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V adventní 

době často slyšíme 

výzvu: „Přijď, Pane Ježíši…“ Často ji sami 

opakujeme. Myslíme to opravdu vážně? Chceme, aby 

k nám Ježíš přišel? Chceme se s Ním setkat? 

Podívejme se na scénu, kterou známe 

z evangelia. Vrchní celník Zacheus. Je malý… chce 

vidět Ježíše. Vyleze na strom. Vážený státní úředník 

vyleze na strom. Co si o něm mohli myslet ostatní 

lidé – byl tam dav, kvůli kterému Ježíše nemohl 

uvidět – proto leze na strom. Dělá něco neobvyklého. 

Ostatní klidně můžou říct: „Zbláznil se…“ Jemu to 

nevadí, chce vidět Ježíše…, a najednou se stane něco, 

co nečekal: „Zachee, pojď rychle dolů, dnes musím 

zůstat v tvém domě.“ Zacheus rychle sleze ze stromu 

a s radostí přijímá Ježíše. A nejen to. Opravdu se 

s ním setkal. Setkání s Ježíšem promění celý jeho 

život, jeho samotného až do morku kosti. Polovinu 

majetku dává chudým, a navíc všem, které ošidil, 

čtyřnásobně vrací, co jim neprávem sebral. Znovu 

možná někteří řekli: „Zbláznil se…“ A co my? Sice 

voláme“ „Přijď, Pane Ježíši,“ ale co kdybychom 

uslyšeli: „Dnes musím zůstat v tvém domě?“ „No víš, 

Pane, dnes nemám uklizeno, nemám nakoupeno, 

nemám čas – mám nějaké vyšetření, musím tam a 

tam…“ Možná řeknete: „Kdyby to byl sám Ježíš, 

určitě bych to neřekl… určitě ne…“ Opravdu? Ježíš 

říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto 

nejmenších, pro mne jste udělali a co jste pro jednoho 

z těchto nejmenších neudělali, pro mne jste 

neudělali…“ Každé setkání s druhým člověkem je 

setkáním s Kristem. Opravdovým setkáním 

s Kristem. Kolik budeš mít výmluv, jen abys nic 

ve svém životě nezměnil, jen abys nezměnil nic 

ve vztazích s druhými – i když možná je to už roky 

zanedbávaná skutečnost … Nestačí se jen modlit, je 

třeba svou víru, svou ochotu jít za Kristem potvrdit i 

skutky … Jasně, je jednodušší se pomodlit 5 růženců 

za někoho, než se s ním smířit, jít za ním, odpustit, 

než dát potřebnému najíst, napít, ne pak, až budu mít 

čas… teď hned – protože on má hlad a žízeň teď… 

hned… Tak jak to s Tebou bude v této adventní 

době? Třeba někteří řeknou: „Ten (ta) se asi 

zbláznil(a)…“ Zacheovi to nevadilo. A co Ty? Chceš 

se opravdu setkat s Ježíšem? ON se s Tebou setkat 

CHCE. Chce proměnit Tebe, Tvůj život… 

k lepšímu… Nepropásni tu chvíli, kdy zaklepe na 

Tvé dveře… Kdy bude kolem Tebe procházet.  

P. Piotr Grzybek 

1. prosinec - 1. neděle adventní 

3. prosinec - památka sv. Františka Xaverského, 

kněze 

Narodil se r. 1506 ve Španělsku, na studiích v Paříži 

poznal Ignáce s Loyoly a stal se jedním z jeho 

prvních druhů. V r. 1537 byl vysvěcen na kněze a 

od r. 1541 hlásal evangelium v Indii, na Ceylonu, 

na Molukách a v Japonsku. Zemřel 3. 12. 1552 

cestou do Číny na ostrově Sancianu. V r. 1622 byl 

prohlášen za svatého a r. 1927 za patrona misií. 

6. prosinec - sv. Mikuláše, biskupa 

Byl biskupem v Myře (na území dnešního Turecka). 

Zemřel kolem pol. 4.stol., jeho úcta se rychle 

rozšířila po celé východní oblasti a od 10. stol. 

I na Západě. 

7. prosinec - památka sv. Ambrože, biskupa a 

učitele církve 

Narodil se kolem roku 339, v Římě vystudoval 

řečnictví a právo. Působil jako biskup v Miláně, 

stavěl se proti zneužívání císařské moci a hájil čistotu 

učení víry, podporoval zpěv lidu při slavení liturgie. 

Zemřel na Bílou sobotu 4. 4. 397. 

8. prosinec - 2. neděle adventní 

9. prosinec - slavnost Panny Marie, počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu 

Učení o neposkvrněném početí Panny Marie závazně 

vymezil Pius IX. a prohlásil je za článek víry. 

Liturgická oslava Početí Panny Marie se začala šířit 

z Východu až do Anglie a ostatních zemí. U nás se 

slavil už kolem r. 1200. V r. 1476 rozšířil jeho 

slavení pro celou církev Sixtus IV. 

13. prosinec - památka sv. Lucie, panny a 

mučednice 

Byla umučena za Diokleciánova pronásledování 

křesťanů, pravděpodobně 13. 12. 304. Vedle 

sv. Agáty je to nejznámější sicilská mučednice. 

Při průzkumu katakomb v Syrakusách byl objeven 

její hrob. 

14. prosinec - památka sv. Jana od Kříže, kněze a 

učitele církve 

Narodil se v roce 1542 ve Španělsku. V 21 letech 

vstoupil ke karmelitánům. Byl zklamán uvolněným 

řeholním životem, a proto uvažoval o vstupu ke 

kartuziánům. Setkání se sv. Terezií od Ježíše 

(r. 1568) v něm však vzbudil touhu po změně 

karmelitského řádu. Spolubratři se tomu však 
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postavili na odpor a Jana na 3 měsíce uvěznili. 

Ve vězení napsal své nejkrásnější mystické básně. 

Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo 

k hlubokému spojení s Bohem. Zemřel 14. 12. 1591 

v klášteře v Ubedě, r. 1726 byl prohlášen za svatého 

a r. 1926 za učitele církve. 

15. prosinec - 3. neděle adventní 

22. prosinec - 4. neděle adventní 

24. prosinec - Štědrý den, vigilie slavnosti 

Narození Páně 

25. prosinec - slavnost Narození Páně 

26. prosinec - svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

Byl to řecky mluvící Žid v Jeruzalémě., jeden 

z prvních sedmi jáhnů. Jejich posláním bylo zbavit 

apoštoly hmotných starostí a spolu s nimi vydávat 

svědectví evangeliu. Na místě, kde byl asi koncem 

roku 36 ukamenován, byla v 5. století postavena 

bazilika. 

27. prosinec - svátek sv. Jana, apoštola a 

evangelisty 

Učedník, kterého Ježíš miloval, byl spolu s Petrem a 

Jakubem svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova 

proměnění i úzkosti v Getsemanech. Jako jediný stál 

pod křížem na Kalvárii a umírající Kristus mu svěřil 

svou matku. Za císaře Domiciána byl poslán 

do vyhnanství na ostrov Patmos. Zemřel ve vysokém 

věku pravděpodobně v Efesu kolem roku 100. 

28. prosinec - svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

Svátek těchto nevinných dětí zavražděných 

v Betlémě a okolí se připomíná již v nejstarších 

martyrologiích. Církevní Otcové vidí jejich slávu 

v tom, že na rozdíl od ostatních mučedníků, kteří 

svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci 

zemřeli místo něho. 

29. prosinec - svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a 

Josefa 

30. prosinec - šestý den v oktávu Narození Páně 

31. prosinec - sedmý den v oktávu Narození Páně 

připomínka sv. Silvestra I., papeže 

Narodil se v Římě a spravoval církev v letech  

314 - 335. Po dlouhotrvajícím pronásledování nastala 

doba vnějšího rozmachu křesťanství. S podporou 

císaře Konstantina Velikého se začalo stavět mnoho 

kostelů, mezi nimi i bazilika sv. Petra ve Vatikánu. 

Za působení Silvestra I. se konal v roce 325 první 

všeobecný Nicejský sněm. 

 

 

 

NOVINKY VE FARNÍ KNIHOVNĚ:  
 

Anna Mieszkowska:  Děti Ireny Sendlerové  

Neuvěřitelný a dramatický příběh statečné ženy, která zachránila před 

jistou smrtí 2 500 dětí z Varšavského ghetta.  

Adam Cyra:  Dobrovolným vězněm v Osvětimi  

Kniha popisuje neobyčejný život Witolda Pileckého, který se stal 

dobrovolně vězněm koncentračního tábora, aby světu předal zprávu o 

jeho hrůzách.  

Karel, Jan a Petr Diblíkovi:  Tři bratři v cizích světech 

Kolem země s otázkou: Jak žijete a pracujete? 

Více o těchto knihách jste mohli číst v předchozích číslech 

Tam&Tamu.  

Jan Dobraczyński:  Stín otce  

Krásný románový příběh o svatém Josefovi; o skromném, pracovitém 

a věřícím člověku a jeho lásce k Marii a Ježíšovi.  

Eugen Kleindienst:  Emanuel – sedm dnů před Vánocemi 

Pomůcka k prožívání posledních sedmi adventních dnů; rozjímání k tzv. adventním antifonám.   

 

FARNÍ KNIHOVNA 

Připomínáme, že farní knihovna je 

otevřená ve čtvrtky od 17.00-17.50 

a v neděli po mši svaté v 9.00 hod. 

Seznam knih najdete na internetu na 

stránkách: www.farnostsumperk.cz 

Vypůjčení knih si také můžete 

domluvit na tel. 774 520 759,  

můžete také napsat na mail: 

farni.knihovna.spk@seznam.cz 

Jste srdečně zváni! 

mailto:farni.knihovna.spk@seznam.cz
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MGR. HANA HAVLÍČKOVÁ 

 

K adventní době, která právě nastává, neodmyslitelně 

patří adventní koncerty. V Šumperku adventní koncerty 

oslaví své patnácté narozeniny. Neslouží jen k navození 

předvánoční atmosféry, ale ve své podstatě naplňují 

opravdové adventní poselství – v radostném očekávání 

otevírají lidská srdce pro zrození něčeho vyššího. 

Posluchači do adventní ryby nevhazují své finanční dary 

– jak je zvykem na jiných koncertech – na pokrytí nákladů 

navštíveného programu, ale darují je takto těm, kteří 

jejich pomoc obzvlášť potřebují – handicapovaným, 

sociálně slabým, znevýhodněným… Se stejným přáním 

otvírají svá srdce i samotní účinkující a všichni ti, kteří 

svou troškou do mlýna ke zdárné organizaci koncertů 

přispívají. Hlavním hybatelem všech dějů spojených 

s přípravou a realizací adventních koncertů je Mgr. Hana 

Havlíčková, která stála už u jejich zrodu před patnácti lety. Do „křesla pro hosta“ jsme proto posadili právě ji, aby 

zavzpomínala jak na chvíle dávné, tak poodkryla pokličku koncertům současným. 

Vstupujeme do adventní doby, s kterou jsou neodmyslitelně spojeny adventní koncerty. Kolikátý ročník letos 

proběhne a na co se můžeme těšit?  

Letos proběhne už patnáctý ročník a můžeme se těšit hned na pět koncertů, což není nenasytnost, ale zvláštní shoda 

okolností, ale to by byla dlouhá historie. Já věřím, že nic se neděje náhodně, takže se těším. Chtěla bych Vás 

obzvlášť pozvat na koncert Jitky Šuranské do klášterního kostela. Je to zpěvačka a houslistka, která se věnuje 

tzv. etno hudbě. Podobně jako třeba Zuzana Lapčíková zpívá a hraje velmi osobitě moravský folklór. Letos v létě jí 

vyšlo nové CD „Nezachoď slunéčko“, za to první - „Písňobraní“ - získala v roce 2005 cenu Anděl. Kdo by chtěl 

ochutnat, tak mu doporučuji internetový archiv televize Noe, kde si může pustit pořad Cvrlikání, který byl Jitce 

věnován.  

Adventní koncerty si v naší zemi získaly popularitu brzy po revoluci. Jak Tě napadlo tento zajímavý projekt 

zrealizovat i v Šumperku?  

Byla to doba, kdy teprve vznikala celá řada neziskových organizací, a kromě nedostatku financí narážely tyto 

organizace především na nedůvěru a nepochopení části veřejnosti. Ta očekávala, že všechno – jako dřív – vyřeší 

stát. S několika nadšenci (např. Ty ) jsme tehdy v Šumperku založily Poradnu pro ženy a dívky a první koncert 

jsem začala organizovat právě na její podporu. Doma jsem pak Honzovi (manželovi) říkala, že se mi moc líbí, jak 

to dělají pan Kačer a paní Kubišová a Fišerová v České televizi, a že to třeba příští rok taky tak zkusím. A on mi 

řekl: „ Proč to neuděláš hned?“ A bylo to…. 

S přípravou koncertů se jistě musí začít hodně brzy, aby se domluvili účinkující, zajistily prostory, kde bude 

program probíhat, oslovily organizace, kterým připadne výtěžek koncertů, aj. Můžeš naše čtenáře zavést tak 

trochu do zákulisí těchto příprav?  

S přípravou začínám na začátku září. Nejdříve nastane fáze přemýšlení a „radění se“, pak telefonování a pak to už 

tak nějak běží samo. Vždycky je potřeba sehnat nějaké peníze na plakáty a v posledních letech také na jeden 

koncert, na který nejsou pozváni účinkující z řad Šumperáků, ale někdo „přespolní“. Nikdy jsem tyto výdaje 

neplatila z peněz, které se vybraly! A vždycky se našla spousta lidí ochotných pomoci: naše farnost, Láďa Rybička 

v DK, který zajišťuje informační servis, město Šumperk a jeho grantový systém, stálí sponzoři (např. SART a.s.), 
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v posledních letech Centrum pro rodinu, Šumperský dětský sbor a pak hlavně šumperští zpěváci, muzikanti a 

výtvarníci. Díky adventním koncertům mám už roky velmi pěkné a blízké vztahy v evangelickém sboru. Musím 

říci, že jsem se nikdy nesetkala s odmítnutím nebo neochotou, a jsem za to velmi vděčná. A také nesmím 

zapomenout na celou naši rodinu, protože všichni – manžel, babičky, dědečci a děti – už léta pomáhají a společné 

trávení adventních nedělních odpolední berou jako samozřejmost. 

Podle čeho se řídíš při výběru hudebních těles, které zveš na koncerty?  

Snažím se šumperské muzikanty různě střídat. Z těch mimošumperských se snažím vždycky pozvat někoho, kdo je 

zajímavý, jeho hudba je podle mého mínění duchovní nebo má alespoň částečně tento přesah a zároveň to je to 

někdo, koho bychom si v Šumperku běžně neposlechli. V minulých letech to byli například Vladimír Merta, 

Oldřich Janota nebo skupina Traband, kteří si i díky adventním koncertům získali v Šumperku stálý okruh 

posluchačů a vrací se sem. V téhle oblasti mi hodně pomáhá můj muž, který hudební scénu hodně sleduje. 

Této práci se věnuješ už 15 let. Nepřišla někdy chvíle, kdy sis řekla, že tento ročník by mohl být zároveň 

ročníkem posledním?  A co naopak tě vždy přesvědčí, že je dobré pokračovat?  

Upřímně řečeno - mě to napadá každý rok, když začínám s přípravou a napíšu si seznam, co je všechno potřeba. 

Ale vždycky mě to zase přejde, protože o koncerty je stále velký zájem a i pro mne jsou vždy pěkným zastavením 

a setkáním s lidmi a hudbou. Myslím, že i díky nim se nám podařilo část veřejnosti přesvědčit o tom, že advent je 

něco jiného než dlouhý vánoční večírek a předvánoční shon, a z těchto ohlasů mám obzvlášť radost. 

Máš nějaký zážitek, spojený s adventními koncerty, který ti utkvěl v paměti více než ty ostatní?  

Pro mě mají největší sílu setkání s lidmi, kteří navzdory velmi těžké nemoci nebo handicapu šíří kolem sebe radost, 

lásku a energii, a takovým setkáním byl před dvěma lety koncert nevidomé paní Kataryny Kolcové. Doufám, že ji 

ještě někdy v Šumperku uslyšíme. 

Výtěžek každého adventního koncertu jde na podporu nějaké organizace. Proč by si lidé podle Tebe měli 

pomáhat? 

Adventní koncerty za čtrnáct let nasbíraly více než půl milionu korun (536 696,- Kč), výtěžek koncertů se pohybuje 

mezi čtyřmi až desíti tisíci korun. Jsou to relativně malé částky, ale jsou adresné, organizace si je hned na místě 

převezmou a také nejsou přísně vázány, takže je organizace mohou využít opravdu tam, kde peníze zrovna 

potřebují. A to, myslím, velmi oceňují. Pomáhat a dělit se je, myslím, přirozená lidská potřeba nejen křesťanů, ale 

všech lidí dobré vůle, je to jedna z mála možností, jak trošku změnit svět kolem sebe a jak dát svým bližním najevo 

svou podporu a lásku. 

Jistě není pro mnohé tajemstvím, že máš úzký vztah k hudbě. Jsi odchovancem Motýlů, zpívala jsi ve Schole 

od svatého Jana Křtitele, nyní jsi aktivní členkou hudebního seskupení Avonotaj… Čím Tě hudba oslovuje?  

Hudba je pro mě jeden z největších darů a nejúžasnějších Božích dárků nám lidem. Může nás vést nejen 

k duševním výšinám, ale také do hlubin našeho srdce. Mně osobně dává možnost vyjadřovat a intenzivně prožívat 

své city k Bohu i lidem a většinou mi to jde mnohem lépe než slovy. Z těchto důvodů je pro mne duchovní hudba 

mnohem širším pojmem než hudba liturgická. Jako posluchači si s Honzou koncerty vybíráme nejen v Šumperku, 

ale i v širokém okolí. Jsou pro nás společným koníčkem, relaxací a vytržením z každodenního shonu. 

Většina pozvaných hostů vystupuje s programem, který má duchovní přesah. Co konkrétně pro Tebe znamená 

víra? 

Víra je pevný bod, kolem kterého se točí můj život.  Myslím ta Jeho v nás. O tu naši musíme někdy zabojovat, 

ale stojí to za to. 

Rozloučila by ses s námi úryvkem nějaké písně, která obzvlášť utkvěla ve Tvém srdci?  

„Otče náš, Králi náš, buď milostiv a žehnej nám. Byť u nás nebylo zbožných skutků, neopouštěj nás.“ 

(jomkipurová modlitba Avínu malkénu). 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

 

Také se vám zdálo, že v roce 1150. výročí příchodu sv. 

Cyrila a Metoděje na Moravu jste o těchto světcích slyšeli už dost? Ano, já jsem ten pocit měl. A myslel jsem si, 

že určitě letos už žádnou knihu věnovanou věrozvěstům číst nebudu. Už jsem toho viděl a slyšel tolik! Co bych se 

tak mohl ještě nového dozvědět? Jenže se stalo něco, co mi tento můj hloupý názor obrátilo naruby. Od jednoho 

kamaráda jsem dostal cédečko s nahrávkou, o které jsem uslyšel jen to, že až si to poslechnu, budu překvapený. 

A byl jsem... Vzal jsem si ho do auta na dlouhou cestu do Krakowa a připadalo mi, že jsem tam zajel za pár minut. 

Bylo to poslouchání poutavé a napínavé takovým způsobem, že jsem se nestačil divit. Navíc čtyři hodiny jízdy 

nestačily ani na to, aby se Konstantin a Metoděj vůbec narodili.  Celá nahrávka trvá 18 hodin a k životu hlavních 

hrdinů se dostanete až po mnoha hodinách poslouchání. Předtím se vám dostane úžasné kvantum informací. 

Poznáte zeširoka dějiny Byzance, poutavé osudy řady císařů, pozadí ikonoklastických bojů, podstatu věroučných 

bludů a jejich tvůrce, dozvíte se, proč a kde vznikaly první kláštery a budete žasnout nad tím, jak nádherným 

městem byl Cařihrad. K tomu uslyšíte mnoho z dějin Bulharů, Rusů, Řeků, Chazarů a celé řady kmenů či národů, 

o kterých jste ani nevěděli, že existovaly. Samozřejmě nezůstanete jen na 

Východě. Spolu s dějinami se přesunete i na Západ a vtáhne vás až po uši 

historie papežství, Francké říše, germánských a pak slovanských národů. 

Možná se někdy ztratíte v přívalu jmen a míst, ale k mnoha postavám se 

vrátíte za několik hodin a pochopíte, proč už dříve byla o nich řeč a proč to 

bylo tak důležité. A až dobře poznáte celé pozadí, dostanete se k hlavním 

hrdinům. Samotní věrozvěstové a jejich dílo jsou tam ukázané takovým 

způsobem, tak dojemně i hluboce, že ještě teď mi naskakuje husí kůže 

a mnohokrát během poslouchání jsem chtěl před nimi prostě pokleknout 

a políbit jejich uchozené nohy... Mám za to, že teprve teď jsem opravdu 

pochopil, jací to byli velikáni! 

Určitě vám už vrtá hlavou otázka, o jaké knize je řeč. Jedná se 

o knihu Jindry Jarošové Svatí kacíři aneb Reportáž nejen z Velké Moravy a také o její velice zdařilou nahrávku 

připravenou pro Český rozhlas. Vše vydalo nakladatelství Radioservis. Nahrávka je udělaná velmi krásně, každý 

díl začíná krátkým shrnutím předchozího, je kvalitní po režisérské stránce a je skvěle namluvena nejen několika 

lektory, ale i samotnou autorkou. Ovšem pokud budete mít pouze CD, přijdete o několik věcí, které jsou pro změnu 

jen v knize. Její vydání u příležitosti letošního jubilea obsahuje totiž několik ilustrací, ale hlavně kvalitní rejstříky 

historických postav, seznamy císařů, papežů, rodokmeny významných vládců či slovník důležitých pojmů. Jak 

kniha, tak i dva exempláře nahrávky jsou už k dispozici ve farní knihovně.   

Na konec řeknu to, co mi připadá v této knize nejhodnotnější: totiž, že to není kniha jen historická, i když 

množství sebraného historického materiálu je tam obdivuhodné. Je to hlavně pohled do duše... A dedikace knihy 

„všem, kdo řekli ďáblovi NE“ nám výstižně ukazuje, že autorce opravdu nešlo jen o dějiny... 

P. Slawomir 
 

ADOPTUJ SI SVÉHO POLITIKA 

Možná jste postřehli, že se od 17. listopadu tohoto roku rozběhla iniciativa „Adoptuj si politika“. Nás tato 

iniciativa nadchla, třeba nadchneme i vás.  Aktivita nabízí možnost se místo nadávání na politiky za ně modlit. 

Politika si můžete vybrat, příp. vám může být přidělen. Na webu http://www.adoptujsipolitika.cz/ se můžete 

zaregistrovat a najdete zde všechny potřebné informace. Doporučeného času modlitby 5 minut denně během půl 

roku se nelekejte – záleží na vás. 

Pokud by někomu bránilo v zapojení jen to, že nemá internet, a tudíž se nemůže zaregistrovat, 

doporučujeme oslovit (mladší) farníky, kteří (věříme) rádi pomohou, příp. se směle obraťte přímo na nás.    

Jana a Zdeněk Pacalovi  

http://www.adoptujsipolitika.cz/
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI 
 

 

I o podzimních prázdninách se mohly děti školou povinné těšit na zajímavý celodenní program, který byl 

pro ně připraven na farním středisku. V prázdninovou středu se sešlo ve stanovenou dobu přes třicet dětí. Program 

se nesl v duchu nastávajících svátků, čili „všesvatě a dušičkově“. Po společném úvodu byly děti rozděleny 

do skupin, v kterých si měly připravit zajímavou prezentaci nějakého světce. Mohly zvolit divadlo, koláž či další 

formu prezentace, dle vlastního uvážení. Po náročné přípravě si děti navzájem předvedly, co vše zajímavého se 

o zadané osobě dověděly. Všem se to úžasně povedlo. Po skvělém 

obědě, který pro všechny zúčastněné připravil sehraný profesionální 

tým , seskupený kolem farní kuchařky Vlastičky, si mohly děti 

vybrat, zda se chtějí dívat na film Princ egyptský, pojednávající o 

životních osudech Mojžíše, či vyrábět suché vazby na další část 

programu. Tou byla návštěva hřbitova s krátkou pobožností o. Petra 

přímo u hrobu kněží. Na hřbitově si děti prochodily kromě hlavní části 

i různá zákoutí a hlavně navštívily opuštěné hroby, ke kterým nikdo 

nepřináší ani květiny, ani se za zde pohřbené nikdo nemodlí. Na tyto 

hroby daly vlastnoručně vyrobené suché vazby či zapálené svíčky a u 

mnohých hrobů se společně pomodlily. Zpáteční cesta proběhla 

v klidu a na středisko, kde na děti čekali rodiče, výprava dorazila 

dokonce s předstihem, v co organizátoři při tak velkém počtu dětí ani 

nedoufali. 

A proto na závěr děkujeme všem, kteří se do programu 

zapojili jako organizátoři. Bez nich by to nešlo . 

Lenka Špatná 
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ  

 
I. ČÁST 

Vážení čtenáři našeho děkanátního časopisu. Poté, co jsme minulým číslem ukončili téma svátostí, rád 

bych k této rubrice přistoupil trochu jiným způsobem, než jak jste možná byli zvyklí. Myslím ale, že i přesto 

dostojíme tomu, co vystihuje název „co jsme ve škole nebrali“.  

Chtěl bych se totiž vrátit z teologických výšin alespoň trochu zpátky na zem a doslova otevřít před vámi 

něco osobnějšího. Chtěl bych se s vámi podělit o své zápisy ze Svaté země, jak jsem si je zaznamenával během 

své tříměsíční dobrovolnické služby v poutním domě v Jeruzalémě – a to jsme ve škole určitě nebrali . 

V minulých dnech jsme prožívali (někteří osobně, jiní skrze sdělovací prostředky) národní pouť do Svaté 

země jako završení Roku víry. Těmito zápisky se můžeme znovu vrátit na místa, která posvětil svým životem sám 

Kristus a třeba znova vnímat poselství, se kterým na tento svět přišel. 

 

Nejdříve uvedu a zopakuji pár informací 

pro lepší orientaci. 

Po 2. ročníku v semináři jsem dostal nabídku 

pracovat jako volontér (dobrovolný pomocník) 

v Jeruzalémě, v německém poutním domě. Během 

3. ročníku jsem nad tím přemýšlel a nakonec 

se rozhodl, že této příležitosti využiju. Po vyřízení 

potřebných dokladů jsem tak strávil tři podzimní 

měsíce roku 2008 (od září do konce listopadu) 

v Jeruzalémě. Tento poutní dům (s názvem 

St. Paulus-Haus) stojí hned naproti Damašské brány, 

a tak nebyl problém dostat se hned do centra starého 

Jeruzaléma, který zahrnuje třeba horu Moria (na níž 

stojí známá Omarova mešita), nebo nejvýznamnější 

místa pro nás křesťany, nacházející se v bazilice 

Božího hrobu. Dům má na starosti řád Anglických 

panen a kromě asi pěti sester (dvě z nich, Romana 

a Miriam, byly ze Slovenska a právě od Miriam jsem 

tuto možnost dostal) zde pracovalo několik arabských 

zaměstnanců (kdyby vás zajímalo, proč Arabové, tak 

především z toho důvodu, že byli křesťané. V Izraeli 

totiž tvoří drtivou většinu křesťanů právě Arabové) 

a několik dobrovolníků, převážně z Německa. 

Během tohoto vzácného času ve Svaté zemi 

jsem si tedy zaznamenával do zápisníku některé 

dojmy, které ve mně různá místa a prožité situace 

zanechaly, a právě některé z nich tu uvedu. Svatá 

země je nazývána „páté evangelium“. Nyní Vás tedy 

zvu ke společné pouti tímto evangeliem ... 

 

Sobota 30. 8. 

Svoji cestu do Svaté země začínám v Praze 

Stodůlkách, kde nocuju na faře sv. Jakuba Staršího. 

Ráno bych měl vstávat ve čtyři hodiny, abych si 

stihnul dát kafe a v pět hodin metro a autobus na 

letiště. Na let se moc těším, ale zároveň mám obavy 

z toho, co mě čeká (hlavně z jazyka). Věřím ale, že to 

nějak půjde. 

V tomto rozpoložení jsem si večer 

před spaním otevřel Písmo, kde jsem v knize proroka 

Izajáše (41, 8-16) četl:  

„A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe 

jsem vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele, tebe 

jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě 

z odlehlých míst, řekl jsem ti: ‚Ty jsi můj služebník, 

tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.‘ 

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej 

se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, 

pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své 

spravedlnosti. Hle, budou se stydět a hanbit všichni, 

kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a 

zahynou odpůrci tvoji. Budeš je hledat, ale nenajdeš 

ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá 

nicota, ti, kdo proti tobě válčí. Já jsem Hospodin, tvůj 

Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem 

tvá pomoc.‘ 

Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova 

lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj 
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vykupitel je Svatý Izraele. Hle, učiním tě okovaným 

smykem na mlácení, novým, z obou stran ostrým. 

Budeš mlátit a drtit hory, s pahorky naložíš jako 

s plevami. Rozevěješ je a odnese je vítr, bouřlivý 

vichr je rozptýlí, ty však budeš jásat k chvále 

Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele.“ 

 

První dny byly především o seznamování se 

s prostředím, jinou kulturou (dům stál v arabské 

čtvrti), mentalitou lidí a o poznávání nejbližších míst.  

 

Neděle 31. 8. 

 Po příletu do Tel Avivu mě sestra Miriam 

odvezla do Jeruzaléma, kde jsem se ubytoval 

v St. Paulus-Haus, v malém pokojíku pro volontéry 

(dobrovolníky). K mojí velké radosti byl pokojík 

vybavený vlastním sociálním zařízením . 

Po ubytování jsem šel poprvé do města.  

S lehkým běháním mrazu po zádech jsem 

míjel Araby, pokřikující a pobíhající všude kolem. 

Prošel jsem Damašskou branou a pak dál tržištěm 

až k bazilice Božího hrobu, kde jsem zůstal na mši, 

kterou tam zrovna měla skupina italských poutníků. 

Večer jsem z terasy pozoroval neustálý ruch 

u Damašské brány, která stojí hned naproti 

St. Paulus-Haus. 

Taky jsem se poprvé vylekal. Když jsem při 

návratu vycházel z Damašské brány, skupina chlapců 

hodila na zem dělobuch. Já, „masírovaný“ z domova 

tím, jak je v Izraeli nebezpečno, jak jsou tady časté 

sebevražedné atentáty, jsem se samozřejmě pořádně 

lekl, ale zároveň mi bylo útěchou, že tento výbuch 

nepolekal jenom mě, ale i policisty, kteří u brány 

hlídali. 

Později jsem si ale zvykl, protože jsem se 

dozvěděl, že právě tímto večerem začínal muslimský 

postní měsíc Ramadán, který slaví (především mladší 

generace) také tím, že hází dělobuchy. 

 

Pondělí 1. 9. 

Můj první pracovní den. Ráno jsem se 

domluvil se sestrou Ruth (představená domu), 

že budu mít tzv. plný volontariát, což znamená sedm 

hodin práce denně a jeden den v týdnu volno. Denní 

program pak vypadal asi následovně: 

7:00   snídaně 

7:30 – 12:30  práce 

12:30 – 13:00  oběd 

13:00 – 15:00  práce 

od 15:00  volno 

 

Úterý 2. 9. 

 Dnes jsem se chtěl podívat na Omarovu 

mešitu. Ta je přístupná pro turisty jen do deseti hodin 

dopoledne, a tak jsem to nestihl. Potkal jsem ale 

arabského chlapce Mohameda, který mě zavedl 

na vyhlídku, ze které byla pěkně vidět nejen mešita, 

ale i zeď nářků. Odsud jsem pokračoval do židovské 

čtvrti, na horu Sión a ke hrobu krále Davida. 

Dneska jsem měl také možnost poznat místní 

„příživníky“. Chlapec Mohamed mě zavedl 

na vyhlídku a tam chtěl nějaké peníze. U hrobu krále 

Davida jsem potkal staršího muže, který mě vzal a že 

mi toto místo ukáže líp. Potom chtěl také peníze. 

Zamrzelo mě, že tu jsou lidé, kteří pro cizího 

člověka nedokážou nezištně něco udělat a spíš ještě 

využívají jeho neznalosti, ať už jazyka, nebo místních 

poměrů. Dnes jsem tak poznal i tu druhou, smutnější 

stránku Svatého města. 

 

I tato zkušenost ale byla důležitá. Přivedla 

mě k očekávání lepších věcí a příjemnějších 

překvapení, které také přišly. 

P. Petr Káňa

 



Strana 10                 Tam&Tam – číslo 12, ročník 4, prosinec 2013 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO UKRAJINU  
 

 

V letošním roce bohužel nebudeme připravovat vánoční balíčky pro děti z dětských domovů na Ukrajině.  

„Vzhledem k tomu, že na Ukrajině došlo k zásadním změnám v celní proceduře, nemůže naše organizace 

(jako i ostatní světové mezinárodni organizace) letos dopravit humanitární dary na Ukrajinu.“ uvádí P. Rostislav 

Strojvus, pracovník humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc. 

Proto se letos nebudou převážet u nás zabalené vánoční dárky. 

Možnost podpořit děti na Ukrajině ale nekončí. „Změna spočívá v tom, že na Ukrajinu nepovezeme 

připravené dárky, protože to opravdu není možné, ale povezeme peněžní hotovost vybranou od dárců v České 

republice. Samotné dárky pak budou nakoupeny, zkompletovány a zabaleny přímo na Ukrajině. Dárky měly mít 

vždy hodnotu cca 1 000 Kč. Budeme tedy opět hledat konkrétní dárce a nabízet jim obdarování konkrétních dětí.“ 

objasňuje R. Strojvus. Celý dopis P. R. Strojvuse k organizaci této pomoci najdete na www.sumperk.charita.cz 

Podobně jako v minulých letech bude zájemcům vybráno konkrétní dítě. V případě zájmu o tuto formu 

vánočního obdarování se obracejte na Charitu Šumperk, tel. 583 216 747, info@sumperk.charita.cz nejpozději 

do 5. 12. 2013. Finanční obnos poté musí být uhrazen nejpozději do 10. 12. 2013. 

Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk 

 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 
Jak už se stalo tradicí, bude i 

nadcházející rok začínat na mnoha 

místech našeho děkanátu Tříkrálovou 

sbírkou, kterou organizuje Charita 

Šumperk. 

Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic 

v období mezi 3. a 12. lednem 2014, aby přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji 

potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, 

seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím zejména v děkanátu 

Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 

A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děkanátu se vykoledovalo 599 840,- Kč. Podíl, který byl 

určen pro využití Charitou Šumperk, činil 355 320,- Kč.  Aby i další Tříkrálová sbírka dopadla s podobným 

výsledkem, je třeba, aby se do sbírky zapojili ochotní dobrovolníci – buď jako vedoucí skupinek, nebo jako 

tříkráloví koledníci.  

Minulý rok se konkrétně v Šumperku zapojilo do sbírky 15 skupinek – celkem kolem 40 dospělých i dětí. 

V sousedním Novém Malíně to bylo 18 skupinek, což představovalo 18 dospělých a 60 dětí. Prosíme proto i letos 

o vstřícnost jak dospělé vedoucí skupinek, tak jednotlivé koledníky. Zvláště v Šumperku, který je ve srovnání 

s Malínem velké město. Ochota všech koledníků bude jistě zúročena – jak v rovině pomoci potřebným, tak v rovině 

setkání s těmi, kdo obdarovávají. Ve většině případů mají z koledníků i z jejich Tříkrálového požehnání velkou 

radost. 

Případní zájemci – z řad dospělých i dětí – se mohou hlásit: 

Šumperk – Lenka  Špatná – tel. 731 402 395. 

Nový Malín – Anna Hovancová – tel. 605 300 693 

Anna Hovancová, Lenka Špatná 

  

mailto:info@sumperk.charita.cz
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2013 

 
Pokaždé se snažím k rozpisu zpovědí přidat něco k povzbuzení. Tentokrát jsem nemusel dlouho hledat, 

přišel mi na pomoc sám papež František. Zrovna včera (20. 11.) měl krásnou katechezi o svátosti smíření. Není 

pro nás povzbuzením, když říká, že: „Také papež se zpovídá každé dva týdny, protože také papež je hříšník“?  

Je to sice poněkud delší text, ale doufám, že ho prorozjímáme a pomůže nám prožívat zpověď opravdově 

a s vděčností. A nám, kněžím, pomůže láskyplně sloužit ve zpovědnici, jak nás k tomu nabádá papež. Svatý Otče, 

díky za povzbuzení!  

P. Slawomir 

 

 

Dobrý den, drazí bratři a sestry,  

Minulou středu jsem mluvil o odpuštění hříchů, zejména v souvislosti se křtem. Dnes budeme pokračovat 

v tématu odpuštění hříchů, ale ve vztahu k takzvané moci klíčů, což je biblický symbol poslání, které dal Ježíš 

apoštolům.  

Především musíme připomenout, že protagonistou odpuštění hříchů je Duch svatý. Když se 

Zmrtvýchvstalý Ježíš poprvé zjevil apoštolům, dechl na ně a řekl: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy 

odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20,22-23). Ježíš je ve svém 

proměněném těle novým člověkem, jenž nabízí velikonoční dary, které jsou plodem Jeho smrti a vzkříšení. Jaké 

jsou to dary? Pokoj, radost, odpuštění hříchů, misijní poslání, ale především dar Ducha svatého, který je jejich 

zdrojem. Ježíšův dech provázený slovy, jimiž uděluje Ducha, indikuje předávání života, nového života 

znovuzrozeného z odpuštění.  

Datum Obec Zpovídání    Zpovědník 

Mše 

sv. 

3. adventní 

neděle 
15. 12.  

BRATRUŠOV po mši sv. P. Michal Krajewski                    10:30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Petr Káňa 10:30 

BOHDÍKOV po mši sv. P. Piotr Grzybek 7:30 

BRANNÁ 7:00-7:30 P. Michal Krajewski 7:30 

středa  18. 12.  

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

SOBOTÍN 

D. STUDÉNKY 

17:00-18:00 

15.00-16.00 

P. Slawomir Sulowski 

P. Milan Palkovič 

18:00 

16.00 

čtvrtek 19. 12.  

S. MĚSTO  15:00-16:00 P. Slawomir Sulowski      16:00 

CHRASTICE po mši sv. P. Slawomir Sulowski    17:00 

NOVÝ MALÍN 16.30-18.00 P. Milan Palkovič     18.00 

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

ŠUMPERK  17:00 -18:00 P. Piotr Grzybek      18:00 

pátek 20. 12.  

BLUDOV 15:30-17:30 P. M. Krajewski, P. P. Káňa, P. S. Sulowski 17:30 

BOHUTÍN 16:00-17:00 P. František Janíček 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17.00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

sobota  21. 12.  RUDA/M  10:00-12:00 
P. Petr Dolák, P. František Janíček 

P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski 
- 

4. adventní 

neděle 
22. 12.  ŠUMPERK  15:00-18:00  

P. Slawomir Sulowski,  P. Petr Káňa,  

P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,  

P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

7:00, 

9:00, 

18:00 
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Avšak ještě před tímto gestem dechu a darem Ducha ukazuje Ježíš svoje rány na rukou a boku. Tyto rány 

jsou cenou naší spásy. Duch svatý nám přináší Boží odpuštění „procházející“ Ježíšovými ranami. Tyto rány si Ježíš 

ponechal. I nyní ukazuje Otci v nebi rány, jimiž nás vykoupil. Mocí těchto ran jsou nám odpouštěny hříchy. Ježíš 

dal svůj život za náš pokoj, za naši radost, za dar milosti pro naši duši, za odpuštění našich hříchů. Je krásné 

takto se dívat na Ježíše!  

A pojďme ke druhému bodu. Ježíš 

dal apoštolům moc odpouštět hříchy. 

Je poněkud nesnadné chápat, jak může 

nějaký člověk odpouštět hříchy, ale tuto moc 

dává Ježíš. Církev je nositelkou moci klíčů, 

která otvírá či zavírá. Bůh ve svém 

svrchovaném milosrdenství odpouští 

každému člověku, ale On sám si přál, aby ti, 

kdo patří Kristu a církvi, dostávali odpuštění 

prostřednictvím služebníků tohoto 

společenství. Skrze apoštolskou službu se mi 

dostává Božího milosrdenství, moje viny 

jsou odpuštěny a je mi darována radost. Ježíš nás tímto způsobem zve, abychom prožívali smíření také v církevní, 

komunitní dimenzi. A to je krásné. Církev, která je svatá a zároveň potřebuje pokání, nás na cestě obrácení provází 

celý život. Církev není majitelkou moci klíčů, ale služebnicí milosrdenství a raduje se, kdykoliv může tento božský 

dar nabízet.  

Mnozí možná nechápou církevní dimenzi odpuštění, protože panuje neustálý individualismus 

a subjektivismus, což pociťujeme i my křesťané. Bůh zajisté odpouští každému kajícímu hříšníkovi osobně, 

ale křesťan je spojen s Kristem a Kristus je sjednocen s církví. Pro nás křesťany je tu jeden dar navíc a také 

jeden závazek navíc: pokorně přitom přijímat službu církve. Musíme docenit tento dar, péči, ochranu a také 

jistotu, že mi Bůh odpustil. Jdu k bratru knězi a řeknu: „Otče, dopustil jsem se toho a toho…“ A on odpoví: 

„Odpouštím ti, Bůh ti odpouští.“. V té chvíli jsem si jist, že mi Bůh odpustil. Je krásné mít tuto jistotu, že mi Bůh 

vždy odpouští a neochabuje v odpouštění. Nesmíme přestat přicházet s žádostí o odpuštění. Je možné pociťovat 

zahanbení při vyjevování hříchů, ale naše maminky a naše babičky říkávaly, že je lepší se jednou začervenat 

než tisíckrát blednout strachy. Jednou se člověk začervená, ale hříchy jsou odpuštěny a jde se dál.  

Nakonec poslední bod: kněz je nástrojem odpuštění hříchů. Bůh nám odpuštění uděluje v církvi, je nám 

uděleno skrze službu našeho bratra, kněze. Také on je člověkem, který jako my potřebuje milosrdenství, stává se 

nástrojem milosrdenství a dává nám bezmeznou lásku Boha Otce. Také kněží mají zapotřebí se zpovídat, 

i biskupové, všichni jsme hříšníky. Také papež se zpovídá každé dva týdny, protože také papež je hříšník. 

A zpovědník vyslechne, co mu říkám, poradí mi a odpustí, protože všichni potřebujeme odpuštění. Někdy lze 

slýchat, jak někdo tvrdí, že se zpovídá přímo Bohu… Ano, jak už jsem řekl, Bůh tě vždycky vyslyší,  

ale ve svátosti smíření posílá bratra, aby ti udělil odpuštění, jistotu odpuštění jménem církve.  

Služba, kterou kněz poskytuje jako Boží služebník při odpouštění hříchů, je velice delikátní a vyžaduje, aby 

jeho srdce bylo v pokoji, aby měl v srdci pokoj, nezacházel s věřícími nevlídně, ale byl mírný, laskavý a milosrdný; 

aby dovedl zasévat do srdcí naději a především aby si uvědomoval, že bratr či sestra přistupující ke svátosti smíření 

hledá odpuštění a činí tak podobně jako ti, kdo přistupovali k Ježíši, aby je uzdravil. Kněz, který by neměl tuto 

duchovní dispozici, neměl by tuto svátost udílet, dokud se nezkoriguje. Věřící penitenti mají právo, všichni věřící 

mají právo nalézt v kněžích služebníky Božího odpuštění.  

Drazí bratři, jsme si jako členové církve vědomi krásy tohoto daru, který nám nabízí sám Bůh? Cítíme 

radost z této péče, z této mateřské pozornosti, kterou vůči nám církev chová? Dovedeme ji jednoduše a vytrvale 

zhodnocovat? Nezapomínejme, že Bůh nám nikdy nepřestává odpouštět, a prostřednictvím služby kněze nás 

tiskne v novém objetí, které nás obrozuje, umožňuje nám povstat a znovu se vydat na cestu. Taková je naše 

cesta, totiž neustále se pozvedat a znovu se vydávat na cestu.   
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PIER GIORGIO FRASSATI  

(PETR JIŘÍ FRASSATI) 

 
(6. 4. 1901 – 4. 7. 1925, Turín, Itálie) 

 
Petr Jiří Frassati byl mladý muž, který svým životem dokázal, že stát se 

svatým není ani v dnešní době nemožné. Dovedl v sobě spojit 

křesťanskou lásku a styl života mladého člověka; neuzavíral se před 

okolním světem, ale právě naopak v něm žil a působil dobro. Frassati 

byl sportovec plný elánu a politicky aktivní mladík, který se cítil 

zodpovědný za život národa a světa, k němuž patřil. Studoval vysokou 

školu, aby mohl pomoci horníkům zlepšit jejich život. Byl účastníkem 

mnoha křesťanských aktivit, dobrým přítelem a také horolezcem 

i dominikánským terciářem. Pomáhal nezaměstnaným a jejich rodinám. 

Jeho život prolínaly ideály modlitby, činnosti a oběti. Zemřel po krátké 

nemoci ve svých 24 letech a svou smrt obětoval za spásu rodičů. Papež 

Jan Pavel II. blahoslavil Frassatiho dne 20. května 1990 a označil jej 

jako „muže osmi blahoslavenství“. Pier Frassati je vzorem mládeže, 

horolezců i sociálních pracovníků; v církevním kalendáři je připomínán 

4. července. Za svůj krátký život dovedl naplnit Kristův příklad a dorůst 

v mladosti do svatosti stejně jako třeba Terezie z Lisieux. Když se Rádio 

Vatikán ptalo v rozhovoru Frassatiho neteře Wandy na některou 

z myšlenek světce, řekla: „Žít bez víry a bez pravdy znamená nežít – 

dostat se mimo. Nikdy se nesmíme dostat mimo.“ 

Pier pocházel ze zámožné a vlivné italské rodiny advokáta, novináře a diplomata. Jeho otec Alfredo byl 

zakladatelem turínského liberálního deníku La Stampa a po 1. světové válce se stal velvyslancem Italského 

království v Berlíně. Jeho matka Adelaide byla umělkyní z bohaté rodiny. Rodiče byli liberálního, nikoli 

katolického smýšlení, i když formálně chodili alespoň občas do kostela a světili církevní svátky. Poslali svého syna 

v r. 1911 i k prvnímu sv. přijímání. Pier Giorgio si uchoval tento den natrvalo ve své paměti, neboť od toho 

momentu se Ježíš, přítomný v Nejsvětější Svátosti, stal předmětem jeho zbožných citů a zdrojem veškeré síly 

a odvahy. 

Od dětství vnímal Pier Giorgio v rodině napětí související s neshodami mezi rodiči. Jejich hádky 

a odcizení, které se léty zvětšovalo, bylo pro chlapce velkou bolestí. Tato situace ho jemně přivedla ke Kristu 

a k pravidelné modlitbě za rodiče. Náboženskou výchovu dostal Pier takřka výlučně od kněží a řeholních sester 

ve škole. Alfredo si jednou stěžoval knězi, že našel svého syna spát na podlaze s růžencem v ruce. „Raději byste 

ho našel spát s nemravným románem?“ ptal se tehdy kněz. Ani Adelaide neměla ráda náboženské sklony svého 

syna. Obávala se, že se stane knězem. Když jistý jezuita vyzval jejího dvanáctiletého syna ke každodenní účasti 

na mši svaté a svatému přijímání, rozhodně to odmítla – dokud ji prosby Piera Giorgia nepřesvědčily. Potom už 

chodil na mši svatou pravidelně každý den. 

V roce 1915 přijal svátost biřmování. Žil střídmě a velmi důsledně usiloval o čistotu srdce. O Pierovi je 

psáno, že v osmnácti letech rozvažoval nad evangeliem se zápalem člověka hledajícího poklad. Ježíšovu matku 

Marii vnímal jako matku každého z nás a modlitbu růžence chápal jako rozhovor dítěte s matkou.  

V r. 1918 složil Pier maturitu na jezuitském gymnáziu a začal studovat VUT v rodném Turíně. Stal se 

členem klubu italských horolezců. Bavily ho i projížďky na otcově koni. Zajímal se o malířství, rád navštěvoval 

muzea a galerie a shromažďoval ve svém albu reprodukce obrazů. Jeho největší láskou však zůstaly hory. Sám říkal 

svým přátelům, že tento sport mu pomáhá zocelovat vůli a pěstovat pocit odpovědnosti. 

Jako vysokoškolský student se angažoval v různých kroužcích a sdruženích, byl zapojen i do politiky. Stal 

se členem III. řádu sv. Dominika. Často a rád se modlil a své přátele vyzýval ke společné modlitbě. Založil 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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„Společnost podezřelých existencí“. Za rouškou 

lehkomyslných her byla skryta jeho snaha o větší 

prožívání víry a modlitby. S touto společností chtěl Pier 

prokazovat dobro, sloužit bližním, žít porozumění 

a přátelství s Pánem. 

Jeho hlavní aktivita byla však stále zaměřena 

k duchovnímu životu. Charakteristickým znamením jeho 

víry byla bezvýhradná důvěra v sílu modlitby. Denně byl 

přítomen na mši svaté a přijímal eucharistii, z níž čerpal 

energii pro život podle evangelia. Měl též silný vztah 

k Panně Marii, modlil se denně růženec, rád chodil 

na poutní místo Oropa a nosil tam k soše Matky Boží 

květiny. 

Neopomíjel ani činnou stránku křesťanského 

života. Angažoval se v charitativní práci, navštěvoval 

nemocné v ústavech i v jejich domovech. Když se ho 

přítel zeptal, zda ho neodpuzuje špína, odpovídal: „Ježíš 

ke mně přichází každé ráno ve svatém přijímání. Splácím 

mu to ve velmi malé míře tak, že navštěvuji jeho chudé. 

Dům může být špinavý, ale já jdu ke Kristu. S Pánem se 

cítím silnější, bezpečnější, jistější a dokonce šťastnější.“ 

Přinášel také nejchudším obyvatelům Turína 

dárky. Mezi středostavovskou vrstvou města budil 

rozruch, když jako syn vlivného politika chodil pěšky s balíčky pod paží do nejchudších čtvrtí, aby je tam rozdal 

potřebným. Od matky dostával hodně peněz, které většinou rozdal. Šetřil také za benzín i tramvaj. Když se ho 

jeden přítel zeptal, proč nepohodlně cestuje ve třetí třídě, řekl: „Protože čtvrtá třída není.“ O jednom chladném 

večeru přišel domů bez kabátu, který dal staré bezdomovkyni. Otec zuřil, ale prostá synova odpověď ho odzbrojila: 

„Ale víš, tatínku, bylo chladno.“ Když dostal na výběr, zda chce jako dar k promoci auto anebo peníze ve stejné 

hodnotě, vybral si peníze a ty potom dal chudým. Radoval se ze vztahu s těmi, kterým sloužil, a rád je osobně 

obdarovával. Považoval to za příležitost povzbudit je, dát jim naději, že jejich život se změní. Využíval 

i příležitosti, aby jim vyprávěl o Bohu, a povzbuzoval je, aby se setkali s Ježíšem při mši svaté. 

V r. 1921 se jeho sestra Luciana, jež mu byla velikou duchovní oporou, provdala za polského diplomata 

Jana Gawroňského a odjela s ním natrvalo do Holandska. O pár měsíců později zažil velkou lásku i Pier. Během 

výletů do hor s přáteli z univerzity poznal Lauru Hidalgovou, která byla o tři ročníky výš, pocházela z ateistické 

rodiny, v dětství ztratila rodiče a později konvertovala ke katolické víře. Pier se do ní velmi zamiloval. Poté, co ji 

pozval ještě s další dívkou do rodiny na oběd, zjistil, že se rodičům jeví jako velmi nežádoucí a že chtějí, aby se 

oženil s děvčetem, které má vyšší společenské postavení. Pier nechtěl vnášet další rozbroje mezi rodiče, kteří 

procházeli vleklou krizí a uvažovali o rozvodu, a proto se s Laurou později rozešel. 

Pier Giorgio se od r. 1923 ve svých dopisech stále častěji zaobíral myšlenkou smrti. Jednomu příteli napsal: 

„I když nikdo nezná hodinu své smrti, je projevem moudrosti připravovat se na ni každý den. Já to činím, 

abych jednou nebyl zaskočen.“ Jako by tušil svůj brzký odchod. 

Na počátku léta 1925 začal ubývat na váze a pociťoval slabost organismu, která se postupně prohlubovala. 

Nikdo v jeho rodině se tím nezabýval. Věnovali se babičce, která umírala, a mysleli si, že jeho nemoc rychle 

přejde. Dne 20. června ještě zvládl poutní průvod ke své oblíbené turínské řeholnici Consolátě, kde se při adoraci 

nabízel Bohu jako oběť za obrácení rodičů, kteří se chtěli rozvést. 1. července již nevstal z lůžka, dostavila se 

částečná paralýza. Lékař stanovil diagnózu: dětská obrna, poliomyelitida. Pomoci mohlo pouze sérum z Pasteurova 

institutu v Paříži, než ale přišlo, bylo už pozdě. Pier Giorgio 4. července 1925 umírá, zaopatřen svátostmi, ve věku 

24 let. Pravděpodobně se nakazil od nemocných v útulcích Turína a Berlína, kde jim obětavě sloužil. 
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Náhlá smrt každého šokovala. A když tisíce turínských chudých přišly na jeho pohřeb, Alfredo a Adelaide 

žasli nad poctou, kterou tito lidé vzdali jejich synovi za jeho štědrost a laskavost. Jeho sestra Luciana uvedla, že její 

bratr reprezentoval to nejlepší z křesťanského mládí: byl šťastný, čistý na duši, nadšený pro vše dobré a krásné. 

Přátelé ho označili jako „explozi radosti“. Vzpomínali také, že když Pier Giorgio po adoraci odcházel z kostela, 

obrátil se a zamával směrem ke svatostánku. Toto láskyplné gesto, které bylo znakem blízkého vztahu k Ježíšovi, 

vyjadřuje něco z radosti a přirozenosti, s jakou prožíval „obyčejný“ křesťanský život uprostřed světa. On sám řekl: 

„Každý den trochu lépe rozumím nesrovnatelné milosti, že jsem katolík. Pryč s melancholií! Jsem veselý. Smutek 

bychom měli vykázat z křesťanské duše.“ 

Již pět let po jeho smrti byl zahájen proces o jeho blahořečení. V této souvislosti byla provedena v r. 1981 

exhumace těla, které zůstalo neporušené. Dnes odpočívá v katedrále v Turíně, v kapli sv. Maxima. Jeho beatifikaci 

vyhlásil papež Jan Pavel II. 20. května r. 1990 a neváhal ho nazvat „mužem osmi blahoslavenství“. Pier Giorgio byl 

navenek velmi hezký, bohatý a rád se bavil, ale uvnitř byl pokorný, chudý v duchu a čistého srdce. Žil čilým 

křesťanským životem v převážně světském prostředí. Jistý životopisec nazval Piera „obyčejným“ křesťanem. Je-li 

to tak, potom být obyčejným křesťanem znamená klást Boha na první místo a s radostí se věnovat druhým. Pier 

Giorgio Frassati svým životem ukázal, jak je možno ve všedním životě realizovat své katolické přesvědčení: 

adorací Nejsvětější Svátosti, modlitbou růžence, účastí v církevních organizacích a sdruženích, v charitativních 

akcích apod. 

Od Pierovy smrti až po současnost došlo k mnoha vyslyšením na jeho přímluvu, a to nejen z Itálie, 

ale z mnoha evropských zemí včetně České republiky a také z Alžíru, Argentiny, Kanady, Etiopie, Indie, Libanonu 

a Libye.  

Anička Rozsívalová 

 

 

 

 

 

  

 

Obec Bludov vás zve na 

Adventní koncerty 2013 
kostel sv. Jiří v Bludově 

 
I. adventní koncert   neděle 1. 12. 2013 v 16.00 hod.  

MUSICA GLORIA - 

Irena, Helena, Petr a Karel Kocůrkovi 

 

-o-o-o- 

II. adventní koncert  neděle 8. 12. 2013 v 16.00 hod.  

JARMILA CHALOUPKOVÁ – ZPĚV 

BRIAN WRIGHT – LOUTNA 

 

-o-o-o- 

III. adventní koncert    neděle 15. 12. 2013 v 16.30 hod.     

FARNÍ SBOR OD SV. JIŘÍ V BLUDOVĚ 

CLASSIC BAND - Dechový soubor mládeže 

 

-o-o-o- 

IV. adventní koncert      neděle 22. 12. 2013 v 16.00 hod.       

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ SEVEROMORAVSKÝCH UČITELŮ ZÁBŘEH     

a MUŽSKÝ PĚVECKÝ SOUBOR NEŠVERA OLOMOUC 

 
-o-o-o- 

Dobrovolné vstupné bude věnováno Domovu Paprsek Olšany. 
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY: 

 

Pro děti 

Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa 9.30 – 11. 30 hod 

4. 12.   Mikulášské tvoření   

11. 12.   Vyrábění vánočních ozdob nejen na stromeček  

18. 12.   Vánoční posezení a adventní a vánoční zpívání pro děti 

Dopoledne s pohádkou – sobota 7. prosince od 9.30 do 11.30  

setkávání určené pro předškolní a mladší školní děti (4 – 8 let). Děti se můžou těšit na krátkou motivační pohádku, 

zpívání, tvoření. Lektorka – Mgr. Hanka Heiserová. 

Duchovní obnova pro školní děti (od 7 let) – 7. 12. 2013  - od 9.30 na farním středisku  

Vánoční divadlo s dětskou mší – 24. 12. - 14.30 v kostele sv. Jana Křtitele 

 

Tvořivé dílny 

Zdobení perníků na program „Mikuláš pro město“ – 30. listopadu od 14.00 na farním středisku (určeno jak 

pro děti, tak pro dospělé z farnosti) 

 

Pro dospělé 

Cvičení s rehabilitačními prvky – Ing. Marie Vychopeňová – středa 16. 30 – 17.30 hod; 1 lekce – 30 Kč/hod 

Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání 

jsou zpoplatněna dle domluvy. 

Předvánoční posezení u punče – 16. 12. 2013 – od 18.00 na farním středisku 

 

KURZY  

Příprava snoubenců na manželství 

I od září 2013 nabízí Centrum pro rodinu Šumperk přípravu snoubenců na svátostné manželství, kterou povedou 

vyškolení lektoři 

 

NABÍDKA CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT OLOMOUC 

Pro děti, které odešly příliš brzy 

Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 2. adventní neděli 8. prosince 2013 na setkání v bazilice na Svatém Kopečku 

u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Začátek je v 15 hodin, setkání zahrnuje mši svatou za tyto 

děti a jejich rodiny a doprovodný program. 

Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku), a pokud chtějí, i fotografii dítěte. 

Bližší informace: Marcela Řezníčková; telefon: 587 405 250; email: reznickova@arcibol.cz* 

 

Adventní duchovní obnova pro manžele    

Zveme manžele, případně i jednotlivce žijící v manželství, na Svatý Kopeček u Olomouce. Jednodenní adventní 

zastavení nese téma Manželé v adventu v bibli a dnes a povede ho P. Ludvík Dřímal, docent na katedře 

křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Součástí programu bude mše svatá, 

přednášky, případně práce v manželském páru. K dispozici bude občerstvení a na oběd pizza. Přineste si s sebou 

Písmo svaté. 

14. prosinec 2013 Svatý Kopeček; Francouzský sál fary 

. 

  

mailto:reznickova@arcibol.cz*
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/ludvik-drimal-32887
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2013  

 
24. 12. 2013 

Štědrý den 

25. 12. 2013 

slavnost  

Narození Páně 

26. 12. 2013 

svátek 

sv. Štěpána 

31. 12. 2013 

sv. Silvestra, 

papeže 

1. 1. 2014 

Panny Marie, 

Matky církve 

Bludov 22.00 10.30 10.30 

17.30 

24.00  

(kostelíček) 

10.30 

Bohdíkov 20.30 ---- ---- ---- 7.30 

Bohutín --- 7.30 7.30 --- 7.30 

Branná 20.30  8.00 ---- 11.00 

Bratrušov 20.00 10.30 10.30 ---- 10.30 

Dolní Studénky 20.00 7.30 7.30 --- 7.30 

Hanušovice 
16.00 (rodiny s dětmi) 

22.00 kostel 
10.15 10.15 17.00 10.15 

Hraběšice ---- 10.30 ---- ---- 10.30 

Chrastice ---- ---- 11.00 ---- ---- 

Komňátka  7.30    

Kopřivná 21.00 11.15  11.15 11.15 

Kunčice ---- 16.00 ---- ---- ---- 

Loučná nad Desnou 23.00 9.45 9.45 15.00 9.45 

Malá Morava 22.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Nová Seninka  11.00 ---- ---- ---- 

Nové Losiny 19.00 8.00 8.00 16.00 8.00 

Nový Malín 
15.00 (rodiny s dětmi) 

22.00 
9.00 9.00 --- 9.00 

Ostružná 19.00 ---- ---- 18.00 ---- 

Podlesí 19.00 ---- ---- ---- ---- 

Pusté Žibřidovice 20.00 9.00 9.00 15.00 9.00 

Radomilov ---- ---- ---- ---- 17.00 

Rapotín 23.00 9.00 9.00 18.15 9.00 

Rejchartice 19.00 ---- ---- ---- ---- 

Raškov 22.00 ---- ---- ---- 10.30 

Ruda 

nad Moravou 

15.00 (rodiny s dětmi) 

24.00 
9.00 9.00 16.00 9.00 

Sobotín 20.00 11.15 11.15 16.30 11.15 

Staré Město 22.00. 9.30 9.30 16.00 9.30 

Štědráková Lhota ---- 10.30 ---- ---- ---- 

Šumperk 

10.00 domov důchodců 

10.00 nemocnice 

15.00 (rodiny s dětmi, 

14.30 vánoční divadlo) 

22.00 

9.00 

 

18.00 

7.00 

9.00 

15.00 (němec-

ky) 

18.00 

 

23.00-24.00 

adorace 

9.00 

18.00 

Velká Morava ---- 8.00 ---- 8.00 ---- 

Velké Losiny 21.00 8.15 8.15 18.00 8.15 

Vernířovice 19.00 ---- ---- ---- ---- 

Vojtíškov 20.30 14.00 ---- 14.00 14.00 

Žárová ---- 14.30 ---- ---- ---- 
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Srdečně zdravím 

všechny čtenáře našeho 

TamTamu v adventní době. Říká se, že je to doba očekávání. Jenže očekávat lze 

různými způsoby. Můžeme sednout, založit ruce a naříkat, že je čekání dlouhé. 

Můžeme ale také čas očekávání smysluplně naplnit a pak se nám nezdá tak nekonečné. 

Velmi důležité je i to, na co čekáme. Když čekám ve frontě u zubaře, nemám se na co 

těšit. Když ovšem čekám na milovanou osobu, je to něco jiného. Mé nitro naplňuje 

touha a radost. Advent je čas radostného čekání. Čekám na Toho, který mě má rád a 

kterého mám rád já. Mám těch dvacet dnů naplnit tím, co rozšiřuje mé srdce pro něj. Proto je tu nabídka různých 

duchovních aktivit: roráty, adorace, duchovní obnovy, koncerty duchovní hudby s úmyslem pomoci druhým... 

Využijme je. Nenechme si zacpat advent malichernostmi, běháním, uklízením, nákupy a shonem. Nenechme si 

ukrást vnitřní ticho, touhu po setkání  s Pánem, radost z Hospodina... 

Dovolil jsem si takovou "duchovní" vsuvku, protože mám za to, že je doba adventní natolik krátká, že není 

prostorem pro velká předsevzetí či plány. Hlavně neotálet, začít hned a využit nabízené příležitosti! Toto je náš 

úkol.  

A co se doopravdy do ohlášek nevešlo? Minulý týden jsme měli schůzi všech děkanů na Svatém Hostýně. 

Byl tam i otec arcibiskup a prosil, abychom upozornili v děkanátech na několik detailů týkajících se liturgie 

a kostelů. Při svých každodenních cestách po diecézi vidí toho spoustu, a na něco se rozhodl upozornit. Myslím si, 

že v době adventní, v rámci přípravy na svátky, bychom si mohli jeho slova vzít k srdci. Na prvním místě jsou to 

liturgické postoje. Už to jednou v Tam&Tamu bylo, ale není na škodu zopakovat. Během třech 

tzv. presidenciálních modliteb, které kněz pronáší s roztaženýma rukama, vždycky stojíme. Je to po zpěvu Sláva na 

výsostech Bohu, pak modlitba nad obětními dary a závěrečná modlitba před požehnáním. V některých farnostech se 

pořád sedí. Největší nejednota je při obětních darech. Někteří vstávají moc brzy, někde zase sedí i moc dlouho. 

Během slov kněze: „Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve“ a během následující odpovědi lidu: „Ať ji přijme 

ke své slávě a k spáse světa“ – sedíme. Pak vstaneme a následující modlitba kněze nad dary už je vestoje. 

Čili musíme vydržet... Neměly by se totiž dělat dvě věci najednou: vstávat a do toho mluvit, někde do toho ještě 

vržou lavice...  Až domluvíme, vstaneme. Někde zase lidé sedí i nadále během modlitby kněze. A to je také špatně. 

Výjimku zde vnáší mše s okuřováním lidu. Tehdy vstáváme dřív, v okamžiku, kdy ministrant okuřuje lid a během 

dialogu s knězem už stojíme. Druhým okamžikem, na který upozorňoval otec arcibiskup, je znamení pokoje. Je to 

symbolické gesto, které by mělo být během liturgie omezeno na nejbližší sousedy a nemělo by v kostele způsobit 

rozruch. Bohužel, vidím to i u nás, rozšiřuje se zvyk běhání po kostele, otáčení a natahování přes lavice, mávání 

vzdálenějším, dokonce i povídání a líbání... Zpěv Beránku Boží je zpěvem doprovodným k lámání chleba. Otec 

arcibiskup se zmínil, že někdy rozláme a podá hostie deseti koncelebrantům, a pořád se nezpívá, jen se podávají 

ruce či preluduje, a to stihl těm kněžím i podat ruce. Prosil, abychom na to upozornili i varhaníky či zpěváky. Papež 

Benedikt dokonce před časem uvažoval, i když na konec na to nedošlo, že přesune znamení pokoje na dobu 

před přinášením obětních darů, abychom se ve vrcholném okamžiku mše před přijímáním nerozptylovali. 

Pamatujme, že podání ruky je – jako řada gest při mši svaté – jen symbol. To, že nepodám ruku kamarádce, která 

sedí o dvě lavice dál, vůbec neznamená, že ji nemám rád.  Nejde o to, abychom v tomto okamžiku ustrnuli a 

zapomněli na lásku. Ať je to přirozené a krásné, ale nepřehnané. Ať nás neodvádí od dění na oltáři. Do třetice 

prosil otec arcibiskup o upozornění na čistotu liturgického náčiní, kalichového prádla, konviček a kadidelnice. 

Říkal, že zvláště tam, kde v sakristii vládnou pánové kostelníci, je často vidět chybějící ženskou ruku... Zvlášť 

problematické jsou obětní misky, někdy i rezavé. Ale pak je to už úkol pana faráře, aby je pozlatil, nebo pořídil 

nové. Myslím si, že v rámci příprav na Vánoce bychom se měli na tyto věci podívat. Účinných čistících prostředků 

i na tu nejšpinavější kadidelnici najdeme dnes v obchodě dostatek. Potřebné jsou k tomu jen ochotné ruce...  

Na konec mám pro vás zprávu, která pro mnohé, zvláště ze Šumperka, bude zklamáním. Po dlouhých 

debatách na pastorační radě jsme se rozhodli, že se letos nebude organizovat ples farnosti, který se v posledních 

letech konal v Bludově. Důvodů je mnoho, ale ten hlavní je, že chybí skupina farníků, kteří by byli pro to nadšeni 

a převzali tíhu organizace od těch, kteří to dělají už roky. Prostě únava materiálu... Chybí také elán pro přípravu 

programu. Neznamená to, že myšlenku plesu na věky zavrhujeme, to ne. Byla to krásná akce a není všem dnům 
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konec... Avšak je třeba, aby se našli farníci, kteří si ten další ples vezmou do svých rukou a připraví nově a možná i 

lépe. Snad bude roční přestávka k tomu nápomocná. Moc bych si to přál.  

V časopise najdete i rozpis zpovědi a svátečních bohoslužeb v děkanátu. Prosím, buďte shovívaví, pokud 

bychom to my, kněží, nestíhali se stoprocentní dochvilností.  

Přeji všem krásný advent a Vánoce. A také ať do nového roku vkročíme s Božím požehnáním a s vnitřním 

odhodláním pro nový život z víry.  

P. Slawomir 

 

 
 

 

  

 
Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou  

 srdečně zve na tradiční 
Koncert  

ke Tříkrálové sbírce 

 
 

neděle 5. ledna 2014 14 hod. 

KOSTEL RUDA NAD MORAVOU 

flétnový soubor ZUŠ Šumperk  

Chrámový sbor se svými hosty 

vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku 

 

 

 

Milí farníci,  

pokud pro Vaše blízké sháníte 

smysluplný vánoční dárek za příznivou 

cenu, máme pro Vás tip. Předplaťte jim 

časopis Rodinný život.  Časopis vydává 

Centrum pro rodinný život v Olomouci už 

od roku 1990. Je orientován na 

křesťanskou rodinu. Zaměřuje se na 

problematiku výchovy dětí, vztahy mezi 

manžely, na duchovní život rodiny, život 

v neúplné rodině, seniorský věk apod.  

Cena ročního předplatného je 195 Kč.  

Rádi Vašim obdarovaným zdarma 

zašleme vánoční dárkový certifikát. 

 

Objednávky  

tel. 587 405 250 

e-mail cmarova@arcibol.c 

www.rodinnyzivot.eu 

 
 

Farnost Rapotín a přátelé Vás zvou na představení 
Betlémské jesličky svatého Františka 

Hrát a zpívat Vám budeme na adventním setkání pořádaném o. s. ODKUD  

kaple v Pekařově, neděle 15. 12. 2013 16:00 

farní kostel Rapotín, neděle 22. 12. 2013 16:00 
 

Svatý František Vás provede adventními příběhy od dob pradávných: 

…Říkali to už proroci 

Tam kdysi dávno v Judské zemi: 

Že hvězda zazáří do noci… 

Výhonek vypučí na vinném kmeni: 

A stane se to v Betlémě! 

…až po útěk do Egypta: 

Josef: Maruško, vstávej, odcházíme. 

Marie: Teď v noci? Ale proč? A kam? 

J: Prý Herodovi překážíme 

Řek´ mi to ve snu anděl sám. 

M: Tak honem, když to říkal Boží posel! 

Vem Ježíška a… Kdepak zas vězí ten náš osel? 

Už nasedáme, všechno mi řekneš po cestě. 

mailto:cmarova@arcibol.c
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

 

Nezdar s naším divadlem nás už dávno přebolel, ale sestra Marie Klára pobíhala ještě celé týdny se 

zachmuřeným obličejem a byla při vyučování nesnesitelná. Jsem prý těžkopádná a nesnesitelná, nebudu ji moci 

nikdy plně nahradit. Proto si vyhradila hraní o velkých svátcích a při zvláštních příležitostech. Pro mne to bylo 

vysvobození. Moje schopnosti stačily jen pro okruh sester. Nebyla jsem ctižádostivá, nechtěla jsem se při hraní 

blýskat. 

Moje práce se sestrou Alžbětou mne začala bavit. Koně a krávy mě poznaly již po hlase, poníci se mnou 

uzavřeli zvlášť důvěrné přátelství. Tajně jsem se již zkoušela udržet v sedle na jejich hřbetě. Sestra Alžběta se 

srdečně smála, když mě jednou při tom zastihla. 

„Máte ještě ve skříni kárované šaty?“ vyzvídala šibalsky. „Možná, že dostanu dovolení rozstříhat je na jezdecký 

úbor, aby se černé postulantské šaty ušetřily,“ kartáčovala a uhlazovala mě, jako bych byla také koníkem. Její 

srdečně drsný způsob mi byl velice příjemný, Škoda, že se naše úřady tak rychle měnily.  

Za týden jsem již byla v prádelně. Vystřídala jsem naši robustní sestru Glorii, která byla místo ne poslána 

do chléva. To je osud sester, nikdy nevědí, jak dlouho na nějakém místě zůstanou. Z prádelny jsem měla ještě větší 

hrůzu než z chlévů. Nikdy v životě jsem neprala velké prádlo. Užasla jsem, jak dobře bylo vše zorganizováno. Byly 

zde velké moderní stroje. V prádelně nebylo mlčení, neboť při trvalém zaměstnání obou rukou jsme nemohly 

vystačit s řečí hluchoněmých. Bylo zde tedy velmi veselo. Zpívaly jsme, smály jsme se – byly jsme příliš mladé a 

bujné, než abychom rozmlouvaly jen o duchovních tématech. V celých horách prádla, napolo udušené parou a 

mydlinami, povídaly jsme si jen o pozemsky světských věcech. Naši tlusťoučkou sestru Tony nemohly přivést 

z míry ani nešikovné ruce postulantek, vypořádala se se všemi. 

„Ne, ty nejsi vůbec choulostivá,“ chválila mne hned první den. „To jsi měla vidět Kláru, ta se ke všemu stavěla, 

jako by jí koruna spadla s hlavy. Rukama a nohama se bránila, když se měla dotknout jen cípku prostěradla.“ 

„Co, naše tichá Klára?“ žasla jsem. 

„Ale ta přece ne. Myslela jsem Marii Kláru. Už je na čase, abyste byly oblečeny a jedna z obou Klár dostala 

nové jméno. Myslím tedy tu novicku. Už třetího den kapitulovala a vyhrožovala celým svým bohatým 

příbuzenstvem, jestli ji představení nechají ještě dále v prádelně. Copak je to tak strašné?“ 

Zavrtěla jsem přesvědčivě hlavou. 

„Ne, vůbec ne, v kanceláři to bylo mnohem nudnější. Ale co povídáte, sestro Tony, je sestra Klára z tak bohaté 

rodiny? To přece nikdo neví.“ 

Naše pradlena byla příliš prostá, než aby mne prohlédla nebo si uvědomila, že dělá něco zakázaného, když se 

rozhovořila o rodinných poměrech spolusestry. „Její rodiče jsou určitě milionáři, to ti povídám. Při její obláčce 

stálo v klášterním dvoře šest velkých vozů – to přijeli její příbuzní, kteří se úzkostlivě dotazovali, co s ní teď bude. 

Ale na peníze a na majetek se v pořádném klášteře nebere ohled, alespoň u nás ne!“ vysvětlovala mi se 

zadostiučiněním. Zastavila elektrickou ždímačku a vyndala z ní spoustu téměř suchého prádla vonícího čistotou. 

Nebylo na tom opravdu nic odporného. 

„Pojď, půjdeme věšet, slunce svítí.“ 

Naložily jsme koš na vozíček a vyrazily ven. Byla bych radostí hvízdala! Zase nový kamínek do mozaikového 

portrétu Kláry Nell. Vše se na něm na vlásek hodilo do mé senzační zprávy: „Nerozumní představení strčí filmovou 

hvězdu do prádelny – Klára vyhrožuje svými přáteli ve světě – představení kapitulují z chytrosti – nechají herčku 

studovat teologii.“ Sestra Tony mě přátelsky strčila do zad: „No tak, sestro Eileen, sníte? Chytněte to, prádlo mi 

padá na louku!“ 

„Ach, promiňte, myslela jsem na Kláru!“ 

„Ano, ano, ta Klára,“ rozpovídala se zase. „Z praní dostala housera, z věšení revma. Přitom se stále vychloubala, 

jakou byla ve světě sportovkyní, jak vynikala v plavání a lyžování. Nevím jen, jako to vše chce uplatnit v klášteře.“ 

Podávala jsem sestře Tony kolíky a rychle jí pomáhala, když nemohla dosáhnout – je malé postavy. Té se musím 

držet! 

„Sestro Tony, kdyby Klára přinesla klášteru pěkný milionek, co všechno by se za něj dalo pořídit! Nebudou 

přece slepí k takové krásné příležitosti.“ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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„Ale co, svatý Dominik se nedá podplatit penězi, i když si nezvolil svatou chudobu jako první ideál jako svatý 

František.“ 

„Ale přece jí ustoupili a dali ji studovat,“ trvala jsem na svém. 

Sestra Tony se udiveně ohlédla. „Ustoupili? Ne, Marie Klára to nechtěla. Nechtěla studovat teologii, ale hudbu. 

Celé hodiny mluvila do matky generální, že klášter musí pěstovat umění. Chtěla sestavit slavný sbor, provádět 

oratoria nebo něco takového. Já ani nevím, co to je.“ 

Nu ovšem, filmová hvězda nezapře svůj úmysl. Za každou cenu chce dosáhnout slávy i v klášteře. Jistě se viděla 

jako slavná zpěvačka v dominikánském úboru, něco úplně nového pro film a televizi. Sestra Tony mi mezitím 

ukazovala, jak se která šňůra napíná a upevňuje, aby nepovolila a prádlo se netahalo po zemi. Vytrvale jsem se 

držela tématu. 

„Ale Marie Klára má skutečně překrásný hlas, nechápu prostě, proč se matka generální zdráhala.“ 

Sestra Tony se smála. „Sestro Eileen, nejsme tady, abychom pěstovaly a rozvíjely talenty, nýbrž abychom šířily 

víru. Bude-li chtít, může později malým indiánským děvčátkům evangelia předzpěvovat, jak to teď začali 

Francouzi. Slavnou se ale tím nestane, neboť naše misijní stanice jsou odlehlé a neznámé.“ 

Šňůry byly upevněny a moje laso kolem sestry Tony též. Rychle jsem je přitáhla: „Pročpak tedy nezůstala ve 

světě, sestro Tony? Tam mohla mít všechno – slávu, čest, pochvalu – byla již přece slavná!“ 

„Co?“ tázala se sestra Tony udiveně a pomalu se otočila kolem své mohutné osy. „Slavná byla jen ve svém 

bohatém příbuzenstvu! Všemožně se snažili, aby z ní udělali veličinu – to mi sestra Klára sama vyprávěla, 

ale profesoři řekli, že hlas je sice pěkný, ale na jeviště a pro koncerty se nehodí. Něco jí chybí – já tomu 

nerozumím.“ 

Užasla jsem. Klára Nell tedy chtěla změnit zaměstnání. Z filmové herečky tedy chtěla přesedlat na primadonu 

velkých oper nebo na zpěvačku. To také přijde do mé zprávy. Teď zkoušela cestu přes řád. Na jaké myšlenky přijde 

takové zhýčkané stvoření, aby za každou cenu prosadilo svou vůli! Ctižádost tedy! Tak jsem ji správně ocenila! 

„A když teď ničeho nedocílí u představených, co potom?“ chtěla jsem dále vědět.  

Sestra Tony zívala. „Ach, to ví dobré nebe. Jsem pevně přesvědčena, že si nakonec omotá matku generální 

okolo prstu, ale co je nám do toho. Dělejme si svou povinnost v prádelně, to postačí.“ 

Konečně se rozjasnilo i v prostém rozumu sestry Tony – uvědomila si, že jsme v dovoleném mluvení zašly příliš 

daleko. 

„Rychle, sestro Eileen, stroj číslo tři se musí zastavit. A nemáme hovořit o spolusestrách!“ 

Mně to také stačilo, věděla jsem zase o něco víc. Bezděčně jsem přišla do rozpaků, když nám krátce na to 

přeběhla sestra Klára přes cestu. Nevypadá nijak šťastně, pomyslela jsem si a v duchu ji litovala.  

O to šťastnější dojmem působila druhá Klára. Nalezla jsem ji dlouho před zvoněním na kůru. Seděla 

v postulantské lavici, ruce složené v klíně. Netvářila se přespříliš zbožně, neklečela asketicky na kolenou. Seděla 

zcela oddaně, její obličej byl klidný, radostný a tak vnitřně šťastný, že bych byla dala nevím co za to, kdybych se 

mohla dozvědět, co ji vždy prozáří takovým mírem, když vejde do kaple. Později za tiché hodiny jsem se jí otázala 

opatrně: „Sestro Kláro, co děláš, když sedíš tak tiše v kapli? Já bych nevěděla, co se mám pořád modlit.“ 

Téměř překvapeně obrátila ke mně hlavu. „Modlit?“ tázala se protáhle. 

„A co jiného, nebo si tam jen odpočíváš?“ 

Podívala se na mne svýma zamyšlenýma očima. „To je docela jednoduché, sestro Eileen. Sedím tu a usmívám se 

na Pána a on se usmívá na mne, to stačí.“ 

Oněměla jsem. „Jsi o tom přesvědčena, sestro Kláro?“ 

Přikývla. „Potom se octnu v nejdokonalejším souhlase se vším, co je v Božích záměrech a v Jeho nejsvětějších 

úmyslech.“ 

„Ach, vždyť to je náš nejvyšší cíl, jak to včera říkal na přednášce P. Donatus. Myslela jsem, že je toho možno 

dosáhnout obtížnější cestou – přísnou askezí, kajícím cvičením a podobně.“ 

Pohlédla na své ruce. „Ne, pro mne je tato cesta správná, ale nechci ji nikomu vnucovat. Každý člověk je jiný. 

Pro mne je rozjímání to nejdůležitější, co v klášteře dělám. Tak si také přeje náš řádový Otec.“ 

Ano, to jsem se mezitím dozvěděla o osobnosti a působení svatého Dominika, dosud mě neznámého. Už vím, 

proč se zobrazuje s knihou a pochodní. Rozjímáním o Bohu roznítil požár lásky, která ho pudila hlásat pravdu. 

„Pozoruji, Kláro, že budeš dokonalou dominikánkou,“ řekla jsem s obdivem, „ale věř mi, že když si já zajdu 

do kaple a budu mlčet, tak se nic nestane. Pán Bůh bude asi taky mlčet, ale co dále? U mne z toho nebude 

modlitba.“ 
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Uchopila mne za ruku, jako by mne chtěla potěšit. „A přece, Eileen, měj jen strpení. Jít k Bohu a ztišit se 

u Něho, místo jít k lidem a vykřičet se tam, to je první začátek. Nech se jen dále vést, všemu se naučíš.“ 

„A já vidím, že ty se tomu naučíš rychleji než všechny ostatní. Když tě oblečou, budeš už hotová.“ 

Trochu se začervenala. „Jestli mne vůbec oblečou,“ řekla tiše. 

Pohlédla jsem na ni vyděšeně. „Jak můžeš o tom pochybovat? Jsi přece duševně normální, ne jako sestra Rita, a 

tak opravdu sesterská jako žádná z nás.“ 

Mlčela. Úsměv z jejího obličeje zmizel. Co ji tísnilo? Nebylo možno déle na ni naléhat. Její zdrženlivost mi 

v tom jemně bránila. Ale necítila jsem se odstrčena. Něco řeholního bylo již v její bytosti. Cítila jsem se zahanbena 

v srdci. Opravdovou řeholnici nikdo nevyzkoumá, nic z ní nevyždímá. Tajemství ji zahaluje jako závoj. Mnohdy si 

přeji, abych měla pravé řeholní povolání a byla účastna neznámého štěstí, které nelze vynutit. Jak jsem se měla 

naučit nalézt ten pokoj, který Klára vyzařovala v kapli, když jsem si musela stále opakovat, že sem vlastně 

nepatřím? Cestu k Bohu jsem si zatarasila, v tom jsem nezklamala. A přece mi mé jednání nepřipadá hříšným, 

nanejvýš jen smělým a neobvyklým.  

Zatím přišlo léto. Nepsala jsem delší čas. Zmocnila se mne malátnost, malomyslnost. Nic nového se nepřihodilo. 

Nemohu tam ani zpět. Učím se sice zevně chovat jako dobrá řeholnice, ale do hloubky neproniknu. V našem malém 

klášteře vznikla bouřka. Biskupský vizitátor dodržel slovo – poslal nám obrovský televizor. Představené ovšem 

určily, kdy smíme sledovat určité, pečlivě vybrané televizní pořady. Sestra Marie Klára se toho nemůže nasytit. 

Útočila přímo na generální představenou, abychom zaslaly přímo do televizního studia příspěvek z našeho kláštera. 

Ale matka Dominika prosadila svou vůli nejen mocí své osobnosti, ale také silou svého hlubokého hlasu. Jen 

na přání pana biskupa by se chopila této myšlenky. Je sice posláním dominikánů každým způsobem – i technickým 

– hlásat Krista, ale ona přece nevychovává novicky na televizní herečky. 

Mnohem důležitějším tématem konventu Panny Marie byla úprava řádového roucha. K tomu se sáhlo již 

několikrát od té doby, kdy zesnulý Svatý Otec k tomu vyzval ženské kláštery. Pochopitelně – některé představené 

s provedením novot váhaly, vyčkávaly, jakými cestami se vydají nejstarší řády. Některé tuto choulostivou otázku 
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odložily na pozdější dobu, aby ji přenechaly své nástupkyni. I u nás byly tradice, které jsme nechtěly tak snadno 

vzdát. Teď ale biskup poslal naléhavou výzvu, abychom mu předložily své návrhy na úpravu řeholního roucha. 

Tato věc se nás postulantek týkala nejméně, ale generální představená byla příliš mateřská, než aby nás vyloučila 

z porad, neboť naše obláčka byla stanovena na příští měsíc, totiž na září; měly jsme tedy jisté právo vědět, jaký 

úbor nám dají. 

„Máme u nás dokonce postulantku,“ řekla naše velebná matka ve shromáždění všech řeholnic, „která sem 

vstoupila jen kvůli našemu krásnému úboru,“ a pohlédla na vteřinu na mne. „Nemohu proto pominout ani hlasy 

našich nejmladších dcer.“ Měla na klíně několik svitků, které se podobaly starozákonním knihám, tak byly 

ohmatané a zažloutlé; vedle nich bylo několik sněhobílých. Vstala a rozvinula ty nejstarší. 

„To je úbor, který jsme nosily roku 1870. Byl již jednou po první světové válce změněn. Není to tedy pro nás 

něco tak nového, když musíme zase šáhnout po nůžkách a jehle. Zde mám dva návrhy z naší krejčovské dílny. 

Můžete se dohodnout, který je zdařilejší.“ 

Připevnila návrhy na nástěnnou tabuli, které se příležitostně používalo při vyučování novicek. Nebyla to jistě 

módní umělkyně, která provedla návrhy nových vzorů. Povstal chichot a též podrážděný šepot. 

„Co? Tak budeme chodit? Naši koně se jistě splaší, jak nás uvidí!“ 

„To jsou karikatury! Zpola řeholnice, zpola fotomodel. Ne, to nejde!“ 

„Měly bychom jen změnit délku sukně a zkrátit závoj! To stačí.“ 

Matka Dominika potřásla hlavou a zdvihla ruku. „Ne, děti. Náš biskup si přeje základní změnu. Zjednodušení a 

zmodernizování, abychom v dnešních ulicích nebudily pozornost. Když se nemůžeme dohodnout, dobře. Jsme 

přece demokratická společnost, udělejte návrhy a odhlasujeme si to.“ 

To byla voda na náš mlýn. Vždy jsem ráda kreslila a tvořila návrhy šatů. Také novicky byly nadšené. Odpoledne 

jsme měly dvě hodiny volno. Ty, které byly v kreslení úplně neschopné, směly jít na procházku. Sestry Dolly a 

Betty byly hned na to v prachu. My ostatní jsme seděly a horlivě škrtaly na papíře. Také sestra Klára seděla u práce. 

Divila jsem se její horlivosti. Na zevní věci reagovala vždy chladně. Nemohly jsme se dočkat večera, kdy měly být 

naše návrhy sebrány a roztříděny. Byly jsme zvědavé, které budou vybrány a předloženy panu biskupovi. Byly jsme 

v napětí jako při vyhlašování cen. Té noci spaly mnohé velmi špatně, ačkoliv pan biskup nestanovil žádné prémie 

za nejlepší model. 

Příštího jitra jsme vstávaly ještě přesněji než jindy a byly na minutu přesně v refektáři. Toužebně jsme 

očekávaly konec ranního vyučování a zazvonění na schůzku. Jen profesky zachovávaly rozvážný klid, kterého 

nabyly několikaletým pobytem v klášteře. Matka Dominika vystavila tři výkresy, neprozradila však jejich autorky. 

Můj model mezi nimi nebyl, to jsem postřehla ihned, ale Klářin tam byl. Viděla jsem ho již včera. Celkem se nelišil 

od našeho nynějšího úboru, jen linie hábitu byly obratně zjednodušeny. Závoj sahal jen po ramena, nevlál tedy ve 

větru a špatném počasí. Druhý model se podobal trochu téhésu, konfirmačnímu oděvu – přísný, střízlivý, praktický 

– zdálo se mi, že je to návrh sestry Evy. Třetí model byl směsicí obleku stevardky a krejčovského kostýmu, 

s malým černobílým čepečkem nebyl špatný. V tom jsme mohly vstoupit i do mešity fanatického muslima a nebyl 

by v nás poznal křesťany, tím méně řeholnice. Byl zamítnut za bouřlivého smíchu. Místo aby moudře mlčela, 

vyskočila novicka Marie Klára pobouřeně a s očima zlostně jiskřícíma. 

„To je právě to správné, co náš biskup očekává, však uvidíte. Rozhodně si přeji, aby byl model biskupskému 

úřadu předložen.“ 

Matka Dominika ji zkrátka odbyla: „Sestro Marie Kláro, víš dobře, že teprve na svátek Mláďátek skládám na 

jeden den svůj úřad do rukou nejmladší postulantky – z toho titulu jsi jednou provždy vyřazena.“ 

Novicka usedla s rudou tváří. Ovšem, může-li se někdo považovat za povolaného navrhovat kostýmy a 

pochlubit se jistotou vkusu, je to jistě filmová hvězda. Ostatní sestry však byly jiného názoru. Chtěly si zachovat 

své řeholní roucho. Po prvním letmém dohadování byl model sestry Kláry přijat značnou většinou. Nerušil starý 

řádový úbor a měl přece časovou linii. Jen novicka Marie Klára to neuznávala a dosti zřetelně prohlásila: „Když 

tento návrh projde, přeruším svá studia. Pak bych se neodvážila do koleje. Úbor je neslohový a nudně jednotvárný.“ 

Matka Dominika se nedala vyrušit ze svého klidu. „Naopak, sestro Marie Kláro, zkusíme model na tobě, máš 

k tomu klasickou postavu. Předvedeš tedy úbor panu biskupovi. Půjdeš na ordinariát jako naše manekýna.“ 

Všechny se smály, Marie Klára se třásla zlostí. V tomto výbuchu vzdoru a závisti mi připadal přímo ošklivá a 

vůbec nebyla podobná zbožňované Kláře Nell. Co se to s ní jen stalo? Či ztrácejí filmové herečky tolik na kráse, 

když je pozorujeme zblízka, odlíčené a poznáme jejich charakter? Svůj kult divadelních herců si tvoříme podle 

filmových předloh, jako by byl herec také osobností, kterou má podle vůle režiséra představovat. Ne, nenacházím 
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už nic přitažlivého na Kláře Nell. Napsala bych to i ve svém posudku klášterního života pro náš časopis zcela 

otevřeně. 

Obrátila jsem pozornost na svou spolusestru, postulantku Kláru, která tak snadno v závodě zvítězila. Nezdálo se, 

že si na tom zakládá a právě její spokojený úsměv působil dráždivě na její sokyni. 

„Biskup bude velmi potěšen, když mu bude předložen návrh zelené postulantky,“ řekla nevraživě. 

„Tak,“ řekla matka Dominika na ukončenou: „jméno kreslířky vymažeme. Biskupa zajímá jen to, pro který 

model jsme se rozhodly, ne umělkyně v kreslení návrhů.“ Přitom pohlédla na Kláru, která vesele přikývla, ač jí ušla 

pocta nejvyššího místa. Naopak, zdálo se, že si oddechla. Sestra švadlena dostala rozkaz a naše diskuze byla 

skončena, totiž úředně. Mlčení bylo toho dne jistě často porušeno a to nejen mezi námi postulantkami. Obžaloby 

příští soboty to prozradily. Také řeholnice jsou a zůstanou dcerami Evy, zvláště v otázce oděvu. Jsem tomu vlastně 

ráda. Svatost nezáleží na setření všeho přirozeného. Řeholnice se nestane něčím neutrálním, nýbrž zůstane ženou, 

což je pro mě velmi uklidňující vědomí. 

Za týden na to jsme obdržely z ordinariátu rozhodnutí, že úbor byl schválen a začne se nosit od příští obláčky. 

Blahopřála jsem Kláře k jejímu úspěchu, ale ona jen potřásla hlavou. 

„Opravdu nezáleží na úboru, Eileen. I kdybychom musely jednou všechny do civilu, před Bohem se nic 

nemění.“ 

To je pravda – řeholnicí jsme především v srdci, na to jsem nemyslela. 

     pokračování příště 

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.  

Neprodejná tiskovina.  

Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Heiserová, Tomáš 

Havlíček. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Šumperku nebo poslat 

e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 25. 11. 2013. Příští číslo vyjde 8. 11. 2013 

 

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

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

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

