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Zajisté, Excelence!

... a mnoho dalšího

Měsíc říjen je spojen s modlitbou růžence.
Zároveň je to příležitost připomenout si tři velké
bitvy, které zachránily křesťanskou Evropu. V bitvě
u Poitiers 10. října 732 byl zastaven vpád
muslimských vojsk do nitra Francie, 7. října 1571
v bitvě u Lepanta byla poražena obrovská turecká
námořní flotila a 12. září 1863 byla zastavena
turecká expanze u Vídně. Nebýt těchto tří vítězství,
asi by dnes mapa Evropy vypadala jinak. Možná tak,
jak si ji představuje současný Islámský stát
v Levantě. V současné době si opět uvědomujeme,
že mír není samozřejmou věcí, ale že se za něj musí
bojovat, jak nám připomíná papež František.
To si uvědomoval i papež
Pius V., když
v roce 1571 mobilizoval křesťanskou
Evropu
k modlitbě růžence.
Tak
jako
v případě oněch
tří bitev se nejednalo jen o sílu
spojených paží,
ale hlavně o sílu
spojených rukou a
srdcí. Tak jako je
mocná přímluva
Panny Marie, tak
je mocná i modlitba růžence. Je
naší
nejsilnější
zbraní.
Potkal
jsem se tento týden s polským knězem Tomášem, který působí
na Ukrajině v oblasti Doněcka. Tam jsou
ve válečném stavu dokonce strany hlásící se
ke křesťanství. I on mě prosil o modlitbu a já tuto
prosbu předávám vám, čtenářům. Zároveň možná
probíhají naše soukromé války v našich farnostech,
obcích či rodinách. Nedávno mi jeden farník
v souvislosti s volbami ohlásil, že nastala předvolební válka. I tam všude je potřeba modlitba růžence
– naše nejmocnější zbraň.

1. října

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve

2. října

památka svatých andělů strážných

4. října

památka sv. Františka z Assisi

5. října

27. neděle v mezidobí

6. října

sv. Bruna, kněze

7. října

památka Panny Marie Růžencové

9. října

sv. Jana Leonardiho, kněze

11. října

sobotní památka Panny Marie

12. října

28. neděle v mezidobí

14. října

sv. Kalista I., papeže, mučedníka

15. října

památka sv. Terezie od Ježíše, panny a
učitelky církve

16. října

sv. Hedviky, řeholnice
sv. Markéty Marie Alacoque, panny

17. října

památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

18. října

svátek sv. Lukáše, evangelisty

19. října

29. neděle v mezidobí

21. října

bl. Karla Rakouského

22. října

sv. Jana Pavla II., papeže

23. října

sv. Jana Kapistránského, kněze

24. října

sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

25. října

slavnost výročí posvěcení kostela

26. října

30. neděle v mezidobí

28. října

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. října

bl. Marie Restituty Kafkové, panny a
mučednice

31. října

sv. Wolfganga, biskupa

P. Milan Palkovič
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Drazí čtenáři, na první stránce časopisu je dnes vzácná ikona Matky Boží s Ježíšem, nacházející se v římské
bazilice Panny Marie Větší. Říká se ji Salus Populi Romani - Spása římského lidu. Před tímto obrazem se
často modlívá svatý otec František. Zajíždí tam pravidelně před všemi důležitými událostmi svého
pontifikátu. Buďme tam duchem s ním i v těchto dnech, kdy se v Římě koná synoda věnovaná rodině.
V únoru papež napsal všem rodinám dopis, ve kterém nás o modlitbu naléhavě žádá. Otiskujeme vám ho zde
a připojujeme k němu dvě nádherné promluvy k rodinám, které Svatý otec pronesl na setkáních s rodinami
v Římě. Kéž jsou pro nás inspirací k rozjímání a pomohou nám činit z našich rodin prostředí lásky podle
Božího plánu. Papežovy rady jsou velmi konkrétní... Můžeme si je společně přečíst v rodinách, obohatit naši
rodinnou modlitbu či nedělní odpočinek, přidat po kouscích k růženci. Snad i toto bude hodnotný přídavek
z naší strany k římské synodě. Pán ať vám žehná!
P. Slawomir

Drahé rodiny,
stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil
o jednom setkání, které se, jak známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu.
Jde o mimořádné valné zasedání biskupské synody svolané proto, aby se
prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci evangelizace“.
Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, že čelí i novým
pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. Do tohoto významného setkání je
zapojen celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené osoby a věřící laici z místních
církví na celém světě. Všichni se na jeho přípravě aktivně podílejí konkrétními
připomínkami a nepostradatelným přínosem modliteb. Více než kdy jindy je
podpora modlitby nezbytná a důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny. Toto
synodní zasedání se totiž bude zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání
v církvi a společnosti, problémům manželství, života rodiny, výchovy dětí a roli
rodin v poslání církve. Takže vás prosím, abyste intenzivně prosili Ducha
Svatého, aby dal světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich náročném úkolu.
Jak víte, po tomto mimořádném synodním zasedání bude po roce následovat řádné zasedání, které je pokračováním
v tématu rodiny. V této souvislosti se ve Filadelfii v září 2015 uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme se tedy
všichni společně, aby těmito událostmi církev vykonala opravdovou cestu rozlišování a osvojila si odpovídající
pastorační prostředky, aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve světle a síle, vycházejících z evangelia.
Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu. Evangelista Lukáš vypráví,
že Panna Maria a svatý Josef v souladu s Mojžíšovým zákonem přinesli do chrámu dítě, aby je obětovali
Hospodinu, a že dva staří lidé, Simeon a Anna, pohnuti Duchem Svatým, jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše
(srov. Lk 2,22-38). Simeon ho vzal do náručí a děkoval Bohu, protože konečně „uviděl“ spásu; Anna přes
pokročilý věk najde novou sílu a začne všem vyprávět o dítěti. Je to nádherný obraz: mladí rodiče a dvě staré osoby
se setkají díky Ježíši. Ježíš opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! On je nevyčerpatelný pramen takové
lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost a zármutek. Na vaší rodinné cestě sdílíte mnoho krásných
okamžiků: jídlo, odpočinek, domácí práce, zábavu, modlitbu, cestování a poutě, skutky solidarity… Ovšem, chybí-li
láska, chybí radost. A tu pravou lásku nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, které nám poskytuje světlo na naší
cestě; dává nám Chléb života, který je nám oporou při každodenní námaze na naší cestě.
Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným pokladem, který obohatí církev. Děkuji
vám a prosím vás i o modlitby za mne, abych mohl sloužit Božímu lidu v pravdě a lásce. Ať vás všechny stále
provází ochrana blahoslavené Panny Marie a svatého Josefa a pomáhá vám, abyste kráčeli sjednoceni v lásce a
vzájemné službě.
Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou rodinu.
Ve Vatikánu 2. února 2014
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Rodino, prožívej radost z víry
Papež František na setkání rodin, nám. sv. Petra. 26. 10. 2013
Drahé rodiny, buďte vítány v Římě a dobrý večer!
Připutovaly jste z mnoha částí světa, abyste vyznaly svoji víru
u hrobu sv. Petra. Toto náměstí vás přijímá a objímá: jsme jeden lid,
jedna duše, povoláni Pánem, který nás miluje a je nám oporou.
Zdravím také všechny rodiny, které jsou s námi spojeny televizí a
internetem, takže toto náměstí pozbývá hranic!
Chtěli jste, aby toto setkání mělo motto „Rodino, prožívej
radost víry“. Ten název se mi líbí. Slyšel jsem vaše zkušenosti, vaše
vyprávění. Viděl jsem mnoho dětí i prarodičů. Pocítil jsem bolest
mnoha rodin, které žijí v situaci chudoby a války. Slyšel jsem mladé
lidi, kteří chtějí i přes nemalé těžkosti vstoupit do manželství. Ptejme
se tedy: jak je možné žít dnes radost víry v rodině. Je možné žít tuto
radost nebo ne?
1. Z evangelia sv. Matouše nám přichází vstříc toto slovo:
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím“ (Mt 11,28). Život je často namáhavý. Práce je úmorná,
hledání práce je úmorné. Avšak tu největší tíži v životě působí nedostatek lásky. Nedostat úsměv, nedojít přijetí,
způsobuje těžkost. Je mlčení, které tíží, někdy i v rodině, mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci.
I námaha je bez lásky mnohem tíživější. Myslím na opuštěné staré lidi, na rodiny, které se souží, protože se jim
nedostává pomoci v péči o ty, kteří potřebují zvláštní starostlivost. „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi“, říká Ježíš.
Drahé rodiny, Pán zná vaše námahy: zná je. A zná tíži našich životů. Pán však zná také naši hlubokou
touhu dojít radosti občerstvení! Pamatujete? Ježíš řekl: „Aby se vaše radost naplnila“ (Jan 15,11). Ježíš chce,
aby se naše radost naplnila! Řekl to apoštolům a opakuje to dnes nám. To je tedy první věc, kterou chci dnes večer
s vámi sdílet, totiž Ježíšova slova: Pojďte ke mně, všechny rodiny světa, a já vás občerstvím, aby se vaše radost
naplnila. Tato Ježíšova slova neste domů, neste je v srdci, dělte se o ně v rodině. Zvou nás, abychom šli za Ním,
abychom se vzájemně obdarovávali radostí.
2. Druhé slovo beru z obřadu udělování svátosti manželství. Kdo uzavírá svátostný sňatek, říká: „Slibuji,
že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.“
Snoubenci v té chvíli nevědí, co se stane, nevědí, jaké radosti a jaké bolesti je čekají. Vydávají se jako Abraham
na společnou cestu. A to je manželství! Vydat se na společnou cestu, ruku v ruce, a přitom se svěřit do velkých
rukou Páně. Ruku v ruce, vždy a po celý život! A nedat šanci provizorní kultuře, která krájí náš život na kousky!
S touto důvěrou ve věrnost Boží čelit všemu, beze strachu, zodpovědně. Křesťanští manželé nejsou naivní, znají
problémy a protivenství života. Nemají však strach vzít na sebe svoji odpovědnost před Bohem a společností, aniž
by utíkali nebo se izolovali či zříkali poslání založit rodinu a přivést na svět děti. – Ale dnes je to těžké, otče…
Jistě, je to těžké. Je zapotřebí milosti a milost nám dává svátost! Svátosti nejsou životní dekorací! Ó, jak krásná
svatba, krásný obřad, krásná slavnosti… Toto však není svátost, to není svátostná milost. To je pouhá dekorace!
A milost není na ozdobu života, nýbrž k tomu, aby nám dala sílu pro život, učinila nás odvážnými, abychom mohli
jít dál! Nikdy se tedy neizolovat, vždycky spolu. Křesťané si udělují svátost manželství, protože si uvědomují, že ji
potřebují. Potřebují ji, aby byli sjednoceni a plnili poslání rodičů. „V dobrém i ve zlém až do smrti.“ Tak to říkají
manželé ve svátosti manželství, během níž se modlí společně i s celým společenstvím. Proč? Protože se to tak dělá?
Nikoli. Činí tak, protože to potřebují na dlouhou cestu, kterou se mají společně ubírat. Dlouhou cestu, nikoli po
kouskách, ale nastálo. A potřebují pomoc Ježíše, aby kráčeli s důvěrou, aby se denně vzájemně přijímali a každý
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den si odpouštěli! A toto je důležité: umět si v rodinách odpouštět, protože všichni máme nedostatky, všichni!
Někdy děláme nedobré věci, které druhým ubližují. Je třeba mít odvahu žádat omluvu, když v rodině chybujeme …
Před několika týdny jsem na tomto náměstí řekl, že rodina, aby mohla prospívat, musí nutně užívat tři
slova. Chci je zopakovat. Tři slova: dovol, děkuji a promiň. To jsi tři klíčová slova! Žádejme o dovolení, abychom
v rodině nepůsobili potíže: „Smím udělat toto? Nebude ti to vadit?“ Děkujme, děkujme z lásky! Řekni, kolikrát
denně děkuješ svojí manželce a svému manželovi? Kolik dní projde bez poděkování, bez vyslovení slůvka díků? A
poslední je omluva. Všichni chybujeme a někdy se v rodině a v manželství někdo urazí a někdy – jak se říká – létají
talíře! Říkají se silná slova. Poslyšte však tuto radu: nikdy neskončete den, aniž byste se smířili. Pokoj se v rodině
denně obnovuje! Nevymlouvat se a říci: promiňte mi; a začíná se znovu. Dovol, děkuji, promiň. Řekneme to
společně? (zvolání: Ano). Dovol, díky, promiň! Užívejme tato tři slova v rodině. Odpouštějme každý den!
V životě zakouší rodina mnoho krásných momentů: odpočinek, společný oběd, vycházka do parku,
návštěva u prarodičů, návštěva u nemocného… Chybí-li však láska, chybí radost, chybí slavnost. A lásku nám
vždycky dává Ježíš: On je nevyčerpatelný pramen. On nám ve svátosti dává svoje Slovo, dává nám Chléb života,
aby se naše radost naplnila.
3. A na závěr, tady před ikonou Uvedení Páně do chrámu. Je to opravdu nádherná ikona. Rozjímejme ji a
přijměme od ní pomoc. Jako vy všichni jsou i její protagonisté na cestě: Maria a Josef se vydali na pouť
do Jeruzaléma v poslušnosti Pánovu zákonu. Také stařec Simeon a prorokyně Anna rovněž vysokého věku přijdou
do chrámu pohnuti Duchem svatým. Scéna nám ukazuje setkání třech generací: Simeon nese na rukou dítě Ježíše,
ve kterém rozpoznává Mesiáše, a Anna je znázorněna, jak velebí Boha a zvěstuje spásu těm, kdo očekávali
vykoupení Izraele. Tito dva starci představují víru jako paměť. Ptám se vás však: „Nasloucháte prarodičům“
Otevíráte svoje srdce paměti, kterou nám podávají prarodiče? Prarodiče nesou moudrost rodiny, jsou moudrostí
lidu. A lid, který nenaslouchá prarodičům, je lid, který umírá“ Naslouchat tedy prarodičům! Maria a Josef tvoří
Rodinu posvěcenou přítomností Ježíše, který je naplněním všech příslibů. Každá rodina jako ta Nazaretská je
začleněna do dějin lidu a nemůže existovat bez předešlých generací. A proto dnes máme prarodiče! A děti. Děti se
učí od prarodičů, od předešlé generace.
Drahé rodiny, také vy jste součástí Božího lidu. S radostí jděte spolu s tímto lidem. Zůstávejte stále spojené
s Ježíšem a svým svědectví Jej přinášejte všem. Děkuji vám, že jste přišly. Společně přijměme za své slova svatého
Petra, která nám dávají sílu a dají sílu pro těžké chvíle: „Pane, ke komu bychom šli. Ty máš slova věčného života“
(Jan 6,68). Žijte s Kristovou milostí radost víry! Pán ať vám žehná a Maria, naše Matka, opatruje a provází. Děkuji.

Rodina sílí modlitbou
Homilie papeže Františka na setkání rodin, nám. sv. Petra, 27. 10. 2013
Čtení této neděle nás vybízejí rozjímat některé
zásadní charakteristiky křesťanské rodiny.
1. První je rodina, která se modlí. Evangelní pasáž
zdůrazňuje dva způsoby modlitby: falešný způsob farizeje
a autentický způsob modlitby celníka. Farizej ztělesňuje
postoj, který není výrazem poděkování Bohu za Jeho
dobrodiní a milosrdenství, ale je spíše výrazem
sebeuspokojení. Farizej se cítí být spravedlivým, má za to,
že je v pořádku, nadýmá se, a soudí druhé z výše svého
piedestalu. Naproti tomu celník neplýtvá slovy. Jeho
modlitba je skromná, umírněná a proniknutá vědomím
vlastní nehodnosti, vlastní ubohosti. Tento muž cítí,
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že potřebuje Boží odpuštění, Boží milosrdenství. Modlitba celníka je modlitbou chudého, je to modlitba milá Bohu,
která, jak praví první čtení, „proniká oblaka“ (Sir 35,20), zatímco farizeova modlitba je obtížena samolibostí.
Ve světle tohoto Slova bych se chtěl zeptat vás, drahé rodiny: modlíte se někdy v rodině? Někdo ano, to
vím. Avšak mnozí mi řeknou: ale jak? Přece stejně jako ten celník, to je jasné: pokorně a před Bohem. Každý
na sebe pokorně nechá spočinout Pánův pohled a prosí Jeho dobrotu, aby přišla k nám. A jak v rodině? Zdá se totiž,
že modlitba je osobní záležitost a navíc v rodině nikdy není dost příhodného času a klidu... Ano, to je pravda, ale je
také otázkou pokory, uznat, že potřebujeme Boha, jako celník. Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! Potřebují
Jeho pomoc, Jeho sílu, Jeho požehnání, Jeho milosrdenství, Jeho odpuštění. A k tomu je zapotřebí jednoduchosti.
K modlitbě v rodině je nezbytná prostota. Společná modlitba „Otče náš“ u stolu je snadná. I modlitba růžence
v rodině je velmi krásná a dodá spoustu síly! A také modlitba za sebe navzájem! Manžela za manželku, manželky
za manžela, obou za děti, dětí za rodiče, za prarodiče… Modlit se za sebe navzájem. To je modlitba v rodině a
modlitba činí rodinu silnou.
2. Druhé čtení nám nabízí další podnět: rodina opatruje víru. Apoštol Pavel na sklonku svého života činí
zásadní bilanci a říká: „Víru jsem uchoval“ (2 Tim 4,7). Ale jak ji uchoval? Nikoli v trezoru! Nezakopal ji do země,
jako onen poněkud líný služebník. Svatý Pavel přirovnává svůj život k boji a běhu. Uchoval víru, protože se
neomezil na to, že ji bránil, nýbrž hlásal ji, šířil a nesl ji daleko. Rozhodně se postavil proti těm, kteří chtěli
zakonzervovat, „nabalzamovat“ Kristovo poselství v hranicích Palestiny. Proto přijal odvážná rozhodnutí, šel na
nepřátelská území, nechal se provokovat vzdálenými, odlišnými kulturami a hovořil směle a beze strachu. Svatý
Pavel uchoval víru, protože ji daroval tak, jak ji přijal, vydal se na periferie a neopevnil se v obranných pozicích.
Také zde se můžeme ptát: jakým způsobem opatrujeme v rodině svoji víru? Držíme si ji pro sebe, ve své
rodině jako privátní dobro, jako bankovní konto, anebo se o ni dovedeme dělit svědectvím, přívětivostí a
otevřeností vůči druhým? Křesťanské rodiny jsou misionářské rodiny v každodenním životě, konají všední věci a
přidávají do všeho sůl a kvas víry! Uchovat víru v rodině a do všeho denně dávat sůl a kvas víry.
3. A Boží Slovo nám podá poslední aspekt: rodina žije radostí. V responsoriálním žalmu se nachází tento
výraz: „ať to slyší pokorní a radují se“ (Žl 33/34,3). Celý tento žalm je chvalozpěvem na Pána, který je zdrojem
radosti a pokoje. Co je důvodem této radosti? Že Pán je blízko zkroušeným a vysvobozuje od zlého. Také svatý
Pavel píše: „Radujte se stále v Pánu... Pán je blízko“ (Flp 4,4-5). Rád bych dnes položil otázku. Nosí každý radost
ve svém srdci, ve svém domově? A každý ať si odpoví sám. Jak je na tom radost ve tvojí rodině? A odpovězte si.
Drahé rodiny, vy dobře víte, že pravá radost, která se zakouší v rodině, není povrchní, neplyne z věcí,
z příznivých okolností... Pravá radost plyne z hluboké harmonie mezi lidmi, kterou všichni pociťují v srdci a která
nám umožňuje vnímat krásu být spolu a vzájemně se na cestě životem podporovat. Základem tohoto pocitu
hluboké radosti je však přítomnost Boha v rodině, Jeho přívětivá, milosrdná a uctivá láska vůči všem. A zvláště
trpělivá láska, trpělivost je Boží ctnost a učí nás, abychom vůči sobě v rodině chovali trpělivou lásku. Jenom Bůh
umí vytvářet harmonii z odlišností. Pokud chybí Boží láska, také rodina ztrácí harmonii, převládnou individualismy
a pohasíná radost. Avšak rodina, která žije radost víry, spontánně víru předává, je solí země, světlem světa a
kvasem celé společnosti.
Drahé rodiny, žijte vždy s vírou a jednoduchostí jako svatá Rodina Nazaretská. Radost a pokoj Páně ať jsou
vždy s vámi!

Požehnání nově opravené části fary v Bludově
5.10.2014
14:30
vystoupení scholy z Nového Malína v kostele
15:00
požehnání fary P. Slawomir Sulowski, děkan
následuje přátelské posezení
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RODINA KLÍČOVA

Vzpomenete si na to, kdy a kde jste se seznámili?
František: Na to si vzpomenu úplně přesně - v únoru 1995. Byli jsme spolužáci na CMTF, kde jsme oba studovali
teologii. V našem ročníku bylo přes sedmdesát studentů. Převážně seminaristé a řeholníci, několik laiků. Dívky
byly jen tři. Janu jsem začal registrovat až v druhém ročníku.
Jana: Znali jsme se samozřejmě jako spolužáci už od prvního ročníku, ale nějak více jsme se nebavili.
František: Až později přeskočila mezi námi jiskra a začali jsme se vnímat jinak.

Studovat teologii je víceméně neobvyklé.
Co Vás k tomu vedlo?
František: Já jsem na teologické fakultě studoval
jako seminarista. Chtěl jsem se stát knězem a v té
době jsem byl přesvědčen, že je to moje
povolání. Nedovedl jsem si představit, že by můj
život měl jít jinou cestou. Jistě jsem v kněžském
semináři nebyl náhodou. Ale čekatel na kněžství
musí poctivě hledat Boží cestu a být otevřený
Božímu plánu. Toto zkoumání by mělo být
vytrvalé a nemělo by se brát na lehkou váhu.
I když si osobně myslím, že přirozené vlastnosti
ke kněžství mám, Bůh mi naprosto zřetelně
ukázal jako moji cestu Janu. Teprve až mi toto bylo jasné, začal jsem s Janou svůj vztah prohlubovat.
Jana: Nešla bych do toho vztahu, kdybych v tomto cítila u Františka nějakou nerozhodnost či nejistotu. František
ale jasno o své další cestě měl. A já také cítila, že toto je Boží nabídka pro mne.
František: Měl jsem velice dobrého duchovního vůdce, s kterým jsem rovněž vše probíral, a opravdu jsem měl
ve svém rozhodnutí čisté svědomí.
Jana: Ještě k otázce, proč jsem si vybrala teologii já. Studovala jsem na šumperském gymnáziu a po jeho ukončení
mi vůbec nebylo jasné, co bych chtěla dělat dál. Nechtěla jsem jít na vysokou jen proto, abych něco studovala. Tak,
i přes určitý nesouhlas rodiny, jsem po maturitě na vysokou školu
nenastoupila a šla na nějaký čas pracovat. Až postupně ve mně uzrála touha
Jana a František Klíčovi,
jít studovat právě teologii a cítila jsem, že je to správné rozhodnutí.
s kterými
jsme
vedli
rozhovor,
mají
šest
dětí.
 A jak to bylo dál?
I když působí vyrovnaně a
František: Po roce známosti – jako studenti – jsme se vzali a studovali dále
spokojeně, ani oni nebyli
jako manželé.
ušetřeni různých životních
Jana: Ve čtvrtém ročníku se nám narodila Danielka.
křížů. Janu a Františka znají
František: A v pátém ročníku jsem studoval už jako zaměstnaný.
jak
šumperští
farníci
(v Šumperku bydleli do roku
 Věnujete se Vašemu vystudovanému oboru i nyní?
2003), tak farníci rapotínští
František: Víceméně ne. Už na studiích jsem začal pracovat na Okresním
(v Rapotíně si opravili
úřadě v Šumperku, poté jako úředník u Probační a mediační služby
rodinný domek a bydlí v něm
v Šumperku a nyní pracuji v Charitě v Zábřehu jako vedoucí střediska
dodnes). Svůj život se snaží
Naděje.
žít pravdivě, pokorně a
Jana: Já jsem si ještě dodělala na pedagogické fakultě obor dějepis a
v souladu s křesťanskou
občanská nauka a v mezidobí mezi mateřskými jsem učila na Střední
vírou. Setkání s nimi bylo
zdravotní škole v Šumperku, kam jsem se letos od září opět na drobný
velmi příjemné a inspirující.
úvazek vrátila. Takže vlastnímu oboru teologie se také nevěnuji.
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 Co Vám imponuje na tom druhém dnes?
František: S Janou jsme spolu 18 let. Velice ji obdivuji. Především pro to, že se mnou vůbec vydržela .
To myslím vážně, protože myslím, že mám docela komplikovanou povahu a život se mnou není lehký.
Na svatebním oznámení jsme měli verš z 13. kapitoly 1. listu Korinťanům svatého Pavla: „Láska nikdy
nepřestává“. Já věřím tomu, jsem o tom přesvědčen, že mě Jana má stále ráda. Má také velice originální vztah
k dětem. Je schopna vydat se pro ně do krajnosti. Je v tom obdivuhodná. Je stále v psychické kondici. Já bych to
nedokázal.
Jana: František je opravdový člověk. Ke všemu se staví čelem, i ke všem překážkám a nesnázím, kterých je nyní
více než jindy. Je statečný, bojuje, nevzdává to. Je to čestný člověk, který žije v pravdě. Je velice poctivý v hledání
Boha. Je to právě on – ten tahoun ve víře v naší rodině.
 Jaké jste měli představy o vaší budoucí rodině, když jste se brali, a jak to vypadá dnes?
Jana: Člověk většinou vychází ve svých představách o rodině ze své původní rodiny. Mám jednoho bratra a vždy
mě tak trochu mrzelo, že nás není víc. Chtěla jsem mít proto čtyři děti. Je ale pravda, že v té době to nebylo žádné
uvážené rozhodnutí, spíš taková trochu naivní vize, kdy člověk samozřejmě nevidí dopředu také těžkosti, které
s tím souvisí. Jak se vše zvládne finančně, organizačně, jak se zkoordinují povahy, když je každé dítě jiné, také to,
že děti zlobí…
Nakonec máme dětí šest. Danielku (17 let), Janinku (15 let), Cyrilka (7 let), dvojčata Andulku a Betynku (4 roky) a
šestiměsíčního Fanouška. Vychováváme vlastně jak děti za pubertou a školáka, tak předškoláčky a kojence.
Vyžaduje to mnohdy manažerské schopnosti, to vše nějak spojit dohromady. Když se mě někdo zeptá, jak to
všechno zvládáme, říkám, že nezvládáme  Tedy podle měřítek dnešní doby. Život s více dětmi je jiný než
třeba se dvěma. U nás není možné mít stále uklizeno, mít nažehlený ubrus apod. Neustále zakopáváme o hračky,
pořád je někde něco vylité, pomalované a občas máme horu nevyžehleného prádla (Mount Everest). I když
žijeme v domku, není nafukovací, děti spolu sdílejí pokojíčky a temperament jim nechybí, tak také často dochází
k různým třenicím… Prostě idylka z reklamy to nebývá, často je u nás hodně rušno, do toho někdo hraje na klavír
nebo si zpívá … I po finanční stránce je to jiné - naše děti nemají ten soudobý standart- nejezdíme na dovolené
k moři a nemají dotykové mobily…Ale jim to nevadí, vychovává je to k větší skromnosti. Mají se navzájem moc
rádi a tolik nadšení, když se narodil Fanoušek, jsem opravdu nečekala.
František: Já jsem počet dětí nejdříve vůbec neřešil. Ale Jana mě od samého začátku naší známosti vedla k tomu,
že děti budou hned po svatbě, že právě ony jsou tím největším Božím požehnáním, s kterým se jen tak nehazarduje.
A že jich bude víc. Říkal jsem si, že jak Bůh dá, tak to bude. Zpočátku jsme bydleli v paneláku v Šumperku a zde
se nám narodily dvě dcery. Pak jsme pořídili starší dům v Rapotíně, který vyžadoval hodně oprav, a tak jsme
s dalším dítkem nepospíchali. Ale dětem jsme zůstali otevřeni. Když se však narodil Cyril a pak dvojčata, začalo
být vše o hodně náročnější. Nikdy jsem si nemyslel, že naše rodina bude tak početná. A mnohdy – když toho bylo
opravdu hodně – jsem se ptal Boha –
proč? Začaly se totiž zhoršovat moje
zdravotní problémy s očima a Jana
musela třičtvrtě roku po porodu
dvojčat jít na operaci se zády. Dlouho
jsem to zpracovával a hledal odpověď.
A tu jsem dostal po narození našeho
šestého dítěte. Až v tomto okamžiku
jsem více pochopil, co je to otcovství.
Trochu
bych
to
přirovnal
k podobenství o drahocenné perle.
Nám byl svěřen dar života, který má
tak obrovskou hodnotu, že je třeba mu
mnohé obětovat – naše představy,
plány, ambice musí jít stranou. Skrze
tento kříž ale přichází velké Boží
požehnání.
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 V současné době není obecně větší počet dětí v rodině vnímán pozitivně. Nenosí se to. Často je to lidmi
posuzováno jako nějaký útěk od reality nebo snadný výdělek na sociálních dávkách. Ani křesťanské rodiny
dnes nemívají hodně dětí.
Jana: Mít tři děti a mít dětí pět a poté šest, v tom je velký rozdíl, je to opravdu velký skok. Mít tři děti, to je ještě
ve společnosti normální, s pěti jde člověk za určitou pomyslnou hranici normality. A – za sebe můžu říct – i
za svoji představu hranice, co ještě unesu. Přesto všechno jsem si v souvislosti s narozením dalších dětí stále více
uvědomovala a prožívala nepopsatelnou, obrovskou radost z toho, že mohu být součástí Božího tvoření, když nový
život přichází skrze mne. A pochopila jsem na tom i to, že i Bohu dělá radost stále tvořit další lidi a životy.
 Více než polovina manželství je rozvedená, takže se vlastně stává normou se rozvést či se nesezdat, co byste
řekli vy na obhajobu manželství a rodiny?
František: Rodina je nejlepší výchovný ústav na světě. Ale nevychovávají se v něm pouze děti, ale také sami
manželé. Je to výborný nástroj k proměně člověka, k přeměně jeho ega a ješitnosti. Já se ve své podstatě tomu, že
se tolik manželství rozpadá, vůbec nedivím. Nevidí-li manželé ve svém manželství duchovní podstatu,
nevnímají-li smysl rodiny po křesťanské stránce, chybí podstatný důvod k tomu, aby do manželství vstupovali či
v něm, přijdou-li těžkosti, setrvávali. V manželství se odráží vztah Krista a církve. A podle tohoto obrazu by se
měli manželé k sobě chovat – měli by se snažit toho druhého milovat, stále svou lásku obnovovat, tak, jak Kristus
miluje církev… Měli by pro druhého chtít dobro… Je logické, že když to lidé takto nevnímají a chtějí dobro a
výhody jen pro sebe, manželství se rozpadá.
Jana: Je to také určitý druh pohodlnosti – pokud je to těžké, jdu od toho. Dříve se lidé tak nerozváděli i z toho
důvodu, že byli zvyklí obecně více dřít, zapřít se a překonávat těžkosti. Moje babička ve dvanácti letech uvařila
oběd pro celou rodinu, která zatím pracovala na poli, a ještě při tom zvládla péči o svou už nemohoucí babičku.
V sedmnácti orala s koňmi. Dnes jsme pohodlnější. Manželství je také dřina, neslibujeme si, že spolu budeme jen
v dobrém, ale i ve zlém. Překonávat společně překážky nás rozhodně něco stojí.
František: Cílem manželství je nejen přečkat s tím druhým do smrti, ale žít s ním v lásce.

Jak vypadá váš společný
rodinný křesťanský život?
František a Jana: No, není to
vůbec jednoduché.
František: Už jenom svolat
všechny k jednomu stolu je
mnohdy obtížné . Snažíme se
každý večer sejít u společné
modlitby, s malými dětmi se to
celkem daří, ty velké se k nám
přidávají také, ale ne každý den.
Jana: Vedeme děti, aby se modlily
vlastními slovy a je někdy opravdu
překvapivé, za co vše se ti malí
modlí. Např. za prasátka, ale ne za
ty zlý divoký, nebo za lodě, aby se
nepotopily jako Titanic aj.
František: U těch lodí mě napadá
alegorie s naší církví. Je to vlastně úžasná modlitba. Jako u všeho je důležitá i vytrvalost – ne jen s nápadem
společné modlitby začít, ale u ní vytrvat, i když zrovna v ten den nejsou nejvhodnější podmínky.
 Máte tedy pocit, že se vám daří dětem předávat svoji křesťanskou víru?
Jana: Myslím, že ty dvě starší se chytly. Nejstarší Danča prošla animátorským kurzem, který ji dle jejich slov
velmi posílil v její spiritualitě i vědomostech. Doma se o víře s nimi často bavíme. My jsme jim sice nablízku, ale
jejich vlastní dospělé rozhodnutí k víře zůstává stejně na každé z nich.
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František: Dozrávání ke křesťanské víře je proces. Rodič nikdy neví, jak to dopadne. Dítě může ministrovat,
chodit do scholy, modlit se s rodiči, jezdit s křesťanskou mládeží. To vše ale ještě není zárukou, že bude žít
křesťanskou víru v dospělosti.
Jana: Záleží to taky na tom, koho si jednou vezmou. I to může jejich víru jednou ovlivnit a my jako rodiče s tím
nic nenaděláme.
František: Vedeme je k tomu, aby si stály za svými názory, i když mohou být v opozici vůči většině. I mezi věřící
mládeží jsou rozdílné názory na některé závažné životní postoje, jako je třeba předmanželská čistota. I tady je
podporujeme v tom, aby šly se svou kůží na trh a svůj názor si uhájily.
 Jak se vám žije v rapotínské farnosti?
Jana: Když jsme se stěhovali v roce 2003 ze Šumperka do Rapotína, měli jsme trochu obavy. Ale zakotvili jsme
zde rychle. Máme tu hromadu přátel, protože Rapotín je otevřená farnost. Je zde také hodně dětí, a tím, že se
opravila fara, máme se kde společně scházet. S ostatními maminkami organizujeme každý pátek program pro děti
Sedmikrásek, první pátek v měsíci se scházíme - jen maminky - na večerní modlitbu.
František: Snažím se ve farnosti vykonávat službu akolyty. A druhým rokem se účastním tříleté jáhenské přípravy.
Ta spočívá v tom, že každý měsíc v období od října do června máme formační setkávání. Součástí této přípravy je
postupné přijetí lektorátu, akolytátu a kandidatury. Ty první dvě už mám, třetí mě čeká. Rovněž v rámci
celoživotního vzdělávání studuji na CMTF na nemocničního kaplana.
Jinak často říkám v legraci o rapotínském kostele, že je to můj kostel. Ve vitrážích je znázorněn uprostřed Kristus
král, z jedné strany je svatý František- můj křestní patron - a z druhé svatý Josef – můj biřmovací patron .
 Tímto se dostáváme k Vašim zájmům. Jaké to jsou a máte na ně čas?
Jana: Já se přiznám, že na své zájmy nemám čas téměř vůbec. Velmi ráda čtu a ráda něco tvořím, třeba v keramice.
František: Jana je rovněž úžasná kuchařka, peče domácí rohlíky, chleby, veky, dělá úžasné dorty.
Jana: Ale to samozřejmě ne každý den, ale právě když na to mám čas. To, že mi moc volného času nezbývá, mě
však nedeptá. Ke koníčkům se vrátím, až bude vhodná doba. V současnosti jsou důležitější věci.
František: Já se v podstatě svým zájmům taky věnovat nemohu. Jsem držitelem zbrojního pasu ve sportovní třídě.
Nevěnoval jsem se tomu sice každý týden, ale párkrát do roka ano. Je to dobrá relaxace, ale už to nebude. Kvůli
mému zdravotnímu handicapu s očima si to už nemůžu dovolit. Před deseti lety se můj zrak začal zhoršovat a lékaři
mi našli zelený zákal. Ten v kombinaci s něčím, na co nemohou přijít, způsobuje v současné době mou praktickou
slepotu. V podstatě nevidím vůbec detaily. Tím se mi také hodně zkomplikoval přístup k informacím, nemůžu
pracovat na běžném počítači, nemohu číst – ani knihy, ani při liturgii, ztratil jsem práci – pro úředníka je zrak při
práci nezbytný. Jsem v invalidním důchodu a jsem vděčný, že mohu i přes můj handicap pracovat v Charitě
v Zábřehu. Dojíždím tam každý den se svým kolegou, který mě bere autem.
 A jak to zvládáš? Asi to mnozí ani neví, protože v prostoru se orientuješ velice dobře.
František: Ano, v prostoru se zatím pohybuji dobře. Ale jinak je to boj a mnohdy to opravdu nedávám. Je těžké
mnohdy uvidět ve všem Boží plán. A přesto je jasné, že je to nový prostor, ve kterém Bůh chce, abych ho přijal
nově. Hroucení nikam nevede. Je to prostě realita a ostatní musí jít pryč. Je nutné dívat se na to až cynicky,
s nadhledem a odstupem. Celý svět nesedne na zadek kvůli mým očím. Takto se více mohu přiblížit ke kříži,
nemůžu jít od něj dál. Vždyť Kristus přijal kříž, aby nás zachránil. Důležité je, abych byl v duchovní kondici.
 Kdybyste se rozloučili tradičně nějakou myšlenkou na závěr, bylo by to prima.
František: Mně okamžitě vytanul na mysl Izaiáš 42 kapitola, 16. verš: „Povedu slepé po cestě, kterou neznají, dám
jim chodit po neznámých stezkách, tmu před nimi změním ve světlo, nerovnou půdu v rovinnou.“
Jana: Já si vyberu citát od Matky Terezy: „Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé,
ale s obrovskou láskou.“
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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1. PŘIKÁZÁNÍ
V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ
Toto přikázání má daleko větší význam, než nás na první poslech napadne. Většinou si představíme,
že bychom měli věřit v jednoho Boha, kterého nám zjevuje Bible, který se nám dal poznat v Ježíši Kristu, a kdo
nevěří v tohoto Boha, má hřích. Troufám si říct, že tak jednoduché to ale není.
Byl jsem jednou na přednášce, kde nám přednášející kněz říkal
zajímavou věc. Dělal průzkum počtu věřících. Na základě zmíněného
průzkumu řekl, že kdyby se to vzalo podle toho, kdo v něco věří, tak
jsme jeden z nejvíc věřících národů v Evropě. O naší zemi se přitom
říká, že je jednou z nejateističtějších v Evropě. Spousta lidí u nás totiž
věří, že něco je – jak kdosi kdysi vtipně poznamenal, jsme národ
„něcistů“ – něco nad námi je.
Apoštol Pavel nás učí a Katechismus to potvrzuje, že člověk,
pokud upřímně a pravdivě hledá, je schopen dojít k poznání existence
Boha (Řím 1,19-20; KKC čl. 36). Jsme schopni poznat, že Bůh je.
Nejsme ale schopni poznat, jaký Bůh je, a proto se nám Bůh zjevil
(Youcat čl. 7). Boží zjevení nám popisuje Bible. Ve Starém Zákoně se
Bůh zjevuje jako Stvořitel a jako ten, který je vždy člověku věrný,
nebo jako „Otec, který plní své sliby“ (jak se jmenuje pěkná kniha od
Scota Hahna o Bibli) a který vychází vždy znovu člověku vstříc, i když
se člověk od něho odvrátil. Nový zákon toto Boží zjevení završuje v Ježíši Kristu, kdy se Bůh sám stává člověkem,
aby nám ukázal, že nás má rád a že On je opravdu náš Spasitel, ten který nás zachraňuje – jak to vyjadřuje i jméno
Ježíš, které znamená „Bůh je spása“.
A první přikázání Desatera nás povzbuzuje, abychom věřili tomuto Bohu, který se nám dal poznat jako
zachránce. Abychom věřili Bohu, který dal Abrahámovi zemi, který zachránil Izraelity z egyptského otroctví a
dovedl je do zaslíbené země, který se stal člověkem v Ježíši, aby nám pomohl žít náš život.
Toto přikázání nás povzbuzuje, abychom nehledali záchranu a netišili náš duchovní hlad různými
náhražkami, které nám nabízí sekty, okultismus, nebo jiná náboženství. Max Kašparů vtipně říká: „Čemu všemu
musí nevěřící věřit, aby nemusel věřit“.
Tady bych se chtěl zvlášť dotknout právě různých pověr, horoskopů, léčitelů atd. Pokud jsme věřící,
tak věříme v existenci Boha. Bible a naše víra nás učí, že existuje i Zlý – ďábel, satan, který je pouze jedním
z tvorů (padlým andělem), který se obrátil proti svému Stvořiteli, aby mu škodil. Pokud nějaký léčitel říká,
že uznává Boha, Krista, ale i jiné bohy a nežije podle víry – tak to
znamená, že spoléhá na nějakou abstraktní „sílu“, kterou ale nemá
jasně pojmenovanou, že je od Boha. Vyvstává zde velké nebezpečí,
že tato „síla“ pramení ne u Boha, ale u Zlého, o kterém víme, že je
„otec lži a klamu“, tedy že pouze napodobuje to, co dělá Bůh.
Někdo by mohl namítnout: „Ale on nám opravdu pomohl.“ Ano,
někdy léčitel pomůže, ale za jakou cenu? Rozpad rodiny, ztráta
zaměstnání, nesváry v rodině, egoismus a pýcha člověka... Jeho
„pomoc“ má tedy spoustu vedlejších negativních účinků. Ježíš říká:
„Podle ovoce je poznáte.“ (srov. Mt 12,33) Dosažení tělesného
zdraví není pro člověka vždy zárukou štěstí...
Podobné je to i s pověrami, horoskopy, atd. Pokud věřím
v Boha, který se mi dal poznat v Ježíši Kristu, nemám potřebu věřit
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nějakým jiným „silám“ – pověrám, horoskopům, věstcům, kartářům... (Více o tomto tématu si můžete např.:
www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/; www.vira.cz/Katalog/ruzna-nabozenstvi-ateismus-okultismus.html)
Bůh nás tímto přikázáním chrání, abychom neměli i v duchovní rovině zbytečný zmatek. Abychom složitě
nehledali Boha na nesprávných místech. Abychom zbytečně neupadli do závislostí na nesprávných věcech –
abychom se nestali otroky.
A tady by mohl opět někdo namítnout: „Takže nemáme
být otroky, a přitom máme sloužit Ježíši a věřit v něho? Bůh nás
osvobozuje tím, že se na něm staneme závislí?“
Líbí se mi, jak to vysvětluje již zmiňovaný Max
Kašparů. Říká, že když se staneme závislí na Bohu, budeme mít
největší možnou míru svobody tady na zemi. Ani naše planeta
neexistuje bez závislosti na Slunci. A žádný člověk nikdy nebyl
a nebude nezávislý. Vždy budeme něčemu sloužit – buď
budeme sloužit jako otroci vlastní nesvobodě, nebo jako bratři a
sestry Ježíšovi.
A ještě jednu věc připomíná. Že každý máme ve svém životě nějaký sloup, pomník. Žebříček hodnot.
Někdo má na prvním místě sebe – to je egoista a sobec. Jiný tam má rodinu, zdraví, kariéru, peníze, postavení,
zaměstnání, školu. Když pak o tuto nejdůležitější věc přijdou, zhroutí se jim celý život a může pro ně úplně ztratit
smysl. Pokud je ale na prvním místě Ježíš – Bůh, tak všechno slouží člověku a člověk to všechno může také vnímat
jako veliký Boží dar a projev Boží dobroty a lásky vůči sobě – Bůh mi dal krásnou rodinu, ženu, děti, práci, školu,
atd. Věci, které máme, tak můžeme daleko víc docenit a víc si jich vážit a také je to velká pomoc v situacích, kdy o
tyto věci třeba přijdeme.
P. Petr Káňa

POZVÁNKA DO KINA
Kino Šumperk bude 8. října ve 20:00
promítat film Všechny moje děti o životě
P. Mariana Kuffy a jeho práci v romských
osadách na východním Slovensku.
P. Marian Kuffa založil před 25 lety
v podtatranské obci Žákovce komunitu,
ve které společně žijí bývalí kriminálníci,
alkoholici, lidé bez domova a také tělesně
postižení. A tak jako se celé roky P. Kuffa snaží své „děti“ naučit lásce, odpovědnosti a lidské důstojnosti, o
stejné se snaží i v romských osadách. Místo kázání to dělá vlastním příkladem a lidským zájmem.
Pro ty, kdo o P. Kuffovi nikdy neslyšeli, doporučuji zhlédnout krátký film z produkce České televize
Kde končí naděje, začíná peklo (lze si jej pustit přímo na stránkách České televize
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1110800978-kde-konci-nadeje-zacina-peklo/20356226577/)
Oficiální stránky filmu najdete na adrese: http://www.vsetkymojedeti.eu
Tomáš Havlíček
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CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ
Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4
úterý 7. října 2014 v 19.00 hod

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746) – Motettum pro festo Exaltationis Sanctae Cruris,
Offertorium de dedicatione Templi, Concertus de Sancta Cruce
Světová premiérová nahrávka děl J. C. F. Fischera je českým unikátem hned ze dvou důvodů. Jednak
objevuje významného barokního skladatele předbachovské éry, který se narodil v Krásnu a celý svůj hudební
život věnoval pražským křížovníkům. Ten druhý důvod je pro dějiny hudby povzbuzením, protože
poslouchaná díla byla nalezena v rozsáhlém hudebním archívu Rytířského řádu Křížovníků s červenou
hvězdou v Praze. Otevírá se tak pravděpodobně velmi cenný zdroj vypovídající o vyspělosti české duchovní
tvorby. Je jenom velký zázrak, že archiv přečkal bez větších škod všechny dějinné peripetie – včetně
obsazení kláštera gestapem a pokusu o likvidaci mužských řádů komunistickým režimem.
Vít Rozehnal

Děkanátní děťata,
v minulém čísle pro vás byly připraveny
úkoly o svatém Václavovi. Věříme, že jste si s nimi hravě
poradili. Teď je před námi říjen – měsíc zasvěcený Panně
Marii. Podaří se vám i tentokrát úkoly zvládnout?
Nezapomeňte se s námi o vaše řešení podělit a poslat nám je (formou kopie, fotografie,…)
do slosování soutěže na adresu redakce nebo na email: tamtamsoutez@seznam.cz nejpozději do 22. října.
Připište k nim i vaše jméno, věk a adresu, na kterou vám můžeme poslat výhru.

Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let)
Podaří se vám najít všech pět rozdílů mezi těmito obrázky? Barevně je zvýrazněte.
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Kategorie II. – starší děti (od 10 let)
Po doplnění všech odpovědí do křížovky získáme v tajence název města, které úzce souvisí s životem Panny Marie.
1. Jak se jmenovala maminka Panny Marie?
2. Který anděl zvěstoval Marii narození Ježíše?
3. Doplň, jak ji anděl pozdravil: „Buď ……, milostí zahrnutá.“
4. Kdo z Mariiných příbuzných čekal dítě ve stejné době jako ona?
5. Modlitba k Panně Marii složená z pěti desátků se nazývá:
6. Jak se jmenoval tesař zasnoubený s Pannou Marií?
7. Ve kterém městečku Marie porodila Ježíše?

Eva Heiserová

SETKÁVÁNÍ SE SEDMIKRÁSKEM NA FAŘE
V SOBOTÍNĚ
Kdopak je to Sedmikrásek? Milá loutka s vlnitými vlásky a velkými kukadly, která provází sobotínské děti
povídáním o přírodě, o lidech, ale i o vlastnostech zvířátek. Učí nás, jak se máme k sobě chovat a jak vzájemně
spolupracovat. Také si společně zpíváme nebo říkáme říkanky. Potom usedáme ke stolkům a kreslíme, co jsme si
z povídání zapamatovali, tvoříme z papíru anebo lepíme barevné obrázky zvířátek zrovna jako Sedmikrásek.
A to už přichází naše průvodkyně s malým občerstvením, na které se děti už těší. Naše setkání se blíží ke konci,
uklízíme pastelky a Sedmikrásek se s námi loučí podáním ručky.
Zveme všechny děti nejen sobotínské od 3 – 6 roků a jejich rodiče, prarodiče nebo starší sourozence, aby se
připojili k našemu povídání a tvoření. Setkávat se budeme každé úterý v 17 hodin. První setkání v úterý 14. října.
těší se děti a maminky ze Sobotína
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Maria z Nazareta, matka Kristova

DOPISY DO ZÁHROBÍ

Maria,
píši Tobě, prosté venkovské dívce, čerstvě
zasnoubené s tesařem Josefem. Přestavuji si, jak se
chystáš odejít z rodného domu a začít společný život
se svým mužem. Jak se těšíš na to, co Ti tento nový
život přinese. Jsi celá rozechvělá, jako každá dívka
před svatbou. A tu se vše mění…
Představuji si Tvůj zmatek, když zjistíš, že jsi
těhotná. Nerozumíš tomu, jsi vyplašená a právem se
obáváš Josefovy reakce. Hladíš si rostoucí břicho a
postupně přijímáš to, co v něm roste. Nejde jen
o samo dítě, nýbrž také o nepřijetí a odsouzení
ze strany Tvého nejbližšího okolí. Hrozí Ti dokonce
potupná a bolestná smrt z rukou sousedů.
Evangelista popisuje Tvé intimní setkání
s Božím poslem, jako by byl jeho očitým svědkem.
Archanděl vše vysvětlí a Ty to radostně pochopíš.
Vím, že to bylo mnohem složitější a těžší. Poznání a
přijetí Boží vůle je dlouhodobý a nesnadný proces,
který si žádá mnoho bezesných nocí. Magnificat je
nádherný chvalozpěv vzešlý z pera básníka, nikoli
z úst nevzdělané dívky. O to více si cením Tvého
FIAT.
Bůh, který Tě vyznamenal ojedinělou
imunitou vůči dědičné vině (již nejenom nevěřící
stupidně zaměňují s Tvým panenstvím), Tě neušetřil
ničeho. Od chvíle, kdy se v Tobě zrodil nový život,
jsi byla v neustálém ohrožení života vlastního. Rodila
jsi v otřesných podmínkách, prchala do cizí země a
žila ve strachu před pronásledovateli. Svého jediného
syna jsi vychovala jako vdova, abys ho nakonec
ztratila. Odešel za svým tajemným posláním a Tys ho
následovala jen zpovzdálí. Nerozuměla jsi jeho
slovům ani činům. Vlastně ses ho znovu mohla
dotýkat až po smrti na kříži…
Obracím se k Tobě, zkroušené tak těžkým
životem, a přece nezlomené. Oslovuji Tě Tvým
nejčestnějším titulem jako pravou matku. Všechny
přídomky z loretánské litanie jen rozmělňují to
podstatné. Můžeme Tě oslovovat – a oslavovat – jako
matku nás všech!

V městě Šumbarku,
v prvním roce vlády zemana Potácivého

zjevení se všemi jejich pochybnými „poselstvími“ a
modlitbami. Vadila mi Tvá zpodobnění s unylým
úsměvem a očima obrácenýma k nebi. Odrazovala
mě obtížně srozumitelná dogmata, která se Tě
pokoušela definovat. Výsledkem mohla být jen
karikatura skutečné osoby či její neživotná idealizace.
A pak jsem Tě potkal v jesenických lesích,
na jakémsi zapomenutém poutním místě. Vedla
k němu nepohodlná kamenitá stezka smáčená vodou
z mechových jezírek i deštěm ze zamračené oblohy.
Našel jsem Tě pod skalním převisem, stejně
promočenou a prochladlou. Dívala ses na mne
pozornýma vědoucíma očima a já si náhle uvědomil
Tvou blízkost. Vypadala jsi unaveně, možná ze všech
těch rozdílných a rozporných proseb, jimiž Tě
zahrnují poutníci z celého světa. Žádají Tě o všechno
možné (a mnohdy i nemožné), od zázračného
uzdravení po zajištění pěkného počasí, a Ty jim
trpělivě nasloucháš, přestože jsi ve svém pozemském
putování žádnou takovou mimořádnou přízeň
nežádala a hlavně nezakoušela.
Mám vůči Tobě dluh, pramenící právě
z despektu ke všem těm organizovaným poutím a
nátlakovým modlitbám. Z jakéhosi soukromého
protestu jsem se k nim nikdy nedokázal připojit, a tak
jsem se vyhýbal našemu setkání. Ale o tomto
pošmourném víkendu se všechno změnilo. Církev
slavila Tvůj svátek a v místním kostele se (jedinkrát
v roce) sloužila mše svatá na Tvou počest. Byli jsme
spolu v téměř prázdném chrámu, prostém jako Tvůj
nazaretský příbytek.
Děkuji za to vzácné intimní společenství,
tolik odlišné od běžných mariánských slavností. Díky
němu jsem si konečně uvědomil, co mě na Tobě
fascinuje. Je to Tvé bezvýhradné přitakání životu za
všech okolností a ve všech situacích. Nezajímají mě
skutečné či domnělé zázraky, jaké Ti připisuje lidová
zbožnost. Jsem ohromen zázrakem Tvého života,
Tvou neokázalou poslušností a odvahou, s níž jsi
čelila všem protivenstvím. Posílen Tvým příkladem a
přímluvou budu i já schopen vyslovit své FIAT.

Dlouho a pracně jsem si k Tobě hledal cestu.
Ztrácela se mi v houštině obskurních soukromých

Pavel Obluk
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 JAZYKOVÉ KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15
Místo konání: Farní středisko, Šumperk
Účastnický poplatek: angličtina – 1 105,- Kč (17 lekcí za pol.); francouzština – 1 040,- Kč (16 lekcí za pol.);
němčina – 1 170,- Kč hod (18 lekcí za pol.) Kurz bude otevřen při minimální kapacitě 6 osob.
Angličtina pro začátečníky I.
Němčina pro začátečníky
Mgr. Alice Jurčíková – úterý 16:15. – 17:15
Mgr. Alice Jurčíková – čtvrtek – 15:30 – 16:30
Angličtina pro začátečníky II.
Francouzština pro začátečníky
Mgr. Petra Janíčková – úterý 16:15. – 17:15
Mgr. Jana Valentová – pondělí – 16:30 – 17:30
Angličtina pro mírně pokročilé
Mgr. Petra Janíčková – úterý 17:30 – 18:30

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17:00 na farním středisku. V říjnu budou 9. a 23. 10.
Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené pod koordinací Ivy Sovadinové.
6. října od 10:30 u Sovadinů. Pro děti je zajištěn tvořivý program.
Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16:30 na farním středisku s Ing. Marií Vychopeňovou.
Účastnický poplatek 30 Kč/hod.

PROGRAMY PRO DĚTI
Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – středa – 9:30 – 11:30 na farním středisku.
Divadelní kroužek – pro děti od 7 do 14 let, ve čtvrtek od 15:30 do 16:30. Děti si osvojí techniku dramatiky,
nacvičí krátké divadelní představení, naučí se využívat kulis či rekvizit netradičním způsobem. Lektorka – Mgr.
Lenka Špatná.
Dopoledne s pohádkou – 25. 10. 9.30 – 11.30 na farním středisku - určeno pro předškolní a mladší školní děti
(4 - 8). Lektorka – Mgr. Hanka Heiserová. Účastnický poplatek 20 Kč/hod.
Hlídání dětí – po domluvě je možno zajistit příležitostné hlídání dětí. Tel. 731 402 395.
Podzimní prázdniny pro děti (na oba programy je nutné se nahlásit předem na tel 731 402 395)
27. října – Putování za „Skřítkem“
Sraz na autobusovém nádraží 8.30, odjezd 8.42 na Skřítek. Odtud pěšky do Sobotína (cca 7 km), Návrat
do Šumperka kolem 15.00. Určeno pro školní děti.
29. října – 9. 30 – 15.30 (hry, tvoření, příprava společného oběda, společná vycházka).
Účastnický poplatek – 30 Kč/osoba. Určeno pro školní děti.

ČÍTÁRNA
Pro veřejnost

úterý
středa
čtvrtek

13.00 – 15.00
13.00 – 18.00
9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Nejbližší programy:
úterý 7. října od 9.00 program pro maminky s dětmi – „Vyrob si své obrázkové leporelo“ (výstavka dětských
leporel, čtení dětské pohádky, výtvarný program, půjčování knížek, možnost drobného občerstvení)
pátek 10. října – veřejné otevření čítárny od 19.00 – veselé přečítání z neméně veselých knih, prohlídka
obrazové galerie, posezení u kytary v režii Gabriely Horníčkové
úterý 14. října – od 9.00 program pro maminky s dětmi – „Vytvoř si zpěvníček s ukolébavkami“
úterý 21. října – od 9.00 program pro maminky s dětmi – „Babička čte dětem pohádku“
Po celý říjen si můžete prohlédnout vystavované obrazy studentky scénografie Elišky Soukupové.
Zveme na pouť za víru v rodinách od katedrály svatého Václava do baziliky Navštívení P. Marie
na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých
fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat:
 na srazu ve 12.45 – 13.00 hod před katedrálou sv. Václava - odchod ve 13.00 hod.
 cca ve 14.25 – 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru)
 nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice
Termíny: 14. 9. 2014 | 12. 10. 2014 | 9. 11. 2014| 14. 12. 2014
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NOVÝ DŮM CHARITY
POŽEHNAL ARCIBISKUP GRAUBNER
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 22. 9. 2014 slavnostně požehnal nové sídlo šumperské Charity.
Na slavnostní akci nechyběli zástupci farností, uživatelů a lidé, kteří v budově pracovali nebo jí navštěvovali.
Mezi hosty nechyběla ani první ředitelka Charity Šumperk paní Ludmila Řezáčová.
Organizace již od letošního května sídlí ve vile v Jeremenkově ulici, kam se přestěhovala z ulice
Žerotínovy. Tam Charita byla v pronájmu a navíc prostory již byly stísněné.
Nové sídlo charity v Jeremenkově ulici je architektonickou zajímavostí. V roce 1901 vilu postavil
stavitel Heinrich Popp a až do konce války sloužila k bydlení.
„Jednalo se o jeden z prvních secesních domů v Šumperku,“ upozornila Marie Vychopeňová. Po roce
1945 nemovitost převzal stát, zázemí zde měla hygienická stanice a zdravotní ústav. Než Charita vilu koupila,
byla řadu let prázdná a pustla. „Všechny opravy ještě u konce nejsou, ještě nás čeká výměna oken a dveří. Ale
je důležité, že dům už slouží jak našim klientům, tak
zaměstnancům,“ konstatovala Marie Vychopeňová.
Charita Šumperk je nestátní nezisková
organizace, jejím zřizovatelem je olomoucké
Arcibiskupství. V Šumperku působí od roku
1992. V současné
době
má
kolem
čtyřiceti
zaměstnanců, kteří se starají o stovky klientů. Charita
se
specializuje
především
na
poskytování
ošetřovatelských
a
pečovatelských
služeb
v domácnostech uživatelů, včetně domácí hospicové
péče. Od Charity si můžete půjčit zdravotnické
pomůcky nebo získat základní sociální poradenství.
Anebo se můžete také stát dobrovolníkem…

FARNÍ ODPOLEDNE VE VELKÝCH LOSINÁCH
V pátek 19. 9. ve dvě hodiny odpoledne vypuklo na farní zahradě
ve Velkých Losinách klání dětí, které navštěvují náboženství ve farnostech Loučná, Velké Losiny a Sobotín.
Sešlo se 16 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou družstev. Soupeři ve dvojicích obcházeli jednotlivá
stanoviště a snažili se pro své družstvo
vybojovat vítězství. Podporováni mladšími
sourozenci soutěžili v šermířském klání
(možná to nevíte, ale rostou nám zde rytíři ),
ve vytlačování z kruhu, hodu na cíl, skákání
v pytlích a v oblíbené soutěži sloni, kdy každý
s rukou napřaženou dopředu coby sloní chobot
nejdříve oběhl desetkrát kolík a pak se musel
se zamotanou hlavou co nejrychleji dostat
k cíli. Jednotliví soutěžící nesbírali body pro
sebe, ale pro družstvo. Soutěž byla velmi
vyrovnaná, všem patří dík za plné nasazení a
čestné soutěžení. Na závěr čekal všechny
táborák a odměny. Za pomoc s přípravou
děkuji Terezce, Julince, Věrce, Kristýnce,
Kamilce a otci Milanovi.
Dana Ponížilová

Tam&Tam – číslo 10, ročník 5, říjen 2014

Strana 17

JEŠTĚ JEDNO OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI: CSA TŘEŠŤ
Ve dnech 17. – 24. 8. 2014 se ve městě Třešť uskutečnilo celostátní setkání animátorů. Kdo je vlastně
animátor? Je to člověk, kterému není lhostejná mládež, který se snaží přiblížit mladým a chce jim skrze sebe a
svůj příklad zvěstovat Krista. Celý týden byl na téma „Nikdo není ostrov!“ Mělo to znázorňovat, že nikdo není
nikdy sám, ale také, že já bych měla podržet druhého a být mu oporou, aby on nebyl opuštěný ostrov. Myslím,
že vždy budeme mít kolem sebe někoho, kdo nás podrží, navíc náš Pán je a bude neustále s námi. Provází nás
na všech životních cestách. Jsou různorodé a často i plné obav z toho, co bude nebo jak něco dopadne, ale Bůh
nás podrží. Nikdo není ostrov!
V Třešti se sešlo kolem 500 mladých animátorů. Tady je pár čísel:
Počty za diecéze:
21 % brněnská
19 % olomoucká
17 % pražská
14 % královéhradecká
13 % hosté
7 % ostravsko-opavská
6 % litoměřická
2 % českobudějovická
1% plzeňská

Věk účastníků:
16% 1519let
17% 2832let
27% 2427let

Ze Šumperského děkanátu jsme se do Třeště vydali čtyři. Sice skoro každý zvlášť, ale na
setkání jsme se často potkávali. Setkání probíhalo celý týden a každý den jsme měli velice rozmanitý program,
který byl bohatý na spousty kvalitních přednášek nejrůznějších lidí. Od řeholníků přes kněze, teology, filosofy
až po manžele. Každý den jsme také navštěvovali tzv. DISKY což byly diskusní skupinky po cca dvanácti
lidech. V DISCÍCH jsme probírali témata z přednášek, které jsme vyslechli v dopoledním bloku. A nejen to,
rozebírali jsme témata, která nás samotné zajímala, srovnávali jsme různé situace od nás z farností a předávali
si zkušenosti. Bylo to povzbuzující ke konání dalších aktivit ve farnostech a dostalo se nám i inspirací, které se
mnohdy hodí. Odpolední programy jsme měli možnost si vybrat. V brožurách, které jsme dostali, byla vypsána
zajímavá místa z okolí, kam jsme si mohli zajít a udělat si tak pěkné odpoledne. Celé setkání bylo provázeno
doprovodným programem, ve kterém jsme měli možnost sledovat „boj o svatost“. Každým dnem setkání nás
provázel jeden svatý, o kterém jsme měli možnost se dozvědět více v úvodních ranních scénkách. Tzv. „boj
o svatost“ nakonec vyhráli všichni svatí, kteří nás celý týden provázeli. 
Každý den jsme slavili mši svatou s našimi biskupy. Závěrečnou mši svatou sloužil mons. Posád. Bylo
nám to zatěžko, ale v sobotu po mši svaté, kdy jsme dostali osobní požehnání na naší nelehké cestě poslání
animátora a pamětní náramek, jsme se už všichni rozjeli do svých farností a domovů. Setkání bylo velice
povzbuzující, setkala jsem se tam s mnoha starými přáteli a také nebylo těžké seznámit se s novými. Z Třeště
jsem si neodvezla jen o hodně delší telefonní seznam, ale také spousty inspirace, nových nápadů, ale hlavně
Boží přítomnost ve svém srdci. Setkání bylo velikým povzbuzením ve víře. Díky Pánu za to!
za zúčastněné animátory šumperského děkanátu
Zdiška Nedvědová

Děkujeme všem, kdo jste přispěli svými domácími výrobky
na naše farní „džemování“. Děkujeme i těm, kdo jste přišli ony
sladké produkty ochutnat, koupit, podpořit naše adoptované dítě na
Haiti a také strávit milé odpoledne ve společenství farníků. Někteří
se ukázali opravdovými experty v oboru „džemování“ blahopřejeme! Domů jsme si odnesli spoustu vynikajících sladkých
lahůdek - díky! Děkujeme i za štědré dary – 1 945,- Kč pro našeho
farního chlapce z daleké země. Pán Bůh zaplať.
P. Slávek, Lenka a ostatní z týmu „džemování“
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

THOMAS MORE (TOMÁŠ MORE)
(* 7. únor 1478 – † 6. červenec 1535, Londýn, Anglie)

Sir Thomas More byl anglický právník, politik a spisovatel.
V letech 1529–1532 zastával úřad lorda kancléře krále
Jindřicha VIII., jehož byl blízkým spolupracovníkem a
přítelem. Je považován za nejlepšího anglického právníka a
jednoho z největších evropských vzdělanců své doby.
Po Jindřichově roztržce s katolickou církví se roku 1532
s králem rozešel a rezignoval na svůj úřad. Když později
odmítl složit přísahu podle zákona o následnictví, byl nejprve
uvězněn a posléze popraven. Katolická církev jej ctí jako
svatého a mučedníka. V roce 1886 byl Thomas More papežem
Lvem XIII. blahořečen a v roce 1935 prohlášen Piem XI.
za svatého. Je považován za patrona adoptovaných dětí,
patrona humoru, politiků a právníků. Katolická církev slaví
jeho svátek 22. června společně se svátkem jeho přítele a
mučedníka v téže věci, biskupa Johna Fishera.
Thomas More pocházel ze šesti dětí. Otec Jan byl soudcem, matka Anežka zemřela, když byl Thomas
ještě dítě. Ve svých dvanácti letech se stal pážetem u královského kancléře, kardinála Mortona. Později studoval
latinu a řečtinu na oxfordské univerzitě a práva na Lincoln's Inn v Londýně. Život soudce ho však plně
neuspokojoval, a proto na čtyři roky odešel do kartuziánského kláštera, kde se vedle duchovního života věnoval
studiu filosofie a teologie. V roce 1503 se Thomas More vrátil do veřejného života. Byl velmi úspěšný, neboť
vedle paragrafů bylo jeho myšlení a jednání ovlivňováno filosofickými i teologickými vědomostmi a citlivým
svědomím. Mezi lidmi byl znám jako nepodplatitelný zastánce zákona, plný porozumění i pro chudáky, kteří se
dostali do sporu se zákonem.
V roce 1504 byl Thomas zvolen členem Parlamentu. Král Jindřich VII. žádal tehdy po Parlamentu
schválení mimořádné daně, z níž chtěl mít věno pro dceru, ale Thomas More svou řečí ovlivnil ostatní poslance
natolik, že nespravedlivá daň schválena nebyla. Za to se musel pro králův hněv stáhnout do ústraní a cestoval
po Evropě.
V r. 1505 se Thomas oženil
s Joanou
Coltovou;
z
jejich
manželství se narodily tři dcery
(Markéta, Alžběta, Cecílie) a syn Jan.
Pro děti zařídil More domácího
učitele a oproti zvyklostem se snažil
zabezpečit co nejvyšší vzdělání i
dcerám. Po šesti letech šťastného
manželství jeho žena umírá. Po čase
se More oženil podruhé, a to s Alicí
Middletonovou, která byla o sedm let
starší, toto manželství zůstalo
bezdětné.
V roce 1509 zemřel král
Jindřich VII. a na trůn nastoupil jeho
syn Jindřich VIII. More v lednu 1510
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vstoupil jako jeden z představitelů Londýna opět do Parlamentu. Po osmi měsících se stal zástupcem policejního
ředitele města a pomocníkem starosty v otázkách jurisdikce. V roce 1517, ve věku 39 let, nastoupil plně
do královských služeb a zakrátko byl též přijat do tajné rady. Stal se přítelem Jindřicha VIII. i jeho ženy Kateřiny;
oba oceňovali jeho schopnosti a harmonické vystupování.
V květnu 1521 mu král udělil šlechtický titul a téhož roku byl jmenován i správcem královské pokladnice.
Za další dva roky se stal předsedou Parlamentu a kancléřem lancasterského vévodství. Měl důvěru krále a bránil
s ním katolickou nauku proti Martinu Lutherovi. Díky spisu Obrana sedmi svátostí, na kterém More
spolupracoval, dostal král od papeže čestný titul defensor fidei (obránce víry). V r. 1523 vydal Tomáš spis
Odpověď Lutherovi a v dalších letech napsal polemické traktáty proti anglickým novátorům.
Kardinál Thomas Wolsey, arcibiskup z Yorku, nedokázal zajistit u papeže rozvod a anulaci manželství
Jindřicha s Kateřinou Aragonskou a roku 1529 byl donucen odstoupit ze své funkce lorda kancléře. Na jeho místo
byl povolán Thomas More (šlo o nejvyšší hodnost hned po králi). Ve věcech vypořádání se s protestantismem stál
hluboce nábožensky založený More na straně krále, nicméně nepodpořil jej v prosazování anulace sňatku, které
bylo v rozporu s kanonickým právem.
Jindřich reagoval na odmítnutí svého požadavku tím, že si nechal schválit zákon o svrchovanosti (Act of
Supremacy), kterým se sám dosadil do čela anglické církve, odtrhnuv ji od církve římskokatolické, čímž vznikla
anglikánská církev. Duchovenstvu bylo nařízeno přísežně uznat světského panovníka hlavou církve. More s tímto
požadavkem nesouhlasil a 16. května 1532 z úřadu kancléře odstoupil. Ačkoli svou rezignaci odůvodnil
zdravotními problémy, přesto byla jak králem, tak poddanými pochopena jako výraz nesouhlasu se zákonem
o svrchovanosti.
Roku 1534 odsouhlasil Parlament zákon o následnictví (Act of Succession), který uznal legitimitu všech
potomků Jindřicha a jeho druhé ženy Anny Boleynové a mimoto odmítal cizí autoritu jakéhokoli hodnostáře, tedy
neuznával ani pravomoc papeže. Když More odmítl proti svému svědomí složit přísahu podle tohoto zákona, byl
zatčen a po dobu 15 měsíců vězněn v Toweru. V procesu, který rozhodně nelze považovat za řádný ani podle
tehdejšího anglického práva, byl odsouzen k smrti pro velezradu.
Poprava se konala 6. července 1535. Thomas se před položením hlavy na popravčí špalek pomodlil
za krále Jindřicha VIII. Když pak hlavu položil a kat zvedal sekeru, ještě prý odsunul stranou svůj vous se slovy:
„ten se žádné zrady nedopustil.“ Moreova poprava se setkala ve zbytku Evropy s obecným nesouhlasem jak
u katolíků, tak u protestantů. Holandský filozof Erasmus Rotterdamský se vyjádřil k jeho odsouzení a popravě
větou: „More byl čistší než napadlý sníh a spolu s Janem Fisherem šlo o nejmoudřejší a nejsvětější muže, jaké kdy
Anglie měla.“ Thomasova hlava byla vystavena celý měsíc na London Bridge a teprve poté, co Moreova dcera
Markéta Roperová zaplatila určitý obnos, byla odstraněna.
Thomas More napsal mnoho knih v latině
a angličtině. Jeho nejznámějším dílem je latinsky psaný
spis Utopie, jenž byl vydán roku 1516. Jedná se o popis
ideálního státu, jak by si ho More přál. Kniha se dotýká
společenských problémů, vznikla z nesouhlasu se
státním zřízením a zákony v Anglii. Ke všem otázkám
se vyjadřuje neobyčejně liberálně, takže mnozí viděli
v Utopii zárodky moderních sociálně-reformních směrů.
Thomas More žil prostě a skromně, nezajímala
ho sláva ani bohatství. Žil intenzívním duchovním
životem i přes velké pracovní zaneprázdnění - byl ve
službách krále pasován na rytíře, zvolen za mluvčího
Parlamentu, byl správcem dvou universit a zastával úřad
lorda kancléře. Zemřel jako člověk přísných morálních
zásad, zachovávaje si až do konce svou hrdost a lidskou
důstojnost.
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Z MYŠLENEK SV. THOMASE MORA








Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém.
Byl bych hloupý obchodník, kdybych zradil Boha. Vyměnil bych dvacet let za věčnost.
Naproti tomu sám si odepřít něco, abys to přidal jiným, to je teprve vlastní úkol lidskosti a dobrotivosti.
Ostatně takovéto počínání neodnímá tolik výhod, kolik jich vrací. Neboť jednak získává náhradu
vzájemností dobrodiní, jednak samo vědomí dobrého skutku a vzpomínka na lásku a vděčnost těch, jímž
dobrodiní prokážeš, přináší více duševní rozkoše, než by obsahovala ona tělesná rozkoš, které ses zřekl.
A tak když v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které dnes všude po světě vzkvétají,
nepřipadá mi to - bůh mi buď milostiv - jako nic jiného než jako spiknutí boháčů jednajících o vlastních
výhodách pod záminkou a jménem státu. Vynalézají a vymýšlejí si všechny způsoby a úskoky, aby jimi
to, co sami nepoctivě nahrabali, především udrželi beze strachu před ztrátou, za druhé (v případě ztráty),
aby to mohli přičiněním a prací všech chudáků co nejladněji získat zpět a mohli toho zneužívat. Jakmile
se jednou boháči -jménem státu, to jest i jménem chudých - rozhodnou, že se takovéto uskoky mají
zachovávat, ihned se z toho stávají zákony. A tak nejhorší lidé se svou nenasytnou žádostivostí rozdělili
jenom mezi sebe vše to, co by bylo dobře postačilo pro všechny.
Umírám jako věrný služebník krále, ale především jako služebník Boží.

MODLITBA SV. THOMASE MORA
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
Dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.

Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé „já“.

Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.
Anička Rozsívalová

„Ach, drahý příteli Erasme! Čím je dobrý vladař?
Pastevcem, který od svého stáda zahání vlky! A špatný vladař?
Vlkem samým!“
z dopisu T. Mora Erasmovi Rotterdamskému
(citace z knihy Zemři, blázne)
Když mi Anička Rozsívalová prozradila, že se tentokrát chystá psát o svatém T. Morovi, nedalo mi to
nepozvat vás i ke knížce. Historický román Zemři, blázne vykresluje lidství tohoto velkého muže uprostřed
anglického královského dvora, především uprostřed intrik druhé ženy Jindřicha VIII., Anny Boleynové,
a našeptávače Cromwella, královského ministra.
Kniha představuje T. Mora jako hluboce věřícího člověka, jako otce široké rodiny, významného myslitele
své doby i jako neohroženého hledače pravdy. Autor knížky pracuje nejen se známými historickými postavami,
ale do dění zapojuje i osudy venkovanů; zvláštní místo má postava královského šaška, který šikovně směl (jako
jeden z mála) říct králi pravdu, protože zatímco ostatní riskovali hlavu, on jen kopance.
T. Morus svedl s Jindřichem Osmým boj, v němž se stal pro svého vladaře, jeho ženu a dvůr
nepohodlným hlasem svědomí, jež bylo třeba umlčet. Pokud si jeho život a osobní statečnost chcete připomenout
i prostřednictvím beletrie, pátrejte v knihovně po titulu Karla Zuchardta a začtěte se...
Alena Havlíčková
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ
Drazí čtenáři, jsem rád, že opět vás mohu pozvat k čtení dvou pěkných
knih, které najdete jako novinky v naši farní knihovně.
První z nich líčí životní příběh P. Waltera Ciszka SJ. Tento Američan
polského původu nebyl v mládí zrovna svatoušek... S dojetím popisuje, jak ho
jednou – v přílivu zoufání nad svým synem – zavedl tatínek na policejní stanici a
oficiálně zažádal, aby ho zavřeli do polepšovny. Přesto nakonec se Walter
rozhodl vstoupit do diecézního kněžského semináře. Jeho hledání povolání
ale neskončilo a jistého dne se paličatě rozhodl stát jezuitou. A stalo se tak. Pak
přišel další sen: být misionářem v Rusku. Nebylo to jednoduché: bylo to před
druhou světovou válkou, v Rusku naplno vládl komunismus a pevnou rukou
potíral veškeré náboženství. Walter byl ale znovu neústupný. Opustil Ameriku a
jel studovat do Říma na Russicum. Pak byl poslán jako kaplan do východního
Polska, do farnosti těsně u ruských hranic. Odtamtud už ke splnění snu nebylo daleko. Po nějaké době se stal
tajným knězem mezi dělníky na Uralu. Jeho konspirační práce však netrvala dlouho. Uši a ruce NKVD byly
dlouhé... Byl zatčen a začala jeho 23 roky trvající pouť po ruských věznicích a sibiřských pracovních táborech.
A tuto část jeho života nám detailně popisuje P. Ciszek v knize S Bohem v Rusku. Nejprve vězeňská léta
v Moskvě, pak roky těžké práce ve vězeňských táborech Norilska, pak několik let omezené svobody v Rusku,
na konec návrat do Ameriky... Jenže mezi slovy a písmeny této poslední věty se skrývá neuvěřitelné množství
utrpení a odvahy, víry a hrdinské evangelizace mezi spoluvězni, tisíce tajných
mší a zpovědí, okamžiky krajního vyčerpání a dlouhé dny práce v sibiřském
mrazu... Místy je kniha trochu monotónní... stejně jak monotónní byl každý den
v ruském vězení či dlouhé sibiřské nocí. Přesto je poutavá a ukazuje člověka
velké víry a odvahy. Velmi vám ji doporučuji.
Druhou knihu, kterou předávám do knihovny, jsem nestihl přečíst.
Přiznávám. Přesto vám ji mohu klidně doporučit: zárukou kvality je jméno
autora. Louis de Wohl je (spolu s Wilhelmem Hünermannem) nejznámějším
autorem životopisů svatých. Jeho romány se staly ve světě bestsellery, dočkaly
se řady překladů a šestnáct jich bylo zfilmováno. V nabídce Karmelitánského
nakladatelství už je román o svaté Kateřině Sienské, svatém Longinusovi a teď
nově román Nepokojný plamen, který líčí život svatého Augustina. Myslím si,
že tento „svatý velký hledač“ bude mnohým velmi blízký. A poněvadž se kniha
čte velmi dobře, jde o takový obohacující odpočinek, vřele doporučuji.
Srdečně jménem svým a sester, které se o knihovnu starají, zvu k návštěvě. Připomínám, že je otevřená
v neděli po „deváté“ a ve čtvrtky od 17.00.
P. Slavomir Sulowski

Slavnost posvěcení kostela v Bludově – hody
19. 10. 2014
7:30 a 10:30
14:30
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Milé snoubenky a milí snoubenci,
chtěli bychom vás pozvat na přípravné kurzy, které jsou zaměřené na témata týkající se života v manželství.
Cílem přípravy je příležitost k zamyšlení se nad smyslem a budoucí cestou vašeho vztahu, nad jedinečností a
nenahraditelností manželství i nad jeho možnými těžkostmi. Tyto kurzy by měly být doplněním vašich
setkávání s oddávajícím knězem (v žádném případě je nenahrazují).
Jednotlivá témata, kterými bychom se společně s vámi chtěli zabývat, jsou např. rozdílné potřeby muže
a ženy, konflikty v manželství a jejich řešení, sexualita a rodičovství a mnoho dalších.
Kurzy budou probíhat na farním středisku – celkem se jedná o pět lekcí, během kterých se vystřídají tři
lektorské manželské páry. První kurz proběhne v listopadu - prosinci, druhý v lednu – únoru a třetí v březnu –
dubnu (konkrétní termíny budou upřesněny); setkání jsou plánována na sobotní večery (jedenkrát za čtrnáct
dní).
Velmi se na vás těšíme a věříme, že společně strávíme příjemné a oboustranně přínosné chvíle :-).
Jarka a Karel Černí, Iva a Vašek Sovadinovi, Hanka a Kamil Heiserovi
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Drazí čtenáři, opět se na vás obracím svým slovem v rubrice „Co se
do ohlášek nevešlo.“ Tentokrát chci začít od toho, co jsme slyšeli
v kostelích v krátkém dopise otce arcibiskupa. Prosil nás o modlitbu
a půst za pronásledované křesťany a mír ve světě. Prosil o uspořádání dne
modliteb ve farnostech a o půst na tento úmysl. Na některých místech
děkanátu jsme předběhli otce arcibiskupa a takový den připravili o svátku
Narození Panny Marie 8.9. V Šumperku po celý den se přicházelo modlit
hodně lidí a moc všem za to děkuji. Kolik z vás se zapojilo půstem či
dobrými skutky na tento úmysl, spočítat nelze. Věřím však, že i tyto
duchovní dary nechyběly. Co dál? Modlit se je třeba, o tom není pochyb.
Určitě někdy takový den zopakujeme a farnosti, ve kterých se ještě
nekonal, mohou začít hned. Pomyslel jsem si však, že není potřeba organizovat či vymýšlet nic zvlášť. V tomto
smyslu se nedávno při jednom setkání vyjádřil i otec arcibiskup. Upozornil třeba na páteční půst. Nezapomněli
jsme na něj...? Lze ho nahradit modlitbou či jinými kajícími skutky, ale: děláme to...? Bojím se, že tato
možnost (určitě dobře myšlená), kterou před časem zavedli biskupové, způsobila, že jsme se snadno rozhřešili
z veškerého kajícího postoje. To druhé zapomínáme dělat, to první, zvykové, jsme dělat přestali... Přitom
páteční půst od masa není nějak zvlášť náročnou záležitostí. Dnes dokonce i ve veřejných jídelnách si lze
vybrat z několika druhů jídel. Je to ale jasný znak, náročný ne tak na naše žaludky, jako na naši vůli a pevnost
rozhodnutí. Rozhodnout se a vytrvat je tu mnohem těžší, než jíst bezmasé jídlo. Je to i svědectví pro naše okolí.
Když na mnoha místech světa se pro Krista umírá, u nás získávají cenu všechna, i malá gesta, kterými hlásáme
okolí, že jsme křesťany. Pokud si někdo myslí, že jiné skutky jsou důležitější, prosím, jen ať je dělá. Nic proti
ničemu. Avšak tento - po celá staletí trvající křesťanský zvyk, kterým je páteční půst - je třeba obnovit a dnešní
situace ve světě je k tomu jen příležitostí.
V Šumperku jsou v pátky pravidelné adorace, které začínají ve 14.30, v 15.00 je Korunka k Božímu
milosrdenství. Pravidelně jsou adorace také v úterý od 19.00 hod. Proč bychom měli zavádět něco dalšího.
Stačilo by, kdyby tuto stávající příležitost k modlitbě využilo víc farníků. Mnozí říkali: chtěli bychom se
v pátky modlit v tichu. V minulém roce jsme proto zanechali praxi společně vedené adorace přede mší svatou.
Letos se ale k tomu vrátíme. V době konání synody o rodině v Římě povedou adoraci rodiny, které jsme o to
požádali, a budou věnované rodině. Jedná se o dva pátky: 10. a 17. října. Připomínám, že tato společná část
adorace začíná v 17.00 hod. O vedení adorace v dalších termínech požádáme tradičně farní společenství.
Budeme se ale snažit, aby byly opravdu naší přímluvou za svět, za mír, trpící lidí, pronásledované křesťany,
moudrost politiků, sílu pro ty, kteří nesou pomoc... Doufám, že dění ve světě nás všechny pobídne k tomu, aby
nás na adorací bylo mnohem víc, než doposud.
Rád bych všechny také upozornil na krásnou akci, která se již
několik let šíří po světě. Jmenuje se „Milion dětí se modlí růženec
za jednotu a pokoj.“ Koná se ve stejnou dobu, a to 18. října v 9.00 hod.
Samozřejmě podle místních okolností může být modlitba posunutá
v čase, přesto je důležité, že i takto děti vedeme k zodpovědnosti za svět.
V Šumperku povedou děti růženec v sobotu 18. října v 8.00 hod v kostele
sv. Jana. Zveme všechny, nejen děti.
Nakonec chci napsat pár slov k dušičkám, které prožijeme sice až
v listopadu, ale chystáme se na to už teď. Chci pozvat všechny na tradiční
mši svatou na šumperském hřbitově 2. listopadu v 17.00 hod. Mnozí
z vás máte právě tam pohřbené své blízké. Poněvadž tentokrát jsou
dušičky v neděli, máte příležitost nedělní bohoslužbu prožít zvláštním
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způsobem: na hřbitově. Kéž nám to
pomůže vnímat, že hřbitov není
místo beznaděje a smutku, že je to
místo posvěcené a posvátné, kde
zvláštním způsobem prožíváme
společenství svatých.
Při této příležitostí bych rád
poděkoval šumperským „středečním
brigádníkům“, kteří se (na prosbu
pastorační rady) letos postarali
o obnovu kněžských a řeholních
hrobů na šumperském hřbitově.
Odvedli krásnou práci: hroby byly
spojené v jeden celek, náhrobní
kameny restaurovány, terén vyčištěn
a
upraven,
keře
a
stromy
prostříhány, plevel zničen, nasazeny
nové keře a květiny... Rozdíl můžete
uvidět na přiložených fotografiích.
Vše stálo farnost deset tisíc korun,
což je - vzhledem k rozsahu prací velmi malá částka. Velký dík!
Prosím ale všechny farníky,
abychom nezaneřádili tento prostor
velkým množstvím různorodých
lamp či kytiček, o výzdobu a světlo
na dušičky se postaráme. Na takto
krásně upraveném místě platí, že
méně je více... Nakonec prosím,
abychom na údržbu kněžských hrobů pamatovali ve všech našich farnostech.
Přeji všem krásný říjen pod ochranou Panny Marie Růžencové.

P. Slawomir Sulowski

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU
Rozloučení s létem a cyklistickou sezónou se uskutečnilo 13. 9. 2014 výšlapem na Dlouhé stráně.
Pesimisté mohli kouknout na norskou předpověď počasí s prognózou téměř celodenního deště, a tudíž zůstat
doma, optimisté na předpověď Medard s prognózou počasí bez srážek a s radostí vyjet. Vzhledem k tomu, že se
na sraze objevili pouze 2 cyklisté, nutno konstatovat, že optimistů má děkanát zoufalý nedostatek. Místo ranní
rozcvičky jsme zařadili zahřívací rapotínsko-sobotínskou rovinku a takto připraveni jsme mohli začít stoupat
do strání Jeseníků, kde se začaly stromy oblékat do podzimních barev. Vyvrcholením akce bylo kolo vítězů
okolo nádrže, svačinka s pozadím nádherných panoramat a pak sešup dolů… a protože ve dvou se to lépe táhne
(a víc stihne), stihli jsme i Kájovo loučení se svobodou v Hraběšicích.
Kdo bude mít zájem, může v neděli 19. 10. 2014 přijít na nádraží ČD v Šumperku k vlaku do Nového
Malína s odjezdem v 11.52 hod. a z nádraží ČD v Novém Malíně jít společně k Mohyle, vystoupat na Burgestein
(zřícenina hradu) a okolo staré štoly dojít na Kamenec a zpět do Nového Malína.
srdečně zve
Jiří Novák
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MODLITBA ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skrytá v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek.
Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoliv na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu
a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do Tvé vůle pomáhají svými oběťmi zachraňovat svět. Ať poznají,
žes je připočetl k těm, které evangelium nazývá blahoslavenými. Dej jim naději a trpělivost
v soužení.
A nám, kteří žijeme v míru, dej, abychom měli citlivé a otevřené srdce, abychom jim uměli
pomoci podle svých schopností a možností.
Amen.

MODLITBA ZA MÍR
Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před Tebou a prosíme: Přispěj
na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj lidem mír.
Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za tento svět, odvahu bránit skutečnou
spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.
Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v boji se zlem.
Uzdrav srdce mužů a žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím neváhají použít násilí pro
dosažení svých cílů.
Probuď v nás vnímavost pro trpící i ochotu jim pomáhat.
Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za odpuštění ty, kterým jsme my
sami ublížili.
Prosíme Tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do
Tvého království pokoje.
Amen.

PAVEL JAJTNER
ZAJISTÉ, EXCELENCE!

NA POKRAČOVÁNÍ
3.
Píseň o zvonu

V Dolním Rakousku, při Dunaji, leží půvabné město Krems - Kremže. Tady se psaly dějiny, a nejen ty
krvavé, vždyť na jižním dunajském břehu je městečko Mautern s vinnými sklepy, postavenými již Římany,
kteří tam střežili limes Romanus. Soudím, že jim tam bylo dobře, protože, doufám, nepili o nic horší víno, než
se tam pije v tomto čase...
V roce 1995 slavila tato perla na Dunaji tisíc let od svého založení. Sloužil jsem tehdy jako první český
velvyslanec v Rakousku a směl jsem být při tom. Ústředním bodem programu slavností bylo odlití zvonu.
Krásná myšlenka, neboť zvon je skvělým symbolem trvalé hodnoty. Možná, přežije-li tak dlouho tento
nemocný svět, bude zvonit příštím generacím ještě dalších tisíc let. Není to úžasné?
Na hlavním náměstí, u paty vysoké věže monumentálního farního chrámu svatého Víta, bylo v ten den
slavnosti již vše připraveno v duchu starých zvonařských tradic. Bylo totiž velice moudré odlévat zvony
do forem uložených v zemi přímo u základů chrámových věží. Surovinu, kusy mědi a cínu, i palivo, dřevěné
uhlí, bylo možné dopravit na místo snadno. Oč obtížněji by se přepravoval hotový zvon, který mohl vážit tisíce
kilogramů?
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Zvon, který byl onoho památného dne odléván, neměl být těžký, snad jen něco přes sto kilogramů. Šlo
především o symbol a připomenutí tradice. Byl určen pro nový chrám na předměstí. Odléval jej
šestadvacetiletý Johannes Grassmayer, toho jména třináctý! Je to tak: zvony innsbrucké zvonařské rodiny
"volají živé, oplakávají mrtvé a lámou blesky" již od roku 1599! Kolik zkušeností se nasbírá za čtyři století? Je
velký rozdíl vyučit se řemeslu za tři roky, nebo se učit třicet let u svého otce, který uchovává v paměti všechen
um a všechna tajemství řemesla, děděná z generace na generaci po čtyři sta let! Kontinuita, souvislost,
nepřetržité trvání, právě to bylo v našem národě tolikrát násilně přerváno, jen v uplynulém století dvěma
zločinnými režimy... Kolik energie bude nutno vynaložit na navázání přerušených souvislostí? Kolik
zkušeností tak bylo navždy ztraceno? Smutný stav řemesel v mé domovině o tom podává výmluvné svědectví.
Kam se poděla svědomitost a řemeslnická čest? Podaří se ještě někdy tento smutný stav věcí změnit a na staré
tradice navázat? Ve společnosti, kde je růst poháněn stále vyšší spotřebou a kde největším uměním výrobců je
vyrábět tak, aby výrobek fungoval jen o málo déle, než je záruční lhůta? Nevím. Vím jen, že krásné a hodnotné
je to, co trvá, a nejkrásnější a nejcennější je to, co je věčné.
Johannes Grassmayer z třinácté generace zvonařů z Innsbrucku s pomoci Boží, s úctou i napětím, nalévá
roztavenou zvonovinu kamsi do hlubiny. Vše velké se rodí mimo naše smyslové vnímání.
Po této "písni o zvonu" rozumím zase o něco lépe duši národa, který byl v dějinách přece jen o něco
šťastnější, než národ můj. Například v onom nepřetržitém trvání řemeslnických rodů. Po této písni o zvonu
jsem povinen říci všem, že musíme uchovávat úctu k tomu, co nás přesahuje, a usilovat o porozumění.
Neznalost a předsudky jsou příčinou nevraživosti a pýchy a vedou ke konfliktům, kterých jsme jen
za posledních několik let zažili už tolik. Kolik lidských životů mohlo být ušetřeno, kdyby spolu lidé dokázali
mluvit, kdyby si více rozuměli?
Napadá mě v tu chvíli, že diplomacii, toto nesnadné umění dohodnout se, nedělají pouze politici a
diplomaté. Dělá ji každý z nás, obyčejných smrtelníků, tady a teď...
Zmizely, a doufejme, že navždy, ploty z ostnatého drátu, ale mnoho je třeba ještě vykonat, abychom
odstranili ploty předsudků a nevědomosti, abychom si lépe rozuměli a mohli se tak, v úctě k tomu, co nás
přesahuje, stát sestrami a bratry...
4.
Zajisté, Excelence
V diplomatickém poslání dochází k podivuhodným situacím: lidé se v různých zemích rozcházejí a
v jiných zemích znovu nečekaně setkávají. Velvyslancem ve Vatikánu jsem se stal nedlouho poté, co tam
skončil svou misi a zanechal velmi dobrý dojem rakouský velvyslanec pan doktor Gustav Ortner, který byl
v době mého působení ve Vídni ředitelem diplomatického protokolu rakouského ministerstva zahraničí.
Dr. Ortner byl šlechtického původu a nebyl jediný, kdo pocházel z českých zemí. V rakouské
republikánské a protihabsburské zahraniční službě dlouhá léta šlechtici nemohli sloužit a není bez zaj ímavosti,
že cestu jim otevřel teprve v šedesátých letech socialista Bruno Kreisky. Když mu to Genossen (rakouští
socialisté si opravdu říkají soudruzi) vyčítali, odpověděl lapidárně: „Alespoň mi nebudou strkat nos do akt
v psacím stole…“
Tak mi jednou vyprávěl jiný z oné generace tehdy mladých a nadějných šlechtických diplomatů,
dr. Albert Rohan. Ten zase pochází s francouzského rodu Rohanů, kteří vlastnili zámek Sychrov.
„Jestlipak víte, pane velvyslanče, že jsme krajané?“ oslovil mne při cestě na předání pověřovacích listin
do vídeňského Hofburgu Gustav Ortner…
„To, prosím, nevím, Herr Doktor.“
„Ano, naší rodině patřil zámek v Čechách, v Pacově,“ řekl pan velvyslanec Ortner, naklonil hlavu mírně
dozadu a krátce se zasnil.
„A jsme u bolestného tématu,“ pomyslel jsem si.
Chvilička ticha.
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„Ale pokud si dobře vzpomínám, bývala tam hrozná zima, dokonce nám tam zamrzla voda,“ dodala Jeho
Excelence, jako by chtěla zaplašit jistý dojem, který jsem si z rozhovoru mohl odnést.
„Určitě bychom ten zámek zpátky nechtěli,“ zdůraznil, když jsem dál zamyšleně mlčel, což mohlo
vypadat, že si myslím něco, co pan doktor Ortner nezamýšlel. Proto jsem také raději váhavě přisvědčil:
„Zajisté, Excelence!“
Snad aby to zamluvil, pokračoval Gustav na zcela jiné téma: „Pokud jde o ženy, zde ve Vídni není nic
neobvyklého říkat ženám „milostivá paní“ a líbat jim ruku. Ale polibek je třeba jen naznačit. Dotknout se ruky
rty není salonfähig …,“poznamenal Gustav.
To už jsme jeli velkým mercedesem rakouské vlády po Ringstrasse, projeli kolem budovy parlamentu a
radnice a odbočili k Burgtheatru, k ministerstvu zahraničí a k Vídeňskému hradu.
„Ničeho se, pane kolego, nebojte,“ pravil, když jsme vystupovali z auta na červený koberec před
nastoupenou vojenskou jednotkou.
„Kdybyste něco dělal špatně, zatahám vás za rukáv.“ To mě uklidnilo. Protokol o přijetí u prezidenta
Rakouské republiky představoval dvaadvacet stránek hustého textu. Doručili mi jej včera. Rychle jsem si
v duchu zopakoval, co mě bezprostředně čeká. Správně jsem se poklonil zástavě vojenské jednotky a při
zvucích státních hymen se zadíval na roztomilého oslíka, který byl zapřažený do vozíku s bubnem. Kapela
hrála a já oslíkovi záviděl: v hodnosti podpraporčíka bude mít jednou nárok na doživotní penzi a dostatečné
denní dávky obroku. A není-li to pravda, je to hezky vymyšlené. Je květen 1993, obrovský park před hradem je
zelený, sluníčko hřeje a fiakristé v buřinkách nakládají své klienty. Stoupáme po schodišti do hradních sálů.
Kdybych nevěděl, že jsem ve Vídni, mohl bych si myslet, že jsem v Praze - tak jsou si oba hrady podobné.
Nejen architekturou, obrazy týchž habsburských vladařů, ale i ostatním mobiliářem. Gustav Ortner mě cestou
chválí a povzbuzuje. Tréma ze mě nadobro spadla. A tak se milý Gustav stal mým Mistrem.
Setkávali jsme se často. Oficiálních státních návštěv na obou stranách bylo mnoho a velký Gustav se
svým typickým úsměvem, zdvořilostí, pohotovostí a šarmem nikde nechyběl. Byla i řada příležitostí
neformálních, kde jsem poznal Gustava blíž a důvěrněji jako jemného člověka, milovníka umění a aktivního
hudebníka. Byl svobodný a měl na své ušlechtilé koníčky čas.
I stalo se, že jeho ministr zahraničí Alois Mock měl šedesáté narozeniny a celý diplomatický sbor byl
pozván na okázalé oslavy ve staré části vídeňského hradu.
Přijeli jsme s manželkou na poslední chvíli. V sále už bylo zhasnuto, hudba hrála a na velkém plátně se
rozbíhal začátek filmu o oslavenci.
Milý Gustav, můj Mistr nás netrpělivě očekával u vchodu do sálu.
„To jsem rád, že jdete, Excelence, prosím, pospěšte si.“ Rychle nás uvedl na místa.
„Přeji vám dobrý den, Excelence!“ pravil s úklonou, louče se, mé ženě a rozdrtil jí ruku.
Pak se obrátil ke mně, s neobyčejnou noblesou vzal do ruky mou pravici, sklonil se, naznačil políbení
přesně tak, jak mi kdysi poradil, a říká: „Küss die Hand Gnädige Frau-und viel Vergnügen!“ (Rukulíbám,
milostivá paní - a dobrou zábavu.)
Pak odspěchal usadit někoho, kdo přišel ještě později než my.
„I mistr tesař…“ Nikdo není dokonalý. Za tento projev lidskosti, která také někdy chybuje, tě, Gustave,
mám upřímně rád.
5.
Myslet na věčnost
V Rabatu panovala velmi solidární atmosféra zejména mezi evropskými diplomaty. Mělo to svou logiku,
vždyť jsme tam žili ve zcela jiném světě. Přirozeně jsme tíhli k častějšímu setkání a k větší vzájemné důvěře.
Nezapomenutelnou postavou byl italský velvyslanec Guido Martini. Maroko bylo jeho poslední
diplomatickou misí.
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Itálie je jednou ze zemí pod velkým imigračním tlakem právě z Afriky. Jedním ze způsobů, jak tomu
čelit, je řízená migrace, přijímání určitého počtu žadatelů o trvalý pobyt. Takto odchází každoročně do Itálie na
dvě desítky tisíc Maročanů. Kolik Maročanů se zdržuje v Itálii bez povolení, lze jen odhadovat. Guido měl tedy
náročnou konzulární agendu.
Kromě toho byl velkým příznivcem kultury a pořádal prostřednictvím italského kulturního institutu
v Rabatu vynikající kulturní akce. Jen namátkou vzpomenu na dva koncerty komorního orchestru I solisti
Veneti s dirigentem Claudiem Scimonem a se znamenitými sólisty. Mohl si to dovolit, protože měl velmi
slušný rozpočet na kulturu a vždy se mu podařilo získat ještě další sponzorské peníze od početných italských
firem, které v Maroku působí.
Největší kulturní událostí za celou dobu trvání mé marocké mise bylo provedení Verdiho Traviaty
za doprovodu Marocké filharmonie - dirigoval je Francouz Jean-Pierre Biondi - v divadle Theatre Mohammed
V. v Rabatu. Sólisty a peníze zajistil Guido …
Guido měl rád život. V Římě obýval aristokratický palác, nepochybně přepychový. Nemohl přijít na
jméno italským berním úředníkům, kteří na něm (patrně za to) vymáhali nelidské daně, jak říkával. Jako
všichni Italové byl katolík, ale spíš vlažný než horlivý, ostatně byl již potřetí ženatý. Jeho poslední manželka
byla půvabná Korejka. Zatímco jemu se blížila pětašedesátka, jí nebylo ještě ani třicet. Nesmírně milá,
usměvavá a oddaná, jak už většinou asijské ženy bývají.
Stalo se, že mě při jedné formální večeři posadili vedle Guida. Čekal jsem velká diplomatická témata,
něco jako terorismus, ilegální migrace, světová ekonomická krize, ale Guido mě překvapil. Nic takového,
k velkému zájmu a potěšení spolustolovníků, hlavně dam, nás všechny bavil líčením svého typického
pracovního dne:
„Ráno vstávám kolem šesté hodiny. Udělám si kávu a pak přijde Mohamed.“ (Mohamed byl marocký
sluha a řidič v jedné osobě.) „Mohamed uklízí, chystá snídani pro dva a já jdu ven se psy. Vracím se kolem
osmé: to už vstává moje žena. Společně posnídáme a poté odjíždím na golf. Do úřadu přijíždím kolem poledne.
To má dobrý důvod, v Itálii je tou dobou siesta a mě neruší žádné telefonáty. V klidu si udělám agendu, přijmu
několik návštěv a zdržím se zpravidla až do večera.“
I takto lze být diplomatem. Od té doby jsem si mohl připadat jako jeden z těch pilnějších, ne-li
nejpilnějších.
Nezapomenutelné bylo Guidovo vyprávění v kruhu dam, při jiné příležitostí, o jeho setkání s jedním
starým rodinným přítelem, biskupem. Rozhovor byl příjemný a plný vzpomínání na staré dobré časy. Když se
loučili, tiskl mu stařičký biskup ruku neobvykle dlouho. Díval se mu významně do očí, pokyvoval hlavou a
řekl: „Milý Guido, už nejsme nejmladší, je třeba začít myslet na věčnost.“ Guido se ho snažil utěšovat: „Ale
Excelence, proč myslet na nejhorší, vy vůbec nevypadáte, že vám je přes osmdesát let!“ „Milý Guido, to jsme
si nerozuměli, já jsem tím nemyslel sebe!“
Následoval výbuch smíchu. A nejvíc se smál Guido, měl radost, že nás všechny, ale zejména, dámy,
pobavil. Vskutku, ty nejkrásnější příběhy nelze vymyslet. Píše je sám život. Zanedlouho poté opustil Guido se
svou krásnou a oddanou třetí korejskou manželkou svou překrásnou rezidenci v koloniální části Rabatu,
nazývané Ville Nouvelle. Architektonický skvost, vilu skrytou ve stínu palem a korkových dubů a plnou
úžasných uměleckých děl, zejména starožitných obrazů a nábytku. Už jsme se víc neviděli. Nevím, zda si
Guido z té příhody vzal poučení pro svůj další život. Až se někdy setkáme, třeba tady v Římě, zeptám se ho na
to.
6.
Pan Demel
Jsou tři společenské události, které je nutno navštívit, aby člověk mohl tvrdit, že poznal společenský
život marnivé Vídně: ples v opeře, silvestrovské představení Netopýra v Lidové opeře (Volksoper) a Novoroční
koncert Vídeňských filharmoniků.
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Na ples v opeře jsem byl pozván v roce 1994. Moje paní rezolutně odmítla: „Je to dostaveníčko
boháčů… a kromě toho nemám co na sebe…“ Ani já jsem neměl co na sebe. Jak je vidět, nemít co na sebe není
jen výsadou žen. Předepsán je frak. Ten jsem tehdy neměl. Jít jsem tam ovšem musel, patřilo to k mým
společenským diplomatickým povinnostem. Musel jsem si jej vypůjčit. To bylo také cenné poznání: Vypadal
jsem v něm úplně stejně, jako by byl můj…
Opereta Johanna Strausse mladšího Netopýr je silvestrovská opereta. A postava žalářníka Frosche
dokládá blízkost národních mentalit Rakušanů a Čechů: Jakoby z oka vypadl četnickému strážmistrovi
Flanderkovi ze Švejka. Žalářník Frosch, jsa vídeňskými flamengy pokoušen, zda vyměnit úplatek za jejich
svobodu, s rukou nastavenou za zády říká: „Rakouský úředník nikdy nebere úplatky, ale nemusí nic vědět
o tom, co se odehrává za jeho zády…“ A Flanderka? Ten přece dává Pepku Vyskočovi šesták a do účetních
knih zapisuje: Příspěvek informátorovi Josefu Vyskočilovi: 50 rakouských korun. A jiná postava Haškova
Švejka, nadporučík Lukáš? Ten přece prohlašuje: „Buďme Čechy, ale nikdo o tom nemusí vědět!“ Mezi
neobyčejná privilegia velvyslanců akreditovaných ve Vídni patřilo a předpokládám, že dosud patří, právo
volného vstupu do diplomatické lóže v sídle Vídeňských filharmoniků. Teprve s odstupem času jsem schopen
posoudit výjimečnost tohoto práva: Kdykoliv mít možnost navštívit kterýkoliv koncert jednoho
z nejproslulejších světových orchestrů. Tedy ne tak docela: jedna výjimka existuje. K tomu se dostaneme.
Budova vídeňské Společnosti přátel hudby (Gesellschaft der Musikfreunde) na Karlově náměstí ve Vídni je
architektonickým monumentem v klasicistním slohu. Postavena podle návrhu dánského stavitele Teodora
Hansena, stavitele vídeňského Parlamentu, v roce 1874 v době velkého bourání vídeňských hradeb.
Uvaděčem v diplomatické lóži byl v letech mého působení v Rakousku (1993 -1998) jistý pan Demel.
Tichý, diskrétní, usměvavý, perfektně oblečený, zdvořilý a uctivý ukládá možná dodnes – vždyť uvaděči
nestárnou – kabáty do šatny. Diskrétně ukrývá dvacetišilinkovou bankovku, téměř se zardí a šeptne: „To
nemuselo být Excelence …“ a jen jeho úsměv, poněkud širší a přátelštější, prozrazuje, že i on má své slabé
stánky.
Který je onen jediný koncert za celou sezónu, jejž není snadné navštívit? Slavný a tradiční Novoroční
koncert, přenášený každoročně v přímých přenosech televizemi do celého světa. Pan Demel je přes všechno mé
naléhání před koncem roku stále stejně neoblomný: „Lieber Herr Botschafer, biem Neujahrskonzert kann Ihnen
vinen Platz sesrvieren… Sie műssen einfach frűher kommen…“ (Milý pane velvyslanče, na Novoroční koncert
Vám místo rezervovat nemohu. Jednoduše musíte přijít dřív…)
A tak mně opravdu nezbývá než přijít podstatně dříve. Mrznu před zavřenou budovou filharmoniků
na Nový rok 1997 již v 11 hodin, i když koncert začíná až ve 13.30. Ještě že tu nemrznu sám, je tu se mnou
polský velvyslanec pan profesor Bartoszewski, velká postava polského disentu. A tak si povídáme. Vlastně spíš
on povídá, já jako již tolikrát při jiných příležitostech, poslouchám: o tvrdých válečných zimách v Polsku,
o varšavském povstání, které pan Bartoszewski jako student zázračně přežil.
Co do repertoáru je vídeňský Novoroční koncert tradičně věnován lehké múze: vídeňským skladatelům
operet a valčíků, Straussům, Lannerovi a dalším. To je, při známe náročnosti jiných koncertů, jistý paradox.
Na nový rok se chce Vídeň pouze bavit: žádné Matoušovy pašije, žádná Missa solemnis nebo Osudová
symfonie… Ale dirigenti vždy jen ti nejlepší: Simon Rattle, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Claudio Abado,
Nikolaus Harnocourt… Také květinová výzdoba sálu je nedostižná. A pozlacené sochy se třpytí víc než
obvykle. Špičková účast prominentních osobností. Den po novoročním koncertu mi volal kamarád Vojta
z Ameriky, narážeje na jednu starou anekdotu o Češích, kteří se dokážou vetřít všude: „Prosím tě, co tam vedle
tebe bylo za chlapa?“ Věděl dobře, že to byl tehdejší německý prezident Roman Herzog.
Příbuznost mentalit Rakušanů a Čechů nás usvědčuje: jsme jeden národ, rozdělený dvěma různými
jazyky. Frosch, Flanderka, Lukáš, postavy literární, pan Demel, postava skutečná: jaká skvělá škola
diplomacie. Neboť diplomat má rozumět duši národa země, kde slouží. To je součást jeho odborné kvalifikace.
A duši národa porozumí, učiní-li alespoň krůček k pochopení jeho mentality.
pokračování příště
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