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POSTNÍ DOBA 2011 

 

Drazí čtenáři! 

Určitě si pamatujete minulý rok. Na za-

čátku doby postní se vám dostala do rukou malá 

kníţečka s myšlenkami P. Rostworowského. Jsem 

velice rád, ţe podle všeho splnila svŧj účel: po-

mohla nám proţívat tento čas hlouběji, opravdo-

věji, lépe. Mnozí mi říkali, ţe je tyto myšlenky 

oslovily a ţe se k nim vracejí. To je dobře. Mŧ-

ţeme se k nim vrátit i letos, zvláště pokud jsme je 

nedokázali „vstřebat“ loni.  

Uţ nějaký čas jsem ale přemýšlel, čím 

obohatit naše proţívání postu letos. Vyřešili to za 

mne naši biskupové. Na postní dobu připravili 

kníţečku, která nám má pomoci modlit se a roz-

jímat o tajemství našeho křtu. Napsal ji P. Petr 

Piťha a najdeme tam modlitby, četbu a úvahy 

uspořádané tak, abychom je mohli vyuţívat po 

celou postní dobu.  Doufám, ţe nám pomŧţe více 

si uvědomit a ţít náš křest. Nakonec toto je přece 

nejhlubší smysl kaţdé postní doby, která vţdy 

končí obnovou křestních slibŧ a křestním obřa-

dem na Bílou sobotu.  

Jako by toho bylo málo, i Svatý otec za-

měřil své poselství k Postní době na svátost křtu. 

Nese název: „Křtem jste byli spolu s Kristem po-

loženi do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříše-

ni“. Přinášíme vám je v tomto čísle celé.  

Na závěr jen prosím o to, abyste za toto 

číslo s novénou jako přílohou přispěli výjimečně 

částkou 40,- Kč místo obvyklých deseti. Je třeba 

proste zaplatit náklady. Věřím, ţe duchovní ovo-

ce, které nelze přepočítat na peníze, bude mít 

mnohem větší cenu. Velice to přeji sobě i vám.  

Další nabídky k intenzivnímu proţívání 

postu naleznete uvnitř časopisu. Přeji krásnou, 

klidnou, plnou Boţích doteku postní dobu.  Kéţ 

nám všem Pán ţehná v postním úsilí.  

 

P. Slawomir Sulowski 
 

 
4. března -  první pátek - připomínka sv. Kazimíra 

Narodil se roku 1458 jako syn polského a litevského krále 

Kazimíra IV. Měl se stát uherským králem, ale dal přednost 

ţivotu v ústraní. Vynikal dobrotou k chudým. Byl velkým 

ctitelem eucharistie a Panny Marie. Zemřel 4. 3. 1484 ve 

Vilně v Litvě, kde je pohřben v tamní katedrále. V roce 1521 

byl prohlášen za svatého. 

 

6. březen - 9. neděle v mezidobí 
 

7. březen - památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 

V roce 203 bylo v Kartágu zatčeno pět katechumenŧ. Ve 

vězení byli pokřtěni a dosáhli mučednické koruny. Mezi nimi 

byly dvě ţeny. Jedna z nich, Perpetua, byla mladá ţena 

z patricijské rodiny, doma zanechala malé dítě. Felicita byla 

otrokyně, ve vězení se jí dva dny před smrtí narodila holčička. 

Úcta k nim se brzy rozšířila z Afriky do ostatního křesťan-

ského světa. Nad jejich hroby byla postavena bazilika. 

 

9. března - popeleční středa 

 

13. března - 1.  neděle postní 
 

19. března - slavnost Josefa, snoubence Panny Marie 

O sv. Josefu se zmiňují evangelisté Matouš a Lukáš. Jeho 

svátek se začal slavit v 9. století na Východě, od 10. století na 

Západě. V roce 1621 byl zaveden v celé církvi. Od roku 1654 

je sv. Josef českým patronem. 

 

20. března - 2. neděle postní 
 

25. března - slavnost Zvěstování Páně 

Slavnost připomíná den, kdy byl anděl Gabriel poslán 

k Panně Marii a zvěstoval jí, ţe se má stát matkou Mesiáše. 

Ústředním bodem oslavy je tajemství vtělení věčného Slova, 

počátek naší spásy. Na Východě se tento svátek slavil uţ 

kolem roku 550, v Římě byl zaveden v 7. století. 

 

27. března - 3. neděle postní 

 

3. dubna - 4. neděle postní 
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SSVVÁÁTTEEKK  ZZVVĚĚSSTTOOVVÁÁNNÍÍ  PPÁÁNNĚĚ  JJEE  DDNNEEMM  PPOOUUTTNNÍÍ  SSLLAAVVNNOOSSTTII    

VV  ŠŠUUMMPPEERRSSKKÉÉMM  KKLLÁÁŠŠTTEERRNNÍÍMM  KKOOSSTTEELLEE.. 

SSllaavvnnáá  mmššee  ssvvaattáá  bbuuddee  ttaamm  sslloouuţţeennáá  2255..  33..  22001111  vv  1188..0000  hhoodd..  
 

I kdyţ kostel běţně není a nebude pouţíván k bohosluţbám, v tento jeden 

den v roce se vrátíme do těchto promodlených prostor. Chceme vzpomenout na ty, 

kteří ten kostel postavili a po celá staletí se tam modlili.  

Chceme však prosit i za ty, kteří tam přicházejí jen na koncerty nebo výsta-

vy. Kéţ je pro ně tento chrám místem prvního setkání s Bohem, který k nám na tom-

to místě promlouvá skrz kaţdý kámen, obraz, sochu, ale i krásu rŧznorodého uměni.  

JJSSTTEE  SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZVVÁÁNNII!!  



KŘEST JE DAR BOŢÍ  - POSELSTVÍ BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 

„KŘTEM JSTE BYLI SPOLU S KRISTEM POLOŢENI DO HROBU,  

A TÍM TAKÉ ZÁROVEŇ S NÍM VZKŘÍŠENI“ (SROV. KOL 2,12).  

 

Drazí bratři a sestry, 

Postní doba, která nás přivádí ke slavení Velikonoc, je pro církev velmi dŧleţitou a cennou 

liturgickou dobou, v souvislosti s níţ vám s potěšením adresuji zvláštní poselství, aby byla 

proţívána s náleţitou úctou. Církevní společenství hledí vstříc definitivnímu setkání se 

svým Ţenichem o Velikonocích na věčnosti, namáhá se v modlitbách a činorodé lásce, 

zintenzivňuje svoji očistnou duchovní pouť, aby čerpala z mystéria vykoupení hojnost 

nového ţivota v Kristu.  

1. Tento ţivot nám byl předán uţ v den našeho křtu, kdy „jsme se křtem stali účastníky 

smrti a zmrtvýchvstání Krista“ a začalo naše „radostné a povznášející dobrodruţství učed-

níka“ (Homilie, 10.ledna 2010). Sv. Pavel ve svých listech opakovaně naléhá na jedinečné 

společenství se Synem Boţím, uskutečněné tímto obmytím. Fakt, ţe ve většině případŧ je 

křest přijímán v ranném dětství, jasně poukazuje na to, ţe se jedná o Boţí dar: nikdo si nezaslouţí věčný ţivot vlastními 

silami. Milosrdenství Boha, které smazává hřích a umoţňuje zakoušet ve vlastním ţivotě „smýšlení, jaké měl Jeţíš Kris-

tus“ (Flp 2,5), je člověku udíleno nezaslouţeně. Apoštol národŧ vyjadřuje v listě Filipanŧm smysl proměny, ke které 

dochází účastí na smrti a zmrtvýchvstání Krista, a ukazuje její cíl: „Tak na sobě poznám Krista i moc jeho 

zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protoţe umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i 

vzkříšení z mrtvých“ (Flp 3,10-11). Křest tedy není obřad minulosti, nýbrţ setkání s Kristem, které utváří veškerou exis-

tenci pokřtěného, uděluje mu ţivot Boţí a povolává jej k upřímnému obrácení, zahájenému a podporovanému milostí, 

která jej přivádí do stavu Kristovy zralosti. Křest a postní doba jsou spojeny zvláštním poutem určitého zakoušení milos-

ti, která zachraňuje. Otcové Druhého vatikánského koncilu vyzvali všechny pastýře univerzální církve, „aby více uplat-

ňovali křestní prvky obsaţené v postní liturgii“ (Sacrosanctum Concilium, 109). Církev totiţ ode vţdy spojuje Veliko-

noční vigilii s udělováním křtu. V této svátosti se uskutečňuje ono veliké tajemství, kterým člověk umírá hříchu, je mu 

dána účast na novém ţivotě ve Vzkříšeném Kristu a dostává téhoţ Boţího Ducha, který vzkřísil Jeţíše z mrtvých (srov. 

Řím 8,11). Tento nezaslouţený dar musí být v kaţdém z nás ustavičně oţivován a postní doba je něčím na zpŧsob kate-

chumenátu, který byl pro křesťany antické církve a je také pro katechumeny dnešní doby nezastupitelnou školou víry a 

křesťanského ţivota. Všichni proţívají křest jako opravdu rozhodující moment celé svojí existence.  

2. Jaká pomoc mŧţe být větší pro seriózní cestu k Velikonocím a k přípravě na oslavy Pánova Zmrtvýchvstání, neţ svěřit 

se Boţímu Slovu? Proto nás církev ve čteních z evangelia během postních nedělí přivádí k intenzivnímu setkání s Pánem 

a opětovně nás provází jednotlivými etapami křesťanské iniciace: pro katechumeny s vyhlídkou na přijetí svátosti zno-

vuzrození; pro pokřtěné s vyhlídkou na nové a rozhodující kroky při následování Krista a k plnější odevzdanosti Jemu.  

První neděle postní doby připomíná naši lidskou podmíněnost na této zemi. Vítězný boj proti pokušením, který stojí na 

počátku Jeţíšova poslání, je pozváním k uvědomění si vlastní křehkosti a přijetí milosti, která osvobozuje od hříchu a 

vlévá novou sílu v Kristu, jenţ je cestou, pravdou a ţivotem (srov. Ordo Initiationis Christianae Adultorum, 25). Je to 

rozhodné připomenutí toho, ţe křesťanská víra v sobě podle Jeţíšova příkladu a ve spojení s Ním zahrnuje určitý zápas 

„proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě“ (Ef 6,12). Ďábel je v něm činný a neúnavný i dnes, kdyţ pokouší člo-

věka, který se chce přiblíţit k Pánu. Kristus z něho však vychází vítězně, aby otevřel také naše srdce pro naději a vedl 

nás k vítěznému překonávání svodŧ zla.  

Evangelium o Proměnění Páně nám klade před oči Kristovu slávu, která předjímá vzkříšení a ohlašuje zboţštění člověka. 

Křesťanské společenství si uvědomuje, ţe je - podobně jako apoštolové Petr, Jakub a Jan - „vzato na vysokou horu“ (Mt 

17,1), aby znovu přijalo v Kristu, jako synové v Synu, dar milosti Boţí: „To je mŧj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, 

toho poslouchejte“ (v.5). Je to pozvání zaujmout odstup od všedního lomozu a ponořit se do přítomnosti Boha, který 

nám denně chce sdělovat Slovo, jeţ proniká do hloubi našeho ducha, kde se rozlišuje dobro a zlo (srov. Ţid 4,12), a posi-

luje vŧli následovat Pána.  

Jeţíšova prosba Samaritánce: „Dej mi napít“ (Jan 4,7), která je nabízena v liturgii třetí neděle, vyjadřuje vroucí zájem 

Boha o kaţdého člověka a chce v našem srdci vzbudit touhu po daru „vody, která tryská k ţivotu věčnému“ (v. 14), po 

daru Ducha svatého, který činí z křesťanŧ „opravdové ctitele“ schopné prosit Otce „v duchu a pravdě (v. 23). Pouze tato 

voda mŧţe uhasit naši ţízeň po dobru, pravdě a kráse! Pouze tato voda, kterou nám daroval Syn, svlaţuje poušť neklidné 

a nespokojené duše, „dokud nespočine v Bohu“, jak to vyjadřují proslulá slova sv. Augustina.  

POSTNÍ DOBA  
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Neděle slepého od narození podává Krista jako světlo světa. Evangelium oslovuje kaţdého z nás: „Věříš v Syna člově-

ka?“. „Věřím, Pane!“ (Jan 9,35.38) odpovídá s radostí slepec od narození a stává se tak hlasem kaţdého věřícího. Zázrak 

uzdravení je znamením, ţe Kristus chce spolu se zrakem otevřít náš vnitřní pohled, aby se naše víra stávala stále hlubší a 

abychom v Něm mohli rozpoznávat našeho jediného Spasitele. On osvěcuje všechny temnoty ţivota a člověka uvádí do 

ţivota „synŧ světla“.  

Kdyţ je nám v páté neděli zvěstováno Lazarovo vzkříšení, ocitáme se před posledním tajemstvím naší existence: „Já 

jsem vzkříšení a ţivot… Věříš tomu?“ (Jan 13, 25-26). Pro křesťanské společenství je to moment, kdy spolu s Martou 

upřímně vkládáme veškerou naději v Jeţíše Nazaretského: „Ano, Pane, věřím, ţe ty jsi Mesiáš, Syn Boţí, který má přijít 

na svět“ (v. 27). Společenství s Kristem v tomto ţivotě nás připravuje k překonání hranice smrti, abychom ţili bez konce 

v Něm. Víra ve vzkříšení mrtvých a naděje ţivota věčného otevírají náš pohled k poslednímu smyslu naší existence: Bŧh 

stvořil člověka ke zmrtvýchvstání a k ţivotu, a tato pravda dodává autentickou a definitivní dimenzi dějinám lidí, jejich 

osobní existenci i jejich sociálnímu souţití v kultuře, politice a ekonomice. Bez světla víry končí celý vesmír uzamčen 

v hrobě, bez budoucnosti a bez naděje.  

Postní doba nachází své dovršení ve Velikonočním třídenní, zejména ve vigilii svaté noci. Obnovením křestních slibŧ 

znovu potvrdíme, ţe Kristus je Pánem našeho ţivota, onoho ţivota, který nám udělil Bŧh, kdyţ jsme se „zrodili z vody a 

z Ducha svatého“, a opětovně potvrdíme svŧj pevný závazek odpovídat na pŧsobení milosti, abychom byli jeho učední-

ky.  

3. Naše ponoření do smrti a zmrtvýchvstání Krista skrze svátost křtu nás denně podněcuje k osvobozování našeho srdce 

od tíţe materiálních věcí, od egoistického pouta se „zemí“, které nás ochuzuje a brání nám v ochotě a otevřenosti vŧči 

Bohu a bliţnímu. V Kristu se Bŧh zjevil jako Láska (srov. 1 Jan 4,7-10). Kříţ Kristŧv, „slovo kříţe“ zjevuje spásonos-

nou moc Boha (srov. 1 Kor 1,18), který se dává, aby člověka pozvedl a obdařil jej spásou; zjevuje lásku ve své nejradi-

kálnější formě (Deus caritas est, 12). Postní doba vychovává ke stále radikálnějšímu ţivotu lásky Kristovy prostřednic-

tvím tradičních praktik postu, almuţny a modlitby, vyjadřujících snahu o obrácení. Pŧst, který mŧţe mít rŧzné motivace, 

má pro křesťana význam hluboce náboţenský. Ochuzením svého stolu se učíme překonávat egoismus, abychom ţili 

logikou darování a lásky; snášením nedostatku něčeho, co není zbytečné, učíme se odtrhávat pohled od svého „já“, aby-

chom objevili Někoho vedle sebe a rozpoznávali Boha v tváři svých bratří. Pro křesťana není pŧst něčím, co uzavírá do 

nitra, nýbrţ více otevírá člověka vŧči Bohu a potřebám bliţních a přetváří lásku k Bohu na lásku k bliţnímu (srov. Mk 

12.31).  

Na své cestě jsme vystaveni také pokušením po majetku, baţením po penězích, jeţ ohroţuje primát Boha v našem ţivotě. 

Ţádostivost po majetku vede k násilí, podvádění a smrti. Proto církev zvláště v postní době připomíná praxi almuţen, tj. 

schopnost se dělit. Idolatrie majetku totiţ nejenom vzdaluje od druhých, ale vyprazdňuje člověka, činí ho nešťastným, 

podvádí jej a oklamává, aniţ by mohl realizovat to, co mu slibuje, protoţe staví materiální věci na místo Boha, jenţ je 

jediným zdrojem ţivota. Jak chápat otcovskou dobrotu Boha, je-li srdce plné samolibosti a vlastních plánŧ, o nichţ se 

mylně domnívá, ţe mu zajistí budoucnost? Je pokušením, myslet si jako boháč z podobenství: „Mám velké zásoby na 

mnoho let…“ Víme, co o tom soudí Pán: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši…“ (Lk 12,19-20). 

Praktikování almuţny je připomínkou primátu Boha a všímavosti vŧči druhým, abychom znovu objevovali dobrotu na-

šeho Otce a dostávalo se nám jeho milosrdenství.  

Během celé postní doby nám církev v obzvláštní hojnosti podává Boţí Slovo. Jeho meditováním a vnitřním osvojováním 

se učíme cenné a nezastupitelné formě modlitby, abychom denně Boţím Slovem ţili, protoţe pozorné naslouchání Bohu, 

který nepřestává promlouvat k našemu srdci, ţiví cestu víry, kterou jsme započali dnem křtu. Modlitba nám také umoţ-

ňuje osvojit si nové pojetí času: bez perspektivy věčnosti a transcedence se totiţ naše kroky stáčejí k horizontu, který 

nemá budoucnost. V modlitbě však nacházíme čas pro Boha, poznáváme, ţe „jeho slova nepominou“ (srov. Jan 16,22), 

vstupujeme do onoho vnitřního společenství s Ním, „které nám nikdo nebude moce odejmout“ (srov. Jan 16,22) a oteví-

ráme se k naději, která neklame, k ţivotu věčnému.  

Postní putování, ve kterém jsme zváni rozjímat o tajemství kříţe, je vlastně „připodobňování se Kristu v jeho smrti“ 

(srov. Flp 3,10), a tím uskutečňování hluboké konverze našeho ţivota: nechat se proměnit pŧsobením Ducha svatého 

jako sv. Pavel na cestě do Damašku; s rozhodností orientovat svoji existenci podle Boţí vŧle, osvobodit se ze svého 

egoismu, překonat touhu po ovládání druhých a otevřít se Kristově lásce. Postní doba je příhodným momentem pro 

uznání naší slabosti, abychom upřímně revidovali svŧj ţivot, přijali obnovující milost svátosti pokání a rázně vykročili 

ke Kristu.  

Drazí bratři a sestry, skrze osobní setkání s naším Vykupitelem a prostřednictvím pŧstu, almuţny a modlitby, nás cesta 

obrácení vstříc Velikonocím povede ke znovu objevení našeho křtu. Obnovme v této postní době přijetí milosti, kterou 

nám v onom momentu daroval Bŧh, aby osvěcovala a vedla všechny naše skutky. To co tato svátost znamená a uskuteč-

ňuje, jsme povoláni denně ţít ve stále velkodušnějším a autentičtějším následování Krista. Na této cestě se svěřme Panně 

Marii, která zrodila Boţí Slovo ve víře i v těle, abychom se jako Ona ponořili do smrti a zmrtvýchvstání jejího Syna 

Jeţíše a měli ţivot věčný.  

Ve Vatikánu, 4. listopadu 2010 

BENEDIKT XVI. 
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KKAATTEECCHHIISSMMUUSS  OO  KKŘŘTTUU  --  PPOOKKRRAAČČOOVVÁÁNNÍÍ  
 

VII. Milost křtu  

1262 

Vnímatelné prvky svátostného obřadu vyjadřují rŧzné účin-

ky, které křest pŧsobí. Ponoření do vody připomíná symbo-

lismus smrti a očištění, ale také znovuzrození a obnovu. 

Dva hlavní účinky jsou tedy očištění od hříchŧ a znovuzro-

zení v Duchu svatém. 

 

NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŦ 

1263 

Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všech-

ny osobní hříchy, jakoţ i všechny tresty za hřích. Ve zno-

vuzrozených totiţ nezŧstane nic, co by jim bránilo vstoupit 

do Boţího království, ani Adamŧv hřích, ani osobní hřích, 

ani následky hříchu, z nichţ nejtěţším je odloučení od Bo-

ha. 

1264 

Nicméně v pokřtěném zŧstávají některé časné následky 

hříchu, jako bolesti, nemoc, smrt nebo ţivotní křehkosti v 

podobě charakterové slabosti atd., a také náklonnost ke 

hříchu, kterou tradice nazývá ţádostivost nebo v přenese-

ném smyslu "podněcování ke hříchu" (fomes peccati): 

"Protoţe byla ponechána k zápasu, nemŧţe škodit těm, kteří 

jí nedají svŧj souhlas a kteří jí statečně čelí s milostí Jeţíše 

Krista. Naopak: kdo si při zápase počíná podle pravidel, 

bude korunován (srov. 2 Tim 2,5)." 

 

"NOVÉ STVOŘENÍ" 

1265 

Křest nejen ţe očišťuje od všech hříchŧ, nýbrţ dělá i z nově 

pokřtěného (novokřtěnce) "nové stvoření" (2 Kor 5,17), 

adoptivní Boţí dítě, které se stalo účastným boţské přiro-

zenosti, údem Kristovým,  jeho spoludědicem a chrámem 

Ducha svatého. 

1266 

Nejsvětější Trojice dává pokřtěnému posvěcující milost, 

milost ospravedlnění, která mu dává schopnost věřit v Bo-

ha, doufat v něho a milovat ho boţskými ctnostmi; 

mu dává schopnost ţít a jednat z vnuknutí Ducha svatého 

prostřednictvím darŧ Ducha svatého; mu dovoluje rŧst v 

dobru prostřednictvím mravních ctností.  

Tímto zpŧsobem má celý organismus nadpřirozeného ţivo-

ta křesťana svŧj kořen ve svatém křtu. 

 

PŘIVTĚLENI K CÍRKVI, KRISTOVU TĚLU 
1267 

Křtem se stáváme údy Kristova těla. "Patříme přece k sobě 

všichni jako údy" (Ef 4,25). Křest začleňuje do církve. Z 

křtitelnic se rodí jediný Boţí lid Nové smlouvy, který pře-

konává všechny přirozené či lidské hranice národŧ, kultur, 

ras a pohlaví: "My všichni jsme byli pokřtěni jedním Du-

chem v jedno tělo" (1 Kor 12, 13). 

1268 

Pokřtění se stali "ţivými kameny pro duchovní chrám, 

svatým kněţstvem" (1 Petr 2,5). Křtem se podílejí na Kris-

tově kněţství, na jeho prorockém a královském poslání, 

jsou "rod vyvolený, královské kněţstvo, národ svatý, lid 

patřící Bohu jako vlastnictví, aby rozhlašovali, jak veliké 

věci vykonal ten, který je povolal ze tmy ke svému podivu-

hodnému světlu" (1 Petr 2,9). Křest dává podíl na obecném 

kněţství věřících. 

1269 

Kdyţ se stal pokřtěný údem církve, uţ nepatří sám sobě, 

nýbrţ tomu, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Proto je 

povolán, aby se podřídil druhým, aby jim slouţil ve spole-

čenství církve, a aby s nimi jednal "s úctou a láskou". Jako 

křest s sebou nese odpovědnost a povinnosti, tak má také 

pokřtěný svá práva v církvi: přijímat svátosti, být ţiven 

Boţím slovem a podporován jinými duchovními prostředky 

církve.  

1270 

"Kdyţ se znovuzrozením stali Boţími dětmi, mají závazek 

vyznávat před lidmi víru, kterou dostali od Boha prostřed-

nictvím církve," a účastnit se apoštolské a misijní činnosti 

Boţího lidu. 

 

SVÁTOSTNÉ POUTO JEDNOTY KŘESŤANŦ 

1271 

Křest je základem společenství všech křesťanŧ, i těch, kteří 

ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví: "Ne-

boť ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém 

společenství s katolickou církví, i kdyţ ne dokonalém... 

Jsou však vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kris-

tu, proto jim právem náleţí čestné označení křesťanŧ a 

synové katolické církve je oprávněně uznávají za bratry v 

Pánu."  "Křest tedy vytváří svátostné pouto jednoty mezi 

všemi, kdo se křtem znovu narodili." 

 

NEZRUŠITELNÁ DUCHOVNÍ PEČEŤ 

1272 

Pokřtěný, který je křtem přivtělen ke Kristu, se mu stává 

podobný. Křest vtiskuje křesťanovi nezrušitelné duchovní 

znamení (charakter) jeho příslušnosti ke Kristu. Toto zna-

mení nesmaţe ţádný hřích, i kdyţ hřích zabraňuje křtu, aby 

přinášel ovoce spásy. Křest se uděluje jednou provţdy a 

nemŧţe být opakován. 

1273 

Věřící, začlenění křtem do církve, přijali svátostný charak-

ter, kterým jsou zasvěceni pro náboţenskou křesťanskou 

bohopoctu. Křestní znamení uschopňuje a zavazuje věřící, 

aby slouţili Bohu ţivou účastí na svaté liturgii církve a aby 

vykonávali své křestní kněţství svědectvím svatého ţivota 

a činorodou láskou.¨ 

1274 

"Pánova pečeť" je pečeť, kterou nás Duch svatý označil 

"pro den vykoupení" (Ef 4,30). "Křest je totiţ pečetí věčné-

ho ţivota". Věřící, který "uchránil pečeť" aţ do konce, to je, 

který zŧstal věrný poţadavkŧm vlastního křtu, bude moci 

umírat "ve znamení víry", s vírou svého křtu v očekávání 

blaţeného patření na Boha, coţ je dokonání víry a v naději 

na vzkříšení.  

ROK KŘTU 
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KKAAPPLLEE    RREEDDEEMMPPTTOORRIISS  MMAATTEERR  
 

Před časem jsem měl moţnost navštívit ve Vatikánu papeţskou kapli Redemptoris Mater. Nachází se přímo 

v papeţském paláci a je to opravdový skvost umění. Velké plochy zdí a stropu jsou pokryté nádhernou mozaikou, 

plnou hluboké východní symboliky. Mozaiky byly darem kardinálského kolegia u příleţitosti zlatého výročí kněţ-

ského svěcení Jana Pavla II. Kaple byla zhotovená v letech 1996-1999, vysvětil ji Jan Pavel II. 14. listopadu 1999.  

Autorem je slovinský výtvarník, jezuita Marko Ivan Rupnik. Teologickou stránku díla měl však na starosti otec 

kardinál Tomáš Špidlík a autorem vybavení je velehradský umělec Otmar Oliva. Měl jsem moţnost pořídit tam 

dost velké mnoţství fotografií. Dnes bych vám chtěl ukázat dvě. První nádherně znázorňuje všechno to, o čem píše 

svatý otec v dopise na postní dobu. Druhá se vztahuje k svátku Zvěstování Páně, který proţíváme tento měsíc.  

Nevím, zda nám kvalita tisku dovolí uvidět všechny detaily. Kdyţ ne, podívejte se na internet. Virtuálně si mŧţete 

kapli prohlédnout na vatikánských internetových stránkách: www.vatican.va/redemptoris_mater/ a také na strán-

kách Otmara Olivy: www.otmaroliva.cz/.  Stojí to za to! 

P. Slawomir 
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Vlevo, při pohledu na oltář, máme před očima stěnu sestupu Slova. Neboli Boţí kenoze, poníţení. Ve stře-

dové ose (na klenbě) je znázorněno Narození našeho Pána: Maria porodila Syna a ukládá ho do sarkofágu, protoţe 

Dítě se narodilo, aby zemřelo a smrtí zničilo smrt. Dole pod tímto zobrazením je scéna Kristova křtu, kde Jordán 

připomíná hrob  – Kristus je při křtu mrtvý, je znázorněn stejně jako na kříţi, ve stejném odění. Kdyţ ale skutečně 

umře, v sestupu do pekel (uprostřed pod tím) jej nacházíme plného ţivota, jak s rozhodností podává ruku Adamovi 

a Evě a vyvádí je ven z hrobu. Jsou zde zachyceny dvě scény, které jsou v ikonografii spojovány jen zřídka, ale 

naopak se nacházejí v syrských liturgických textech: sestup do Jordánu a sestup do pekel. Dva silné obrazy Kristo-

vy Paschy a vykoupení. Ve křtu vidíme velkou pokoru Křtitele, zcela sehnutého, s velkou pozorností v obličeji. 

Nad jeho rukou se otvírá nebe a sestupuje zlato – svatost, hlas Otce. Napravo vidíme anděla s úţasem ve tváři. Má 

vydávat svědectví o přítomnosti Boha v takovém poníţení. V pekle pak vidíme Krista, jak bere za ruku Adama a 

Evu: Adam se skutečně nechává vytáhnout nahoru a je tu jistá podoba mezi starým a novým Adamem. Starý Adam 

potkává nového, který je jeho prototypem. Eviny ruce jsou mnohem delší, neţ je obvyklé, protoţe jimi utrhla ovoce 

v rajské zahradě: nyní konečně hladí ovoce, které dává ţivot. Za nimi se otvírají všechny hroby světa. Tato ústřední 

scéna křtu a sestupu do pekel je sestavena v kompozici rozvitého, otevřeného květu, který prakticky zabírá a proni-

ká celou stěnu. Origenes totiţ pravil, ţe stvoření je jako květ, který rozkvétá ve Vtělení Slova. A právě do pestíku, 

kde dochází k oplodnění květu, sestupuje Bŧh aţ do smrti člověka, aby oplodnil lidstvo ţivotem věčným. Celá 

kompozice se uskutečňuje díky pŧsobení Ducha Svatého, který však zŧstává nejdiskrétnější přítomností celé mo-

zaiky: Maličká holubice nad Jeţíšovou hlavou při křtu připomíná Ducha svatého, jehoţ tradice nazývá “Láskou 

Lásky Boţí, tedy osobou Nejsvětější Trojice, která proţívá svou kenozi Lásky, dává přednost druhému.“ 

    
Na stejné zdi, nad dveř-

mi vpravo, se nachází scéna 

Zvěstování.  

Vidíme tam Marii 

se zavřenýma očima, ve stavu 

rozjímání. Nelze říci, zda nečin-

ně sedí na nohou nebo vstává. 

Postava Marie je znázorněná na 

svitku, který rozbaluje anděl. 

Marie poslouchá. 

Efrém Syrský na základě 

starověké severoafrické tradice 

říká, že v okamžiku početí Věč-

ného Slova v lůně Panny Marie, 

Duch svatý vstoupil do Marie 

skrze ucho. Gabriel, který rozba-

luje svitek Boţího slova, drţí 

pravou ruku přímo ve výšce 

jejího ucha. Maria počala Věčné 

Slovo nasloucháním a dala to-

muto Slovu své tělo. Zaslechnuté 

Slovo se v Marii stává Tělem. A 

tak je nám řečeno, co znamená 

mít naslouchající srdce.  

Marie ponechává své ru-

ce, které tkají červenou přízi, 

v klíně. Starověká tradice ji vţdy 

ukazuje při pletení. Je tím zná-

zorněná Mariina účast v díle 

spásy: Maria tká tělo pro Boha.    

Marie se stává obrazem církve, 

protoţe kaţdý křesťan je povo-

lán slyšet Boţí slovo, uchovávat 

ho v sobě, nechat se něm pro-

tknout a zářit jeho přítomností. Maria vnímá, poslouchá Boha a tím ho uskutečňuje.  

Zvěstování je zároveň ukázáno jako Boţí dopis lidstvu, dobrá zpráva pro kaţdého z nás, kterou nám anděl 

přinesl skrze Marii.   
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NARODIL SE Z MARIE PANNY   
 

Dnes se chceme zamyslet nad úlohou Panny 

Marii v díle spásy. Ona je branou, skrze kterou při-

chází Jeţíš – Boţí Syn. Její poslání je opravdu mimo-

řádné a neopakovatelné. Na základě učení třetího 

obecného koncilu, který se konal v Efezu v roce 431, 

je jí dán titul „Bohorodička“, proto všichni křesťané 

uznávají a oslavují Marii jako Boţí Matku. Je to první 

oficiální učení církve, které se zabývá Marií. V té 

době jeden teolog, který se jmenoval Nestorius, učil, 

ţe Panna Maria porodila Jeţíše Krista jen jako člově-

ka, avšak nikoli jako „Logos“ –  Boţího syna. Proto 

matka Jeţíše byla Nestoriem nazývána χριστοτόκος, 

christotokos, „nositelka Krista“. Efezský koncil proti 

tomuto tvrzení vyhlásil jako učení církve, ţe Maria je 

θεοτόκος, theotokos, „nositelka Boha“, to znamená – 

Bohorodička. Toto pojmenování je přeloţeno do lati-

ny jako Dei genetrix – Boţí Rodička.  

Maria je theotokos, protoţe porodila Jeţíše, 

Boha a zároveň člověka. Toto tvrzení koncilu je velice 

dŧleţité a rozhodující. Panna Maria tedy není jen dár-

kyní těla pro Jeţíše, není pouze inkubátorem, skrze 

kterého Bŧh přišel na svět, ale je opravdově dárkyní 

ţivota. Uskutečnila se revoluce, která otřásla i samot-

ným nebem. Bŧh přijímá jednu skromnou a obyčejnou 

ţenu za svoji Matku.  

Někdo spočítal, ţe Panna Maria v celém Pís-

mu svatém řekla jen osm vět. Zásadně se v evangeli-

ích drţí stranou, neprojevuje potřebu mimořádně se 

ukazovat. Jen v několika místech se nám dává poznat. 

Část z těch úryvkŧ nejsou ani pro Pannu Marii nějak 

zvlášť jednoduché; mŧţeme připomenout alespoň ten, 

ve kterém Jeţíš dává přednost potřebným před ná-

vštěvou rodiny, kdy nazývá všechny lidi víry svými 

matkami, bratřími a sestrami. Mnohdy jsou to oka-

mţiky z jejího ţivota, které jsou plné boje, nebezpečí, 

nejistoty či utrpení. Ţivot světcŧ není jen poset rŧţe-

mi, ale je skutečným bojem s pokušením, utrpením, 

útěkem před zlem. Pravdivá ryzí svatost se zkouší 

v „ohni“, v mnohých zkušenostech, často i bolestných. 

Ano, Panna Maria se stala Boţí Matkou díky víře, 

víře, která přetrvala a zvládla všechno, víře plné dŧvě-

ry, zahleděné k Bohu a do jeho plánŧ. Ona opravdově 

a do konce věřila samotnému Bohu a dokořán mu 

otevřela své srdce aţ tak, ţe přijala jako ţivotní poslá-

ní mateřství Boţího Syna. Bŧh obdaroval Marii mi-

mořádně, ale její víra také byla výjimečná.  

V ţivotě Panny Marie vidíme, ţe Bŧh nefun-

guje podle našich měřítek či stereotypŧ. Bŧh neukazu-

je svou sílu v rozhodnutích vládcŧ tohoto světa. Není 

pro něho nejdŧleţitější bohatství a moc, síla megafonŧ 

či propagandy. Bŧh přichází jinak, ke kaţdému z nás 

zvlášť, v tichosti a intimitě nitra, nabízí svou přítom-

nost, dává se poznat. Často v tajnosti, v tichosti našich 

srdcí, ve chvíli modlitby se stávají věci, o kterých 

nikdo neví, nikdo je netuší, které mění svět, které 

dokáţou změnit lidský ţivot. Bŧh pŧsobí nad kame-

rami a internetem, bez hlasitých diskotékových beden, 

má svoje účinnější a pravdivější stezky komunikace a 

účinně promlouvá do lidských srdcí. Pro Pannu Marii 

nachystal opravdu výjimečný plán a její ţivot má vliv 

na nás všechny, protoţe to ona nám zprostředkovala 

Krista. Ona pochopila smysl Boţí lásky, a proto je 

naší královnou a královnou andělŧ.   

Totéţ nám říká i II. vatikánský koncil: „Panna 

Maria, která při andělově zvěstování přijala Boţí Slo-

vo v srdci i v těle a zrodila světu Ţivot, je uznávána a 

ctěna jako pravá Matka Boha a Vykupitele.“ V tom 

také pokračuje myšlenka koncilu, která nás vede k 

tomu, ţe Panna Maria je v tajemství spásy také Mat-

kou věřících, Matkou Církve. Maria v přijetí Jeţíše se 

stává vzorem pro církev. Od Panny Marie se učíme 

naslouchat Boţímu Slovu, přijímat Jeţíše a vnuknutí 

Ducha svatého, modlitby a otevřenosti Boţí vŧle. 

V tom smyslu je ona první „věřící“, která bez poskvr-

ny dokáţe jít za Jeţíšem, svým Synem, ale zároveň i 

svým Vykupitelem. Proto je také oslavována jako 

vynikající a zcela jedinečný člen církve, jako předob-

raz a dokonalý vzor její víry a lásky. 

 

P. Paweł Zaczyk 

 

MMOODDLLIITTBBAA  ZZAA  KKMMOOTTRRAA  //  KKMMOOTTRRUU  
 

NNeebbeesskkýý  OOttččee,,  dděěkkuujjii  TTii,,  ţţeess  mmii  ddaall  ssttaarrššííhhoo  bbrraattrraa  ((ssttaarrššíí  sseessttrruu))  vvee  vvíířřee,,  kktteerrýý((áá))  mměě  mmŧŧţţee  ddoopprroo--

vváázzeett  nnaa  mméé  cceessttěě  aa  ppoommááhhaatt  mmii  ssvvoouu  mmooddlliittbboouu..    

PPrroossíímm  TTěě,,  ddaarruujj  mmuu  ((jjíí))  mmoouuddrroosstt  aa  vvěěrrnnoosstt,,  aabbyy  bbyyll((aa))  zzáářřiivvýýmm  ppřřííkkllaaddeemm  vvíírryy,,  lláásskkyy  aa  nnaadděějjee  

nneejjeenn  pprroo  mměě,,  aallee  ttaakkéé  pprroo  vvššeecchhnnyy,,  kktteerréé  vvee  ssvvéémm  ţţiivvoottěě  ppoottkkáávváá..    

AAmmeenn..     
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P. KAMIL NOVÁK 

 

 

Jistě si šumperští farníci pamatují na dobu, kdy jste ještě jako mladý 

chodil do našeho kostela. Tehdy asi málokdo tušil, ţe se stanete knězem 

a ţe budete členem komunity, která je svým zpŧsobem mezinárodní. 

Na internetu jsem se dočetla -  „Kamil Novák - řeholní bratr a kněz 

Komunity Chemin Neuf, odpovědný pracovník Misijního centra AP, 

kaplan střední školy sociální a zdravotnické v Praze, administrátor tří 

farností. Na ENTER campu - přednášející.“ Toto krátké sdělení vypo-

vídá o tom, ţe se skutečně nenudíte, a uschovává v sobě mnoho otá-

zek. Já věřím, ţe na ně čtenářŧm Tam&tamu odpovíte. 

Jaké je to -  být knězem? A jaké motivy Vás vedly k tomuto jistě nevšed-

nímu rozhodnutí? 

Vidím, ţe otázky jsou opravdu na tělo a potřebovaly by celý časopis, abych 

popsal celou genezi mého povolání. Ve zkratce řečeno -  být knězem pro mě 

znamená být bratrem všech a celý svŧj ţivot zaměřit na spásu, záchranu lidí 

kolem sebe. Kněţství také vnímám jako povolání k otcovství, milovat všechny bez rozdílu. To v sobě ovšem nese 

snad to nejtěţší a zároveň nejkrásnější: úplnou disponibilitu k potřebám druhých, vyjití ze sebe sama. Je to 

v podstatě celoţivotní proces, ve kterém člověk někdy vítězí nad svým egoismem a svými potřebami, ale často také 

prohrává. Je to prostě kaţdodenní boj o ztotoţnění se s Jeţíšovou obětí z lásky, kterou přináším skrze Něho a s Ním 

a v Něm na obětní stŧl tohoto světa. 

Jaké jsou motivy mého svěcení, zasvěcení se Bohu? Stručně řečeno: Jeţíš se stal mým nejbliţším přítelem, jenţ mě 

natolik okouzlil, ţe nemohu jinak, neţ jít za ním. A protoţe Syn člověka nemá, kde by hlavu sloţil, ani já se nemo-

hu na této cestě zastavit. Z toho plyne i mé misionářské povolání. 

 
Pro komunitu Chemin Neuf jste se rozhodl hned po vystudování Teologické fakulty nebo jste byl před tím 

ještě někde jinde? 

To je také dlouhá historie. Jiţ v prŧběhu mého vysokoškolského ţivota jsme začali s několika dalšími studenty 

pŧsobit na jedné faře v Bartošovických horách. Pět nás začalo postupně vnímat povolání k zaloţení komunity ţivo-

ta v trvalém společenství. Hledali jsme proto, jestli neexistuje nějaká komunita, která vnímá podobné povolání 

k ţivotu v bratrství a k otevřenosti pro práci s hledajícími. Jednoho dne jsme narazili na Komunitu Chemin Neuf, 

která organizovala setkání pro manţelské páry (naše komunitka se skládala ze dvou manţelských párŧ) a bylo to 

jako láska na první pohled. Dál uţ asi nemusím vyprávět. Prostě jsme postupně všichni odjeli do Francie a po něko-

likaleté formaci a rozlišování jsme se zavázali do Komunity. Dnes jsme všichni členové Komunity, jedna rodina 

zŧstala ve Francii a já s druhou rodinou pŧsobíme v Čechách. 

 
Co je to Misijní centrum AP? 

Je to „laboratoř“ zaloţená panem kardinálem Vlkem k hledání zpŧsobu, jak zvěstovat evangelium dnešní společ-

nosti. Toto evangelizační centrum bylo v roce 2001 svěřeno naší Komunitě. Kdo chce vědět více, nechť se podívá 

na:  www.misie.cz nebo na www.evangelizace.cz  

 

Vaše komunita Chemin Neuf nabízí mnohé zajímavé aktivity, zejména pro mladé. Mŧţete nám ji trochu 

představit? 
Z otázky nevyplývá, jestli mám představit Komunitu nebo misii pro mládeţ. Zkusím to propojit. Základní spiritua-

litou komunity je inspirace sv. Ignácem z Loyoly, tj. pomoc mladým, ale v podstatě i všem ostatním najít správnou 

orientaci v ţivotě a zakořenit svŧj ţivot v osobním vztahu s Bohem. Z toho vyplývají všechny naše aktivity, které 

spočívají v pořádání rŧzných druhŧ duchovních cvičení. Podstatou je vytvoření podmínek k osobní modlitbě na 

základě rozjímání Boţího slova v Bibli a duchovní doprovázení slouţící k rozlišování cesty, po které Bŧh vede 

kaţdého z nás specifickým zpŧsobem. 
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Jistě máte s mladými bohaté zkušenosti i jako kaplan na 

střední škole. Máte nějakou radu, jak s mladými mluvit o Bo-

hu, a přitom je neodradit od opravdového duchovního ţivota? 

Mladí nemají rádi, kdyţ my – starší - je učíme ţít víru tím, ţe 

moralizujeme, říkáme jim, co by se mělo a co nemělo. Potřebují 

znát podstatu věci a ne jen formu. Oslovit je mŧţe jen ten, kdo má 

osobní zkušenost s Bohem, kterou je schopen pojmenovat. Kdo je 

schopen vyjádřit, proč vlastně věří a dělá věci tak, jak je dělá. 

Mládeţ potřebuje lidi, kteří je dokáţí zapálit pro Boha a pozitivně 

motivovat.  

 
Mŧţete nám objasnit, co je to výše zmíněný ENTER camp? 

Setkání pro mládeţ, která chce vstoupit (Enter) do ţivého, osob-

ního duchovního ţivota, zaloţeném na setkání s Bohem a čerpání 

z jeho přítomnosti. 

 
Otec Slávek vybral k tomuto rozhovoru právě Vás 

s poznámkou, ţe se brzy chystáte do ciziny, tak ať rozhovor 

s Vámi ještě stihneme. Jaké tam máte plány? 

Vnímám v sobě misionářského ducha. Spíše k povolání na východ, do slovanských zemí, kde společnost tolik trpě-

la a trpí devalvací osobnosti, její dŧstojnosti a svobody myšlení. Uţ při svém křtu jsem si v našem kostele sv. Jana 

Křtitele v Šumperku sám dal křestní jméno: Metoděj. Silně vnímám toto poslání -  přinášet radostnou zvěst vý-

chodním Slovanŧm. Má misionářská činnost je téţ spjata s Afrikou (Demokratické Kongo), kde jsem pobyl něco 

málo přes rok a rád se tam vrátím, pokud budu vyslán Komunitou.  

 
Zbývá Vám při tak náročné činnosti čas na koníčky? A jaké to jsou? 

Fotografování, rytmický doprovod na rŧzné „percusionické“ nástroje. Dokonce mám přímo v pokoji bicí soupravu, 

na které se odreagovávám nejvíce v neděli, mezi mšemi.  Nejvíc mě fascinuje tvořivá muzika, kterou se snaţím 

doprovázet. V poslední době je mým favoritem jazz v podání geniálního Luise Amstronga.   

 
Jste rád, ţe jste se stal knězem? Neměl jste někdy pochybnosti o svém rozhodnutí? 

Jsem vděčný, ţe mě Bŧh povolal k tak vznešenému povolání, ke kterému mám ve své přirozenosti obyčejného 

kluka, který má tak rád ţivot, opravdu daleko. Jak se zdá, Bŧh mě ve své lásce a milosrdenství akceptuje takového, 

jaký jsem, a ještě ke všemu to vše dokáţe proměnit pro své království.  

 
Co Vám v poslední době udělalo největší radost? 

Asi největší radost mi přináší závěry, tzv. ohlédnutí se na konci víkendŧ, které pořádáme, kdyţ lidé odjíţdějí 

s konkrétním ovocem, které má dopad na jejich osobní ţivot. To si potom s úlevou a radostí říkám, ţe to, co dělám 

(děláme), má opravdu smysl, i kdyby z toho měl uţitek třeba jen jeden člověk. 

 
Kdy se přijedete podívat do Šumperka? A jaké máte vzpomínky na šumperskou farnost? 

Kdy přijedu, to opravdu nevím, mŧj program je v neustálém pohybu, neznám dne ani hodiny, a to nejen své smrti. 

Nemluvme o vzpomínkách na farnost, ale o dojmu. Vnímám ji jako ţivé společenství, plné aktivit a lidí, kteří dáva-

jí tomuto společenství opravdu hodně. Mít takový potenciál, je opravdu velkým pokladem. Spousta lidí, a občas i 

celá farnost, je zapojena do společenského dění města, a to mi přináší nepopsatelnou radost. Má milovaná farnosti, 

jsem na tebe hrdý a prosím Boha, aby tvoje ovečky nepřestával uschopňovat rozličnými dary, které dává kaţdému 

jednotlivě, k šíření Boţího království všude kolem vás. 

 
Máte nějaký oblíbený úryvek v Bibli, kterým byste se s našimi čtenáři rozloučil? 

Římanŧm 8:35-39: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad souţení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, 

bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: ´Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na poráţ-

ku´.“  Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, ţe ani smrt ani ţivot, ani 

andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani ţádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém 

tvorstvu nedokáţe nás odloučit od lásky Boţí, která je v Kristu Jeţíši, našem Pánu.“ 

 

                                          Za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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SVATÝ FRANTIŠEK 

 

 
Dnes mimořádně nezazní v rubrice „Světec mého srdce“ svědectví do-

tázaného v „Křesle pro hosta“, ale šumperského farníka Zdeňka Pacala, který 

má k osobě svatého Františka velmi úzký vztah. Jeho zamyšlení není jen jeho 

osobním svědectvím, ale i výzvou k zamyšlení pro každého z nás…  
        

Kdyţ jsem byl poţádán o napsání tohoto článku, napadly mne dvě osoby. 

Sv. Prokop a pro mě samozřejmý sv. František (jsem v jeho III. řádu-SFŘ). O 

kom tedy napsat? Rozhodl jsem se pro osobní výpověď. Spiritualitu sv. Františka 

s větším či menším úspěchem ţiji, bude to tedy on. Stojí však za zmínku, ţe mě 

k němu skutečně odkázal sv. Prokop. Při pouti z Chotouně na Sázavu jsem na 

jeho přímluvu prosil o uzdravení. To se nedostavilo, zato jsem v Šumperku za 

vývěskou kostela objevil pozvání do III. řádu sv. Františka. Letos to bude 5 let, 

co jsem byl jako učedník přijat. Do Šumperka jsem se přestěhoval, zapustil jsem 

kořeny a cítím se tu doma.  

      Myslím, ţe je notoricky známo, jak sv. František opustil ţivot v přepychu a 

zvolil si paní Chudobu za nevěstu. Jak ţil v bratrství se vším Boţím stvořením, 

kázal ptáčkŧm, postavil první jesličky, zaslouţil se o smír mezi mnoha váţenými lidmi, a jak byl ukován do podo-

by Krista včetně stigmat, která však za svého ţivota pečlivě skrýval. Chtěl bych se ale zaměřit na tu etapu jeho 

ţivota, ve které se projevuje jeho vztah k malomocným. Jak k nim nejprve cítil odpor, který však přemohl, dokázal 

malomocného políbit, ošetřit a vidět v něm Pána. Jak sám v posledních letech svého relativně krátkého pozemského 

putování snášel četné nemoci s radostí v srdci a se vzrŧstající láskou. Tento přístup k postiţeným mě fascinuje. 

Kladu si otázku – jsem něčeho takového schopen? Lidé si v přáních k narozeninám, Vánocŧm a podobně většinou 

přejí hlavně zdraví. Ve škole sv. Františka se nám však odhaluje pohled jiný. Kristus je tam, kde světský člověk 

odvrací tvář, tam, kde jsou slabí a trpící. Boţí logika staví lidskou moudrost na hlavu. Ve velkém jsem byl tohoto 

přístupu svědkem na loňské pouti do Lurd s maltézskými rytíři. Tam jsou nemocní, a to i velmi nemocní Pánem, 

kterému maltézští dobrovolníci s radostí slouţí. Sv. František touţil v mládí po tom, aby se stal rytířem. Skutečně 

v tomto směru i jisté kroky podnikl, ale Pán mu ukázal, ţe pravý rytíř Boţího Království nemusí být pasován svět-

ským mečem. František pochopil a dnes za nás mocně bojuje dále v zástupu svatých. Přijmeme výzvu, kterou nám 

svým ţivotem ukázal? Poznáme Pravdu, nebo se o to alespoň pokusíme? Pán nás kaţdého volá našimi jmény. Vy-

berme si, co je dobré v Jeho očích.       

                                                                                                                      Zdeněk Pacal              

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA RODINY A KNĚŢSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ 

KRÁLÍKY –  SOBOTA 2. DUBNA 2011 

OOppěětt  ssrrddeeččnněě  zzvveemmee  vvěěřřííccíí  cceellééhhoo  dděěkkaannááttuu  nnaa  ttrraaddiiččnníí  kkaaţţddoorrooččnníí  

ppoouuťť..  TTeennttookkrráátt  vvššaakk  nnee  ddoo  OOlloommoouucckkéé  kkaatteeddrráállyy,,    

aallee  nnaa  HHoorruu  MMaattkkyy  BBooţţíí  vv  KKrráállííkkáácchh..  

16.00. hod. -  modlitba svatého rŧţence 

17.00  hod. – adorace Nejsvětější Svátostí 

18.00 hod. – mše svatá s otcem arcibiskupem Janem 

Podrobnosti o organizaci a dopravě vám sdělí vaši duchovní správcové.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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KOPŘIVNÁ 

 

 

Obec Kopřivná se nachází 

v Hrubém Jeseníku 12 km severně od Šum-

perka, její okolí je hornaté a lesnaté - obec 

leţí v prŧměrné nadmořské výšce 571 m n. 

m. Dřívější název Kopřivnov napovídá, ţe 

se zde hojně vyskytovaly kopřivy, podle 

kterých byla obec pojmenována. První pí-

semná zmínka je z roku 1414; pŧvodně šlo o 

rychtářskou obec, a snad také proto se ve 

znaku a praporu obce nacházejí dŧtky.  

Nad vesnicí při cestě na Šumperk 

stojí kaplička Nanebevzetí Páně, nazývaná 

Matzekova. Jde o drobnou klasicistní stavbu 

z 19. století. 

 

Kostel Nejsvětější Trojice 

Dominantou samotné obce je kostel 

Nejsvětější Trojice. Stavba vévodí celé obci i širšímu okolí, její věţ je viditelná i ze vzdálenějších polí a luk v této 

části Hanušovické vrchoviny. Stavba kostela probíhala v letech 1746 - 1752, vysvěcen byl r. 1753. Fara v Kopřivné 

pochází však jiţ ze 16. století, z čehoţ lze usuzovat, ţe na místě dnešního kostela stála starší svatyně. 

Kostel Nejsvětější Trojice je jednolodní rokokovou stavbou s předsunutou věţí. Vstup do kostela má zdo-

bený portál s iónskými pilastry, fasádu tvoří lasény. Loď kostela je uzavřena plochou klenbou s výsečemi, presby-

tář je zaklenut valenou klenbou. Interiér je vyzdoben freskami Ignáce Oderlického (na fotografii), nachází se zde 

také sochařská a řezbářská výzdoba od Ignáce Güntera - za zmínku stojí polychromovaná socha Immaculaty nad 

hlavním oltářem. Ze zařízení kostela nesmí být opomenuta cenná paprsková monstrance z r. 1755. 

Ke kostelu přiléhá hřbitov se čtyřmi bránami, který je obehnaný ohradní zdí zbudovanou na pŧdorysu mal-

tézského kříţe - v rozích kříţe se nacházejí podkovovité kaple. 

 

 

 

CCÍÍRRKKEEVVNNÍÍ  RROOKK  VV  HHUUDDBBĚĚ  

SSttřřeeddaa  66..  dduubbnnaa  vv  1199..0000  hhoodd..  vvee  zzkkuuššeebbnněě  SScchhoollyy  oodd  ssvv..  JJaannaa  KKřřttiitteellee  

AAnnttoonníínn  RReejjcchhaa  ––  RReegguuiieemm  ((MMššee  zzaa  zzeemmřřeelléé))  

 

Praţský rodák Antonín Rejcha (1770 - 1836), chráněnec Josepha Haydna a přítele Ludwiga van 

Beethovena, je jednou z velkých osobností české hudby 1. poloviny 19. století. Byl sice zakořeněn 

v klasicismu, ale s nadšením vnímal ranou fázi romantismu. Jeho dílo začalo být známe aţ po objevení mno-

hých rukopisŧ skladeb v paříţské Bibliotheque nationale ve druhé polovině 20. století. 

Requiem Rejcha napsal během svého pobytu ve Vídni. Dílo je technicky velmi náročné a Rejcha ni-

kdy nedoufal, ţe bude uvedené veřejně.  

Zve Vít Rozehnal 

BB OO HH OO SS LL UU ŢŢ BB YY   
  

nneedděěllee  1111..1155  hhoodd..  
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„„KKDDOO  SSEE  MMOODDLLÍÍ,,  AAŤŤ  SSEE  PPOOSSTTÍÍ,,  KKDDOO  SSEE  PPOOSSTTÍÍ,,  AAŤŤ  JJEE  MMIILLOOSSRRDDNNÝÝ..““  

 
Postní almuţna je akce, kterou letos potřetí 

zajišťuje v našem děkanátu Charita Šumperk. Akce 

začíná na Popeleční středu 9. 3. 2011 a končí Květnou 

nedělí 17. 4. 2011. 

Postní doba je obdobím přípravy na Veliko-

noce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a 

zmrtvýchvstání Jeţíše Krista. V tomto období mají 

křesťané obzvláště pro-

hloubit svŧj vztah k Bohu, 

bliţním a k sobě samému 

skrze modlitbu, pŧst a 

konání dobrých skutkŧ. 

„Pŧst je duší modlitby a 

milosrdenství je ţivotem 

postu“, připomíná Svatý 

otec ve svém poselství k 

letošní postní době a po-

kračuje: „Kdo se modlí, ať 

se postí. Kdo se postí, ať je 

milosrdný... Kdo chce 

nalézt Boţí srdce otevřené, 

ať nezavírá své před tím, 

kdo jej prosí“ (sv. Petr 

Chrysolog). Postní doba je tedy příleţitostí vrátit se k 

pŧvodní postní praxi, která nám pomáhá potlačit 

vlastní egoismus a otevřít své srdce lásce k Bohu a 

bliţním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby Kristus 

přicházel sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve 

svém nitru – hlad a ţízeň po Bohu. Postní almuţna je 

výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, ţe 

pomáháme druhým. V takto proţívané postní době je 

skrytý hluboký sociální rozměr naší křesťanské víry. 

Jak se lze připojit k Postní almuţně a jejímu 

poselství? Je to zcela jednoduché. V kostele jsou 

k dispozici papírové kasičky. Jednu si odneseme do-

mŧ a postavíme na viditelné místo. Kaţdý večer má-

me moţnost do kasičky vloţit finanční obnos podle 

svého vlastního uváţení. Finanční prostředky by měly 

být výrazem našeho postního úsilí. Případně by to 

mohli být peníze, které ušetříme, kdyţ se zřekneme 

něčeho, co nepotřebujeme (alkohol, cigarety, internet, 

luxus, sladkosti atd.). Děti mohou vkládat do kasičky i 

prosby za nemocné a trpí-

cí. Postní almuţna se tak 

mŧţe stát příleţitostí pro 

formaci dětí při společné 

večerní modlitbě nebo 

postní katechezi v kruhu 

rodiny. 

Na co jsou určeny 

peníze z Postní almuţny a 

kdo je rozděluje? Výtěţek 

doporučujeme nasměrovat 

na konkrétní akci zaškrt-

nutím políčka na dně kra-

bičky. Pokud není dán 

konkrétní účel, rozdělí 

finanční prostředky Chari-

ta Šumperk. Hlavním záměrem Postní almuţny je 

podpora vícečetných věřících rodin, které mají dvě a 

více studujících dětí a příjmy rodiny jsou niţší. Část 

prostředkŧ je samozřejmě určena na péči pro seniory a 

na přímou pomoc občanŧm v hmotné nouzi. A proto-

ţe je to akce uvnitř našich farností, tam se také budou 

peníze vracet. 

Výsledky loňské Postní almuţny je moţné 

zjistit na www.sumperk.charita.cz. 

 
Marie Vychopeňová

 

 
Čtvrtek 17. března 19,00 hod. ve zkušebně Scholy od sv. Jana 

Křtitele, Kostelní nám 4, Šumperk: 
 
POVÍDÁNÍ O ŠVÉDSKU A NORSKU, JAK JE VNÍMALI NAŠI 
ZPĚVÁCI PŘI KONCERTNÍM ZÁJEZDU V ČERVENCI 2010. 
 

Srdečně zve.  
Vít Rozehnal a ostatní účastníci zájezdu 
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ŘŘÍÍMM  22001111  

  
Tak mám napsat článeček z pouti 

v Římě…  
 

Nebude to reportáţ, protoţe o rych-

lých přesunech po římských památkách si 

mŧţeme přečíst na stránkách internetu, stejně 

jako o kulturním a historickém bohatství 

Říma -  města měst, matky měst. Ani vám 

nepopíšu jednotlivé dny, kdy, kdo, jak a kde 

jsme trávili nádherný čas, který jsme si ná-

ramně uţili a „hutně“ proţili - i díky velké 

trpělivosti našeho hlavního prŧvodce, překla-

datele, organizátora, no prostě diplomata P. 

Slávka.  

 

Kdyţ jsem kdysi četla román Henry-

ka Sienkiewicze Quo vadis, nikdy jsem netu-

šila, ţe se ocitnu v prostředí, které on tak 

poutavě popsal. Všichni známe tu silnou od-

pověď Jeţíše, který se setkává s Petrem při 

jeho odchodu z Říma. Na Petrovu otázku: 

„Quo vadis, Domine?“ odpovídá: „Kdyţ ty 

opouštíš mŧj lid, jdu do Říma, aby mě ukři-

ţovali podruhé.“ 

 

Vŧbec není podstatné, zda kámen, který ukazují v kostelíku Quo vadis, je opravdu ten, na kterém Jeţíš za-

nechal své stopy. Dŧleţité je uvědomění si hloubky, opravdovosti a statečnosti víry, kterou měli první křesťané – a 

tato skutečnost na vás dýchá ze všech stran… 

Římské impérium skončilo v ruinách Fóra Romana, Kolosea, ale tajemství síly křesťanství přetrvává. Nemám na 

mysli velkolepost všech chrámŧ, bazilik a kostelŧ, kterými lidé po staletí vzdávají chválu a slávu Bohu. Ty jsou 

nespočitatelné a uvádějí vás v úţas: nad lidskou trpělivostí, šikovností, zručností, moudrostí.  

Jsou ale i jiné stavby: 

- obelisk na náměstí sv. Petra – jediný svědek utrpení apoštola Petra v aréně. Byl přemístěn z popraviště, na kterém 

umíraly tisíce lidí… 

- kamenné vězení svatého Petra i Pavla s dveřmi, kterými vcházeli do prostoru, kde je čekala smrt 

- katakomby, vypovídající o skutečnosti, jak pomíjivý je náš ţivot 

 

Děkuji za moţnost, ţe jsme mohli vstoupit do 

času na počátku 1. století, pod všechny ty velkolepé 

vrstvy architektury, pod chrám sv. Petra – tam je totiţ 

hrob svatého Petra, který je autentický: nikdo nikdy by 

nestavěl v místě, kde se musí hloubit do skály, navíc 

ve svahu…(slova našeho profesionálního prŧvodce).  

A v tomto pro stavbu nejnevhodnějším místě (pŧvodně 

pohřebiště bohatých Římanŧ, na která si mŧţete „sáh-

nout“) vznikla obdivovaná bazilika svatého Petra.   

Nejkrásnější pieta s velkým P je samozřejmě ta 

Michelangelova (šokující informace: Buonaroti ji zho-

tovil ve svých 23 - 24 letech). Všimli jste si toho krás-

ného mladého obličeje Panny Marie? Na pohoršující 

otázku, proč ten kontrast s mrtvým dospělým Jeţíšem, 

jim umělec odpověděl: Postava P. Marie ztělesňuje 
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lásku a ta je věčná, stále mladá.  

V bazilice S.Maria sopra Minerva je socha  

vzkříšeného Jeţíše s kříţem (opět Michelangelo) - bez 

kříţe není vzkříšení.  

„Nemá cenu naříkat nad tmou, ale rozsvěcovat 

světlo.“ Tím světlem se stala mše sv. u hrobu kardinála 

Berana, člověka, který prošel tmou fašismu i komu-

nismu a jako jediný ne-papeţ je v chrámu sv. Petra 

pochovaný. 

Setkání s jiným světlem -  spočinutí u hrobu 

Jana Pavla II. 

Krásu a záţitky bych mohla vyjmenovávat dál 

a dál: audience u sv. Otce, Sixtinská kaple, výhled 

z ochozu kopule sv. Petra, ranní červánky, vatikánská 

muzea, neuvěřitelná fronta do muzeí, svědčící o kultur-

ním zájmu mladých lidí, milé ubytování na Velehradě, 

společenství všech spolupoutníkŧ… 

 

Tak uţ jenom závěr: vděčnost a poděkování… 

Magdalena Šafaříková 

 

 

Jako jeden z 31 účastníkŧ letošní poutě do Říma bych se 

chtěl podělit o vlastní dojmy. Myslím, ţe se celá tato akce vydařila 

od začátku aţ do konce. Velký dík patří našemu otci Slávkovi, který 

prvotní myšlenku zrealizoval a spolu se svými zkušenostmi, zna-

lostmi Říma i duchovního prostředí kolem tamějších bazilik nám 

zprostředkoval nevšední záţitek. Dík patří i otci Antonínovi, který 

pomohl naši skupinu kočírovat, přičemţ ho nikdy neopustil jeho 

slovácký humor. 

Pro mě osobně byly největší záţitky spojeny s katedrálou sv. 

Petra ve Vatikánu. Jak víme, sv. Petrovi byly Pánem svěřeny klíče 

nebeského království a stal se prvním papeţem. Své ţivotní poslání 

završil mučednickou smrtí v antickém cirku i přes snahu vyhnout se 

jí. Pán se mu však na útěku zjevil, lehce jej po otázce: „Quo vadis 

Domine?“ zahanbil, sv. Petr se vrátil do Říma a své ţivotní dílo 

v místě Vatikánu slavně dokonal ukřiţováním hlavou dolŧ, čehoţ 

přímým a jediným svědkem je mohutný egyptský sloup stojící upro-

střed Svatopetrského náměstí. Byl tam přemístěn z místa jmenova-

ného cirku v souvislosti s dokončením celého komplexu katedrály 

v dnešní podobě. Hlavní osobou v uskutečnění tohoto impozantního 

díla je Michelangelo Buonarotti, člověk, který ve svém vzedmutí 

lidského ducha nebyl ţádný troškař.  

 

V souvislosti s bazilikou mě napadá pojem mozaika. Bazilika je větší, neţ si člověk, který ji neviděl, 

vŧbec umí představit. Září neskonalou krásou prostorem, sochami (najdeme tu snad nejkrásnější sochu na světě, 

slavnou Michelangelovu pietu), obrazy – všechny vykonané technikou mozaiky. Jen pro představu, pero v ruce 

evangelisty Marka v kopuli měří 3m. Mozaika znamená, ţe základní buňkou těchto obrazŧ je jednobarevný kamí-

nek o rozměru asi 2x2 cm. Tady mě napadla myšlenka, ţe lid Boţí církve je taky takto sloţen. My, jednotliví křes-

ťané, jsme jako ty kamínky. Někdo zlatý, někdo černý, jiný úplně nezajímavý šedivý, ale všichni dohromady jsme 

Dílem našeho Tvŧrce, namícháni a poskládáni kaţdý na své přesné místo v čase, prostoru, věčnosti. Kamínek sám 

o sobě nevidí nic z celku, snad jen své nejbliţší okolí. Ale přijde člověk, pohlédne ze vzdálenosti asi 50m a vidí 

nádherný obraz, třeba sv. Václava ve zpovědním prostoru této baziliky. Aby se obraz neztratil, musí si kamínky 

zachovat po staletí i tisíciletí svou barvu. Snaţme se proto o to nejlepší v nás a Pán uţ vše zařídí. Na věčnosti se 

nám pak obraz vyjeví. Přeji to nám všem.                              

Zdeněk Pacal 
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KKEE  DDNNII  NNEEMMOOCCNNÝÝCCHH  

„Bratři, milujte své bratry! Milujte lidi takové,  

jací jsou.“ 

Dom Helder Camara 

        
Je to uţ mnoho let, co jsem četl samizdatové vy-

dání myšlenek Dom Helder Camary, brazilského biskupa, 

který byl v roce 1973 nominován na Nobelovu cenu míru. 

Jeho slova mne provázela při studiích a během mého po-

volání. Sociální a lidské myšlení je součástí myšlení křes-

ťanského. V dobách komunismu jsme si všichni uvědo-

movali, ţe společnost  neumí přijímat trpící a staré a být 

jim oporou v jejich trápení. Je to však v dnešní společnos-

ti jiné? Moţná se mnohé změnilo, ale stále více se ukazu-

je, ţe společnost se nenaučí vnímat utrpení a osamělost, 

pokud se to nenaučí jednotlivci. Přijmout druhého v jeho 

utrpení totiţ znamená do jisté míry si jeho utrpení osvojit 

a identifikovat se s ním. 

 Moţná i proto papeţ Jan Pavel II v roce 1993 poprvé vyhlásil 11. únor jako Světový den nemoc-

ných. V tento den se jiţ 153 let slaví památka Panny Marie Lurdské. Lurdy se staly symbolem Panny Marie, která 

slyšela volání Bernadetty Soubirousové, chudé a nemocné čtrnáctileté dívenky; staly se symbolem Matky slyšící 

nářek a bolest slabých a opuštěných.  Benedikt XVI. 

řekl: „ Panna Maria trpí s těmi, kdo proţívají zkoušku, 

s nimi doufá, je jim útěchou a podporuje je svou mateř-

skou pomocí.“  

 I v naší farnosti kaţdý den mnoho lidí 

proţívá své těţké chvíle ţivota. Nejistota, úzkost, 

strach, bezvýhlednost. I kdyţ jsou tu lidé, kteří těmto 

trpícím pomáhají, musíme se ptát kaţdý sám sebe, zda 

jsme k pomoci a oběti připraveni. Pomáhat nemocným 

a trpícím, to je velká sluţba, hrdinská sluţba. Zvlášť, 

kdyţ se člověk k trpícímu umí přiblíţit jako člověk, 

jako ten, kdo má srdce, jako ten, kdo má srdce otevře-

né. Jeden z francouzských básníkŧ kdysi napsal: „A to 

je ţhavý zákon lidí, z hroznŧ dělají víno, z uhlí dělají 

oheň, lidi z políbení.“ Kaţdý z nás má tuto moc. 

  

 

Kdyţ jsme se ve farnosti připravovali k první oslavě Svě-

tového dne nemocných, neuměli jsme si představit, jak se 

taková slavnost vlastně slaví. A tak otec Sławomir slavil 

oběť nejcennější, při bohosluţbě v šumperské nemocnici, 

v našem farním kostele a v domově dŧchodcŧ. Sbor slavil 

písní. Jednotlivci slavili obětováním svého času při pří-

pravě drobného občerstvení, při doprovodu nemocných ke 

mši. Je to tak málo z toho, co bychom mohli a měli udělat 

pro naše blízké. Přesto to málo bylo přijato s velkým do-

jetím a s vděčností. Při pozdravení se tentokrát netiskly 

jenom ruce, ale přibliţovala se lidská srdce.  

  

Lidský ţivot je Boţí dar. Ti, kdo zakoušejí tíţi 

utrpení, nám dávají obrovskou příleţitost rŧst v lásce. 

 

Vítek Rozehnal 

 

Strana  16                                                                                     Tam&Tam -  Číslo 3, Ročník 2, Březen 2011                                                                                      

 



SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SSTTAARRŠŠÍÍCCHH  AA  PPŘŘEESSTTÁÁRRLLÝÝCCHH  MMIINNIISSTTRRAANNTTŦŦ  VV  HHRRAABBĚĚŠŠIICCÍÍCCHH  

  
O víkendu 18. – 20. února 

proběhlo dlouho očekávané a vytouţe-

né setkání starších šumperských a 

malínských ministrantŧ v na faře Hra-

běšicích. Za celý víkend se nás sešlo a 

prostřídalo něco málo přes dvacet. 

Potkali jsme se s kamarády, kteří zača-

li ministrovat před 15ti a více lety, ale 

i s těmi, kteří ministrují kratší dobu. 

Většina z nás ministruje dodnes. 

Celý víkend jsme zahájili spo-

lečnou mší s otcem Pavlem, po které 

následoval první společný večer. 

V přátelském duchu jsme vzpomínali 

na časy dávno minulé i na události 

nedávných dnŧ. Sobotní den proběhl 

v podobném raţení. Po večerní mši 

následoval hlavní společný večer, kdy 

jsme nad fotkami a videi společně vzpomínali na nejrŧznější výlety a akce. 

Hlavní myšlenkou tohoto víkendového setkání bylo sejít se s ostatními kluky, které jsme uţ dlouhé roky 

neviděli, a popovídat si společně nebo zvlášť o tom, co děláme a jak se máme.  

Touto cestou bych chtěl za všechny zúčastněné poděkovat těm, kteří nám umoţnili uspořádat toto setkání. 

Dále děkuji všem, kteří se za námi přijeli podívat a proţili s námi příjemné společné okamţiky. 

Závěrem bych chtěl krátce poznamenat, ţe jsme faru nezbořili, ba naopak jsme se ji snaţili vrátit v lepším 

stavu, neţ ve kterém jsme ji v pátek shledali. 

Lukáš Balcárek 

 

 

 

 

 

SRDEČNĚ ZVEME V BŘEZNU 
 

 

Klub osamělých(nejen) rodičŧ 

 

 11. – 13.3. 2011, Víkend pro osamělé (nejen) 

rodiče, fara Velké Losiny 

Bliţší info na www.cprsumperk.estranky.cz 

 

 16. 3. 16.00- 18.30, MUDr. Eva Rozsívalová – 

“Rodina a nemoci - psychosomatické  

souvislosti  I. ” 

 

Pro mladé od 14 let 

 22.3. ,18.30, Farní středisko - Cyklus Jak si 

nenechat ublíţit, téma – psychosociální  hry 

(sebepoznávání, morálka, postavení v kolekti-

vu, vztahy) 

 

Pro ţeny 

 18.3. 2011 19.00, Farní středisko, cyklus  

Ţena v sedmi pádech -  “Jak vidí ţenu muţi” 

Pro celou rodinu 

 

 23.3.2011 -  17.00 –vedle  Rozmanitostí - 

Tvoření pro celou rodinu – malování jarních 

dekorací na hrnky, 40 Kč  

 

NA CO SE MŦŢETE TĚŠIT V DUBNU 
 

 6. dubna - 16.00- 18.30, MUDr. Eva 

Rozsívalová – “Rodina a nemoci - 

psychosomatické souvislosti II.” 

 

 11. dubna – celodenní akce  pro ţeny “ Radost 

být ţenou III.” 

 

 Zelený čtvrtek pro děti – dopolední program 

pro děti ZŠ 
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Tentokrát bych vás ráda pozvala nikoliv ke kniţní novince, ale k nahlédnutí do 

domácích knihoven. Mezi spoustou titulŧ moţná i u vás doma narazíte na příběh vzniklý 

v době tzv. studené války, jehoţ autorem je známý polský spisovatel Jan Dobraczynski. 

V době všeobecného strachu z pouţití jaderných zbraní vznikl jeho sci-fi román Přelévat 

moře, který u nás vyšel ve Vyšehradu koncem sedmdesátých let, znovu potom v Matici 

cyrilometodějské v roce 1994.  

 Děj je zasazen do blízké budoucnosti, v níţ dojde k jaderné explozi, a katastrofu 

přeţijí jen ti z Evropanŧ, kteří se v době výbuchu z rŧzných dŧvodŧ nacházeli náhodou v 

podzemí. Umírá i papeţ a na jeho místo je (hrstkou kněţí a několika málo biskupŧ) zvo-

len papeţ nový, jehoţ úkolem je poloţit nové základy církevních struktur a zajistit pře-

dání církevní nauky dalším generacím. Souběţně se odvíjejí i osudy dalších postav – 

řádových sester, spisovatele atd. Ti všichni jsou ale postupně zaskočeni bolestným zjištěním, ţe exploze nebyla 

jedinou těţkou ranou. Společný ţivot ve sběrném táboře a nejistá budoucnost připraví nejednu zkoušku jejich lid-

skosti, víře i dŧvěře. 

 Příběh je určitě nejen výzvou k přemýšlení nad chováním člověka ve vypjaté situaci, ale i upozorněním na 

potřebu učit se chápat, ţe naše vidění nemusí být vţdy to jediné správné a ţe teprve dŧvěra v Mocnějšího osvobo-

zuje a otevírá prostor pro vidění zcela nové... 

 

        Alena  Havlíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN TWARDOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V JEŘABINÁCH 

 

Krev teče z Tvého boku 

prázdniny a takový bledý 

a právě proto věřím 

ţes všemohoucí slabý 

ţe v jeřabinách visíš 

zvonci tě oklovali 

právě proto miluji 

ţe jsi velký malý 

 

rozešly se úplně cesty 

ztratilo se i objevilo 

zŧstal člověk a Pán Bŧh 

mŧj hřích moje láska 

 

1983 

 

HLADOVÝ 

 

Mŧj Bŧh má hlad 

vyhublé tělo a ţebra 

nemá peníze 

vysoké katedrály ze stříbra 

 

Nepomáhají mu 

dlouhé písně a svíce 

na vpadlou hruď 

nechce léky v apatyce 

 

Bezmocní 

vláda ministři četníci 

jedině láskou 

mŧj Bŧh se dává nasytit 

 

1978 

 

KORUNA 

 

Obejmout Jeho hlavu s prvními vlásky 

v Betlémě pod hvězdou vlídně skloněnou 

v Nazaretě laskanou rukama Marie 

 

kdo ji k sobě přitiskne s korunou trnovou 

 

1988 
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„Pane faráři, chtěli 

jsme pokřtít dítě, ale nevíme, 

jestli to pŧjde, my totiţ ne-

máme svatbu v kostele.“  Ta-

kovouto nebo podobnou větu 

jsem slyšel ve sluchátku tele-

fonu uţ mnohokrát. Lidé pod-

vědomě cítí, ţe křest je něco, 

co vyţaduje jisté podmínky: 

církevní sňatek, účast na bo-

hosluţbách, správnou motivaci. Samozřejmě je 

dobře, kdyţ to všechno splňuji. Jenţe doopravdy 

jedinou podmínkou křtu je to, ţe aspoň jeden z rodičŧ 

je sám pokřtěný a ţe existuje „oprávněná naděje na 

křesťanskou výchovu dítěte.“ Tu mají pomoci zajistit 

také kmotři, ale třeba i prarodiče nebo farní společen-

ství.  

Právě proţíváme Rok křtu a uvědomujeme si, 

jak velkým pokladem je pro nás křest. V Katechismu 

čteme, ţe: „Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, jak milost 

spásy je naprosto nezasloužená. Církev a rodiče by 

tedy zbavovali dítě nedocenitelné milosti stát se Bo-

žím dítětem, kdyby mu neumožnili křest krátce po 

narození.“  

Proto se obracíme na vás s mimořádnou 

prosbou: oslovte všechny ty, o kterých víte, ţe 

mají nepokřtěné děti s tím, ţe je pro ně připrave-

na nabídka společné přípravy a ţe mohou beze 

strachu napravit to, co třeba zanedbali nebo jim 

to bylo oprávněně či neoprávněně odepřeno.  

 

V neděli za týden uslyšíme dopis Otce arci-

biskupa, který o tom hovoří:  „Podívejme se po svých 

příbuzných a známých. Modleme se zvláště za ty, 

kteří se nestali Ježíšovými přáteli třeba naší vinou, 

naším slabým svědectvím, naší malou láskou. Povězte 

takovýmto lidem, že v tomto Roce křtu mají mimo-

řádnou příležitost přijmout svátost křtu všichni, kteří 

z jakýchkoliv důvodů nebyli pokřtěni, třeba i proto, že 

tehdy rodiče nesplňovali podmínky křtu. V tomto roce 

mohou kněží udělit křest i cizím farníkům. Ti, kteří se 

přihlásí o křest do Velikonoc, začnou po svátcích 

společnou přípravu. U křtu předškolních dětí bude 

jedinou podmínkou účast rodičů (výjimečně aspoň 

jednoho) na třech přípravných katechezích. (…) Aby 

při přípravě na křest měli možnost prožít větší spole-

čenství, doporučuji kněžím, aby dali příležitost spo-

lečné přípravy ve větších farnostech, zvláště děkan-

ských.“  

A tak po celou dobu postní budeme 

v Šumperku zapisovat ty, kteří chtějí tuto nabídku 

vyuţít a po svátcích se zúčastnit přípravy, ať jsou 

z kterékoli farnosti děkanátu. Bude nejlepší, kdyţ se 

rodiče staví osobně na faře nebo aspoň sami zavolají 

či napíšou dopis. Kontaktní údaje jsou na poslední 

stránce časopisu. Prosíme ale, nikoho nenuťte! Byla 

by to medvědí sluţba. Spíše nabídněte a modlete se 

za to! Celou tuto záleţitost zahrňme všichni do svých 

modliteb.  

 

Křest je ovšem i výzva k svědectví. Pokud 

jsem pokřtěný, měl bych se k tomu hlásit, jinak je to 

zakopaný poklad. Samozřejmě jde hlavně o svědectví 

poctivého křesťanského ţivota. V nejbliţší době se 

však nabízí i jiný zpŧsob, který je mnohem snadnější, 

ale neméně dŧleţitý: sčítání lidu. Pokud se jako věřící 

schováváme, je to naše ostuda. To by první křesťané 

neudělali. Na pouti v Římě jsme byli ohromeni tím, 

jakou cenu platili za svou víru. Říci ano, jsem křes-

ťan, bylo hrdinství. 

Jak je krásné, kdyţ se člověk nebojí mluvit o 

své víře. Nedávno jsem viděl krásný dokument o 

velkém operním zpěvákovi Eduardu Hakenovi. Bylo 

úţasné, jak se nebál otevřeně mluvit o své víře a lásce 

k Bohu, bylo to nádherné svědectví velkého a záro-

veň hluboce věřícího umělce. Nebojme se i my ozna-

čit se v dotazníku za věřícího a člena římskokatolické 

církve. Udělejme to hrdě a s vědomím, ţe se tím ne-

patrným úkonem postavíme do řady těch, kteří se za 

svŧj křest nestyděli, i kdyţ za to někdy platili velkou 

cenu.  

 

Kéţ nám Pán ţehná na postní dobu.  

 

P. Slawomir  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

VV  NNEEDDĚĚLLII  55..  ČČEERRVVNNAA  22001111  VV  99..0000  HHOODD..  PPRROOBBĚĚHHNNEE  VVEE  FFAARRNNOOSSTTII  ŠŠUUMMPPEERRKK  BBIIŘŘMMOOVVÁÁNNÍÍ    

 

PPrroossíímmee  vvššeecchhnnyy  oo  iinntteennzziivvnníí  mmooddlliittbbuu  zzaa  bbiiřřmmoovvaannccee,,  jjeejjiicchh  kkmmoottrryy  aa  rrooddiinnyy..  

 

Ke svátosti biřmování mohou v Šumperku přistoupit i farníci z ostatních farností děkanátu,  

pokud jsou k tomu připraveni svým duchovním správcem a ten potvrdí jejich zpŧsobilost. 
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STŘEDA  30. 3. 2011 

8.00 – 18.00 hod. - PŘÍLEŢITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

 

ČTVRTEK 31. 3. 2011 

16.45 hod. – Mše svatá s misijní promluvou v Dolních Studénkách, zpověď od 16.00 hod.  

17.30 hod. - společná modlitba sv. rŧţence 

18.00 hod. - mše sv. s promluvou pro všechny: KŘESŤAN A PŦST 

19.00 hod. – POSTNÍ MODLITEBNÍ POHOTOVOST - společná adorace 

 

PÁTEK 1. 4. 2011 

8.30 hod. – mše svatá s promluvou pro seniory: KŘÍŢ 

Po mši svaté setkání seniorŧ na středisku: povídání a fotografie z misijních cest do Hondurasu 

 

od 14.30 – 17.00 hod. – adorace, 15.00 – Korunka k Boţímu milosrdenství, od 15.30 – 18.00 hod. příleţi-

tost ke svátosti smíření 

17.15 hod. - kříţová cesta  

18.00 hod. - mše svatá s promluvou pro všechny: HŘÍCH 

19.00 hod. -  promluva pro mládeţ: KRISTUS, NÁŠ ŢIVOTNÍ STYL, adorace v duchu Taizé 

 

17.00 hod. – adorace, 18.00 hod. mše svatá s misijní promluvou v Novém Malíně, během adorace zpověď 

 

SOBOTA 2. 4. 2011 

 8.30 hod. – mše svatá s promluvou pro všechny: MATKA BOLESTNÁ 

      10. 00 hod. - mše svatá s kázáním pro školní děti 

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ DO KRÁLÍK ZA RODINY A KNĚŢSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ 

14.30 – odjezd autobusŧ od Mototechny 

16.00 hod. – modlitba svatého rŧţence 

17.00 hod. - adorace 

18.00 hod. – Mše svatá s otcem biskupem 

 

NEDĚLE 3. 4. 2011 

7.00 hod. - závěrečná mše sv. s misijní promluvou: KŘEST 

9.00 hod. - závěrečná mše sv. s misijní promluvou: KŘEST 

14.30 hod. - kříţová cesta se závěrečným poţehnáním  

18.00 hod. – farní mše svatá 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.  

Duchovní otcové farnosti a Misionáři sv. Vincence z Pauly (vincentíni).  
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Rostislav Dočkal 
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 
 

 
Habemus papam 
 Nahlédnutím do čtyř sešitŧ deníku kardinála Wojtyly, které si 

vedl od počátku své kardinálské pastorace aţ po zvolení pape-

ţem, zjistíme, ţe jeho první velká cesta v roce 1969 vedla do 

Kanady a Spojených státŧ amerických na pozvání Polákŧ ţijí-

cích v exilu. Po přijetí primasem Kanady, kardinálem Mauricem 

Royem v Quebecu, celebruje mši svatou v hale Colisea 

v Torontu, v jejímţ středu byl postaven obětní stŧl a nad ním 

obraz Matky Boţí Čenstochovské. Osmi tisícŧm Polákŧ připo-

mněl, ţe prvními Poláky v Kanadě byli Kašubové z oblasti mezi 

Východními Pomořany a Gdaňskem. V St. Catharině se s nimi – 

Poláky, loučil slovy: „Musím Kanadu opustit, ale …musím zde 

zanechat část své duše…, abych vás přiblíţil vlasti a vlast přiblí-

ţil vám.“ Ve Spojených státech amerických byly hlavními ná-

měty při setkáních s krajany národ, církev, kultura.  

 Je podzim 1971. V Římě je blahořečen katolický kněz řádu minoritŧ Maxmilián Kolbe. Zemřel v Osvětimi s devíti 

jinými vězni smrtí hladem dobrovolně za jiného, místo něhoţ se přihlásil. 17. října v 9:30 je bazilika sv. Petra v Římě 

přeplněna Poláky a Němci. Mši celebruje sám papeţ Pavel VI. v koncelebraci s kardinály Wyszyńskim, Wojtylou, Kro-

lem z Philadelphie, Shirayanagim z Tokia a s generálním mistrem františkánŧ Heissem. Polák Franciszek Gajowniczek, 

otec čtyř dětí, za něhoţ šel Kolbe na smrt, nese obětní dary spolu s Japonkou v kimonu. Blahořečený Kolbe v Nagasaki 

nejen ţil a pracoval, ale také vydal v japonštině kníţku o mariánské úctě. 

 V dubnu 1974 přicestoval kardinál Wojtyla s vídeňským kardiná-

lem Franzem Königem a berlínským Alfredem Bengschem do Lito-

měřic na pohřeb kardinála Štěpána Trochty. Ten strávil 

v komunistickém vězení 10 let a dalších 8 jako stavební dělník a 

údrţbář. Tajná policie jim nedovolila na pohřbu slouţit mši za zemře-

lého kardinála. Wojtyla usedl do první řady, šel k svatému přijímání 

a v závěru bohosluţby pronesl nad rakví řeč, v níţ vyzdvihl utrpení 

Štěpána Trochty, který zemřel po mnohahodinovém výslechu.  

 V roce 1976 se konal ve Spojených státech amerických 41. eucha-

ristický kongres. V čele 18i členné polské biskupské delegace byl 

kardinál Wojtyla. Předem byly vyprodány haly a stadiony na dva 

řečníky – brazilského arcibiskupa Heldera Camara a Matku Terezu 

z Kalkaty. Ten první nezklamal a do hlubokého ticha desetitisícŧ na 

téma hladu po spravedlnosti duněla z reproduktorŧ slova brazilského 

přísloví: „Jestliţe o něčem sní jeden jediný člověk, je to jenom sen, 

kdyţ však začnou snít mnozí, probouzí se nová skutečnost.“ Matka 

Tereza hovořila jinak, klidně, tiše, šeptem, ale zrovna tak přesvědčivě 

o matce s tělesně postiţeným dítětem, jíţ nabídla, ţe vezme dítě k sobě. Ona matka se ale bránila: „Ne. Je to přece dítě, 

které nejvíc miluji.“ Na stadionu veteránŧ ve Philadelphii celebroval kardi-

nál Wojtyla za účasti několika set kněţí mši svatou. Zvláštní obraz: zelený 

trávník stadionu pŧsobil jako obrovská deska. Uprostřed obětní stŧl. Lidé 

„našlapáni“ na tribunách jako zápalky. Zdá se nemoţný kaţdý kontakt, ale 

Karol káţe v angličtině a v závěru v polštině o tom, jak velice hladoví ně-

kteří lidé ve světě po svobodě, zvláště po té náboţenské. Je naprosté ticho, 

které na konci vystřídá neobvyklý šum. Zajímají se lidé o země, kde svo-

boda i ta náboţenská není? Západoněmecká televize ţádá o interview na 

jedinou otázku: „Proč jste, pane kardinále, měl právě takové kázání?“ Woj-

tyla odpovídá, ţe polský národ má hluboké cítění pro svobodu a spravedl-

nost následkem událostí, které proţil. Řekl, ţe uţ na Kostnickém koncilu 

vystoupil polský profesor Wlodkowic proti řádu německých rytířŧ s tezí, ţe 

není dovoleno nutit nikoho násilím k přijetí křesťanské víry. A pokračuje: 

„Dnes by se mohla tato teze ještě rozšířit a říci, ţe není dovoleno nutit ni-

koho ke křesťanství, ale ani ne k ateizmu, člověk by neměl být nucen kvŧli 

ničemu ani sdělovacími prostředky.“ V závěru pobytu v USA měl kardinál 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

Kardinál Karol Wojtyla v Clevelandu - 17. 9. 1969 

Papež Pavel VI., kardinál Karol Wojtyla 

a Franciszek Gajowniczek při blahořečení kněze  

a osvětimského mučedníka Maxmiliána Kolbeho  

Kardinál Karol Wojtyla a John kardinál 

Krol před svatyní Naší paní Čenstochovské 

v Doylestownu v Pennsylvánii 29. 9. 1969 
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Wojtyla dvě přednášky, jednu ve Washingtonu na Katolické univerzitě a druhou 

na Harvardu. V novinách prvně jmenované univerzity se objevil snímek Karola u 

mikrofonu a pod tím pozoruhodný text: Dne 29. července 1976 promluvil na 

univerzitě kardinál Wojtyla, pravděpodobný nástupce papeţe Pavla VI.  

 Giovanni Battista Montini, papeţ Pavel VI., zemřel ve věku 81 let 6. srpna 

1978 na srdeční infarkt v papeţské rezidenci v Castel Gandolfo. Ve chvíli smrti 

se rozezněl jeho budík, který si dovezl z Polska. Kardinál Villot, kancléř církve, 

oficiálně potvrdil za přítomnosti tří svědkŧ a papeţského ceremoniáře jeho smrt. 

Úřední pečetě papeţe – rybářský prsten a olověná pečeť byly zlomeny 

a papeţský příbytek v Apoštolském paláci byl zapečetěn. Děkan kolegia kardiná-

lŧ Carlo Nocfalonieri povolal kardinály do Říma ke konkláve a uvědomil hlavy 

státŧ na celém světě o úmrtí Svatého otce. Pavlovo tělo bylo převezeno do Říma, 

do baziliky sv. Jana v Lateráně, katedrály kaţdého papeţe jako římského bisku-

pa, kde se konaly modlitby za zemřelého. 12. srpna se na náměstí sv. Petra kona-

la pohřební mše, po níţ byly tělesné pozŧstatky zemřelého papeţe Pavla VI. na 

vlastní přání pohřbeny do země v kryptě baziliky, blízko Petrovy hrobky.  

 Mezi pohřbem a konkláve promluvil kardinál Wojtyla ve vatikánském roz-

hlase o svých vzpomínkách na Pavla VI. Konkláve se zúčastnilo 111 kardinálŧ. 

Z 26 Italŧ byli v tisku skloňováni tři B – Baggio, Bertoli, Benelli. Je sobota 26. 

srpna 1978, Svatopetrské náměstí plné lidí. Je 18 hodin pryč. Konečně, ale staro-

bylý systém oznámení volby papeţe zklamal. Nejprve se objevil černý kouř, pak 

šedý, bílý se z komína Sixtinské kaple nevalil vŧbec. Přesto se něco děje. Po několika minutách znovu – šedý. Přesto 

v 19:17 hodin se ve světle reflektorŧ objevuje skupina biskupŧ a kardinál Felici oznamuje:  

„Anutio vobis gaudiam magnum: Habemus papam! Cardinalem Luciani.“ 

 Kardinál Albino Luciani přijal jako papeţ jméno Jan Pavel I. Nový papeţ byl reform-

ní kněz, jehoţ kniha o náboţenském vzdělání byla šestkrát vydána, oblíbený biskup, kte-

rý zrušil nevkusné procesí gondol a dalších plavidel vysoké benátské společnosti, jíţ se 

osobně co mohl vyhýbal. Tento muţ prostých zvykŧ, dobrotivý, si získal za 33 dní svého 

pontifikátu sympatie veřejnosti. Jiţ při svém zvolení byl nemocný. Během konkláve 

a onoho měsíce svého papeţského pontifikátu se neléčil ani nebyl léčen. Ještě den před 

smrtí měl několik generálních audiencí, v nichţ přijímal biskupy, večer ještě hovořil 

s kardinálem státním sekretářem. Kdyţ nepřišel příští ráno 29. září 1978 v 6 hodin do 

soukromé kaple, aby slavil mši svatou, šel se po něm podívat irský sekretář John Magee 

s jednou z řeholnic a našli ho mrtvého v loţnici, kde ho zastihl infarkt v noci z 28. na 29. 

září. Světlo od předchozího večera ještě svítilo. 4. října se konalo na Svatopetrském ná-

městí rekviem, pak pohřeb a desetidenní smutek. 14. října začalo konkláve, druhé v tom-

to roce. 

 Kardinál Wojtyla byl krátce po prvním konkláve na šestidenní dovolené na horské 

túře a zbytek vesloval v koszalińské kotlině. Netušil, ţe uţ brzy přestoupí z kajaku na 

Petrovu bárku. Do 25. září pak byl ve Spolkové republice Německo na návštěvě polských biskupŧ ve Fuldě, kde je hrob 

sv. Bonifáce, apoštola Němcŧ. Tam je čekalo všech 74 německých biskupŧ, celá biskupská konference. 

V koncentračním táboře Dachau, kde našlo smrt i 858 polských kněţí a tisíce jiných, a bohosluţbami v Mnichově a Mo-

huči pak delegace svŧj pobyt zakončila. Po návratu do Polska byl kardinál na Kalwarii Zebrzydowské a 28. září, na svá-

tek sv. Václava, oslavil dvacetileté biskupské jubileum. Netušil, ţe je doma naposled jako biskup a kardinál. 

 Znovu do Říma na druhé konkláve v roce 1978. 112 kardinálŧ mělo právo volit, ale jeden z nich je těţce nemocen. 

Povede se zase? Za prvé Ital. Druhý Luciani? Zasvěcení to povaţovali za vyloučené. Stavěla se kriteria, nový papeţ má 

být kněz z pastorace, znalý problémŧ církevní správy a institucí, fyzicky 

a psychicky zdatný, silněji orientovaný na ostatní kontinenty, nejen na Evropu. 

Takový Ital se nenajde… Tisk dává naději argentinskému kardinálu Pironiovi 

a brazilskému Lorscheiderovi. Sobota, 1. října 1978. Odpoledne odešli kardiná-

lové do konkláve. 

 Poodhrňme trošku oponu tohoto konkláve. Na počátku kardinál Jean Villot, 

kancléř, připomněl volitelŧm přísahu mlčení. Spojení se světem bylo pře-

rušeno aţ na kouřové znamení černé po bezvýsledném volebním kole, bílé po 

zvolení papeţem. Wojtyla obýval v Apoštolském paláci pokoj číslo 91. Sám 

prozradil, ţe v jistém okamţiku k němu přistoupil jeho bývalý rektor z koleje, 

kardinál Maxmilián de Fürstenberg a připomněl: „Bŧh je zde a volá tě“. Kardi-

nál Franz König přišel na konkláve odhodlán pŧsobit ke zvolení neitalského 

papeţe. V rozhovoru s polským primasem Wyszyńskim se ho zeptal na jeho 

kandidáta. Primas odvětil, ţe nemá. Na opakovanou otázku odpověděl stejně a 

Velvyslanec Richard T Davies s kar-

dinálem Karolem v Krakově r. 1974 

Audience u papeže  

Jana Pavla I. 

Polští kardinálové Karol Wojtyla  

a polský primas Stefan Wyszyński 
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dodal: „Kdo by měl jít do Říma, snad já?“ König odpověděl: „Ne, vy ne, ale je tu někdo další…“ K tomu primas po-

dotkl: „Ne, ten je příliš mladý, je neznámý, nikdy se nemŧţe stát papeţem…“. Königa ale nepřesvědčil. Zato Wyszyński 

se rozhodl naslouchat názoru kardinálŧ, hodnotit kriteria pro volbu a nakonec on sám připomněl mladším kardinálŧm 

Kristovu výzvu Petrovi, který opouští Řím v Sienkiewiczově románu Quo vadis? a řekl prostě Wojtylovi: „Přijmete to?“. 

16. října byla Wojtylova kandidatura po čtvrtém hlasování velmi přesvědčivá. V jednom okamţiku počítání sloţil Wojty-

la hlavu do dlaní, byl tak sám, jak jen člověk mŧţe být. Zvolení papeţem totiţ znamená „být odříznut od bývalého ţivota 

bez moţnosti návratu.“ Snad si vzpomněl na tři poslední záznamy v deníku – sešitech, znějí: 16. 10. konkláve. Den sv. 

Hedviky. Asi 17:15 hodin – Jan Pavel II. 

 Kardinál Jean Villot předstoupil před Wojtylŧv stolek a zeptal se: „Acceptasme electionem?“ Karol Wojtyla nezavá-

hal: „V poslušnosti víry před Kristem a církví, oddávaje se Matce Boţí a církvi, a vědom si velkých potíţí, accepto“. Na 

druhou otázku podle obřadu pod jakým jménem bude světu znám, odpověděl, ţe si zvolil jméno Jan Pavel II. Jeho slova 

a rozhodnutí provázel dlouhý potlesk. Pak byl nový papeţ odveden dolŧ po schodech do malé šatny Sixtinské kaple. Té 

šatně se říká „plačtivý pokoj“, kvŧli pohnutí nově zvolených papeţŧ. V šatně byly připraveny tři bílé kleriky, velká, 

střední a malá. Odtud zpět jiţ energicky kráčel Jan Pavel II. – Karol Wojtyla – právě nově zvolený papeţ zpět do Sixtin-

ské kaple, aby přijal hold kardinálŧ. Ceremoniář jej přivedl k oltáři a 

vyzval, aby se posadil na papeţský stolec. Jan Pavel II. hned porušil 

první precedens. „Budu přijímat své bratry vstoje“, zaznělo jemně. 

 V pondělí 16. 10. 1978 v 18:15 se začal z komína Sixtinské kaple 

valit bílý kouř. Z rozhlasu se ozvalo: „Prova, prova“ – zkouška. Na 

náměstí sv. Patra se sešlo asi dvěstě tisíc lidí. Kardinál Felici ohlašuje 

z lodţie městu a světu: „Habemus papam“ … „Carlum“ místo Caro-

lum, ale uţ potom „Cardinalem Wojtyla“. V tom okamţiku se rozhos-

tilo ticho. Po ohlášení jména by měla jako odpověď přece zaznít bou-

ře potlesku. Teprve po několika okamţicích, kdy dav pochopil, ţe je 

to Polák, se tato zpráva rozšířila jako blesk. Lidí se zmocnila konečně 

vlna radosti. Po 455 letech první neitalský papeţ, první Slovan. Mezi-

tím se z balkonu rozvinul obrovský barevný koberec. Pak přichází 

v čele s kříţem, obklopen kardinály, papeţ. Stojí tu prostě – Karol 

Wojtyla. Pozdravná zvolání utichají. Začíná mluvit čistou italštinou. 

„Dilettissimi fratelli e sorelle.“ Náměstí exploduje nadšením. „Cti-

hodní kardinálové zvolili nového římského biskupa. Povolali ho z daleké země. Daleké, ale zároveň blízké jednotou víry 

a křesťanské tradice. Bál jsem se přijmout tuto volbu, avšak přijal jsem ji v duchu poslušnosti našemu Pánu Jeţíši Kristu 

a v naprosté dŧvěře Jeho Matce, Nejsvětější Panně. Nevím, zda se budu umět správně vyjádřit ve vaší... v naší italské 

řeči. Pokud udělám chybu..., pokud udělám chybu, opravte mne.“ Tím papeţ končí a odchází. Francouzský novinář And-

ré Frossard, kdyţ uviděl nového papeţe a ucítil v něm sílu svědectví, napsal: „To není papeţ z Polska, to je papeţ 

z Galileje.“ Ţivot i činy Jana Pavla II. mu daly za pravdu. 
pokračování příště 

 

 

V rámci přípravy na květnové blahořečení  

zveme na promítání hraného filmu o životě 

papeže Jana Pavla II. 

V NEDĚLI 10. DUBNA 2011 V 15.30 HOD.   

V KINĚ OKO V ŠUMPERKU  
 

REŽIE: GIACOMO BATTIATO 

HRAJÍ: PIOTR ADAMCZYK,  MALGORZATA BELA,  

KEN DUKEN, HRISTO SHOPOV A DALŠÍ 

SCÉNÁŘ: PIETRO VALSECCHI 

NA MOTIVY KNIHY: G. F. SUIDERCOSHI:  

Příběhy o Karolovi – Neznámý život Jana Pavla II. 
HUDBA: ENNIO MORRICONE 

 

TAODUE FILM SRL©2004 

V polském znění s českými titulky 
 

Vstupné dobrovolné   

 Pozor: délka trvání 180 min. – film přístupný od 12 let  

Habemus papam… 
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Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz 

  

CCEELLOOSSVVĚĚTTOOVVÉÉ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ    

MMLLÁÁDDEEŢŢEE  SSEE  SSVVAATTÝÝMM  OOTTCCEEMM  
 

NNIICCEE  ––  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLLLAA  ––  

MMAADDRRIIDD  
 

Termín: středa 10.8. –  pondělí 22.8.2011   

cena: 12000,- Kč 
 

Kombinovaná doprava: autobus, letadlo 

 

  

MMAARRIIÁÁNNSSKKOOUU  PPOOUUŤŤ  
 

MMAADDRRIIDD  ––  FFAATTIIMMAA  --  SSAANNTTIIAAGGOO    

DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLLLAA  --  LLUURRDDYY  

 

Termín: pondělí  22.8. –  středa 31.8.2011   

cena: 13000,- Kč 

 
Kombinovaná doprava: autobus, letadlo 

CC EE SS TT OO VV NN ÍÍ   KK AA NN CC EE LL ÁÁ ŘŘ   AA WW EE RR TT UU RR     

AA   ŘŘ ÍÍ MM SS KK OO KK AA TT OO LL II CC KK ÁÁ   FF AA RR NN OO SS TT   VV EE LL KK ÉÉ   LL OO SS II NN YY   

VV ÁÁ SS   ZZ VV EE   NN AA     
 

PODROBNÉ INFORMACE U DUCHOVNÍCH SPRÁVCŦ  

NEBO NA POŢÁDÁNÍ NA E-MAILOVÉ ADRESE TAM&TAMU 

mailto:tamtam@farnostsumperk.cz
http://www.farnostsumperk.cz/

