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Jednou jsem našel na internetu příběh, který mě 

velmi oslovil a mnohokrát si na něj vzpomenu. Neznám 

autora, a tak se mu omlouvám, že neuvádím jeho jméno. 

Jeho vzpomínku ale nabízím vám všem, snad osloví 

i vás:  

„Šel jsem jedno mlhavé ráno s naší Anežkou 

do školky přes nábřeží kolem řeky Otavy. V ranní mlze 

tam sedělo několik rybářů a tupě zírali na klidnou 

hladinu řeky. Odpovídaje na neustálé otázky naší malé 

holčičky, sledoval jsem rybáře i jejich splávky. Najednou 

se začal jeden splávek potápět. Vlasec se napínal a rybář 

rychle popadl prut. Nastal boj o život, kdy se chycená 

ryba nechtěla dát tak lacino. Na břehu jsme s Anežkou 

tiše drželi rybě palce. Přemýšlel jsem o člověku, jenž se 

podobně chytil na návnadu, která vypadala tak žádostivě. 

V konečném důsledku však hřích bolí a boří mnoho 

dobrého v našem životě. Anežka mi pevně tiskla ruku. 

Bylo jí líto ryby, která byla v podběráku vytahována 

na břeh. Pak se ale stalo něco, co nám oběma vyrazilo 

dech. Rybář si pěkného kapra prohlédl a najednou 

žbluňk! Hodil ho zpátky do vody. A já nově pochopil, 

co pro mě znamená Boží milost...“ 

V Roce milosrdenství nám tento obraz zvlášť 

krásně názorně ukazuje na tajemství milosrdného Boha. 

Všichni jsme spolkli ďáblův háček. A sami jsme se 

nemohli osvobodit, ale udělal to Kristus na kříži. Otevřel 

pro nás přímo oceán svých milostí a pustil nás do něj.  

Před námi je zbytek postní doby a potom svátky 

„osvobození“ pro nový život s Bohem. Kéž nám tyto 

velikonoční dny pomohou žít svůj život naplno, beze 

strachu a úzkostí, ale ve velké důvěře 

k Zmrtvýchvstalému!  

Toto číslo se nám dostává do rukou uprostřed 

postní doby, ale je zároveň i velikonoční. Na první 

stránku jsem dal fotografii mozaiky z krakovské baziliky 

sv. Jana Pavla II., jejímž autorem je P. Marco Rupnik. 

Je to scéna ukřižování, ale jak jiná… Je to Ukřižovaný, 

ale zároveň Zmrtvýchvstalý, ten, který „zlomil moc smrti 

a zjevil nepomíjející život“. A nejen zjevil, On nám ho 

dal! Vnímejme jeho láskyplný pohled! Dívá se na nás 

s láskou a vybízí k důvěře. I Boží Matka, která stoji 

u kříže, ukazuje na něj a říká: nebojte se, podívejte se, 

jak vás má rád…  

Kéž by i z našich životů vyzařovalo vůči druhým 

tolik něhy, co z tohoto obrazu!  

Přeji krásné svátky prožité v Boží blízkosti.  

P. Slavomir 

 

6. březen  4. neděle postní 

13. březen  5. neděle postní, 

 výroční den zvolení papeže 

Františka 

19. březen  slavnost sv. Josefa, snoubence 

Panny Marie 

20. březen  Květná neděle 

 Velikonoční triduum 

24. březen  Zelený čtvrtek 

25. březen  Velký pátek 

26. březen  Bílá sobota 

27. březen  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
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OBLÉKAT NAHÉ  

A NAPOMÍNAT HŘÍŠNÍKY 

Podívejme se nejprve do Písma svatého, protože 

téma nahoty je tam zastoupeno hojně. Adam s Evou 

poznali, že jsou nazí, udělali si suknice z fíkových listů a 

schovali se před Hospodinem. Tento příběh, který 

vypovídá něco o každém z nás, ukazuje, jaké důsledky 

přináší hřích. 

Dokud žili první lidé bez hříchu, neměli strach 

ani ze sebe navzájem, ani z Boha. Jejich vztahy byly plné 

důvěry. Přitom měli o sobě pravdivý obraz a mohli být 

plni zdravé sebedůvěry. Každý měl rád sebe takového, 

jakého jej Bůh stvořil, protože, jak on řekl, všechno bylo 

velmi dobré. 

S příchodem hříchu do světa se ale vztahy 

narušily. Vzájemná důvěra je ta tam. Člověk, který se 

provinil proti Bohu, Boha podezřívá, že mu bude chtít 

něco udělat. Už si nechce k sobě nikoho pustit, proto si 

dělá suknice a schovává se. Bůh ho kárá za to, 

že přestoupil jeho přikázání a že se mu vyhýbá, ale 

potvrzuje, že člověk, který zhřešil, potřebuje ochranu 

svého soukromí. Dává mu místo fíkových listů suknici 

z kůže. Hřích má tedy následky nejen pro člověka, ale i 

pro stvoření – musí být zabito zvíře, aby se člověk mohl obléci do jeho kůže.  

I na dalších stranách Bible zůstává nahé lidské tělo místem, kde je člověk snadno zranitelný a co je třeba 

chránit. Můžeme to vidět na příběhu Noema. Ve své arše zachránil před potopou nejen mnoho zvířat, ale i svou 

rodinu – ženu a tři syny s jejich manželkami. Po opadnutí vod začal pěstovat vinnou révu a když réva vydala 

hrozny a bylo připraveno víno, Noe se napil a po té dlouhé době přebral. Zůstal ležet ve stanu nahý. Všiml si toho 

jeho druhorozený syn Chám, přišlo mu tu náramně vtipné, a tak vyhledal své bratry, aby se také zašli na tatíčka 

podívat. Oni ale vzali plášť, vešli pozadu do stanu a otce zahalili. Chám se takto provinil na svém otci ve velmi 

citlivé věci. Posmíval se mu, když byl nahý, bezbranný. Přitom nahota otce platila za naprosté tabu. Cháma za to 

stihl trest – byl proklet jeho syn Kenaán, otec Kanaánců. Není náhodou, že tento potomek člověka, který se provinil 

proti intimitě svého otce, nese jméno národa sousedícího s Izraelem.  

Známý je příběh Davidův, který se procházel 

po střeše a uviděl koupající se Bat-Šebu, manželku 

chetity Urijáše. Žena se ho nesnažila svést, jak si to 

někteří malíři později vykládali. Nemohla za to, 

že David chodil po střeše svého paláce a díval se svým 

poddaným do domů. Král vůči ní vzplanul takovou 

žádostivostí, že se dopustil mrzkého činu, 

asi nejhanebnějšího ve svém životě: nejen že svedl cizí 

ženu, takže otěhotněla, ale když se mu nepodařilo 

zařídit, aby s ní Uriáš opět spal a celá věc se tak 

ututlala, nechal ho padnout ve válce. Za tento skutek 

Davida přísně pokáral prorok Nátan. David svého činu 

litoval. Bylo mu odpuštěno, ovšem o své dítě  

s Bat-Šebou přišel. 
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Na ostatních stránkách Starého zákona ale převládá postoj, že veřejně vystavená nahota je největší ponížení 

a potupení. Pokud byla nahota chápána jako pokoření, patřilo mezi skutky milosrdenství obléci nahého člověka. 

Izaiáš nazývá pravým postem, pokud člověk dává svůj chléb hladovým, přijímá do svého domu bezdomovce, 

a když potká někoho nahého, oblékne jej.  

Pro Nový zákon je především důležité sociální přikázání oblékat lidi bez šatu. Ve 25. kapitole evangelia 

podle Matouše pronáší Ježíš podobenství o posledním soudu. Po svém druhém příchodu rozdělí lidi podle toho, jak 

se k němu chovali ve svých bližních. Těm, kteří budou pozváni do jeho království, řekne: „Měl jsem hlad, a dali 

jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem cizí a ujali jste se mě; byl jsem nahý a oblékli jste mě, 

byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně“ (Mt 25,34-36). 

K podobné péči o chudé nás nabádá i List Jakubův. Podle něj se tak dokonce pozná pravá víra: „Co to 

pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Bratr nebo sestra 

nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy; a někdo z vás jim řekne: ‚Tak s Pánem 

Bohem. Zahřejte se a najezte se‘ – jestliže jim nedáte, co potřebují pro své tělo, co je jim to všechno platné? Stejně 

tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje navenek skutky, je uvnitř mrtvá“ (Jak 2,14-17). 

Podle Listu Židům stojíme před Bohem jako nazí všichni a nemůžeme před ním nic skrývat: „Slovo Boží je 

přece plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až tam, kde se dělí duše a duch, klouby a morek, 

a pronáší úsudek i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před ním mohl 

ukrýt, on vidí všechno jako nahé a odkryté, a jemu musíme skládat účty“ (Žid 4,12-13). 

Po tomto přehledu můžeme říci, že Bible zná oba významy slova nahý – člověk bez oblečení 

i v přeneseném smyslu člověk nechráněný, vydaný druhým napospas. Pocit nahoty je důsledkem hříchu, narušení 

lidských vztahů a ztráty původní důvěry. Tento stav ale musíme přijmout, protože ho přijal i Bůh. O lidi, kteří 

nemají co na sebe nebo nemají zastání a jsou vystaveni 

posměchu druhých, bychom se měli starat, ať už tak, 

že prvním pomůžeme s oblečením, nebo že se jich 

zastaneme. Sami totiž budeme předstupovat před Boha jako 

nazí. On nás ale může obléknout do bílého svatebního 

roucha, které nám připravil svou obětí na kříži a svým 

zmrtvýchvstáním.  

Po tomto dlouhém, ale krásném úvodu, který jsem si 

zapůjčil z článku Dominika Opatrného „Nahota v Bibli“, 

bych se chtěl vrátit k tématu oblékat nahé. Určitě stále platí 

to, co řekl tak výstižně sv. Jan Zlatoústý: „Chceš uctívat tělo 

Kristovo? Nepohrdej jím, když je nahý: neuctívej ho zde 

ve svatyni, oděného hedvábím, aby sis ho pak nevšímal 

venku, za branou, kde trpí zimou a nahotou“. Je to 

jednoduché. Když se podíváme do našich skříní, poznáme, 

čím vším bychom se mohli podělit s těmi, kteří oblečení 

nemají. Ať jsou to lidé bez domova či uprchlíci nebo děti 

ze sociálně slabých rodin. Toto jistě napadne každého. Říká 

nám to i Ježíš v evangeliu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí 

s tím, kdo nemá žádné“ (Lk 3,11). Svatý Martin šel ještě dál: 

„Rozťal mečem svůj vojenský plášť na dvě polovice, z nichž 

jednu dal žebrákovi, druhou pak se zabalil sám a nic nedbal, 

že druhové se mu posmívají. V noci pak se mu zdálo, že vidí 

Spasitele přioděného kusem pláště darovaného od něho 

žebrákovi a že slyší Spasitele: ‚Tímto rouchem mne přioděl 

Martin ještě nepokřtěný.‘“ (I. Vondruška, Životopisy sv. 

o sv. Martinu)  
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Zdá se ale, že problém oblečení je v dnešní době posunutý 

ještě někam jinam… Na jedné straně si každý může dost snadno 

opatřit oblečení (třeba za pár kaček ve vietnamském obchodu či 

nějakém sekáči), na druhé straně je tu řada lidí, kteří si potrpí 

na značkovém oblečení za velké peníze. Mají pocit, bohužel někdy 

pravdivý, že košile z nejnovější kolekce Pierre Cardin je posune 

ve společenském žebříčku někam hodně výš. Jiní mají jako koníček 

sledování módních přehlídek, aby byli v obraze, co „se dnes nosí“ 

v Miláně nebo New Yorku. Jiní si naopak vůbec na tom 

nezakládají, chodí oblečení nenápadně, další naopak chtějí být 

originální a svým oblečením se zásadně lišit od svého okolí. Někteří mají rádi velmi skoupé oblečení, aby všechny 

kolemjdoucí upozornili na své méně či více krásné tělo. Ke které skupině patřím? Jaký je můj přístup k oblečení? 

Toto je asi první věc, kterou si musíme uvědomit. Můj přístup k oblečení může být ctností, nebo hříchem.  

A co „věčné“ téma oblečení v kostele? Někdo se obléká nevhodně… Co udělat? Jak reagovat? Ježíš 

zpřevracel stoly obchodníků a směnárníků a vyhnal je z chrámu, protože z domu modlitby udělali lupičské doupě 

(Lk 19,45n). Tak asi ne. Citlivě napomenout ale ano, a hlavně začínat u sebe.  

Měli bychom se na věc podívat i s duchovním nadhledem. „Nevysvlíkáme“ lidi svou zvědavostí či svým 

jazykem. Každý má právo na své soukromí, svá tajemství, něco, co schovává jen pro sebe nebo prozradí jen 

důvěrně příteli. Mohou mi v tomto ohledu jiní důvěřovat? Umím mlčet? Umím být diskrétní? Není nedůstojným 

odíráním lidí z jejich soukromí např. bulvární tisk? Možná ho rád čtu? A jak se divám na druhé, podle čeho je 

hodnotím? Podle značky kalhot, nebo podle toho, co je v jejich nitru, skryté lidským očím? Vážím si člověka, nebo 

jeho šatů…  

*** 

Příkaz napomínat hříšníky má také své kořeny v Bibli. Všichni starozákonní proroci byli ti, kteří 

napomínali hříšný národ. Prorok Natan napomíná Davida a ukazuje prstem na jeho hřích. Sv. Jan Křtitel 

napomenul Heroda kvůli jeho nemravnému jednání a zaplatil za to životem. Pán Ježíš často napomínal hříšníky 

(zvláště z řad farizejů)  a nám všem říká v Matoušově evangeliu: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho 

mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.“  Svatý Pavel ve svém listě chválí Římany: „Já sám 

jsem o vás přesvědčen, moji bratři, že i vy máte plno dobré vůle naplněni poznáním všeho druhu, takže jste docela 

dobře schopni jeden druhého napomenout.“ (Řím 15,14).  

Když napomínáme, musíme pamatovat ale na hlavní zásadu: odmítáme hřích, neodmítáme však hříšníka. 

Nesmíme ztrácet ze zřetele důrazné Pánovo slovo: „Jak můžeš říct bratru: dovol, abych ti vytáhl třísku z oka, 

zatímco máš ve svém oku trám?“ (Mt 7,4). Sv. Augustin říkal: „Hřích nenáviďte, hříšníky milujte!“ A modlil se: 

„Pokaždé, když se jedná o hřích toho, který klesl, 

dopřej mi zakusit s ním soucit, abych ho nekáral 

povýšeně, nýbrž abych plakal a naříkal, takže 

zatímco pláču nad druhým, pláču sám nad sebou.“  

Povinností křesťanů, službou křesťanské 

lásky, je napomenutí hříšníka. Mít odvahu říci 

člověku, že dělá nebo mluví něco špatného. I když 

z toho mohou vzniknout nepříjemnosti. Kolik lidí 

z našeho okolí by nemuselo skončit špatně, kdyby se 

včas setkali  s někým, kdo by je upozornil na jejich 

hřích. Zvláště se to týká dětí a mládeže. Napomenutí 

neznamená ponížení hříšníka. Napomínaný musí 

cítit, že nám jde o jeho dobro. Napomínat by se také 

mělo mezi čtyřma očima.  
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Hřích v očích víry je to největší neštěstí, které nás může potkat. Podat ruku bratrovi, aby se od něho 

osvobodil, znamená opravdu mu prokázat lásku. „Kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty“ – píše svatý Jakub –

„zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.“ (Jak 5,20). A List Galatským: „Kdyby byl někdo stržen 

náhle k nějakému poklesku, uveďte ho na správnou cestu v duchu mírnosti; jste přece lidé duchovní. Jen si dávej 

každý pozor sám na sebe, aby ses nedostal do pokušení i ty.“ (Gal 6,1).  

Jak důležitá je tato rada sv. Pavla: „v duchu mírnosti“. Co to prakticky znamená? Znamená to nejprve se 

sjednotit s Bohem v modlitbě, naučit se vidět druhého „Božíma očima“, v Božím postoji milosrdné lásky, která 

nechce smrt, ale život. Nechce pokořit (třeba pádným napomenutím), ale povýšit (z bídy hříchu). Takový postoj 

vymýtí z mého srdce nemístnou tvrdost, zlobu, odsouzení. A Boží milosrdná láska mě obdaří i šetrností vůči 

druhému. Budu nejprve usilovat o diskrétnost („napomenout mezi čtyřma očima“). Tato diskrétnost jde ještě dál. 

Je to citlivost, která nechce zbytečně druhého zranit, ale odstranit „zhoubný nádor“. Dalo by se hovořit o citlivosti 

ruky chirurga (chirurg musí zasáhnout s velkou citlivostí a precizností, zároveň však s jistotou!). Odstranit jen to, 

co je zhoubné - a ne celého člověka. Citlivost znamená i úctu a soucit - a to je opak chladnokrevného odstupu, 

postoje „musím ho napomenout“ (a tak splnit svoji povinnost). Správnou pohnutkou k napomínání je láska, 

ne povinnost. Nezapomeňme, že nejhlubším motivem napomenutí je získat druhého, „uvolnit jeho pouta“, přivést 

na svobodu. A to je velká služba. Skoro nedocenitelná. Pamatujme: od dobrého úmyslu napomenout hříšníka je 

vždy velmi blízko k pokušení pýchy, k povyšování se nad druhého. A - „Kdo se povyšuje, bude ponížen“ 

(Lk 14,11).  

Bratrské napomenutí je tedy delikátní podnět spojený s rizikem. Pamatujme ale také, že nejlepším 

bratrským napomenutím je příklad bezúhonného chování. 

P. Vilém Pavlíček 

 

  



 
Tam&Tam – číslo 3, ročník 7, březen 2016  Strana 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDENNÍ POUŤ DO POLSKA /  27. - 29. 5. 2016 
 
Pátek 27.5. 

5.30 hod.  odjezd ze Šumperka od Mototechny (potřebu dopravy do Šumperka lze 

nahlásit v přihlášce) 

 9.30 hod.   příjezd do Krakowa - prohlídka města s průvodcem - katedrála na hradě 

Wawel, historické centrum, bazilika Panny Marie na Hlavním náměstí, univerzita, 

arcibiskupský palác – oběd z vlastních zásob – přejezd do Wieliczky – prohlídka 

starobylých solných dolů – mše svatá a večerní modlitba ve svatyní Božího milosrdenství 

v Lagiewnikach – nocleh v poutním domě. 

Sobota 28.5. 

ÚČAST NA CELÉM PROGRAMU ČESKÉ NÁRODNÍ POUTI V ROCE MILOSRDENSTVÍ 

Večer – možnost individuálního duchovního programu na místě nebo večerní procházka 

po starém Krakowu. 

Neděle 29.5. 

9.00 hod.  mše svatá v Kněžské kapli baziliky Jana Pavla II. Přejezd na mariánské 

poutní místo Kalwaria Zebrzydowská – křížová cesta v lesích kolem kláštera – (celý 

komplex kláštera a několika desítek kaplí včetně křížové cesty na seznamu památek 

UNESCO). Oběd (k zakoupení nebo z vlastních zásob). Přejezd do Wadowic – rodiště Jana 

Pavla II. Prohlídka muzea rodného domu papeže. Večer návrat do Šumperka.  

 

Cena:  2 900,- Kč 

Cena zahrnuje: 

- dopravu autobusem 

- 2x nocleh ve dvoulůžkových pokojích se snídaní 

- vstupenky s audio průvodcem nebo průvodcem do katedrály, Mariánského kostela, solných dolů 

a muzeum papeže ve Wadowicích 

- povinný poplatek poutníka na Národní pouti 

 

Přihlášky jsou přiloženy zvlášť v časopise, vyplňujte samostatnou přihlášku pro každého účastníka.    
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LENKA ŠPATNÁ 
 

Už jsme si zvykli poslouchat informace Centra 

pro rodinu, ale máme krátkou paměť… 

Připomeň nám, jak a kdy centrum vzniklo. 

Centrum pro rodinu vzniklo v Šumperku 

na podzim roku 2007 jako jedno z děkanátních 

center olomoucké arcidiecéze. V současné době 

působí děkanátní centra pro rodinu ve všech 

21 děkanátech, což je tak trochu rarita. Jsme 

jediná diecéze, která pod patronací diecézního 

rodinného centra (konkrétně Centra pro rodinný 

život v Olomouci) zřídila svá rodinná centra 

děkanátní. Takto to nemají ani v jiných diecézích 

u nás, ani jinde ve světě. Co se týká vývoje 

Centra pro rodinu Šumperk jako neziskové 

organizace, 18. 12. 2008 se zaregistrovalo 

u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení 

a od 20. 11.2015, v důsledku plošné reorganizace neziskových organizací, získalo statut spolku. 

Jaké jsou hlavní cíle Centra pro rodinu? 

Hlavním cílem všech center pro rodinu je pastorace rodiny, potažmo všech jejich členů – dětí, mládeže, snoubenců, 

manželů, rodičů, seniorů, ale i všech, kteří se ocitli v obtížných životních situacích – jako osamělí, rozvedení, 

handicapovaní…. Nejprve je však třeba oslovit případné zájemce na lidské rovině a nabídnout jim programy nejen 

pastoračního rázu, ale i volnočasové, výchovné či vzdělávací. 

Jak se to stalo, že jsi opustila dráhu učitelky a pustila se do této práce? 

Když položíš otázku takto, tak ti odpovím, že jsem ji v podstatě neopustila. Často ve své práci uplatňuji své 

pedagogické vzdělání, jak při výuce katecheze, tak při různých programech pro děti a mládež. Učitelkou se stále 

cítím, ale jinak . A co mě konkrétně vedlo ke změně zaměstnání? Byla to souhra mnoha okolností, ale hlavní 

důvody byly dva. I když mě učení bavilo, vadilo mi přílišné papírování (bohužel se mu nevyhne ani nezisková 

organizace, ale to jsem tenkrát netušila ) a určitá profesní nesvoboda. Rovněž mi zde chyběl křesťanský duch 

školy, který mě tenkrát oslovoval 

na nově vznikajících církevních školách, 

a na státních logicky chyběl. Také jsem 

cítila, že bych chtěla něco dělat 

pro farnost. Proto, když přišel tehdejší 

děkan šumperského děkanátu P. Vojtěch 

Kološ s nabídkou práce v Centru pro 

rodinu (prvoplánově to nabídl někomu 

jinému, ale nepochodil ), vůbec jsem 

neváhala. Někteří sice vnímali moje 

rozhodnutí jako krok zpět v mém 

profesním životě, jiní se dívali na vznik 

centra pro rodinu s despektem, ale tím si 

prošli, myslím, i všichni mí kolegové 

z jiných center . 



 
Tam&Tam – číslo 3, ročník 7, březen 2016  Strana 9 

 

Jak to vypadá konkrétně v Centru pro rodinu Šumperk?  

Každé děkanátní centrum pro rodinu má jiné podmínky, jinou 

klientelu, vychází z jiného prostředí, čili má svá specifika. Nejinak 

je tomu v šumperském centru. Nabídka Centra pro rodinu Šumperk 

se vyvíjí, není zakonzervovaná a stálá. Reaguje na podněty 

a doporučení „nadřízeného“ Centra pro rodinný život v Olomouci, 

ale samozřejmě vychází i z konkrétní situace „doma“. Je třeba 

zvážit, zda jsou pro tento podnět vůbec vhodné podmínky, 

kompetentní lektor, volné prostory či zda bude přiměřená poptávka. 

Snažíme se rovněž zmapovat, které akce konkrétně v Šumperku 

nabízejí jiné organizace nebo co v ostatních farnostech děkanátu 

funguje, abychom zbytečně nenabízeli totéž. Podstatnou část naší 

nabídky tvoří programy pro děti (pravidelné programy 

pro předškolní i školní děti, prázdninové programy, výtvarné dílny, 

zábavné akce, programy související s křesťanskými svátky aj.). 

V naší nabídce nechybí však ani programy pro dospělé, jako jsou 

např. přípravy pro snoubence, pastorační a vzdělávací kurzy, 

přednášky, tvořivé dílny, duchovní obnovy, modlitby matek aj. 

Hodně akcí realizujeme ve spolupráci s dalšími subjekty. Nejčastěji 

se prolínají programy centra pro rodinu a farnosti, spolupracujeme 

rovněž s Charitou Šumperk (organizace Tříkrálové sbírky v šumperské farnosti, Pohádkový les v rámci Charitní 

pouti) a s jinými centry pro rodinu (víkendové pobyty, kurzy, programy pro ženy). Pod hlavičkou Centra pro rodinu 

se realizují i další projekty, jako jsou adventní koncerty, programy pro školy a nově programy pro děti i dospělé 

v Čítárně. Do úvazku vedoucích center se započítává i výuka katecheze, řízení a veškerá administrativa organizace, 

propagace programů, absolvování vzdělávacích programů a školení organizované Centrem pro rodinný život 

v Olomouci, pravidelná setkávání s ostatními centry jednou za měsíc a duchovní obnovy, které pravidelně probíhají 

na Hostýně. Programovou nabídku Centra pro rodinu Šumperk naleznete každý měsíc v děkanátním časopise 

TamTam, stejně jako v Šumperském zpravodaji. Podrobnější nabídku naleznete na stránkách centra pro rodinu 

www.sumperk.dcpr.cz. 

A jakou roli při realizaci programů hrají spolupracovníci? 

Zřizovatelem děkanátních center je arcibiskupství olomoucké a jejich vedoucí jsou zaměstnanci arcibiskupství. 

Vedoucí centra pro rodinu je tedy jediná placená pracovní síla v celé organizaci. Za všemi nabízenými programy 

tudíž stojí mnoho lidské obětavosti. Veškerá nabídka programů z velké míry funguje zásluhou velkého počtu 

dobrovolníků, kteří buď zdarma či za mnohdy nevelkou odměnu pomáhají s velkými věcmi . Málokdo si 

uvědomí, že se někdo na přípravě nějakého programu podílel ve svém volném čase. Proto bych chtěla všem svým 

spolupracovníkům moc poděkovat. Bez nich by většina programů nebyla možná – jedna osoba by to prostě 

nezvládla. Také bych na tomto místě chtěla poděkovat své rodině – někdy se musí do přípravy nějakého programu 

či do realizace některých dílčích úkolů zapojit chtě nechtě i někteří její členové. A i když nejednou reptají, jsou to 

právě oni, kteří mě v mnohých vypjatých situacích podpoří. 

Co Ti dělá největší radost, a co naopak vnímáš jako největší starost? 

Radost mi dělají ty programy, na kterých se nám podaří předat radost dalším lidem. Radost ze společného setkání, 

nabytých informací, vytvořeného díla, prožitých chvil, a takto přiblížení se Bohu. Takových programů není naštěstí 

málo. Určitou starostí je pro mě samozřejmě příprava každého nového programu – vždy je to tak trochu sázka 

do loterie -  jak se program podaří, zda se bude nabídka líbit, zda bude vše dobře připravené… Nejvíce mě zamrzí, 

když vím, že program je opravdu kvalitní či lektor nebo účinkující jsou skvělí, a přesto přijde málo lidí. Takovou 

dlouhodobější ani ne starostí, spíš nezodpovězenou otázkou, je fakt, že se nám nedaří svými programy obsáhnout 

celý děkanát. Důvodů je více – jeho opravdu velký územní rozsah, časová vytíženost má i dobrovolníků a nepříliš 

jasná představa o tom, co bych kde mohla nabídnout. Samozřejmě ve většině farností děkanátu jsou zaběhlá 

http://www.sumperk.dcpr.cz/
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společenství či výborné programy… Jsme proto rádi, 

že některé programy z naší nabídky jsou hojně navštíveny 

nejen šumperskými farníky, ale i farníky z jiných farností. 

A ze srdce si přeji, aby Centrum pro rodinu mohlo být 

užitečné i za hranicí Šumperka .  

Jsi zaměstnankyně Arcibiskupství olomouckého, 

pracuješ pod vedením arcidiecézního centra, setkáváš se 

s ostatními vedoucími děkanátních center.  Co se dělá 

pozoruhodného jinde, co by šlo udělat i u nás? Čím 

bychom se mohli inspirovat?  

Já svoje kolegy velice obdivuji. Všichni byli „vhozeni“ 

do práce, která je svým způsobem novátorská, 

neprobádaná. Určité mantinely jsou stále ve vývoji a 

mnohde nejsou dané. To, co jde v jednom děkanátu a je to 

úžasné, v jiném prostě nejde. Někde je vznik center vítán 

jako obohacení, jinde brán jako zbytečnost či dokonce 

konkurence. Jiná situace je na jižní Moravě, jiná 

v pohraničních děkanátech. Tak jako my si 

např. hýčkáme, že přípravou na manželství prošlo za rok 

kolem 20 párů a na první svaté přijímání půjde 20 dětí 

(letos se jich připravuje kolem deseti), na opačném konci 

diecéze nebudou spokojeni s 50 páry a 80 dětmi. 

Pro svoje programy využívají některá centra pro rodinu 

pouze jedinou místnost na faře, jinde mají pro svoji 

činnost zařízena celá pastorační centra; je to různé. Proto je těžké jen tak něco kopírovat . 

Všichni jsme však stejnou měrou napojeni na Centrum pro rodinný život v Olomouci, které nám dává podněty 

pro naši činnost, podporuje nás a nabízí nám jak kvalitní vzdělávací programy, tak metodický materiál. 

Z programů, které bychom určitě neměli v našich děkanátech opomenout nabídnout a které velice oslovují všechna 

centra pro rodinu a patří i mezi jejich priority - bych vybrala alespoň tři – nyní už závaznou přípravu snoubenců na 

manželství, na které se podílejí jak laici, tak kněží, kurz Manželské večery s podtitulem Jak vybudovat šťastné 

manželství a Kurz efektivního (pozitivního) rodičovství. Všechny tyto programy se v našem děkanátu 

už realizovaly. V přípravě na manželství se pokračuje stále a jak Manželské večery (ty proběhly už 4x), tak i Kurz 

efektivního rodičovství (rodiče se s tímto kurzem měli možnost seznámit jedenkrát) plánujeme opět nabídnout. 

Inspirativní jsou i etické programy, které vyškolení lektoři přednášejí v některých děkanátech přímo na školách. 

Program nese název „Etické otázky každého dne“, je určen pro všechny třídy ZŠ, je akreditovaný MŠMT a je to 

jediný program, na který se vztahuje možnost rozšíření úvazku z jednoho na jeden a půl na každé centrum. 

Lektorský kurz opravňující vyučovat na školách v šumperském děkanátu absolvovaly dokonce čtyři lektorky. 

Bohužel se však zatím programům na školách věnovat nemohou, protože jsou buď vytížené, nebo (3 ze 4 ) 

na rodičovské dovolené. 

Všechno asi nejde zorganizovat. Je něco, co bys „pouze“ doporučila? 

Velmi důležitou roli v životě každého křesťana by měla zaujímat společenství. V našem děkanátu některá 

společenství dlouhodobě a dobře fungují, jako např. různá modlitební společenství, mládežnická spolča, ministranti 

či společenství seniorů. Jiná je situace se společenstvími manželů.  Nemyslím si, že by měla být násilně 

organizována zvenčí. Touha setkávat se s  vrstevníky stejného „stavu“ ve víře by měla vyrůst ze  srdcí jednotlivců, 

potažmo samotných manželských párů. Společenství manželů může klidně sdružovat páry rozdílné, věkově i 

povahově. Nemusí to být nejlepší kamarádi. I já mám zkušenost s takovým společenstvím. I přes různorodost 

jednotlivých párů jsme byli schopni (a hlavně ochotni) se setkávat co 14 dní, vyrážet na společné dovolené, 

organizovat pro děti různorodé akce či se jako maminky na mateřské pravidelně setkávat společně s dětmi 

v rodinách. Nikdo to pro nás nepřipravoval, dělali jsme to sami pro sebe. Aniž bych si to z počátku uvědomovala, 

kolegové 
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z tohoto společenství jsem později začala čerpat i ve své práci – z obýváků se na farní středisko přenesl program 

pro předškolní děti a rodiče Sedmikrásek a další společné programy (tvořivé dílny, výlety aj.) Proto bych ráda 

povzbudila manželské páry, aby se nebály překročit práh svého domu a spojily se ve společném setkávání s dalšími 

páry.  Určitě to stojí za pokus.  

Co Ty sama jako člověk získáváš z této práce? Vždyť je to spousta setkání s lidmi, s jejich problémy a radostmi… 

Čeho je víc: toho povzbuzujícího, nebo toho ubíjejícího…  

Zásluhou své práce se mohu více přiblížit tomu, co je pravdivé, posvátné a důležité. Na našich společných 

olomouckých setkáních se setkáváme opravdu s největšími špičkami různorodých oborů, kteří to odborné 

vysvětlují ve světle křesťanské morálky a dotýkají se takto těch nejhlubších křesťanských pravd. Takto nám 

pomáhají si uvědomit a pochopit Boží obraz člověka. Etika, bioetika, sexuální či etická výchova ve školách, 

křesťanský pohled na plodnost, snoubenectví, manželství – to vše utváří jakýsi středobod, ke kterému bychom měli 

všichni směřovat. Jsem ráda, že si ten směr mohu stále znovu a znovu připomínat. I když vím, že k cíli je ještě cesta 

daleká. Čili v tomto úhlu pohledu je stále víc toho povzbuzujícího, než toho ubíjejícího . 

Jaké máš plány do budoucna? 

Dlouhodobě nic neplánuji, věřím, že věci se utvářejí víceméně bez mého plánu. To neznamená však, že dohlédnu 

max. do zítřejšího dne. Proto už nyní mohu pozvat 9. dubna ženy na tradiční akci Radost být ženou s úžasnou 

Františkou Böhmovou, děti na bohatou nabídku o velikonočních a letních prázdninách (viz samostatný článek) a 

muže na připravované modlitby otců.   

Co očekáváš od nás? 

Myslím si, že vše, co potřebuji, mám – vstřícného pana děkana , maximální svobodu v utváření koncepce 

i náplně své práce, zázemí farního střediska, bez kterého bych svou práci vůbec nemohla vykonávat, úžasné lidi 

kolem sebe. Někdy si postesknu (a očekávám), že bych potřebovala k ruce nějakou stálou pracovní sílu, 

dobrovolníka, který by byl za svou dobrovolnost pravidelně a po zásluze odměňován. Jindy si musím přiznat, že 

jsem vlastně původním založením introvert a ptám se sama sebe, co dělám stále mezi tolika lidmi, když to mnohdy 

těžko snáším.  

A na konec tradičně tvoje oblíbená myšlenka, která Tě nese a přidává křídla…   

Myšlenek, které mě 

oslovují, je mnoho. Krátce 

po mém křtu mi tehdejší 

můj zpovědník, P. Heřman, 

řekl: „Zajeď na hlubinu.“ 

Jsou to slova, která řekl při 

rybolovu Ježíš Šimonovi. 

Šimon mu odpověděl: 

„Mistře, namáhali jsme se 

celou noc a nic jsme 

nechytili. Ale na tvé slovo 

spustím sítě.“ Je třeba 

někdy spustit sítě, i když si 

myslíme, že je to zbytečné. 

Protože Bůh má své plány. 

To nejdůležitější totiž 

nenajdeme na povrchu, 

ale v hloubi .  

za rozhovor děkuje 

Slawomir Sulowski  



 
Strana 12  Tam&Tam – číslo 3, ročník 7, březen 2016 

 

 

SAMAŘSKÁ ŽENA U JÁKOBOVY STUDNY 
 

V městě Šumbarku, 

v pátém roce panování Václava Všeznalého 

 

Neznám Tvé jméno, ale to není vůbec důležité. Ježíš je jistě znal, stejně jako nejintimnější podrobnosti 

Tvého života. Stejně jako zná i moje, byť bych se je snažil sebevíc ukrýt. Mohu je schovat před lidmi, dost možná 

i před sebou samým; toho, který nahlíží do hlubin našich srdcí, však ošálit nemohu. Stále ještě mě to překvapuje, 

tak jako Tebe, když ses s Ježíšem setkala u studny. 

Nebylo to náhodné setkání; Ježíš ho pečlivě připravil. Poslal všechny své učedníky na nákupy a čekal Tě 

v době nejprudšího slunečního žáru na místě, kam jsi v tuto dobu přicházela pouze Ty. Chtěl se s Tebou setkat 

o samotě tak, abyste měli dost času na rozhovor o věcech minulých, ale především budoucích. Nezajímaly ho Tvé 

hříchy, pro něž Tebou Tví soukmenovci opovrhovali. Čekal na Tebe, aby utišil Tvou žízeň po pravém životě. Měla 

jsi šest mužů a žádný z nich Tvůj život nenaplnil. Nyní přichází Ježíš se svou nabídkou…  

Myslím na Tebe každou neděli, když se účastním společné eucharistické oběti. Spolu s ostatními znovu 

slyším Ježíšova slova: „Vezměte a jezte, vezměte a pijte z toho všichni.“ Pro všechny z nás je připraven pokrm 

a nápoj, po jehož požití již nikdy nebudeme žíznit. A pak nastává vlastní hostina, které se účastní jen hrstka 

přítomných. Někteří se domnívají, že jí nejsou hodni, že nejsou dostatečně očištěni, aby mohli ke společnému stolu 

přistoupit. Jako by někdo z nás mohl být dostatečně hoden a čistý!  

Jiní – a to mě bolí nejvíce – tak učinit nesmějí, protože jsme jim v tom administrativními příkazy zabránili. 

Odvážili jsme se překroutit, ba otočit, význam Ježíšových slov. Zatímco on nabízí své Tělo a svou Krev, abychom 

ve spojení s ním dokázali vykročit ze svých hříchů k novému pravému životu, my pátráme v minulosti svých 

spolustolovníků po důvodech, proč je z účasti na hostině vyloučit. Naše opovážlivost je o to větší, že zapomínáme, 

kdo je tady vlastně hostitelem.  

Naše představa je taková, že ke Kristově hostině můžeme přistoupit pouze s plnou náručí darů, a pokud 

jsme jich nenashromáždili dostatek, pak alespoň 

s řádně vydrhnutýma rukama. Je to představa 

nesmyslná a zrůdná. Ježíš nestojí o naše domnělé 

dary a domnělou bezhříšnost. Nemáme nic, než co 

by nám on sám již dávno s radostí nedaroval, 

a onou „bezhříšností“ se sami přiznáváme k hříchu 

největšímu – pýše.  

Stále ještě se domníváme, že hřích nás 

vylučuje z účasti na životě s Kristem. Je tomu 

přesně naopak; právě vědomí naší hříšnosti nás 

disponuje k tomu, abychom se s ním skutečně 

setkali. Což jsme nesčíslněkrát nečetli, jak Ježíš 

prchal před „spravedlivými“ zákoníky a farizeji a 

vyhledával celníky a nevěstky? Ježíš nesčítá naše 

„muže a ženy“, čeká na nás u studny a záleží mu 

na jediném: abychom se konečně aspoň na chvilku 

zastavili ve svém úmorném a bezvýchodném 

pachtění a napili se z jeho pramene. Teprve potom 

získáme pravou motivaci i sílu k tomu, abychom 

své životy změnili.     

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 

 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek 

od 17.00 na farním středisku. V březnu se sejdeme ve čtvrtek 10. a 31. března (24. je Zelený čtvrtek, modlitby 

se nebudou konat). 

 Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – jednou za 14 dní v pondělí vždy u jedné z maminek. 

V případě zájmu zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program. 

 Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu – 9:30 – 11:30 na farním středisku (modlitba 

s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Účastnický poplatek: 10 Kč/dítě.  

 24. 3. 2016 od 9.00 do 11. 30 na farním středisku Zelený čtvrtek pro děti. Účastnický příspěvek 30 Kč. Na 

program je nutné se předem přihlásit. 
 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk) 

 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:00 tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, 

vyměnit za jiné či si je odnést domů, vše za dobrovolný příspěvek.  

 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30 Kč; každé 

úterý od 9.00; březen je motivovaný pohádkami „O Človíčkovi“. 

 Posezení pro seniory – předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně.  
 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

 9. 4. 2016 od 9.00 na farním středisku celodenní program pro ženy „Radost být ženou“, tradičně  

s Mgr. Františkou Böhmovou. Účastnický příspěvek 100 Kč. Na program je nutné se přihlásit 
  

NA CO SE PTÁTE 

Už nyní zveme děti i rodiče na prázdninové programy: 

 Příměstský tábor Broučínci pro rodiče a děti do 5 let -  6. – 8. 7. 2016 + sobotní výlet 9. 7. pro celou rodinu 

 Tábor pro děti od 4 do 8 let „Příhody maxipsa Fíka“  - 11. – 14. 7. 2016  

 Příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let „Chata v Jezerní kotlině“ - 8. - 12. 8. 2016 

 

Více informací naleznete na www.sumperk.dcpr.cz nebo na tel. 731 402 39 
 

 

 
  

http://www.sumperk.dcpr.cz/
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LIDOVÉ MISIE V LOUČNÉ NAD DESNOU, 

SOBOTÍNĚ A VELKÝCH LOSINÁCH.  
 

Začátkem února 2016 proběhly ve farnostech Loučná nad Desnou, Sobotín a Velké Losiny lidové misie. 

Vedli je misionáři FATYMu z Vranova nad Dyjí. Misie byly dobou mimořádných Božích milostí, dobou 

pro přehodnocení všeho, co v životě považujeme za důležité. Byla to příležitost uzdravit minulost, usmířit se, 

ujasnit vztahy, odpustit a přijmout odpuštění. 

Tomuto všemu předcházela téměř roční příprava. Už v loňském roce přijel za námi jáhen Ladislav Kinc, 

aby nás vybídl k modlitbě za určitého člověka a k odpuštění. 

Při Tříkrálové sbírce byly rozneseny letáčky - první informace o tom, že budou u nás Lidové misie, o týden 

později byly rozneseny Zpravodaje s podrobným programem misií.  

Další návštěvou bylo žehnání domů a bytů. Misionář pronesl v domě či bytě krátkou modlitbu a poté ho 

pokropil svěcenou vodou. Kněžským požehnáním se přerušilo to, co bylo pokaženo neláskou či neodpuštěním, 

a prostředí domova se tak otevřelo pro působení dobra.  

 

Poslední aktivitou farností před misiemi bylo pečení koláčků 

a jejich rozvoz do domácností jednotlivých farností. 

 

Misie začaly v neděli 31. 1. mší sv. s promluvou jáhna 

Ladislava Kince a odpoledne odstartovala ve všech farnostech 

misijní hra pro děti s tajuplným názvem Hon za klíči k pokladu. Pro 

sobotínské děti byl jako zázemí, plné spletitých chodeb a místností, 

zvolen hotel Dolte a jeho okolí. Ve tři hodiny odpoledne, kdy byl 

stanoven začátek hry, se přítomné děti, rozděleny do skupinek, 

vypravily získat poklad, a to po stopách Noeho, Josefa Egyptského, Mojžíše, Davida, co zabil Goliáše a také 

po stopách ochrnulého, kterého smělí kamarádi spustili střechou k Pánu Ježíši, aby ho uzdravil,.  

Snad každá cesta k vytouženému pokladu bývá strastiplná, jinak tomu nebylo ani nyní. Děti musely přejít 

moře, přepravit zraněného (zrnko hrášku) pomocí vyrobených nosítek, nebo třeba zachránit zvířata před potopou. 

Za splněný úkol na stanovišti získaly děti klíč nebo část hesla S vírou najdeš cestu. A protože pochopily, 

že dosáhnout své cesty a svého cíle lze pouze s pevnou vírou,  stanuly zanedlouho před branou vedoucí k bájnému 

pokladu. Tam na ně čekal podivuhodný strážce. I přesto, že děti vyzkoušely všech pět získaných klíčů, truhlici 

s pokladem neotevřely. Teprve po vyslovení misijního hesla S vírou najdeš cestu se hodný a moudrý strážce 

slitoval a předal jim pravý klíč. Kromě pavouků čekala děti pod víkem truhly zasloužená a sladká odměna.  

 

Následoval týden, v němž byly každý den 

slouženy mše svaté s promluvami na téma 

duchovní život, dále probíhaly stavovské 

promluvy, např. nás ženy jáhen Kinc provedl 

dějinami a představil nám české světice. Tyto 

ženy naší historie nám ukazují, jak žít svůj 

život, kde je naše místo. Povzbudil nás, 

abychom vždy stály na straně života, abychom 

usilovaly, pokud se naskytne příležitost, 

zabránit potratu, rozmluvit tento mnohdy 

neuvážený čin s následky výčitek či další 

neplodnosti.  
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Dalším velmi silným zážitkem byla 

světelná kající procesí, která se z míst 

přednášek v jednotlivých farnostech ubírala 

v průvodech do kostelů. 

Pro děti byly slouženy dětské mše sv. 

a za nejmenšími v Sobotíně přišel Sedmikrásek 

se svojí novou kamarádkou housenkou 

Haničkou, která nebyla spokojená s tím, co má, 

a za každou cenu musela mít NOHY  JAKO 

ŽIRAFA, UŠI JAKO PEJSEK, KOŽÍŠEK 

JAKO KOČIČKA a KŘÍDLA JAKO MOTÝL. 

Děti se jí bály a teprve potom housenka 

pochopila, že je krásná tím, že má vše, co má 

mít housenka a že nemá chtít nic, co jí nepatří. 

 

Celý týden u nás byli kromě kněží misionáři - převážně laici, kteří obcházeli jednotlivé domy a 

připravovali půdu pro návštěvu kněze. 

 

Celý týden byl „podepřen“ 

dopoledními adoracemi a celonoční adorací 

z pátku na sobotu 6.6. 

Vyvrcholením misií byla hlavní 

misijní mše sv. v sobotu 6. 6. s postavením 

misijního kříže. V Loučné je to na starém 

hřbitově, v Losinách v areálu lázní poblíž 

lázeňského domu Šárka a v Sobotíně je 

připevněn na zeď kostela. 

Dana Ponížilová 
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LIDOVÉ MISIE. 
 

S misionářem Ladislavem Kincem jsme byli i ve škole. Na prvním stupni se děti mohly seznámit s našimi 

prvními misionáři Cyrilem a Metodějem na základě programu schváleného ministerstvem školství. Na druhém 

stupni si děti mohly vyzkoušet pořad „Na ostro“. Věděly, že přijde misionář, vězeňský kaplan a otec osmi dětí 

v jedné osobě, a mohli dopředu psát jakékoliv dotazy.  Těch bylo opravdu hodně a mířily k misiím, vězeňství 

i otcovství. I mě velmi oslovila odpověď na otázku: „ Jak se chovají zločinci?“  Jáhen Ladislav odpověděl podle 

své zkušenosti a na závěr přidal perličku: „Ti loupežníci vždy slušně pozdraví dobrý den. Učím na sedmi školách, 

ale ve škole děti často nejen že nepozdraví, ale ani neodpoví na pozdrav.“  Velmi silným momentem byla odpověď 

na otázku: „Proč máte sedm dětí?“  Sedělo tam padesát pět dětí ze šesté až deváté třídy a při vyslovené otázce jsem 

vnímal hihňání a pošťuchování ve smyslu, jaké mají před sebou nemehlo, které zřejmě postrádá základy sexuální 

výchovy. Odpověď byla silným svědectvím pro všechny: „Já to otočím a začnu otázkou. Proč mají lidé děti?  - 

ticho - My máme osm dětí, protože jsme je chtěli! Ne všechny byly plánované, ale všechny jsme chtěli. Není větší 

radosti v životě než děti.  A není nic těžšího, než je vychovávat. To říkám proto, abyste si vážili i svých učitelů.“  

Od té chvíle všichni ti školáci seděli po zbytek hodiny jako pěny a já jsem si uvědomil, že mnozí z nich by si určitě 

přáli takového tatínka a že sedm takových otců (s osmi ratolestmi) by svými dětmi zaplnili celý druhý stupeň 

losinské školy. 

Milan Palkovič 
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JAN Z BOHA 
*8. března 1495, Montemor-o-Novo, Portugalsko  

† 8. března 1550, Granada, Španělsko 

 

Jan z Boha, vlastním jménem João Cidade, byl pastýř, voják, 

knihkupec, ošetřovatel nemocných a zakladatel řádu Milosrdných bratří. 

Dne 16. 10. 1690 byl papežem Alexandrem VIII. svatořečen. Je patronem 

duševně i fyzicky nemocných, ošetřovatelů, nemocnic, výrobců papíru, 

knihkupců, knihtiskařů a města Granady. V ikonografii bývá Jan z Boha 

zobrazován v řádovém oděvu s křížem, růžencem či s trnovou korunou 

na hlavě, někdy i s Jezulátkem držícím granátové jablko (symbol Granady), 

případně s košíky, pytli a hrnci, do kterých sbírá almužny pro své chudé. 

Jeho svátek se podle liturgického kalendáře slaví 8. března. 

 

Jan z Boha se narodil jako João Cidade Duarte (španělsky Juan 

Ciudad) v jednom malém portugalském městečku asi sto kilometrů jihovýchodně od Lisabonu. Vyrůstal v chudé a 

zbožné rodině. Za neobjasněných okolností zmizel jako osmiletý chlapec z domu svých rodičů. Říká se, 

že pocestný, který u nich přenocoval a který cestoval do Španělska, vykreslil tuto zemi v tak nádherných barvách, 

až chlapec zatoužil se tam dostat. Zda ale odešel dobrovolně či na nátlak poutníka, není jasné. Matka se následně 

psychicky zhroutila a po pár týdnech zemřela. Otec pak vstoupil do františkánského řádu v Lisabonu. 

Jan byl od svého průvodce ve Španělsku brzy opuštěn a musel si najít práci, aby přežil. Ve španělském 

Toledu, 300 km od domova, se stává pastýřem ovcí a koz a zůstává zde až do svých 27 let, kdy se nechává zapsat 

do armády. 

Bojoval nejprve na straně Španělů proti Francouzům, posléze proti Turkům, obléhajícím Vídeň. V té době 

se zcela zřekl víry. Po rozpuštění vojenského oddílu se Jan vrátil do Andalusie a živil se opět jako pastýř. Tehdy se 

dozvěděl, že jeho otec vstoupil do františkánského řádu. Pod dojmem této události Jan začal uvažovat o věcech 

víry. Krátce se podílel jako námezdní dělník na výstavbě opevnění v Ceutě v severní Africe a následně se pokusil 

o štěstí na Gibraltaru, kde se živil prodejem knih. V r. 1538 přesídlil do španělské Granady. Doufal, že jako 

knihkupec nalezne v tomto lidnatém a rozvíjejícím se městě lepší možnosti výdělku. 

Čtyřicátý rok života jej zastihl vyčerpaného neklidným a dobrodružným životem. Začal se více zajímat 

o věci duchovní. V r. 1539 uslyšel horlivé kázání španělského misionáře a askety Jana z Avily a prožil hlubokou 

vnitřní proměnu. První reakcí Jana z Boha byla neobyčejně velká lítost nad svými hříchy. Viděl je jako strašné zlo 

a silně toužil po Božím milosrdenství. V záchvatu kajícnosti běhal bezcílně Granadou a naříkal. Byl zadržen jako 

pomatený a umístěn v nemocnici mezi psychicky narušenými. Protože podle jeho názoru byla hospitalizace 

ponižující a léčebné metody drastické, rozhodl se zasvětit svůj život zlepšení poměrů v nemocnicích a po zbytek 

života pomáhat nemocným. 

Roku 1539 vybudoval Jan v Granadě dům, ve kterém upravil 47 lůžek a velmi lidsky se zde staral 

o nemocné, chudé a nechtěné lidi bez přístřeší. Každému nemocnému poskytl samostatné lůžko a respektoval právo 

každého člověka na soukromí. Staral se, aby jeho nemocní získali tu nejlepší možnou medicínskou péči. Přímo 

příkladné byly v jeho nemocnici hygienické podmínky. Zavedl také nový způsob rozdělování nemocných podle 

jejich onemocnění. Zvláštní péči věnoval duševně nemocným. Starost a péče o duši pacientů byla v jeho úsilí právě 

tak důležitá jako tělesné pohodlí jeho chráněnců. Stal se průkopníkem moderní ošetřovatelské péče.  

Jeho pomoc pocítily i opuštěné děti, studenti bez prostředků, dělníci bez práce, ženy vystavené vydírání 

a mravní zkáze. Když byl prý nový obyvatel přijat do domu, Jan nebo někdo z personálu se nejprve postaral o jeho 

hygienu a nasycení a pak se s ním pomodlil. Pozorně vyslechl problémy každého člověka a poskytl upřímnou radu. 

Své chráněnce vedl k trpělivosti a k důvěře v Boha. Žil jen pro Boha a potřeby bližních. S charakteristickým 

voláním: „Čiňte dobře, bratři!“ procházel městem, sbíral almužny, dotýkal se lidských srdcí zasažených lhostejností 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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a neláskou. Byl mužem, který dokázal budovat mosty lásky a důvěry a tím získal i mnoho podporovatelů a 

dobrodinců svého díla. Lidé bývali tak ohromení jeho obětavostí a upřímností, že mu dávali peníze a pomáhali mu 

v jeho poslání. Využíval své dobré pověsti i u mocných lidí a úspěšně se přimlouval za zlepšení situace chudých. 

Biskup z Tuy, který si ho velmi vážil, ho tehdy nazval Janem z Boha.   

V r. 1549, při rozsáhlém požáru královské 

nemocnice, Jan sám vynášel nemocné a zachraňoval 

materiály i v době, kdy už se dovnitř nikdo neodvažoval 

vstoupit. Přihlížející považovali za zázrak nejen to,  

že přežil, ale že několik lidí opravdu zachránil. 

Roku 1550 se při jarních záplavách Jan bez váhání 

vrhnul do vody, aby zachránil tonoucího chlapce. Ledově 

studená řeka se mu však stala osudnou; onemocněl 

zápalem plic a dne 8. 3. 1550 před oltářem v kapličce své 

nemocnice umírá. Blázen a žebrák, známý po celém 

Španělsku, byl triumfálně pohřben za účasti většiny 

obyvatel Granady. Janovy ostatky jsou dnes uctívány 

v granadském kostele Hospitálského řádu sv. Jana z Boha. 

Jan je pokládán za průkopníka metodického 

ošetřování nemocných a péče o duševně choré. Je proto 

zcela logické, že byl prohlášen patronem nemocnic, 

nemocničního personálu a nemocných. Svatý Jan z Boha 

byl muž vyzařující radost a pokoj. Bývá vzýván jako 

přímluvce při úzkostech a depresích, při srdečních 

chorobách i jakémkoli pobytu v nemocnici. 

Po Janově smrti jeho následovníci založili společenství špitálníků (Milosrdných bratří) a Jana prohlásili 

za zakladatele. Spolek, který byl původně určen pro světské lidi, převzal roku 1586 řeholi sv. Augustina. 

Hospitálský řád sv. Jana z Boha (Milosrdní bratři) jsou považováni za nejvýznamnější mužský řád zabývající se 

ošetřováním nemocných. Řádové heslo „Per corpus ad animam – Tělem k duši“ je naplňováno svědectvím služby 

trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus. Kromě tří obvyklých slibů života čistoty 

(celibátu), chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý slib hospitality - péče o nemocné. 

Ve 20. století byl řád u nás dvakrát rozehnán, jeho zařízení uzavřena a bratři uvězněni – nejprve nacisty a 

podruhé komunisty. Dnes mají milosrdní bratři své konventy v Brně-Štýřicích, kde je rovněž sídlo českomoravské 

provincie, v Letovicích a ve Valticích. 

Celosvětově řád působí v 50 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center, věnujících se 

nejen nemocným, ale i mentálně postiženým, lidem invalidním, přestárlým, lidem bez domova anebo závislým na 

drogách. Milosrdní bratři založili střediska s paliativní medicínou, věnují se péči o nemocné s AIDS, s 

Alzheimerovou chorobou, v nemocnicích Milosrdných bratří neprovádí potraty, ale naopak budují baby-boxy a 

věnují se propagaci etických a morálních hodnot.  

  

MODLITBA  

Bože, tys naplnil svatého Jana z Boha soucitem a láskou k nemocným. Pomáhej mi, abych důstojně 

prokazoval(a)  milosrdenství svým bližním  a abych vyzařoval(a) radost, kterou měl i svatý Jan. Pomoz mi zbavit 

se pesimistických myšlenek a zbav mě potřeby mít vše pod kontrolou. Naplň mou mysl vírou a srdce radostí a 

pokojem. Veď mě prosím tak, abych mohl(a) pomáhat lidem a sloužit Bohu a jednou zemřít jako Tvůj užitečný 

služebník (služebnice). Amen. 

Anička Rozsívalová  
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE: 
 

MP
éčka aneb mládežnické pátky – spolčo pro 2. stupeň ZŠ  

 nová akce 

 každý pátek v 19.00 po mši svaté na farním středisku v mládežnické místnosti 

 vede místní mládež 

 co bude? Exit 316 (pokud nevíš, co to je, dozvíš se to na spolču ), pokec, legrace, kámoši, společné  

objevování nových skutečností a výzev, hry 

 možnost přespání do soboty (pro přespolní) 

 

Camino 

 pátek a sobota 8. a 9. dubna 

 na farním středisku v Šumperku 

 začátek v pátek v 18.00 večeří 

 konec v 17.00 po mši svaté 

 co tě čeká? Aktivity, film, modlitba, netradiční  

poznávání bible, kamarádi, a něco dalšího 

 s sebou: bačkory, spacák, karimatku,  

příspěvek 50,- Kč 

 přihlašuj se do středy 6. dubna na e-mail: mladezsumperk@seznam.cz 

 

 

Světové dny mládeže 

 Motto: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni 

 dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) 

 v Krakově a jeho okolí (tak blízko to snad 

 ani nikdy nebude!) 

 25. – 31. července (s předprogramem  

 od 20. – 25. července) 

 doporučený věk: od 16 do 30 let 

 očekávaná účast: 2-3 miliony mladých  

 neopakovatelná akce s mladými z celého 

 světa 

 stravování a ubytování (spacák,  

 karimatka) zajištěno 

 cena bude dotovaná 

 účast na SDM je vždy velikým duchovním 

 zážitkem a poznáním jiné kultury 

 více informací na internetové adrese:  

 krakov2016.signaly.cz  

 

  

MP 
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Děkanátní setkání mládeže v sobotu před Květnou nedělí 

 na slavnost Sv. Josefa 19. března  

 na farním středisku v Šumperku 

 nemusíte se přihlašovat, musíte jen přijet! 

 nemusíte nic platit, můžete jen dobrovolně přispět od 1,- Kč do 50,-Kč 

 můžete přijet už v pátek na předprogram – začátek v 18.00 mší svatou  

v kostele sv. Jana Křtitele, v 19.00 večeře (s sebou spacák, karimatku) 

 v sobotu začíná program po 9.00 

 další informace viz příloha 

 

 

Ping-pongové dovádění 

 každý je vítán  

 každý pátek od 15:30 

 k dispozici je i kalčo či další společenské hry 

 na přístavku u farního střediska (klubovna pro mládež a ministranty) 

 

 

Florbal Angels Šumperk 

 pondělí v 18:00 

 pátek v 19:30 

 máme za sebou již 4 turnaje!  

 1. turnaj byl v Bánově u Uherského Brodu – 3. místo 

 2. turnaj byl v Zábřehu – 1. místo 

 3. turnaj byl v Novém Malíně – nepostoupili jsme ze skupiny 

 4. turnaj byl v Lubné – … 

 vítán je každý, kdo si chce zahrát týmovou hru – většina z nás 

je věkem starší – 15+, ale jsou mezi námi také menší minis-

tranti 

 naše plány: 

o aktuálně si chceme pořídit týmové dresy pro všechny 

starší hráče 

o v dlouhodobějším horizontu je plánován Arcidiecézní 

florbalový turnaj v sobotu 28. 9. 2016 právě u nás 

v Šumperku 

  

 

 
Kontakt na mě:     P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230 

 

  

mailto:vildap@seznam.cz
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Naši milí maličcí, 

máme tu březen a s ním druhou část postní doby a Velikonoce. Úkol pro mladší děti patří ještě do doby postní a 

týká se podobenství o marnotratném synu, křížovka pro větší už je velikonoční. Přejeme Vám pěkné prožití doby 

postní i Velikonoc a těšíme se zase v dubnu=) 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let)  

Najděte na obrázku cestu marnotratného syna od odchodu z domu, až po jeho návrat k tatínkovi. 

 

 

Kategorie II. – starší děti (od 10 let) 

Po vyluštění tajenky se dozvíte (nebo si ujasníte), jak nazýváme období od Květné neděle do Vzkříšení. 

 

1. Na jakém zvířeti přijel Pán Ježíš do Jeruzaléma? 

2. Kdo losoval o Ježíšův šat po ukřižování? 

3. V jakém městě byl Ježíš ukřižován? 

4. Jak se jmenovala hora, kde byl Ježíš ukřižován? 

5. Jakými ratolestmi vítali lidé Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma? 

6. Který z učedníků zapřel Pána Ježíše? 

7. Jak nazýváme pátek po Zeleném čtvrtku? 

8. Kdo zradil Pána Ježíše? 

9. Jak se jmenuje místo, kde se Ježíš po poslední večeři modlil? 

10. Jaký nápis měl Ježíš na kříži? 
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Drazí, moc vás zdravím a hned na začátku plním 

své sliby. Už několik měsíců vám slibuji podrobné 

informace o poutích v Roce milosrdenství. 

Konečně vám o nich mohu říci více.  

Nejprve je tu jednodenní pouť v sobotu 

28. května do Svatyně Božího milosrdenství 

v Krakově. Je to Národní pouť, na kterou nás 

pozvali biskupové, jak jsme to slyšeli i v pastýřském listě otce arcibiskupa. Na tuto pouť se může přihlásit 

libovolný počet poutníků. Odjezd bude brzy ráno, návrat večer. Objednáme autobusy podle počtu přihlášených 

poutníků. Jako přílohu časopisu máte závaznou přihlášku, kterou je třeba čitelně vyplnit a spolu s penězi předat 

kterémukoliv z kněží. Cena této poutě je 650,- Kč, z čehož je 200,- Kč poutní poplatek jako příspěvek na 

organizaci pouti a materiály, které každý z vás obdrží. Program byl v předchozím čísle časopisu.  

 

Na pouť třídenní od pátku 27. 5. do neděle 29. 5., kterou organizuji já, je počet míst omezen. Může nás 

jet max. 48, proto s přihláškami neotálejte. Program máte v tomto časopise. První den je víceméně zaměřený 

turisticky: prohlídka starého Krakova a světoznámých solných dolů ve Wieliczce. Nocleh se snídaní je v poutním 

domě přímo v Lagiewnikach, co znamená, že v sobotu ráno máme program národní pouti přímo na místě. Neděli 

začneme v bazilice Jana Pavla II., kterou vyzdobil nádhernými mozaikami M. Rupnik, ukázku máte na obalu 

časopisu. Cena 2900,- není malá, ale bohužel takové jsou ceny ve velkém městě, navíc jsou tam zahrnuty i veškeré 

vstupenky, které musíme zaplatit, a 

také příspěvek poutníka. 

Nezapomeňte si ve vlastní režii 

objednat pojištění zdravotních výloh 

a také vzít kartičku pojišťovny. 

Potřebné informace vám budeme 

ještě posílat osobně, až obdržíme 

konkrétní přihlášky. Nástupní místo 

bude v Šumperku. Pokud by se 

někdo opravdu neměl čím ráno 

do Šumperka dostat, ať to napíše 

v poznámce. Jedna přihláška platí 

pro jednoho poutníka! Je třeba hned 

zaplatit celou částku. Nemusíte 

jezdit do Šumperka, můžete je dát i 

svým kněžím, oni mi vás hned 

nahlásí.  

 

Třetí pouť, kterou nabízíme, je pouť do Králík, které nejen že jsou blízko, ale hlavně jsou blízké našemu 

srdci. O Neděli Božího milosrdenství - 3. dubna - tam bude totiž otevřená Svatá brána a poutní kostel se stane 

jubilejním chrámem. V 9.30 hodin se spojíme v modlitbě sv. růžence, v 10.00 hodin začne slavná pontifikální mše 

otevřením Svaté brány poutního kostela. Hlavním celebrantem a kazatelem této bohoslužby ze svátku Božího 

milosrdenství bude Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. I k této akci najdete samostatnou přihlášku, 

kterou stačí vyplnit. Cena pouti do Králík je 100,- Kč a samozřejmě zahrnuje pouze dopravu. Počítejte, že 

v kostelích děkanátu budou v tento den upravené rozvrhy bohoslužeb, prosíme o shovívavost ty, kteří na pouť 
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nepojedou,  aby nastalé změny přijali s pochopením. Jako v případě ostatních poutí, odevzdávejte přihlášky a 

peníze vašim kněžím.  

Na všech přihláškách uvádějte, prosím, na sebe správné kontakty - ať už telefon, mail či poštovní adresu. 

Budeme informovat přímo ty z vás, kteří se přihlásili. Samozřejmě na tuto pouť, podobně jako na jednodenní 

do Krakowa, se můžete vydat i vlastním autem. Pak žádnou přihlášku neposílejte.  

Na kartě s přihláškami najdete i přihlášku čtvrtou. Nejedná se ale o pouť, ale o mimořádnou nabídku 

přípravy ke křtu dětí. Už před několika měsíci jsem vám psal o tomto záměru.  V roce milosrdenství vybízíme 

všechny ty, kteří křest svých ratolestí zanedbali, aby to napravili. Stále se setkáváme se situacemi, kdy někdo 

z různých důvodů křest odkládal, pak už mu to připadalo trapné a dítě zůstalo nepokřtěno, teď ho to ale mrzí. 

V mnoha rodinách se změnila situace a dnes už to není takový problém, jako před časem. Možná někdo neměl 

odvahu nebo se polekal požadavku přípravy. Proto nabízíme přípravu společnou, která bude probíhat na farním 

středisku v Šumperku, a povedou ji kněží z děkanátu. Bude se konat vždy v sobotu v 16.00 hod. a potrvá přibližně 

hodinu. Jedná se tyto termíny: 9.4., 16.4., 23.4. a 30.4. Pokud víte o někom, kdo by o tuto možnost stál, oslovte ho. 

Křest se bude pak konat v neděli 8.5.v 10.30 hod. v kostele sv. Jana v Šumperku. Přihlášky opět odevzdávejte 

kterémukoliv z kněží. Při křtu se projevuje Boží milosrdenství zvlášť zřetelně. Očištění z prvotního hříchu a přijetí 

Bohem za syny je úžasným projevem jeho dobroty. Nebojte se, na přiblížení se k Pánu nikdy není pozdě.  

Moc chci poděkovat všem, kteří 

přispěli našim mladým na pouť do Krakowa 

na setkání s papežem. Za týden je celostátní 

sbírka v kostelích na zajištění české účasti, 

jak nám tom napsali biskupové. Pokud ale 

můžete, prosíme i o příspěvek do obálek 

z minulého čísla - konkrétně pro naše mladé. 

Moc nám to pomůže. Možná někteří chtěli 

přispět, ale pak na to zapomněli, proto se 

odvažuji naši prosbu připomenout. V časopise 

máte dnes přiložený barevný pohled, na 

kterém je modlitba za Světové setkání 

mládeže. Prosíme, podpořte tuto akci i takto – 

modlete se! Modlitby není nikdy dost a 

mládež i Svatý otec ji velmi potřebují. 

Dodatečně máte v časopise i letáček s informacemi o mládežnických akcích v Šumperku. Povzbuďte své děti či 

vnuky, rádi je uvidíme, ať přijedou a společně se modlí, sdílejí a radují.  

Jako minule, i dnes dostáváte do rukou také novénu na další měsíc Svatého roku milosrdenství. Tentokrát 

je to novéna, kterou zjevil Ježíš svaté sestře Faustýně. Má se konat od Velkého pátku do Neděle Božího 

milosrdenství, ale samozřejmě se ji můžete modlit kdykoliv. Novéna je zvláštní způsob modlitby, posiluje naši 

vytrvalost. Tato novéna je spojena s každodenní modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství a jsem rád, že někteří 

z vás se ji naučili pravidelně modlit,  dokonce se spojuji v modlitbě korunky ve stejnou dobu např. za nemocné či 

umírající. Máme za co a za koho se modlit. Tolik lidí potřebuje vnitřní uzdravení, obrácení, nové očí víry. 

Modleme se za ně!  

V tomto čísle není žádné knižní doporučení. Dostáváte ale do ruky opět nabídku Karmelitánského 

nakladatelství, kde je řada zajímavých knih. Udělejte si dárek na Velikonoce a přečtěte si něco duchovního, co vám 

pomůže dobře prožít svátky a následující dobu očekávání  Ducha Svatého.  

Samozřejmě vás i letos srdečně vás zvu na společnou oslavu Velikonoc na farním středisku. Platí to asi 

hlavně pro Šumperáky, ale zveme opravdu všechny. Rádi oslavíme tento den společně s přáteli z děkanátu.  

Přeji vám krásné svátky v blízkosti vzkříšeného Pána. Prožijte je v radosti a pokoji.  

P. Slawomir 
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Mše sv. v době velikonočního tridua a o velikonočních svátcích v roce 2016 

 

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA  

ULICEMI MĚSTA ŠUMPERKA  

ZA SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V KRAKOVĚ 

 

NEDĚLE 13. BŘEZNA 2016 

V 19.30 HOD. 

ZAČÁTEK NA NÁMĚSTÍ  

PŘED FARNÍM STŘEDISKEM 

 

ZVE P. VILÉM A MLÁDEŽ  

FARNOST/ 

KOSTEL 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 

VELKÝ 

PÁTEK 

BÍLÁ 

SOBOTA 

VELIKONOČNÍ 

NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

PONDĚLÍ 

Bludov 10:30 17:00 17:00 18:30 10:30 10:30 

Bohdíkov 7.30 16.30 16.30 19.00 --- --- 

Bohutín 7:30 --- --- --- 7:30 --- 

Branná 8:00 --- 16:30 --- 8:00 8:00 

Bratrušov 10.30 16.00 16.00 19.00 10.30 10.30 

Bušín --- --- --- --- --- 7.30 

Dolní Studénky 7.30 16.30 16.30 18.30 7.30 7:30 

Hanušovice 10.15 17.15 18.15 18.30 10.15 10.15 

Hraběšice ---- --- --- --- 10.30 ---- 

Kopřivná 11.15 --- --- --- 11.15 ---- 

Loučná n Des. 9.45 --- 15.30 --- 9.45 9.45 

Malá Morava 11.15 --- --- --- 11.15 --- 

Nový Malín 9:00 19:00 19:00 21:00 9:00 9:00 

Ostružná ---- --- --- --- 11:00 -- 

Rapotín 9.00 19.00 19.00 21.00 9.00 9.00 

Raškov 10.30 --- --- --- 10.30 --- 

Rejchartice ---- ---- ---- ---- 15.00 ---- 

Ruda n Mor. 9.00 18.00 18.00 20.30 9.00 9.00 

Sobotín 11.15 --- 18.30 --- 11.15 11.15 

Staré Město 9:30 18:00 18:00 19:00 9:30 9:30 

Šumperk 

7.00, 

9.00, 

18.00 

18.00 18.00 21.00 7.00, 9.00, 18.00 
7.00, 9.00,  

15.00 (něm.) 

Velké Losiny 8.15 17.00 17.00 19.00 8.15 8.15 

Vernířovice --- --- --- --- 16.00 --- 

Žárová --- --- --- --- 14.30 --- 
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VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2016 

 
Jdeš-li ke zpovědi, myslíš nejprve: co mu řeknu? Pak: co si asi pomyslí? A konečně: co mi řekne? Mysli 

však především na to, s kým se setkáváš a co dostaneš. Děláš víc povyku kvůli hříchům, které přinášíš, a velmi 

málo kvůli spásonosné lásce, která je ti dána. Čím více uznáváš, že jsi hříšník, čím víc trpíš za svůj nedostatek 

lásky, čím víc prahneš po odpuštění, tím víc se ti dostane milosti vykoupení.“  

Michail Quoist 

 

 
 

Dokonalosti nedosáhneme pouhým lidským úsilím. Musíme žádat o pomoc 

Boha. A až to uděláte, budete mít dlouho dojem, že se vám žádné pomoci nedostává, 

a pokud ano, pak méně, než potřebujete. 

Netrapte se tím. Po každém selhání proste o odpuštění, zvedněte se a zkuste to 

znovu. To první, k čemu nám Bůh pomůže, mnohdy nebývá to, o co usilujeme, 

ale spíše schopnost začínat stále znovu.  Tento proces nových počátků, při němž si 

osvojujeme nové návyky, je snad ještě důležitější. Zbavuje nás totiž iluzí o nás 

samých a učí nás záviset na Bohu. 

Na jednu stranu poznáváme, že ani v těch nejlepších chvílích nemůžeme 

důvěřovat jen sami sobě, na druhou stranu se učíme, že ani v těch nejhorších chvílích 

není třeba zoufat, neboť Bůh nám naše poklesky odpouští. 

podle knihy 

Clive Staples Lewis, K jádru křesťanství  

Datum Obec Zpovídání    Zpovědník Mše sv. 

5. neděle 

postní 
13. 3. 2016  

BRANNÁ po mši sv. P. Michal Krajewski 8:00 

STARÉ MĚSTO po mši sv. P. Michal Krajewski 9:30 

BOHDÍKOV přede mší sv. P. Piotr Grzybek                    7:30 

BRATRUŠOV po mši sv. P. Piotr Grzybek                    10:30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Vilém Pavlíček 10:30 

středa  16. 3. 2016 

LOUČNÁ  15:30-16:00 P. Slawomir Sulowski       16:00 

SOBOTÍN 17:00-18:00 P. Slawomir Sulowski 18:00 

D. STUDÉNKY 15.00-16.00 P. Milan Palkovič  16.00 

čtvrtek 17. 3. 2016 

S. MĚSTO  15:00-16:00 P. Vilém Pavlíček      16:00 

CHRASTICE po mši sv. P. Vilém Pavlíček      17:00 

NOVÝ MALÍN 16.30-18.00 P. Milan Palkovič     18.00 

HANUŠOVICE 16:00-17:00 P. Otto Sekanina 17:15 

ŠUMPERK 17.00-18.00 P. Piotr Grzybek 18.00 

pátek 18. 3. 2016 

BLUDOV 15:30-17:30 P. V. Pavlíček, P. S. Sulowski 17:00 

BOHUTÍN 15:30-17:00 P. Michal Krajewski 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17:00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

sobota  19. 3. 2016  RUDA/M  10:00-12:00 
P. Petr Dolák, P. Otto Sekanina,  

P. Michal Krajewski 
- 

Květná 

neděle 
20. 3. 2016  ŠUMPERK  15:00-18:00  

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,  

P. Vilém Pavlíček, P. Otto Sekanina, 

 P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

18:00 
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LEO MAASBURG 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 
 

 

7. KAPITOLA  

Povídej jim o Ježíši! 

Ve Vídni byl právě otevřen jeden z domů Misionářek lásky, když ke mně jednoho večera přišla Matka 

Tereza a zeptala se mě, zda jsem ochoten mít pro sestry duchovní cvičení. Byl jsem tehdy čerstvě vysvěcený kněz a 

byla to pro mě, samozřejmě, velká pocta. V té době jsem už věděl, že Matka Tereza pověřovala kněze exerciciemi 

pro její sestry jen po velmi důkladném výběru. Vždy pro ni bylo nesmírně důležité, aby sestry dostaly jednoduchou, 

avšak od základu solidní katolickou formaci a aby v nich byla také upevňována a prohlubována. 

S vědomím této pocty jsem se trochu rozpačitě zeptal: „Rád, kdy mají duchovní cvičení začít?“ 

„Zítra!“ zazněla suchá odpověď.  

Tím mě zaskočila. Ještě nikdy jsem exercicie nedával. 

„Jak mají probíhat? O čem mám mluvit, Matko Terezo?“ namítal jsem vyděšeně. 

„O čem bys mluvil? Povídej jim o Ježíši!“ 

Jak jsem si časem všiml, kněžím vždycky říkala: Měli byste mluvit prostě o Ježíši, tedy vylíčit, jak vy sami 

ve víře zakoušíte Ježíše. 

O čem přesně bych však měl mluvit denně na čtyřech přednáškách, když každá trvá čtyřicet pět minut? 

O tom jsem neměl ani tušení. Pak jsem si ale pomyslel: Když mi Matka Tereza dala takový úkol, určitě se mnou 

bude spolupracovat Duch Svatý. Začal jsem se probírat knihami. V rekordním čase jsem přečetl Duchovní cvičení 

svatého Ignáce. Potom, ještě tentýž večer, mi Duch Svatý přihrál do rukou komplet kazet od otce Hanse Buoba 

o mši svaté. Do tří ráno jsem si dělal výpisky z kazet a překládal je do angličtiny. 

Druhý den jsem měl na základě těchto poznámek přednášky, které jsem rozdělil na čtyři části a doplnil jsem 

je vlastními příběhy, jak mě v dané chvíli napadaly. 

Tak to probíhalo každý den. Večer jsem pospíchal domů, posadil se k magnetofonu a dělal si výtah z další 

kazety. Osm kazet na osmidenní exercicie, protože sestry mívaly exercicie vždy přesně osm dní! Exercicie měly 

velký úspěch. Ještě dnes mi sestry říkají, že tehdejší přednášky se jim skvěle vryly do paměti. Není pochyb: 

zaúčinkoval tam Duch Svatý a použil si k tomu mě a otce Buoba. 

Matka Tereza se první dny také exercicií účastnila. Potom měla jiné povinnosti a musela odcestovat, 

ale dodnes mám pocit, že si toho začátečníka chtěla tak trochu zkontrolovat. Určitě chtěla vědět, co kněží učí její 

sestry. Mě to, samozřejmě, velice znervózňovalo. 

Později jsem mohl dávat duchovní cvičení pro sestry Matky Terezy znovu. Jednou jsem se jisté oblastní 

představené zeptal, zda je nějaké téma, které je pro sestry důležité a kterého bych se měl dotknout. K mému údivu 

mi řekla: „Jak se chovat k bláznivým kněžím?“ (How to deal with crazy priests?) Byla to očividně v životě sester 

důležitá zkušenost: jak se chovat ke kněžím – od těch, kteří vymýšlejí vlastní eucharistické modlitby, až po ty, kteří 

mají v osobním životě všemožné problémy? 

Mnoho kněží bylo potěšeno, že se k nim Matka Tereza vždy chovala s velkou úctou a – v porovnání 

s dobrovolníky nebo i sestrami – je měla zvlášť na zřeteli. Při jídle, při určování zasedacího pořádku, v čase 

odpočinku nebo v jiných příjemných chvílích byla pro kněze vždy starostlivou matkou. Proč měla, jak se říká, 

pro kněze slabost? 

Hlavní důvod je obsažen pravděpodobně v odpovědi, kterou Matka Tereza dala jednomu novináři na otázku 

o tajemství jejího celosvětového úspěchu: „Každý den, každé ráno přistupuji ke svatému přijímání.“ To je asi 

důvod, proč vždy ve své blízkosti chtěla mít kněze a proč se jim od ní dostávalo zvláštní péče. 

Ze stejného důvodu žádala od biskupa, který do své diecéze pozval její sestry, trojí písemné ujištění: 

že budou moci mít v kapli Nejsvětější svátost a vystavovat ji, že budou mít zajištěného kněze ke každodennímu 

sloužení mše svaté a že bude v biskupově diecézi povoleno žebrání.  

 

 

Matka Tereza byla skrz naskrz misionářka, která ve všem a v každém člověku viděla působit Boží 

všemohoucnost a Ježíšovu lásku. Zároveň však i ona sama byla osobou žasnoucí a hledající, s očima otevřenýma 

pro skutečnost a velkolepost Boží. Vzpomínám si na společný let v jednom velkém vrtulníku: letěli jsme do Prahy. 

Bylo překrásné počasí. Požádali jsme pilota, aby kvůli Matčiným problémům se srdcem, které jí dávaly stále víc 

zabrat, letěl tak nízko, jak jen to jde. K mé velké radosti letěl skutečně velmi nízko, mohli jsme tudíž podrobně 

sledovat krajinu. Vrcholky stromů se zdály být na dosah ruky a měl jsem dojem, že nejeden lesní průsek posloužil 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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pilotovi jako zkratka. Později jsem se dozvěděl, že letcem byl už za války a byl považován za jednoho 

z nejzkušenějších pilotů. Matka Tereza seděla u okna a dívala se ven, očividně ponořená do Boží přítomnosti a 

obdivování krásné krajiny. Zřetelně bylo vidět každý dvůr, každý plot, každou ulici, každý strom. 

Najednou se ke mně otočila a zvolala: „Podívej se, otče!“ A po chvíli: „Je snadné pochopit krásu Boží. 

Podívej se tam dolů! Je snadné pochopit všemohoucnost Boží, vždyť to všechno Bůh stvořil. Ale je těžké pochopit 

pokoru Boží.“ Zamručel jsem na znamení souhlasu, ale „God’s humility – Boží pokora“, s tím jsem si ani 

při nejlepší vůli nevěděl moc rady. 

Mezitím uběhly roky. Spojení „Boží pokora“ mi zůstalo v živé paměti. Ano, dívat se na svět z hlediska Boží 

pokory, to bylo něco úplně nového. Bůh je sice všemohoucí, ale svoji všemohoucnost nám nevnucuje, sám od ní 

upouští. Kvůli naší svobodě, pro lásku k nám se Bůh zříká toho, aby použil svoji všemohoucnost. Jde ještě dál: 

stává se bezmocným dítětem v jeslích a trpícím, bezmocným až k potupné smrti na kříži. Bůh si nevynucuje dobro. 

Bere na sebe naši zlobu jako utrpení, protože bez naší svobody nemůže existovat ani opravdová láska. Jen když 

jsme natolik svobodní, že se dokážeme postavit proti Bohu, má naše ochota sloužit mu nějakou hodnotu. Boží 

pokora dává prostor naší svobodě. 

Po svatém přijímání a po skončení mše svaté se sestry ve všech svých domech vždycky modlí řadu modliteb, 

které Matka Tereza nejen vybrala, ale většinou se je i jasným hlasem předmodlívala. 

Jedna z těch modliteb, která pochází od kardinála Newmana, zní: 

Milovaný Ježíši,  

pomoz nám šířit tvou vůni všude, kam jdeme.  

Tvůj duch a život ať naplní naši duši.  

Pronikni a úplně si přivlastni celou naši bytost,  

aby náš život vyzařoval jen tebe.  

Ať skrze nás záříš a přebýváš v nás takovým způsobem,  

aby každý člověk, se kterým se setkáme,  

mohl pocítit tvou přítomnost v naší duši. 

Dej, aby každý, kdo se na nás podívá, neviděl nás, ale pouze tebe.  

Zůstávej s námi a my pak začneme zářit, jako záříš ty, 

zářit tak, že budeme světlem pro druhé.  

To světlo, Ježíši, bude celé od tebe; nic v něm nebude z nás. 

To ty budeš posílat světlo skrze nás druhým.  

Dej, ať tě chválíme tak, jak se ti to nejvíc líbí –  

tím, že budeme všem kolem sebe svítit.  

Ať tě hlásáme, aniž bychom „kázaly“,  

ne slovy, ale svým příkladem, přitažlivou silou,  

příznivým vlivem toho, co děláme, očividnou plností lásky, 

kterou k tobě chováme ve svém srdci. Amen. 

 

Pro Matku Terezu byla stěžejní myšlenka, že Ježíš vyzařuje z nás, skrze nás, beze slov. 

Vzpomínám si na událost v jednom z domů sester v Římě. Opilý žebrák se připotácel ke dveřím domu sester 

a hodnou chvíli se opíral o zvonek, aby stál aspoň trochu rovně. Když přiběhla sestra, naštvaně se na ni osopil: 

„Sestro, mám hlad, dejte mi konečně něco k jídlu! Čekám tu už celou věčnost! Co celý den děláte, že tu musím tak 

dlouho čekat? Přineste mi už konečně něco!“ 

Doba výdeje stravy už dávno skončila, ale sestra se otočila a šla mu do kuchyně něco připravit. Zatímco mu 

dělala oběd, něco ji napadlo: položila na balíček i tabulku čokolády. Balíček pak přinesla opilému žebrákovi. Vzal 

si ho, zabručel ještě něco jako: „To ale trvalo“ a odpotácel se k blízkému stromu. Potom balíček otevřel a dlouho se 

na něj díval. Úplně navrchu ležela čokoláda. 

Najednou jako by dočista vystřízlivěl, vstal a vrátil se k domu sester – tentokrát se potácel mnohem méně. 

Krátce zazvonil. Otevřela mu jiná sestra. Ten neotesaný žebrák se zdvořile zeptal, zda by mohl na chvilku mluvit 

s tou sestrou, která mu připravila balíček s obědem. Zavolaly ji, a když se objevila u brány, žebrák se na ni podíval 

svýma unavenýma očima a řekl: „Sestro, teď mi, prosím, vyprávěj něco o tvém Ježíši!“ 

Co tomu muži tak najednou ukázala tabulka čokolády? Snad jiskru Božího milosrdenství, které, pustíme-li je 

do našeho všedního života, může druhým ukázat Ježíše, protože on sám představuje Boží milosrdenství. Matka 

Tereza by řekla: „Milosrdenství Boží není nic jiného než Ježíš, který žije v nás. Svatost není nic jiného než právě 

tento Ježíš, který žije v tobě.“ 

Svatá Terezie z Lisieux, oblíbená světice Matky Terezy, kterou si při výběru řeholního jména zvolila 

za patronku, mluvívala podobně: „Když jsem laskavá, je to sám Ježíš, který ve mně koná, a čím víc jsem s ním 

sjednocena, tím víc miluji své sestry.“ V Matce Tereze byl pro nás Ježíš na dosah. 
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Hlavně tehdy, když byly někde přítomné děti, využívala Matka Tereza příležitost a na pěti prstech jedné ruky 

vysvětlovala, v čem spočívá jádro evangelia, totiž v Ježíšově ztotožnění se s našimi bratry, nejchudšími z chudých. 

V souvislosti s posledním soudem sám Ježíš říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, 

pro mě jste udělali.“ Přitom Matka Tereza zdvihla ruku jednoho dítěte do výšky a pokaždé při slovech „pro mě jste 

udělali“ potřásla jedním prstem na ruce. 

Nechala děti, aby to po ní potom zopakovaly: „Pro mě jste udělali.“ Tato pedagogika s jednou rukou 

pokračovala i se dvěma rukama: „Budu a chci být – s Boží pomocí – svatý.“ To se dalo vypovědět na prstech dvou 

rukou. 

Každý dobrovolník nebo pracovník, který přišel do Kalkaty, si brzy vyslechl příběh o indickém ministru, 

který jednou Matce Tereze řekl: „Vy i já, my oba děláme sociální práci, ale mezi Vámi a námi je zásadní rozdíl. 

My to děláme pro něco – a Vy to děláte pro někoho.“ 

Matka Tereza obvykle tuto historku okomentovala: „Jsem si jistá, že věděl, kdo je ten ‚někdo’.“ 

Když se jednou Matky Terezy na veřejnosti zeptali, zda je vdaná, odpověděla: „Ano, jsem vdaná za Ježíše, 

ale často pro mě není lehké se na něho usmívat. Umí být velice náročný.“ Navzdory tomu se Matka Tereza na něho 

vždycky usmívala. Možná přitom myslela na pravidlo, které uložila svým sestrám: „Když není důvod k úsměvu, 

tak se usměj!“ 

Patřit Ježíši pro Matku Terezu znamenalo dávat se úplně konkrétně a bez kompromisů k dispozici Bohu 

k jeho dílu ve světě, nechat se Bohem použít pro jeho plány. Matka Tereza to myslela tak, že máme být k dispozici 

Božímu dílu s našimi nynějšími schopnostmi. Když se přitom zcela spolehneme na něj a jeho vedení, může se nám 

něco podařit – přinejmenším to, že „jeho dílo nepokazíme“. 

Jednou mi to řekla přímo. Když jsem byl v roce 1986 ve Vídni, přišla televize ORF s nápadem, abych 

s Matkou Terezou udělal rozhovor. Jako amatér jsem byl, samozřejmě, velmi nervózní, protože jsem ještě nikdy 

nebyl v nahrávacím studiu. Matka Tereza to vycítila: „Otče, proč jsi nervózní? Nepatří náš život úplně Bohu?“ 

„Ano, ovšem,“ odpověděl jsem trochu zahanbeně. 

„Nuže, nechme ho konat.“ A po krátké odmlce dodala: „Jediné, co musíme dělat, je modlit se, abychom jeho 

dílo nepokazili! Je to jeho dílo.“ 

 

 

 

8. KAPITOLA  

Dělat malé věci s velkou láskou 

Až v přítomnosti Matky Terezy si mnozí lidé uvědomili, jak málo věcí je v životě skutečně potřebných  

a s jakým málem lze při jednoduchém životním stylu vystačit. Začínalo to oblečením: sárí Matky Terezy bylo 

na místech, kde bylo proděravěné, znovu a znovu záplatováváno, zašíváno, upravováno. Její stará sárí, některá ještě 

nebyla úplně obnošená, sestry tajně dávaly do truhlice. Aniž by ji o tom jako generální představenou informovaly, 

sestry její sárí – v moudré předvídavosti – shromažďovaly jako materiál na později určitě potřebné relikvie. 

Jednou Matka Tereza truhlici objevila a chtěla vědět, co jsou to za sárí. Moudrý plán sesterské předvídavosti 

vyšel najevo – a sárí se na příkaz Matky Terezy začala znovu používat. Ukončilo se tím shromažďování jejích sárí 

nebo se s ním začalo nanovo? 

Všechno, co Matka Tereza dostala darem, dávala co možná nejrychleji dál. Vše vždy patřilo chudým, 

nuzným a prostým lidem, kteří z jejího pohledu v této chvíli potřebovali malé znamení lásky. Kdo jí daroval vzácné 

rodinné dědictví, které chtěl umístit v blízkosti světice, ten se přepočítal a často zklamal. Matka Tereza byla 

odbornicí na darování věcí dál. Přispělo k tomu poznání, že úplná nemajetnost představuje kousek svobody, a tak 

všechno, co nemohla bezprostředně použít, ji jen zatěžovalo. 

Zažil to jeden velmi zámožný Američan, který jí při příležitosti konference na ochranu života, na které 

Matka Tereza mluvila, dojat jejím svědectvím, chtěl spontánně darovat velký dům. Matka Tereza se vyptávala, kde 

se dům nachází a zda jsou v té oblasti nejchudší z chudých. Když se ukázalo, že dům je velký a stojí v exkluzivní 

lokalitě, prohlásila, že takový dům nemůže využít. S díky nabídku odmítla. Velkodušný podnikatel se nedal 

od svého úmyslu tak rychle odradit a řekl, že Matka Tereza může ten dům přijmout a využít ho později. Ona krátce 

přemýšlela a řekla: „Co nemůžu využít teď, to mě jen zatěžuje.“ A po chvilce dodala: „Až budu později něco 

potřebovat, Bůh mi také později pomůže.“ 

„Nejde o to, kolik dáváme. Jde o to, kolik lásky do toho dávání vkládáme.“ Tento výrok Matky Terezy jsem 

znal už delší dobu a vždy jsem ho považoval za hezký a správný, ale jednou mi otec Pascual Cervera, moderátor 

Corpus Christi – kněžského hnutí, jednoho ze sdružení pro diecézní kněze, jež založila Matka Tereza – několika 
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slovy pomohl k jeho zcela novému chápání: „Mohl bys ode mě, prosím, vzít těchto pět obrázků pro přátele 

do Vídně? Matka Tereza vždycky měla touhu každému člověku, s kterým se setkala, darovat nějakou drobnost.“ 

S tím mi na konci kněžské duchovní obnovy ve francouzském Arsu předal několik kýčovitých obrázků, které právě 

koupil v obchodě se suvenýry a na které načmáral několik slov jako pozdrav. Vzpomněl jsem si: ano, Matka Tereza 

vždy dala všechno, co měla v ruce, a to hned. 

Mám od ní velmi mnoho „dárečků“, jako jsou obrázky mně úplně neznámých světců, pěkný vlněný šál, který 

mi přehodila okolo krku v horách ve střední Indii, zatímco ona sama mrzla, nádobky se svěcenou vodou a v noci 

svítící sošky Panny Marie ve velikosti ruky, které v obrovském množství vytahovala z tašky. Lepidlem, které také 

vytáhla z tašky, jednu sošku přilepila na čelní sklo mého auta, kde mě provázela celé roky. Kdybych tu a tam včas 

nezareagoval, byl bych dnes vlastníkem českého čajového servisu, pletených rukávníků, trakaře a mnoha dalších 

užitečných věcí. 

Kromě toho tu byly i zázračné medailky. Podle vlastních slov jich Matka Tereza rozdala nejméně čtyřicet 

tisíc. Tyto medailky pocházejí ze zjevení Matky Boží svaté řeholnici Kateřině Labouré roku 1830, ve kterém Panna 

Maria přislíbila velké milosti těm, kteří medailku budou nosit s důvěrou. 

Když si pomyslím, jak ráda a neochvějně Matka Tereza vždy každému, koho potkala, chtěla něco dát, 

napadá mě ústřední věta ze svatební liturgie: „Přijmi tento prsten na znamení mé lásky a věrnosti. Ve jménu Otce i 

Syna i Ducha Svatého.“ 

Podobně to muselo být i u ní. Každý, ať sebemenší dáreček byl znamením její lásky k obdarovanému. Právě 

dárečky se jí podařilo prolomit pancíř uzavřenosti a egoismu. Ona opravdu „rozlouskla“ tvrdou skořápku mnoha 

lidí! I její ruce, které vždy krátce a pevně sevřely ruce příjemce medailky, jasně vypovídaly, že jejím posláním je 

láska. 

 

 

Jedno, pro mě spíš hrozivé „prolomení pancíře“ jsem s Matkou Terezou zažil v Nikaragui, kterou tehdy 

ovládal marxismem inspirovaný násilný režim v čele s vůdcem sandinistů Danielem Ortegou. Matka Tereza 

požádala o setkání s diktátorem, aby od něho získala schválení přivést do země sestry. Setkání se uskutečnilo. 

Zavedli nás do místnosti bez oken, kde na vyvýšeném pódiu stál široký stůl, za kterým seděli čtyři muži v kuklách 

s velkými samopaly. 

Uprostřed mezi muži seděl Daniel Ortega. Ke svým třem návštěvníkům – Matce Tereze, jedné sestře a mně – 

přednesl půlhodinovou plamennou řeč o zákonnosti svého ozbrojeného boje a o ďábelském charakteru svých 

protivníků. Když skončil, celý se třesoucí hněvem, nastalo rozpačité ticho. Matka Tereza je přerušila jedinou větou: 

„Ano, ano, díla lásky jsou díla míru.“ 

Napětí se stupňovalo, protože se nenašel nikdo, kdo by tuto anglicky vyslovenou větu chtěl přeložit 

do španělštiny. Nakonec se této zjevně nevděčné úlohy zhostila přítomná sestra, i když chvějícím se hlasem. 

V místnosti nejenže bylo dusno, ale vřelo tam i nebezpečné napětí. 

Najednou, aniž by vyčkala na diktátorovu reakci na onu její větu, se Matka Tereza postavila a popošla blíž 

k vyvýšenému pódiu. A zatímco se přehrabovala v tašce, zeptala se diktátora: „Máte děti?“ 

Odpověděl jí, očividně nechápaje smysl otázky: „Ano.“ 

„Kolik?“ 

„Sedm.“ 

Vtom Matka Tereza vytáhla z tašky sedm zázračných medailek, každou políbila a podala tak vysoko, jak jen 

to šlo, směrem k pódiu, kde je – připomeňme, že po jedné – Ortega přijal, přičemž se nahnul daleko z pódia, 

aby dosáhl na ruku Matky Terezy s dárečkem. 

„Máte ženu?“ 

„Ano.“ 

V tašce našla další medailku, políbila ji a podala nahoru. 

„A tady je jedna pro vás!“ zakončila svoje rozdělování Matka Tereza. „Potřebujete ji! Ale musíte ji nosit 

okolo krku, takhle...“ 

Matka Tereza ukázala na šňůrku kolem diktátorova krku a naznačila, kde má medailka viset. 

Jako mávnutím kouzelného proutku se nálada změnila a Matka Tereza nabídla diktátorovi další dárek: 

pět jejích sester, které by se staraly o nejchudší z chudých ve slumech hlavního města! 

Už druhý den bylo uděleno povolení k založení prvnímu domu sester. 

 

Kongregace sester se od Matky Terezy naučila, že darování je znamením lásky. Jak velmi si příklad své 

zakladatelky osvojily, jsem zažil za několik roků, když mi sestry působící ve Vídni před cestou do New Yorku daly 

pečlivě zavázaný „důležitý“ balíček. Bylo na něm ozdobným písmem napsáno: „Pro sestry v New Yorku – s láskou 

z Vídně.“ Jak jsem viděl při odevzdávání v New Yorku, obsahem tohoto důležitého balíčku byly pralinky. 
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Za několik týdnů jsem na zpáteční cestě, která vedla přes Washington do Vídně, dostal v americkém hlavním 

městě opět důležitý balíček, tentokrát „pro sestry ve Vídni...“ Když sestry ve Vídni balíček vděčně přijaly, nevěřil 

jsem vlastním očím: byla to stejná krabička pralinek, kterou jsem vzal s sebou z Vídně do New Yorku! Určitě 

„s láskou“ cestovala dál do Washingtonu, aby křížem přes oceán „s láskou z Washingtonu“ dorazila do Vídně. 

Vtom jsem pochopil: dárkem nebyly pralinky, dárkem byla láska. 

Protože v mateřském domě v Kalkatě byl pro tři sta sester k dispozici pouze jeden kněz, Matka Tereza 

a některé sestry měly povolení pomáhat při podávání svatého přijímání. Když během mše vykonávala tuto službu, 

dělala po ní – jako obyčejně – patnáctiminutové rozjímání pro dobrovolníky. „Dnes jsem pomáhala podávat 

Kristovo tělo. Držela jsem hostii dvěma prsty a pomyslela jsem si: Jak malým se Ježíš učinil, aby nám ukázal, 

že od nás neočekává velké věci, ale malé věci s velkou láskou.“ 

 

 

Ještě pořád mám velikánskou tabulku čokolády, kterou mi v roce 1989 Matka Tereza poslala do Arménie 

jako velikonoční dárek. Na svrchní straně je nápis: „God bless you. Mother Teresa“ (Bůh ti žehnej. Matka Tereza). 

Dodnes jsem tu čokoládu nesnědl. Už se asi v obalu rozpadla na prach, ale pro mě vyzařuje lásku mimořádného 

člověka. „Nezáleží na tom, kolik dáváme. Záleží na tom, kolik lásky do dávání vkládáme.“ 

Heslem Matky Terezy byla bdělá pozornost vůči bližním: „Ať se z tvé lásky stane živý skutek“ (Put your 

love into a living action). Často jsem mohl tuto její pozornost vnímat – například na zpáteční cestě z univerzity 

ve střední Indii, kde Matka Tereza dostala vyznamenání. Při této příležitosti chtěla navštívit dva domy své 

kongregace. Místní média oznámila návštěvu Matky Terezy. Na osmihodinové cestě zpět do Madrásu (dnes 

Chennai) byla cesta nepřetržitě poseta lidmi, kteří Matku Terezu při projíždění chtěli aspoň na okamžik zahlédnout 

a zamávat jí. Cesta se protahovala, protože kolona se neustále zastavovala, aby představitelé obcí měli příležitost 

pozdravit Matku Terezu. 

Slunce nemilosrdně pražilo. Byly pronášeny dlouhé projevy. Lidé se tlačili, aby se dotkli Matky Terezy. 

Když jsme kolem jedenácté hodiny večer dorazili do domu sester v Madrásu, byl jsem skutečně vyčerpaný 

a vyprahlý. První cesta nás jako vždy zavedla do domácí kaple na krátkou tichou děkovnou modlitbu před svátostí 

oltářní. I když jsem se určitě zbožně díval, nedokázal jsem se žízní na „zbožné věci“ soustředit. Myslel jsem jen 

na to, že se co nejdřív něčeho napiju. Najednou jsem za zády uslyšel tiché kroky. Na pokyn Matky Terezy mi jedna 

sestra přinesla na maličkém talířku velkou sklenici vody. Potichu ji posunula zezadu k mým nohám. 

Od té doby si na tuto zkušenost vzpomenu, když v Matoušově evangeliu čtu: „Kdo podá třeba jen číši 

studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám, nepřijde  

o svou odměnu“ (Mt 10,42). 

Ještě něco jsem toho dne pochopil: Myslel jsem jen na svoji vlastní žízeň; Matka Tereza však myslela 

na žízeň nás všech. 

Ani po krátké modlitbě ještě stále nemyslela na vlastní pohodlí, ale přinesla do sakristie dvě matrace, 

podhlavník, utěrku a kousek mýdla, abychom mohli jít hned spát: „Teď si dobře odpočiňte, byl to pro vás 

namáhavý den.“ 

Na moji poznámku: „Matko Terezo, pro vás to určitě bylo o mnoho namáhavější“ přišla jen veselá a zároveň 

vážná věta: „All for Jesus!“ (Všechno pro Ježíše!). Ve svých sedmdesáti sedmi letech měla tehdy téměř tolik roků, 

kolik jsme měli my dva, její průvodci, dohromady. 

Když se jí o několik let později ptali na věk, se šibalským pohledem odpověděla: „Navenek je mi osmdesát 

jedna, ale uvnitř osmnáct.“ 

Ve všech domech Misionářek lásky je zvykem, aby celebrující kněz po ranní mši dostal snídani. Tak je tomu 

i v Kalkatě. Matka Tereza se sama postarala, aby hned po mši přinesli pro slovenského biskupa Hnilicu, 

pro slovenského kněze a slovenskou novinářku a pro mě snídani, a to na maličký stůl ve velmi úzké sakristii. 

V domech sester většinou sloužila jako hovorna a současně jako přijímací místnost. Asi z důvodu vzácné biskupské 

návštěvy Matka Tereza nařídila, abychom ke snídani dostali i volské oko. Vzhledem na poměry v Kalkatě to byl 

nesmírný dar. 

Všiml jsem si, že nikdo z těch tří se volského oka ani nedotkl. Určitě k tomu každý z nich měl nějaký 

zdravotní nebo jiný důvod. Aby se sestry neurazily, a protože volská oka jím opravdu rád, „obětoval“ jsem se a 

snědl jsem je za ně. Dalšího rána jsem sloužil mši sám a poté jsem dostal v sakristii snídani, biskup a jeho 

doprovod měli jiné povinnosti. Když jsem z talíře sundal ochranu proti mouchám, nestačil jsem se divit: čtyři 

volská oka! Sestřičce sakristánce jistě neunikla moje záliba ve volských okách, ačkoli tu vůbec nebyla. Během 

celého mého pobytu v Kalkatě jsem nyní pokaždé, když jsem ráno v mateřském domě sloužil mši svatou, dostával 

čtyři volská oka. 

Asi o patnáct let později jsem měl duchovní cvičení v domě sester nedaleko Varšavy. Po ranní mši se tady 

v sakristii podávala snídaně, jak bylo zvykem. K mému velkému překvapení jsem dostal čtyři volská oka. Vzrostlo 
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ve mně podezření, které se rychle potvrdilo: sestra, která mě tehdy v Kalkatě obsluhovala, se mezitím stala 

představenou tohoto domu v Polsku. Vzpomněla si, že mám rád volská oka. Později jsem dostával čtyři volská oka 

v různých částech světa. V těchto malých pozornostech můžeme vidět velkou lásku. 

Kromě toho jsem se dozvěděl, že sestry si přes světadíly neposílají jen svoji lásku, ale i svoje tajné znalosti. 

Když jednou bonnský primátor pozval Matku Terezu, aby převzala vyznamenání a přednesla projev,  

byla i s doprovodem pozvána na oběd, který byl připraven ve velkém a důstojném rytířském sálu. S ohledem 

na nejchudší v Indii, kteří návštěvníkům – tedy i sestrám, když jim přišly pomoci – ve své pohostinnosti nabídli 

i poslední kousek chleba nebo hrst rýže, zavedla Matka Tereza pravidlo, že sestry mimo dům nesmějí jíst, můžou si 

však po cestě udělat piknik. Matka Tereza ani v tomto případě neudělila od daného pravidla dispens, vyřešila ale 

problém jinak: „Sestry, vybalte, co jste si přinesly k jídlu. Uděláme si tu piknik!“ 

Nato sestry porozdávaly přítomným váženým hostům v důstojném rytířském sálu svoje chleby. Primátor i 

všichni ostatní hosté dostali chleby, které si sestry přinesly s sebou. Tak se z jídla stal piknik a sestry nemusely 

porušit své pravidlo. 

Během letu z Bonnu vytáhla Matka Tereza z tašky všechny dobroty, které tam jako obvykle měla schovány, 

a rozdala je spolucestujícím. Potom vytáhla i čokoládu. Je potřeba vědět, že čokoládu jedla opravdu ráda. Ale než 

nám z ní dala, vstal a šla dopředu k pilotům helikoptéry. Po chvilce se vrátila a rozdělila zbytek čokolády. 

Po přistání piloti vystoupili jako první a postavili se zprava a zleva ke schodům. Matka Tereza šla 

po schůdcích jako první, potom ostatní cestující. Když jsem byl na konci schodů, všiml jsem si, že jeden z pilotů 

má v očích slzy. Zeptal jsem se, zda se mu něco nestalo. Odpověděl: „Víte, touto helikoptérou létám už dvacet pět 

roků a letěl jsem s mnohými velkými a slavnými osobnostmi, ale od nikoho jsem ještě nic nedostal. Dnes to bylo 

poprvé: Matka Tereza mi darovala čokoládu a zázračnou medailku.“ 

 

Během měsíců, které jsem mohl strávit s Matkou Terezou v Kalkatě, jsem udělal hodně videozáznamů 

a fotek Matky Terezy, sester i nejchudších z chudých. Schválně jsem si v Hongkongu koupil na tehdejší poměry 

dost dobré fotografické vybavení, abych mohl pořídit kvalitní záběry Matky Terezy a její práce. Z Kalkaty jsem dál 

cestoval do Moskvy. Tyto fotografie jsem nechtěl brát s sebou do Sovětského svazu, protože jsem se obával, 

že kdyby mi v zavazadle našli takové snímky, mohli by mi všechno zabavit. Poprosil jsem tedy Matku Terezu, 

aby byla tak hodná a mou dobře zabalenou krabici se všemi filmy a fotografiemi, které jsem v té době udělal, vzala 

s sebou do Říma ve svém diplomatickém zavazadle. Ona se tohoto úkolu ujala a náklad převzala. 

Svěřil jsem jí tedy vzácnou krabici, ze které pocházejí i různé záběry uveřejněné v této knize. 

Po napínavých zážitcích v Moskvě a šťastném návratu do Říma jsme nakonec jeli na letiště vyzvednout 

Matku Terezu všichni společně. S radostí a napětím jsem čekal, kdy dostanu krabici s filmy a fotografiemi. Mohli 

jsme jít do prostoru pro výdej zavazadel a už tam Matku Terezu pozdravit. Potom jsme čekali na jejích padesát 

čtyři krabic a beden. Na přepravním pásu se objevilo třiapadesát krabic. Chyběla jen jedna: krabice s filmy! 

Moje starost byla stejně velká jako moje zklamání. Naléhal jsem na Matku Terezu: „Musíme podat oznámení 

o ztrátě!“ Příslušní zaměstnanci letiště se mě snažili uchlácholit: „Ty bedny určitě přijdou odpoledne dalším letem 

z Bombaje.“ Matka Tereza mi poradila, abych svatému Antonínovi slíbil nálezné – jak známo, v nebi je 

zodpovědný za ztráty jakéhokoli druhu. Na její radu jsem svatému Antonínovi slíbil padesát dolarů, pro mě tehdy 

velmi velkodušnou sumu, a odpoledne jsem šel znovu na letiště. Moje krabice ale chyběla. Nepřišla ani nazítří, ani 

další den. Pracovníci na reklamacích říkali, že když krabice nepřijde další den, není prakticky už žádná naděje, 

protože ji s velkou pravděpodobností někdo ukradl. Dost zklamaný, i ve svatém Antonínovi, jsem zašel za Matkou 

Terezou a postěžoval si na svoje trápení. Řekla jen: „Cože jsi to slíbil svatému Antonínovi?“ 

„Tak jak jste řekla: padesát dolarů!“ 

„Ano, to souhlasí, ale musíš mu slíbit padesát dolarů na ‘chléb pro chudé’! Na to on obzvlášť slyší.“ 

Ihned jsem svatému Antonínovi přislíbil padesát dolarů na „chléb pro chudé“, ale současně jsem si pomyslel, 

že nálezné za tak vzácné filmy je asi příliš nízké – a zvýšil jsem slíbenou sumu na sto dolarů. 

Ani ne za dvě hodiny jsem jel znovu na letiště. A co nevidím? Krabice k velkému překvapení úředníků  

i k mému vlastnímu dorazila. 

Jedna otázka mi však zůstala nezodpovězená: Co zapůsobilo na svatého Antonína? Že jsem mu slíbil „chléb 

pro chudé“, anebo že jsem zvýšil částku z padesáti na sto dolarů? 

 

 

Jako v každé katechezi, i v projevu k Organizaci spojených národů v New Yorku Matka Tereza vyprávěla 

jednoduché krátké příběhy. Například tento: „Nikdy nezapomenu, jak nedávno do našeho domu přišli dva mladí 

lidé a dali mi spoustu peněz. Zeptala jsem se jich: ‚Odkud máte tolik peněz?’ Řekli: ‚Před dvěma dny jsme se vzali. 

Před svatbou jsme se rozhodli, že si nekoupíme svatební oblečení. Nebudeme mít svatební hostinu. Ty peníze dáme 

vám.’ Já vím, co v naší zemi pro hinduistickou rodinu znamená nemít svatební šaty ani svatební hostinu. Proto 
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jsem se zeptala ještě jednou: ‚Ale proč? Proč jste to tak udělali?’ Odpověděli: ‚Tak moc se vzájemně milujeme, 

že se chceme podělit o naši radost z lásky s lidmi, kterým sloužíte.’ Jak zakusíme radost z lásky? Jak ji zažijeme? 

Tak, že dáváme, až to bolí. 

Než jsem odjela do Etiopie, přišly za mnou v Kalkatě malé děti. Doslechly se, že tam pojedu. Přišly, protože 

od sester chtěly slyšet, jak velmi musejí děti v Etiopii trpět. Přišly a každé dítě dalo trochu peněz, maličko. Některé 

dalo to, co právě mělo. Jeden malý chlapec ke mně přišel a řekl: ‚Já nemám nic, žádné peníze, nic nemám. Mám ale 

tenhle kousek čokolády. Vezmi ho s sebou a dej ho dětem v Etiopii.’ To malé dítě milovalo velkou láskou, protože 

si myslím, že čokoládu mělo v rukou poprvé. A vzdalo se jí. Dalo ji naplněné radostí, že je schopné podělit se 

s druhými, aby mohlo trochu zmírnit utrpení někomu v daleké Etiopii. Toto znamená radost z lásky: dávat,  

až to bolí. Ježíše bolelo, že nás miloval, neboť zemřel na kříži, aby nás naučil, jak máme milovat. To je cesta, jak 

musíme milovat i my: až to bolí.“ 

pokračování příště 

 

 

Velikonoční neděli zveme všechny 

na radostné setkání, jehož symbolem 

bude požehnaná ryba. 

řipomeneme si tak setkání Zmrtvýchvsta-

lého Ježíše s apoštoly, kdy s nimi jedl 

u ohně na důkaz, že žije.  

ěříme, že i na tomto našem přátelském 

setkání bude přítomen Pán a nebudou 

chybět i dobré pečené ryby (a také jiné 

jídlo a pití) pro nasycení žaludků. 
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