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3. července - svátek Tomáše, apoštola

Končí školní rok, začínají prázdniny a
dovolené. Těšíme se na ně. I náš Tam&Tam
bude mít dvouměsíční přestávku. Všichni odpočinek potřebujeme, i když víme, že odpočinek
není náš konečný cíl... Všichni jej potřebujeme,
přestože víme, že naše duše může být unavená
nejen z práce, ale i z odpočinku... I on musí mít
svůj správný čas, způsob a míru. Je-li ale za
námi kus práce, náročná cesta všedními dny, je
třeba si dopřát chvíle bez starostí a vypětí, trochu příjemných zážitků pro duši a tělo, pár hodin u dobré knihy či filmu, nějaké dny oddechu
v lůně přírody.
Přeji vám za sebe a celou redakci
Tam&Tamu, abyste prožili krásně tento letní
čas a opravdu si odpočinuli. Všem rodinám přeji, aby společné zážitky, ale i chvíle modlitby,
utužily vaše rodinné vztahy, umocnily vaši lásku, ale i pomohly překonat veškeré krize či těžkosti. Pokud budete v Šumperku 11. července,
srdečně zvu na chvíli modlitby během adoračního dne farnosti. Být nějaký čas před Boží tváří
není čas ztracený, naopak. Stále málo umíme
"ztrácet" čas, abychom ho darovali Pánu. Dar je
ztráta, která nám víc dává, než bere. Proto ještě
jednou srdečně zvu. Nebojme se "odpočívat" v
tichu kostela v Pánově přítomnosti. V 15 hod.
bude společná adorace rodin. Ať jsou tam
všichni: staří i mladí, rodiče, děti, prarodiče,
vdovci... Kéž je to pestré společenství těch, kterým rodina není lhostejná, kterým na rodině
záleží! V 18 hod. bude na závěr adoračního dne
mše svatá obětovaná přímo za rodiny.
Na závěr chci poděkovat všem, kdo jste
jakkoliv přiložili ruku k tomu, že náš
Tam&Tam vycházel opět po celý rok. Děkuji
všem, kteří jste přispěli svými články, podělili
se o zážitky či životní příběhy, posílali aktuální
informace... Pán Bůh zaplať.
Ze srdce žehnám vašemu prázdninovému času a moc zdravím i ty, s nimiž se na svých
prázdninových cestách potkáte.
P. Slawomir
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O sv. Tomáši se zmiňuje jen Janovo evangelium,
ostatní zprávy o jeho životě nejsou věrohodné.
Hlásal evangelium v oblasti Sýrie.
5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a
Metoděje, biskupa
Oba pocházeli ze Soluně a nějaký čas působili jako
misionáři u Chazarů na Krymu. Přeložili
bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského
jazyka a r. 863 přišli na pozvání knížete Rostislava
na Velkou Moravu. Zastávali názor, že lidé mají
právo slyšet Boží slovo ve svém mateřském jazyce.
Cyril zemřel r. 869 a byl pohřben v bazilice
sv. Klimenta v Římě, Metoděj zemřel r. 885 a byl
pohřben na velkomoravském Velehradě. Papež Jan
Pavel II. je 31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony
Evropy.
6. července - 14. neděle v mezidobí
11. července - svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
Narodil se kolem roku 480 ve střední Itálii. Po
studiích odešel do hor, kde žil jako poustevník.
V okolí založil dvanáct malých klášterů. Po třech
letech přesídlil se skupinou mnichů na Monte
Cassino, kde založil klášter a sepsal řeholní pravidla.
Tato řehole se stala základem západního mnišství.
13. července - 15. neděle v mezidobí
15. července - památka sv. Bonaventury, biskupa
a učitele církve
Žil ve 13. stol., přednášel filozofii a teologii v Paříži,
byl generálním představeným řádu františkánů.
Vedle sv. Tomáše Akvinského je považován za
nejvýznamnějšího teologa středověku.
20. července - 16. neděle v mezidobí
22. červenec - památka sv. Marie Magdaleny
Pocházela z Magdaly. V evangeliu je uváděna jako
první mezi ženami, které doprovázely Ježíše a jeho
učedníky. Spolu s Pannou Marií stála pod Ježíšovým
křížem a byla u jeho pohřbu. V neděli časně ráno
přišla s ostatními ženami k prázdnému hrobu,
setkala se se vzkříšeným Kristem a podala zprávu
učedníkům. Západní liturgie ji ztotožňuje s Marií,
sestrou Lazara a Marty a nejmenovanou hříšnicí
u stolu ve farizeově domě. Východní liturgie tyto tři
ženy důsledně rozlišuje.
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23. července - svátek sv. Brigity, řeholnice
Žila ve 14. století ve Švédsku. Porodila osm dětí,
mezi nimi i budoucí sv. Kateřinu Švédskou. Měla
mystické zážitky a vidění, které popisuje ve svých
spisech. Založila řeholi, sama byla františkánskou
terciářkou.
25. července - svátek sv. Jakuba, apoštola
Je často uváděn se svým bratrem, apoštolem Janem.
Zemřel jako první z apoštolů. Herodes Agrippa ho
dal o Velikonocích roku 44 v Jeruzalémě popravit
mečem. V 9. století byl v dnešním Santiagu de
Compostella objeven jeho hrob. Chrám postavený
nad jeho hrobem se stal jedním z největších
světových poutních míst.
26. července - památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
Písmo sv. jejich jména neuvádí, známe je pouze
ze starobylé tradice sahající do druhého století
27. července - 17. neděle v mezidobí
29. července - památka sv. Marty
Byla to sestra Lazara a Marie. V evangeliu je ještě
zmiňována při vzkříšení bratra a v sobotu před
Květnou nedělí při hostině Šimona Malomocného.
31. července - památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Narodil se r. 1491 v severním Španělsku. Byl
vojákem, utrpěl však těžké zranění a poté u něho
došlo k hluboké proměně. R. 1534 založil
Tovaryšstvo Ježíšovo a v r. 1537 byl v Benátkách
vysvěcen na kněze. Jeho dílo „Duchovní cvičení“ je
aktuální i v současnosti. Zemřel r. 1556, v r. 1622
byl prohlášen za svatého.
1. srpna - památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa
a učitele církve
Narodil se r. 1696 u Neapole ve šlechtické rodině.
Měl velké a všestranné nadání i vlohy pro básnictví,
hudbu a malířství. Po vysvěcení na kněze (1726)
začal působit mezi nejnižšími lidovými vrstvami
v Neapoli a v okolí a v r. 1732 založil kongregaci
Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů). Mnoho
času strávil na kazatelně a ve zpovědnici. Jako
biskup se staral především o zdokonalení kněží a
o lidové misie. 1787 zemřel, 1839 byl prohlášen
za svatého, 1871 za učitele církve a 1950 za patrona
zpovědníků a moralistů.

učit až v 17 letech. V roce 1818 mu byla svěřena
zanedbaná venkovská farnost v Arsu; jeho upřímná
zbožnost a horlivá láska k duším ji dokázaly
proměnit. Nebyl teologem ani řečníkem, většinu
času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem.
Ročně přicházelo za ním do Arsu až sto tisíc lidí.
Toužil po řeholním životě, ale z poslušnosti zůstal
ve své farnosti až do smrti (1859). V roce 1925 byl
prohlášen za svatého a 1929 za patrona kněží
v duchovní správě.
6. srpna - svátek Proměnění Páně
Zprávu o Proměnění Páně připomíná v liturgii
evangelium druhé neděle postní. Svátek soustřeďuje
pozornost na tuto událost, na Kristův královský
majestát a na naše budoucí oslavení. Dnešní den je
pravděpodobně výročním dnem posvěcení baziliky
na hoře Tábor, která je od 3. století ztotožňována
s horou, o níž se mluví v evangeliích.
8. srpna - památka sv. Dominika, kněze
Narodil se kolem roku 1170 ve Španělsku. Po
studiích se stal kanovníkem v Osmě (1195).
Z pověření Inocence III. se snažil přimět albigenské
kathary v jižní Francii k jednotě s katolickou církví.
Několikrát se měl stát biskupem, ale dával přednost
své misijní činnosti. V roce 1215 položil v Toulouse
základy řádu kazatelů – dominikánů. Měli slovem i
osobním příkladem a životem v chudobě hlásat
návrat k evangeliu. 1221 zemřel v Bologni,
za svatého byl prohlášen v roce 1234.
9. srpna - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
Editha Stein se narodila 1891 jako dcera židovských
rodičů ve Vratislavi. Při studiu filozofie hledala
cestu k víře v Boha a v. r. 1922 byla křtem přijata do
katolické církve. R. 1933 se stala karmelitkou a
přijala jméno Benedikta od Kříže. Když v Německu
zesílilo pronásledování Židů, přijaly ji do svého
konventu karmelitky v holandském Echtu. Odtamtud
byla odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi
- Březince a pravděpodobně 9. 8. 1942 usmrcena
v plynové komoře a spálena. 1998 ji papež Jan Pavel
II. prohlásil za svatou a r. 1999 spolu se sv. Brigitou
Švédskou a Kateřinou Sienskou za spolupatronku
Evropy.
10. srpna - 19. neděle v mezidobí

3. srpna - 18. neděle v mezidobí

11. srpna - památka sv. Kláry, panny

4. srpna - památka sv. Jana Marie Vianneye,
kněze

Narodila se v roce 1193 v Assisi a pocházela ze
šlechtické rodiny. Rozhodla se následovat příkladu
sv. Františka. Opustila domov, přijala z rukou

Narodil se 8. 5. 1786 u Lyonu. Číst a psát se začal
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sv. Františka řeholní šat (1212) a po krátkém pobytu
u benediktinek se usadila v klášteře u sv. Damiána.
Ten se pak stal mateřským klášterem ženské větve
františkánského řádu - klarisek. Pro přísnost
dodržování naprosté chudoby papežové dlouho
váhali s potvrzením její řehole; dočkala se ho
až těsně před svou smrtí. Zemřela 11. 8. 1253
po téměř třicet let trvající nemoci, která ji většinou
poutala na lůžko. Po dvou letech byla prohlášena
za svatou.
14. srpna - památka sv. Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a mučedníka
Narodil se r. 1894 v Polsku. Při vstupu k minoritům
dostal jméno Maxmilián. Knězem se stal v Římě. Po
doktorátu se vrátil r. 1919 do Polska, jako misionář
působil přes 6 let v Japonsku a pak byl v rodné zemi
představeným kláštera do r. 1939, kdy byl poprvé
zatčen. Po druhém zatčení r. 1941 se stal vězněm
v Osvětimi. Zde nabídl svůj život za spoluvězně a
otce rodiny, což znamenalo rozsudek smrti hladem.
Po 21 dnech v bunkru smrti ho věznitelé usmrtili
fenolovou injekcí.
15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Když papež Pius XII. (1. 11. 1950) prohlásil
za článek víry, že po skončení života „byla
neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do
slávy nebeské“, potvrdil tím to, co křesťané už
odedávna věřili a společně oslavovali dnešního dne
při bohoslužbách. V Jeruzalémě se slavil dnešní den
už v 5. století, od 6. století ho slaví celý křesťanský
Východ a od 7. století se začíná slavit v Římě.
17. srpna. - 20. neděle v mezidobí
20. srpna - památka sv. Bernarda, opata a učitele
církve
Narodil se roku 1090 ve Francii. V roce 1111
vstoupil do cisterciáckého kláštera v Citeaux.
Z pověření opata zbudoval nový klášter v Clairvaux
(1115) a stal se tam opatem. Miloval klášterní
samotu, ale pro dobro církve ji nejednou neváhal
opustit a zasáhnout do veřejného dění. Zanechal
mnoho spisů o duchovním životě a vynikal velikou
úctou k Panně Marii. Zemřel 20. 8. 1153
v Clairvaux. V roce 1174 byl prohlášen za svatého a
roku 1830 za učitele církve.
21. srpna - památka sv. Pia X, papeže
Pocházel z Itálie. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto.
Jako kněz působil ve farnostech, v diecézní kurii i
v semináři. Ve 49 letech se stal biskupem v Mantově
a po 9 letech patriarchou Benátek. R. 1903 byl
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zvolen papežem. S heslem „Všechno obnovit
v Kristu“ usiloval o reformy. Kléru zakázal
angažování v politice a žádal po něm větší nasazení
pro svěřené duše. Svůj život nakonec obětoval za
milióny lidí umírajících v 1. světové válce.
22. srpna - památka Panny Marie Královny
Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující
lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna
titulem Královny. V roce 1954, kdy se slavilo sté
výročí prohlášení článku víry o neposkvrněném
početí Panny Marie, stanovil Pius XII., aby se
v poslední květnový den konala liturgická oslava
Panny Marie Královny. Přenesením této památky na
osmý den po slavnosti Nanebevzetí se má zdůraznit
jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost.
24. srpna - 21. neděle v mezidobí
27. srpna - památka sv. Moniky
Narodila se v roce 331 v křesťanské rodině
v dnešním severovýchodním Alžírsku. Provdala se
za pohanského muže Patricia a měla s ním dva syny
a dceru. Svou mírností a trpělivostí dosáhla toho, že
její muž rok před svou smrtí přijal křest (370). Její
starší syn Augustin byl velmi nadaný, ale žil
zhýralým životem. Když odešel (383) jako učitel
řečnictví do Říma a odtud do Milána, vydala se za
ním, aby mu byla stále nablízku a vyprošovala pro
něj milost obrácení. Zakrátko po jeho křtu zemřela
v Ostii u Říma (na podzim 387).
28. srpna - památka sv. Augustina, biskupa a
učitele církve
Pocházel z Afriky, kde se narodil sv. Monice. Prožil
neklidné mládí s pochybnými názory i mravy a
dosáhl velké vzdělanosti. Ve 33 letech se za přispění
modlitby matky stal v Miláně křesťanem. Vrátil se
do africké vlasti, aby vedl život kajícníka. Byl
zvolen biskupem v Hippo, spravoval svoji diecézi.
Kázal, psal spisy, kterými současně bojoval proti
soudobým bludům a objasňoval víru. Zemřel v 76
letech.
29. srpna - památka umučení sv. Jana Křtitele
O umučení Předchůdce Páně podává zprávu
evangelium Matoušovo a Markovo. Podle staré
tradice přenesli Janovi učedníci jeho mrtvé tělo do
samařského města Sebaste a uložili ho na místě, kde
byla v 1. polovině 4. století zbudována bazilika.
Během 6. a 7. století se rozšířilo slavení této
památky na Východě i na Západě s názvem
Umučení nebo Stětí sv. Jana Křtitele.
31. srpna - 22. neděle v mezidobí
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SÉBASTIEN EMILIEN FÉNELUS
Ještě donedávna jsme jako šumperská farnost měli adoptovaného chlapce Thélusmu Woldersona z Haiti. Protože
se však v jeho rodině změnily poměry, které jsou podmínkou této adopce, byl z programu „Adopce na dálku“
vyjmut. Proto jsme zažádali o další dítě a dostali k adopční podpoře opět chlapce – sedmiletého Sébastiena
Emiliena Féneluse. Narodil se v roce 2007 a žije ve městě Gonavies na Haiti.

Co bychom mohli říct o něm samotném (co jsme se o něm dočetli
v databázi adoptovaných dětí?)
Sébastien je vysoký a hubený klučina, který je charakteristický svou
veselou a přátelskou povahou. Do školy ve městě Gonaives na Haiti
chodí pravidelně, ve vyučování je aktivní a dosahuje průměrných
studijních výsledků. Učitelé ho chválí za jeho poslušnost,
pracovitost a pečlivost. Nejvíce se zajímá o společenské vědy, a až
vystuduje, chtěl by být inženýrem. Má rád hudbu a tanec. Velmi
hodný a obětavý je i doma - prý rád umývá nádobí a zametá.
Co jsme se dozvěděli o jeho rodině?
Jako většina rodin na Haiti, i Sébastienova rodina je velmi chudá,
a proto si nemůže dovolit chlapci platit školné. I přesto se o něj
rodiče vzorně starají. Otec se jmenuje Wilbert Emilein Fenelus.
Jeho matka, Suzette Registe, pracuje jako služebná. Rodina
nevlastní dům ani zahradu, nepěstuje žádné plodiny ani nechová
dobytek. Patří k těm nejchudším ve městě.
Jak je to v současnosti se školou, kterou Sébastien navštěvuje?
Prostřednictvím projektu Arcidiecézní charity v Olomouci „Adopce na dálku“, který funguje na Haiti od roku
2005, je dnes podporováno asi 400 děti ve 4 haitských školách, a to ve městech Baie de Henne, Gonaives, Roche à
Bateau a Damassin. Díky podpoře přicházející z České republiky je dětem zaplaceno školné, uniformy a školní
potřeby. Zbylé finance jdou na podporu rozvoje celé školy.
Jedním z partnerů projektu Adopce na dálku jsou indické sestry „St. Joseph of Apparation“ (řádu sv. Josefa).
Dlouhou dobu se sestry i škola, kterou spravují, nacházely v centru města Gonavives, které bylo každoročně
sužované záplavami. (Školu v Gonavives navštěvuje také náš Sébastien). Díky přispění českých dárců byla
postavena nová škola pro 600 dětí na jiném místě, které je odolné proti zemětřesení i hurikánům. Čeští dárci
přispěli na stavbu školy nezanedbatelnou částkou 5 milionů korun. V loňském roce se podařilo vybudovat jak dvě
dvoupatrové budovy pro výuku, tak i přízemní stavby pro administrativu školy, kuchyň a jídelnu. Škola bude
slavnostně otevřena 1. září 2014.
Centrum svatého Josefa rovněž poskytuje nutriční, rehabilitační, sociální a jiné aktivity, které navštěvuje již dnes
několik desítek rodin. Pro pracovníky i návštěvníky bude fungování centra mnohem snazší a příjemnější díky
dostupné vodě. Po dvou letech se totiž podařilo najít vodu a vrt bude brzy osazen manuální pumpou. Mohlo by se
zdát, že se jedná o drobnost, nicméně od doby, kdy se začalo Centrum svatého Josefa stavět, se sestry řádu sv.
Josefa snažily o zajištění studny. Přestože pomocnou ruku přiložili i vrtaři české organizace Fidcon o. s., všechny
pokusy byly až do března neúspěšné. Strach, že centrum zůstane bez vlastního zdroje vody a bude plně závislé na
jejím dovozu cisternami, donutil místní pokusit se vykopat studnu vlastními silami. Pomocí krumpáče
a jednoduchých nástrojů se dostali do hloubky neuvěřitelných 20 m, k vodě však nikoliv. Úspěchem nakonec
skončila snaha americké organizace Water international, která vodu nakonec našla.
Arcidiecézní charita Olomouc přispěla na zajištění vody vyvrtáním studny částkou 130 000 Kč.
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Co víme o Haiti?
Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. Leží spolu s Dominikánskou republikou na ostrově Hispaniola v
Karibském moři (mezi Kubou a Portorikem). Na Haiti žije více než 9,72 milionů obyvatel, z nichž 80% žije pod
hranicí chudoby. I když porodnost na Haiti je poměrně vysoká (3,07 narozených dětí na jednu ženu), dětská
úmrtnost díky nedostatečné zdravotní péči dosahuje více než 7%. Výskyt AIDS rozšířený především mezi mladší
populací způsobuje velký problém ve společnosti, asi 280 tisíc lidí je infikováno virem HIV. Velkým problémem
zůstává vysoká negramotnost, odhaduje se, že pouze přes 53% populace nad 15 let umí číst a psát.
Kdo jsou partneři Arcidiecézní Charity v Olomouci, kteří s ní spolupracují na projektech zajišťujících kromě
jiného i vzdělání na Haiti?
Farnost Baie de Henne
V letech 2005 – 2010 byla tato farnost spravovaná českým misionářem Romanem Musilem, OMI. Od roku 2011 je
správcem haitský kněz Rodolphe Baltazar, OMI.
Ve spolupráci s P. Romanem a jeho farností byla realizována celá řada projektů na podporu komunity. Kromě
projektu „Adopce na dálku – Haiti“ to byly např. projekt „Čistá voda pro Baie de Henne“, dostavba ZŠ, projekt
„Střecha nad Hlavou“ a další.
Několik nadaných žáků z Baie de Henne je podporováno také na středních školách v Gonaives či Port au Prince.
Obláti Panny Marie Neposkvrněné
Řád Panny Marie Neposkvrněné na Haiti se stal partnerem Arcidiecézní charity Olomouc v roce 2007. Původním
záměrem bylo podpořit co největší počet farností po celé zemi. Vzhledem k obtížné komunikaci a velmi
komplikované logistice na Haiti byl celkový počet omezen na 4 farnosti v oblasti Les Cayes.
Centrum Sv. Josefa
Toto centrum je partnerem Arcidiecézní charity Olomouc od roku 2009. Je to instituce poskytující nejen vzdělání,
ale i sociální služby. Čtyři indické sestry z řádu St. Joseph of Apparation se starají o školu, nutriční centrum, šicí
centrum a centrum pro hendikepované.
Pár slov na závěr
V neděli 22. června proběhla v rámci pouti k sv. Janu Křtiteli benefiční akce, která byla založena na prodeji ručních
výrobků, které vlastnoručně vytvořili jak děti, tak dospělí z naší farnosti. Výtěžek této benefice bude použit na
podporu našeho Sébestiana. Celková roční částka na podporu adoptivního dítěte činí 6500,- Kč. Tu je potřeba
uhradit 9. 6. 2015. Děkujeme všem, kteří se do benefice zapojili - ať jako „výrobci“, tak jako štědří „kupující“.

Užitečné informace:
Koordinátorka projektů na Haiti
Kristýna Lungová; Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6,779 00 Olomouc
Tel.: +420 581 115 217; GSM: +420 739 500 402
kristyna.lungova@acho.charita.cz, adopce@acho.charita.cz; www.acho.charita.cz
Adopce na dálku - platbu proveďte na bankovní účet pro Adopci na dálku: 43 – 9935450227/0100
(KB) VS – konkrétní dítě; SS – konkrétní dárce
Další možnosti finanční podpory:
Projekt výstavby školy v Gonaives - č. účtu: 43 – 9935450227/0100 (KB); VS: 55555
Projekty na Haiti můžete také podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS HAITI na telefonní číslo: 87 777. Cena SMS je 30 Kč, na projekty bude připsána částka 27 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz.

Podle informací z webových stránek Arcidiecézní charity Olomouc www.acho.charita.cz a z přístupového portálu
adoptivních rodičů http://adopce.jsemvidet.eu/ napsala Lenka Špatná
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POHÁDKOVÝ LES
Charita Šumperk ve spolupráci s Centrem pro rodinu uspořádala
dne 7. června Pohádkový les. Tato akce se konala jako alternativa
k tradiční Charitní pouti, která se letos kvůli stěhování Charity do nových
prostor na Jeremenkově ulici nekonala. Program byl určen především
Tříkrálovým koledníkům - jako poděkování za jejich obětavou službu.
Srdečně však byly zvány i další děti, jejich rodiče či prarodiče.
Na trase od hrabenovské myslivny ke kostelíku Božího těla čekalo
na děti osm pohádkových bytostí, které pouštěly příchozí dál jen po
splnění mnohdy nelehkých úkolů. V cíli děti čekaly ohnivé ženy, u
kterých musely splnit
poslední
úkol
–
z jednotlivých indicií, které
získávaly po cestě, vyluštit
klíčovou větu a také do
připraveného
táboráku
nasbírat
trochu
dříví.
Ohnivé víly jim na oplátku
pomohly
s opékáním
špekáčků či jim nabídly něco z „kouzelného prostřeného ubrousku“,
kde si děti mohly vzít nějaké sladkosti či napečené buchty.
Po třetí hodině byla sloužena v kostelíku Božího Těla mše
svatá, která program měla završit. Ale protože příchozích bylo
opravdu hodně (jen dětí bylo kolem sedmdesáti) a někteří přišli na
mši opravdu „na knop“, tak si vychutnali opékání špekáčků a
občerstvení až po mši. Akce se zdařila jak díky skvělému slunnému
počasí, tak zásluhou všech, kteří se na akci podíleli organizačně a
odvážně se oblékli do kostýmů pohádkových postav. Pro děti a
mnohé dospělé to byl nezapomenutelný zážitek.
Lenka Špatná

Děkujeme všem, kteří se na pouti zapojili do benefičního prodeje - ať už jako vyrábějící, prodávající či
kupující. Z prodeje ručních výrobků, třešní a úžasných palačinek jsme získali úctyhodných 6 030,- Kč.
Rádi bychom Vás už dnes přizvali k pokračování úspěšného benefičního prodeje, kterým bychom
dofinancovali adopci našeho farního dítěte a popř. přispěli i na školní potřeby do školy v Gonaives.
Prosíme, abyste během letního zavařování připravili o skleničku či dvě více svých úžasných domácích šťáv
a zavařenin. Doufáme, že se v září společně setkáme na benefiční akci Džemování, abychom si navzájem
nejen ochutnali a ocenili své domácí výrobky, ale také přispěli dobré věci.
Srdečně zvou organizátoři benefice - Hana Havlíčková, Hana Heiserová, Jana Valentová a Lenka Špatná
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ
VII. ČÁST
„Muzeum žalmů“
V Jeruzalémě jsme také navštívili „Muzeum
žalmů.“ Je to místo, kde jsou vystaveny obrazy, které
namaloval nějaký židovský malíř a každý jeden obraz
znázorňuje jeden žalm. Tyto obrazy nebyly zajímavé
pouze svým krásným uměleckým zpracováním,
ale hlavně tím, že byly výsledkem autorova rozjímání
nad jednotlivými žalmy. Byly to vlastně takové
meditační obrazy. Když jsme se pak z muzea vraceli,
sdělovali jsme si své dojmy, to jak na nás vše
zapůsobilo a co jsme si třeba na základě viděného
uvědomili. O některé postřehy bych se opět rád
podělil:
V tradiční víře se může vytrácet smysl
pro transcendenci, (tzn. tajemno, něco, co nás
přesahuje). Bereme účast na mši svaté jako tradici –
v neděli se prostě jde do kostela. Proč tam ale jdu?
Vím, proč se třeba žehnám? Vím něco o symbolech
při mši svaté? Možná děláme často spoustu věcí
automaticky, aniž víme, nebo si uvědomujeme jejich
obsah.
Židé měli a mají velký smysl pro symboly.
Naše křesťanská víra vychází z židovství. Možná
proto, že jako křesťané ztrácíme smysl pro symboly,
ztrácíme víru. Možná nevíme proč chodit do kostela
nebo nerozumíme tomu, co se při mši děje. Možná i
to nás ovlivňuje.
„Pole pastýřů“
Také jsme s Janem navštívili Beit-Sahur,
malou arabskou vesnici blízko Betléma. V ní se
nachází tzv. „Pole pastýřů,“ což je místo, jak také
napovídá název, kde v době Ježíšova narození pásli
pastýři svá stáda.
Do Betléma nás dovezl autobus a z centra
jsme šli pěšky. Do Beit-Sahur to bylo asi dva
kilometry pěknou cestou. Po krátkém občerstvení

jsme trochu začali bloudit, tak nám jeden z místních,
tradičně velmi přívětivých, obyvatel ochotně pomohl
najít hledané místo – kapli na „Poli pastýřů.“
Kaple je malá, ale krásná. Ve stropě má
kulaté otvory, takže to vypadá, jako by zářila, a stěny
zdobí obrazy znázorňující betlémské události. Poblíž
kaple jsou jeskyně (uvnitř také upravené na
modlitební prostory), ve kterých pobývali pastýři.
Ve starozákonní době bylo v těchto místech i
pole Boáza, který na něm potkal Moabku Rút
(Rút,2.kap.).
Byl to další z krásných dnů. Jak už jsem se
zmiňoval, moc příjemná byla procházka touto
arabskou vesnicí – málo aut, klid, prostě venkovská
atmosféra.
Byl odtud také moc pěkný pohled Betlém,
který je vystavěný na kopci. Maria s Josefem neměli
snadnou cestu, zvlášť když Maria byla těhotná a
museli se ubytovat v jeskyni na kopci... Je nádherné a
zajímavé pozorovat krajinu a přírodu, která dává
evangeliu reálné obrysy. Pěkně to řekla jednou sestra
Romana (jedna ze dvou slovenských sester, které tu
sloužily), že „krajina je vlastně to, co se nemění.
I styl a způsob života je tu podobný jako v době
Ježíšově“ – například ty různé zvyky, ať už se zbytky
jídla, nebo námezdnými dělníky, o kterých už jsem se
zmiňoval dřív.
Pátek 14. 11. (a vodní dýmka)
Dnešní odpoledne jsem se vydal do uliček
starého města, protože jsem se chtěl podívat
po jednom typickém suvenýru z arabských zemí –
vodní dýmce.
Zastavil jsem se v jednom obchůdku a vyšel
odtamtud až po čtyřiceti minutách, během kterých
jsem se s prodavačem dohadoval o ceně. On mi
nabízel dýmku (zdejšími nazývanou argila)
vyrobenou v Sýrii (tyto prý patří mezi nejlepší) a
řekl, že cena je 300,- šekelů. Já měl v kapse ale
jenom 100,- šekelů – a tak jsme smlouvali. On mě

Strana 8

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 5, červenec/srpen 2014

skoro šacoval, ale víc ze mě opravdu nedostal a já
jsem ještě navíc nechtěl jenom dýmku, ale také
kleštičky na uhlí a tabák.
I když byl ten arabský prodavač (po skoro tři
čtvrtě hodině) červený a rozčilený, tak se nakonec
tvářil velmi spokojeně, že prodal, a já samozřejmě
velmi spokojeně, že jsem dobře koupil – podali jsme
si ruce a odešel jsem.

Na vysvětlenou bych jenom dodal, že místní
arabští prodavači mají velmi rádi smlouvání o ceně a
mnohdy jsou opravdu ochotní jít až třeba na třetinu
původní navržené ceny. Patří to k dalším, pro nás
často možná zvláštním, zvyklostem. A nutno dodat,
že pro ty, kdo se rádi hádají, to je zvyklost velmi
příjemná. :-)
P. Petr Káňa

Poutníci za Kristem

DOPISY DO ZÁHROBÍ
Je léto, čas cestování, lidé putují po celém
světě, investují do toho nemalé prostředky, svěřují je
více či méně poctivým cestovním agenturám a někdy
si i šťastně vracejí zpátky domů. Někdo těch pár dní
proleží na pláži, jiný se snaží navštívit co nejvíce
turistických atrakcí, aby měl svým sousedům o čem
vyprávět.
Mnozí vyrážejí na poutě, někteří dokonce
po stejných místech ve Svaté zemi jako vy. Ale i zde
je program těchto poutí zaměřen na to, abyste toho
co nejvíce viděli. Čím více svatých míst se navštíví,
tím lépe. Takové úsilí je pochopitelné – když už
do toho člověk ty peníze vrazí, chce, aby se to
vyplatilo, – leč marné. S opravdovou poutí, jakou jste
absolvovali vy, to nemá mnoho společného.
Představuji si, jak za úsvitu vstáváte z lůžek
a opouštíte svá skrovná hospodářství (kdo se o ně
postará ve vaší nepřítomnosti?), abyste urazili
dlouhou a strastiplnou cestu, nadto s nejistým cílem.
Chcete se setkat s novým prorokem, ale to není nijak
snadné. Nikdo neví, kdy a kde přesně vystoupí. Často
mění své plány a chová se nevypočitatelně. Jednou
hoduje na svatební hostině, podruhé naruší pohřební
průvod, někdy káže v synagóze, jindy na poušti nebo
na hoře. Mnohdy doslova uteče před davy svých
obdivovatelů a uchýlí se do ústraní, kde ho lze
vystopovat jen s velkými obtížemi (a uplacením jeho
učedníků).
Putujete od časného rána, leč slunce již stojí
vysoko na obloze a vy snášíte jeho žár. Jste
zaprášeni, unaveni, celí rozbolavělí, přesto vytrvale
pokračujete v cestě. Jsou s vámi i vaše děti; opravdu
nechápu, jak to vy i ony zvládáte. Nemáte dostatek
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v Městě Šumbarku
v desátém roce panování Václava Vrtošivého
vody, natož jídla, kráčíte bosi a cíl cesty je
v nedohlednu. Co vás jen přimělo k takové riskantní
aktivitě, co vám dává sílu ploužit se prachem cest a
urazit více mil, než jindy za celý rok?
Odpověď je naštěstí blízko. Již zdálky vidíte
velké prostranství pod nevysokým pahrbkem,
porostlé trávou, do níž s úlevou padáte. Není snadné
si tu najít místo k sezení, protože planina je dávno
zaplněna těmi, kdož dorazili před vámi. Nepokoušíte
se je předběhnout; nemáte na to sílu ani pomyšlení.
Jste rádi, že jste tu… a že je tu on.
Sice ho takřka nevidíte, protože se téměř
ztrácí v davu kdesi na vrcholku kopce, ale to není
podstatné. Nepřišli jste, abyste viděli nějakou
celebritu, nýbrž abyste zaslechli slovo života. Nikdy
nikdo tak nemluvil, to uznávají i farizeové. Nevím,
zda opravdu Ježíš mluví tak hlasitě, že ho všichni
slyšíte, anebo jde jeho slovo od úst k ústům a takto se
solidárně předává až na sám okraj zástupu. Obojí je
stejně velký zázrak. Zapomínáte na únavu a otvíráte
svá srdce. Sytíte svou duši a nedbáte na útrapy těla.
Taková je pravá pouť.
Mám rád putování a ušel jsem za svůj život
mnoho mil. Nikdy jsem nebyl ve Svaté zemi a také
rozličná poutní místa navštěvuji spíše náhodně.
Nikde, na žádném místě tohoto světa, nemám jistotu,
že potkám Krista a zaslechnu jeho hlas. Jediné,
co mohu dělat, je postupovat dle vašeho návodu. Je
potřeba vytrvale šlapat po kamenitých a špatně
značených stezkách a napínat uši. Není to otázka
jedné dovolené. Je to program na celý život.
Pavel Obluk

Podobně jako loni i letos jsme se v kněžském
společenství vydali na jednodenní výlet. Stalo se
tradicí, že červnovou děkanátní schůzi zaměňujeme
za příjemnější způsob trávení času, než je sezení u
stolu plného papírů. Není to však čas úplně
oproštěný od povídání o záležitostech našich
farností či děkanátu. Dává nám ale možnost sdílení
a obohacení se společnými zážitky.
Tentokrát jsme se rozhodli (navedení O.
Petrem z Hanušovic) vydat do Prahy na výstavu děl
Bohuslava Reynka, která probíhá až do konce
července ve Valdštejnské jízdárně. Ranním vlakem
jsme v úterý 24. června jeli do hlavního města a
zamířili rovnou na Malou Stranu.
A vkročili jsme do „jiného světa“... 330
malých obrázků vás vtáhne do neobyčejných
hloubek ducha umělce, který dokázal, navzdory
svému prostému životu a vystupování, úžasně vidět
svět kolem sebe a hlavně prorozjímat evangelium a
přelít ho na papír tak, že u každé z kreseb můžete meditovat klidně hodinu. Jeho tvorbu inspirovanou
především Písmem svatým a venkovskou přírodou tvoří hlavně grafiky vytvořené metodou tzv. suché jehly a
leptu, kolorované a nevelkých rozměrů, na které všichni, kdo nemají dokonalý zrak, budou potřebovat dobré
brýle (v pokladně si lze zapůjčit také praktickou lupu). Ovšem i v tomto je jejich kouzlo. Každý obrázek je
básnická čí možná lépe mystická perlička. Nic naturalistického, naopak, tisíce zdánlivě nahodilých čár, ze
kterých se vynořuje obraz velice strohý, ale pro naši představivost ohromně inspirativní. Když si pomyslíme,
že vše bylo ryté do kovových destiček v zrcadlovém obrácení, primitivními nástroji a tisknuté jen v několika
výtiscích v prostých domácích podmínkách, nestačíme se divit. Organizátoři výstavy několik rytin zvětšili do
obrovských rozměrů - na nich je dokonale vidět, jak velké množství tahů jehlou vyžadovala každá z nich.
Překvapující je i počet zhotovených děl.
Když se během procházky výstavou
zastavíte na balkonu jízdárny, můžete
zhlédnout zajímavý filmový dokument
o životě Bohuslava Reynka. Uvidíte v něm
obraz člověka prostého, který žil povětšinou
na vesnici, nejdéle v rodném statku u
Havlíčkova Brodu, a po jeho znárodnění se
živil jako zemědělský dělník, krmič
hospodářského zvířectva. Vyznává tam, že
vstává ve dvě v noci a že nejprve musí
připravit brambory prasatům, ošetřit stádo
koz a ovcí, podívat se na pole, teprve pak si
najde krátký čas na umění. Uvidíte však
výrazně i duši umělce a básníka, který žije ve
svém vlastním světě a jeho nitro je v
hlubokém kontrastu s neútěšným prostředím
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polorozpadlého vesnického statku
uprostřed
komunistické
reality,
ponořené prostě do reality Boží.
Uvidíte duši naplněnou pokojem,
která umí pronikavě vidět ve všem
duchovní rozměr. Pak i obrázek s
prozaickým tématem „Koza u silnice“
obsahuje něco nepopsatelného, co vás
zavede mimo prozaické uvažování...
Ovšem většina obrázků má tematiku náboženskou. Právě proto si na výstavě můžete také zakoupit
nádherné vydání Bible ilustrované Reynkovými grafikami. Je to ovšem vydání luxusní a velmi drahé, určené
spíše sběratelům. Pro nás však je každý z vystavených obrazů příležitostí vybavit si biblickou událost a
rozjímat, třeba se i modlit...
Jak je dobře, že člověk, který - jak nám říká název výstavy - měl být zapomenut, zapomenut není!
Jsem rád, že vám mohu tentokrát namísto knihy doporučit něco na prázdniny. Třeba vás cesty zavedou i
do Prahy... Pak určitě nezapomeňte na Valdštejnskou jízdárnu a výstavu REYNEK - GENIUS, NA KTERÉHO
JSME MĚLI ZAPOMENOUT. Je otevřená denně od 10-19 hod.
Přeji všem krásné prázdniny.
P. Slawomir

Římskokatolická farnost Bludov
Vás zve na

Pouť ke sv. Rozálii
(ochránkyni proti nakažlivým nemocem)

do kostelíčka Božího Těla
7. září 2014
Mše svatá 10:30 a 14:30
(Mše sv. u kostelíčka o prázdninách budou 12.7. a 2.8. v 15:00)

NEDĚLE 17. SRPNA
POUŤ PANNY MARIE NANEBEVZATÉ
V KOSTELE V RAPOTÍNĚ
9.00 hod. - POUTNÍ MŠE SVATÁ
14.30 hod. - půlhodinka duchovní hudby v kostele
15:00 hod. - pobožnost za obec a požehnání
Následuje farní odpoledne na farské zahradě.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
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Příměstské tábory – termíny: 7. - 11. 7. 2014; Téma:
Prázdninové povyražení se svatou Barborou“
Program najdete na http://sumperk.dcpr.cz/. Info: na 731 402 395.
Společné výlety pro rodiče s dětmi a všechny, kdo jsou dopoledne doma:






16. 7. 2014 – společný výlet do Losin
23. 7. 2014 – společný výlet ke Kostelíčku
30. 7. 2014 – společný výlet na Švagrov
6. 8. 2014 – společný výlet do Klepáčova
13. 8. 2014 – společný výlet do Koutů n. D.

Podrobné informace (časy odchodů či odjezdů, trasa, program, návrat) najdete na webových stránkách:
sumperk.dcpr.cz nebo na tel. 731 402 395
Společné programy pro školní děti
Rodiče děti dopraví na určené místo, zde si dítě i vyzvednou. Dítě si bere svoji svačinu a pití, peníze na
dopravu.
 4. 8. 2014 – pěší výlet se zábavnými úkoly (souvisejícími s kapličkami a kostely po cestě) – trasa:
Sobotín – Maršíkov – Velké Losiny
 8. 8. 2014 - pěší výlet se zábavnými úkoly (inspirovanými pověstí o postavení kostela Božího Těla) –
trasa: Hrabenovská myslivna – Kostelíček – Šumperk;
 10. 8. 2014 – tvořivé dopoledne na farním středisku
Podrobné informace (časy srazů či odjezdů, trasa, náplň programu, návrat) najdete na webových stránkách:
sumperk.dcpr.cz nebo na tel. 731 402 395
Psychologické a výchovné otázky náhradní rodinné péče - pro osvojitele i pěstouny pečující o děti
dlouhodobě či dočasně, i všem zájemcům, kteří uvažují o osvojení dítěte.
Datum a místo konání pátek 4. 7. 2014; 9:00 – 12:30 hodin v sále Poutního domu Stojanov.

30. 8. 2014 - Arcidiecézní pouť rodin a učitelů na Svatém Hostýně
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů K PANNĚ MARII
SVATOHOSTÝNSKÉ, která má být vrcholem roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu
30. srpna 2014 – Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a
vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok…
Na co se můžete těšit?
8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem
10.00 poutní mše sv. na venkovním pódiu - hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner, hudba Paprsky
Program pro pedagogy:
11.30 – 12.30 přednáška Eucharistie v životě učitele - přednáší Mons. Jan Graubner (Jurkovičův sál)
14.00 Cesta světla (sraz u sochy Božského Srdce Páně)
Program pro rodiny:
13.00 - 14.00 přednáška O vděčnosti pro manžele, rodiče a prarodiče - Františka Böhmová (Jurkovičův sál).
13.00 – 14.00 loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3)
13.30 - 15.00 Cesta pro manžele - připravují děkanátní centra pro rodinu
13.30 - pro děti jsou připravena stanoviště plné her a soutěží (louka za pódiem - připravují děkanátní centra
pro rodinu) – odměny a zmrzlina pro děti zajištěny
15.30 slavnostní požehnání v bazilice Panny Marie
16.00 - 17.00 koncert hudební skupiny Paprsky
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MARY MACKILLOP

SVĚTEC MÉHO SRDCE

(*15. 1. 1842, Melbourne – † 8. 8. 1909, Sydney, Austrálie)
Mary MacKillop byla římskokatolická
řeholnice, která se věnovala vzdělávání
chudých ve velmi náročných podmínkách
venkovských oblastí Austrálie. Inspirovala
tak řadu dalších žen, které se k ní připojily v
rámci první ženské náboženské kongregace
na australské půdě. Mary založila řád Sester
svatého Josefa od Nejsvětějšího Srdce
(Josefiánky) a vytvořila se svou kongregací
desítky škol pro chudé v celé Austrálii. Dne
19. ledna 1995 byla papežem Janem Pavlem
II. prohlášena za blahoslavenou a 17. října
2010 ji papež Benedikt XVI. svatořečil.
Mary, bulvárními listy označována jako
"neúprosná rebelka", se tak stala prvním katolickým svatým z Austrálie. MacKillop měla v katolické církvi
pověst neposlušné sestry, na několik měsíců byla prý dokonce z církve exkomunikována. Nejdříve chtěla svůj
řád vymanit z vlivu biskupa a odpovídat se přímo papeži, později upozornila úřady na pedofilního kněze ze své
diecéze. Mary MacKillop zemřela v roce 1909, sto let poté se arcibiskup z Adelaide Philip Wilson omluvil za
její křivé odsouzení. „Sestra Mary byla obyčejný člověk, který žil svatý život. Její motto ‚nedívej se nikdy na
nouzi, aniž bys něco udělal‘ je výzvou všem věřícím,“ řekl arcibiskup Wilson. Její odkaz dnes následuje přes
devět tisíc řeholnic v celé Austrálii.
Mary Helen MacKillop se narodila 15. ledna 1842 na předměstí Fitzroy u Melbourne. Jako nejstarší
z osmi dětí nesla odpovědnost za mnoho povinností v domácnosti. Rodiče byli skotští emigranti, kteří přišli
do Austrálie s vidinou prosperity, a zpočátku se zdálo, že se jejich sen uskuteční. Ale otcovy neuvážené
finanční projekty uvrhly rodinu záhy do bídy a trvalých obtíží s bydlením. Mary již v šestnácti letech začala
pracovat jako učitelka, aby pomáhala celé desetičlenné rodině. Věřila, že Bůh všechno, co dopustí, promění
v dobro. Nedovolila, aby ji zkoušky znechutily a změnily na přísnou a zamračenou ženu. „Nedokážu vám říct,
jak krásná je Boží vůle,“ napsala. A většinou – přestože i světci mají těžké dny – žila klidně a s radostí.
Měla průbojnou povahu, která jí dobře posloužila, když v křesťanském duchu učila děti farmářů,
horníků a železničních dělníků, kteří se usazovali v nových oblastech Austrálie. „Neodradila ji velká poušť,
obrovské vnitrozemí Austrálie, ani duchovní poušť, která zasáhla tolik jejích spoluobčanů. Odvážně
připravovala cestu Pánu v těch nejtěžších situacích,“ řekl Jan Pavel II. při jejím blahořečení v roce 1995.
Učila už deset roků, když jednoho dne přišel do školy inspektor, aby v její nepřítomnosti žáky zkoušel.
Bez toho, aby o tom někdo věděl, vydával její kolega Maryiny žáky za svoje a svoje žáky za její. „Její“ žáci
podali tak slabý výkon, že Mary propustili.
Mary se nechtěla pomstít. Tento podvod považovala za znamení, aby poslechla otce Juliana
Tennysona Woodse, kněze, který chtěl založit novou řeholní kongregaci. Přijala jeho pozvání a stala se nejen
první sestrou kongregace, ale i její představenou. Nový řád, kongregace Sester sv. Josefa od Nejsvětějšího
Srdce, měl jednoduché nekontroverzní poslání – žít v naprosté chudobě v závislosti na pouhých almužnách a
velkodušnosti dobrodinců, učit ty nejchudší v zemi a umožnit, aby katolická výchova byla dostupná všem
dětem. Řád rychle rostl a brzy se k Mary přidaly mnohé další sestry.
Přítomnost mladých sester oblečených ve velmi chudých hábitech, které žebraly na ulicích městečka
Adelaide i v odlehlých částech buše a které vyučovaly děti oděné v hadrech, byla pro mnohé katolíky
pohoršením. Na Mary – sestru Marii od Kříže – se množily nejrůznější pomluvy. Protože jí lékař kvůli jejím
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zdravotním obtížím doporučil užívat periodicky jako lék
whisky, pomlouvali ji, že propadla alkoholismu.
Těžkosti nastaly, když místní duchovní chtěli řídit
sestry, které vyučovaly v jejich oblasti. Byla to přirozená
reakce. Řehole byla nová a neověřená, regule nebyla ještě
schválena a sestry, mladé místní ženy, neměly vzdělání jako
řeholnice v tradičních řádech. Aby Mary problémy vyřešila
a zachovala jednotu řehole a svobodu vykonávat její poslání,
podstoupila dlouhou cestu lodí do Říma. Tam představila
pozměněnou reguli, kterou ona i další sestry slíbily dodržovat.
S velkou trpělivostí hovořila o kriticích a uznala chyby mladé
řehole i omyly z nezkušenosti. Zároveň mluvila upřímně o tom,
že řeholnice potřebují ochranu před zasahováním místních
duchovních. Mary zapůsobila na papeže Pia IX. a další
vatikánské úřady, takže nová řehole byla vyňata z biskupské
pravomoci a byla podřízena přímo Římu.
V té době začaly dvě řeholnice prohlašovat, že měly
vidění, a spoluzakladatel kongregace – otec Julian Woods –
jejich podvod neodhalil. Mary tvrdila, že tyto „mystičky“ jsou
falešné, ale Woods nedovolil, aby je propustila nebo aspoň
napomenula. Řím nakonec, na základě posouzení veškerých zpráv, odvolal Woodse jako představeného
kongregace Sester sv. Josefa od Nejsvětějšího Srdce. Kněz byl nazlobený a zraněný. Obvinil Mary, že zradila
řeholi, když přijala změny regule. Mary si však nepřipustila, aby jeho pomluvy a vytrvalé odmítání setkat se
s ní bylo důvodem k tomu, aby ho považovala za nepřítele, a nadále vedla řeholi k tomu, aby ho uznávala
a ctila jako svého zakladatele.
V roce 1870 Mary MacKillop nahlásila ve vedení své diecéze, že jistý duchovní obtěžuje děti
v církevní škole poblíž Adelaide. Kněz byl zbaven své funkce a poslán do Irska, ale Maryino jednání nezůstalo
bez následků. Přátelé kněze se snažili přesvědčit místního biskupa, aby řeholnici exkomunikoval
pro neposlušnost.
V roce 1871, jen čtyři roky po založení kongregace Sester sv. Josefa od Nejsvětějšího Srdce, se Mary
přiléhavě jmenovala Mary od Kříže. Klášter navštívil místní biskup s několika kněžími. Matka představená
s dětskou tváří čekala na jeho požehnání. Namísto toho ji však zavolali do kaple. Poklekla před zestárlým
a nemocným biskupem. Byl vůči Mary laskavý a podporoval ji, ale uvěřil falešným zprávám, vyloučil ji z řádu
a na pět měsíců exkomunikoval.
Později Mary napsala, že se v té strašné chvíli cítila jako ve snu: „Zdálo se mi, že si neuvědomuji
přítomnost biskupa a kněží. Vím, že
jsem je neviděla, ale cítila jsem
velikou lásku k jejich úřadu a
určitou úctu vůči rozsudku, který na
mne tehdy uvalili. Neumím ten pocit
popsat, ale byla jsem nesmírně
šťastná a cítila jsem se k Bohu blíž
než kdykoliv předtím. Byl to pocit
klidné, krásné Boží přítomnosti, na
který nikdy nezapomenu. Jestliže to
dopustil Bůh ve své velké lásce,
nemám důvod, abych špatně
smýšlela o těch, kteří to zavinili.
Byli pouze jeho nástroji.“
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O pět měsíců později, jen šest dní před smrtí, si biskup uvědomil, že ho podvedli, aby uvěřil lžím
o Mary. Přiznal svou chybu a obnovil její postavení. Bylo to lehčí, protože Mary proti němu nikdy nevyslovila
ani jediné křivé slovo, ani ho nepovažovala za nepřítele. Přestože noviny vynesly do světa křivdy, které
snášela, Mary se neradovala, že vyhrála. Jen vyjádřila zármutek, že její rehabilitace přišla za cenu podkopání
biskupovy autority.
I když Mary v průběhu jejího života kritizovali za to, že je tvrdohlavá a nevzdělaná obyvatelka
kolonie, tyto osobní útoky ji ani trochu nezlomily. Mary MacKillop věděla, kým je v Božích očích, a to ostatní
nebylo důležité. Duch svatý ji skrze opakované zkoušky vedl k tomu, aby vyrostla v ženu, která je dost silná
na to, aby ochránila mladou řeholi, její členky a všechny, kterým sloužily. Zakusit křivdu - někdy i ze strany
slušných, dobrých lidí – a reagovat laskavostí a odpuštěním, bylo téma její cesty ke svatosti.
V následujících letech sestry Josefiánky otevřely mnoho škol v celé Austrálii, na Novém Zélandu a
v Peru. Pracovaly také mezi strádající chudinou jakýmkoli způsobem, který se zdál přiměřený.
Jak Mary stárla, její zdraví se zhoršovalo, ale ona nemoci nedovolovala, aby ji rušila od práce mezi
sestrami a chudými. Během návštěv komunit na Novém Zélandu v roce 1901 ji postihla mrtvice a musela se
vrátit do Sydney, kde dne 8. srpna 1909 zemřela.
Papež Benedikt XVI. vyhlásil Mary MacKillop za svatou, protože se spoléhala na Boha, že ji bude
vést a chránit ve všech zkouškách, se kterými se setkala. Svým příkladem odpuštění, otevřenosti a klidné
důvěry položila řeholi na pevných základech a přinesla evangelium lidem, kteří o něm nikdy neslyšeli. Mary
pochopila, že těžkosti, se kterými se potýkala – ze strany lidí, kteří byli slepí, duchovně omezení anebo byli
jednoduše produktem své doby - byly obilím pro Boží mlýn a vybrousily její svatost. Její život nás vyzývá,
abychom „vše pokládali za radost“. Bůh použije naše zkoušky, aby vybudoval vytrvalost, která vede
k nekončící radosti, a dá sílu ke všemu, co je potřeba.
Anička Rozsívalová

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU
Je půl desáté a na náměstí se sjíždí pět cyklopoutníků (včetně jedné cyklopoutničky). Dáváme
pět minut pro případné opozdilce a vyjíždíme. I když máme nepochybně věkový průměr (lehce)
nad věkovým průměrem závodníků Tour de France, na rychlosti se to skoro nepozná. První zahřívací
stoupání Temenicí nás zbavuje ospalosti, následuje odpočinkový sjezd do Bohdíkova a od Raškova
k Boudě nás čeká desetikilometrové stoupání, které zvládáme v dobrém tempu. Polední Anděl Páně nás
již zastihne na Svaté Trojici, plné poutníků, kolařů ale i stánků s cetkami či sladkostmi a množstvím aut.
Dáváme „obídek“ na Severomoravské chatě, jedeme se napít k radioaktivnímu prameni (ať je vidět,
že záříme) a hajdy na poutní mši svatou. Je opravdu za co děkovat! Hodinku po mši sv. již sjíždíme
kopec z Hrabenova a koukáme na město, z něhož jsme před pár hodinami vyjeli. Dnes nám vyšlo
všechno: bezva lidi, počasí, krásná příroda… Díky a zas příště!!!
Po prázdninové přestávce bychom mohli v září ukončit cyklistickou sezónu výšlapem ze
Šumperka přes Vernířovice k horní nádrži elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách. Sraz dne 13 .9. 2014
v 8:30 hod. u hotelu Grand (bude ještě připomenuto v zářijovém čísle Tam&Tamu).
Jiří Novák
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V SOBOTU 28. ČERVNA BYL VYSVĚCEN NA KNĚZE FRANTIŠEK PONÍŽIL. NÁSLEDUJÍCÍ DEN SLOUŽIL
V RAPOTÍNĚ SVOJI PRIMIČNÍ MŠI SVATOU. PŘINÁŠÍME VÁM MINI FOTOREPORTÁŽ.
OTCI FRANTIŠKOVI VĚNUJEME JAKO NAŠE PŘÁNÍ KRÁSNÝ ÚRYVEK Z ROZJÍMÁNÍ PAPEŽE
BENEDIKTA XVI. A PŘEJEME, ABY KAŽDÝ DEN VYTRVALE REALIZOVAL ONO "ANO",
KTERÉ VYSLOVIL V SOBOTU V KATEDRÁLE.

USKUTEČNIT SE SKRZE "ANO"
Sjednocení s Ježíšem předpokládá odříkání. To
znamená, že si nechceme vynucovat naši cestu
a naši vůli, že si nepřejeme se stát tím či oním,
ale že se cele svěříme Jemu. A to všude tam a
tak, jak On chce, abychom mu sloužili. (…)
V “ano” vysloveném při kněžském svěcení jsme
se naprosto zřekli své touhy po autonomii, po
seberealizaci. Den za dnem je však třeba naplňovat toto velké "ano" v malých odříkáních a v
malých "ano". "Ano" těch malých kroků, které
dohromady tvoří velké "ano", bude možné
dělat bez hořkosti a sebelítosti, pouze pokud
bude Kristus skutečně středem našeho života,
pokud s ním vstoupíme do důvěrného vztahu.
V začátku snad ona odříkání mohou způsobovat bolest, později však zakoušíme rostoucí
radost z přátelství s Ním stejně jako malá či
velká znamení jeho lásky, které nám stále dává. "Kdo sám sebe ztratí, nalezne se." Pokud se
odvážíme ztratit sami sebe pro Pána, zakusíme,
jak pravdivé je jeho slovo.
Benedikt XVI.
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AWER TOUR s. r. o.
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297,
mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz

--------------------------------------------------------------------------Vás zve na pouť do

SVATÉ ZEMĚ
s P. Milanem Palkovičem

22. 10. – 29. 10. 2014
Cena: 18.760 Kč + 70 USD

v termínu:

NA POKRAČOVÁNÍ

OHLÉDNUTÍ ZA KLAUZUROU
(Kniha

Moje první setkání s touto knihou se
uskutečnilo v pátek odpoledne ve velké sakristii
šumperského kostela. Bylo to někdy na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století,
v době, kdy se pod záminkou nácviku zpěvu žalmů
konaly katechetické a formační schůzky děvčat.
Kniha byla v modrém obalu, ve strojopise, na
průklepovém papíře. Četly jsme ji po několik
měsíců na pokračování. Tenkrát jsem příliš
nepřemýšlela, jestli „je to pravda“ nebo ne. Jedna
kamarádka mi až o dost později svěřila, že těm
popisům klášterního života nevěřila. Jiná zbožná
duše mi nedávno řekla, že román v našem časopise
nečte, protože jí téma řeholního života přijde příliš
závažné, než aby se o něm četlo v románech. Snad
se mi podaří v tomto článku oběma odpovědět.
Bylo to právě na počátku mého života
v komunitě, kdy se mi dostala tato kniha do ruky
podruhé. Dala mi ji moje novicmistrová. Teprve
tehdy jsem mohla srovnat, co je básnická licence a
co je opravdu součástí klášterního života. Během
celého čtvrtstoletí, které žiji v klášterní komunitě,
jsem se ke Klauzuře mnohokrát vracela. Kniha mě
vždy dokáže potěšit, povzbudit, a dodá mi odvahu.
Autorka předkládá vtipným a lehce čtivým
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a já)

způsobem hluboce pravdivý obraz života komunity
lidí, kteří se snaží žít své křesťanství naplno. Kniha
je psána v době těsně před Druhým vatikánským
koncilem, přesto (a nebo právě proto?) je
prostoupena duchem obnovy, kterou právě koncil
potvrdil a nabídl celé církvi. Klášterní zvyky, které
autorka popisuje, tvoří kolorit knihy. Podklady pro
svou knihu pravděpodobně čerpala z některé řeholní
komunity ve svém okolí, poctivá příprava je
znatelná, ale je možné, že čerpala i u jiných řádů.
Několik maličkostí „není pravda“: například procesí
se svícemi je typické pro kláštery karmelitek,
dominikánky se také většinou při procesích řadí od
služebně nejmladších, představená jde vždy
poslední. Dále například „není pravda“, že by
novicky v každém klášteře musely mlčet o svém
původu, o své rodině, předchozím životě. Také to
rozhodně není a nikdy nebylo se vstupem do
kláštera tak, že „se sem prostě přicestuje“. Tyto
detaily jsou fiktivní, bez nich by se ale těžko dala
vystavět tak poutavá románová zápletka.
Ale to jsou jen maličkosti. V knize jsem
našla velmi mnoho pravdivých postřehů, pravd,
které jsou vyjádřeny v lehké nadsázce, a přesto
velmi přesně vystihují podstatu věci:







Autorka chce čtenářům něco říct o tom, že
řeholní
život
je
nedílnou
součástí
křesťanského způsobu života, že není něčím
„nenormálním“, že je plně lidský. Že není
možný jako náhražka, ani není možné jít do
kláštera z nešťastné lásky, proto, že někdo
nenašel partnera pro manželský život, nebo
z nějakého jiného důvodu než že dotyčnou
(dotyčného) volá Bůh. Řeholní život v církvi
je vždy odpovědí na Boží povolání, které je
pro každého člověk zvláštní, na míru šité, a
vždy je voláním lásky, pro lásku.
Velmi pěkně je zde vykreslena podstata
řeholního povolání. My, kteří si ještě
pamatujeme nábory na vojenské školy, nábory
pro práci v dolech – ostatně i dnes armáda,
policie i jiné instituce verbují nové členy –
bychom někdy mohli mít pocit, že církev také
dělá „nábory“ do seminářů a klášterů. Není to
tak. Jediný, kdo k zasvěcenému životu a
službě v církvi povolává, je Bůh. My ostatní
můžeme zvát, radit, sdílet svou vlastní
zkušenost, ale ten, kvůli komu se vstupuje do
duchovního povolání je jen a jen Bůh. A
nemůže to být ani služba lidem, i když ta je se
službou Bohu vždy nedílně spojená. Proto je
velmi pravdivé, když autorka vkládá do úst
jak představené, tak spirituála, slova, která
mají čekatelky spíše od vstupu do kláštera
odradit, než by je jakkoli „lanařili“. Moudrá
novicka Gratia to říká krásně své spolusestře:
„Buď jsi zde z lásky k Bohu, anebo jednoho
dne ztroskotáš.“ A i to, jakým způsobem je
přivedena k řeholnímu povolání hlavní
hrdinka knihy, je pravdivým svědectvím, jak
to opravdu v životě chodí. Stává se, že Bůh
vede lidi cestami, které by si sami určitě
nevybrali, ale nikdy je do ničeho nenutí.
Velmi se mi líbí scéna, kde Matka Amabilis
říká postulantce Eileen: „Zdraví je první
podmínka, sestro Eileen, to sama poznáte.
Život v klášteře je i v nejlepším případě
vyčerpávající. Kdo má slabé nervy, nepatří
k nám a komu se už v postulátě nebo
v noviciátě zjevil sv. Dominik, toho pošleme
s laskavým upozorněním zase domů.“
Vystihuje zde nutnost, aby člověk, který chce
žít hlubokým duchovním životem, stál pevně
oběma nohama na zemi. Přesto, že někteří
jedinci mohou být obdařeni soukromým
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zjevením, Bůh nás vede prostřednictvím
zjevení, které bylo svěřeno církvi v Písmu
svatém a v učení apoštolů a jejich nástupců.
Zdravý duchovní život se vždy musí opírat o
solidní a objektivní základ. A to jak v rovině
víry, tak v rovině běžného lidského života.
Má-li být někdo řeholníkem, musí být nejprve
křesťanem, a má-li být křesťanem, musí být
nejprve člověkem.


Hluboká lidskost, jakou svým postavám
autorka připisuje, je skutečně podstatnou
vlastností každé dobré řeholnice, každého
dobrého řeholníka. Pokorná pravdivost,
s jakou si sestra Alžběta je vědoma svých
schopností („To jsem já zavedla.“), moderní
uspořádání hospodářství a vůbec, její zdravý
selský rozum, to je něco opravdu
dominikánského.



V závěru knihy najdeme krásný příklad
dominikánské pravdivosti, kdy hlavní hrdinka
mluví se sestrou Marií Klárou: „Ale to přece
byla pravda!“ řekla jsem udiveně. „Právě!“
potvrdila Marie Klára, „tys jednala správně
dominikánsky, aniž bys o tom věděla. Veritas
– a proto tě nechali v klášteře a mne zdarma
k tomu.“ Život v pravdě má velmi mnoho
aspektů, a člověk, který se snaží pravdu o
sobě hledat, má možnost ji najít. Bůh opravdu
pomůže tomu, kdo si chce přestat něco
nalhávat.



Na řádcích knížky je řeč o takovém způsobu
křesťanského života, ve kterém se lidé
dobrovolně zříkají manželství. Přesto se v
knize vždy mluví o manželství s velikou
úctou. Nikdo se nemá rozhodovat pro celibát
proto, že manželství považuje za něco méně
dokonalého, nebo proto, že se mu nepodařilo
najít vhodného partnera. Do kláštera nesmí
vstupovat ani proto, že utíká před
manželstvím, se kterým nesouhlasí. Mám
zkušenost, že velká většina lidí, kteří mě
osloví, se ptají právě na to, jak to máme se
sexem, jestli nám nechybí partner, děti. I na
tuto otázku můžeme najít v knize odpověď.
Jednak v tom, že se tam o sexu zas až tak moc
nemluví. A už to je odpověď, protože to
opravdu není něco, co by myšlení řeholnice (a
stejně – domnívám se – ani většinu jiných
lidí) trvale zaměstnávalo. Život má i jiné
aspekty. Přesto se však v knize setkáme i
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s vtipně podanou, ale hluboce pravdivou
odpovědí, která míří k naplnění smyslu lidské
sexuality. Sestra Betty vyjadřuje svou touhu
stát se matkou malých čínských dětí. A to je
cílem: mateřství a otcovství. I současný papež
František řekl ve své promluvě k řeholním
sestrám, že žádná řeholnice nesmí být starou
pannou. Povoláním řeholní sestry je, aby byla
matkou. Naše sexualita nesmí být odřezána,
potlačena, ale musí být proměněna do
duchovní plodnosti, kde nachází své naplnění.




Sliby evangelních rad jsou však tři, není to jen
čistota. A i o tom kniha mluví velmi pravdivě.
Stojí za to si uvědomit, že evangelní rady
nejsou jen pro řeholníky, týkají se v širším
smyslu všech Kristových následovníků.
Nejobtížnější je rada poslušnosti – a z ní
vyplývající slib. Poslušnost vůli Boží se však
týká každého. Negativní příklad vidíme na
sestře Ritě. Tato zbožná duše si myslí, že ví,
jakým způsobem se má Bohu co nejvíc
zalíbit. Ale Boží vůle není to, co je pro nás
nejobtížnější, co je vždy a za všech okolností
„lepší“ (podle toho, jak to vidíme my…), ale
Boží vůle pro nás je to, co je naší přirozenou
povinností, co nám ukládá Desatero, co od
nás vyžaduje náš životní stav, naši
představení. Vzdor proti představeným nikdy
nevede k Bohu, ani tehdy, když děláme něco
daleko zbožnějšího, dokonalejšího, lepšího.
Možná ale neděláme to, co dělat máme.
V drobnostech: není potřeba trhat rekordy
v klečení jako sestra Marie Klára, spíše je
potřeba se při společné modlitbě chovat tak,
aby i ostatní se mohli modlit a nebyli rušeni
naší „zbožností“. A ve větších věcech?
Podobně jako románová sestra Eileen, i
Dolores Hartová se chtěla zříci svého
„světského“ povolání. Ale nic, co nám svěřil
Bůh, není „světské“. Přichází-li mladá žena
do kláštera, nabízí tím Bohu všechny své
schopnosti (které jí ostatně dal on sám). Dává
je k dispozici a představení mají před Bohem
zodpovědnost, aby je správně rozeznali a
využili ve službě Bohu a lidem.
I o chudobě – v evangelním smyslu slova – je
v knize zmínka. „Jen ten, kdo sám žil
v klášteře, ví, co to znamená stát se najednou
chudým, ale netrpět nouzí. Je to jiná chudoba
než ve světě. Chudí v Chicagu a v jiných
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světových velkoměstech usilují alespoň o to,
aby se své chudoby zbavili. A vším právem.
My se ale máme snažit být vždy bez
požadavků a nemít nic vlastního.“ I tyto věty
mohou něco říct tomu, kdo jim chce rozumět.


Lidi také často zajímá, jaký máme denní řád,
konkrétně, kdy vstáváme. Všimněte si, že i
tohoto tématu se kniha dotýká. Pro dívku,
která přichází, se zdá hodina budíčku něčím
úděsným. Ale postupně se dopracuje až
k tomu, že ranní půlhodina rozjímání je pro ni
jednou z nejcennějších chvil dne. Život
v komunitě vyžaduje vždy určitá pravidla,
řád. Ale není to řád pro řád, je to pomůcka,
abychom všichni mohli dělat to, co máme. To,
že v klášteře usnadňuje orientaci v čase
znamení zvonku, je věc čistě praktická. Vždyť
ve škole je to také tak, ne? A ani tento řád
není podstatou řeholního života. P. Donatus to
naznačuje ve své vtipné odpovědi na otázku
„Na co teď zvonilo?“ „Okamžik, už vím,
hodina kokrhání.“



Pro nás, kteří ještě pamatujeme dobu, kdy
v socialistickém Československu nebylo
možné veřejně vstupovat do řeholí, byla velmi
silná poznámka sestry Gratie o tom, že hábit
není podstatnou součástí řeholního zasvěcení.
„Opravdu nezáleží na úboru, Eileen. I
kdybychom musely jednou všechny do civilu,
před Bohem se nic nemění.“ Jsou
společenství, která z různých důvodů řeholní
oděv buď úplně odložila, nebo jej v některých
situacích nepoužívají (např. proto, aby se
sestry dostaly i do míst, kam by se v hábitu
nedostaly), ale skutečná podstata řeholního
zasvěcení je jinde. Řeholní oděv, rozvrh dne,
zvyky, které doprovázejí určité úkony, to vše
sice k řeholnímu životu patří a pro lidi zvenčí
je to něco, čeho si okamžitě všimnou, ale
věřte mi, kutna mnicha nedělá...



Dalším podstatným tématem, které autorka
v knize krásně vykresluje, je potřebnost, ba
nutnost humoru pro zdravý lidský – a tedy i
křesťanský – život. Humor přivlastňuje
autorka
nejen
představené
kláštera,
spirituálovi a dalším postavám svého románu,
ale dokonce i Pánu Ježíši. „Zbožný konvent se
smál a také P. Donatus se usmíval. A mohu
s jistotou tvrdit, že se náš Pán v nejsvětější
svátosti smál s námi. Vždyť on není



zamračenou modlou, nýbrž laskavým Bohem
s lidským srdcem.“

„normální“ rodinou toho má společného
daleko víc, než rozdílného.

A na závěr, nejdůležitějším svědectvím o
Kristu je to, jak se my křesťané máme mezi
sebou rádi. „Podle toho všichni poznají, že
jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě
navzájem.“ (Jan 13, 35). Consilia Maria
Lakotta nám představuje komunitu žen, které
jsou rozdílné téměř ve všem myslitelném, ale
jedno mají společné: snaží se žít podle
Kristových slov. A jak to mezi nimi vypadá?
Jistě, jsou zde i rozmíšky, ale je zde
odpuštění. Každý večer je možné tichým
gestem dát najevo, že si navzájem
odpouštíme. Je možné se omluvit. Klášterní
„kapitula pro přestupky“ se někomu může
zdát obřadná. Sestra Eileen má zprvu také
problém, proč se má vyznávat z něčeho, co
přece není hřích. Ale je to vlastně způsob
(slavnostní, obřadný), jak říci těm, se kterými
žiji: „Promiň“. Omluvit se, začít znovu. A
vzpomeňme na slova papeže Františka. Jeho
recept na šťastný rodinný život spočívá
v používání tří prostých slov: prosím, děkuji,
promiň. Klášterní společenství je rodinou, a s

Ke slovům papeže se těžko něco dodává.
Přesto chci říct, že jsem velmi ráda, že náš
Tam&Tam uveřejnil knihu Klauzura, vstup
zakázán. Kdo z vás ještě neměl čas nebo odvahu si
ji přečíst, vytáhněte si staré Tam&Tamy, sedněte si,
přečtěte si ji. Bůh, který dal člověku schopnost
milovat, dal člověku i schopnost o lásce mluvit, a
dal mu i schopnost se smát. A každému z nás dal
určitý úkol. Někdy nás k němu vede prapodivnými
oklikami a někdy se nám tiše usmívá, jak se
lopotíme s hádankami, které nám staví do cesty. Náš
Bůh je Bůh laskavý a Bůh věrný. Nechme se jím
vést. Stojí to za to. A jestli si teď někdo z vás –
mladých, a ještě „nezadaných“ - říká: „No, já tedy
určitě ne!“, zkuste se na chvíli přestat bát Boží vůle
a zkuste se zadívat na chvíli Bohu do očí a zeptat se:
„A kudy mě povedeš teď?“ Ale tato kniha je psána
pro všechny. Život s Bohem, křesťanský život, je
život plný překvapení. Život s Bohem je vždy cestou
ke svobodě. Je to vždy život v pravdě. Přeji všem,
aby s pomocí Boží pravdu o sobě našli a měli sílu za
ní jít.
Diana Eliška Kopřivová, dominikánka
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