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Neustálá Boží volební kampaň 

Prezidentské volby už jsou za námi. Někdo 

k volbám šel, někdo ne. Myslím si ale, že 

každopádně každý měl kandidáta, který mu byl vice 

sympatický než ostatní, a kterého podporoval. 

Teď už máme jasno, kdo zvítězil. Můžeme si 

„oddychnout“ a říct: konečně klid, už je rozhodnuto. 

Na štěstí ale rozhodnuto není … no, možná 

v prezidentských volbách ano. Ale ne v našem životě. 

Na štěstí Bůh se svou „předvolební kampaní“ je tady 

pořád. A ve svém slově nám nabízí sebe sama a svůj 

program pro náš život. Program evangelia, program 

svých přikázání, cestu blahoslavenství … Nic nám 

nevyčítá, nevytahuje špínu z naší minulosti, 

neodsuzuje. Jen chce, ať mu dáme svůj hlas, ať si 

JEHO zvolíme svým Pánem a Králem. Na rozdíl 

od politiků nám neslibuje nic, co by nám nemohl dát 

– to, co nám nabízí, to má, a tak to může nám i dát. 

A chce nám to dát. Nemusíme se bát, že své sliby 

neplní. V bibli máme dost svědectví o tom, že On je 

věrný svým slibům. A tak – když uslyšíme 

o popeleční středě výzvu ke změně života a k volbě 

Jeho cest a Jeho programu – neváhejme! Ať je celá 

postní doba časem nového poznávání Božího 

programu, Božích příslibů. Ať o Velikonocích 

můžeme svědomitě obnovit své křestní sliby 

a upřímně říct Pánu: „Ano, ty jsi můj Král, vím, 

komu jsem uvěřil ….“ 

P. Piotr Grzybek

 

2. února - památka Uvedení Páně do chrámu 

Tento svátek se v Jeruzalémě slavil již v 5. století, 

v Římě v 7. století a v západní Evropě je od 10. 

století znám pod názvem Očišťování Panny Marie. 

Nynější název znovu připomíná, že je to především 

svátek Páně. 

3. února - 4. neděle v mezidobí 

5. února - památka sv. Agáty, panny a mučednice 

Pocházela ze Sicílie. V roce 250 zemřela 

mučednickou smrtí. 

6. února – sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

Do Japonska přinesl křesťanství sv. František 

Xaverský. Po půl století (1597) začalo 

pronásledování křesťanů. Prvním mučedníkem byl 

japonský jezuita. Spolu s ním byli umučeni dva 

japonští jezuité, 6 španělských misionářů a 

17 japonských laiků. 

10. února - 5. neděle v mezidobí 

13. února – popeleční středa 

17. února - 1. neděle postní 

22. února - svátek Stolce sv. Petra apoštola 

Biskupský stolec v katedrále je symbolem 

učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Také 

Petrův stolec připomíná jeho postavení v církvi. 

Dnešní svátek se slavil v Římě již od 4. století. 

24. únor - 2. neděle postní 

 

 
„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ (Žl 119, 105) 

Zveme mladé z celého děkanátu,  

nebo ty, kteří se mladými cítí☺ na SKM (společenství křesťanské mládeže): 

- každý pátek od 19:00 hod. na farním středisku v Šumperku 

Program: 

- - 1x za 2 týdny poznáváme Písmo svaté  

a skrze ně Boha jako Otce, který plní svoje sliby 

- - 1x za 2 týdny je překvapení ...☺ 

 

Kdybys měl(a) někdy v pátek večer čas a cestu, tak Tě rádi uvidíme. 

 

Za mládež ze Šumperka, 

P. Petr Káňa 
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PANÍ WALTRAUD POUROVÁ 
 

 

Paní Trudu znají především farníci ze Šumperka. Pěknou řádku let je totiž varhanicí v kostele sv. Jana 

Křtitele. Její varhanní začátky nebyly nikterak jednoduché, jak se dočteme dále, i přesto je nyní za varhanami jako 

doma. Její životní příběh je velice zajímavý. Nevšední např. je, že jako malá sbírala obaly od čokolády, které má 

stále uschované na půdě. Protože měla ráda matematiku, vystudovala geodézii. Je přátelská a obětavá, vždy dobře 

naladěná. Na rozhovor se mnou přišla s připravenými a krasopisně napsanými odpověďmi, které vám v celé jejich 

hloubce, okořeněné jemným humorem, nabízíme k přečtení.  

 

Většina čtenářů Vás zná jako varhanici 

v šumperském kostele. Pokuste se nám - ještě 

než přejdeme k varhanám – představit šířeji. 

Jaké máte – kromě hudby – další zájmy, 

priority, koníčky? 

Mé zájmy se během let měnily. Od maminky 

jsem se v mládí naučila ručním pracem, a to bylo 

dobře, protože jsem si uměla ledasco ušít, uplést 

či uháčkovat. Přišlo to v minulých letech levněji, 

než šatstvo či svetry kupovat. Dnes ovšem už šicí 

stroj zahálí a slouží jen ke správkám. A uplést se 

mi chce nanejvýš tak zimní ponožky . 

Od mládí jsem sbírala obaly od čokolád, musím 

ale dodat, že jsem za svůj život snědla i značné 

množství obsahu těchto obalů. Dnes mi stojí na 

půdě krabice se stovkami a stovkami obalů a 

jednou asi skončí v kontejneru na papír. 

Dodnes mě provází touha po čtení. Vzpomínám, 

že moje maminka považovala „nadměrné“ čtení 

za ztrátu času, a vždy, když jsem si ve svém 

pokoji četla a slyšela, že ke mně přichází, 

bleskurychle jsem knihu zaměnila za učebnici. Dříve jsem četla (kromě povinné četby ve škole ) kde co – 

klasiku, detektivky, romány, cestopisy. Dnes jsem se přiklonila spíš k náboženské literatuře.  

Jako mnoho jiných lidí, i já mám roky jako koníčka zahrádku. Dokud žili rodiče, můj koníček to ale rozhodně 

nebyl, spíš naopak. Jenže nutnost, že se někdo o zahrádku musí starat (když už maminka nemohla), aby se z ní 

nestala džungle, mě nakonec přivedla k tomu, že mě to dnes baví. 

A nyní k slibovaným varhanám. Jak jste se k hraní na varhany dostala? Je známo, že jste se dříve hře na 

varhany nevěnovala. 

Jednou, když jsme zpívali na pohřbu v Novém Malíně, neměli jsme varhaníka. Náš dirigent, František Bartuněk, mi 

proto řekl: „Udáš nám jenom začáteční tón na varhany, nějak to zvládneme, no a nakonec zahraješ „Blíž k Tobě, 

Bože můj.“ Já hrůzou strnula, a poté, co mi František jaksi nastavil rejstříky, jsem „cosi“ zahrála. Krátce potom 

jsme stáli s o. Vojtěchem v hloučku před farou, a on říká: „Kdo tak hrozně hrál na tom pohřbu?“ „Já,“ hlesla jsem, 

a po chvíli zkoprnění o. Vojtěcha jsme se všichni rozesmáli. To byl asi úplný začátek. Pak jsme se opět jednou 

vraceli z pohřbu a když jsme vystoupili z auta, říká otec Vojtěch: „V pondělí a ve středu budete, Trudo, hrát na 
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ranní mši místo pana Rozehnala, on už nemůže.“ Já jsem na něj zírala jako na zjevení. Vždyť jsem neměla nikdy 

s varhanami nic společného a poprvé jsem za nimi seděla tenkrát o pohřbu, a to z donucení. „Ale to zvládnete,“ 

řekl, „vždyť jste hrála na klavír!“. To byla sice pravda, na klavír jsem trochu obstojně hrála před 35 lety, ale od té 

doby tak jednou do roka na Vánoce pár koled. Když jsem se vdala a odešla z domu, zůstal klavír tam. Já už jsem 

nikdy na něj neměla místo v bytě a nakonec ani čas si na něj zahrát. O. Vojtěch mě dotlačil na kůr a zkusil nastavit 

rejstříky. Donesl mi noty pro snadný doprovod písní z kancionálu a uklidňujícím tónem řekl: „To půjde, uvidíte!“ 

Od té doby jsem dlouho chodila v pondělí, ve středu a později i v sobotu na mše, které jsem doprovázela 

na varhany, s velikým bolením břicha. Tenkrát mi bylo 65 let a v tomto věku se už člověk naučí hrát na varhany 

velice těžko! Takže dodnes se snažím trochu ovládat manuál, ale pedály už zůstanou jenom mou touhou. Ráda 

si poslechnu, když to varhaníci rozehrají naplno, je to nádhera.  

Můžete nám něco říct o Vaší rodině – dětství, dospívání, manželství, současné rodině? 

Moji rodiče byli sudetští Němci. Maminka se narodila na začátku minulého století tady v Šumperku. Tatínek se 

narodil v Polsku německým rodičům, chodil v Polsku i do školy, ale ještě během jeho dětství se přestěhovali 

všichni do Šumperka. V Šumperku se také moji rodiče seznámili a vzali se. Tatínek byl vyučený elektromistr 

a dostal práci v Přerovských strojírnách. V Přerově si moji rodiče postavili domek a tam se také narodila moje 

starší sestra. Já už jsem se narodila v Šumperku. Bylo to za války, v roce 1942. Zde jsem vychodila základní školu 

a čtyřleté gymnázium. Poté jsem šla studovat do Brna dvouletou stavební průmyslovou školu, obor geodézie. 

Bavila mě hodně matematika a rýsování. Na vysokou jsem jít nechtěla, a tak jsem se rozhodla pro tuto školu. Ráda 

jsem jezdila na dovolené či chodila na hory, a tam jsem také poznala svého budoucího manžela. Když jsme se 

vzali, přestěhovali jsme se na dva a půl roku do Olomouce, kde můj manžel bydlel a měl v opatrování těžce 

nemocného tatínka. Tam se nám také narodila dcera Jana. Po smrti manželova tatínka jsme udělali výměnu bytu 

a vrátili se zpět do Šumperka. Pracovala jsem v oboru - na Středisku geodézie; nejprve jsem vyměřovala, později 

jsem pracovala v administrativě. Když v mém rodném domě na Vančurově ulici dožili moji rodiče i teta a dům 

zůstal prázdný, prodaly jsme s dcerou náš byt a přestěhovaly se do „domu mého mládí“, kde zůstaly vzpomínky 

na pěkné dětství a mládí a také zahrádka na práci.  

Jaké to bylo s Vámi a Vaší rodinou v době po 2. světové válce v souvislosti s odsunem Němců a tím, 

že Vy pocházíte z německé rodiny? 

Po válce bylo téměř celé naše příbuzenstvo odsunuto. Tatínek a jeden z jeho bratrů směli zůstat. Jak bylo řečeno 

výše, můj tatínek byl elektrikář a v poválečných letech bylo odborníků potřeba. Dům rodičů v Přerově byl 

zkonfiskován. Já jsem se naučila česky a už v roce 1947 jsem dobře zapadla mezi české děti ve školce, do které 

jsem začala chodit. Ve škole jsem nikdy neměla problém se svým německým původem. Tatínek, protože prožil 

dětství v Polsku, uměl dobře polsky a brzy se naučil česky. S maminkou to bylo horší. U ní bylo až do konce života 

poznat, když mluvila, že není Češka. A s tím, hlavně po válce, měla dost problémy, protože se vždy našli lidé, kteří 

ji za to slovně napadali. S tatínkem jsem mluvila česky, s maminkou německy. Když jsem šla s maminkou 

po městě a hovořily jsme spolu německy. Pokud jsme někoho míjely, přešly jsme vždy do češtiny. Protože byl 

tatínek Němec, často ho StB vozila na výslechy. Já jako malá holka jsem to nevnímala, ale moje o deset let starší 

sestra to už prožívala s obavami. Tatínek vždy říkal, kam jde, abychom to věděli, kdyby se nevrátil. Naši odsunutí 

příbuzní z Německa nás mohli navštívit až dlouhé roky po válce.  

Jste věřící odmalička? Jakou roli hrála víra ve Vašem životě? Bylo něco, co jste musela obětovat kvůli svému 

křesťanskému přesvědčení? 

Ano, víru jsem dostala takříkajíc do kolébky. V neděli jsme vždy šli celá rodina v „kostelním oblečení“, tatínek 

s kloboukem na hlavě, na mši. S maminkou jsem směla chodit zdobit oltář květinami. Tehdy to samozřejmě byly 

květiny ze zahrádky.  

Vzpomínám rovněž na krásné půlnoční mše v nemocniční kapli. Tehdy vše obhospodařovaly sestry boromejky. 

Tatínek v kapli vždy chystal slavnostní vánoční osvětlení. Víra mi, Bohu díky, zůstala po celý dosavadní život a 
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nejvíce mi pomohla, když mi umřel manžel. Svou víru jsem nemusela nikdy skrývat ani jsem za ni nebyla nijak 

napadána, vždyť i můj šéf – otec paní Ivy Černé - byl věřící.  

Působíte na mě jako velice vyrovnaný, přátelský a obětavý člověk. Máte na to nějaký recept? 

Ne, recept nemám žádný. Myslím, že určité povahové rysy člověk zdědí, na něco má vliv výchova. Už od dětství 

jsem neměla ráda žádné hádky a rozepře mezi kamarády a snažila jsem se jim vždy vyhnout. A vůbec, ve 

společenství lidí, s kterými si rozumíme, je snadné být přátelský, a tím i obětavý. Proto ráda pomáhám v naší 

farnosti - hraji na zmíněné varhany, zpívám na pohřbech, každé pondělí počítám peníze ze sbírek, jednou za měsíc 

uklízím kostel. Jsou to jen malé věci, ale dělám je ráda.  

Je někdo nebo něco, kdo je pro Vás ve Vašem životě či rozhodování vzorem? 

Vzorem mi byli vždy moji rodiče, v jednání i chování. No, a co se rozhodování týká, to si přivolávám na pomoc 

Nebeského Otce, protože sama jsem dost často nerozhodná.  

A nějaké motto na závěr? 

I podzim života je krásný, pokud jej přijmeme jako dar.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE U PŘÍLEŽITOSTI 

21. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH 

11. ÚNORA 2013 

„Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37) 

Drazí bratři a sestry, 

1. 11. února 2013, v den liturgické památky Panny Marie Lurdské, 

se bude na mariánském poutním místě Altötting v Německu slavnostním 

způsobem připomínat 21. Světový den nemocných. Pro mnoho nemocných, 

pro zdravotnické pracovníky, pro věřící křesťany i pro všechny lidi dobré vůle 

představuje tento den „silnou chvíli modlitby, sdílení a obětovaného utrpení 

za dobro církve a je pro všechny výzvou, aby v tváři nemocného bratra poznávali svatou tvář Kristovu, který svým 

utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním získal lidstvu spásu“ (Jan Pavel II., List k založení Světových dní nemocných, 

13. května 1992,3). Při této příležitosti se cítím být zvlášť blízko každému z vás, drazí nemocní, kteří kvůli nemoci 

a utrpení prožíváte v léčebných či pečovatelských zařízeních nebo i doma těžké okamžiky zkoušky. Kéž se ke 

každému z vás dostanou slova útěchy, vyslovená otci Druhého vatikánského všeobecného koncilu: „Nejste ani 

opuštění, ani neužiteční, ale vy jste povoláni Kristem, jste jeho zářivým obrazem“ (Poselství chudým, nemocným 

a trpícím). 

2. Abych vás doprovodil na duchovní pouti z Lurd, místa a symbolu naděje a milosti, do svatyně 

v Altöttingu, chtěl bych vám předložit k úvaze emblematickou postavu milosrdného Samaritána  

(srov. Lk 10,25-37). Evangelní podobenství, které vypravuje svatý Lukáš, se řadí do série obrazů a příběhů 

převzatých z každodenního života, jimiž Ježíš dává pochopit hlubokou Boží lásku ke každé lidské bytosti, 

především pokud se nachází ve stavu nemoci a bolesti. Závěrečnými slovy podobenství o milosrdném Samaritánovi 

„Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37) Pán zároveň ukazuje, jaký postoj má zaujmout každý jeho učedník k ostatním, 

zvláště k těm, kdo potřebují péči. Jedná se tedy o to, abychom díky intenzivnímu vztahu s Bohem prožívanému 

v modlitbě čerpali sílu z nekonečné Boží lásky a jako milosrdný Samaritán byli každodenně a konkrétně pozorní 

vůči tomu, kdo je zraněn na těle nebo na duchu a kdo žádá o pomoc, i když je neznámý a chybí mu prostředky. 

To platí nejen pro zdravotnické a pastorační pracovníky, ale pro všechny, včetně samotného nemocného člověka, 

který svou situaci může prožívat v perspektivě víry: „Člověka totiž nevyléčí to, že se utrpení vyhne, že uteče 

před bolestí. V přijatém utrpení naopak vyzrává, spojen s Kristem, který také trpěl, podpírán nekonečnou láskou“ 

(enc. Spe salvi, 37). 

3. Různí církevní otcové viděli v postavě milosrdného Samaritána samotného Ježíše a v člověku, který 

upadl do rukou lupičů, Adama, zbloudilé a svým vlastním hříchem raněné lidstvo (srov. Origenes, Kázání 

o Lukášově evangeliu XXXIV,1-9; Ambrož, Komentář k evangeliu sv. Lukáše, 71-84; Augustin, Promluva 171). 

Ježíš je Boží Syn, ten, kdo zpřítomňuje Otcovu věrnou a věčnou lásku, která nezná zábrany ani hranice. Ježíš je 

však také ten, kdo „svléká“ svůj „božský oděv“, sestupuje ze svého božského „postavení“, aby se stal jedním z lidí 

(srov. Flp 2,6-8) a okusil bolest člověka až po sestup do pekel, jak se modlíme ve Vyznání víry, aby přinesl naději 

a světlo. Nelpí na tom, že je rovný Bohu, že je Bohem (srov. Flp 2,6), ale plný milosrdenství se sklání nad propastí 

lidského utrpení, aby tam vlil olej útěchy a víno naděje. 

4. Rok víry, který prožíváme, představuje vhodnou příležitost, abychom v našich církevních společenstvích 

zintenzivnili službu lásky a každý z nás byl milosrdným Samaritánem pro toho, kdo je nám nablízku. V této 

souvislosti bych chtěl připomenout některé z mnohých osob, které během dějin církve pomáhaly nemocným, 

aby svému utrpení dávali hodnotu na lidské i duchovní rovině, a které nám mohou být příkladem a povzbuzením. 

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, „odbornice na scientia amoris” (Jan Pavel II., apoštol. list Novo 

Millennio ineunte, 42), uměla prožívat „v hlubokém spojení s Ježíšovým utrpením“ nemoc, která ji dovedla 

„k smrti skrze velká trápení“ (Generální audience, 6. dubna 2011). Ctihodný Luigi Novarese, na něhož si mnozí 

ještě i dnes uchovávají živou vzpomínku, při své kněžské službě zvláštním způsobem pociťoval důležitost modlitby 

za nemocné a s nemocnými a trpícími, které často doprovázel do mariánských svatyní a zvláště do lurdské jeskyně. 
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Raoul Follereau, veden láskou k bližnímu, věnoval svůj život péči o lidi, postižené malomocenstvím 

i v nejvzdálenějších koutech naší planety, a zasloužil se mezi jiným také o Světový den proti lepře. Blahoslavená 

Matka Tereza z Kalkaty vždy začínala svůj den setkáním s Ježíšem v eucharistii, aby pak vycházela do ulic 

s růžencem v ruce, setkávala se s Pánem přítomným v nemocných a sloužila mu především v těch, které „nikdo 

nechce, nikdo nemá rád a nestará se o ně“. Svatá Anna Schäfferová z Mindelstettenu také dokázala příkladným 

způsobem spojovat svá utrpení s Kristovými: „Lůžko bolesti se stalo… klášterní celou a utrpení nahradilo její 

misijní službu… Posilována každodenním svatým přijímáním se stala neúnavným nástrojem přímluvné modlitby 

a zrcadlem Boží lásky pro mnoho lidí, kteří vyhledávali její radu“ (Homilie při kanonizaci, 21. října 2012). 

V evangeliu vystupuje postava blahoslavené Panny Marie, která následuje trpícího Syna až k jeho nejvyšší oběti 

na Golgotě. Ona nikdy neztrácí naději v Boží vítězství nad zlem, nad bolestí i nad smrtí a se stejnou vírou a láskou 

dokáže objímat svého Syna, když se narodil v betlémské jeskyni, i tenkrát, když zemřel na kříži. Její pevná důvěra 

v Boží moc je osvěcována Kristovým zmrtvýchvstáním, které dodává naději každému, kdo prožívá utrpení, 

a obnovuje jistotu Pánovy blízkosti a útěchy. 

5. Nakonec bych se chtěl slovem svého živého uznání a povzbuzení obrátit na katolické zdravotnické 

instituce i na občanskou společnost, na diecéze, křesťanská společenství, řeholní rodiny, angažované v pastorační 

péči o nemocné, a na sdružení zdravotnických pracovníků i dobrovolníků. Kéž u všech sílí vědomí, 

že „v láskyplném a velkodušném přijetí každého lidského života, zvláště jedná-li se o slabé nebo nemocné, spatřuje 

zvláště dnes církev základní moment svého poslání“ (Jan Pavel II., post-synodální apoštolská exhortace 

Christifideles laici,38). 

Svěřuji 21. světový den nemocných přímluvě Nejsvětější Milostiplné Panny Marie uctívané v Altöttingu, 

aby stále doprovázela trpící lidstvo při hledání útěchy a pevné naděje a aby pomáhala všem, kdo pracují 

pro apoštolát milosrdenství; kéž se stávají milosrdnými Samaritány pro všechny bratry a sestry zkoušené nemocí 

a utrpením. Všem rád uděluji své apoštolské požehnání. 

Ve Vatikánu 2. ledna 2013 Benedikt XVI. 
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EUCHARISTIE 
 

V pokračování našeho tématu o svátostech se dostáváme ke třetí svátosti, která je zároveň poslední 

iniciační svátostí – Eucharistie. 

 

Úvod 

Eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského 

života – je to poslední iniciační svátost, křest 

a biřmování k ní směřují a v ní nalézají plné 

rozvinutí. Skrze eucharistii se člověk s celým 

společenstvím církve podílí na samotné Kristově 

oběti. Eucharistie je zdroj a vrchol celého 

křesťanského života. Z ní má náš křesťanský život 

vycházet a k ní zase směřovat. My sami se máme 

stávat eucharistií. 

Prvotní a nejznámější název eucharistia 

(vděčnost, díkůvzdání, děkovná modlitba), pochází 

od termínů vystihujících díkůčinění: eucharistein 

(kalich – Mt 26, 27; Mk 14, 23) a eulogein (chléb – 

Mt 26, 26; Mk 14, 22). 

 

Svědectví Písma 

Nový zákon informuje o této svátosti jako 

odkazu Ježíše Krista na pěti místech. Jedná se v první 

řadě o čtyři zprávy o ustanovení eucharistie: 

Mk 14,22-25; Mt 26,26-29; Lk 22,15-20;  

1Kor 11,23-25.  

Další teologické objasnění přináší Jan 6, 48-59 

ve spojení s předcházejícími výpověďmi. Centrálním 

bodem je tvrzení, že Ježíš dává chléb, který je jeho 

tělem vydaným za život světa. Bez teologie kříže 

by eucharistie zůstala jen prázdným rituálem a kříž 

by zůstal krutou profánní událostí ztracenou 

v dějinách. Eucharistie se musí chápat ve spojení 

s křížem. Její naplnění je mimo kultický prostor. 

Eucharistie je tedy nefalšovaná realita stejně jako 

Kristova smrt. 

 

Podstatná a reálná přítomnost Krista 

Skutečná přítomnost těla a krve Krista 

pod způsobami chleba a vína (tělo charakterizuje 

konkrétní osobu, její „já“ či její poslání, krev pak 

podstatu života) nastává po konsekraci chleba a vína. 

„Pod posvěcenými způsobami chleba a vína je 

přítomen sám Kristus, živý a oslavený, opravdu 

skutečně a podstatně, jeho tělo a jeho krev, s jeho 

duší a s jeho božstvím.“ (KKC 1413)  

Není rozporu v tom, že existuje trojí přítomnost 

Krista: 1/ přirozená během jeho pozemského života, 

2/ Kristus oslavený u Otce v nebi, 3/ svátostná 

v eucharistii. Tyto tři přítomnosti se nesmějí míchat, 

ale svátostná není méně skutečná, než ostatní dvě. 

Lze samozřejmě připomenout další druhy 

Kristovy přítomnosti (v osobě celebrujícího kněze, 

v Písmu svatém, ve společenství věřících!), které jsou 

také pravé a skutečné, ale nikoli podstatné. Tento 

druh přítomnosti se týká pouze eucharistie, největšího 

bohatství církve. Kristus je přítomný celý v každé 

způsobě a její každé části. Přestože je svátost určená 

k přijímání, tato svátost na přijímání nezávisí, ale její 

realita trvá po proměňování, před přijímáním 

i v uchovávání. Přítomnost Krista ve stanovených 

způsobách končí se zánikem podoby chleba či vína 

(při strávení, rozpuštění ve vodě). 

 

Materie a forma 

Podstatnými viditelnými znameními (materií) 

jsou pšeničný nekvašený chléb a víno z vinné révy, 

které v sobě zahrnují jak kosmos (přírodu), 

tak i lidskou práci a lidský intelekt. Voda 

se připojuje, protože z Kristova boku vytryskla krev a 

voda. Voda může znázorňovat i lid a víno Kristovu 

krev, jejichž smícháním se naznačuje spojení lidu 

s Kristem, ve kterého uvěřili; nebo spojení božství 

s lidstvím: „Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať 

jsme spojeni s božstvím věčného Slova spojeného 

s naším lidstvím.“ 
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Svátostnou formou jsou slova proměňování, 

která vyslovil Ježíš během poslední večeře: „Toto je 

moje tělo, které se za vás vydává ... Toto je kalich mé 

krve, která se prolévá za vás a za všechny na 

odpuštění hříchů ...“ Těmto slovům vždy předchází 

vzývání Ducha Svatého (epikleze). Je to totiž Duch 

Svatý, kdo vnitřně proměňuje podstatu chleba a vína. 

Krev a tělo jsou přítomny na oltáři v tom stavu, 

v jakém je Kristus přítomný ve slávě u Otce, proto 

nemohou být odděleny. Nepřichází tedy v úvahu, a to 

i v případě naléhavé krajní nutnosti, přepodstatnit 

jednu látku bez druhé, nebo obě beze mše. 

 

Slavení eucharistie 

Eucharistickou oběť jako takovou přináší 

a vykonává sám Kristus, nejvyšší a věčný kněz Nové 

smlouvy, který však jedná skrze službu kněží. 

Předsedat eucharistii a proměňovat chléb a víno 

v tělo a krev Ježíše Krista může jen biskup. Ostatní 

kněží to konají dovoleně, pokud jsou biskupem 

posvěceni a pověřeni a nejsou-li suspendováni. 

K platnosti stačí vysvěcení na kněze. 

Kromě výjimek není knězi dovoleno sloužit mši 

vícekrát, než jednou za den. Je-li nedostatek kněží, 

může místní ordinář (biskup) dovolit sloužit mši 

i vícekrát. 

Katolickým kněžím je zakázáno spoluslavit 

eucharistii s kněžími, duchovními, nebo služebníky 

církví a církevních společenství, která nejsou v plném 

společenství s katolickou církví. 

Povinností především rodičů, ale i vychovatelů, 

kněze a církevního společenství je dbát, aby děti, 

které dosáhly užívání rozumu (schopnost rozeznat 

tělo Kristovo od obyčejného pokrmu), byly náležitě 

připraveny a co nejdříve, po přijetí svátosti smíření, 

přijaly svaté přijímání. Každý věřící je povinen 

po svém prvním svatém přijímání alespoň jednou 

za rok přistoupit ke svatému přijímání. 

Kdo přijal eucharistii, může ji tentýž den 

přijmout ještě jednou pouze na mši, které je celé 

účasten. S výjimkou vody a léků se zachovává před 

přijetím eucharistie hodinový tzv. eucharistický půst. 

Kdo chce přijmout Krista v eucharistii, musí být 

ve stavu milosti. Je-li si někdo vědom, že se dopustil 

smrtelného hříchu, nesmí přistoupit k přijímání, aniž 

by předtím dostal rozhřešení ve svátosti smíření. 

 

Adorace 

Protože v eucharistii je přítomen sám Kristus, 

jsme povinni ji uctívat kultem adorace. Návštěva 

Nejsvětější svátosti je důkazem vděčnosti, znamením 

lásky a uznáním vůči Kristu. 

 

„Protože Kristus přešel z tohoto světa k Otci, dává nám v eucharistii záruku budoucí slávy u sebe: účast 

na nejsvětější oběti nás ztotožňuje s jeho srdcem, je oporou našim silám během pouti tímto životem, dává nám 

toužit po věčném životě a spojuje nás už nyní s nebeskou církví, s Pannou Marií a všemi svatými.“ (KKC 1419) 

 

P. Petr Káňa  
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ANNA KATEŘINA EMMERICHOVÁ 
 

(8. září 1774, Flamschen – 9. února 1824, Dülmen, Vestfálsko, Německo) 

 

Anna Kateřina Emmerichová (německy Anna Katharina Emmerick 

nebo Emmerich) byla augustiniánská řeholnice, mystička, vizionářka 

a stigmatička. Pocházela z chudé rodiny v západním Německu. 

Ve třiceti letech složila řeholní sliby a po sekularizaci řádů žila 

v ústraní v Dülmenu, postižená paralýzou. Přes 10 let zakoušela 

na svém těle znaky Kristova umučení, které kontemplovala, přijímala 

a viděla v nich nástroj spásy pro všechny. Zdrojem jejího života byla 

Eucharistie a i přes své omezení dávala mnohým příklad, pro který 

otevírali svá srdce a odevzdávali se Kristu. Byla obdařena viděním 

života Panny Marie a Pána Ježíše, která dle jejího vyprávění sepsal 

básník a prozaik Clemens Brentano. Je zmiňována jako žena 

se zvláštním charismatem, která přinesla posun ve víře 19. století 

od Boha kontrolujícího k Bohu milujícímu. Dne 3. října 2004 byla 

papežem Janem Pavlem II. blahořečena. V církevním kalendáři 

je připomínána v den své smrti, 9. února. 

Narodila se roku 1774 v německé vesnici Flamschen u Coesfeldu ve Vestfálsku. Byla pátým dítětem 

ze třinácti. Rodina byla sice chudá, ale velmi zbožná. Doma i na poli bylo práce dost a tak Anna Kateřina chodívala 

do školy nejvýše čtyři měsíce v roce. Od útlého dětství mívala vize, které brala jako samozřejmost v domnění, že je 

mají i druhé děti.  

Ve dvanácti letech začala chodit do služby na statek a doma se učila šít, aby mohla vydělávat jako 

švadlena. Byla vnímavá k potřebám těch, kteří trpěli nedostatkem, a z lásky k Bohu se jim snažila pomáhat. Snila 

o řeholním životě a začala si na vstup do kláštera šetřit a zkoušela se s klariskami domluvit na co nejlevnější 

možnosti vstupu k nim. Ty jí slíbily přijetí, pokud se naučí hrát na varhany. Varhaník z Coesfeldu jí začal dávat 

vyučovací hodiny, ale požadoval za to pomoc ve své početné a chudé rodině. Anna Kateřina ji neodmítla, ze všech 

sil pomáhala a nakonec dala i co měla ušetřené na svůj vstup do kláštera.  

Touha po řeholním životě se jí splnila až ve 28 letech. V r. 1802 začala noviciát v augustiniánském klášteře 

v Dülmenu. Když vestfálský král Jerome Bonaparte klášter roku 1812 zrušil, našla útočiště v domě jedné vdovy. 

Od přestěhování byla nemocná a ve druhém roce pobytu ji postihla úplná paralýza. Do konce života pak již 

nevstala z lůžka a tehdy se u ní objevila stigmata, nejprve na hlavě, kde se je snažila stále zakrývat. Později 

obdržela i ostatní stigmata a k jejímu utrpení se přidružilo i další, a to vyšetřování, zda jsou pravá a nejde-li 

o podvod. 

Schopnost prožívat umučení Krista bylo výsledkem její empatie pro ostatní. Anna Kateřina vysvětlovala: 

"Modlím se každý večer za všechny ty, kteří trpí, chtěla bych jít a ulehčit jim a mám takový sen, že jdu od jednoho 

příbytku utrpení k druhému a že jim pomáhám ze všech mých sil." 

Anna Kateřina své utrpení obětovala za obrácení hříšníků a za duše trpící v očistci. Mnoho se modlila za ty, 

kteří se nemodlili. Někdy měla vidění obrazů neštěstí a nebezpečí pro tělo i duši a přijala je jako popud, 

aby za jejich odvrácení prosila. Jako dítě měla vidění, ve kterých rozmlouvala s Ježíšem, viděla také Nejsvětější 

Trojici v podobě tří soustředných, vzájemně se prostupujících koulí – největší a nejchladnější představuje Otce, 

prostřední Syna a nejmenší a nejžhavější je Duch svatý. Katolická církev později uznala její vize za pravé. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vizion%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stigma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bonaparte
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
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Její život a pravost jejích zázračných znamení zkoumala biskupská komise složená z generálního vikáře 

a tří lékařů, kteří provedli vyšetření. Dospěli k přesvědčení o její svatosti a pravosti jejích stigmat. Koncem roku 

1818 Emmerichová sdělila, že Bůh vyslyšel její modlitby, aby byla stigmat zbavena. Rány na jejích rukou 

a chodidlech se zacelily, ale ostatní zůstaly a vždy na Velký pátek se znovu otevíraly. 

V roce 1819 byla Emmerichová znovu vyšetřena. Byla násilím odnesena do velké místnosti v jiném domě 

a tři týdny byla dnem i nocí pod neustálým přísným dohledem, bez možnosti kontaktu se svými přáteli, kromě 

svého zpovědníka. 

V době jejího druhého vyšetření v roce 1819 k ní byl pozván známý německý básník Clemens Brentano. 

K jeho velkému úžasu ho poznala a on potvrdil, že mu sdělila, že jí byl předem ve vidění ohlášen jako muž, který jí 

umožní splnit Boží nařízení, totiž zapsat pro blaho mnohých duší její zjevení. Brentano se stal jedním z mnoha 

přívrženců Emmerichové. 

Od roku 1819 až do její smrti v roce 1824 Brentano zaznamenával její vidění, což zaplnilo 40 svazků. 

Stručně zaznamenával hlavní body a poté, protože Emmerichová hovořila vestfálským nářečím, své poznámky 

přepisoval do spisovné němčiny. Předčítal jí, co napsal, a upravoval to, dokud od ní neobdržel konečný souhlas. 

Podle současných výzkumů ale prokládal její sdělení vlastními poetickými pasážemi, což ztěžuje posuzování 

přesnosti záznamů. Brentano podrobně popsal scény a pasáže z Nového zákona a život Panny Marie. Zveřejněné 

vize jdou do podrobností, které zvyšují jejich působivost a udržují čtenářův zájem, jako například scény vykreslené 

jedna za druhou v rychlém sledu, což působí, jako by byly skutečně vidět.  

Po roce 1824 Brentano připravil své záznamy ke zveřejnění a v roce 1833 vydal první díl, Bolestné utrpení 

našeho Pána Ježíše Krista podle vidění Anny Kateřiny Emmerichové. Poté připravoval k vydání Život 

Blahoslavené Panny Marie podle vidění Anny Kateřiny Emmerichové, ale v roce 1842 zemřel. Kniha byla vydána 

po jeho smrti v roce 1852 v Mnichově.  

Na vizích Emmerichové, tak jak je zachytil Clemens Brentano v knize "Hořké umučení Pána našeho Ježíše 

Krista“, je založen děj filmu amerického režiséra Mela Gibsona Umučení Krista (2004), především podrobnosti a 

způsob zobrazení surového Kristova mučení. 

Anna Kateřina Emmerichová zemřela 

9. února 1824 v Dülmenu a byla pochována 

na hřbitově za městem. V roce 1975, po obnovení 

procesu jejího blahořečení, byly její kosti přeneseny 

do krypty blízkého kostela Svatého kříže. 

První proces jejího blahořečení začal v roce 

1892, ale byl přerušen v r. 1928 hlavně kvůli 

historickým a teologickým omylům, obsažených 

v knihách Clemense Brentana. Proces byl v roce 

1973 znovu obnoven a definitivně završen 

beatifikací provedenou Janem Pavlem II. dne 3. října 

2004. Komise prohlásila, že blahořečení se týká 

pouze svatosti její osoby a nikoli věrohodnosti 

Brentanových knih, ačkoli tyto byly prohlášeny 

za prosté dogmatických omylů a doporučené 

ke čtení.  

Obraz statečnosti Anny Kateřiny, její 

velkorysosti a soucitu k ostatním navzdory jejímu 

extrémnímu fyzickému utrpení a chudobě vyobrazil 

její svatou povahu. Její život je nám příkladem, který 

svědčí o tom, že upřímná víra a odevzdání se Bohu 

může pomoci zvládat fyzické utrpení.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Clemens_Brentano
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Marie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mel_Gibson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Umu%C4%8Den%C3%AD_Krista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dogma
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Citáty blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové: 

 „Hodnota člověka před Bohem je posuzována podle povahy srdce, jeho bezúhonnosti, jeho dobré vůle, jeho 

křesťanské lásky, a nikoliv podle horlivosti intelektu nebo rozsahu vědění.“ 

 „Nikdy nemohu truchlit pro člověka, který zemře smířeně, ani pro dítě, které trpělivě trpí, protože trpělivé 

utrpení je nejzáviděníhodnějším stavem člověka.“  

 „Teď jsem tímto jasně viděla, že Bůh se při modlitbě dívá pouze do srdce lidí.“ 

 „Mnoho duší, ačkoliv nebyly velkými hříšníky, zůstává dlouho v očistci, protože žily vlažně.“  

 „Různé odpustky, které získáváme, skutečně promíjejí určité tresty, které by nás jinak čekaly v očistci.“ 

 „Modlitba, která nejvíc těší Boha, je taková, která se činí za druhé a zvláště za ubohé duše. Modlete se 

za ně, chcete-li, aby si vaše modlitby získaly velký zájem.“ 

 „Podivuhodné požehnání přináší účast na mši svaté, podporuje se tím veškerá práce a všechno dobré a nic 

se tím nezamešká; často jediný člen domácnosti, když se účastní mše svaté, přinese toho dne požehnání 

celému domu.“ 

 „Abychom získali odpuštění, musíme přistupovat ke svátostem s opravdovou lítostí a pevným záměrem 

polepšit se – nebo jej nezískáme.“ 

 „Svatí mají obzvláštní moc ve dnech svého svátku a měli by se žádat o pomoc.“ 

Anička Rozsívalová 

 

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ 

 

6. února 2013 v 19.00 hod. 

zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele,  

Kostelní nám. 4, Šumperk 

Luigi Cherubini – Messe solennelle 

 

Maria Luigi Carlo Zenobio Salvatore 

Cherubini (14. září 1760, Florencie – 15. března 1842, 

Paříž) byl italský a francouzský hudební skladatel, 

jeden z nejvýraznějších představitelů klasicismu. Jeho 

Slavnostní mše d Moll podle mnohých zastiňuje 

i Missu Solemnis L. van Beethovena. Daleko citlivěji 

vyjadřuje myšlenky textu mešního ordinaria (jásavé 

a temperamentní Gloria a Et ressurexit, zasmušilé 

a zahloubané Et incarnatus est, Crucifixus.  

Německý dirigent – autor asi 170 nahraných 

kompaktních disků – Helmuth Rilling (1933) 

se s velkou zkušeností chopil nahrávky tohoto 

hodnotného díla, které zcela neprávem dlouho leželo 

v zapomnění. 

Vít Rozehnal   

http://cs.wikipedia.org/wiki/1760
http://cs.wikipedia.org/wiki/Florencie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1842
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na výcvik 

ČLOVĚKU ČLOVĚKEM 

Informace o výcviku:   

 výcvik je akreditován na Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci celoživotního vzdělávání 

pod názvem Poskytování krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí   

 hodinová dotace: 40 výukových hodin; vždy v sobotu a neděli v 14:00 – 18:00   

 termíny setkání: 16. a 17. února, 9. a 10. března, 13. a 14. dubna, 4. a 5. května 2013   

 místo konání: Fara Českobratrské církve evangelické, Revoluční 8, Šumperk  

 výcvik je určen pro všechny, kdo se chtějí stát citlivějšími a vnímavějšími k sobě a ke svému okolí  

Cíl výcviku:  

 učit se vnímat to, co se děje v mém životě, u mého bližního, souseda, přítele, u lidí, které postihla zlá 

událost, krize, tragédie   

 porozumět tomu, co se děje   

 učit se vhodným reakcím při pomoci druhému  

 učit se události zpracovat  

 osvojit si principy vedení pomáhajícího rozhovoru  

 znát své limity při pomoci druhým  

Vedoucí výcviku:  

Vítězslav Vurst B. Th. – duchovní Církve adventistů sedmého dne, 13 let předsedou 

správní rady nadace ADRA, spoluzakladatel Psychosociálního intervenčního týmu, 

v současné době nemocniční kaplan ve FN Motol a předseda Asociace nemocničních 

kaplanů.  

PhDr. Eva Biedermannová – působila jako hlavní psycholog a metodik 

na ministerstvu spravedlnosti, poslední čtyři roky je krajskou psycholožkou v 

Hasičském záchranném sboru Středočeského kraje. Realizuje výcviky 

psychosociálních týmů uvnitř HZS a podílí se na obdobných výcvicích pro civilní 

obyvatelstvo.  

Kapacita výcviku: min. 16, max. 22 účastníků   

Poplatek: 100 Kč za jeden výcvikový den (poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených 

s výcvikem a na cestovné lektorů).   

Lektoři se vzdávají honoráře za vedení výcviku.   

Organizační zajištění: Farní sbor ČCE Šumperk, farářka Mgr. Hana Ducho  

Přihlašování: do 10. února 2013 na adrese sumperk@evangnet.cz nebo na čísle 737 681 009  

  

Poskytování krizové pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí je téma v dnešní době velmi živé. Každý 

z nás se může nenadále vyskytnout v situacích, ve kterých jsou na něj položeny nároky velmi rychlé a účinné 

pomoci. Nejde přitom jen o živelné katastrofy. Častěji se setkáváme s těmi „všedními katastrofami“ - úmrtí 

v rodině, blízké osoby, ztráta smyslu života, duševní nemoci v okolí, opuštění dětí a mnohé jiné. Právě na tyto 

katastrofy bude převážně kurz zaměřen. I když kurz je hlavně určen pro sociální pracovníky, terénní pracovníky, 

bude velmi užitečný pro každého, kdo je citlivý ke svému okolí a kdo je ochoten přispěchat na pomoc bližním.   

Vít Rozehnal 
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života 

Psycholožka Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková nabízí poradenství a psychoterapii i v novém roce. Procházíte 

obtížným životním obdobím, vztahy s ostatními nejsou uspokojivé, máte problémy v partnerském vztahu, stojíte 

před životním rozhodnutím, postrádáte smysl života či stojíte o osobní růst? Pak je poradenství určeno právě 

pro Vás. Objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy a probíhají v učebně 

Centra pro rodinu v UVAXU.   
 

Pravidelné aktivity 

 Sedmikrásek - program pro předškolní děti a jejich maminky. Každou středu od 9.30 do 11.30 na farním 

středisku. 

 Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou každé pondělí od 16.30 do 18.30 na farním středisku;  

(cena za jednu masáž 60 Kč, pro důchodce 40 Kč). 

 Cvičení s rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30  

na farním středisku; 25 Kč/lekce. 

 Angličtina pro začátečníky 

Začátek od 18. 9. vždy  na farním středisku. 

1. skupina Začátečníci I. + III. 16.15-17.15 

2. skupina Začátečníci  II.  17.30 - 18.30 

 Němčina pro začátečníky 

Začátek od 20. 9. 2012 vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX ,  

M. R. Štefánika 28.  

Cena za pololetí 1 170,- Kč. Lektorka: Mgr. Alice Jurčíková 

 

Pro děti 

 Maškarní bál pro děti – 3. února 2012 na farním středisku od 15.00 hod 

Pro rodiče 

 Postní zamyšlení – pátek 22. února 2012 od 16.00 do 18.00 na farním středisku 

 Kurz efektivního rodičovství – na farním středisku v těchto termínech: 23. února, 2. března, 16. března, 

vždy v blocích: 9.00 - 10.30, 10.45 - 12.15; oběd, 13.45 - 14. 45, 15. 00 - 16.00.   

 Modlitby matek – 7. a 21. února v 17.00 na farním středisku 

 

Kurzy 

 Kurz pro snoubenecké a partnerské páry - příprava na manželství 

Od ledna opět nabízíme přípravu určenou zejména párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi 

přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně 

prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství 

a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry. Případní zájemci ať kontaktují kněze či vedoucí 

Centra pro rodinu (731 402 395). Podrobnosti na webových stránkách www.cprsumperk.estranky.cz¨ 

 

  

http://www.cprsumperk.estranky.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 
 

Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli 

poklonit“ (Mt 1,2). 

První dva týdny nového roku, ve kterých 

je obsažena slavnost Zjevení Páně, lidově Tři 

králové, patřily tradičně již čtrnácté Tříkrálové 

sbírce. Začátek té letošní se konal v Šumperku 

na „Točáku“ 4. ledna od 13 hodin za přítomnosti 

starosty města Zdeňka Brože a za asistence 

členů dětského souboru Motýli, kteří svým 

zpěvem a koledováním nejen po Hlavní třídě 

začátek akce zpestřili a zaujali spoustu 

procházejících lidí. Při této slavnostní 

příležitosti se kolemjdoucím podávala vynikající 

zelná polévka, která v chladném počasí 

rozhodně přišla vhod. 

Do ulic měst a obcí šumperského 

děkanátu poté vyšly stovky dobrovolníků z řad 

farníků, zmíněných členů šumperského dětského 

souboru Motýli a studentů Gymnázia a Střední 

zdravotnické školy v Šumperku, aby lidi nejen 

požádali o finanční příspěvek, ale zároveň aby 

byli posly radostné zvěsti o příchodu Božího Syna na tento svět. K tomu dostali od otce biskupa 29. prosince 2012 

v olomoucké katedrále i požehnání, které bylo spojené s bohoslužbou a prohlídkou katedrály či arcibiskupského 

paláce a muzea. 

Tříkrálová sbírka bývá spojená i s hudební produkcí; vedle tradičního Tříkrálového koncertu v Brně, 

kterého se 6. ledna 2013 zúčastnili také koledníci ze šumperského děkanátu a který mohli diváci zhlédnout 

v přímém přenosu v televizi, proběhly ještě dva samostatné koncerty v děkanátu, a to v kostelech v Rapotíně a 

v Rudě nad Moravou. 

Tříkrálová sbírka probíhala ve dnech 4. – 13. ledna 2013. V děkanátu Šumperk bylo zapečetěno celkem 

190 tříkrálových kasiček, což je s ohledem na minulé sbírky rekord. Nejvíce kasiček, a to 32, bylo zapečetěno 

v Šumperku; je však nutno dodat, že zde chodili nejen skupinky z řad dobrovolníků farnosti, ale také již zmiňovaní 

členové souboru Motýli a studenti středních 

škol. Druhé místo patřilo obci Nový Malín, 

kde bylo zapečetěno 18 kasiček, třetí místo 

pak zaujaly Hanušovice se 17 kasičkami.  

A nyní trochu čísel. Nejvíce 

hotovosti obsahovala kasička v obci Ruda 

nad Moravou patřící paní Lence Nezbedové, 

a to 12 558,- Kč. Na druhém místě se 

umístila šumperská kasička pod vedením 

paní Zdenky Hlaváčové s výtěžkem 11 334,- 

Kč. Nejběžnějším platidlem byla z mincí 

dvacetikoruna a z bankovek stokoruna. 

Bankovky s nejvyšší nominální hodnotou, 

2 000,- Kč, vhodili štědří dárci do kasiček 

v Šumperku a v Bludově.  
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Jak dopadlo koledování v jednotlivých obcích, vykazuje následující tabulka:  

 

Název obce Částka v Kč Počet skupinek 

Bludov 55 027,- 11 

Bohdíkov 22 625,- 10 

Bohutín 10 281,- 4 

Bratrušov 15 935,- 2 

Bušín 11 900,- 4 

Dolní Studénky 25 013,- 7 

Hanušovice 42 949,- 17 

Hraběšice 3 501,- 1 

Jindřichov 10 701,- 4 

Kopřivná 4 744,- 2 

Loučná nad Desnou 26 309,- 6 

Nový Malín 50 140,- 18 

Olšany 14 129,- 3 

Rapotín 40 939,- 16 

Rejchartice 1 927,- 1 

Ruda nad Moravou 53 365,- 14 

Sobotín 18 257,- 6 

Staré Město 24 231,- 8 

Šumperk 89 236,- 32 

Farnost 57 509,- 14 

Školy 10 255,- 12 

ŠDS Motýli 21 472,- 6 

Velké Losiny 59 945,- 13 

Vikýřovice 18 686,- 11 

Celkem 599 840,- 190 

  

Pro srovnání: při loňské Tříkrálové sbírce bylo zapečetěno 179 kasiček a výnos činil 602 767,- Kč; 

při letošní se tudíž vybralo o 2 927,- Kč méně. Loňský rekord tedy překonán nebyl, což ale rozhodně nijak 

nesnižuje radost z vykoledované částky, a je fakt, že někteří vedoucí skupinek se koledování nemohli zúčastnit, 

např. z důvodu nemoci. 

 
„Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Lk 2,11). 

Na tomto místě bych rád poděkoval za spolupráci a vyjádřil upřímné „Pán Bůh zaplať!“ všem, kteří se 

do realizace celé akce zapojili – na prvním místě tříkrálovým koledníkům a jejich vedoucím skupinek, kteří 

koledováním přinášeli do domovů záři z betlémské hvězdy, roznášeli radostnou zvěst o příchodu Božího Syna na 

svět, obdarovávali štědré dárce cukříkem a žehnali jejich příbytkům, dále místním asistentům jednotlivých obcí, 

kněžím, zaměstnancům Charity Šumperk a samozřejmě všem štědrým dárcům, kteří koledníky s vlídností přijali 

a jakoukoliv částkou přispěli na pomoc potřebným. 

Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk 
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TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ V RAPOTÍNĚ.  

 

Do letošního koledování, které v Rapotíně proběhlo ve dnech 5. a 6. ledna 2013, bylo zapojeno celkem 

15 skupinek tříkrálových koledníků a 1 skupinka koledovala v části Petrov - Terezín, tedy celkem 16 skupinek. 

Celkem tato již tradiční sbírka vynesla 40 939,- Kč. 

Poděkování patří všem dárcům a také 

dobrovolníkům, kteří se na sbírce podíleli. Srdečně 

děkujeme dětem ze ZŠ Rapotín a Petrov n/Des., které naše 

domácnosti se svými vedoucími obcházely a někdy i třeba 

tříhodinovou trasu zvládly důstojně, tak, jak se na Tři krále 

patří. 

Vlastnímu koledování předcházelo setkání otce 

biskupa Josefa Hrdličky s tříkrálovými koledníky v sobotu 

29. 12. 2012, kterého se zúčastnilo i 5 dětí z Rapotína se 2 

vedoucími skupinek. Z bohatého programu setkání jsme si 

prohlédli Arcidiecézní muzeum, Arcibiskupský palác, 

katedrálu sv. Václava a kryptu. S sebou domů jsme si 

odvezli korunky a pláště určené pro koledování (viz foto). 

  

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 6.1.2013 

 

Ve sváteční atmosféře vánoční doby se uskutečnil 

v rapotínském kostele Tříkrálový koncert žáků ZUŠ 

Šumperk a Chrámového sboru Rapotín. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 2 375,- 

Kč byl věnován Charitě Šumperk. Srdečné Pán Bůh zaplať 

patří všem, kdo přispěli, a také všem učinkujícím 

a organizátorům koncertu. 

farnost Rapotín  
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ 

CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY 
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com) 

 

 

... STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ ... 

 

Myšlenka, že je Bůh stvořitelem nebe 

i země, je v křesťanském světě docela běžná, ale dělá 

časté obtíže tím, že se špatně chápe. 

Ježíšovi současníci si představovali stvořený 

svět takto: Na velkém moři plavala země, nad tímto 

oceánem byla nebeská klenba, po té klenbě pojíždělo 

slunce a měsíc, byla průhledná, protože bylo vidět 

hvězdy. Nad tou klenbou byl horní oceán, a když se 

otevřely průduchy v klenbě, tak pršelo. A nad tím 

vším byly vrstvy nebe a v nejvyšší vrstvě přebýval 

Bůh. „Bůh stvořil nebe a zemi“ znamená, že stvořil 

všechno. Není nic, co by vzniklo mimo něho. 

Počátkem všeho byl Bůh, který se stal principem 

všeho. Ale v Písmu není řečeno, jak to všechno 

vzniká. Sv. Augustin říká:„Písmo nám neříká, jak 

vzniklo nebe, ale jak se dostat do nebe.“ Otázku 

o vzniku světa si můžeme položit ve třech rovinách: 

věda, filozofie a víra.  

Pohled vědy - z posledních výzkumů, kdy se 

tvrdí, že se vesmír neustále rozpíná, se předpokládá, 

že vesmír vznikl z určitého singulárního bodu. Věda 

se může dostat velice blízko k tomuto bodu, ale nic 

o něm nemůže říct. Najdou se ale lidé, kteří řeknou, 

jestliže fyzika a vědy o tomto bodě nemohou říct nic, 

pak je to Pán Bůh. Pokládají to za důkaz Boha. Ale to 

je omyl. Bůh nemůže být na konci našich 

přírodovědeckých poznatků a důkazů. Tak malý Bůh 

není. Víru nemůžeme nahradit poznáním. Poznání 

jenom doplňuje víru. 

Pohled filozofie - ta se ptá na poslední 

důvody, ne na to, co je ten bod nula. Ptá se, proč to 

tak všechno je. Filozofie nás může dovést k poznání, 

že Bůh je, ale víra mě přivede k přesvědčení, že mu 

mám věřit, že ho mám milovat. 

Tedy shrneme-li výše uvedené, můžeme 

konstatovat, že věda nám sice řekne mnoho o vzniku 

světa, ale ne všechno. Filozofie nám může říct, proč 

je svět, jaký má význam, jaký význam má život 

člověka... Může nás dokonce přivést k určitému 

poznání Boha jako Stvořitele všeho. Ale formulaci: 

„Bůh je ten, který stvořil z ničeho“ můžeme pochopit 

až ve víře. Z přírodních věd ani z filozofie nemůžeme 

poznat, že Bůh stvořil svět, až z víry můžeme říct: 

„Bůh stvořil všechno.“ Tedy začátek Bible nám 

obraznou řečí vypráví o jasných pravdách. 

Nač vlastně potřebujeme vědět, že Bůh 

stvořil nebe i zemi? Zakládá to náš vztah ke světu. 

Bůh všechno stvořil, proto ani slunce, ani zvíře, ani 

cokoli jiného nemůže být pro mě bohem. Znát něčí 

jméno v Izraeli znamenalo, mít nad ním moc, stát nad 

ním. Adam dal jména zvířatům, což hebrejsky 

znamená, že má nad nimi moc. Takže stvoření nám 

ukazuje třístupňovou skutečnost: člověk, nad kterým 

je Bůh a pod člověkem je stvořený život, nad kterým 

má člověk vládnout. Člověk nesmí ničit, ale využívat 

- je tedy stavěn do správcovské funkce světa. Ale 

člověk je schopen „odříznout“ Boha, tím se postavit 

do čela a pak si dělat se světem co chce. A to se mu 

nyní mstí. Takže víra ve stvoření nám neříká, jak to 

přesně bylo, ale jak máme žít, jak se máme ke světu 

chovat. 

A jak se mluví o stvoření nebo o Bohu 

Stvořiteli v Písmu a v kterých jeho částech? 

Především v Genezi, v první kapitole 

1. knihy Mojžíšovy, a dále ve Skutcích apoštolů, kde 

se rekapituluje akt spásy Ježíše Krista (Sk 4, 24), 

potom Žalm 10 oslavuje Boha jako Stvořitele. Potom 

u Pavla list Kolosanům, kde se mluví o Kristu, 

ve kterém je všechno stvořeno (Ko 1, 15 - 16). Tyhle 

texty všechny by bylo dobře si projít. 

Chtěl bych připomenout, že se nemusíme 

vázat jen na to, co známe z první knihy Mojžíšovy. 

V této knize jsou vlastně dva texty o stvoření, jsou to 

http://www.fatym.com/
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dvě doplňující se zprávy. Ta nejjednodušší, a vlastně 

nejobsažnější, je první věta: 

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země 

byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. 

Ale nad vodami vznášel se Duch Boží“ (Gn 1, 1- 2). 

Teprve po tomto úvodu přichází zpráva 

o stvoření v šesti dnech, se sedmým dnem odpočinku 

- taková jakási slavnostní řeč. My se ale docela dobře 

můžeme držet té první věty „na počátku stvořil Bůh 

nebe a zemi“. V této větě je obsaženo prakticky 

všechno. „Na počátku“ - tam se ptáme: „Kdy?“ 

A dál „stvořil Bůh nebe i zemi“. Ve způsobu 

vyjadřování, který je první knize Mojžíšově vlastní, 

znamená „nebe a země“ celou tehdy existující 

známou skutečnost, kromě Boha. Na počátku tedy 

Bůh stvořil všechno, co nás obklopuje. Tím je také 

hned vymezena nezávislost. Je-li Bůh Otcem, 

Stvořitelem, potom ty věci jsou od něho odvozeny a 

on je od nich nezávislý. Bůh není závislý na světě, 

který ho obklopuje, ale tento svět je závislý na něm, 

svět je od něho odvozen. 

A kdybychom chtěli nejstručněji shrnout, 

co je řečeno v 1. kapitole 1. knihy Mojžíšovy 

(Genesis), co je to nejpodstatnější, můžeme říci, že je 

řečeno toto: všechno, co nás obklopuje, řečeno 

dnešními slovy „vesmír“, je tu proto, poněvadž to 

Bůh chtěl a učinil to. Tedy předně: to stvoření okolo 

nás, ta skutečnost je Boží. Za druhé: Bůh je na tom 

nezávislý. Za třetí: člověk je mezi Bohem a touto 

stvořenou skutečností. Protože člověk poznává Boha 

a člověk poznává stvořené. Jenom člověku si 

uvědomuje sebe sama, a proto je člověk jaksi 

od přírody odlišen, přestože do ní patří. 

Dále člověk poznává Boha, to je vlastně to 

největší odlišení, protože toho je schopen jenom 

člověk. Toto seřazení nám chce dát úvod 1. knihy 

Mojžíšovy. 

A z toho pak vyplývají důsledky: modly jsou 

nesmysl, nikdo jiný než Bůh - Hospodin, původce 

všeho, nemůže upoutat celou naši pozornost. Na 

nikom jiném nejsme v plném slova smyslu závislí. 

Když se řekne „stvoření“, připadá to většině 

lidí dnes jako věc, když ne nesmyslná, tedy podivná. 

Zkušenost, kterou jsem nedávno udělal: člověk 

s ukončeným vysokoškolským vzděláním se mnou 

debatoval a já mu povídám: „A co ten svět okolo nás, 

kde se to tu vzalo?“ a on mi říká: „To vzniklo 

normálně přirozeným vývojem.“ Spousta lidí je touto 

odpovědí plně uspokojena a cítí se mít vědecký 

pohled na život, na rozdíl od tmářského náboženství. 

A přitom, řeknou-li toto, nevědí ještě vůbec nic. To je 

hrozně mlhavá představa, můžeme jenom 

konstatovat, co z přírody vidíme - a stejně nevíme, 

proč, nač, proč právě tak. 

Zřejmě i nám, věřícím, chybí jedna věc, a 

sice určitá schopnost obdivu. My se stále ptáme, jak 

věci fungují, jak to přijde, že tady jsou. Ten Žalm 

104, o němž jsem se zmínil, je plný obdivu. A z něho 

bychom měli vyjít. 

 

 

Žd 10, 5 - 10 

„Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi 

tělo“ (Žd 10, 5; citace Ž 40, 4 - 9). 

To je vlastně jakési odmítnutí Starého zákona 

a nahrazení něčím novým. Oběti krvavé a nekrvavé - 

to byl vrcholný úkon starozákonní bohoslužby. A teď 

je tady řečeno: „Tohle Bůh nechtěl, tj. dals mi Bože 

tělo, stal jsem se člověkem.“ To, že se stal člověkem 

Ježíš, bylo víc, než všechny starozákonní oběti. Proč? 

Protože Ježíš říká: „Tady jsem, abych plnil, Bože, 

tvou vůli.“ Protože tento Ježíš, kterého vidíme jako 

člověka, svou celou osobnost nasadil a vydal všanc 

zcela jedním směrem: aby plnil Otcovu vůli. A tohle 

udělal způsobem zcela jedinečným. Nikdo z lidí, ani 

ten nej-nej-nejhodnější, ten nej-nej-nejlepší neplní 

v tak absolutním rozsahu vůli Boží, jako Ježíš. 

A proto o něm můžeme říci, že je to Syn Boží, jenom 

on byl schopen se s Bohem, s Boží vůlí ztotožnit. 

To, co říkám, je zase jenom část. Nesmíme 

vzbudit dojem, že Kristus byl tak dokonalým 

člověkem, že už proto ho pokládáme za Boha. 

V tomhle je nebezpečí špatného pochopení, 

kdybychom si řekli: „On to Pán Ježíš dělal tak dobře, 

že to tak žádný člověk nedokáže, a proto on musí být 

Boží.“ 

Ježíš, jako plně Boží, přichází na tento svět a 

tady plní Otcovu vůli, čili uskuteční přesně a právě 
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to, co Bůh chtěl. To může udělat jenom ten, kdo je 

s Bohem zajedno. Proto o něm můžeme říci, že je 

Boží Syn, a sice jednorozený, protože toto Ježíšovo 

poslání je zcela jedinečné. V tom se mu nikdy nikdo 

nepřiblíží, to nijak nikdo takto nedělal. Nakonec je 

řečeno: „Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus 

jednou provždy obětoval své tělo.“ 

Tím, že Ježíš splnil Otcovu vůli a splnil ji 

až k tomu obětování těla, až k tomu, že dal sebe 

samého, tím jsme my posvěceni. Tím jsme i my 

vytaženi do úrovně Boží. 

Může se vám tento pohled, který nabízím, 

zdát velmi neobvyklý - nezvyklý. Neodmítejte ho 

kvůli tomu. Spíše si vezměte list Židům a tu 

10. kapitolu znovu čtěte a znovu o tom přemýšlejte. 

Je tu jedna věc, velice důležitá: abychom pochopili, 

že Boží vůle byla plně uskutečněna Ježíšem. Boží 

vůli můžeme poznat jenom na Ježíši Kristu. Jestliže 

se člověk snaží pochopit, jak Ježíš smýšlel, jednal, 

jaký byl jeho postoj, jak uspořádal svůj život, začne 

chápat, co to je Boží vůle. Boží vůle je skutečně 

Boží, nemůže to tedy být něco, co my Bohu 

vnucujeme. Je to něco, co my jen s velikou námahou 

a po částech chápeme. Je to tedy most mezi člověkem 

- Ježíšem a Ježíšem - Synem Božím. 

Jestliže se vám bude zdát, že se to do vašeho 

obzoru nevejde, že takto jste vůbec nikdy 

nepřemýšleli a že nemůžete na nic přijít, 

bez roztrpčenosti to odložte. Možná, že se k tomu 

po čase vrátíte, on člověk nikdy nepochopí nic naráz. 

Každý z nás myslí jinými cestami a není dobré hned 

odmítnout to, co se mu do jeho obzoru nebo systému 

uvažování nevejde. Je dobré to odložit a počkat 

na příhodný čas. 

 pokračování příště 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc vás zdravím, drazí čtenáři, na začátku února, který je plný 

událostí velmi rozdílného rázu. Prozatím se těšíme na plesy a karneval, 

hned 13. 2. však končí masopustní období a popeleční středou začíná postní 

doba. S ní přicházejí různé duchovní obnovy, křížové cesty - čas vážný, čas 

pokání. Děti se těší na jarní prázdniny. 11. února máme svátek Panny Marie 

Lurdské, který je světovým dnem nemocných. Určitě by měl být pro naše 

farní společenství impulsem k modlitbě a skutkům lásky vůči nemocným 

a starším lidem. Je to výzva, kterou můžeme krásně spojit s prožíváním 

postu.  

V minulých měsících jsem se v této rubrice věnoval smyslu 

a praktické stránce udělování některých svátostí. Dnes bych se rád zastavil 

u svátosti, která by měla být velmi blízká všem starším a nemocným: pomazání nemocných. Svatý otec Benedikt 

XVI. ve svém krásném dopise nemocným, který otiskujeme v našem časopise, připomíná postavu evangelijního 

milosrdného Samaritána. Připomíná i to, že tím prvním byl samotný Kristus, který se po celou dobu svého 

veřejného působení věnoval nemocným a přišel „uzdravit nemocné“. Myslím si, že svátost pomazání nemocných je 

právě ovocem toho Kristova postoje. Prostě na ně nezapomněl, nemohl, a právě jim určil jedno ze sedmi 

spásonosných znamení, kterými svátostí jsou.  

Žijeme v době, v níž se běžně všichni pojišťují. Pojišťovny nabízejí nesčetné množství různého druhu 

pojištění: proti zlodějům, přírodním katastrofám, havarijní, zdravotní, důchodové… Ano, i svátost nemocných je 

určitým druhem životního pojištění. A pokud si někdo myslí, že jsem to přehnal, odkazuji ho na Katechismus pro 

mladé Youcat, protože právě tam jsem našel tato slova. „Pojištění pro život věčný“ – toto nám nenabídne žádná 

pojišťovna na světě …  



 Tam&Tam – Číslo 2, ročník 4, únor 2013  Strana 21  

 

Jaké má účinky svátost pomazání nemocných? Svátost nemocných uděluje útěchu, pokoj a sílu 

a nemocného v jeho nouzi a utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. Vždyť náš Pán sám na svém těle prožil 

náš strach a úzkosti i naše bolesti. U mnohých tato svátost vede k tělesnému uzdravení. A chce-li Bůh někoho 

povolat k sobě, dává mu v této svátosti sílu ke všem tělesným i duševním zápasům na jeho poslední cestě. Nemohl-li 

se nemocný vyzpovídat, působí svátost nemocných také odpuštění hříchů.  

Mnohdy se setkáváme se strachem před přijetím této svátosti. Bohužel. Nedivím se starým lidem.  

Ti po dlouhá léta žili v přesvědčení, že je to něco pro umírající, že je to „poslední pomazání“. Divím se však 

mnohdy, když „dnešní“ katolíci nesou v sobě staré předsudky. Často se setkáváme se situací, že se lidé bojí zavolat 

nás k nemocnému. Říkají nám o svém nemocném, ale jedním dechem doplňují: „Nechoďte tam, ona by myslela, že 

umře. Jen se za ní pomodlete.“ Když však za nemocným přesto zajdeme, ukazuje se, že se nic neděje. Naopak, 

je vděčný za podporu, modlitbu, posilu. Ukazuje se, že to vlastně chtěl, jen se to bál říci.  

Je důležité vědět a dobře si zapamatovat: pomazání nemocných není jen pro staré a umírající.  

Je pro každého nemocného, ať je starý nebo mladý. Můžeme ho přijmout vícekrát za život, třeba před nějakou 

operací či při každé vážnější nemoci.  

Je krásné, že se nám v posledních letech ztrojnásobil počet návštěv nemocných se svátostným pomazáním, 

hlavně v nemocnici. Je to dobrý znak. Mnohdy nás ale opravdu mrzí, když věřící lidé o to nestojí. Pořád příliš často 

slyšíme při vyřizování pohřbu: „Pane faráři, my jsme to nestihli …“ Dobře víme, že je to jenom výmluva. Nestihli, 

znamená: vůbec jsme na to nemysleli, nestáli jsme o to, neměli jsme odvahu … Jak často to pak i pozůstalé velmi 

mrzí …  

Svátek nemocných je příležitostí pro všechny nemocné. V Šumperku bude slavná mše svatá pro nemocné 

v sobotu 16. 2. v 8.30. Zveme na ni všechny starší a nemocné. Každý, kdo cítí, že na něho doléhají léta, 

je jakýmkoliv způsobem trvale nemocný nebo onemocněl akutní nemocí, může přijít a pokud je po svaté zpovědi, 

přijmout pomazání nemocných. Svůj stav musíte posoudit sami. Pamatujme jen, že je to svátost pro nemocné. 

Nepřijímáme ji profylakticky, jako očkování … (co kdybych onemocněl). Pokud nemůžete přijet sem 

do Šumperka, obraťte se na vaše kněze a o svátost nemocných požádejte.  

Důležité je, abychom nemysleli jen na sebe. Mysleme na ty druhé: není v mém okolí někdo, kdo by to 

potřeboval, komu bych to mohl nabídnout, zprostředkovat, povzbudit, pomoci s dopravou? Pamatujme na to.  

Všechny nemocné zveme také na mši svatou s pomazáním nemocných v šumperské nemocnici. V pondělí 

11. 2. ve 14.00 hod. na ošetřovatelském oddělení F. Pokud tam máte své blízké, řekněte jim to, pomozte jim 

vypravit se, přijďte s nimi.  

V těchto dnech pamatujme intenzivně na nemocné i ve svých modlitbách.  

 

Nakonec přidávám ještě několik nabídek. Blíží se postní doba. V Šumperku zveme na postní duchovní 

obnovu hned v prvním týdnu. Povede ji P. Josef Rosenberg, farář z Litovle. Bude věnována modlitbě a jejím 

pokračováním bude „Malá škola modlitby“, kterou si chceme projít podle návodu otce arcibiskupa ve všech farních 

společenstvích a nabídnout ji všem, kdo se zatím v žádném společenství nezapojili. Duchovní obnova bude mít šest 

setkání, vždy večer ve všední dny. Pokaždé to bude mše svatá s promluvou rozšířená o další modlitební prvek. 

Samozřejmě je to nabídka nejen pro Šumperáky. Jste zváni všichni z celého děkanátu, pokud jen můžete.  

Srdečně zvu na speciální duchovní obnovu všechny kostelníky a akolyty. Zve vás na Velehrad sám otec 

arcibiskup Jan, který osobně pro vás toto třídenní duchovní setkání povede. Kostelníci jsou stále blízko oltáře, ale 

určitě by Bohu měli být nablízku nejen tělem, ale i duchem. Dokonce máte na výběr dva termíny: 15. - 17. 3. 2013 

nebo 18. - 20. 3. 2013. Přihlaste se u svých kněží nebo přímo na Velehradě na čísle 572571531.  

Srdečně zvu také děti. Opět tu máme nabídku křesťanského tábora pro děti v Rajnochovicích. Dopřejme 

dětem radostné chvíle ve společenství věřících kamarádů, v křesťanském duchu, s přiměřeným duchovním 

a zábavným programem. Náš okres má prázdniny až v březnu, už teď na to ale musíme myslet. Podrobnosti jsou 

na plakátku.  

Přeji hodně Božího požehnání. 

P. Slawomir  
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

 

Za chvíli nahlédla dovnitř malá, přívětivá řeholnice. Vše na ní bylo úměrné a zaoblené, člověk měl dojem, 

že klášterní hospodářství živí sestry vydatně. Nedělala v ničem zvláštní dojem, jaký působí pohled na obrazy 

svatých. Přesto jsem však měla pocit, že je to nejdokonalejší řeholnice, s jakou jsem se kdy setkala. Působily to 

snad její velké, šedomodré irské oči, které se na člověka jen podívaly, ale prohlédly ho až na dno duše. Já jsem 

alespoň měla pocit, že jsem prohlédnuta a sklopila jsem rychle oči. 

„Jsem sestra Amabilis, novicmistrová,“ řekla s úsměvem, jako bych náležela již k jejímu stádečku. „Ještě se 

nestalo, že by měl někdo ze mě strach. Pojďte tedy klidně se mnou, nebudete hned obléknuta.“ 

Zasmála jsem se. V klášteře přece nejsou padací dveře, jež člověka navždy pohltí. Pohostinka byla malá a 

prostá, ale přívětivá. Nad bílou dívčí postelí visel pestrý květinový závěs – slunečnice, které mám tak ráda. 

„Tak,“ řekla matka Amabilis a stáhla záclonky. „Okna jsou bohužel obrácena k chlévům, snad vás ráno nevyruší 

bučení krav. My vstáváme dříve, než ony spustí.“ 

„O kolika hodinách?“ 

„Okolo šesté sestra dojí krávy.“ 

„Myslím, kdy vstáváte.“ 

„Aha, když zbledne jitřenka, o půl šesté, alespoň v zimě. V létě začínají modlitby o půl hodiny dříve.“ 

Sedla jsem si rychle na volnou židli. „Dobrotivé nebe, proč tak brzy? To je téměř o půlnoci.“ Vyhrkla jsem. 

„Zato jen zřídka vstáváme k modlitbě v noci, jak je zvykem v mnohých řádech,“ těšila mne matka Amabilis. 

V noci tak ještě, to by scházelo! O půl šesté, ani to jsem si nedovedla představit. Moje služba začínala v devět 

hodin. Do osmi jsem mohla zůstat v posteli. Pravděpodobně jsem dosud žila jako v pohádce.  

S povzdechem jsem otevřela kufr, netroufala jsem si však vyndat nylonové prádlo, které jsem potřebovala 

pro první noc v klášteře. 

„Nevybalujte ještě,“ mírnila mne matka Amabilis, „snad vám v noci napadne rozumná myšlenka, abyste 

odvolala své ukvapené rozhodnutí. Nikdo by se také nedivil. Mládež už je dnes taková. Vy jste také tak 

bez rozmyslu vpadla do kláštera, že?“ 

Zrudla jsem. Nezacházely se mnou jako s vyzvědačkou, která je vykázána dříve než mohla cokoliv zjistit? 

„Zůstanu,“ řekla jsem vzdorovitě a založila ruce, jako by mne žádná moc světa nemohla vypudit ani 

z pohostinky. 

„Ach ne,“ bránila se sestra Amabilis a její kulatý obličej se šelmovsky usmíval, „vzpomeňte – o půl šesté!“  

Podala mi ruku. 

„Abyste se nenudila – jistě jste nechodila doma tak brzy spát – v zásuvce skříně je balík knih. Rádio nemáme, 

televizi teprve ne.“ 

Žily asi bez zpráv, jako divoši. 

„Ale pak se nedozvíte nic o politických událostech,“ řekla jsme užasle. 

„Když se bude svět bořit, jistě to poznáme. Všechno ostatní není tak rozhodující,“ odpověděla usměvavá 

optimistka a stála už u dveří. Ještě se však obrátila: „Nepotřebujete už nic, milé dítě?“ 

Dojal mě ten tón, jakým se mne otázala. 

„Ach ne, děkuji, nedělejte si starosti, vše v pořádku.“ 

„A z osamělosti nemějte strach. Ani nejpověstnějším gangsterům v USA ještě nenapadlo vystoupit na Golden 

Hills. Spěte sladce!“ 

Tak jsem osaměla. Pohlédla jsem na své náramkové hodinky: právě 19 hodin. Jen jako dítě jsem chodila tak 

brzy spát. Zaslechla jsem ještě tu a tam několik tichých kroků. Klauzura byla jistě za železnou branou. Žádný zvuk 

již ke mně neproniknul. Bylo velmi laskavé od matky Amabilis, že mne upozornila na osamělost. Kdy jsem byla 

naposledy tak sama? Ne, není dobře člověku samotnému. 

Vybalila jsem přece raději svůj kufr. Objevily se dvoje pevné šaty, které snad budu moci nosit. Jedny z lehké 

vlny, šeříkové barvy, druhé z pestrého tisku bez nápadného výstřihu a s rukávy. Snad je připustí. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Bylo chladno. Proto jsem si raději vlezla do postele. Matrace byly podivuhodně měkké. Čítávala jsem 

o pryčnách, slamnících, drátěnkách a vůbec o tvrdých kajících lůžkách řeholnic. Ale zde to byla docela slušná 

postel. Když jsme se obrátila, zavzdychala, snad proto, že na ní již mnohá klášterní čekatelka překousávala 

tesknotu. I mně bylo smutno, nezapírám. 

Do čeho jsem se to pustila? Příliš dobře jsem si byla vědoma, že jsem v sobě nikdy nepocítila ani trochu chuti 

k řeholnímu životu, a přece jsem zde chtěla zůstat a vést klášterní život nejméně jeden rok. A rok má dvanáct 

měsíců – 365 dní – brr, třistašedesátpět krát ráno v 5.30, dříve než kohout zakokrhá, ne, to byl požadavek! Raději 

mne měl šéf poslat do Himalájí! Zalomcoval se mnou příšerný vztek, když jsem si na něho vzpomněla. Neměla 

jsem žádného uklidňujícího prostředku. Nejsem přece žádná stará teta, abych s sebou vláčela kufr léků. Co se ale 

normálně dělá při bušení srdce? 

Jak to říkala matka Amabilis? – že mám číst. Trochu rozptýlení by mi snad prospělo. Tedy ještě jednou 

z postele! Budou tam mít asi nějaké konzervované vzdělávací zákusky se zlatou ořízkou. Otevřela jsem zásuvku, 

kterou mi novicmistrová ukázala.  

První: „Doktor Živago“. No ne? Nejlepší ruská knižní novinka, tu bych zde hledala nejméně, ale znám to. 

Druhá? Taková těžká cihla se zlatou ořízkou. To bude jistě bible. Otevřu ji: „Humor ze všch světadílů – americký, 

anglický, skotský, irský, německý, španělský“. Vtipy - dostávám závrať! To tedy zde čtou? A kdo je ten vtipný 

mnich tam? „Svatý Antonín Paduánský“. Byla německá. Usmála jsem se. Kdybych jen byla klidnější! Ne na humor 

teď nemám náladu.  

Tak sem s tím třetím svazkem! Hmm „Summa theologica“. Konečně něco, co jsem v klášteře předpokládala. 

Vylovila jsem zkrácené, lehce srozumitelné vydání Tomáše Akvinského. Bylo to velmi přehledné, rozčleněné 

v řadu jadrných kapitol. Nemínila jsem mnoho číst. Toužila jsem jen po nějaké radě, po odpovědi na mé 

pochybnosti. 

Zrak mi utkvěl na této větě velkého dominikána: „Člověk sám si nestanoví svůj cíl, jen cesty, které k němu 

vedou.“ 

Zaraženě jsem se zamyslela. Jakou cestu jsme volila? Prohlásil by ji některý světec za dobrou? Určitě ne!  

Další úryvek textu: „Ti, kteří potřebují duchovní 

vedení, dovedou, jsou-li v milosti, alespoň vyhledat cizí 

radu a rozeznat dobrou od špatné.“ 

Sklapla jsem Akvinského, až to plesklo. Takhle mi číst 

levity! Ovšem, že jsem se řídila špatnou radou. Poznávala 

jsem to docela dobře. Generální představená má pravdu. 

Zítra ráno sbalím svých pět švestek a odjedu, i když to 

nikdy nedotáhnu na redaktorku. 

V každém duševním boji se člověk uklidní, jakmile se 

pevně pro něco rozhodne. Tak jsem si umínila, že už 

nebudu generální představené odporovat, když mne zítra 

ráno pošle zpět. Zatím jsme ale chtěla načerpat co nejvíce 

moudrosti od muže, jehož několik vět stačilo urovnat mou 

rozkolísanou mysl. Přitáhla jsem si tedy lampu a začala 

číst od začátku. Od ukončení svého školního vzdělávání, 

jsem nevzala tak těžkou četbu do ruky. Nyní jsem ale 

četla a četla a bylo mi, jako bych kráčela za noci 

osvětlenou jistou cestou, jejíž jas rostl při každém kroku.  

Světla bylo tolik, že až oslňovalo.  

Ovšemže jsem při četbě usnula. Ve snu jsem seděla 

jako ona Marie, ne sice u nohou Páně, ale Tomášových 

a vzhlížela k němu a všechny požitky světa mi byly 

lhostejné. 

pokračování příště 
 

 Sv. Tomáš Akvinský 
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