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Všechny v děkanátu 

po prázdninách moc 

zdravím! Doufám, 

že jste nabrali sil a 

že vzpružení a s důvěrou v Boží pomoc můžeme 

vkročit do dalšího školního roku.  

Jak napovídá titulní stránka tohoto čísla, chceme 

dát letos v Tam&Tamu větší prostor rodině. Více 

o tom píši na dalších stránkách. Zde jen chci říci, 

že během následujícího školního roku najdete 

v časopise nejen rozhovory s rodinami, ale také více 

informací o akcích či programech pro rodiny. 

Součástí časopisu se stane i stránka pro děti a rodiče, 

která nabídne rodičům materiál pro práci s dětmi 

doma: křížovky, rébusy, hlavolamy. Pro všechny 

děti je připravena také soutěž: pokud správně 

vyplněnou stránku doručíte do dne uzávěrky dalšího 

čísla (poštou, osobně nebo e-mailem) do Šumperka, 

mohou se děti těšit na pěkné ceny. Vítěze 

vylosujeme v Šumperku vždy poslední neděli 

v měsíci při mši svaté v 9.00 hod. a výsledky 

zveřejníme následující neděli v časopise. Jen 

prosíme: snažte se, aby (samozřejmě s ohledem 

na věk) šlo více o dílo dětí, než o dílo rodičů.  

Ostatní rubriky časopisu zůstávají beze změn, 

o něco stručnější bude jen liturgický kalendář. 

Poněvadž nám skončila kniha na pokračování, 

nabízíme další. Tentokrát to nebude životopis či 

klasická beletrie. Přineseme vám vzpomínky 

českého diplomata Pavla Jajtnera z dob jeho 

působení v Rakousku, Maroku a Vatikánu v letech 

1993-2005. Jsou velice zajímavé, občas vtipné, 

občas dojemné, moudré zároveň. Čtou se lehce  

a hlavně ukazují na zajímavá místa, lidi i dobu, která 

už je za námi a která byla bohatá na velké události  

a osobnosti. Jednotlivé příběhy na sebe nenavazují, 

v každém čísle najdete dva nebo tři. Výhodou pak je, 

že si nemusíte pamatovat, jak to skončilo 

před měsícem... Panu Pavlu Jajtnerovi srdečně 

děkuji za laskavé svolení a doufám, že chvíle 

strávené nad jeho texty budou pro vás příjemné. 

Na závěr vám přeji úspěšný a klidný rok v práci, 

ve škole, doma, ve farnostech. Děkuji všem, kdo jste 

posílali do Tam&Tamu informace a příspěvky 

z děkanátu.  I letos na to pamatujte, ať všichni víme, 

co se zajímavého u vás dělo či děje, ať o sobě víme, 

ať zůstáváme v rámci děkanátu v kontaktu. 

Všem – redakční radě i čtenářům – ze srdce přeji 

hodně zdaru. Kéž nás ochraňuje Svatá rodina a naši 

svatí patronové! 

P. Slawomir

 

3. září  památkasv. Řehoře Velikého, papeže a 

učitele církve 

6. září  sobotní památka Panny Marie 

7. září  23. neděle v mezidobí 

8. září  svátek Narození Panny Marie 

9. září  sv. Petra Klavera, kněze 

10. září  bl. Karla Spinozy, kněze a mučedníka 

12. září  Jména Panny Marie 

13. září  památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a 

učitele církve 

14. září  Svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září  památkaPanny Marie Bolestné 

16. září  památkasv. Ludmily, mučednice 

17. září  sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, 

mučedníka 

 sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele 

církve 

19. září  sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září  památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, 

kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, 

mučedníků 

21. září  25. neděle v mezidobí 

23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

26. září  sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září  památka sv. Vincence z Paula, kněze 

28. září  slavnost sv. Václava, mučedníka 

29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a 

Rafaela, archandělů 

30. září  památka sv. Jeronýma, kněze a učitele 

církve 

 

 
ZVEME NA 

POUŤ SV. MICHAELA ARCHANDĚLA  

V REJCHARTICÍCH  
 

SOBOTA 4. října 2014 

11:00 hod. poutní mše svatá v kostele 

 
Následuje kulturní program v obci – program na plakátcích.  



 Tam&Tam – číslo 9, ročník 5, září 2014  Strana 3 

 

 

DESATERO 

 
 Když se při různých přípravách dostaneme s lidmi k Desateru a ptám se, co se jim jako první vybaví, když 

řeknu Desatero, většinou reagují tak, že si představí soubor deseti zákazů a příkazů. To znamená, že většinou 

vnímáme Desatero jako něco negativního. Když se ale podíváme hlouběji na jednotlivá přikázání, zjišťujeme, že je 

to ve skutečnosti deset rad pro člověka, které mu pomáhají správně a šťastně žít. 

 Proto se někdy Desatero přibližuje pomocí návodu, nebo značek. V této souvislosti rád používám příhodu 

ze života Maxe Kašparů. Když ho jednou jeho kolegyně vezla na služební cestu, tak mu říkala, že by nemohla být 

věřící křesťankou. Že by se ve svém svobodném životě cítila omezovaná přikázáními. Prý je (jako člověk) 

nejmoudřejší bytostí ve vesmíru a přišlo by jí hloupé nechat se svazovat 

nějakými náboženskými pravidly. Během rozhovoru přijeli na 

křižovatku, kde stála značka STOP a ona zastavila. Na otázku, proč 

zastavila, se odvolala na dopravní značku. A on jí řekl, že mu přijde 

divné, že se ve svobodné jízdě Mazdou nechá omezovat kusem 

natřeného plechu. Že čtyři písmena mohou ovládat člověka, bytost, která 

je v přírodě nejmoudřejší. A kolegyně tuto narážku pochopila. Podobně 

jako nám značky pomáhají v bezpečné jízdě, tak nám Desatero pomáhá 

správně a bezpečně jít životem. 

 Je dobré si připomenout, že Izraelité dostali Desatero na Sinaji, když odcházeli z egyptského otroctví 

do zaslíbené země. Dostali ho proto, aby se už nevrátili zpátky do otroctví, aby ani v budoucnu už nemuseli nikomu 

otročit a aby se jim dobře vedlo v zemi, kterou se chystají obsadit (Dt 5, 32-33). To znamená, že Desatero i nám 

pomáhá žít svobodně, abychom nemuseli nikomu a ničemu otročit a aby se nám v životě dobře vedlo. 

 Někdo by také mohl namítnout, že Desatero dostali Izraelité na Sinaji - tedy ve Starém zákoně. My jsme 

křesťané a my se řídíme podle Krista. Ježíš ale v evangeliu říká, že nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit (Mt 5,17) 

a když se ho jednou nějaký člověk ptal, které přikázání je největší, tak Ježíš odpovídá velmi šalamounsky: „Miluj 

Boha nade všechno a bližního jako sebe samého. V tom je celý Zákon i proroci.“ (Mt 22, 34-40) Ježíš tak potvrzuje 

platnost Desatera.  

 Když jsem byl malý a viděl jsem někde obraz dvou desek zákona, vždy jsem přemýšlel, proč jsou na jedné 

desce tři přikázání a na druhé, dalších sedm. Proč ti umělci nenamalovali po pěti přikázáních na každou desku. 

Až jako starší jsem poznal, že to má svůj smysl. První tři přikázání se týkají vztahu člověka k Bohu a dalších sedm 

vztahu mezi člověkem a člověkem. A Ježíš, když mluví o tom, které přikázání je největší, vlastně zdůrazňuje obě 

desky, celé Desatero: Miluj Boha nade všechno 

(první deska) a bližního jako sebe samého (druhá 

deska). 

 Ježíš tak potvrzuje platnost Desatera, 

protože on ví, daleko lépe než my sami, že je to 

ten nejlepší návod a pomoc pro náš život. Tedy ne 

něco negativního, ale velká pomoc a dar pro náš 

život. 

 A právě toto bych chtěl spolu s vámi 

zkusit poznat v novém cyklu „Co jsme ve škole 

nebrali“, ve kterém bych se chtěl spolu s vámi 

zamýšlet nad jednotlivými přikázáními Desatera. 

P. Petr Káňa  
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VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V RAPOTÍNĚ 

V letošním roce si připomínáme 140 let od vysvěcení rapotínského kostela, který je dominantou obce. 

Na místě nynějšího kostela byl v roce 1524 postaven malý dřevěný kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Díky rostoucímu 

počtu věřících již malý kostel nestačil, proto farníci začali uvažovat o stavbě nového kostela. V roce 1869 

byl kostel sv. Jakuba zbourán. 

V prostoru presbytáře byla nalezena kostra ženy, pravděpodobně 

zakladatelky kostela. Nový nynější kostel, podstatně větší, zasvěcený 

Panně Marii Nanebevzaté byl postaven v roce 1874 podle plánu a za vedení 

Ing. Eduarda Rittera, rytíře z Ettmayeru. Stavbu provedl známý šumperský 

stavitel Josef Bayer. Stavební náklady činily tehdy 80 000 zlatých. Kostel 

pojme až 2 500 věřících. Vysvěcen byl olomouckým arcibiskupem 

Bedřichem kardinálem Furstenberkem 21. června 1874. Kostel je 352 m 

nad mořem a jedná se o trojlodní baziliku. Věž je vysoká 50 metrů. Ve věži 

byly umístěny dva zvony o váze 900 a 450 kg, které byly za první světové 

války odvezeny a použity k válečným účelům. Hodiny na věži byly 

pořízeny v roce 1883 z továrny na hodiny Jana Schneidera z Bruntálu 

za 605 zlatých. Velké mechanické varhany jsou dílem známého stavitele 

varhan Riegra z Krnova a byly zhotoveny v roce 1873 pro světovou 

výstavu ve Vídni. Nakonec však byly instalovány v roce 1874 

v rapotínském kostele. 

Nyní ještě pár řádků o kněžích působících v rapotínské farnosti 

po roce 1945. 

Jedná se o P. Václava Medka, který v šedesátých letech minulého století nechal zhotovit novou 

elektroinstalaci v kostele, pořídil dva nové lustry a později, 5. července 1975, kdy již byl metropolitním 

kanovníkem olomouckým a profesorem na teologické fakultě, posvětil v Rapotíně dva nové zvony. Celou tuto 

tehdy náročnou akci zorganizoval společně s farníky P. Julius Žvak. Zvony zhotovila firma Laeticie Dytrychové 

z Brodku u Přerova. P. Žvak také nechal kostel vymalovat a nechal zhotovit oltář čelem k lidu včetně ambonu. 

Nesmíme také zapomenout na P. Květoslava Kulavíka, zemřelého v loňském roce, který nechal zhotovit fasádu 

na kostele a na P. Josef Svobodu, který organizoval práce na kostele po ničivé povodni v roce 1997 – tehdy byla 

zhotovena nová dlažba s podlahovým topením a kostel byl celý vymalován. Je nutné také vzpomenout kněze 

P. Ernsta Kretschmera, který ve čtyřicátých letech v Rapotíně působil. Ten dal tehdy do vzorného pořádku farní 

archiv, ale hlavně v devadesátých letech  minulého století daroval velkou finanční částku na novou střechu kostela. 

Až do svátku sv. Anny v roce 1904 stál nedaleko od rapotínského farního kostela na levém břehu Desné 

tzv. sesterský kostel zasvěcený sv. Maří Magdaleně. Ten však po úderu blesku v roce 1904 vyhořel. I přes tuto 

tragédii se místní obyvatelé 

pokoušeli kostel obnovit. K tomu 

ale nedošlo, kostel byl v roce 1911 

zbourán a zdivo bylo použito na 

stavbu nedaleké školy a hřbitov byl 

srovnán se zemí. Je velkou škodou, 

že se tehdy petrovský kostel 

nepodařilo zachránit. Sesterské 

kostely by byly jistě jednou 

z nejatraktivnějších památek na 

Šumpersku. 

František Kašík  
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Letos slavíme 20. výročí Roku rodiny, kterým OSN 

vyhlásila rok 1994. Už několik měsíců proto trvá náš 

český Rok rodiny vyhlášený našimi biskupy. V říjnu se 

v Římě uskuteční biskupská synoda s názvem: Pastorační 

výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace. Celá řada církevních akcí v naší zemi je už letos věnovaná rodině. 

Připomeňme třeba velehradskou pouť či Národní setkání rodin, které se konalo v srpnu ve Žďáru nad Sázavou. 

V září příštího roku se v americké Filadelfii setkají rodiny z celého světa na Světovém setkání rodin. Bude mezi 

nimi i papež František. Ano, tento a příští rok uslyšíme o rodině mnoho.  

 V našem Tam&Tamu nemáme ambici být velkými hráči na tomto poli: moudré texty na téma rodiny 

přinese římská synoda, teologové, biskupové, samotný papež.  Rozsáhle zpravodajství a publicistiku zajistí 

katolický tisk a televize či rozhlas. Snad díky přenosům budeme moci přímo sledovat i americké setkání rodin 

s papežem. My v Tam&Tamu chceme jen přiblížit život a různorodé problémy rodin skrze setkání s konkrétními 

rodinami v našem děkanátu. Zdá se, že někdy to může být i přínosnější, než moudrá uvažování či hlasitá 

prohlášení. Život rodin se totiž odehrává „dole“ a v tichosti. Každá z rodin, které známe, je jiná, má jiné problémy 

a radosti, jiný charakter - podle různých životních okolností a povah. Jsou tu rodiny s velkým počtem dětí, jsou 

i rodiny, které děti mít nemohou. Existují rodiny velmi úspěšné, ale i rodiny, ve kterých nešlo všechno jako 

po másle. Máme tu rodiny, které nesou kříž nemocí či různě postižených dětí. Každá rodina - i ta, která je na první 

pohled nejobyčejnější z obyčejných - má své specifické problémy, radosti či starosti, kterými nás může obohatit. 

Děkuji všem rodinám, které budou ochotné se podělit o své životní zkušenosti, když se na ně obrátíme. Děkuji 

za jejich čas a otevřenost.  

 Myslím si, že kromě toho je třeba se více za rodiny modlit. Budeme se snažit na to pamatovat při nedělních 

bohoslužbách či pátečních a úterních adoracích v Šumperku. Vybízíme také jak k modlitbě v rodinách,  

tak i k osobní modlitbě za rodiny a za biskupskou synodu. Svatá Terezie z Lisieux psala ve svých zápiscích: „Když 

myslím na Svatou rodinu, dělá mi dobře, když si představím jejich obyčejný život. Ne všechno, co se vypráví 

a předpokládá, je pravda. Například to, že malý Ježíš uhnětl z hlíny ptáčky, dechl na ně a dal jim život. Kdepak! 

Malý Ježíš nedělal takové neužitečné zázraky. Proč by potom nebyli přeneseni do Egypta zázrakem? Byli by tam 

bývali v okamžiku. V jejich životě vše probíhalo tak jako v našem. A kolik námahy a zklamání! Jak bychom se asi 

podivili, kdybychom věděli, co všechno oni prošli a vytrpěli!“ Ano – v životě Svaté rodiny vše probíhalo tak jako 

v našem. Proto se můžeme s důvěrou modlit např. tuto modlitbu: 

 

MODLITBA KE SVATÉ RODINĚ  
 

Ježíši, Maria a Josefe,  

ve vás kontemplujeme  

nádheru pravé lásky  

a na vás se s důvěrou obracíme.  

 

Svatá Nazaretská rodino,  

učiň i naše rodiny místy společenství  

a večeřadly modlitby,  

autentickými školami evangelia  

a malými domácími církvemi.  

 

Svatá Nazaretská rodino,  

kéž už nikdy se v žádné rodině nezažívá  

násilí, uzavřenost a rozdělení,  

kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,  

brzy pozná útěchu a uzdravení.  

 

Svatá Nazaretská rodino,  

kéž příští biskupská synoda  

dokáže ve všech vzkřísit vědomí,  

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny  

a její krásy v Božím plánu.  

 

Ježíši, Maria, Josefe,  

naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.  

 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

P. Slawomir 
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RODINA DORŇÁKOVA 

 

Jak v úvodním článku zmínil otec Slávek, jako církev prožíváme Rok rodiny. 

Proto jsme se rozhodli, že vám několik rodin z našeho děkanátu blíže 

představíme právě v jejich různorodosti a zároveň jedinečnosti. Rodina může 

být úplná či neúplná, s mnoha dětmi či bez dětí. V rodině mohou být děti 

vlastní, adoptované, zdravé, nemocné. Rodiče mohou být mladí, ale i starší, 

mohou být oba, ale je mnoho rodin, kde jeden z rodičů chybí – z důvodu, že 

ten druhý zemřel nebo že jsou rozvedeni. Do všech těchto „stavů“ rodiny 

bychom chtěli nahlédnout a přinést vám takto nevšední svědectví z hlubin i 

výšin všech, kteří rodinu tvoří.  

První rodinou, kterou vám chceme představit, jsou Pavlína, Mirek, Kačenka 

a Tomášek Dorňákovi. Děkujeme jim za otevřenost, se kterou přistoupili 

k tomuto rozhovoru, a takto dali všem možnost vstoupit právě do okamžiků, 

které vykreslují tu jejich jedinečnou rodinu. Rodinu, ve které vlastní děti 

nepřicházely, a proto se rodiče rozhodli k úžasnému činu, děti si adoptovat. 

 

 Povězte nám něco o sobě. 

Pavla: Jmenuji se Pavlína Dorňáková. Narodila jsem se v Šumperku, kde i bydlím. Je mi 39 let, pracuji 

v Pedagogicko-psychologické poradně jako sociální pracovnice a nyní jsem na mateřské dovolené. S manželem 

vychováváme dvě děti – holčičku Kačenku a chlapečka Tomáška.  

Mirek: Mně je také 39 let a pracuji u Hasičského záchranného sboru v Šumperku. 

 Pavli, na Tebe si jistě mnozí rodiče (a hlavně malé holčičky, které už dávno nejsou malými holčičkami) 

pamatují jako na skvělou skautskou vedoucí. 

Pavla: Ano, na tyto chvíle velmi ráda vzpomínám. Skaut se mi stal však „osudným“ i z jiných důvodů – ve svých 

17 letech jsem se právě zde seznámila se svým budoucím manželem Mirkem… Vážně jsme spolu začali chodit, 

když mi bylo 22 let. 

 Kdo Vás oba zná, jistě ocení, že i přesto, že Mirek do kostela nechodí, jste spolu vidět na mnoha „kostelních“ 

akcích. Jaké to je žít v rozdílnosti ve víře? 

Pavla: Když jsme se s Mirkem seznámili, do kostela chodil a víru i Boha hledal. Je i pokřtěn. To, co hledal, však 

nenašel. Do katolického kostela tedy nechodí, ale v existenci Někoho nad námi určitě věří. Já jsem věřící 

od malička, k víře mě a moje sestry vedla naše maminka. Tatínek byl a je nevěřící. Vlastně žiji ve stejném modelu 

manželství jako moje maminka. Mirek moji víru v Boha i návštěvy kostela plně respektuje a mně ani dětem 

v ničem nebrání. Večer po přečtení pohádky oba s Kačenkou poděkují Ježíškovi za celý den.  

Mirek: Jak Pavla řekla, jsem pokřtěný, ale do kostela nechodím. I přesto názorové střety v našem manželství 

nejsou.   

 Kdy jste vzali a jaké byly první roky po svatbě? 

Pavla: S manželem jsme se brali ve 24 letech, jako mladí manželé jsme neměli téměř nic, hodně nás podporovali 

rodiče. Vzali jsme si docela vysoké půjčky a pustili se do stavby malého rodinného domku. V této finanční situaci 

jsme na děti nespěchali, ale jak se začala blížit třicítka a já po roce snažení o miminko stále nemohla otěhotnět, 

trochu jsme znejistěli. 

Mirek: Po různých lékařských vyšetřeních lékaři nenašli příčinu nezdarů; z jejich pohledu jsme byli oba zdraví.  
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Pavla: Tak následovaly tři dlouhé roky dalších a dalších pokusů a nezdarů – vitamíny, cvičení podle Mojžíšové, 

laparoskopie, babské rady, čajíčky, několik „inseminací“ Roky to byly opravdu dlouhé, pro ženu hodně citlivé, 

bolavé a plné mokrých polštářů od brečení.  

 A jak to bylo dál? Ani v koutku duše jste neuvažovali o umělém oplodnění? 

Pavla: To je hodně intimní otázka, ale odpovím. Z etických důvodů a mého náboženského přesvědčení jsem o 

umělém oplodnění neuvažovala. A manžel nenaléhal a podpořil mě.  

Ale budovu, kde se asistovaná reprodukce dělá, jsme několikrát navštívili, podstoupila jsem asi 5 x inseminaci. Ani 

jednou jsem však neotěhotněla a při posledním nezdaru jsem to psychicky už nezvládla a stopla to. Lékaři mi bylo 

proto doporučeno přímo umělé oplodnění. V tomto směru jsem však měla zcela jasno, že tento krok neudělám, 

protože je v rozporu s mým přesvědčením. Ale mám velké pochopení pro ženy, i věřící, a znám takové, které umělé 

oplodnění podstoupily a mají krásné děti. Ta obrovská bolest z nenaplněného mateřství dělá hodně. Pak už hranici 

etiky, morálky a víry přestoupíš, ani nevíš jak.   

Na jedné z procházek přírodou, když jsem si byla jistá, že mě nikdo nevidí a neslyší, jsem vedla jeden z mnoha 

mých „bojových“ rozhovorů s Bohem. Brečela jsem, zahrnovala jsem ho výčitkami a stále nechápala jeho vůli. 

A pak mně to došlo, jak jsem sobecká – já chci dítě, já chci být 

máma. Já, já, já. Tolik přirozené já pro každou ženu, a přitom 

neskutečně sobecké. Uvědomila jsem si, že tak, jak bolí mě, 

že nemůžu mít dítě, tak bolí i děti v dětských domovech, že nemají 

maminku a tatínka. Tehdy jsem řekla Bohu své snad první vědomé 

ANO – nepřekročím hranici a nepůjdu na umělé oplodnění a je-li to 

Jeho vůle, ráda přijmu děti, které nikdo nechce.  

A tak se v průběhu třetího roku našich pokusů o miminko poprvé 

mezi námi objevilo slovo adopce.  

Mirek: Oba jsme po dětech toužili, ale pro mě byla představa 

přijmout do rodiny cizí dítě docela těžká. Hodně jsme se o tom 

s Pavlou  bavili – museli jsme vše velice dobře uvážit, protože je to 

vážné rozhodnutí, ne na nějakou chvíli, ale na celý život. 

Pavla: Nakonec mě manžel podpořil i v tomto směru a jednoho dne 

jsme se vydali na úřad podat žádost o adopci dítěte.  

 Měli jste nějaké představy o vašem budoucím dítěti? A nějaké požadavky, jak by mělo vypadat či jaké by mělo 

být? 

Pavla: Naše představy před absolvováním adopčního kurzu vypadaly asi takto – co nejmladší miminko, majoritní 

etnikum, zdravé a pokud možno z ne asociálního prostředí.  

A po ukončení kurzu? Dítě do jednoho roku, majoritní, nevadí fyzický handicap, ale mentálně zdravé, ne alkohol 

v těhotenství biologické matky, ne duševní porucha biologické matky, dítě jakéhokoli pohlaví. 

 Co všechno taková adopce dítěte obnáší? 

Pavla: Jak naivní jsme byli! Vůbec jsme netušili, že celý proces adopce je tak zdlouhavý a náročný, hlavně 

na psychiku.  

Mirek: Bylo to opravdu neskutečné a hlavně nekonečné – podání žádosti na úřadu, návštěva sociální pracovnice, 

stohy papírů – výpis z rejstříku trestů, posudky od zaměstnavatele, od MěÚ, potvrzení o zdravotním stavu, 

majetkové poměry, životopis – dále naše představy o dítěti, psychologické pohovory a testy, přípravné kurzy 

budoucích adoptivních rodičů, schválení krajským úřadem, že jste vhodný žadatel o dítě (celý proces schvalování 

trval skoro rok), nekonečné čekání na „kouzelný telefon“… A poté přijetí dítěte, kontroly sociálních pracovnic, 

soud o osvojení, matrika.  

Pavla: Jak řekl Mirek, předadopční martýrium bylo pro nás nekonečné, a proto jsme zkusili v létě roku 2009 

poslední možnost. Vzali jsme ze stavebních peněz několik tisíc a jelo se k moři do Chorvatska. Dovolená byla 

úžasná, ale miminko se opět nepodařilo…Vlastně podařilo, ale někde jinde, jiné paní, ale to jsme my ještě nevěděli. 

Půl roku poté, zrovna když jsem byla v práci, datum tohoto dne si pamatuji dodnes, bylo to 26. února 2010, 
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mi zazvonil „kouzelný“ telefon a paní psycholožka mi oznamovala, že mají pro nás miminko. Domluvili jsme se 

na termínu, kdy se přijedeme seznámit se spisem a anamnézou dítěte a následně se samotným miminkem 

v kojeňáčku. Poté mělo padnout naše konečné rozhodnutí, zda si jej vezmeme, či ne. Brečela jsem jako želva, 

když jsem telefonovala tuto novinku manželovi, vůbec mi přes to moje ubrečené blekotání nerozuměl.  

Tři dny jsem téměř nespala, brečela jsem štěstím…Dostavily se však i obavy, zda budu mít cizí děťátko dostatečně 

ráda, přijmu-li ho s jakoukoli anamnézou, budu-li dobrá máma… 

 Jaké to bylo, poprvé uvidět vytoužené dítě? 

Mirek: 2. března 2010 jsme poprvé uviděli naši holčičku Kateřinku. Byl to neuvěřitelný pocit.  

Pavla: Když nám v kanceláři u paní psycholožky ukázali fotku miminka, mé pocity byly smíšené – na té fotce se 

mi dítě moc nelíbilo. Ale když mi v kojeneckém ústavu sociální pracovnice předala do náruče děťátko v růžových 

dupačkách, bylo to neskutečně krásné miminko s velkýma hnědýma očkama, kterými nás ostražitě sledovalo. 

Během tří vteřin jsem cítila tak neuvěřitelnou smršť emocí a lásky, že ten, kdo to neprožil, to nemůže pochopit. 

Během pár vteřin jsem byla maminkou, Mirek tatínkem a děvčátko NAŠE děťátko. V pátek 5. 3. 2010 jsme si naši 

tříměsíční holčičku přivezli domů.  

Pro zaměstnavatele to bylo zpočátku těžké, ze dne na den jsem odešla na mateřskou dovolenou…Proto jsem celý 

první rok mé mateřské dovolené dojížděla zaučovat paní, která nastoupila na mé místo. Ještě jsem dodělávala VŠ, 

tak toho bylo někdy dost. Ale mám úžasnou rodinu – s hlídáním pomohl jak manžel, tak babičky i děda.  

 A jak reagovala Kačenka na nové prostředí a na novou maminku a tatínka?  

Pavla: Když to zpětně zhodnotím, tak přes veškerou péči, kterou Katulce v kojeňáčku věnovali, individuální 

přístup chyběl. Když jsme si Katulku přivezli domů, ležela jak placka v postýlce, a když usínala, dala si paleček 

do pusinky a hlavičkou otáčela ze strany na stranu a takto se uspávala. Neplakala, opravdu neplakala, jen čekala, 

až k ní někdo přijde. (Pokud však měla hlad, uměla si pěkně zaječet). Po několika dnech nošení, mazlení, houpání 

se vše postupně upravilo, Kačenka přímo kvetla a dělala velké pokroky. Začala kňourat, když něco chtěla, smála se 

a pohybovala u toho celým tělem. Byla milovaná, obletovaná, mazlená – jen ten paleček v pusince jí zůstal dodnes. 

Mirek: Hned od počátku byla Katuška naše sluníčko. Když jsme si ji přinesli, byla ještě malinké miminko, 

tak změnu vnějšího prostředí nevnímala. V kojeňáku mají vše krásné, všude jsou dětské motivy, hračky, zdravotní 

personál se o děti stará vzorně. Ale maminku a tatínka to nenahradí. 

 Jak dlouho po přijetí Kačenky jste uvažovali o další adopci? 

Mirek: Rozhodně jsme nechtěli zůstat u jednoho dítěte, tak jsme rozšířili žádost na krajském úřadu o další dítě. 

Tu jsme podali přesně po roce přijetí Kačenky, když probíhal soud o její osvojení. 

Pavla: Protože Kačence byly už tři roky, nastoupila jsem po dohodě s paní ředitelkou na půl úvazku do práce. Pro 

mě to bylo super, že jsem se mohla více věnovat rodině, a zároveň na půl úvazku se mnou pracovala již zaučená 

paní. Takže v případě mého eventuálního odchodu bych už nemusela nikoho zaučovat. Pak přišel další den „D“, 

jehož datum si opět pamatuji dodnes. 17. června 2013, když bylo už po třetí hodině odpoledne, mi v práci zazvonil 

druhý „kouzelný telefon“ a 26. 6. 2013 jsme si dovezli domů úžasného, téměř tříměsíčního chlapečka. Tomášek 

na rozdíl od Katušky nebyl vůbec v kojeneckém ústavu, ale v péči přechodných pěstounů. Proto byl hodně 

„vymazlený“.  

 Bylo jednodušší žádat o další dítě, nebo jste museli podstoupit stejné martýrium jako u Kačenky? 

Pavla: Naštěstí nám sociální pracovnice na krajském úřadu dobře poradila a rozšíření žádosti o další dítě jsme 

podali ještě před osvojením Kačenky. Takže náš spis neuzavřeli a pouze se postupně aktualizovala data a změny 

(v případě onemocnění, změny zaměstnání aj.) v průběhu dalších deseti let.  

 Jak byste charakterizovali své děti? 

Mirek: Nyní má Kačenka 4 roky, Tomášek 1 rok. 

Pavla: Katuška je od malinka čiperná, zvídavá, divoká, bystrá, taky tvrdohlavá, pořád v opozici, pár šedivých vlasů 

mi díky ní přibylo:)))), Tomášek je naopak od miminka velice klidné povahy, je jemný, učenlivý, šikovný… 
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 Plánujete další děti? Vypadáte, že máte náruč hodně širokou. 

Pavla: Ano, před osvojením Tomáška jsme rozšířili žádost o další dítě, ale žádost jsme omezili mým nástupem 

do práce. Také už nás tlačí věk. Dětí právně volných je málo, takže na krajském úřadu s námi budou spíše počítat 

v případě, kdyby Kačenka nebo Tomášek měli biologického příbuzného. Ale u Boha není nic nemožného, možná 

nás ještě jedno děťátko někde čeká …. 

Mirek: Ano, jak říká manželka, žádost je rozšířena, ale vzhledem k našemu věku to asi neklapne. 

 A nějaké slovíčko na závěr? 

Pavla: Máme krásné, zdravé, šikovné děti, jsme rodina. Jsme trochu jiná rodina, náhradní rodina, já jsem náhradní 

maminka, Mirek náhradní tatínek. Naše děti nám jednou budou klást otázky, budou přemýšlet, možná nás čeká 

trošku jiná puberta a možná také jednou naše děti budou hledat své kořeny. Doufám, že s Mirkem jim v těchto, 

pro nás rodiče jistě těžkých chvílích a situacích, budeme oporou a pomocí a taky doufám, že jako rodiče obstojíme. 

Každý den děkuji Bohu, že nám byly svěřeny právě tyto děti.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

 Moc děkuji manželům Dorňákovým za krásné svědectví a otevřenost. Mluvit o svém prožívání těžké 

skutečnosti bezdětného manželství určitě nebylo snadné – tím větší má pro nás toto svědectví hodnotu. Děkuji také 

(a možná především) za svědectví víry, za příklad toho, že Bůh má mít v našem životě přednost a Jeho vůle je 

pro nás důležitější, než i ty sebeoprávněnější a dobré lidské tužby. Mnohdy pro nás není snadné toto přijmout. 

Rozšířit své srdce a přijmout dítě cizí je určitě cesta nanejvýš správná. Katechismus nám říká: „Evangelium 

ukazuje, že tělesná neplodnost není absolutním zlem. Manželé, kteří vyčerpali oprávněné lékařské zákroky, a přesto 

trpí neplodností, ať se spojí s křížem Pána, pramenem veškeré duchovní plodnosti. Mohou projevit svou 

velkodušnost tím, že přijmou za vlastní opuštěné děti anebo že budou konat významné služby ve prospěch 

bližních.“ KKC 2379 

 Myslím tu ale i na ty rodiče, kteří pod tíhou situace přijali nabídku současné medicíny a podstoupili umělé 

oplodnění. Někteří z nich trpí pocitem méněcennosti, protože „nedosáhli na vysoko položenou laťku“ a „dosáhli 

svého“ přes vědomí, že je to v rozporu s katolickou morálkou. Někteří zase na tom nevidí nic zlého. Ani jeden 

z těchto postojů není správný. Umělé oplodnění je z mnoha důvodů mravně nepřijatelné. A je třeba to říci jasně. 

Podobně z pohledu katolické morálky je špatná i (v rozhovoru zmíněná) metoda inseminace. (Je to ale mnohem 

méně závažné pochybení, protože nepůsobí ničení už oplodněných vaječných buněk). Církev ale přistupuje k těmto 

rodičům a dětem s úctou a velkorysostí. Tam, kde se jednalo o vědomé a dobrovolné přestoupení přikázání, je třeba 

to přiznat jako hřích. Nikdy ale tyto lidi neodsuzujeme, vždyť jejich motivací není zloba či nenávist. Spíše 

motivujeme k jednání lepšímu či ušlechtilejšímu, než to, které se nabízí v klinikách. Dítě počaté in vitro je stejně 

milovaným Božím dítětem jako každé jiné. Církev v těchto případech neukládá (jak si někteří myslí) žádný 

církevní trest (jako např. v případě potratu, kdy hřích je spojen automaticky s trestem exkomunikace). Jednoznačně 

se jedná o odmítnutí „metody“, ale zároveň o shovívavost a velkorysost vůči lidem, kteří v daném okamžiku 

„nemají na heroismus“ a zvítězí v nich touha mít přes všechno „vlastní“ dítě.  

 Setkáváme se ale někdy s dotazem mladých žen: mohu darovat nebo dokonce prodat „vlastní vajíčko“? 

Prý za to kliniky dobře platí... O takovýchto jednáních jako darování spermatu nebo vaječné buňky, propůjčení 

dělohy, oplodnění od jiného dárce církev říká, že je to jednání „těžce amorální“. Zvlášť, když jsou ve hře peníze. 

Tu je náš postoj mnohem razantnější.  

 Pokud si chcete o tom přečíst více, hledejte v Katechismu (KKC 2373-2379) či na internetu na stránkách 

www.pastorace.cz, kde najdete Instrukci Kongregace pro nauku víry: O úctě k lidskému životu v jeho počátcích 

a o důstojnosti; odpovědi na některé otázky dneška (1987). Mnohé otázky jsou zodpovězené srozumitelně  

a z katolického pohledu i např. na stránkách www.vira.cz 

 Cítil jsem, že je třeba přidat toto dovysvětlení. Na konec ještě jednou velmi děkuji za krásný a povzbudivý 

rozhovor. Snad bude inspirací či podporou pro všechny, kteří se ocitnou v podobné situaci. A nám všem ať pomůže 

vždy volit neto, co se nám zdá dobré, ale to, co je lepší, protože je Boží, i když náročné.  

P. Slawomir 
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ DĚKANÁTU 

 

Zdravíme vás na začátku nového školního roku a chtěli bychom se s vámi podělit o několik věcí. Nejdříve 

chceme ty mladší seznámit se dvěma časopisy, které můžete najít ve svých kostelích nebo si je vyžádat u svých 

kněží, a pak ty starší a mladé seznámit s tím, co nás v novém roce čeká. 

 

„Tarsicius“ – časopis /NEJEN / pro kluky u oltáře 

Tarsicius je časopis určený především 

ministrantům, ale je tam spousta užitečných informací a 

zajímavostí pro všechny kluky, ve věku 7 – 17 let. 

Časopis je rozdělený do několika částí (společné 

stránky, stránky pro mazánky, stránky pro mazáky a 

stránky pro borce). Každá část má i svoji barvu a 

v časopise samotném pak tyto části najdete snadno podle čísel jednotlivých stránek. Dá se tak snadno najít část, 

která je nejvhodnější pro vašeho syna. Bylo by také dobré vzít časopis a nejdřív ho prolistovat spolu se synem, 

aby se v něm uměl dobře orientovat. 

V každém časopise najdete zajímavý rozhovor, slovo a pozdrav biskupa, komiks, fotoromán, články o mši 

svaté a mnoho dalších článků o různých zajímavostech. Součástí jsou i pozvánky na různé akce a možnost zúčastnit 

se soutěže. 

Více informací si můžete dohledat na stránkách www.tarsicius.cz 

 

„In“ – dívčí svět 

Tento časopis je určený dívkám. Je plný toho, co dívky prožívají a co je 

zajímá. Najdou zde zajímavé rozhovory, články týkající se různých oblastí 

života (módy, showbyznysu, kultury, cestování, náboženství). Mohou zde najít 

spoustu inspirace pro svůj život, najít odpovědi na někdy i velmi osobní otázky, 

najít pozvánky na různé akce a také se zúčastnit soutěží.  

Časopis jim pomáhá podívat se na sebe i svět kolem také pohledem víry. 

Víc informací na www.in.cz 

 

Rok 2014/2015 pro mládež děkanátu 

Pravidelné akce: 

Spolčo – každý pátek v 19:00 na farním středisku v Šumperku. 

Adorace – každou první sobotu v měsíci, v 19:30 chceme pokračovat v modlitbách za mladé. První adorace 

4. 10. V kostele v Šumperku. Pokud budete chtít, můžeme se k modlitbě sejít i v jiných farnostech. 

Plánujeme společné výlety; víkendy – pro starší (Exodus), mladší (Camino); večery chval; sportování a snad něco 

dalšího  

O každé konkrétní akci byste měli být včas informováni. Pošleme vám do farností vždy pozvánku nebo 

plakát. Pro přihlášky na různé akce a pro své nejrůznější dotazy můžete využívat email:  

mladezsumperk@seznam.cz. 

Budeme se na vás, nejenom mladé ze Šumperka , těšit.  

s pozdravem animátoři děkanátu: Vašík, Danča, Zdiška a P. Petr  

http://www.tarsicius.cz/
http://www.in.cz/
mailto:mladezsumperk@seznam.cz
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Milé děti, 

od nového školního roku jsme pro vás do každého čísla Tamtamu připravili drobné úkoly, kvízy 

a tajenky. Můžete si je vyzkoušet jen tak – pro vlastní zábavu a potěšení, nebo se zapojit do soutěžení, 

své odpovědi nám poslat a počkat, zda se na vás usměje štěstí a stanete se výhercem pěkných cen.  

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let) 

Najdi a barevně zvýrazni cestu, kterou se svatý Václav dostane ke svému koni. 

 

Kategorie II. – starší děti (od 10 let) 

V měsíci září nás čeká svátek významného českého světce – sv. Václava. Zkuste potrápit svou paměť a 

vzpomenout si, co o něm víte :) 

 

1. Kdo byl otcem svatého Václava? 

a) Přemysl Oráč 

b) kníže Vratislav I. 

c) Bořivoj 

2. Jakým jazykem mluvil svatý Václav? 

a) staroslověnštinou (uměl i latinsky a řecky) 

b) češtinou 

c) polštinou 

3. S kým ze svých příbuzných měl podle legendy 

nejhlubší citový vztah? 

a) s babičkou Ludmilou 

b) s bratrem Boleslavem 

c) s otcem Vratislavem 

4. Čím je svatý Václav pro český národ? 

a) patron české země a symbol české státnosti 

b) ochránce chudých a nemocných 

c) symbol udatnosti národa 
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5. Kde byly nalezeny jeho pozůstatky? 

a) na Veleslavíně 

b) na pěti místech chrámu sv. Víta 

c) na Svaté Hoře u Příbrami 

6. Jaká jsou dvě možná data Václavovy smrti, 

která se uvádějí nejčastěji? 

a) 929 a 935 

b) 925 a 930 

c) 955 a 960 

7. Kdo byl následníkem přemyslovského trůnu 

po smrti svatého Václava? 

a) Boleslav I. 

b) Václav II. 

c) Soběslav I. 

 

 

 

 

Své odpovědi a řešení posílejte na adresu redakce nebo na email: tamtamsoutez@seznam.cz nejpozději 

do 22. září. Připište k nim i vaše jméno, věk a adresu, na kterou vám případně můžeme poslat výhru. 

Příjemné chvilky s Tamtamem . 

Eva Heiserová 

 

 

 

POUŤ K HROBU SESTRY M. PASCHALIS. 
 

Ve čtvrtek 8. 8. 2014 navštívily hrob své zavražděné spolusestry řádové 

sestry alžbětinky z Nisy. Přijel s nimi kněz z řádu oblátů P. Henryk Kaluža, který 

u hrobu k sestrám promlouval o odvaze a odhodlání sestry M. Paschalis. 

Následovala mše svatá a po ní jsme se přesunuli na faru na svačinku. Shodou 

okolností byl ve farnostech O. Milana i generální vikář O. Nuzík a O. Vojtěch 

Kološ, kteří se se sestrami setkali při prohlídce sobotínské fary. Po návštěvě 

kostela se O.Nuzík s O. Vojtěchem Kološem a O. Milanem zastavili u hrobu 

M. Paschalis a modlili jsme se za její blahořečení.  

Dana Ponížilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravsko-slezská křesťanská akademie působí v Šumperku již celou řadu let. Za posledních pět uspořádala 

v Šumperku vice než 20 přednášek s nejrůznějšími hosty. 

Do budoucna bychom se rádi zeptali, jací přednášející a jaká témata by vás zajímala. Kdo a jaké téma vás 

přivede k tomu, že na přednášku přijdete (a případně přivedete i lidi, kteří do našeho „kostelního“ světa normálně 

nepřijdou)? 

Vaše náměty na zajímavá témata přednášek či na osobnost přednášejících můžete poslat  

na e-mailovou adresu: mska.sumperk@centrum.cz nebo nás kontaktovat osobně. 

Pokud by se do práce Moravsko-slezské křesťanské akademie chtěl někdo jakkoliv zapojit, může nás rovněž 

na této e-mailové adrese kontaktovat. 

Zdenka Hlaváčová, Tomáš Havlíček  

mailto:tamtamsoutez@seznam.cz
mailto:mska.sumperk@centrum.cz
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Farizeové a zákoníci 

 
v Městě Šumbarku 

v pátém roce panování Václava Všeznalého 

 

Opravdu nevím, jak vás mám oslovit. Snad 

‚pokrytci‘? Nebo ‚slepí vůdcové‘? Či ‚obílené 

hroby‘? Tak vás nazýval Ježíš. Opravdu se nedivím, 

že jste vůči němu cítili zášť. Vždyť vás otevřeně 

napadal a urážel. Vás, kteří jste byli legitimními 

náboženskými vůdci židovského národa! Vy jste 

bděli nad čistotou víry a dodržováním ustanovení 

Zákona získaného od samého Hospodina. Vy jste byli 

pravými vykladači Thóry i Proroků. Vy jste vedli 

prostý lid v nelehké době pohanského područí. A tu 

přichází právě jeden z oněch nevzdělaných 

prosťáčků, spílá vám, znevažuje vaši autoritu a vybízí 

ke vzpouře. Nemohli jste jednat jinak; museli jste této 

akutní hrozbě čelit. Vlastně se divím vaší trpělivosti, 

s jakou jste po tři léta zkoumali toto nové učení a 

snažili se mu porozumět. Vysílali jste k Ježíšovi 

posly a pokoušeli se s ním diskutovat. Bylo to marné; 

jako by hovořil jiným jazykem. Škody, které působil 

mezi lidem – mezi vaším lidem –, narůstaly a vy jste 

museli zasáhnout. Leč ani po smrti tohoto 

samozvaného proroka jeho učení nezaniklo, nýbrž se 

rozšířilo do celého tehdy známého světa.  

Nikdy jste nepochopili, co jste udělali špatně. 

Postupovali jste podle svého nejlepšího vědomí i 

svědomí. Nepochopili jste Ježíšovu ani naši zášť. Rád 

bych vám nabídl možné vysvětlení. 

To, co vám měl Ježíš nejvíce za zlé, bylo to, 

že jste deformovali obraz jeho božského Otce. Přísně 

jste se vyhýbali jakémukoli náznaku modloslužby, a 

tak jste se vůbec neodvažovali spodobnit ani jediného 

pravého Boha. Neuvědomili jste si, že k tomu 

nepotřebujete barvy nebo sochařský materiál. Svou 

představu o Bohu jste vtělili do psaných i 

tradovaných zákonů, předpisů, výkladů – do slov. 

Bez ohledu na to, že jste přitom vyšli z Bohem 

inspirovaných textů, jste se dopustili brutálního 

zkreslení. Namísto Boha, jehož hlavním atributem je 

milosrdná láska, jste hlásali nejvýš spravedlivého 

soudce, který dobré odměňuje a zlé trestá. Nedosti 

na tom; vytvořili jste sofistikovaný systém, jak si 

zajistit Boží přízeň zachováváním zhusta 

nesmyslných příkazů a nařízení. A tento ubohý a 

navýsost lidský pokus znásilnit Boží přesažnost a 

dynamiku lásky jste povýšili na normu; nutnou a 

postačující podmínku dosažení spásy. Kolik 

nepochopení a pýchy se skrývá v tomto postoji! 

Odvrhli jste velkorysý nezasloužený 

(a nezasloužitelný) dar a nahradili jste jej trhoveckým 

kšeftováním. Zamítli jste přílišnou (Boží) 

benevolenci a stanovili vlastní pravidla spásy. 

Namísto dětské oddanosti a odevzdanosti jste nabídli 

domnělé zásluhy. A to vše jste učinili z pozice 

(Bohem) pověřených náboženských vůdců a svedli 

tak všechny svěřené na scestí. To byl hlavní důvod 

Ježíšova rozhořčení.  

Jsem zvědav na vaši reakci. Musí být 

opravdu tragické zjistit, že jsem se celý život mýlil a 

(v dobré víře) hlásal pravý opak toho, k čemu jsem 

byl povolán. Přesto musí být zároveň nanejvýš 

osvobozující poznání, že ani tyto škody nejsou fatální 

a Bůh má dostatek prostředků jak je napravit a 

překonat.  

Čekal jsem vše: hněv, zoufání, pláč, 

výmluvy, stud. Nenapadla mě jediná reakce – váš 

smích. Nyní jsem to já, kdo ničemu nerozumí. Jak se 

po tom všem můžete ještě smát? Že se smějete nám? 

A proč? Co to říkáte?? 

Opravdu si myslíte, že to po všech těch 

staletích děláme pořád stejně jako vy? 

Pavel Obluk 

 

POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU 
 

V sobotu 13. 9. 2014 zveme všechny poutníky  

na Vřesovou studánku, kde bude ve 14.30 sloužena mše svatá. 

 

 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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ŠUMPERŠTÍ SKAUTI MEZI SEBE VÍTAJÍ NOVÉ KAMARÁDY. 
 

Chlapecký vlčácký oddíl zve zájemce na zahajovací schůzku dne 8. září v 17:00 před skautské klubovny 

na nám. Jana Zajíce 11 (areál bývalých kasáren). 

Přijímáme kluky z prvních, druhých a třetích tříd. Nabízíme schůzky plné zajímavých her, dobrodružné 

jednodenní i vícedenní výpravy do šumperského okolí, ale i do vzdálenějších míst, a hlavně letní stanový tábor. 

Program je zaměřen na všestranný rozvoj a poznávání přírody a postaven na tradičních skautských základech, 

jako jsou přátelství, zodpovědnost a samostatnost. 

S případnými dotazy se nebojte obrátit na vůdce oddílu Ondřeje Hampla na adresu hampl.o@seznam.cz. 

Těšíme se na setkání s vámi Ondřej Hampl 

 

 

FARNÍ KNIHOVNA V ŠUMPERKU PO PRÁZDNINÁCH 
 

Po prázdninách vám mimo již (před prázdninami) zmíněné časopisy Rodinný život nabízíme další 

časopisy od dárců z farnosti.  Jedná se o Universum – Revue české křesťanské akademie, výběr z ročníků 2004 

– 2009; dále Naše rodina, kompletní ročníky 2007 – 2009 a 2011; pokud jej neznáte, myslím, že by se o něm dalo 

mluvit jako o časopisu pro celou rodinu – najdete tam rozhovor, čtení na pokračování, něco z kultury, kosmetiky, 

o zdraví, vaření – prostě pro každého něco. A taky jsme dostali starší Cyrilometodějské kalendáře – asi 30 kusů. 

Všechny zmíněné „novinky“ můžete mj. využít k příjemnému i poučnému naplnění postupně se prodlužujících 

večerů.  

S novým školním rokem si možná někteří dáte předsevzetí zapracovat na svých jazykových 

dovednostech, v tom případě vám nabízíme i pár knih cizojazyčných – hlavně německé, ale i polské, italské a 

anglické; najdou se tady i učebnice – esperanto, latina, angličtina, němčina – nejsou nejnovější, ale třeba vám 

některá (např. pro samouky) přijde vhod.  V neposlední řadě máme obrázkové dětské bible v němčině a 

slovenštině  

Zbývá jen připomenout, že v knihovně na vás budeme čekat jako obvykle ve čtvrtek od 17.00 

do 17.50 a v neděli po druhé mši svaté asi 15 minut, to vše počínaje nedělí 7. 9. 

Jana Pacalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Z Á Ř Í J O V É  D Ž E M O V Á N Í  
 

 

Srdečně zveme v neděli 28. září na benefiční akci Džemování. Program se uskuteční ve 14.00 na hřišti 

farního střediska. Na benefici můžete do prodeje přinést vaše zavařeniny, kompoty, marmelády (mohou být 

i zavařené klobásky či nakládaná zeleninka), prostě vše, co jste během prázdnin zpracovali na dlouhé 

zimní dny. Vaše produkty se budou jak ochutnávat (prosíme o menší skleničku toho, co se vám opravdu 

nejvíce povedlo), tak prodávat (množství záleží na Vás). Výtěžek z prodeje bude použit na podporu 

adoptovaného chlapce z Haiti.    

 

Srdečně zvou organizátoři benefice  - Hana Havlíčková, Hana Heiserová, Jana Valentová a Lenka Špatná 
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 JAZYKOVÉ KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15 

Místo konání: Farní středisko, Šumperk 

Účastnický poplatek: angličtina – 1 105,- Kč (17 lekcí za pol.); francouzština – 1 040,- Kč (16 lekcí za pol.); 

němčina – 1 170,- Kč hod (18 lekcí za pol.) Kurz bude otevřen při minimální kapacitě 6 osob.  

Kurzy začínají v týdnu od 15. září!!! 

Angličtina pro začátečníky I. 

Mgr. Alice Jurčíková – úterý 16:15. – 17:15 

Angličtina pro začátečníky II. 

Mgr. Petra Janíčková – úterý 16:15. – 17:15 

Angličtina pro mírně pokročilé 

Mgr. Petra Janíčková – úterý 17:30 – 18:30 

Němčina pro začátečníky 

Mgr. Alice Jurčíková – čtvrtek – 15:30 – 16:30 

Francouzština pro začátečníky 

Mgr. Jana Valentová – pondělí – 16:30 – 17:30 

 

 

 PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17:00 na farním středisku. Začínáme 23. září. 

Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené pod koordinací Ivy Sovadinové. První poprázdninové 

setkání se uskuteční v pondělí 8. září 10:30 – 12:00 u Sovadinů. Pro děti je zajištěn tvořivý program. 

Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16:30 na farním středisku s Ing. Marií Vychopeňovou. 

Účastnický poplatek 30 Kč/hod. 

Programy začínají v týdnu od 22. září! 

 

 PROGRAMY PRO DĚTI 

Sedmikrásek -  pro rodiče na RD a jejich děti – středa – 9:30 – 11:30 na farním středisku.  

Divadelní kroužek – pro děti od 7 do 14 let, ve čtvrtek od 15:30 do 16:30. Děti si osvojí techniku dramatiky, 

nacvičí krátké divadelní představení, naučí se využívat kulis či rekvizit netradičním způsobem. Lektorka – Mgr. 

Lenka Špatná. 

Dopoledne s pohádkou - setkávání určené pro předškolní a mladší školní děti (4 - 8) jedenkrát měsíčně vždy 

v sobotu dopoledne. Lektorka – Mgr. Hanka Heiserová. Účastnický poplatek 20 Kč/hod. 

Hlídání dětí – po domluvě je možno zajistit příležitostné hlídání dětí. Tel. 731 402 395. 

Programy začínají v týdnu od 22. září! 

 

 ČÍTÁRNA 

V rámci tohoto projektu bude probíhat tzv. „koloběh knih“. Knihy si můžete zapůjčit k přečtení na místě, vyměnit 

za jiné či si nějakou přímo odnést domů. V rámci této čítárny je možné posedět na příjemném místě, nechat se 

občerstvit (kávou, čajem, drobnými pochutinami apod.), pročíst si zajímavou literaturu či si pouze najít „tu svou 

knihu“ a odnést si ji domů. Vše bude fungovat formou dobrovolného příspěvku. 

Začínáme v úterý 7. října na M. R. Štefánika 26, vchod z místa bývalé banky. 

 

Nejbližší programy: 

Úterý 7. října 9:00 program pro maminky s dětmi – „Vyrob si své obrázkové leporelo“ 

(výstavka dětských leporel, čtení dětské pohádky, výtvarný program, půjčování knížek, možnost drobného 

občerstvení) 

Pátek 13. října 19:00 – Veselé předčítání z neméně veselých knih. 

Následuje posezení u kytary v režii Františka Soukupa. 

Středa 21. října9:00 program pro maminky s dětmi – vytváření zpěvníčku s ukolébavkami. 

(seznámení se s nejznámějšími dětskými ukolébavkami, hudební produkce některých ukolébavek, výtvarný 

program, půjčování knížek, možnost drobného občerstvení) 

Po celý říjen si můžete prohlédnout vystavované obrazy studentky scénografie Elišky Soukupové. 

 

POKUD MÁTE DOMA KNIHY, KTERÉ JE VÁM LÍTO VYHODIT, PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT TÍM, 

ŽE JE PŘINESETE (NEJVÝŠE 20 KUSŮ) – RŮZNÉ ŽÁNRY: BELETRIE, PRO DĚTI, VZDĚLÁVACÍ, 

RODINNÁ TEMATIKA, DUCHOVNÍ ČETBA – NA ADRESU M. R. ŠTEFÁNIKA 26, 

TEL. KONTAKT - 731 402 395.  
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DEN CHARITY 

 
Den charity připadá letos 

na 27. 9., kdy katolická církev slaví 

památku sv. Vincence z Paula. 

 

Za Charitu Šumperk, její uživatele, 

donátory a příznivce bude také 

sloužena mše svatá 28. 9. 2014 v 9:00 

hod v kostele sv. Jana Křtitele 

v Šumperku. 

 

Vincenc z Paula (de Paul), kněz, který 

zasvětil život práci pro nejchudší. Za 

válek 1648-53 např. zorganizoval 

rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje 

– za pomoci tištěných letáků se 

zprávami o utrpení zbídačeného 

obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly 

spěšně nakoupeny potraviny a šaty a pomocí misionářů rozdávány 

chudým v postižených oblastech. Vincenc založil řadu charitativní 

organizací - zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou 

de Marillac, která byla později rovněž svatořečena) a Kongregace 

kněží misionářů (lazaristé). 
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NOVÁ BUDOVA CHARITY 

 
 

Charita Šumperk se během měsíce května tohoto roku přestěhovala do nové budovy.  Připomeňme si, 

že Charita v Šumperku působí od roku 1992 a spolu se vzrůstajícím počtem klientů i zaměstnanců měnila svá 

působiště v pronajatých prostorách na ulicích Vančurova, 8. května a Žerotínova. Organizace se přestěhovala 

z poslední uvedené ulice, kde byla v nevyhovujících, tmavých a vlhkých prostorech. 

V nové budově, která patří Charitě Šumperk – jedná se o církevní majetek – našlo zázemí téměř 

40 charitních pracovníků, kteří ročně poslouží více než 800 potřebným z děkanátu Šumperk.  

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na získání a opravě budovy, především členům Rady 

Charity Šumperk, zaměstnancům Charity Šumperk i všem, kteří podporují charitní dílo pravidelnou modlitbou. 

Srdečně zvu na slavnostní otevření nové budovy Charity Šumperk, které bude spojeno s požehnáním objektu 

Otcem Arcibiskupem. Akce se uskuteční 22. 9. 2014 ve 14 h na adrese Jeremenkova 7 v Šumperku. 

 

M. Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk 

 

 

 

 

 

 

VERNÍŘOVICE 

 
Poutní mše sv. ke sv. Matouši  

se koná v sobotu 20. 9. 2014 v 16 hodin. 

 

SRDEČNĚ ZVEME! 
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… KDE SLZY ČISTÍ DUŠI 
 

Pro mnohé poutníky je Medjugorje místem, kam putují za senzací. Pro mě ale, která jsem loni poprvé 

zažila neopakovatelnou atmosféru Mladifestu, je to místo, kam  jezdím načerpat... 

Už dlouho jsem se těšila na ten týden. Na týden, kdy se oprostíte od každodenních starostí, povinností a 

soustředíte se prostě jen na Něj...na Přítele, pro kterého si kolikrát v každodenním shonu vyšetříte jen pár minut. 

A tady s Ním můžete prožít tak mnoho … 

Program festivalu může pro nezasvěcené vypadat dost nudně: přednášky, svědectví, modlitba růžence, 

mše svatá, adorace – pořád dokola... 

Skutečnost je ale jiná. Každý den je totiž „okořeněn“ něčím speciálním. 

Letošní Mladifest přinesl několik novinek. Některé z nich se mě obzvlášť dotkly. 

Už od druhého dne se nedaleko pódia objevila široká role povoskovaného plátna, na které jste fixem 

mohli napsat poděkování, modlitby, prosby za sebe i druhé. Kolemjdoucí by si řekl, na co se tady několik dní 

pořád stojí fronta … 

A tak tam stály 

děti, které tak tak dosáhly 

na plátno a sotva uměly 

psát (jak roztomilá byla 

přání narození dalšího 

sourozence či práce pro 

tatínka), ale hlavně 

dospělí … těch ran, 

trápení, ale i radostí a 

poděkování co se tady 

napsalo. Vždyť každý den 

se mše zúčastnilo 50 – 60 

000 lidí z 60 států. Silným 

okamžikem pak bylo 

přinášení – obětování 

tohoto plátna během 

závěrečné večerní mše. Za 

zvuku smyčců dobrovolníci začali rozvíjet plátno v rohu areálu, nesli jej za okraje ve dvojicích nad hlavou a 

pochodovali desítky metrů směrem k obětnímu stolu. Tak se napříč celým areálem pomalu vinul bílý pruh, bílé 

plátno popsané barevnými prosbami – dokonce i z rubové strany. A zatímco začátek plátna už byl v cíli u kněží 

a dobrovolníci jej pomalu skládali před obětní stůl, konec plátna byl v nedohlednu. Právě v těchto několika 

minutách jsme si všichni uvědomovali závažnost tohoto okamžiku, také to, proč tu v Medjugorje jsme..., 

a doufali, že vše, oč jsme prosili, bude, pokud je to Boží vůle, vyslyšeno. A tak jste do té zvláštní tklivé hry 

smyčců mohli zaslechnout jen tichý pláč, utírání slz a vytušit cosi „nadpozemského“. 

Dalším krásným okamžikem určitě byla modlitba se svíčkami, kdy jediný kněz přinesl od oltáře 

zažehnutou svíci, světlo postupně předal dalším kněžím a ti jej šířili dál mezi lidi. Areál se tak z hluboké tmy 

během pár minut postupně probudil k životu a rozzářil. 

Nádherná byla i modlitba kněží nad lidem. Kněží sestoupili z pódia od oltáře mezi lidi a jako bílé oltářní 

paprsky zářili v již setmělých uličkách a se zdviženýma rukama žehnali lidem. Jak bylo řečeno na jedné 

z přednášek – člověk si více uvědomil, že kněžské požehnání má nejmocnější účinek, jaký můžeme během života 

obdržet. 

Takových okamžiků bylo víc...  Těžko se popisují niterné pocity, které tam v Medjugorii zažíváte. 

A pokud máte opravdu otevřené srdce, máte šanci očistit vlastní duši, zažít pokoj, který dává jen On. 

Jana Bieliková 
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JAK JSEM MACHROVALA  

 
Blížila se naše pouť k sv. Vavřinci a já 

pyšně prohlásila: po tom co jsme „zvládli“ primici, 

je pouť a příprava pouťového pohoštění 

„brnkačka“. Nebudu Vás unavovat nečekanými 

obtížemi před poutí, zaměřím se na vlastní den 

poutě. 

V neděli jsem zaspala. Všichni byli 

v klídku, jen Tonda si věrně, jako vždy, plnil své 

povinnosti – ovařoval kýtu, roztápěl grill… 

Byla jsem naší Martičkou vzbuzena ve tři 

čtvrtě na devět a už se ozýval zvonek. První paní 

z farnosti nesla cukroví. Málem v noční košili jsem 

jí běžela otevřít. Snídaně v chvatu, honem 

rozdělovat cukroví na talíře, porcovat sýr a připravit obložené talíře. Pomáhali všichni. 

 Vše je hotovo. Dcery už zkouší na kůru kostela s Inkou a jejími dcerami hudební doprovod, fara 

prázdná, zbývá jen, abych zkontrolovala vchody, zda jsou zamčené. Pro něco se vracím do bytu a vtom zvoní 

telefon. Mám ho vzít? Kdo co může chtít? Teď pět minut před mší sv.? Nakonec ho beru a krev mi tuhne 

v žilách. Volají z Domova seniorů v Sobotíně, zda si tedy přijedeme pro domluvené seniory, aby se mohli 

zúčastnit mše sv. Omlouvám se, že jsem zapomněla a hned vyrážím. Pomáhám jim do auta. Jede jedna paní a 

dva pánové.  Před farou je naštěstí místo. Parkuji a doprovázím je do kostela. I místo jako bychom měli 

nachystané. Přijíždíme na Sláva Bohu. 

Senioři jsou šťastní, já tuhnu podruhé. Kdo 

bude číst druhé čtení? Je to na mně jako 

vždy anebo to domluvili s někým jiným, 

když jsem přede mší sv. nepřišla do 

sakristie?? A kolik má žalm slok? Nakonec 

odhaduji, že čtení mám číst já, při třetí 

odpovědi žalmu se jdu nachystat 

pod kazatelnu. Po žalmu se nikdo jiný 

nezvedá, tak jdu k ambonu. Ale ouha. 

V lekcionáři je připraveno pouze první 

čtení, žalm a evangelium. Kde je druhé 

čtení? Roste ve mně panika, posílám 

zoufalé pohledy směrem k ambonu, kde 

O. Martin Sekanina a můj muž – jáhen nic 

netušíce, usebrání očekávají četbu Božího 

slova. Záhy můj muž pochopí a jde mě 

zachránit. Druhé čtení je přece založeno 

bílou šňůrkou. Jak jednoduché.  

To je tak, když člověk machruje. 

  Mše sv. byla krásná, slavnostní, 

občerstvení chutnalo a věřím, že hosté 

odcházeli spokojeni.  Pěknou tečkou bylo 

posezení nás farníků s O. Milanem na 

závěr, kdy se vytahovaly staré historky 

úsměvné i poučné. 

Dana Ponížilová 

D
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AZELIE A LUDVÍK MARTINOVI 
 
(Azelie: * 23. 12. 1831, Gandelain – † 28. 8. 1877, Alençon, Francie) 

(Ludvík: * 22. 8. 1823, Bordeaux – † 29. 7. 1894, Saint Sebastien de Morsent, Francie) 

 

Blahoslavení manželé Ludvík a Azelie Martinovi (rodiče sv. Terezie z Lisieux) nejdříve oba toužili po řeholním 

životě, ale pak poznali, že si Bůh od nich přeje službu skrze manželský život. Měli 9 dětí, z nichž 4 brzy zemřely, 

a 5 dcer se stalo řeholnicemi. Papež Pius X. tyto rodiče nazval největšími mezi moderními světci. A kardinál José 

SaraivaMartins při jejich blahořečení dne 19. 10. 2008 o nich řekl: „Dovedli na základě evangelia své manželské 

povolání až k hrdinství. Neváhali být sami k sobě tvrdí, aby dosáhli nebeského království. A tím se stali světlem 

světu. Tajemství úspěchu jejich křesťanského života spočívalo v úctě k Bohu a v plnění jeho vůle, o jejíž poznání 

upřímně prosili, hledali ji a bez zdráhání se jí podřizovali.“ Martyrologium připomíná jejich památku jednotlivě 

v den úmrtí a společně bývá také uváděna 13. července, jenž byl jejich svatebním dnem. Dá se očekávat, že se tito 

manželé stanou patrony manželských párů a rodičů těch, kteří se ocitnou v blízkosti smrti, i soukromých 

podnikatelů, zejména v oborech, kterými se manželé zabývali.  

Ludvík a Azelie (Zélie) 

se vzali jen tři měsíce od svého 

prvního setkání, dne 13. 7. 1858. 

Prožili spolu devatenáct let 

manželství. V rozmezí let 1860–

1873 se jim narodilo devět dětí, 

z nichž čtyři předčasně zemřely. 

Vychovali pět dcer: Marii, Pavlínu, 

Leonii, Celinu a Terezii. Oba měli 

mnoho společného. Pocházeli 

z rodin vojáků. Byli velmi zbožní 

a oba se marně snažili o vstup do 

kláštera, Ludvík byl odmítnut 

benediktiny pro nedostatečné 

vzdělání – neznalost latiny, Zélie 

vincentkami – snad pro své zdraví. 

Oba byli lidmi práce, Ludvík byl 

vyučen hodinářem a měl hodinářství a klenotnictví; Zélie spolu se sestrou vybudovala už ve svých dvaceti letech 

podnik s alençonskými krajkami.  

Ale také tu bylo hodně rozdílného. Ludvíkovi čtyři sourozenci brzy zemřeli. Jeho dětství bylo 

poznamenáno stěhováním z jedné posádky do druhé, ale bylo harmonické; Ludvíkův otec byl velmi zbožný 

a materiálně byli dobře zabezpečeni. Zélie psala o svém dětství, že „bylo ponuré jako pohřební rubáš“. Otec byl 

hrubší a matka málo citlivá, nadměrně přísná. Neměla ani panenky, ale zato měla sourozence – orok starší sestru 

Élise, která se později stala řeholnicí, a o deset let mladšího bratra Isidora, vystudovaného lékárníka. Sourozenci 

se milovali a drželi celý život při sobě.  

Zélie byla v dospívání často nemocná a trpěla migrénami, vyrostla z ní úzkostná mladá žena, již její 

manžel musel často utěšovat a připomínat, aby se tolik netrápila. Byla též velmi vitální, energická a vytrvalá, 

o čemž svědčí nejen úspěch jejího podnikání, ale celý další život. Díky bohaté korespondenci hlavně se 

sourozenci máme dostatek materiálu o jejím životě, zachovalo se přes 200 dopisů. Ludvík byl spíše méně 

společenský, tišší, introvert, s přezdívkou „rybář Martin“, miloval rybaření, hory, přírodu, ale i hudbu, malování, 

četbu, klidnou hodinářskou práci. Byl velmi citlivý, při přijímání někdy plakal. Ve svých rozdílech se vzájemně 

doplňovali. To hlavní, v čem se shodovali před svatbou, byla touha dát Boha na první místo ve svém životě. Zélie 

prohlašovala: „Chci se stát svatou.“ 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
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Ve své hluboké zbožnosti zpočátku uvažovali o životě 

v panenském manželství a své první dítě v té době adoptovali. 

Jejich láska se rozvíjela abyla plná něhy a touhy po sobě 

při odloučení. Přestože byli už při svatbě celkem zabezpečeni, 

pracovali dále oba dva, později už jen v podnikání s krajkami. 

Zélii dlouho trvalo, než nalezla správný rytmus, jak vše sloučit, 

aby nebyla, jak se sama nazvala, „politováníhodnou otrokyní“, 

když bylo hodně zakázek, a netrápila se nad svými dělnicemi, 

když zakázky nebyly. Majetek sloužil nejen k zabezpečení 

rodiny, ale i chudým, církvi, pomoci potřebným. Přednost měl 

ale vždy Bůh. Oba byli denně na brzké mši svaté zvané mše 

chudých (kteří museli jít pak do práce), víckrát týdně přistupovali 

k sv. přijímání, což v té době bylo výjimečné, hodně se modlili, 

žili s Bohem a pro Boha. Do života rodiny patřily i poutě 

a podpora farnosti; nenápadné, ale vytrvalé věrné stání za církví 

i v politicky nepříznivých dobách. Jednou byl Ludvík málem 

zatčen pro křížek na šatech po návratu z pouti. Nebyla to idylická 

doba pro církev ve Francii. 

Dětem se manželé věnovali s láskou a náročností. Ludvík 

měl pro každou dcerku jinou přezdívku, Marie byla jeho 

Diamant, Pauline – jeho Perla, Leonie – jeho Dobré Srdíčko, Céline – jeho Nebojácná a Thérese – jeho Malá 

Královna. Výchova byla vyvážená, i když samozřejmě poznamenaná dobovými vlivy. Toužili mít více dětí. Zélie 

o sobě psala, že je zblázněná do dětí, ale v r. 1865 našla nádor v prsu a od té doby nemohla kojit. Následující děti 

jsou proto po narození dávány kojné. Je to jednak bolest pro matku, jednak pro děti problém s vazbou 

na mateřskou osobu. Tři děti zemřely do jednoho roku věku. Těžkou ranou je i smrt už pětileté dcerky Helenky. 

Poslední z dětí je Terezie číslo dvě, narozená r. 1873. Nemoc paní Zélie plně propukne v r. 1877. Odevzdává se 

Bohu; její slova, že „Bůh absolutně nic nečiní pro sebe“, ukazují, k jakému hlubokému porozumění Boží lásky 

dospěla. Uzdravení se nedočkala, přestože za ně jela prosit do Lurd. Když v šestačtyřiceti letech umírá, byly 

Terezičce teprve čtyři roky. Po manželčině smrti se Ludvík Martin s děvčaty přestěhoval do Lisieux, kde žil 

Zeliin bratr Isidor a o dcery mu pomáhala pečovat příbuzná Celina Furnetová.  

Zbožný život rodičů vytvořil základ pro povolání všech jejich dcer do řádového stavu. Přesto jedna z dcer 

–Leonie– působila manželům starosti. Už vzhledem byla jiná – jediná světlovlasá v rodině. Vyvíjela se pomalu, 

opožděná psychomotoricky, a zůstala vždy poněkud zaostalá, navíc s povahovými zvláštnostmi. Leonie trpěla 

od malička těžkým ekzémem, mívala časté úrazy pro nemotornost. Dnes by byla klientkou lékařů a psychologů. 

Leonie se pokoušela opakovaně 

neúspěšně o řádový život, jedenkrát 

u klarisek, dvakrát u visitantek, vždy po 

několika měsících odešla. Teprve 

napočtvrté uspěla a stala se sestrou 

visitantkou (byl to její třetí pokus 

ve stejném klášteře). Zůstala vždy spíše 

pomocnicí, sestrou vzadu. Ale jako 

jediná ze sester Terezky byla spontánně 

uctívána lidem a je zahájen diecézní 

proces svatořečení – té, která se tak 

lišila odsvých energických 

tmavovlasých nadaných sester, které se 

staly všechny karmelitkami, dokonce 

jedna představenou a jiná velikou 

svatou a církevní učitelkou.  
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Po smrti manželky se Ludvík věnoval cele rodině. Ač své dcery miloval, odevzdával je jednu po druhé 

Bohu. Přeskočme nyní do závěru Ludvíkova života. Je totiž pro nás velmi poučný. Poté, co i Celina oznámí otci 

rozhodnutí vstoupit na Karmel (Leonie je právě v klášteře), v r. 1888 po pouti k hrobu své ženy se pan Martin 

v modlitbě nabídne Bohu v oběť, protože je tak šťastný – a od května začíná pouť kříže. Objevují se potíže, které 

jsou zapříčiněny cévní sklerózou a postupným selháváním ledvin (drobnou mrtvičku měl už před poutí do Říma 

s dcerami). Od června nastoupí halucinace, domnívá se, že je válka, utíká z domova. Dne 12. 2. 1889 Ludvík 

v silném blouznění o revoluci jde se střelnou zbraní bránit své dcery na Karmel, stává se už nebezpečným a musí 

být internován v psychiatrické léčebně Dobrého Spasitele v Caen. Terezka přesto tento den zařadí mezi své dny 

velké milosti. 

Je-li dnes stále ještě psychická nemoc společensky stigmatizující, oč více tehdy. Skutečné léky se 

objevují až v druhé polovině dvacátého století. A navíc tehdy téměř většina pacientů psychiatrických léčeben 

trpěla progresivní paralýzou – následkem syfilis. Dovedete si jistě představit řeči klevetnic v Lisieux: Syfilis? Že 

by? Nebo z toho pánbíčkaření? A z toho, že pustil děti do kláštera? A přece – ani psychická porucha (třeba 

neurotické potíže, úzkostnost, přecitlivělost atd.) ani psychická závažná nemoc ani život v psychiatrické léčebně 

nejsou překážkou svatosti. I deformované myšlení Ludvíka směřuje stále k Bohu a ve svých jasných chvilkách 

svůj život v léčebně přijímá a dle svých sil apoštoluje tím, jak vše vnímá jako vůli Boží. Samozřejmě to není 

idylické, mívá stavy neklidu, blouznění – a zase klidnější dny. Ve světlých chvílích říkal: „Byl jsem vždy zvyklý 

poroučet a nyní jsem přinucen poslouchat. Nikdy jsem v životě neměl pokoření, potřeboval jsem alespoň jedno.“ 

Nakonec nebezpečné stavy vymizí, nicméně přidává se ochrnutí nohou, takže je propuštěn a umírá dne 29. 7. 

1894 doma. I když ho opustilo jasné myšlení a paměť, zůstaly rysy laskavosti a kontemplativní duše i přijímání 

Boží vůle. Co víc je svatost? 

V čem všem nám manželé Martinovi mohou sloužit 

k rozjímání: Co s rozdíly povah v manželství; k čemu nám slouží 

– k boji, nebo k vzájemnému doplňování? Snažíme se dát Boha na 

prvé místo, aniž bychom umenšili lásku manželů a teplo domova? 

Jak bojujeme se sladěním práce – podnikání, rodiny a Boha? Jak 

přijímáme jiné dítě? Oč se hlavně bojíme? Jaká je náš vztah 

k psychickým poruchám a nemocem, naše předsudky a strachy? 

Prosme o milost vidět podstatné – přijímání Boží vůle, 

cestu ke svatosti, a zároveň o to, abychom neopomíjeli lásku 

v manželství a rodině. Prosme o zbavení předsudků a pomoc 

a důvěru v Boha ve všech starostech. Prosme o pomoc pro 

manželství s křížem těžkých nemocí rodičů nebo s křížem „nějak 

jiných“ dětí či s těžkým křížem psychických poruch a nemocí. 

Blahoslavení manželé Zélie a Ludvíku Martinovi, přimlouvejte se 

za nás. 

Anička Rozsívalová 

 
 

 

 

 

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU 

Jak již bylo inzerováno v prázdninovém dvojčísle Tam&Tamu, zakončíme v září cyklistickou 

sezónu výšlapem k horní nádrži vodní elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách. Ze Šumperka pojedeme 

do Vernířovic a odtud budeme stoupat přes Vlčí sedlo na Dlouhé stráně.  

Sraz bude dne 13. 9. 2014 v 8:30 hod. u hotelu Grand.  

Srdečně zve 

Jiří Novák 
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OREMUS  PRO  PAX 

„Prosme společně Boha pokoje, aby na přímluvu Panny 

Marie daroval našim dnům mír. Pane, učiň nás tvůrci 

spravedlnosti a pokoje. Maria, Královno míru, oroduj 

za nás.“ 

Takto volal před několika dny na náměstí sv. Petra 

v Římě náš papež František. Myslel na tisíce lidí 

vyhnaných válkou z domovů, děti umírající hladem, 

masakrované lidi, vojáky na bitevních polích mířící na 

druhé smrtonosnou zbraní, na nenávist, která se šíří a 

pohlcuje lidská srdce, na cynismus či lhostejnost politiků…  

Ať je to Irák, Sýrie, Gaza či Ukrajina... Ať je to 

jakékoliv místo na světě, kde nesmyslně trpí a umírají 

lidé... Všude tam jsou potřební lidé, kteří jsou tvůrci 

pokoje. Staňme se jimi i my, aniž bychom opustili místo, 

kde žijeme. Učiňme nejbližší svátek Panny Marie dnem 

modlitby, postu, dobrých skutků a laskavého slova za mír 

ve světě.  

Pondělí 8. září – svátek Narození Panny Marie – obětujme celý za mír ve světě. 

V Šumperku začneme naši modlitbu mší sv. za mír v 8.30 hod. Pak bude po celý den vystavená 

Nejsvětější svátost a naši tichou adoraci ukončí společná pobožnost v 18.00 hod. V pravé 

poledne se společně pomodlíme růženec, v 15.00 hod. budeme prosit o Boží Milosrdenství 

pro svět modlitbou korunky. Nebojme se v tento den dát Bohu svůj čas. Připojme i skutky pokání 

a milosrdenství. Může to být půst (např. o chlebu a vodě), návštěva nemocných či osamělých, 

vlídné slovo či smíření s nepřáteli nebo jakýkoliv jiný dobrý skutek. Může to být almužna nebo 

zřeknutí se něčeho, co je běžnou součástí mého života, třeba televize. Může to být pohled s 

láskou na kříž či obětování svých bolestí a nemocí. Všechno má svůj význam. A ať se stane 

protiváhou nenávisti a válek současnosti! 

 

PROŽIJME LETOŠNÍ SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE JAKO NÁŠ  

DĚKANÁTNÍ DEN MODLITBY ZA MÍR!  „BLAHOSLAVENÍ TVŮRCI POKOJE, 

NEBOŤ ONI BUDOU NAZVÁNI BOŽÍMI SYNY (MT 5,9) 

P. Slawomir 

P. Petr 
 

V OSTATNÍCH FARNOSTECH DĚKANÁTU BUDE MODLITBA ZA MÍR 8.  9. PROBÍHAT TAKTO: 

 

BRATRUŠOV  mše svatá v 16:45 hod.   

NOVÝ MALÍN   mše svatá v 19:00. hod. 

RAPOTÍN        15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství, 15:00 – 18:00 tichá adorace,  

     18:15 – mše svatá  

VELKÉ LOSINY  mše svatá v 17.00 hod. 
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PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

 

Neviditelná ruka politiky má i svůj lidský rozměr 

  

Je to už pěkná řádka let, co jsem v kruhu přátel poprvé vyprávěl některé příhody ze svého 

diplomatického povolání. Už tenkrát padl návrh, že by stálo za to je sepsat. Ano, vždyť ani ty nejlépe 

vymyšlené příběhy se nemohou vyrovnat těm, které se skutečně staly.   

 Na druhou stranu, ročně jenom v Česku vychází kolem čtrnácti tisíc knižních titulů. Mám tedy i já 

kvůli „polní trávě“ sepisovat a vydávat něco, co nakonec nebude nikdo číst? Léta plynula a já jsem nic 

podstatného v této věci nedělal. Přesto jsem si říkal, že by moha být škoda, kdyby upadly v zapomenutí 

příběhy, které poukazují na skutečnosti, jež nás přesahují a v nichž se skrývá poučení nebo sdělení trvalé 

hodnoty.  

 Deset let poté, co jsem vstoupil na diplomatický parket, to jest v  roce 2003, jsem v Římě, kde jako 

velvyslanec při Svatém stolci zastupuji Českou republiku, začal spolupracovat s českou redakcí Rádia Vatikán. 

Ze vzájemné spolupráce vzešel mimo jiné cyklus pořadů nazvaný Ze zápisníku diplomata. S ohledem na 

specifický okruh posluchačů tohoto rádia jsem se v něm zaměřil zejména na svá setkání s lidmi, kteří hledali 

Boha a kteří k němu ukazovali cestu a rovněž své zkušenosti ze světa diplomacie, jež měly jistý duchovní 

obsah. Pozitivní ohlasy posluchačů mě povzbudily natolik, že jsem se rozhodl posbírat fragmenty svých 

vzpomínek,vážných i rozmarných a dát jim konečně knižní podobu.  

 Lidé však nemilují chvástaly. Snažil jsem se tedy především věrně popsat všechny příhody tak, jak je 

uchovává má paměť. Chtěl bych v této knížce vydat svědectví pravdě, a to padni komu padni. Nepovažuji ji 

za memoáry, ale spíš za pokus přiblížit laskavému čtenáři lidský rozměr diplomatické práce. Kdokoli může být 

sběratelem příběhů. Diplomat je však sběratelem příběhů z povolání. Diplomacie už dávno není jakousi 

tajemnou společensko-politickou disciplínou, která se provozuje šeptem a v konspiraci na lesklých parketech 

diplomatických salonů a vládních předpokojů. Poslání současné diplomacie je to, čemu se pracovně říká 

neviditelná ruka politiky.  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

 

AWER TOUR s. r. o. 
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297, 

mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

Vás zve na pouť do 

SVATÉ ZEMĚ 
 

s P. Milanem Palkovičem 
 

v termínu:   22. 10.  – 29. 10. 2014 

Cena:18.760 Kč + 70 USD 
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 Její případný úspěch pak spočívá na ovládnutí společenské disciplíny, jež se nazývá sociální 

inteligence. Čím lépe a obratněji jí užíváme, tím více přispíváme k lepšímu vzájemnému porozumění nejen 

všude tam, kde něco skřípe, ale i tam, kde je zdánlivě všechno v pořádku. Nic totiž mezi lidmi není tak dobré, 

aby to nemohlo být ještě lepší. Diplomat je podle mého skromného mínění také jakýmsi logem, chodící 

vizitkou své země. Na jeho schopnostech a sociální inteligenci do značné míry závisí úspěch vysílající země  u 

země přijímající. Optimismus je pro něho povinností právě tak, jako je povinností pro každého člověka dobré 

vůle.  

 Diplomat je ale také člověk, který kromě svého poslání ještě i jinak naplňuje svůj životní příběh. 

Člověk, který má duši i tělo, rozum i cit, který patří k národu, jehož osudy sdílí a jehož budoucnost mu není 

lhostejná. Člověk, který chápe, že život je úkol, a pokouší se i ve svém poslání hledat Boha, před jehož tváří 

žije.  

 Posílám tedy tuto útlou knížku do světa. Až zájem čtenářů ukáže, do jaké míry se podařilo splnit to, 

co jsem si při psaní svých vzpomínek předsevzal: na příbězích, jež se skutečně staly, na někdy velice 

dramatických lidských osudech ukázat, že svět kolem nás se může stát o mnoho lepším, bude-li každý z nás 

usilovat o to, aby sám byl alespoň o trochu lepší. 

 

Psáno ve Vídni, v Přibyslavi, Rabatu a Římě mezi dubnem 1993 a zářím 2006 

Pavel Jajtner 

 

 

1. 

Začátky 

 Prvního ledna 1993 vznikly z bývalého Československa dva samostatné státy. Patřil jsem mezi ty, kteří 

ve Federálním shromáždění České a Slovenské Federativní republiky rozhodli ústavním zákonem a snad 

přispěli k tomu, že se tento bolestný rozchod uskutečnil kultivovaně a klidně. Tehdy mnozí z nás ještě věřili, že 

„pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Kdo si na tento ideál dnes, po třinácti letech ještě vzpomene? 

Tehdy ale odpovědnost pro mnohé z nás znamenala víc než politická kariéra. Nikdy se nepomyslel na to, co 

bude dál, až s politikou skončím. Nelituji toho. Za dlouhých zimních večerů v lednu a únoru 1993 jsem 

vyřezával hračky, četl pohádky Honzíkovi, našemu „dítěti svobody“, kterému byly necelé tři roky, a uvažoval 

jsem, čím se budu živit. Jsem koneckonců vyučený elektrikář a o svou budoucnost se bát nemusím. Kliky jsem 

nikdy neleštil a nehodlal jsem to dělat ani tehdy. 

 Koncem března 1993 mi do 

Přibyslavi zatelefonovala sekretářka 

tehdejšího ministra zahraničních věcí Josefa 

Zieleniece a sdělila mi, že se mnou její šéf 

chce hovořit. Jel jsem tedy do Prahy. 

V Černínském paláci mi pan ministr navrhl, 

zda bych přijal funkci prvního českého 

velvyslance v Rakousku. 

 „Informoval jsem se na vás a po mém 

soudu k tomu máte všechny předpoklady“, 

řekl tehdy lakonicky. 

 Pravda, maminka mě od čtyř let učila 

němčině, jazyku pro Čechy kdysi tak 

důležitému. A Fanynka Nechvátalová mi zase 

později přiblížila bohatství německé 

literatury, od Nibelungů po Heinricha Bölla. 

Alespoň tento kvalifikační předpoklad jsem 
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tedy bezpečně splňoval. Namítl jsem, že kromě jazyků o diplomacii nic nevím. 

 „Budujeme novou českou diplomacii na zelené louce a všichni se musíme učit.“ 

 „Dobrá tedy, pokusím se.“ 

 Následovaly dva měsíce školení na „zamini“- tak se familiárně říká Ministerstvu zahraničních věcí: 

základní znalosti protokolu, oběh spisů, šifra … Žádný z nás neměl diplomatickou akademii. A všichni jsme se 

museli hodně učit. Důležitější byla patrně lidská kvalifikace.  

 Před odjezdem jsem navštívil prezidenta Havla, který zdůraznil důležitost této diplomatické relace a 

vyzdvihl zásluhy paní Vášáryové. Až mnohem později jsem se dozvěděl, jak moc si přál, aby tato slovenská 

herečka přijala české občanství a pokračovala ve Vídni dál. Až mnohem později jsem pochopil, že jeho slova 

vyjadřovala pochybnost, zda se svého úkolu zhostím způsobem srovnatelným s touto hvězdou první velikosti. 

Až mnohem později jsem měl poznat, že býti disidentem na venkově nebylo zdaleka totéž jako býti disidentem 

v Praze.  

 Setkání si také vyžádal tehdejší premiér Klaus. To bylo něco mimořádného: snad pro  důležitost 

Rakouska jako souseda, nově jmenované velvyslance zval totiž jen zcela výjimečně.  

 „Tak zase jeden zhrzený senátor z krku,“ začal pan premiér.  

 Polkl jsem a čekal, co bude dál.  

 „Umíte německy?“ 

 „Mám státní jazykovou zkoušku a za totality jsem si přivydělával překlady a vyučováním tohoto 

jazyka. Je to můj jediný objektivně měřitelný kvalifikační předpoklad.“ 

 „A co další jazyky?“ 

 „Angličtina, francouzština, ruština.“  

 „Víte co je přidaná hodnota? Víte co je volný trh? Ne, abyste se choval k Rakušanům servilně. Máme 

všechny předpoklady být ve všem lepší než oni!“  

 Pak přišla řeč na kulturní témata:  

 „Kultura bude vedle ekonomiky patřit mezi priority mé mise v Rakousku, neboť zejména česká hudba 

je tím, s čím si můžeme zjednat uznání bez bázně a hany po celém světě.“  

 Když už byla řeč o hudbě, dovolil jsem si poznámku, že mám němčinu rád nejen proto, že je to jazyk 

filozofie, ale také řeč Goethova a Schillerova:  

 „Soudím, že kdyby Schiller nenapsal Ódu na radost, sotva by Beethoven mohl vytvořit tak kongeniální 

hudbu.“  

 Následoval už je premiérův nervózní pohled na hodinky a rychlé ukončení rozhovoru. 

 Nejlepší radu na cestu vstříc mému novému poslání mi před odjezdem do Vídně dal někdy v květnu 

1993 v Černínském paláci můj přítel Lojza: „Zůstaň, Pavle, vždycky sám sebou, nikdy nic nepředstírej. To by 

lidé poznali.“  

 Jak často jsem si na tebe v nejrůznějších situacích vzpomněl, Lojzíku! Zůstal jsem dodnes chlapcem 

z Vysočiny, který se nikdy nepokoušel pošetile zakrýt, že mu tak trochu čouhá sláma z bot. Nikomu – a potkal 

jsem hodně vznešené lidi – to zatím nevadilo. Moji rodiče se mi snažili poskytnout to nejlepší vzdělání, jaké 

v podmínkách komunistické perzekuce, týkající se zejména otce, mohli dát. Naučili mě, že se musím učit celý 

život. Naučili mě přistupovat s úctou ke každému, protože od každého se můžeme něčemu přiučit. Snažil jsem 

se tím vším řídit a jsem jim za to vděčný.  

 Záhy jsem poznal, že diplomat je vizitkou své země. Je-li hloupý a prázdný, pak je v očích všech, 

s nimiž se stýká – a jsou to lidé často mimořádných profesionálních i lidských kvalit, kteří to umějí poznat - 

hloupá a prázdná zem, kterou zastupuje … Platí to naštěstí i naopak. Bylo mi líto kolegů, kteří chodili na 

recepce s tlumočnicí. Bylo mi líto kolegů, jejichž jediným kvalifikačním předpokladem byla loajalita 

k čemukoli … 
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Píseň o šlechetnosti 

 Mezi nejvěrnější a nejoblíbenější čestné hosty naší ambasády patřil v době mého působení ve Vídni 

v letech 1993 – 1998 pan prezident Rudolf Kirchschläger. Měl jsem ho rád. Byl to „pan politik“, kterého jsem 

si velice vážil. Nikdy nemluvil o tom, že dobrá politika je pouze taková, v níž jsou hodnoty nadřazeny zájmům. 

Nemusel o tom mluvit. Svědčil o tom celým svým životem. Pan prezident k nám do Penzingerstrasse 11-13 

nechodil často, zdraví už mu příliš nesloužilo, ale každá jeho návštěva byla pro nás svátkem, zanechala stopu a 

přinesla ovoce. 

 Bylo to jednoho večera roku 1996 při besedě s krajany. Mé pozvání na setkání přijala také cimbálová 

muzika Hradišťan. A hrála jak o život: táhlé a zasněné i bystré a rozmarné písně moravského Slovácka, sladké 

tercie prvních a druhých houslí, úžasný cimbál, klarinet, vše v dokonalé harmonii. A ty texty: … ťažké, ťažké 

rozlúčení, když sme spolem naučení … Chvíle, kdy by člověka snad ani nebolelo odejít na druhý břeh, tam kde 

konečně spatří, co oko lidské nevidělo, ucho lidské neslyšelo a na mysl lidskou nevstoupilo … Toho večera nám 

všem bylo neskonale blaze. K takovému jiskření nedochází často, ale snad každý tehdy cítil mrazení v zádech 

… Síla osobnosti pana prezidenta a kouzlo hudebního rámce si nás podmanily.  

 Pan prezident vzpomínal na časy, kdy byl rakouským velvyslancem v Praze. Hovořil o své lásce 

tomuto městu, kterým kráčely nejen společné dějiny Čechů i Němců, ale mnoha národů dalších, vlastně celé 

dějiny Evropy; o úctě k české a slovenské kultuře, hudbě i výtvarnému umění. Uvědomil jsem si onoho večera 

to, o čem jsem později ve své praxi mohl mnohokrát osobně přesvědčit, že totiž diplomaté nemají vést jen 

chytré a zdvořilé řeči v předpokojích, ale že jsou především povoláni být vizitkou své země. Mají co nejúplněji 

proniknout do mentality národů země přijímající. Mají se co nejvíce dozvědět o přijímající zemi, poznat její 

kulturu, její odlišnosti a přes tyto odlišnosti ji milovat. Neboť jedině tam, kde je láska, může být i pravda. 

Nelze pravdivě informovat o něčem, co neznáme, co nechápeme, čemu nerozumíme.  

 V čase, kdy se naší vlastí valily tanky okupantů pan vyslanec Kirchschläger prokázal neobyčejnou 

lidskost a statečnost a zavolal tehdejšího rakouského ministra zahraničí Kurta Waldheima: „Pane ministře, 

prosím, abyste souhlasil s tím, že každý Čechoslovák, který požádá v těchto dnech o víza, je od nás neprodleně 

obdrží. Těm lidem jde o život.“ 

 „Pane vyslanče, s tím nemohu souhlasit. Uvažte, jak se mohou zachovat Rusové! Pokud to zjistí, 

mohou to považovat za porušení naší neutrality a bude ve hře bezpečnost, ne-li suverenita Rakouské republiky. 

Takovou odpovědnost a riziko na sebe nemůžeme vzít.“  

 „V tom případě si Vám, pane ministře, dovoluji navrhnout toto: Prosím, abyste souhlasil s tím, že o mé 

iniciativě vydávat víza nestandardním způsobem a mimo úřední hodiny jste nic nevěděl. Tento náš telefonický 

rozhovor se nikdy nekonal. Bylo to pouze mé osobní rozhodnutí. Pokud se ukáže, že to bylo správné 

rozhodnutí, poslouží to dobrému jménu Rakouské republiky. Pokud by snad mělo dojít k jakýmkoli 

nepříjemnostem s Rusy, jsem připraven přijmout odpovědnost a nést veškeré následky, i kdybych měl dát svou 

funkci k dispozici.“ 

 „Jak si přejete, pane vyslanče.“ 

 Bylo to nejen správné, ale vynikající rozhodnutí. Posloužilo dobrému jménu Rakouské republiky. A co 

víc, tisíce Čechů a Slováků odešly a našly v Rakousku nebo jinde na Západě svou novou vlast. Nedostatek 

ve svobodě byl pro mnohé z nich cennější než plný žaludek v otroctví bez budoucnosti. Nemenší úctu si však 

zaslouží ti, kdo dokázali být svobodní i v žaláři…  

 Jsem, si jist pane prezidente Rudolfe Kirchschlägere, že proti vašemu vstupu v roce 2000 nebyly 

na „nebeské vrátnici“ žádné námitky. Dával jste vždy tak, aby pravice nevěděla, co dělá levice. Nechtěl jste 

tenkrát mluvit o sobě. Vaše životní krédo bylo Credo…, Věřím…  

 Je na čase, abych po letech veřejně splatil to co, pokládám za svůj starý dluh, pane prezidente. Veřejně 

vám poděkovat za vysokou školu diplomacie, za radost a poučení z každého setkání s vámi, za příklad 

šlechetnosti a statečnosti hodný následování. Ať nám váš příklad ukazuje cestu. 

pokračování příště 
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