 Kterýpak rodák se rád nevrací domů? Je červen roku 1979. Polsko očekává papeţe. Jan Pavel II. uţ při inauguraci v Římě 

naznačil, ţe by chtěl navštívit svou vlast při 900. výročí mučednické smrti sv. Stanislava. Polští občané o tom hovořili 

s nadšením. Ne tak nadšený byl při jednání termínu návštěvy reţim. Panovaly rozdílné názory mezi kádry. Horní vrstva prosa-

zovala velkorysé přijetí, operativci níţe vyjadřovali obavy z důsledků návštěvy, znali opravdové pocity lidí. Kdyţ se věci 

dlouho nehýbaly, vloţil se do jednání sám papeţ. Dopisem z 11. ledna 1979 nejvyšším místům vysvětlil, ţe je jejich povinností 

účastnit se ceremoniálu k 900. výročí úmrtí hlavního patrona Polska. Tlak vyvíjela i Moskva. Šéf polské komunistické strany 

Edward Gierek ve svých pamětech popisuje telefonní hovor vedený v hněvivém duchu s předsedou sovětské strany Breţně-

vem. „Dejte na mě a nevítejte ho vůbec.“ Kdyţ Gierek vysvětloval, ţe není 

moţné, aby polská vláda nepřivítala papeţe – Poláka, z druhé strany zaznělo: 

„Řekněte papeţovi – je to moudrý člověk – aby veřejně oznámil, ţe kvůli 

nemoci nemůţe přijet.“ Gierek odmítl a nato uslyšel, ţe Gomulka byl „lepší 

komunista“, protoţe nepřijal papeţe Pavla VI. „Dejte si pozor, abyste toho 

později nelitoval.  

 A tak přišly instrukce do škol. „Papeţ je náš nepřítel. Řídí se podle modelu 

americké prezidentské kampaně … Vzhledem k oţivení církve v Polsku musí 

být aktivity směřující k ateismu mládeţe rozšířeny … V této záleţitosti jsou 

povoleny všechny prostředky a ţádnou sentimentalitu si nemůţeme dovolit.“ 

 Vláda váhala s papeţovou návštěvou vzhledem k jejímu datu. Podle pol-

ského liturgického kalendáře se svátek svatého Stanislava slaví 8. kvěna. To 

bylo nepřijatelné – jsou dny osvobození a vítězství nad fašismem. Kompromi-

su bylo dosaţeno. Jan Pavel II. souhlasil. Neţ aby přijel do Polska na dva dny 

v květnu, přiletí na 9 dní v červnu a místo dvou míst navštíví šest. Vláda po-

vaţovala za úspěch odsunutí návštěvy z květnového termínu. Ovšem „nevšimla“ si toho, ţe papeţ přiletí do Polska v den Let-

nic. První veřejnou mši svatou bude tak slouţit ve Varšavě na svátek Ducha Svatého. Polský episkopát prodlouţil návštěvu o 

výročí umučení sv. Stanislava a o ukončení krakovské synody a vláda také neodmítla papeţi návštěvy Hnězdna, Čenstochové, 

Osvětimi, Krakova a Nového Targu. Takovému úspěchu vlády lze říkat Pyrrhovo vítězství. 

 Kaţdé velké setkání má své jeviště a hlediště. Ve Varšavě je na nohou celé Polsko. Turisté, reportéři, venkované, Varšava-

né s květinami, přívětivá atmosféra, jakoby lidi proměnila nějaká dobrá víla. Je sobota, 2. června 1979, téměř 10 hodin. Najed-

nou se na prázdné obloze objevil nepatrný bod, který se rychle zvětšuje. Stroj Alitalia 727 Citta di Bergamo přistává na letišti, 

zpomaluje, nyní zastavil. Vyjíţdějí schody, dveře se otvírají. Náhle je v úzkém otvoru vidět bílá postava. Papeţ se usmívá – je 

doma. 

 V 10.07 hodin vystoupil Jan Pavel II. plný síly z letadla, poklekl a políbil polskou zem. Po celém Polsku začaly vyzvánět 

kostelní zvony. Polský předseda státní rady Henryk Jabloński a primas Wyszyński pronesli krátká uvítání. Hraje se vatikánská 

hymna. Mnozí lidé z východního bloku vůbec nevěděli, ţe něco takového existuje. Pak polská hymna, v níţ je řeč o cestě ze 

země italské k zemi polské; je to naráţka na pochod osvobozeneckých vojsk za napoleonské éry. Odpochodovala čestná vojen-

ská rota, papeţ se zdraví s diplomatickým sborem, s episkopátem. Zaznějí slova jeho projevu: „ Políbil jsem polskou zemi, 

z níţ pocházím. Je to země, z níţ mě Bůh povolal na stolec svatého Petra, země, do níţ přicházím jako poutník.“ Pak nastoupí 

do bílého otevřeného vozidla, které krokem veze vzácnou návštěvu. Kudy projíţdí, slyšet mohutné crescendo nadšení, potlesk 

pestrého mávajícího moře lidí. Oni pozdravují papeţe jako jednoho ze svých, jako toho, koho mají rádi. A on vstoje jim ţehná 

znamením kříţe. První cesta Svatého otce vede do dómu sv. Jana, který je katedrálou polského primase. V roce 1944 byla 

zcela zničena, a proto právě zde zaznívají papeţova slova: „Být přítomen v této znovupostavené katedrále znamená připome-

nutí slov Kristových: ,Zničte tento chrám a ve třech dnech ho znovu postavím.‘ Coţ neřekl svatý Stanislav také králi Bolesla-

vovi: ,Zničte tento chrám a Kristus ho v jiném staletí znovu postaví.‘ “ 

 Hlavu církve hostí Varšava v paláci Belvedere, oficiální rezidenci prezidenta. Zde se papeţ setkal a Henrykem Jablońskim 

a předsedou komunistické strany Edwardem Gierkem. Zajímavý byl odtud televizní přenos příjezdu papeţe. Nekonečné 

klouzání kamery po fasádě paláce a prázdného prostoru před ním, kde byla jen polská ochranka. Jen tam,  kde stály davy lidu, 

kamery televize nedosáhly, takţe papeţe bylo pojednou vidět aţ uvnitř paláce. V televizním přenosu z jeho úst zaznělo: „Po-

kud jde o církev, nevyţadujeme privilegia, ale pouze svobodu, aby mohla vykonávat své evangelizační a morální poslání.“ 

 Odpoledne začíná mše svatá na Náměstí vítězství, pod obrovským, 15 m vysokým kříţem, který přečnívá přes pódium 

s oltářem. Přijíţdí papeţ. Auto-mobil zastaví u hrobu neznámého vojína, Svatý otec poloţí kytici květů, poklekne a modlí se. 

Pak po tmavě červeném koberci kráčí od hrobu k oltáři. Mše svatá začíná. Při kázání třistatisíc lidí tleská. „Bez Krista není 

moţno člověka pochopit, nebo ještě jinak, člověk nemůţe sám sobě rozumět ve své hloubce bez Krista. Nemůţe pochopit ani 

kdo je, ani v čem je jeho pravá důstojnost, ani jaké je jeho povolání či poslání, ani co je jeho konečným určením. Proto se ne-

smí nikde na světě vyloučit Kristus z lidských dějin, ať se jedná o kterýkoliv stupeň zeměpisné délky nebo šířky. Vyloučit 

Krista – to je úkon namířený proti člověku samému.“ Lidé mohutně reagují ve veřejném protestu proti násilí, páchanému na 

svědomí věřících. Nejprve první řady a pak nesčetné mnoţství zanotuje a zpívá: „Christus vincit“ – píseň sílí v bouřlivé vy-

znání – „Christus regnat, Christus imperat“ (Kristus vítězí, Kristus kraluje…). Jan Pavel II., obrácen pohledem k hrobu nezná-

mého vojína připomněl Varšavské povstání, „při němţ nechaly spojenecké mocnosti v roce 1944 Varšavu bez pomoci“ a obra-

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

Při návštěvě Polska v červnu 1979 
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cí se celou svou bytostí k hrobu a do ticha zaznívají slova: „On svou smrtí dosvědčuje, ţe bez nezávislého Polska na mapě 

Evropy nemůţe existovat spravedlivá Evropa.“ Z hlubokého ticha následuje několikaminutový potlesk. 

 Příští ráno v 7 hodin slouţil papeţ bohosluţbu pro desetitisíce studentů „Velmi mnoho bude záleţet na měřítku, jaké kaţdý 

z vás pro svůj ţivot zvolí. Mějte odvahu učinit svým měřítkem ono, které nám Kristus zanechal ve večeřadle svatodušní slav-

nosti – a ve večeřadle našich dějin.“ V tom okamţiku se k němu zvedají malé dřevěné kříţe v rukou mladých, tisíce kříţů, 

moře po-zvednutých dřevěných kříţů – slib věrnosti. 

 Poté opustil hlavní město a odletěl helikoptérou do Hnězdna, kde spočívaly ostatky sv. Vojtěcha, prvního misionáře Polska. 

Je 3. června a vlastně teprve zde začíná papeţova pouť. Zde kníţe Měšek I. sjednotil polské kmeny, roku 966 zde proběhl křest 

jeho a vlastně první křest Polska, odtud se krátce před koncem století praţský biskup Vojtěch, biřmovacím jménem Adalbert, 

vydal na misijní cestu k pohanským Prusům, zpečetěnou mučednickou smrtí. Boleslav Chrabrý převezl jeho pozůstatky do 

Hnězdna a u Vojtěchova hrobu bylo v roce 1000 zřízeno arcibiskupství se sufragány (podřízená biskupství) v Kolobrzegu, 

Wroclawi a v Krakově. Prvním arcibiskupem v Hnězdně se stal Vojtěchův bratr Radim. Dodnes má arcibiskup hnězdenský 

titul primase Polska. 

 Hnězdno, které má asi 60 tisíc obyvatel, hostí milion lidí na pláních nad městem. Nad katedrálním dómem ční obrovská 

bílá písmena Polonia semper fidelis – Polsko vţdy věrné. Všichni čekají, co papeţ řekne: „Po tolika staletích se jeruzalémské 

večeřadlo znovu otevřelo … Snad mne Duch svatý proto řídil, abych do společenství Církve zavedl porozumění pro slova a 

řeči, jeţ znějí ještě cize sluchu těch, kteří jsou zvyklí na románské, germánské, anglosaské a keltské hlásky … Nechce snad 

Kristus, snad Duch svatý, aby … papeţ právě nyní zviditelnil duchovní jednotu křesťanské Evropy?“ 

 A večer patří mládeţi. Jako u táboráku se zpívají písně. Papeţ je zná všechny, cítí se dobře, ţertuje. Mládeţ nechce domů. 

Poslední píseň: „Goralu czy ci nie zal… Muţ hor – Jan Pavel II., jak bude asi jeho srdce zraněno při odchodu z rodné půdy? 

 Ale teď od 4. do 6. června ho čeká Čenstochová. „Jasná Góra je svatyní národa,“ říká tam Svatý otec ve svém kázání. „Sva-

tyně Černé Madony z Čenstochové.“ „Svatá Panno, která střeţíš jasnou Čenstochovou…“ recituje z Adama Mickiewicze verše 

básně, která vyjadřuje to, co tlouklo a tluče v srdcích všech Poláků. „Zde jsem se také já před obrazem Marie modlil totus 

tuus,“ hovoří k více neţ milionu shromáţděných poutníků z bašty paulínského kláštera. Aţ do středečního večera zůstal papeţ 

na Jasné Hoře, ale jeho dny i večery byly pře-plněny kázáními, bohosluţbami, a to vţdy jeden den pro poutníky z Dolního 

Slezska, pro milion z Horního Slezska, pro 6000 řeholnic a vozíčkářů, setkání s nemocnými, seminaristy, s dělníky, vědci… 

Jen jediný večer se soukromně modlil u ikony Černé Madony, aby se pak účastnil plenárního zasedání polského biskupského 

sboru v klášteře Jasná Hora. Tam zazněla i ona slova z Deklarace svobody II. vatikánského koncilu: „Zákony vyhlašované 

státem musí souhlasit s morálními zákony vepsanými Bohem do povahy a srdcí lidí. Morální zákon má poţadavky na kaţdého, 

na poddané i na vládce. Uznáním morálních zákonů můţe být respektována a všeobecně uznána důstojnost člověka. Křesťan-

ství se musí nově podejmout vytváření duchovní jednoty Evropy. Ekonomické a politické důvody to neudělají. Musíme jít 

hlouběji – k důvodům etickým.“ Aniţ by vyslovil slovo „Jalta“, posta-

vil se papeţ s církví proti rozdělení Evropy po roce 1945 tam dohodnu-

tým. „Ten člověk je hrozbou pro postavení komunismu, „prohlásil 

jeden stranický funkcionář. A jiný člověk k plakátu komunistické stra-

ny „Strana je pro lidi“ tajně připojil dodatek „ale lidé jsou pro papeţe.“  

 Ve dnech 6. – 10. června je papeţ doma opravdu – je v Krakově – 

ale vyjíţdí z něj. Nadšení jako všude jinde, vše je trochu důvěrnější. 

Obrovský dav očekává hlavu církve na pozemku Blonie Krakovskie. 

A je to opravdu setkání jedné velké rodiny. Jan Pavel II. vjel do města 

v otevřeném voze podél jásají-cích tváří muţů, ţen a dětí, které křtil, 

biřmoval, podél dvojic, kterým ţehnal při svatbě. Jel přímo do wawel-

ské katedrály, pak se odebral do Franciszkánské 3, aby strávil noc ve 

svém bývalém pokoji. Vše tam zůstalo tak, jako kdyţ 2. října předešlé-

ho roku odjíţděl na konkláve do Říma. Přibyla jen nádherná kytice ve 

váze na stole uprostřed pokoje. V onu noc a další tři byly ulice plny 

mladých lidí. První noc přistoupil papeţ nejprve k oknu v prvním patře paláce a hovořil s nimi. Všude se ozývalo: „El Papa, 

sto lat, sto lat!“ (El Papa – me-xické oslovení z jiné papeţovy cesty). „Ať ţije papeţ sto let!“ Protoţe mladých přibývalo, učinil 

něco neuvěřitelného. V prvním patře vystoupil na parapet okna, neznámé ruce ho přidrţovaly za záhyby oděvu. Ozval se jásot 

davu a papeţ celý večer hovořil s mladými a zpíval s nimi. Konečně o půlnoci si papeţ vy-mínil poslední slovo. „Chcete, 

abych vám řekl jedno nebo dvě slova, tak tady jsou - dobrou noc!“ 

 7. června ve čtvrtek dopoledne navští-vil papeţ poutní místo Kalwarii Zebrzy-dowskou a své rodiště Wadowice, místa, 

s jehoţ dětstvím i mládím jsou tak moc spjata. Na Kalwárii připomněl své časté návštěvy zde, tu poslední tři týdny před zvole-

ním papeţem. „Zvlášť často jsem jako poutník na oné 6 km dlouhé cestě se 44 kapličkami rozjímal o tajemstvích Kristova 

utrpení.“ 

 V poledne přistál vrtulník s papeţem na wadowickém fotbalovém hřišti, kde dělal brankáře. Na náměstí ho očekával dvoj-

násobek obyvatel městečka, asi 30 tisíc. Papeţ se ihned vmísil mezi rodáky, ochranka neochranka, tiskl si s nimi ruce, ţehnal 

jejich dětem. Teprve potom ho na malém pódiu uvítal oficiálně doma jeho stařičký učitel náboţenství, monsignore Edward 

Zacher, městský farář. Jan Pavel II. potom zašel do kostela, padl na kolena a políbil křtitelnici, jeţ slouţila při jeho křtu  20. 6. 

1920. Právě Wadowicemi s okolím, řekou Skawou projetou tolikrát na kajaku, beskydskými horami, byl stále spojen s rodáky i 

v Římě.  

 Poutní cesta se odpoledne obrátila od ţivota k smrti: Osvětim a Osvětim-Birkenau (polsky Brzezinka). Tady – 4 km od 

tábora Osvětim byly umístěny plynové komory a krematoria. Jan Pavel II. prošel mezi baráky k 11. bloku. Tam ve sklepě ze-

mřel Maxmilian Kolbe. Papeţ se zde objal s osmasedmdesátiletým Franciszkem Gajowniczkem, jehoţ ţivot otec Kolbe za-

Polsko, Čenstochová – předání Zlaté růže, 5. 6. 1979 
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chránil svým sebeobětováním, pak poklekl k modlitbě. Mši svatou v Brzezince proţívalo přes milion lidí. V promluvě k nim 

papeţ hovořil o Osvětimi jako o „Golgotě moderní doby.“ „Čtyři miliony lidí zde byly zavraţděny, čtyři miliony za čtyři roky.  

Skláním svá kolena na této Golgotě moderní doby, klečím před všemi tabulkami psanými polsky, anglicky, bulharsky, 

v cikánské řeči, česky, dánsky, francouzsky, řecky, hebrejsky, v řeči jidiš, španěl-

sky, holandsky, srbochorvatsky, německy, norsky, rusky, rumunsky, maďarsky, 

italsky.“ 

 Ticho. Je neuvěřitelné, ţe na tomto prostranství, na němţ stojí milion lidí, můţe 

být tak ticho. Ale oni vlastně pláčí – všichni. Jan Pavel II. pokračuje: „Nakonec 

stojím s vámi před tabulkou s hebrejským nápisem národa, jehoţ synové a dcery 

byli určeni k totálnímu vyhubení. Nikdy se nemá jeden národ rozvíjet na úkor náro-

da druhého za cenu jeho dobytí a zotročení, za cenu jeho vykořisťování a smrti.“ 

Papeţ udělal pauzu. Hrobové ticho. „Nemluvím však jen v myšlenkách na ty, kteří 

zahynuli – mluvím ve jménu všech, jejichţ práva jsou ve světě zneuznávána a po-

tláčena. To, co se stalo v Osvětimi, se nesmí nikdy opakovat. Nikdy na účet druhé-

ho!“ „Nikdy!“  

 V pátek je Svatý otec v Novém Targu u horalů. Bílé košile, černé i pestře vyší-

vané vesty, nádherné horské lidové kroje. Jsou zde celé farnosti, lidé 

z Československa i Maďarska. Pódiu z hrubě otesaných klád dominu-je dřevěná 

socha Madony z Ludmierze, hlavní mariánské svatyně v Tatrách. Míně ochraptělý 

papeţ hovoří znovu asi k milionu poutníků. Potom se neformálně baví s občany a 

mezi nimi, vypráví jim vtipy v goralském nářečí. Hraje stočlenná horalská kapela 

s houslemi a dudami. Rozloučení. „To uţ nikdy neuvidím“, napsala jed-na zahra-

niční reportérka, „Cestou na letiště horalé pokládali na zem pod kola krokem je-

doucího papeţského vozidla, které odváţelo vzácnou návštěvvu, své nádherně zdobené kazajky.“ 

 Odpoledne končí papeţ biskupskou diecézní synodu v Krakově. Trvala od roku 1972 do roku 1979, po tolik roků byl sv. 

Stanislav (1072-1079) krakovským biskupem, je to tedy 900. výročí, kdy byl zabit Boleslavem u oltáře v kostele sv. Michala. 

Dokončené synodní materiály byly symbolicky poloţeny na jeho sarkofág. Večer patřil opět mládeţi. Jan Pavel II. si trošku 

zaţertoval, kdyţ se mladých zeptal, kde byli a proč ho nebránili, kdyţ byl volen papeţem. „Mohl jsem třeba šplhat po Tatrách, 

teď to v Římě nejde.“ Mladí snad na ten povzdech čekali, zatímco zpívají poslední píseň, letí náhle do výšky, přes hlavy do-

předu, kytice květin. Vzduch je plný květin. Všichni je házejí. Ti zezadu je hodí několik řad dopředu, ti je zachytí a hodí je dál 

aţ je celá tribuna, hosté i papeţ pokryti květinami. Svatý otec se stěţí ubrání pohnutí. „Je pozdě, přátelé, rozejděte se v klidu 

domů!“ Dav mladých se rozešel. Bílá limuzína odjíţděla do Franciszkanské 3 a na cestu hrály kytary píseň na rozloučenou. 

Bíle oděná postava ve voze si přikryla tvář rukama a plakala.  

 Příštího rána odletěl papeţ do cisterciáckého kláštera v Mogile na předměstí Nové Huty. A tam, obklopen slévači, papeţ 

v homilii prohlásil, ţe „Kristus nikdy nepřipustí, aby byl člověk povaţován jen… za pouhý výrobní prostředek. Postavili jste 

kostel, teď postavte svůj ţivot na evangeliu.“  

 10. červen je posledním dnem papeţovy návštěvy. Začal mší, tentokrát asi pro 3 miliony poutníků. Byla oficiálním zakon-

čením Stanislavova výročí. Papeţovo kázání, jedno z nejkrásnějších, se chýlí ke konci. „Dřív neţ vás opustím, dovolte, abych 

ještě jednou pohlédl na Krakov, ten Krakov, z něhoţ miluji kaţdý kámen. Abych odsud pohlédl na Polsko. Neztraťte nikdy 

důvěru, nekle-sejte na mysli, nedejte se zastrašit. Nikdy se od Krista neodlučte. Neztraťte nikdy svobodu ducha, kterou Bůh 

člověka osvobozuje. O to všechno vás prosím… při vzpomínce na sv. Vojtěcha, který podstoupil pro Krista smrt nedaleko 

Baltského moře, při vzpomínce na sv. Stanislava, který padl královským mečem… To je, oč vás prosím. Amen.“ 

 Odpoledne v 17 hodin se papeţ loučí s Polskem na krakovském letišti Balice. Na letišti se Jabloński vyjádřil, ţe nekritická 

slova Svatého otce o svobodách modernímu polskému státu nepomůţe a neposlouţí. Jan Pavel II. zdvořile poslouchal a s ironií 

uznal, ţe souhlas vlády s jeho návštěvou byl „odváţným činem“. Návštěva, při níţ jediné papeţovo slovo, jeden špatně pocho-

pený výraz od muţe, kterého byli Poláci připraveni následovat, mohly způsobit vzbouření proti vládě. 

 Poslední poţehnání. Pak, políbiv zemi „od níţ se jeho srdce nikdy neodpoutá“, nastoupil do tryskového letadla polských 

aerolinií LOT a odletěl zpátky do Říma. Třináct milionů Poláků vidělo papeţe osobně. Jeden zahraniční ţurnalista napsal: „Za 

Měška byl první křest Polska. Tohle byl jeho druhý křest. V zemi začala revoluce ducha. Za čtyři sta osmdesát osm dní poté, 

co Jan Pavel II. ukončil svou návštěvu Polska, vznikla Solidarność – Soidarita. Dny začátku konce se začaly sčítat. 
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