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Začínají prázdniny, 

doba dovolených, a já 

bych vás rád  tímto 

úvodníkem uvedl do jejich 

prožívání. Chci vám popřát, abyste si je užili, ale 

hlavně, abyste je využili… Kéž nám v tomto 

pomůže krásná prázdninová promluva papeže 

Benedikta, kterou sice pronesl před několika lety, 

přesto je stále aktuální.  

P. Slawomir 
 

„Bratři a sestry, jsme již v samém srdci léta, aspoň 

na severní polokouli. Je to doba, v níž jsou školy 

zavřeny a do níž se soustřeďuje větší část prázdnin. 

Také pastorační činnost ve farnostech je redukována 

na minimum a já sám jsem přerušil dobu 

pravidelných středečních generálních audiencí. Je to 

tedy vhodná chvíle, abychom dali první místo tomu, 

co je skutečně v životě důležité, totiž naslouchání 

slovu Pána. Připomíná nám to také evangelium 

dnešní neděle ve slavné epizodě Ježíšovy návštěvy 

v domě Marty a Marie, jak to vypráví evangelista 

Lukáš (Lk 10, 38-42). Marta a Marie jsou dvě sestry: 

mají také bratra Lazara, který se však při této 

příležitosti neobjeví. Ježíš prochází jejich vesnicí a, 

jak říká text, „Marta ho přijala do domu“ 

(Lk 10, 38). Tato podrobnost dává na vědomí, 

že Marta je starší z obou sester a že spravuje dům. 

Vždyť když se Ježíš v domě posadil, Maria si sedne 

k jeho nohám a naslouchá mu. Zatím co Marta je 

v plném shonu, aby stačila udělat vše pro tak 

výjimečného hosta. Zdá se nám, že přihlížíme scéně: 

jedna sestra se honí sem a tam, plně zaneprázdněná a 

druhá je uchvácena přítomností Mistra a jeho slovy. 

Po chvíli to Marta už nevydrží a neodolá, aby 

neprotestovala, ba cítí, že má právo kritizovat Ježíše: 

„Pane, nezáleží ti, že má sestra mě nechala 

obsluhovat samotnou. Řekni jí, přece, ať mi 

pomůže“. Marta by chtěla dokonce poučovat Mistra. 

Avšak Ježíš s velkým klidem odpovídá: „Marto, 

Marto - a toto opakování vyjadřuje cit, jak ji má rád 

- děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. 

Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší 

úděl a ten jí nikdo nevezme“ (Lk 10, 41-42). 

Kristova slova jsou naprosto jasná: žádné pohrdání 

činným životem, jakož i velkodušným 

pohostinstvím; avšak jasně připomíná fakt, že jediná 

věc opravdu nutná je něco jiného: naslouchat slovu 

Pána; a Pán je v té chvíli právě tam, přítomný 

v Ježíšově osobě! Všechno ostatní pomine a bude 

nám vzato, ale Boží slovo je věčné a dává smysl 

dennímu zaměstnání i shonu. 

Drazí přátelé, jak jsem řekl, tato stránka evangelia 

ladí s časem prázdnin, protože připomíná fakt, 

že lidská osoba musí sice pracovat, nasazovat se 

v domácích pracích i v povolání, ale především má 

zapotřebí Boha, který je vnitřním světlem Lásky a 

Pravdy. Bez lásky i ty nejdůležitější činnosti ztrácejí 

na hodnotě a nepřinášejí radost. Bez hlubokého 

smyslu se všechno naše shánění a podnikání 

redukuje na neplodný a rozháraný aktivismus. 

A kdo nám dá lásku a pravdu, ne-li Ježíš Kristus? 

Naučme se tedy, bratři, pomáhat jedni druhým 

spolupracovat, ale především společně zvolit lepší 

část, lepší úděl, který je a vždy bude naše největší 

dobro.“  

Benedikt XVI., Castel Gandolfo 2010 
 

2. červenec  13. neděle v mezidobí 

3. červenec  svátek sv. Tomáše, apoštola 

4. červenec  sv. Prokopa, opata 

5. červenec  slavnost sv. Cyrila, mnicha,  

a Metoděje, biskupa 

6. červenec  sv. Marie Goretti, panny a mučednice 

9. červenec  14. neděle v mezidobí 

11. červenec  svátek sv. Benedikta, opata, patrona 

 Evropy 

13. červenec  sv. Jindřicha 

14. červenec  bl. Hroznaty, mučedníka 

15. červenec  památka sv. Bonaventury, biskupa a 

 učitele církve 

16. červenec  15. neděle v mezidobí 

17. červenec  bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 

20. červenec  sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 

21. červenec  sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele 

 církve 

22. červenec  památka sv. Marie Magdaleny 

23. červenec  16. neděle v mezidobí 

24. červenec  sv. Šarbela Makhlůfa, kněze 

25. červenec  svátek sv. Jakuba, apoštola 

26. červenec  památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů 

 Panny Marie 

27. červenec  památka sv. Gorazda a druhů 

29. července  památka sv. Marty 

30. červenec  17. neděle v mezidobí 

31. červenec  památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

1. srpen  památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa 

 a učitele církve 

2. srpen  sv. Eusibia z Vercelli, biskupa 

4. srpen  památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

5. srpen  posvěcení římské baziliky Panny Marie 

6. srpen  svátek Proměnění Páně 

8. srpen  památka sv. Dominika, kněze 
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9. srpen  svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 

 panny a mučednice, patronky Evropy 

10. srpen  svátek sv. Vavřince, mučedníka 

11. srpen  památka sv. Kláry, panny 

12. srpen  sv. Jana Františky de Chantal, řeholnice 

13. srpen  19. neděle v mezidobí 

14. srpen  památka sv. Maxmiliána Marie  

 Kolbeho, kněze a mučedníka 

15. srpen  slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

16. srpen  sv. Štěpána Uherského 

19. srpen  sv. Jana Eudesa, kněze  

20. srpen  20. neděle v mezidobí 

21. srpen  památka sv. Pia X., papeže 

22. srpen  památka Panny Marie Královny 

23. srpen  sv. Růženy z Limy, panny 

24. srpen  svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

25. srpen  sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka 

 a Kristina, mučedníků 

27. srpen  21. neděle v mezidobí 

28. srpen  památka sv. Augustina, biskupa a učitele 

 církve 

29. srpen  památka umučení sv. Jana Křtitele
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SYMBOLY – CHRISMONY – 

NEJZNÁMĚJŠÍ CHÍ-RÓ A IHS 

 

 

Nejdříve si vysvětlíme, co je to ten Chrismon. Nejspíš pochází z latinského Christi nomen, to znamená 

Kristovo jméno. Označovalo se tak vše, co souviselo s Kristovým jménem. V tomto čísle se podíváme na ty 

nejznámější Chí-ró (PX) a jezuitské IHS. 

Kristův monogram, též označovaný jako chíró, je jedním z chrismonů, tedy 

vyjádření Kristova jména zkratkou. Symbol je zkratkou pro řecký zápis slova Kristus 

(řecky Χριστός - Christos) a je tvořen jeho prvními dvěma písmeny, řeckými písmeny 

Χ (chí) a Ρ (ró). Odtud pochází označení chíró případně chí-ró. Je to jeden 

z nejstarších a nejrozšířenějších křesťanských symbolů a vyskytuje se 

na křesťanských náhrobcích už od 3. století. Ve východním křesťanství má 

christogram podobu čtyř řeckých písmen ICXC = Isos Christos. 

Podle historika Lactantia († asi 320) měl 

císař Konstantin Veliký v noci před rozhodující 

bitvou s Maxentiem na Milvijském mostě (312) sen: viděl na nebi znamení ΧΡ 

a slyšel hlas, že s tímto znamením zvítězí. Ráno nařídil vojákům, aby si je dali 

na štíty a skutečně zvítězil. Podle Eusebiových Církevních dějin měl toto 

vidění cestou z Gallie do Říma, kdežto podle pozdějšího Životopisu 

Konstantinova (asi 338) od téhož autora viděl Konstantin v poledne před 

bitvou dva zkřížené pruhy světla přes Slunce a navíc nápis „v tomto znamení 

zvítězíš“. Proto je nechal připevnit na vojenské standarty (labarum). 

Nyní jezuitské IHS. V řeckém jazyku byl od nejstarších dob náš 

Spasitel označován slovy Iésús Christos, tzn. Ježíš Pomazaný, Mesiáš, Kristus. 

Toto jméno Božího Syna se už ve 2. století po Kr. zkracovalo v monogram, složený ze začátečních písmen IH 

a XP. Používání obou zkratek prodělalo bohatý vývoj, my si zde však 

všimneme pouze monogramu jména Ježíš. Nejstarší forma IH, použitá už v listě 

Barnabášově (1. pol. 2. stol.), zůstala pouze zřídkavým jevem, zatímco se od 4. 

stol. začala šířit řecká forma IHC, převládající v byzantských vyobrazeních. 

Církev na západě si tento monogram zlatinizovala do ustáleného tvaru IHS a 

pro částečnou neznalost řeckých písmen se v 6. stol. začala mylně domnívat, že 

se tak vhodně zkracuje latinská verze Ježíšova jména, jež má prý znít IHESUS 

(podobně jako se píše IHERUSALEM). Tento omyl - správná latinská verze 

jména Ježíš je IESUS - přetrvával po celý středověk.  

Později bylo užívání monogramu IHS obvyklé u dominikánů a 

františkánů. Jeho hlavním propagátorem se stal sv. Bernardin Sienský (1380-

1444), výtečný františkánský kazatel. Ten při svých misijních cestách měl jednou kázat v Sieně. Dozvěděl se, 

že místní obyvatelé náruživě holdují hře v kostky a karty. Bernardin 

pak při kázání líčil zlé následky hráčské vášně tak dojímavě, že lid 

snesl karty, kostky a vrhcábnice na jednu hromadu a všechno spálil. 

Jistý soustružník však začal naříkat, že zůstane bez výdělku, 

protože se dosud živil výrobou hráčského náčiní. Bernardin mu 

poradil, aby vyráběl nezávadné předměty, a také mu navrhl, že by 

mohl vyřezávat desky s nejsvětějším jménem „Ježíš“. Chtěl tak 

rozšiřovat úctu k Spasitelově jménu. Proto také sám míval 

na kazatelně ozdobnou okrouhlou desku, na níž se jméno „Ježíš“ – 

„IHS“ lesklo ve svatozáři planoucího slunečního kotouče. Tento 

emblém je dodnes hlavním atributem sv. Bernardina.  
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Uplynulo století a Ježíšova monogramu IHS se ujímá sv. Ignác z Loyoly. Jako zakladatel Tovaryšstva 

Ježíšova ho volí za znak nového řeholního společenství. Písmena IHS jsou obohacena o kříž, vyrůstající z litery H 

(řec. éta), což bylo v té době již obvyklé znázornění. Na pečeti, kterou sv. Ignác používal jako generál jesuitů, 

se pod Vykupitelovým monogramem objevuje měsíc mezi dvěma šesticípými hvězdami. Snad to byl výraz 

světcovy nikdy neuhasnuvší touhy jít a pracovat ve Svaté zemi, držené v rukou mohamedánů. Avšak pozdější 

Ignácovi nástupci v generalátě mají na svých pečetích pod IHS tři hřeby z Kristova kříže, jako symbol řádových 

slibů chudoby, čistoty a poslušnosti. Někdy lze pod monogramem IHS spatřit i Ježíšovo Srdce, do něhož jsou hřeby 

evangelních rad vraženy. Znak jesuitského řádu dotváří paprsčitá svatozář.  

Četné jsou (vlastně nepůvodní a tedy nesprávné) výklady, co IHS má 

jako zkratka znamenat: Jesus hominum salvator (Ježíš, Spasitel lidí), Jesus 

homo sanctus (Ježíš, svatý člověk), Jesus hostia sanctissima (Ježíš, nejsvětější 

oběť), In hoc salus (V tomto spása), In hoc signo (doplň "vinces"; V tomto 

znamení zvítězíš; jsou to známá slova zjevení, které měl římský císař Konstantin 

Veliký před památnou bitvou u Mulviova mostu r. 312), Jesus Heiland der 

Sünder (Ježíš, Spasitel hříšníků), Jesus, Heiland, Seligmacher (Ježíš, Vykupitel, 

Spasitel), Ježíš hříšných Spasitel. V Tovaryšstvu Ježíšově bylo IHS 

interpretováno jako Jesum habemus socium (Ježíše máme za druha) nebo jako 

Jesu humilis societas (Ježíšova pokorná družina). Dokonce i papež František, 

jezuita, si dal jezuitské IHS do svého papežského znaku (viz obrázek). 

sestavil P. Vilém Pavlíček 

 

 



 Strana 6  Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 8, červenec/srpen 2017 

 

CHLAPEC, KTERÝ MĚL PĚT CHLEBŮ  

A DVĚ RYBY  

V městě Šumbarku,  

ve dvanáctém roce panování Václava z Hrádečku 
 

Milý chlapče, 

oslovuji Tě takto neosobně, protože neznám Tvé jméno. Byl jsi jedním z těch mnoha bezejmenných 

v davu, který obklopoval Ježíše. Těch lidí bylo tolik, že se počítali jenom muži – a i těch bylo na pět tisíc. 

Živě si představuji tu scénu. Slunce se kloní k západu a celý ten obrovský zástup je již unaven dlouhým 

Ježíšovým povídáním. Duch umdlévá a tělo si žádá své. I Ty pociťuješ hlad a automaticky saháš do mošny 

pro připravené jídlo. A tu zjišťuješ, že jsi jediný, kdo měl tolik rozumu, že si na toto opuštěné místo vzal jídlo 

s sebou. 

Váháš, protože si uvědomuješ problém, který nepochybně nastane. Není snadné začít se cpát uprostřed 

hladového zástupu.  Je tu spousta silnějších, kteří Ti Tvé potraviny mohou sebrat. A i kdyby tak neučinili, Tebe 

samého by při jídle trápily výčitky. Příliš dlouho jsi naslouchal Ježíšovu učení; už nedokážeš myslet jenom na sebe. 

Situaci však o mnoho nezlepší, když se o jídlo rozdělíš s několika nejbližšími. A tak se v Tobě sváří boj: proč bys 

měl trpět hlady stejně jako ti neprozíraví, bezstarostní a nezodpovědní? 

Tvé dilema je však rozhodnuto samo od sebe. Vůně pečených ryb se nese horkým vzduchem a Ty se stáváš 

terčem všeobecné pozornosti. Nezbývá Ti než vytáhnout z mošny všechny své poklady. Vypadají nyní tak 

nepatrné, v porovnání s tou velikostí davu. 

Konečně se k Tobě obrací ten, kvůli němuž sem všichni přišli, a činí přesně to, čeho ses obával. Chce 

Tvých pět chlebů a dvě ryby. S lítostí, která se vzápětí mění v hrdost, mu je podáváš. Ano, to je jediné správné 

řešení. Ježíš, který tu celý dlouhý den bez odpočinku promlouval k zástupu, si tuto malou odměnu skutečně 

zaslouží. Jsi rád, že mu právě Ty můžeš posloužit. 

A tu se stává zázrak. Ježíš jídlo rozděluje a náhle je ho pro všechny dostatek. Všichni se hladově cpou, aniž 

si uvědomují, že chleba ani ryb neubývá. Teprve až ukojí nejhorší hlad, dokáží zaznamenat nezvyklý úkaz. 

Přestávají žvýkat a užasle hledí na Ježíše, který stále ještě láme chléb. Ty sám jsi dávno zapomenut; všechna 

pozornost je znovu upřena k nenadálému divotvůrci. 

Nikdo Ti neděkuje, přestože všichni sytí svá břicha právě Tvým jídlem. Chci Ti tedy poděkovat aspoň já, 

především za poznání, jehož se mi díky Tobě dostalo. Ježíš koná zázraky, nad nimiž zůstává rozum stát, ale 

potřebuje k tomu naši spolupráci. Potřebuje něco, co mu dobrovolně odevzdáme. Může to být sebemenší věc; 

v Ježíšových rukou se změní v událost dějinného významu. Můžeme se stát spolutvůrci Kristových zázraků, 

musíme se však zbavit veškerých lidských rezerv a ponechat si jen prázdné ruce. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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JAN DONOVAL 
 

Jak jsme se dozvěděli v minulém čísle TamTamu, náš 

děkanát má nového zástupce za mládež. Danielku 

Klíčovou a Zdišku Nedvědovou, které působily 

na tomto postu celých pět let, vystřídal Honza 

Donoval z Jindřichova. Zeptali jsme se ho na několik 

otázek. 

 

Mohl by ses nám krátce představit? 

Jmenuji se Jan Donoval a je mi 18 let. Studuji 

druhým rokem Gymnázium v Šumperku. O dalším 

směru či typu dalšího studia zatím přemýšlím, nejsem 

rozhodnutý. Bydlím v Jindřichově, mám 

3 sourozence. A mezi mé záliby patří především jízda 

na kole. 

Jaký je Tvůj vztah k víře? 

Byl jsem pokřtěný, když mi bylo 7 let. Mým křestním 

patronem je svatý Jan Křtitel. Biřmován jsem byl 

v roce 2012. Zvolil jsem si za svého biřmovacího 

patrona sv. Jana Pavla II. a Pannu Marii. Sv. Jan 

Pavel II. mě oslovil především svým nadhledem a humorem, který mu nechyběl ani v těžkých situacích. I proto 

jsou mojí nejoblíbenější duchovní knihou Momentky ze života Jana Pavla II. Když jsem byl menší, svoji víru jsem 

bral jako samozřejmost, ale později jsem pochopil, že to tak samozřejmé není a že by měl člověk víru neustále 

prohlubovat. 

Spolčo určené výhradně pro mladé je v současnosti právě v Hanušovicích – představ nám toto společenství.  

Spolčo funguje od listopadu minulého roku každý 1. a 3. pátek v měsíci. Scházíme se většinou 3 mladí, což je dost 

málo, ale i tak jsem rád, že spolčo vůbec funguje, protože předtím se mladí z Hanušovic téměř do žádných akcí 

nezapojovali a neměli s kým víru sdílet. Na spolču vycházíme z brožurky Na cestě k člověku, která je pro spolča 

určená. Potom následuje diskuse a po ní nějaká hra. Kdyby se chtěl někdo z děkanátu k nám připojit, tak budeme 

velmi rádi. 

Jaké byly motivy Tvého rozhodnutí stát se zástupcem děkanátu za mládež a co tato práce obnáší? 

Je to asi takto: Přišel za mnou otec Vilém, že by chtěl, abych se stal zástupcem pro mládež. Asi týden předtím, ani 

nevím, jak mě to napadlo, jsem přemýšlel nad tím, že bych zástupce pro mládež nikdy dělat nemohl. A teď 

za mnou přišel otec Vilém s tímto. Asi hodinu mi trvalo, než jsem to vůbec rozdýchal. Když jsem další den 

přemýšlel, jestli to vzít nebo ne, vypadl mi zpod rukávu náramek, který jsme dostali na arcidiecézním setkání 

mládeže ve Zlíně, s nápisem: „Neboj se říct ANO!“. V tu chvíli jsem se rozhodl, že to vezmu. A co to obnáší? 

Dvakrát za rok setkání s ostatními zástupci z diecéze v Rajnochovicích, připravovat setkání animátorů, informovat 

v děkanátu o diecézních akcích, objíždění děkanátu apod. Protože teprve začínám, tak mě všechny tyto úkoly 

teprve čekají. Co se týká akcí a programů pro mladé, samozřejmě bych chtěl pokračovat v tom, co zde již Zdiška 

s Dančou za těch 5 let vytvořily. Myslím, že lepší než nějaké vymýšlení nových akcí bude, když se více zaměříme 

na pozvání mladých, kteří se žádných akcí neúčastní, a to je škoda. Možná o nich neví, možná nechtějí přijít, 

protože nikoho neznají. Já sám jsem také na tyto akce nějakou dobu nejezdil, protože jsem tam nikoho neznal, a od 

nás z Hanušovic tam taky nikdo nejezdil. Vím, že to byla chyba. Až na setkání v Krakově jsem poznal ostatní 

mladé z děkanátu. Dále si myslím, že by bylo dobré zvát na akce také nevěřící kamarády. 
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Od září budeš absolvovat kurz animátorů. Kde se 

bude konat, jak tam často budeš jezdit a co je jeho 

náplní? 

Kurz Animátor probíhá na Arcidiecézním centru 

života mládeže v Rajnochovicích a trvá dva roky. 

Skládá se z pěti víkendů za rok a jednoho týdne o 

prázdninách. Kurz by měl být pomocí, jak se naučit 

„oživovat“ sebe i druhé. Každý víkend zahrnuje 

přednášky a semináře na různá témata - například 

sebepoznání, sebepřijetí, komunikace, církev, 

metodika vedení společenství aj. Jak kurz konkrétně 

využiji, zjistím, až ho budu absolvovat, ale už teď 

věřím, že mi dá mnoho zkušeností, jak pracovat 

s mladými, připravovat akce, vést společenství. 

Co je možné mládeži v šumperském děkanátu 

nabídnout – jaké jsou pro ně v současnosti akce a 

programy? 

Dvakrát za rok se pravidelně koná Camino – víkend 

pro mladé na 2. stupni ZŠ. Tento rok na podzim bude poprvé ve větším počtu a delší – bude o podzimních 

prázdninách 26. – 29. října. Měsíc poté nás čeká církevní silvestr, který bude nejspíš v Rudě. Příští rok v březnu 

bude v Šumperku děkanátní setkání mládeže. Dále v děkanátu máme různé výlety, pěší poutě, například do Králík 

či na Velehrad. Konkrétní informace o akcích pro mladé, které se budou konat, naleznete každý měsíc v TamTamu 

a také na Facebooku ve skupině Mládež děkanátu Šumperk. Chtěl bych povzbudit všechny mladé, zvláště ty, kteří 

se zatím podobných akcí neúčastnili, aby se nebáli a přišli mezi nás. 

Co je možné ještě zlepšit v nabídce pro mladé? Proč je, podle tvého mínění, v šumperském děkanátu tak málo 

společenství pro mládež, popř. co si myslíš, že mladým chybí a co očekávají? 

Bylo by dobré se více zaměřit na budování osobního vztahu s Bohem a také na vztah mezi mladými navzájem. 

Pokud se podaří vytvořit dobré vztahy, zvláště s těmi, kteří ve své farnosti nemají další věřící vrstevníky, pak 

budou mít větší zájem a motivaci se více setkávat a jezdit na akce, případně vytvořit nové spolčo nebo se 

k nějakému přidat. 

O prázdninách se uskuteční Celostátní setkání mládeže – mohl bys nám tuto akci více přiblížit?   

Celostátní setkání mládeže jsou v Česku každých 5 let a účastní se jich několik tisíc mladých lidí. Program je 

opravdu pestrý a bohatý a každý si v něm najde to své – například setkání s přáteli a poznávání nových lidí, 

zajímavé přednášky, poutavé katecheze, setkání s biskupy, hudbu, sport. CSM v Olomouci se bude konat od 15. 

do 20. srpna. Součástí bude i pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 19. srpna. Mottem tohoto setkání je: „Nebojte 

se!“ Z našeho děkanátu je zatím přihlášeno asi 60 mladých. 

Co bys vzkázal mládeži či čtenářům TamTamu na závěr? 

Byl bych rád, kdybychom se s mladými každý den spojili v modlitbě za sebe navzájem, proto přidávám krátkou 

modlitbu, kterou bychom se mohli společně modlit (nejlépe každý večer ve 21:00):  

„Pane Ježíši Kriste. Sjednoceni se všemi, kteří se v tuto hodinu modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: 

Chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom 

vytvářeli Tvoji krásnou církev. Posiluj nás svým Svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země a světlem 

světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. Prosíme o to na přímluvu Tvé milované Matky 

Marie.“ 

Zdrávas Maria … 

A prosím také všechny ostatní o modlitbu za nás mladé a děkuji všem, kteří se za mladé modlí. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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POUTĚ V PODESNÍ 
  

HORNÍ BOHDÍKOV  
pouť k sv. Anně 

sobota 29. 7. 2017 

mše sv. v 9. 30 hod. 

 

 

 

SOBOTÍN 
pouť k sv. Vavřinci 

neděle 6. 8. 2017 

mše sv. v 11.15 hod.  

VŘESOVÁ STUDÁNKA   
pouť k Panně Marii Bolestné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sobota 26. 8. 2017: mše sv. 14.30 hod. 

sobota 9. 9. 2016: mše sv. 14.30 hod 

 
 

PEKAŘOV 
pouť k Panně Marii Nanebevzaté 

sobota 12. 8. 2017 - 7:30 mše svatá a požehnání 

poutníkům v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých 

Losinách a pěší pouť do Pekařova  

Pekařov - 14. 00 hod. mše svatá
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Hurá, hurá! 

Jsou tady! Prázdniny i další úkoly pro vás! Na prvním 
obrázku máme adoraci – ta nás bude čekat v červenci 
a bude moc prima, když na ni i s rodiči dorazíte. Na 
druhém můžeme najít poutníka, který trošku bloudí a hledá kudy kam. To nás možná o prázdninách taky 
čeká . My vám každopádně přejeme, ať jsou tyto nastávající dva měsíce ty nejlepší, co jste dosud 
zažili a ať se vám při různých radovánkách nic nepříjemného nestane a v září se u dětské stránky zase 
odpočatí a plni krásných zážitků a potkáme.  

příjemné chvilky s Tamtamem   

1. Poklonit se na adoraci Pánu Ježíši přišlo i několik zvířátek. Najdeš je, poznáš a spočítáš? 

 

 

2. Pomoz poutníkovi s oslem najít cestu ven z bludiště. 
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POZVÁNKA N PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  

 Příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let „Z pohádky do pohádky“ 7. 7. (CELODENNÍ VÝLET) a 10. 7. – 

13. 7. - 9.00 – 14. 30   

 příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let „Ostrov pokladů“ 28. 8. – 1. 9. 9.00 – 15.30 

Prázdninové výzvy pro rodiny 

 Podstatou výzvy je naplánovat prázdninový rodinný výlet a na něj pozvat další rodiny. Je to jedinečná 

možnost, jak se sblížit s ostatními a zapojit i tatínky. Dnem výletu by měla být jakákoliv prázdninová 

neděle. Když se nikdo nepřipojí, je to také prázdninová výzva, ale jen pro vaši rodinu, že si má udělat 

společný výlet sama. Své pozvání můžete psát na mail cprsumperk.ado.cz nebo volat na 731 402 395. 

 Co je nutné do mailu uvést?  Den výletu, cíl výletu, dopravní prostředek, kterým se pojede (auto, autobus, 

vlak, pěšky), čas a místo odjezdu (odchodu), délka trasy a jak trasu zvládnou děti - pěšky, na kočáru (zda je 

terén dostupný pro kočár), v nosičce aj., kontakt na vás, aby se mohli případní zájemci s vámi spojit. 

První prázdninové výzvy 

Cíl výletu – Horní nádrž Dlouhé Stráně 

 Datum výletu- neděle 16. 7. 2017 

 Způsob dopravy a popis trasy – odjezd  v 9.28 vlakem do Kout nad Desnou, odtud lanovkou do horní 

stanice (šestisedačková lanovka přepravuje i kočáry), rozhledna U Tetřeví chaty, odtud částí naučné stezky 

Rysí skála na Horní nádrž (cesta asfaltová, vhodná pro kočáry), odtud zpět. 

 Více informací: http://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/jeseniky/3385-vylet-na-precerpavaci-vodni-

elektrarnu-dlouhe-strane 

 Kontakt na pořádající rodinu: manželé Bankovi, colleen@centrum.cz    

Cíl výletu a ostatní informace budou upřesněny dle počasí 

 Datum výletu: neděle 23. 7. 2017 

 Kontakt na pořádající rodinu: rodina Kupkova (Jana, Jakub, Grétka)                 

Prázdninové středeční programy pro rodiče s dětmi 

 Zveme všechny, kdo jsou o prázdninách doma s dětmi i ve všední dny na „Prázdninové středeční 

programy pro rodiče s dětmi (celodenní výlety, různorodé dílny, sportovní aktivity), a to vždy ve středy 

– 19., 26. 7., 9. 8. 2017. Podrobnosti budou včas sděleny. 

 

 

Děkanátní setkání maminek v rámci Modliteb matek  

 

Srdečně zveme všechny ženy z celého děkanátu – dívky, maminky, babičky  - na děkanátní setkání Modliteb 

matek.  Uskuteční se 9. 9. 2017 Na farním středisku v Šumperku od 15. 00 do 18.00 hod. Program povedou 

samotné koordinátorky národního hnutí Modliteb matek. Součástí programu je společná diskuse, svědectví a 

společná modlitba matek. Vítány jsou jak ty ženy, které se do Modliteb matek aktivně zapojují, tak i ty, které se 

chtějí s touto iniciativou seznámit.  

 

 

Podrobné informace o všech programech získáte na stránkách Centra pro rodinu Šumperk – 

www.sumperk.dcpr.cz, kontaktovat nás můžete na mailové adrese cprsumperk@ado.cz nebo tel. 731 402 395.  

 

mailto:lleen@centrum.cz
mailto:cprsumperk@ado.cz
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ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DEN S RODINNÝM ŽIVOTEM  

NA SVATÉM HOSTÝNĚ 26. SRPNA 2017 

 

10.15 - POUTNÍ MŠE SVATÁ (na venkovním pódiu) 

12.30 - KONCERT scholy „ Děcka ze Skoronic“ 

13.00- 15.30 PROGRAM pro děti a dospělé  

- PŘEDNÁŠKA MUDr. Jitky Krausové, OV  (jídelna poutního domu č. 3 - 2. patro) 

- Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI   (sál poutního domu č. 3 - 2. patro) 

- STANOVIŠTĚ PLNÁ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI  (připravila děkanátní centra pro rodinu) 

- OCHUTNÁVKA receptů Luboše Nágla 

- AUTORSKÉ ČTENÍ Mgr. Magdy Strejčkové 

- SKÁKACÍ HRAD 

- FOTOKOUTEK (od 15.00) 

- 15.30 - RŮŽENEC pro seniory v bazilice 

- do 15.30 lze vyzvednout CENY (malé odměny, kupón na zmrzlinu) a odevzdat kartičky dětí  

ke slosování o roční předplatné časopisu 

15.30 - svátostné POŽEHNÁNÍ 
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OLYMPIADA, SISIN, OCEAN, BALSAM 
 
   

Když čtete v názvu článku Olympiada, Sisin, Ocean nebo Balsám, asi si říkáte, že jsem se zbláznila anebo že 

vtipkuji. A v obou případech máte pravdu. Pro dobu prázdnin jsem do naší rubriky zařadila několik světců 

neobvyklých jmen. 

 

  

OLYMPIADA 
(* 361-368 Konstantinopol – † 25. července 408 Nikomédie, Turecko) 

 
Olympiada se narodila v Konstantinopoli (nyní Istanbul) velmi 

významným rodičům. Její otec, Anysius Secundus, byl senátor a její matka byla 

dcerou slavného aristokrata Eulavia, který je zmíněn v životopise svatého 

Mikuláše. Rodiče zemřeli, když byla Olympiada velmi mladá, a zanechali jí 

značné dědictví. V r. 384 nebo 385 se Olympiada provdala za Nebridia, který byl 

státním úředníkem v Konstantinopoli. Na svatbu byl pozván i teolog sv. Řehoř 

Naziánský; zachoval se dopis, který obsahuje Řehořovu oslavnou báseň na 

nevěstu a omluvu, proč se nakonec Řehoř nemohl svatby zúčastnit. Nebridius 

krátce po svatbě umírá.  

Olympiada pak odmítla všechny další nápadníky a věnovala se životu 

zasvěcenému Bohu. Ze zděděného bohatství podporovala štědrými dary církev i chudé, založila nemocnici, 

sirotčinec a klášter. Sloužila v církvi jako diakonka. 

Z Bible jsou známy jáhenky – diakonky (Římanům 16, 1). Jejich praxe byla v prvotní církvi obvyklá. 

K církevní službě byly ustanovovány od biskupa zvláštním obřadem. Opodstatnění jejich úřadu lze hledat v tom, že 

jedním z úkolů jáhna bylo asistovat u křtů. Křty v prvotní církvi přijímali v drtivé většině dospělí a při křtu bývali 

nazí ponořováni do vodní nádrže. Když se křtily ženy, probíhalo to stejně, a aby nevzniklo pohoršení, asistovaly 

u těchto křtů ženy – jáhenky. V pozdější době převládla praxe křtít již nemluvňata, a proto jáhenek nebylo třeba. 

Diakonky však nepřisluhovaly jen při křtu a katechezi žen, ale vykonávaly i skutky křesťanské lásky k 

bližnímu, tj. posluhovaly nemocným, chudým a poutníkům. V církvi bylo dříve zvykem oddělovat v chrámu muže 

od žen a vykazovat každému pohlaví příslušné místo po stranách chrámové lodi. Každé pohlaví mělo též svou 

bránu do kostela; u brány pro muže dbal o pořádek ostiář, o bránu pro ženy se starala jáhenka. 

V západní církvi byl úřad diakonek zrušen ve 3. století, ve Francii a Španělsku ve 4. – 6. století  

a ve východní církvi se zachovala praxe jáhenek až do 12. století. Pozůstatky tohoto úřadu přetrvávají u maronitské 

církve, kde abatyše dostávají žehnání jáhenek. 

Olympiada působila jako diakonka nejprve v době patriarchy 

Nectaria a po jeho smrti pod svatým Janem Zlatoústým. Když byl Jan 

Zlatoústý v r. 404 poslán do vyhnanství, radil Olympiadě, aby zůstala 

v církvi a sloužila jí stejně jako předtím. Vzápětí požár poničil katedrálu 

Hagia Sofia v Konstantinopoli a popelem lehlo i mnoho veřejných budov v 

hlavním městě. Nepřátelé svatého Jana Zlatoústého obvinili ze založení 

požáru jeho věrnou žačku, Olympiadu. Olympiada byla vyhoštěna 

z Konstantinopole do Nikomédie, kde v r. 408 zemřela. 

Sv. Jan Zlatoústý věděl, že vyhnanství podlomilo zdraví 

Olympiady. Poslal jí do exilu několik dopisů, v nichž vyjádřil podporu 

nejen jí, ale všem, kdo trpí pro Boží spravedlnost. Mezi jinými napsal: 

„Prožívám hlubokou radost nejen proto, že jste byla uzdravena z nemoci, 

ale ještě víc, protože bojujete odvážně s nepřízní osudu, nazývajíc ji 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Osti%C3%A1%C5%99
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drobností. To je znakem duše naplněné silou a odvahou. Nesnažíte se jen statečně přetrpět neštěstí, ale usilujete 

o naplnění života světlem radosti, a tak nad svým trápením vítězíte; to je důkaz nejvyšší moudrosti. Zápas o ctnost 

nesouvisí s věkem nebo tělesnou silou, ale závisí na duchu a dispozici k duchovnu. Je vskutku potřeba vždy 

obdivovat ty, kteří usilují o ctnost, zvláště když se o ni snaží i ve chvílích, kdy mnozí od víry odpadají.“ (Šestý list 

z celkem sedmnácti zachovaných) 

Ve své poslední vůli vyjádřila Olympiada přání, aby její tělo bylo umístěno do rakve a svrženo do moře 

a aby byla pohřbena tam, kde vlny rakev vyhodí na břeh, což se stalo na místě zvaném Vrochthoi (Brokhti). Zde 

stál kostel zasvěcený apoštolu Tomášovi a v něm byla Olympiada pochována. V 7. st. byl kostel zničen, ale ostatky 

sv. Olympiady byly zachráněny a přeneseny do Konstantinopole, do kláštera, který Olympiada sama založila. 

U jejího hrobu se uskutečnily během staletí mnohé zázraky uzdravení. 

Svatá Olympiada bývá zobrazována jako diakonka v liturgickém oděvu s křížem v ruce. V církvi je 

připomínána 17. prosince, v pravoslavné církvi 25. července. Socha sv. Olympiady je jednou ze 140 soch 

na kolonádě lemující náměstí sv. Petra v Římě. 

 

 

SISIN 
(* Kappadokie, Malá Asie – † r. 397 Nonsberg, Itálie) 

 
Sv. Sisin (Sisinius) byl jáhen. Milánský biskup sv. Ambrož jej 

poslal na misie do Tridentu v Itálii, spolu s Martyriem, který byl 

lektorem, a Alexandrem, který měl funkci ostiáře (později byl úřad 

ostiáře nahrazen funkcí kostelníka). 

Všichni tři pomáhali po několik let biskupu Vigilovi. Hlásali Boží 

slovo, obraceli pohany k víře a v Nonsbergu severně od Tridentu postavili 

kostel. V květnu r. 397, den po pohanské obětní slavnosti byli přepadeni 

ve svém domě, zavražděni a vhozeni do ohně v pobořeném kostele. Část 

jejich ostatků pak byla zachráněna a uložena nejprve v tridentském 

chrámu, později v gotickém kostele v Sanzenu nedaleko jihotyrolských 

oblastí Eppan a Kaltern.  

V církvi jsou připomínáni dne 29. května. Atributem Martyria je kniha, Alexandr bývá zobrazován 

s knihou a klíčem, Sisin má plnovous a drží kalich. Sv. Sisinovi je zasvěcen kostel v městečku Laas v jižním 

Tyrolsku. 

 

OCEAN 
(† 3. st. Nikomédie, Malá Asie) 

 

Svatý Ocean žil ve 3. st. n. l. v dnešním Turecku. Zemřel mučednickou smrtí. Liturgická památka připadá 

na 18. září. 

 

BALSÁM 
(† 24. 11. 1232 Cava, Itálie) 

 
Svatý Balsám byl benediktinský mnich, později opat kláštera v italském městě Cava. Jeho jméno pochází 

z řeckého slova „bálsamo“, které znamená „směs olejů, léčivá mast, utišující prostředek“. Panovníci starověku se 

dávali po smrti balzamovat; domnívali se, že jen když budou jejich těla zachována balzamováním (mumifikací), 

mohou přejít do věčného života. Svatý Balsám byl svatořečen papežem Piem XI. dne 16. května 1928. V církvi je 

připomínán 24. listopadu. 

Anička Rozsívalová  



 Strana 16  Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 8, červenec/srpen 2017 

 

O KOSTELE JEDNÉ NOCI, O SCHODECH 

KAŽDODENNÍCH I O NIEWALOVIC NADĚJI 

 
O té jedné krátké podletní noci přišli do našeho 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně mnozí 

(alespoň 135 jich tam zavítalo a 20 pořadatelů) jen jednou 

v roce, snad přilákáni programem Noci kostelů. Letos jim 

Noc nabídla mši svatou celebrovanou P. Sulovským, pak 

se rozezněly zvony (společně celou Evropou), hosté byli 

přivítáni panem děkanem a starosty z našich vsí - panem 

Žerníčkem a Mazánkem, krátký úvod do historie Vřesové 

studánky přednesl pan Hošek, divadlo o zázracích tohoto 

starého poutního místa sehrálo farní „Chrámové divadlo 

z Třívsí“ a promítání paní Horké přiblížilo 100. výročí 

zázraku fatimského.  

A pak už jen prohlídka kostela, varhan a hlavně 

věže. Tam chtěl vyšplhat každý. Jednou za rok, takřka stovku schodů 

zdolat a nadechnout se větru vanoucího od přenádherné křivky hor skrz 

zaprášené dřevěné žaluzie. Zaťukat si na zvonovinu, obhlédnout 

unikátní mechanický stroj věžních hodin. A ač se pořadatelé na svých 

postech střídali, tak zde vysoko nad vesnicí kojil neúnavně zvědavost 

návštěvníků ten nejpovolanější - pan Kocůrek. Protože právě pan Karel 

Kocůrek st. denně vystupuje na věž natahovat 3 těžká závaží  

a s občasnou údržbou se tak stará o správný chod tohoto již 134 let 

starého hodinového stroje!  

A pak pominul i onen nával tam pod zvony, co bývá jen jednou 

za rok. Návštěvníci se rozešli v míru, snad i pohlazeni po duši. Tma 

Noci pohltila chrám. A (téměř) sto schodů ve vysoké věži osamělo 

v očekávání všedních dnů příštích a s nimi i oněch každodenních 

tichých kroků, díky nimž nám v Rapotíně běží čas tak, jak má. 

Děkujeme! 

Vše utichlo vkleče před hostií 

v monstranci, cesta rodiny Niewalovy 

za nadějí zněla v souzvuku slov a zpěvu 

pod dřevěným stropem. Večer zázraků - od 

toho prvního, že se divadlo po nedostatku 

zkoušek povedlo (umocněno hudbou 

Kocůrkovic!), až po setkání pořadatelů u 

vína jiskrného, neb ač všichni původně 

spěchali, tak v nápadech na další 

představení či poustevnu u farního tábora se 

nám ta radost protáhla až do soboty. 

Vlastně neprotáhla, vždyť celá Noc byla 

přece kostelů... 

Filoména Brigita 
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VÝLET DO KOCLÍŘOVA 
 

12. června jsme se vydali s katechezí na společnou pouť do Koclířova. Kromě katechetek nás doprovázeli 

i naši kněží. Ráno v 8:00 jsme vyjeli autobusem od Mototechny, cesta trvala asi tři čtvrtě hodiny. Dorazili jsme 

ke krásnému kostelu a tam už na nás čekala moc milá paní. Nejdříve byla mše svatá, kterou sloužil místní kněz, 

zazpívali jsme si písničky a šli se podívat po okolí kostela. V poledne jsme dostali výborný oběd a šli jsme 

do cukrárny na zmrzku. Pouť jsme zakončili společnou adorací, rozloučili jsme se a jeli se podívat do Jaroměřic, 

kde nás přivítal místní řeholník. Podívali jsme se do kaple a do kostela, dozvěděli jsme se něco nového a vyrazili 

na zpáteční cestu do Šumperka. Výlet se mi moc líbil a už se těším na další.  

Anastázie Skoumalová 

 

 

Dne 12. června v 8 hodin jsme se s dětmi z katechezí vydali autobusem 

do Koclířova, kde jsme byli přivítáni na mši. Také jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací nejen o tamějším kostelu, ale také o Panně Marii. Kolem 

12 hodiny jsme poobědvali v restauraci hned naproti kostelu. Na oběd jsme měli 

výtečný řízek s bramborami. Po obědě jsme dostali zmrzlinu a následně jsme si 

mohli zakoupit v obchůdku na faře jak něco dobrého, tak i nějaké suvenýry. 

Po krátké pauze jsme si ještě vyslechli přednášku o zjevení Panny Marie ve Fatimě 

třem malým pasáčkům každého třináctého dne v šesti po sobě jdoucích měsících 

v roce 1917. Poté jsme byli ještě na jednom poutním místě, u kterého jsme si 

,,skokem“ prohlédli kostel. Pak jsme nasedli do autobusu a vyrazili domů. 

Do Šumperka jsme dorazili okolo 17. hodiny. Všem se podařený výlet velice líbil. 

Veronika Gronychová 
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DĚTSKÝ DEN SE SEDMIKRÁSKEM. 
 

Třebaže měsíc červen svým 

rozmarným počasím škádlí nevěsty a ony 

přemýšlí, zda si na svůj svatební den nemají 

vzít kožíšek, den dětí v sobotínském 

Sedmikrásku se vydařil tak, 

že „Sedmikrásek“ si pro děti připravil jednu 

opravdu letní soutěž. Když přinesl hrníčky 

naplněné vodou, děti si je nechaly – nejdříve 

s obavami - položit na záda. Zprvu opatrně 

našlapovaly a při chůzi s hrníčkem na zádech 

hledaly správné 

pohyby, aby 

hrníček 

nepřevrhly. Po 

chvilce se však 

rozpoutaly opravdové závody, kdo první přinese hrníček do cíle. Soutěž byla velmi 

vyrovnaná 1. – 3. místo obsadily Verunka Machusová, Natálka Kočandrlová a 

Martinka Pospíchalová. Malé děti Adrianka Benyšová, Anežka Kočandrlová a Peťa 

Machus místo hrníčku nosili pingpongové míčky na lžičce. A když „Sedmikrásek“ 

vytáhl lyže, připoutal je dětem na nohy a vypukl závod v běhu na lyžích, přidaly se i 

maminky. Na lyže si postavily své nejmenší a závodily také. Další soutěže na sebe 

nenechaly dlouho čekat, a tak podvečer ubíhal v radostném dovádění. Završením 

odpoledne byl pohár a na poslední setkání je plánován táborák a další hry.  

Dana Ponížilová  

 

 

„Tábor u zázračného pramene“ 

pořádá Římskokatolická farnost 

PetrovRapotínVikýřovice 
KDE: v kotlince nad sv.Annou u Žárové (za Horním Bohdíkovem) 

KDY: 29.července - 3.srpna 2017 

PRO KOHO: děti od 7 let a rodiče s dětmi od 0 let 

JAK: táboření ve vlastních stanech na louce s táborovou kuchyní, 

možná i tee-pee 

NÁPLŇ: tvarohová, maková :) ...vlastně spíš „Legenda o Vřesové studánce“ ze všech stran: 

divadlo s muzikou, lovy s Franzem Niewallem, opuštěná osada, lesní království, tábornictví, záchranářský kurz, výšlap 

do hor, spanilé jízdy s divadelním vozíkem, zázračné prameny..., uzdravení pod širým nebem...  

Bližší info a přihlášení: karla.cernohousova@seznam.cz 

či duchovní záštita tábora František Klíč: 605771720  

mailto:karla.cernohousova@seznam.cz
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Drazí, na začátku prázdnin je třeba, abych vám 

poděkoval za přízeň. Děkuji všem čtenářům Tam&Tamu, ale hlavně děkuji všem, kdo se v celém děkanátu 

zapojujete do života vašich farností, jste aktivními farníky, na které se vaši kněží mohou spolehnout. Myslím si, 

že kdybychom dali dohromady čas, který mnozí z vás obětovali svému kostelu či farním společenstvím, byli 

bychom největší dobrovolnickou organizací široko daleko. Samozřejmě, že vždy je co zdokonalovat, přesto vždy je 

za co i děkovat, není toho málo, a rád to dělám. Díky!  

Pokud jde o přesuny kněží, které se v tomto období uskutečňují, žádné u nás v děkanátu letos nejsou. Zatím 

aspoň o ničem nevím.  

Jak jsem už psal v úvodníku, přeji krásné prázdniny a dovolené strávené v Boží přítomnosti. Zvu i na 

chvíle setrvávaní v tichu „u Kristových nohou“, jak nám to doporučuje papež Benedikt. V Šumperku je v úterý  

11. 7. adorační den farnosti, kdy budeme moci po celý den přicházet k tiché modlitbě, klanění se a naslouchání. 

Tentokrát ale - kvůli opravám ve farním kostele - se adorační den koná v kostele sv. Barbory. Nachází se v krásném 

parku, a možná i to nám pomůže tento den krásně v klidu prožít. Rád ocituji slova papeže Františka. Sice už jednou 

v časopise zazněla, jsou ale tak výstižná, že vám je nabízím znovu:  „Pokud se nemodlíme, zavíráme Pánu dveře. 

A nemodlit se, znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak, modlitba tváří v tvář problému, svízelné 

situaci či kalamitě, je otevřením dveří Pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože On to umí zařídit a znovu 

uspořádat. To je modlitba, totiž otevření dveří Pánu, aby něco mohl učinit. Zavřeme-li dveře, Pán nemůže učinit 

nic.“ Modlitby není nikdy dost a každý z nás má srdce plné toho, co je třeba dát Pánu. Tak vás zvu, abyste pustili 

Pána do všeho, co prožíváte. Adorační den je příležitostí. 

V časopise je spousta pozvánek na poutě či letní akce. Mám z toho radost a i za sebe srdečně zvu. 

Využijme tyto možnosti.  

K prázdninám a dovoleným patří také dobrá kniha. Žádnou konkrétní knihu vám tentokrát nedoporučuji, 

ale jako přílohu dostáváte další nabídku z Karmelitánského nakladatelství. Určitě si z ní něco kvalitního vyberete.  

Loňské prázdniny byly ve znamení setkání papeže Františka s mladými v Krakově. Letošní budou opět ve velké 

míře „patřit“ mladým. 15.-20. srpna se koná Celostátní 

setkání mládeže v Olomouci a my ho budeme moci sledovat 

díky Noe a Proglasu. Tentokrát jsme ale zváni i přímo k 

účasti.  

V sobotu 19. 8., předposlední den celostátního 

setkání, se k mládeži v Olomouci přidají i rodiny a celé 

setkání bude rozšířeno a POUŤ RODIN. Ta vyvrcholí 

svědectvím lidí, jejichž životní příběh obletěl svět a může se 

stát inspirací pro každého z nás.  

Jedná se o příběh, jehož hlavní hrdinkou je mladá 

Italka Chiara Corbella, která zemřela – narodila se pro nebe – 

v roce 2012 v pouhých 28 letech. Byla vdaná za Enrica 

Petrilla, oba byli věřící a podíleli se na životě farnosti  

i na světových dnech mládeže založených Janem Pavlem II. 

Krátce po svatbě Chiara otěhotněla, bohužel ale byla její 

holčičce diagnostikována zdravotní vada a krátce po porodu 

zemřela. Několik měsíců po tom Chiara počala 

chlapečka…na ultrazvuku ale bylo zjištěno, že nemá nohy, 

a po předčasném porodu také umřel. Ani v jednom 

z těhotenství manželé nezvažovali možnost ho ukončit a 

jejich přátelé svědčí o hluboké radosti a vděčnosti, která přes 

obrovskou bolest byla na Chiaře a Enricovi vidět na pohřbech 
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obou jejich dětí. Opravdová radost z Krista. Chiara otěhotněla potřetí a všechno nasvědčovalo tomu, že děťátko 

bude tentokrát zdravé. Nicméně kříž přišel v jiné podobě. Lékaři zjistili, že Chiara má rakovinu jazyka. Podstoupila 

operaci, chemoterapie a radioterapie mohla začít až po narození chlapečka Francesca. Ten se narodil zdravý 

pro tento svět, Chiara pro nebe. O tom, jak pevná byla jejich víra v Boží prozřetelnost v průběhu všech jejich 

těžkostí a jak nikdy nezmizel úsměv z jejich tváří, přijedou do Olomouce vydat svědectví ti, kteří ji znali osobně. 

Přijďte si je poslechnout! Knihu Smrt nemá poslední slovo, jsem vám doporučoval v Tam&Tamu v čísle 11/2015, 

je v knihovně a můžete si ji vypůjčit. 

Z našeho děkanátu je na setkání mladých přihlášeno kolem 60 mladých lidí. Pamatujme na ně v modlitbě, sledujme 

jejich setkání a také se připojme k pouti rodin 19. srpna! 

V minulém roce jste v červencovém Tam&Tamu měli tabulku s prázdninovým rozpisem bohoslužeb. Byly 

tam ovšem velké posuny, které letos nejsou. Proto letos tabulku neuvádíme. Pokud se objeví nějaká mimořádnost, 

ohlásí to kněží v ohláškách.   

Na konec bych vám rád doporučil jednu zajímavou mobilní novinku na prázdniny. Všichni, kdo máte 

chytré telefony s androidem, si můžete v obchodě Play stáhnout aplikaci „S Bohem na cestách“.  Připravilo ji 

nakladatelství Paulínky a najdete tam řadu krásných modliteb k použití v přírodě, před cestou, v letištní hale či na 

brigádě nebo na pouti… Blahopřeji sestrám paulínkám, prima nápad.  

Budeme na vás myslet a vy myslete zase na nás, kněze. Ať jsme kdekoliv! Na celé prázdniny vám všem 

žehnám. 

 P. Slawomir 
 

 

 

 

 

 

SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

12. KAPITOLA  
 

Jednoho dne mi Nikiforov zatelefonoval: „Přijď zítra odpoledne ve čtyři ke mně i se svými lidmi. Azarov 

přijde taky. Chceme si s vámi promluvit.“  

V určenou hodinu jsme všichni do jednoho byli na policii. Nejdříve se ujal slova Azarov. „Chlapci, slyšel 

jsem, že jste se zapracovali skvěle. Ale teď nadešla chvíle, abychom přistoupili k samému jádru vaší budoucí práce, 

k tomu nejdůležitějšímu.“ V duchu jsem přemýšlel, kam míří. Svou práci jsme přece dělali už několik týdnů. 

Co nového nás ještě čeká?  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 



 
Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 8, červenec/srpen 2017 Strana 21 

 

„Chtěl jsem,“ pokračoval Azarov, „abyste nasbírali trochu zkušeností, než dostanete opravdu důležité úkoly. 

V Sovětském svazu se rozmohly nejrůznější formy kriminality. Až dosud jste měli co dělat s vrahy, opilci, 

prostitutkami. Ale to nejsou ani zdaleka ti nejnebezpečnější nepřátelé našeho státu. Existují o mnoho zákeřnější 

kriminální živly, které bezprostředně ohrožují bezpečnost naší země a také náš postoj k životu. Jsou velice 

nebezpeční, protože pracují v úplné anonymitě uprostřed nás všech a podrývají pilíře systému. Lidé, o kterých teď 

mluvím, navenek vypadají zcela nevinně a nenápadně. Ale nenechte se mýlit. Rozsévají neustále své jedovaté 

myšlenky, otravují naše děti falešným učením a napadají marxismus-leninismus. Lidé, o kterých mluvím, jsou 

věřící.“  

Nejdřív jsem vůbec nepochopil, o čem to mluví. Zopakoval ještě jednou: „Jsou to věřící.“ Chtěl mít 

naprostou jistotu, že jsme všichni rozuměli.  

„Věřící,“ pokračoval, „zorganizovali program, který bytostně ohrožuje veliký pokrok sovětského lidu. 

Aktivně podporují nepřátele naší země. Podporují imperialisty a spolupracují s nimi a pokoušejí se omezit a zničit 

veškeré výdobytky komunismu.“  

Teď byl ve svém živlu, jako by byl posedlý nenávistí a pohrdáním.  

„Jsou nebezpeční právě proto, že na to vůbec nevypadají. Vrahové a ďábelsky chytří. Dříve než bychom se 

nadáli, podkopali by a zničili všechno, co jsme tady tvrdě vydobyli, matou lidi a vůbec – způsobují neuvěřitelné 

škody. Proto jsem sestavil vaši policejní jednotku, abychom tvrdě zakročili proti těmto nepřátelům. Teď jste získali 

zkušenosti a nadešel okamžik skutečné práce. Vaše jednotka je jen jedna z mnohých, které působí v celé naší zemi. 

Je na čase zničit nepřátele našeho státu! A to bude váš úkol! Rozkazy dostanete přímo od vedení strany 

a od soudruha Brežněva. Budete placeni ze speciálních fondů, které byly založeny proto, aby bylo v Sovětském 

svazu definitivně zlikvidováno náboženství. Nikiforov zůstane i nadále vaším přímým nadřízeným.“  

Překvapeně jsem poslouchal. Od té doby, co jsem viděl v Inské u Novosibirska skoro dva tisíce věřících, 

jsem nad tím občas přemýšlel. Samozřejmě jsem věděl, že žádný Bůh neexistuje, že náboženství je opium lidstva 

a že nemá místo v moderním životě SSSR. Tohle všechno jsem dobře chápal. Překvapila mě však skutečnost, 

že náboženství a věřící představovali takovou hrozbu pro naši zemi, že se proti nim muselo v pravém slova smyslu 

bojovat. Ale po tom všem, co jsem slyšel, jsem dospěl k přesvědčení, že jediné správné bude je zcela odstranit 

z naší společnosti.  

„Podívejte se sem,“ řekl Azarov a ukázal na několik plakátů na stěně s nápisy: Hledané osoby. Kromě 

fotografií několika vrahů tam visela také fotka jistého muže, po kterém šla policie. Důvod? Akce škodící lidem 

a státu.  

„Tento muž,“ pokračoval Azarov, „infikoval děti náboženskou výchovou a vírou. Tajně jim vykládal Bibli. 

Jakmile ho chytíme, dostane 7 let!“  

Měl jsem radost z peněz, které jsem si vydělal, ale na druhé straně – stíhání vrahů, zlodějů i jiných 

kriminálních živlů mě neuspokojovalo a neshodovalo se s mými zájmy komunistického aktivisty. Ale teď? Teď 

budu mít co dělat se skutečnými nepřáteli státu, teď půjde o něco úplně jiného, o něco vyššího, významnějšího, 

o problém, kterým jsem se často zabýval ve svých přednáškách.  

Teď jsem mohl opravdu NĚCO podniknout a ještě jsem byl za to placen. „Miláček žen“ Anatolij se zeptal: 

„Soudruhu Azarove, řekl jste, že tihle lidé jsou horší než vrazi. Do jaké míry?“  

„Soudruhu Litovčenko,“ odpověděl Azarov, „vrazi zabijí pár lidí a potom je chytíme. Ale tihle věřící zabíjejí 

ducha a duše sovětských lidí a šíří mezi statisíce svou otravnou víru. V posledních dvou letech dosáhly problémy 

s věřícími velkých rozměrů. Místo toho, aby vymřeli nebo se vzdali v boji proti státu, pracovali v tichosti dál 

a podařilo se jim mnoho lidí oklamat a získat na svou stranu. Strana už prostě musí zasáhnout. Všude, kde mohou, 

otravují ducha naší mládeže. Hlavní byro v Moskvě vydalo mimořádný rozkaz věřící odstranit. A to je váš úkol. 

Všechny organizace, které bojují proti náboženství, podléhají ústřednímu vedení strany, které založilo koordinační 

skupinu na řízení boje proti věřícím a jejich pověrám.  

Naše nejlepší mozky a nejinteligentnější profesoři studují teoretickou stránku tohoto problému. Zároveň 

vznikla pracovní skupina, která za pomoci počítače sbírá informace o věřících, takže je můžeme lehce identifikovat 

a kontrolovat. Část vaší práce bude spočívat v tom, že budete sestavovat zprávy, udávat jména a všechny další 

podrobnosti o věřících. Všechno se pošle do Moskvy, kde se tyto zprávy zadají do počítačů. Tímto způsobem pak 

budeme moci těm úlisným a nebezpečným protivníkům v dohledné době znemožnit činnost…  
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Další oddělení v Moskvě se zabývá učením věřících, speciálně školení muži ho musí umět vyvrátit a porazit 

i na duchovní úrovni. Nejlepší a nejschopnější vědci studují jejich literaturu i Bibli. O tomto oddělení mohu říci, 

že to je opravdová biblická škola.“  

Byli jsme fascinováni. Do této chvíle jsem vůbec netušil, jaké strašné nebezpečí nám ze strany věřících 

hrozí. Teď jsme se o tom dozvěděli. A víme i o dynamickém akčním programu, který byl vyvinut speciálně 

na ochranu naší vlasti. Tato skutečnost svědčí o velké moci komunistické strany. Za vším stojí soudruzi, kteří vědí, 

co chtějí. Jsou to oni, kteří vedou stranu vpřed. Nesedí pohodlně a nečinně v křeslech a nečekají, až nepřátelé 

rozvrátí krajinu zevnitř.  

Plni obdivu jsme poslouchali, jaké akce se podnikly na obnovení pořádku. A když jsem si představil, že i my 

se budeme podílet na onom velkolepém plánu, zalila mě vlna hrdosti na komunistickou stranu. Konečně udeříme! 

Naši nepřátelé to přehnali. My, sovětský lid, jim ukážeme! Strana má velkou trpělivost, ale když se zajde příliš 

daleko, ví, jak zasáhnout. Azarov nám také prozradil, že existuje ještě jiná pracovní skupina, která se specializuje 

na „uzavření“ hranic, aby se znemožnil dovoz Biblí a náboženské literatury z ciziny. V životě jsem o něčem 

takovém neslyšel. Azarov pokračoval: „Chlapci, máte právo sebrat jakoukoliv náboženskou literaturu, na kterou 

narazíte. My si ji ověříme a pošleme ji do Moskvy. Odtud začne vyšetřování, ze které země sem byla propašována, 

jakým způsobem a kdo to udělal. Jakmile to budeme vědět, okamžitě znemožníme další dovoz.“  

„Usekněte hlavu,“ řekl Azarov, „a tělo zemře. Musíme za každou cenu najít vůdce, hlavy tajných organizací 

věřících. Potom těm ostatním, oklamaným věřícím, otevřeme oči. Oni dostanou rozum a vrátí se na správnou 

cestu.“  

Když skončil, věděli jsme jedno: všichni věřící jsou mizerní intrikáni, zákeřní nepřátelé, kteří se tajně 

scházejí po bytech, připravují svržení vlády a otravují mládež. Azarovův proslov v nás vyvolal takové rozhořčení, 

že jsme byli ochotni proti věřícím okamžitě zakročit. Podobné přednášky jsme poslouchali po celé následující dva 

týdny. Seznamovali jsme se s metodami a praktikami věřících. Jednou jsem se zeptal, proč se pro ně nepoužívá 

výraz „křesťané“, ale „věřící“.  

Azarov odpověděl: „To je dobrá otázka. Neučil nás už soudruh Lenin, že se nemáme bát náboženství, 

ale víry? Ta je naším největším nepřítelem. Náboženství můžeme zničit, kostely pozavírat. Jen se podívejte 

po Kamčatce! Co vidíte? Kostely? Kostel sám o sobě nepředstavuje žádné nebezpečí, právě tak jako náboženství. 

Skutečným nebezpečím pro nás jsou sami věřící.“  

Na okamžik se odmlčel, aby viděl, jestli jeho slova měla na posluchače ten správný účinek. Zjevně 

uspokojen pokračoval: „Už soudruh Lenin říkal, že kostely je vždycky možné pozavírat a kněze strčit do vězení. 

Ale je velmi, velmi těžké vytrhnout víru ze srdce člověka. Proto, soudruhu Dakove, je ale věřící. Věří – a zničit tuto 

víru v jejich srdcích je velmi, velmi těžké.“  

Teď už mi bylo všechno jasné. Vždyť i dětský domov v Baryševu zřídili v bývalém kostele. Opravdu, není 

těžké zavřít kostely. Pochopil jsem. Nesmíme připustit, aby se víra zakořenila v srdcích našeho lidu, a už vůbec ne 

v srdcích mládeže a dětí.  

„Děkujeme, soudruhu Azarove,“ řekl jsem. „Byly to pro nás nesmírně poučné hodiny. Neměli jsme vůbec 

tušení, jaké obrovské nebezpečí se skrývá v těchto na první pohled nevinných lidech.“  

Za několik dní – právě jsem se věnoval odbornému studiu – se ozval z amplionu hlas: „Dakov, Dakov, ihned 

se hlaste v kontrolní kanceláři!“ Učitel mě pohybem ruky propustil, sebral jsem si knihy a odešel.  

Voják, který vykonával službu, mi řekl: „Mám tady pro tebe telefonický vzkaz od kapitána Nikiforova. Máš 

se dostavit dnes ve 22 hodin večer se svými lidmi na policii. Prý už budeš vědět, proč.“  

„Ano, dík,“ odpověděl jsem.  

V určenou hodinu jsem stál spolu se čtrnácti kamarády na policejní stanici.  

„Pošli své lidi dozadu, ať si udělají pohodlí,“ rozkázal Nikiforov. „Ještě je brzy.“ Ostatní se tedy odebrali 

do malé společenské místnosti v zadní části budovy a já jsem zůstal stát u jeho psacího stolu. „Dozvěděl jsem se,“ 

začal, „že se dnes okolo jedenácté večer má v jistém bytě setkat několik věřících.“  

„Kde?“ zeptal jsem se.  

Na obrovské mapě mi ukázal dům v 75. obvodu na druhém konci města. „Bude jich dvanáct, nejvýš patnáct. 

Neměl by to pro vás být žádný problém.“  
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„Odkud všechno víte?“ zeptal jsem se ohromeně. „Vždyť setkání ještě nezačalo a sousedé tedy nemohli 

hlásit nic podezřelého.“  

Na tváři se mu objevil samolibý úsměv. „Maličký ptáček mi to zacvrlikal do ucha, Dakove. A raději se moc 

nevyptávej.“  

Chtěl jsem s ním přátelsky povykládat, ale hned jsem vycítil, jak umí být uzavřený. Rozhodl jsem se,  

že se budu v budoucnu chovat zdrženlivěji. Vždyť právě s ním jsem chtěl dobře vycházet. Ostatní zatím seděli 

ve společenské místnosti. „Jen se napijte, soudruzi, udělejte si pohodlí!“ povzbuzoval je Nikiforov a ukazoval 

přitom na láhev vodky a sklenky na stole. Nemusel nás dvakrát pobízet. Netrvalo dlouho a byli jsme všichni 

v povznesené náladě. Když Nikiforov viděl, že nás vodka pěkně uvolnila, řekl: „V jedenáct byste měli vyrazit. 

Věřícím necháme asi půl hodiny času, aby začali. Budou přesvědčeni, že je všechno v pořádku. Chci, abyste dostali 

především jejich vůdce, tajné duchovní. Tady jsou jména dvou lidí, které mi přivedete.“  

Strčil mi do ruky lístek. „Rozkaz,“ odpověděl jsem. „Co uděláme s ostatními?“  

„S ostatními? Nažeňte jim trochu strachu. Připravte jim ‘milou malou památku’, na kterou budou vzpomínat. 

Ale bez diskusí mi přiveďte ty dva,“ řekl tvrdě.  

„Rozkaz,“ odpověděl jsem znovu. V duchu jsem se divil, proč nám dává všechny tyto pokyny. Copak jde 

tentokrát o něco jiného? Když nás posílal do nějakého baru zlikvidovat rvačku, byl „Niki“ otevřený, mluvil přímo. 

Ale dnes večer jsem viděl, že je nervózní. V duchu jsem se ptal, proč.  

„Dávejte pozor, aby vás na ulici nikdo neviděl,“ pokračoval. „Ale vlastně byste neměli mít žádné těžkosti, 

je už 23 hodin. Ale kdyby přece jenom byli na ulici lidé, počkejte, dokud neodejdou.“  

V jednom ze svých projevů Azarov zdůraznil, že se všechny akce proti věřícím musí provádět v největší 

tajnosti. Obyvatelstvo se o tom nesmí za žádnou cenu dozvědět. Velmi mě to překvapilo a zároveň naplnilo 

zvědavostí. Když jsme dělali pořádek mezi lidmi, kteří se rvali, přimíchali jsme se jednoduše mezi ně  

a za chviličku bylo po problémech. Zeptal jsem se proto Azarova na důvod.  

„No… někteří by si mohli špatně vysvětlit, co děláme a proč to děláme. Většina lidí totiž nevidí nebezpečí, 

jaké znamenají věřící pro naši bezpečnost. Kromě toho se všude najdou nepřátelé naší země, imperialističtí agenti, 

kteří by s velkou radostí zveřejnili zprávy, že věřící pronásledujeme. Proto je naprosto nutné, aby se všechno 

odehrálo bez jakýchkoliv svědků. Především na jednu věc si dávejte pozor – aby vás při zákroku nikdo 

nefotografoval. Nemůžeme připustit, aby nepřátelé roztrubovali do světa, že pronásledujeme věřící a 

nerespektujeme náboženskou svobodu.“ Jeho vysvětlení nám stačilo. Ujistil jsem Nikiforova, že počkáme, dokud 

nebude ulice liduprázdná. „Dobře, Dakove, běž k ostatním. Až bude třeba, zavolám vás.“  

Nalil jsem do sebe ještě několik pohárů vodky. Všichni už byli mírně podnapilí. Napětí zmizelo a Vladimír 

právě vyprávěl nějakou anekdotu. Netrvalo dlouho a přišel Nikiforov: „Dakove, je 23 hodin, můžete vyrazit!“ 

U dveří mi dal ještě poslední pokyny: „Dakove, chci, abyste tam provedli důkladnou domovní prohlídku a pátrali 

hlavně po Biblích a jiné literatuře. Víme, že tito lidé vlastní protisovětskou literaturu. Potřebujeme ji dostat, aby ji 

mohl Gorkom poslat do Moskvy. Prohlédněte pečlivě celý dům a přineste všechno, co najdete.“  

Přikývl jsem. Vyšli jsme na dvůr, kde už čekalo naše auto. Viktor si sedl za volant, já vedle něho a ostatní si 

udělali jakés takés pohodlí vzadu. Ten večer jsme sirény už nepoužili. Stejně by to bylo zbytečné, protože na ulici 

už žádný provoz nebyl. Kromě toho jsme na sebe nechtěli předčasně upozornit.  

Osvětlený byl pouze střed města, vedlejší ulice byly ponořeny do tmy. A právě v jedné takové ulici stál 

i dům, ve kterém se měli věřící setkat. Když jsme ji našli, Viktor zpomalil, abychom dobře rozeznali čísla domů. 

Chvíli jsem hleděl do ulice, jestli neuvidím nějakého opozdilého chodce, ale ulice byla jako vymetená. Viktor se 

díval vlevo, já napravo a společně jsme sledovali čísla domů. Nakonec jsem řekl: „Musí to být následující blok. 

Zastav!“  

Vystoupili jsme. Upozornil jsem všechny, aby se chovali co nejtišeji. Neměli jsme vzbudit nejmenší 

pozornost. Šel jsem vpředu, ostatní za mnou. Byl to malý, dřevěný dům jako mnoho jiných v Petropavlovsku, 

téměř úplně schovaný za vysokým plotem. Skrze zatažené závěsy pronikalo slabé světlo. Co teď? Zmocnila se mě 

nejistota. Tohle bylo něco jiného než zlikvidovat rvačku v baru. Tady nikdo žádnou výtržnost nedělal. Zde se místo 

křiku, řvaní a proklínání sešlo pouze několik lidí. Co udělat nejdřív? No, asi to budu já, kdo bude muset udělat 

první krok. Došel jsem ke dveřím a zaklepal, potom ještě jednou, hlasitěji.  
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Ve velkých rozpacích jsme čekali, až se otevřou dveře. Připadali jsme si směšně. To byl pohled! Čtrnáct 

vysokých robustních chlapů stojí za sebou na úzkém chodníčku vedoucím ke dveřím domu, uprostřed noci, 

v opuštěném okolí a první zdvořile klepe na dveře!  

Za chviličku jsme zaslechli kroky a někdo otevřel. Stál před námi muž prostřední postavy a slušně se ptal: 

„Co si přejete?“  

Podíval se pozorněji a za mými zády uviděl ostatní. Pochopil. Na tváři se mu objevil starostlivý výraz. 

Zachoval však klid. „Pojďte dál,“ řekl. V domě byla pouze jedna velmi jednoduše zařízená místnost. V jednom 

koutě byla provizorní kuchyňka. Na židlích a na postelích sedělo 12 nebo 13 lidí. Zpívali potichu nějaký chorál. 

Nepřestávali zpívat, ani když jsme rozmlouvali s jejich vedoucím.  

Muž, který nám otevřel, se zeptal tiše: „Jste od policie?“ Věděl to. Vždyť odkud odjinud bychom jinak 

přišli? Odpověděl jsem mu automaticky také šeptem: „Ano, jsme od policie.“ Taková blbost! – pomyslel jsem si. 

Poslali nás sem, abychom skoncovali se shromážděním věřících, a já tu stojím a šeptám, abych nerušil jejich zpěv!  

Věřící se mezitím dovtípili, že jejich setkání je pro dnešek u konce, ale k našemu velkému překvapení zpívali 

dál. Pokračovali jsme v rozmluvě. Když dozpívali, dívali se na nás.  

Téměř v obraně – byl jsem na velkých rozpacích – jsem se pokusil prosadit svou autoritu: „Co to má 

znamenat?“  

Muž, který mi přišel otevřít, odpověděl: „Máme tu bohoslužby.“  

„Ale vždyť Bůh neexistuje,“ řekl jsem.  

„My však věříme v Boha a sešli jsme se tu na jeho počest,“ odpověděl muž, určitě tajný pastor.  

„To je ale zakázané!“ řekl jsem rozhodně.  

„Proč?“  

„Protože je to protizákonné. Dostali jsme rozkaz zabránit vám v tom!“ Muž znovu zdvořile řekl: „Ale my 

přece nic protizákonného neděláme. Sám soudruh Lenin říkal, že občané naší země mají právo svobodně uctívat 

Boha.“  

Opravdu jsem nevěděl, co mu na tohle odpovědět. Když vycítil mou nejistotu, pokračoval: „Soudruh Lenin 

říkal, že každý občan této země má plné právo na svou náboženskou svobodu, víru nebo nevěru – podle toho, 

co pokládá za správné.“  

„Je to pravda?“ zeptal jsem se.  

„Samozřejmě. Jestli chcete, ukážu vám přesně, na kterém místě to řekl.“  

Takhle se nikam nedostaneme! Byl jsem úplně zmatený a moji lidé stáli v rozpacích. Uvědomil jsem si, 

že na jejich argumenty nestačíme. Potom začal onen muž citovat ústavu SSSR, že „každý má právo 

na náboženskou svobodu“. „Využíváme jen svého práva, soudruhu,“ řekl, „které nám přiznal zakladatel našeho 

státu a ústavy. Děláme někomu zle, křivdíme někomu? Podívejte se kolem sebe. Věříme v Boha a sešli jsme se tu 

v jeho jménu. To je všechno. Je to naše právo a nikoho neobtěžujeme. Co jsme udělali?“ Byl jsem v pasti. Věděl 

jsem, že naše ústava skutečně zaručuje náboženskou svobodu a kromě toho jsem si vzpomněl, že Lenin opravdu 

někde hovořil o svobodě náboženství. Vybavilo se mi, jak jsem v Leningradě viděl velké množství lidí jít 

do kostela a jak jsem tehdy přemýšlel o tom, že naše země skutečně náboženskou svobodu dodržuje.  

Zaprotestoval jsem chabě: „Ale vy přece jenom porušujete zákony. Nechápete to?“  

„Vysvětlete mi, prosím, jak,“ odpověděl muž.  

„Vím jenom tolik, že zákony přestupujete, a mám tady jména dvou lidí, které musím, bohužel, poprosit, aby 

šli s námi.“  

Věřící se podívali jeden na druhého. Muž, se kterým jsem mluvil, měl být jedním z nich. Zatímco si oblékali 

kabáty, honily se mi hlavou nejrůznější myšlenky. Když byli zatčení připraveni k odchodu, podali všem ostatním 

ruku a řekli: „Modlete se za nás.“ Pak šli s námi ke dveřím. Když jsme vycházeli, začali se ostatní modlit.  

Obrovský zmatek mě neopustil ani v policejním autě. Raději bych se vrhl do nejhorší rvačky s dvaceti 

zabijáky než ještě jednou zažít něco podobného! Tohle skutečně žádná zábava nebyla.  

Zaparkovali jsme auto za policejní budovou. Nikiforov nás už čekal ve dveřích s širokým úsměvem. Jakmile 

však nás i zatčené spatřil, ihned zvážněl. Zmocnila se ho zuřivost. „Odveď zatčené a zavři je!“ osopil se na jednoho 

z podřízených. „Co jste to za pitomé tupce!“ štěkl. „Čtrnáct dospělých chlapců se vrátí z razie a co vidím? Nic, 

kromě dvou malých starších pánů, kteří se při zatčení ani trochu nebránili!“  
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A hned zhodnotil situaci: „No, moje milé dětičky,“ řekl sarkasticky, „mám dojem, jako byste se vrátili 

z příjemného pikniku!“  

Sarkasmus však rázem zmizel. „Co si myslíte,“ zařval, „na co jsem vás tam poslal?“  

Zuřil a dostali jsme ten den takovou lekci, na kterou jsme neměli dlouho zapomenout.  

„Ale soudruhu Nikiforove,“ protestoval jsem, „tihle lidé nám nekladli sebemenší odpor. Vůbec se to nedá 

srovnat s našimi dosavadními akcemi. Jsou to jednoduše úplně jiní lidé. A proto je třeba použít jiné metody!“  

„Jiné metody!“ řval. „Jiní lidé! Hned ti povím, co je to za lidi! Jsou to obyčejní zákeřní zrádci! Pošlu vás, 

abyste je zatkli a ochránili před nimi naši zem, a oni vás skoro obrátí na svou víru!“  

Už samotná skutečnost, že jsme je pokládali za neškodné a argumentovali jejich právy, svědčí o tom, jací 

jsou zákeřní a chytří, povídal. Copak nejsme schopni to pochopit? Vyčerpaný zuřivým výbuchem klesl do křesla.  

Za chviličku jako by se mu vrátily síly. Vyskočil a pokračoval: „Podaří se někomu nastrkat do těch vašich 

zabedněných mozků, že to jsou naši nejhorší nepřátelé, největší kriminálníci? Jsou jako hadi. Drží se ve skrýších, 

dokud nezaútočí, ale potom už je obyčejně pozdě! Mně je milejší sto vrahů na svobodě nežli tucet těchto 

ohlupovačů lidí! Vrahy můžeme zatknout kdykoliv, ale o těchhle se nikdy neví, co vlastně mají za lubem. Všude 

šíří smrtonosnou propagandu a pracují za našimi zády. A vy,“ rozkřikl se zlostně, „vy pro ně máte ještě 

porozumění!“ Zuřil dál. „Jsou to upíři našeho lidu, musíme je zničit! Ještě stále s nimi sympatizujete?“  

Celá věc se nám začala jevit v jiném světle. Nesmělost a bezradnost vystřídal velký hněv, že nás věřící takhle 

napálili. A to se nelíbí nikomu. Zajíkavě jsme se omluvili, že jsme celou věc asi špatně pochopili.  

Ještě stále rozzuřený Nikiforov pokračoval: „Příště mě tedy laskavě pochopte správně! Co pro vás vlastně 

znamená strana?“  

Ťal do živého, straně bych obětoval všechno. Hněval jsem se na sebe i na lidi, kteří mě převezli. Příště, 

sliboval jsem si, už nebudu tak naivní. Příště! Příště!  

Nikiforov byl toho názoru, že nám ještě chybí několik policejních akcí. A když nás později opět zavolal, jeli 

jsme likvidovat rvačku nebo obdobný případ.  

Nikiforov se velmi dobře vyznal v lidech. Byl vynikající psycholog, věnoval se studiu lidských myšlenek, 

způsobů chování a obratně využíval své vědomosti v praxi. Ale i na nás. Přesně věděl, jak a čím na nás může 

zapůsobit. Po nevydařené akci nevynechal celé týdny jedinou příležitost, aby nás za mimořádně brutální postup 

neodměnil. Když jsme jednou přivedli dva zloděje, zvolal: „Tohle je nějaké zatčení? Copak se nikdy nenaučíte, jak 

se zpracovávají takovéhle tváře? Vždyť vypadají, jako by se právě narodili! Co je s vámi, miláčci? Ukažte, co jste 

se naučili!“  

Vladimír a Anatolij, naši šampióni v boxu, vyvedli ubožáky ven. Hned nato jsem uslyšel rány a křik. Zloději 

jim posloužili jako tréninkové míče. Když je za chvíli znova přivedli, byli k nepoznání. „To už je lepší!“ řekl 

Nikiforov. „Teď jednáte jako praví chlapci, za které jsem vás vždycky považoval.“  

Vypili jsme fůru vodky, smáli se a strávili veselý večer. Tohle byl jeden z mnoha krůčků v Nikiforově 

brutalizujícím procesu. Ale přesto nemohu všechnu vinu svalovat na něj. Protože my jsme reagovali nadšeně a brzy 

jsme se doslova vyžívali v násilnických způsobech, které propagoval.  

Začali jsme v květnu a teď byl začátek srpna. Většinu zásahů jsme podnikali proti rváčům a násilníkům. 

Nikiforov však začal postupně střídat rvačky a brutální zatýkání s malými přepady věřících A my jsme se velmi 

brzy naučili mlátit věřící stejně jako opilce, rváče a násilníky. Naše razie však ještě stále byly bezvýznamné, 

protože šlo o malé skupiny věřících, které se scházely po bytech.  

 

13. KAPITOLA 

 

Jednoho srpnového pátku roku 1969 mě Nikiforov zavolal na akademii: „Dakove, přijď dnes v pět odpoledne 

ke mně!“ Ze způsobu řeči jsem vyrozuměl, že konečně dostaneme příležitost dokázat své kvality a pomstít se 

za první ponižující setkání s nenáviděnými věřícími.  

Po vyučování jsem šel na policejní stanici. Nikiforov mě čekal v pracovně. Když jsem vešel, stál právě před 

velkou nástěnnou mapou.  
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„Á, Dakov! Pojď dál!“ Přešel hned k věci, jak to měl ve zvyku. „Z bezpečných pramenů jsem se dozvěděl, 

že věřící plánují v neděli tajný křest, a sice tady,“ a ukázal na mapě dědinku Elisovo, v podhůří, asi 50 kilometrů 

severně od Petropavlovska, nedaleko řeky Avača. „To si ale vybrali pěkný koutek!“ zvolal jsem.  

„Ano,“ odpověděl. „Uprostřed lesa. Podle nich je to ideální místo.“ Přikývl jsem. Avača pramení vysoko 

v horách jako malý potok, který cestou do údolí stále mohutní. V Elisově je 65 metrů široká, ale ještě stále velmi 

mělká. Teče směrem k Tichému oceánu a vlévá se do zálivu, u kterého leží Petropavlovsk. Nikiforov mně sdělil 

všechno, co o této skupině věřících věděl. „Nepoužívají toto místo poprvé. Stávají se neopatrnými. Už jednou tu 

měli tajný křest. Bohužel jsme se to dozvěděli pozdě. Když jsme přišli, byli už pryč. Tihle lidé jsou obyčejně velmi 

mazaní. Nikdy se nesetkají dvakrát na stejném místě. Ale podle slov našeho pozorovatele tam chtějí jít znovu, 

protože se jim to zdá jako ideální místo.“ S netajenou škodolibostí poznamenal: „Poprvé jsme propásli příležitost, 

ale tentokrát nám neuniknou!“  

Bylo mi jasné, že ho nesmíme zklamat. „Kdy se sejdou?“ zeptal jsem se.  

„V neděli ve čtyři odpoledne.“  

Rád bych věděl, odkud má tak přesné informace. Usuzoval jsem, že je mohli předávat špióni, kteří byli 

nastrčeni mezi věřící. „Dakove, jděte tam v devět ráno i se svými lidmi. Věřící vás nesmějí vidět přicházet, musíte 

tam být dřív než oni!“  

„Rozkaz, soudruhu!“ zvolal jsem vesele a myslel jsem při tom na to, jak velkolepý výlet si v neděli uděláme. 

Po návratu na akademii jsem řekl ostatním, aby byli přesně v určený den a hodinu na policii a přinesli s sebou 

i kytary. „Uděláme si piknik a strávíme bezvadný den,“ řekl jsem. V neděli ráno jsme stáli přesně v 8 hodin 

na policii. Bylo nás dvanáct. Nikiforov nám nařídil, abychom všechny zatkli. Naložili jsme do auta tři bedny vodky 

a jídla. Alexandr přinesl svou i mou kytaru. Vydali jsme se na cestu. Během jízdy jsem se ptal Viktora, odkud je ta 

vodka. „No, to je dar od Nikiforova. Měl ji pro nás připravenou.“ Podíval jsem se do tašek s proviantem. Našel 

jsem i kaviár. „Né, jak tak koukám, tak ten starý náš ledový Niki ani není tak zlý, jak se dělá!“ řekl jsem.  

Trvalo skoro hodinu, než jsme se po klikatých cestách dostali k Elisovu. Odbočili jsme na lesní cestu. Byl 

krásný slunečný den. Všichni jsme pečlivě sledovali cestu na mapě a za chvíli jsme usoudili, že se už nacházíme 

nedaleko Avače, která si tady razí cestu hustým stromovím. Zastavili jsme se a všechno vyložili. Poradil jsem 

Viktorovi, aby nechal auto v nějaké větší prohlubenině, kde ho nikdo nenajde. Trochu dál jsme si vyhlédli vhodné 

místo k pikniku. Udělali jsme si pohodlí a vychutnávali krásný den. Alexandr hrál na kytaru, kdosi otevřel několik 

lahví vodky a brzy byla velkolepá zábava v plném proudu. Mezitím se vrátil Viktor a sděloval: „Vyloučeno, aby 

auto někdo našel, je v propasti, pořádně ukryté!“ „Výborně,“ řekl jsem, „napij se a pojez!“ Strávili jsme tu celý 

den, jedli, pili, zpívali a vyprávěli příběhy. Bylo nám senzačně. Stále víc nás přemáhala opilost. Mysleli jsme 

na ostatní kadety. Takřka nikdy nesměli opustit základnu, ale my jsme byli svobodní.  

Asi jsem vypil víc vodky, protože mi ztěžkla hlava a zdříml jsem si. Probudil jsem se ve čtvrt na čtyři. Věřící 

už museli být na cestě. Bylo třeba rychle jednat. Po příjemném oddechu nás čekala práce. Rozhlédl jsem se 

po svých lidech a s hrůzou jsem konstatoval, že většina z nich je opilá. Samozřejmě, že ne do takové míry, 

aby nevěděli, co dělají, ale všichni byli rozkurážení a bujaří, pokřikovali a bili se.  

„Hej, chlapci,“ křikl jsem. „Konec zábavy! Připravte se! Přineste si obušky!“  

„A kde jsou?“ zeptal se někdo. Kdosi odpověděl: „Zapomněli jsme je v autě.“  

Pendreky jsme potřebovali. Speciálně je navrhli a zhotovili pro sovětskou policii v Československu – uvnitř 

z ocele a na povrchu potažené vrstvou tvrdé gumy. I slabý úder mohl mít vážné následky. Stlačením páky 

na rukověti se daly dvojnásobně prodloužit. Při raziích v malých prostorách jsme je mohli nejúčinněji použít 

v původní velikosti.  

Venku – jako dnes – jsme je prodloužili. Časem jsme s nimi dokázali mistrně zacházet.  

Někdo z chlapců přinesl pendreky a rozdělil je. Vylezli jsme na kopec a za několik minut přišli na místo, 

o kterém jsme se domnívali, že si ho věřící vybrali pro křesťanský ceremoniál. Začali jsme si pozorně všímat okolí. 

„Určitě to bude tady!“ zvolal Viktor. „Tohle místo je jako stvořené pro něco takového.“ Opravdu, jedno 

z nejkrásnějších a nejpokojnějších míst, které jsem kdy viděl: malá travnatá plocha, mírně se svažující k rovnému 

písčitému břehu, ze všech stran uzavřená, skrytá mezi stromy a vysokými skálami a těžko dostupná. Nikdo se sem 

nemohl přikrást, aby ho nezpozorovali. Tihle věřící, pomyslel jsem si, jsou sice dost hloupí, protože věří v Boha, 

ale místo k setkání si tedy vybrat umějí!  
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Když jsem se lépe podíval, uvědomil jsem si, že by naše plány mohly být ohroženy. Řeka v těchto místech 

byla dost mělká, věřící by se tudíž mohli přebrodit na druhou stranu a zmizet v hustém lese. Vojenský výcvik mi 

radil, že je jistější postavit na protilehlém břehu dvě stráže, abychom útěku zabránili. Odvelel jsem tam Sergeje 

Kanonenka a Jurije Berestenikova. „Kdyby se někdo pokoušel o útěk, zataraste mu cestu!“  

„Ale Sergeji, tak daleko se přece žádný z nich nedostane, a my kvůli tomu propásneme celou akci!“  

To mě však nezajímalo. Kromě toho Kanonenko příliš rád používal svůj nůž a já jsem nechtěl, abychom 

někoho usmrtili. Nejdůležitější bylo, aby nám nikdo neutekl. A tak se nakonec oba přebrodili na druhou stranu 

řeky. My ostatní jsme se rozestavili v půlkruhu za keře a stromy. Nic, absolutně nic neprozrazovalo naši 

přítomnost. „To bude parádní překvapení!“ myslel jsem si se zadostiučiněním. Past byla perfektní.  

Nemuseli jsme dlouho čekat. Asi ve čtvrt na pět jsme zaslechli první hlasy a praskot větviček pod opatrnými 

kroky. Za chvíli jsme spatřili osmnáct až dvacet lidí, přicházejících po úzké cestičce. Vedl je asi osmatřicetiletý 

muž. Někteří byli v bílém. Napadlo mě, že jsou to ti, kteří mají být pokřtěni. K mému velkému údivu sem 

přicházelo hodně mladých lidí.  

Potichu jsme čekali, dokud se neshromáždili na břehu řeky. Pak začal jeden muž mluvit. Snažil jsem se mu 

porozumět, ale zachytil jsem jenom pár slov. Nikiforov mi řekl, že jejich vůdcem je Vasilij Litovčenko 

z Petropavlovska, kterému je policie již dávno na stopě pro pobuřování lidí. To je malá ironie osudu, pomyslel jsem 

si. Má úplně stejné příjmení jako Anatolij Litovčenko, jeden z mých nejschopnějších mužů. Ostatní věřící 

pocházeli z Petropavlovska nebo z blízkého Elisova a čtyři z nedalekého kolchozu Pograničnyj. Parazit Vasilij 

našel tedy další přívržence nejen ve městě, ale i na venkově. To je další důkaz, jak rychle se tahle sekta množí!  

Z úkrytu jsem napočítal sedm lidí v bílém oděvu. Strana nás učila, že náboženství u mladých lidí už 

neuspěje. Ale to, co jsem nyní na vlastní oči viděl, svědčilo o pravém opaku. A to mě znepokojovalo.  

Po několika minutách uvítání a čtení z nějaké malé knihy zanotoval Vasilij Litovčenko píseň, ke které se 

přidali i ostatní. Bylo to něco o Bohu, protože tohle slovo jsem slyšel nejčastěji. Potom vstoupil Litovčenko 

do vody následován sedmi lidmi v bílém. Když jim voda sahala až po pás, zastavili se. Ostatní zůstali na břehu a 

tiše zpívali. Slunce hřálo a v lese vládlo úplně ticho, přerušované jenom zpěvem ptáků. V dáli šuměla řeka. Pohoda 

a vznešenost celé scény byla dokonalá.  

Nadešel čas zaútočit. Vyskočil jsem a zařval: „Na ně!“ V okamžiku jsme vyletěli zpod stromů a keřů 

s napřaženými pendreky a řítili jsme se dolů k řece. Vrazili jsme rovnou doprostřed překvapených věřících, a dříve 

než se vzpamatovali, leželi ve vodě. Ani jeden nezůstal stát na nohou. V šoku z leknutí se bezradně pohybovali 

ve vodě, ale za chvilku se už ozývaly první výkřiky. Ženský hlas zvolal: „Ó, Pane, ne. Ne!“ Ať už to byl kdokoliv, 

ihned ztichl, když se ho zmocnil někdo z nás. Krásná mírumilovná lesní scenérie se v mžiku změnila v pustošivou 

spleť rukou a nohou, pendreků, šplouchající vody a bolestných výkřiků. „Chyťte ty v řece!“ křikl jsem. Několik 

chlapců zamířilo k osobám v bílém, ještě stále stojících ve vodě, jako by zkameněli, a zaútočili na ně obušky. 

Nějaký mladý muž se mi pokusil vytrhnout z rukou, ale můj obušek byl dost dlouhý, aby ho zasáhl do hlavy. 

Ohlédl jsem se a viděl, jak Alex udeřil pěstí jakési děvče do hlavy a natrhl jí ucho. Chytila se za ránu, ze které se jí 

začala valit krev. Já jsem zase jinému zasadil chvat z juda a tlačil ho tak dlouho, dokud bezvládně neklesl k zemi. 

Potom jsem ho pustil do vody. Všechno provázela směsice kleteb, zuření, křiku a zoufalých modliteb: „Bože, 

pomoz nám! Bože, pomoz nám!“  

Modlitby mě přiváděly k ještě větší zuřivosti. „Zavřete jim huby!“ křikl jsem, chmátl rukou do vody a nabral 

hrst písku, který jsem pak vrazil jednomu věřícímu do úst, aby se nemohl modlit. Ostatní udělali totéž. Zacpali jsme 

jim ústa pískem a blátem a modlitby zmlkly.  

Najednou jsem zaslechl za sebou nějaký chaos. Ohlédl jsem se ve chvíli, kdy Anatolij Litovčenko dohonil 

pastora Vasilije Litovčenka. Děvče, které mělo přijmout křest, se pokusilo o útěk, když spatřilo blížícího se 

Anatolije. Vladimír Selenov po ní skočil a přetáhl ji obuškem. Bez hlesu se skácela do vody. Vladimír ji vytáhl 

na břeh a hodil na písek.  

Anatolij se věnoval pastorovi a my ostatní jsme cpali věřícím do úst písek, kamení, bláto, zkrátka všechno, 

co nám přišlo pod ruku. Jeden muž se stále ještě modlil. Vší silou jsem ho udeřil pěstí do tváře. Určitě jsem mu 

vyrazil několik zubů, protože mi krvácely klouby. Zaklel jsem. Krev mu zalila tvář.  

„A teď dost!“ zahřměl jsem. „Vytáhněte je z vody!“ Začali jsme je jednoho po druhém tahat na břeh. 

Rozhlédl jsem se, abych získal přehled. Leželi tu zmlácení, dusící se věřící, zalití krví. Děvče, kterému Vladimír 
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natrhl ucho, krvácelo víc, než jsem si přál. Zdálo se mi, že od chvíle útoku uplynula už celá věčnost, ale pohled 

na hodinky mi prozradil, že všechno trvalo jen pět minut. Uštědřili jsme jim takovou lekci, na jakou do smrti 

nezapomenou. A to bylo nejdůležitější.  

„Oddělte muže od žen!“ rozkázal jsem. Mužům jsme svázali ruce za zády. Potom jsem je spočítal. Něco 

nesouhlasilo. Jeden chyběl.  

„Kde je Litovčenko?“ zeptal jsem se.  

„Tady!“ zvolal Anatolij.  

„Nemyslím tebe, blbče,“ zavrčel jsem. „Kde je pastor Litovčenko?“  

„Nevím, naposledy jsem ho viděl, když jsem ho přetáhl obuškem.“  

Momentálně jsem se musel starat o důležitější věci a na pastora jsem zapomněl. Muže jsme zahnali k autu. 

Potom jsme se soustředili na ženy. Někteří strhli děvčatům mokré a zakrvácené šaty. Zahanbené, ve snaze zakrýt 

nahotu, i když to bylo úplně zbytečné, se choulily do klubka. My jsme je pošťuchovali obušky a chechtali se jim. 

„Ano, chlapci, takhle vypadají věřící!“ Další výbuch smíchu. Zatímco jsme se posmívali vystrašeným a zmláceným 

děvčatům, starší ženy plakaly.  

Jurij a Sergej byli celý ten čas na druhém břehu, teď se vraceli a nadávali, že všechno propásli.  

„A teď jdeme!“ zvolal jsem. Když jsme děvčata zdvihali, samozřejmě jsme toho využili a důkladně je 

osahávali. Pak jsme se vydali na pochod. Celou cestu vzlykaly. „Držte huby!“ zařval Vladimír. Tam jsem muže 

spočítal ještě jednou. Vůdce skupiny opravdu chyběl.  

„Kde je Litovčenko? Kdo ho viděl?“ ptal jsem se svých lidí. Všichni ale jenom pokrčili rameny, kromě 

Anatolije.  

„Naposledy jsem ho viděl v bezvědomí ve vodě.“  

„Dobře mu tak!“ myslel jsem si. Nikiforov to určitě pochopí. Muže jsme naložili do přední části auta a ženy 

s děvčaty do zadní. Mí lidé seděli na sedadlech a ženy s děvčaty klečely mezi nimi. Čtyři mladší byly úplně nahé. 

Skryly si tváře do dlaní a vzlykaly. Muži v přední části odvrátili zrak. Myslím, že se starší ženy modlily, neboť 

neslyšně pohybovaly rty.  

Bylo asi pět hodin odpoledne, když jsme se vraceli do civilizace. Projížděli jsme mnohými vesničkami, 

než jsme se dostali na předměstí Petropavlovska. Bylo ještě světlo a lidé samozřejmě viděli policejní auto 

s pobuřujícím nákladem. Vyprázdnili jsme zbylé láhve vodky. Práce byla hotová a my pořádně opilí. Někteří z nás, 

když dokouřili, zatlačili nedopalek na nahém těle děvčat. Pobaveně jsme sledovali, jak s hrůzou vyskočila a potom 

se v zoufalém zmatku obrátila.  

Nině Rudenkové bylo pouhých šestnáct roků. Právě její mládí a nevinnost nás dráždily. Působilo nám 

nevýslovnou radost ji obtěžovat. Jiné bylo dvacet šest roků a velice se líbila Vladimírovi. Neustále ji obtěžoval. 

Cestou na policejní stanici prožívala tato mladá věřící děvčata strašné chvíle. Odešla z domu, aby přijala křest, 

a místo toho se stala obětí teroru. Na strážnici mi pak opět padl zrak na mladičkou Ninu. Měla krásné modré oči, 

dlouhé hnědé vlasy a útlou postavu.  

Nikiforov, který nás očekával ve dveřích, okamžitě přehlédl situaci a zařval: „Dakove, ty jsi vezl děvčata 

takhle po ulici?“  

„Samozřejmě, proč ne?“ odpověděl jsem.  

„Ty idiote! Nevíš, že to lidi poštve proti policii? Dostaneme se do špatného světla!“ řval vztekle. „Když vás 

nikdo nevidí, pro mě za mě si dělejte s těmito lidmi, co chcete!!! Ale na veřejnosti – nikdy!“ Zavolal své lidi a 

rozkázal jim: „Odveďte je dovnitř a zavřete je!“ Muže odvedli. Děvčata – mezi nimi i Nina – zůstala celou noc 

v naší „cele na vystřízlivění“, plné opilých mužů, kteří je podle libosti trápili a zneužívali. Nina Rudenková se 

z tohoto otřesného zážitku již nikdy nevzpamatovala.  

Na konci každé akce jsem musel napsat závěrečnou zprávu o jednotlivých zadržených. V souvislosti s tím 

jsem se o několik dní později dozvěděl, že Ninu vyhodili ze školy. Ředitel mi řekl: „Před několika dny byla 

naprosto v pořádku. Z nevysvětlitelných příčin z ničeho nic utrpěla emocionální a duševní poruchu. Nemohla se 

soustředit na práci, vyrušovala třídu nesouvislým koktáním. Často se začala třást a nekontrolovatelně plakat. 

Mnohokrát jsme kvůli ní museli přerušit vyučování a vyvést ji ven. Záchvaty byly stále častější. Nakonec jsme 

nemohli udělat nic jiného než ji ze školy vyloučit. Myslím, že se nervově zhroutila, ale proč, to nechápu!“  

Já bych to řediteli uměl vysvětlit.  
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„Zavolali jsme její matku,“ pokračoval. „Říkala nám, že Nina se v noci vzbudí, posadí se na posteli a začne 

tak pronikavě křičet, že je to slyšet nejenom v domě, ale i v celé ulici. Uznejte, soudruhu Dakove, že je opravdu 

nemožné nechat ji ve škole.“  

Byl jsem rád, že nevěděl, co jsme děvčeti udělali.  

Muže, které jsme přivedli po razii v Elisově, nejdříve zavřeli do cel. Nikiforov nám řekl: „Chlapci, teď si 

něco vypijte a udělejte si pohodlí. Já se postarám o zatčené a potom si poslechnu vaši zprávu.“ Zprávy, ať už ústní 

nebo písemné, tvořily součást našich úkolů. Posílali je do Gorkomu a odtud do Moskvy.  

Nikiforov se za chvíli vrátil a my jsme ztichli, aby se mohl ujmout slova. „Děti moje,“ začal. „Děti moje?“ 

myslel jsem si. To je poprvé, co nás tak oslovil. Ještě nikdy jsme ho neviděli tak rozzářeného. Na okamžik se 

odmlčel a pak se zeptal: „A co se stalo s pastorem Vasilijem Litovčenkem?“  

Čekal jsem tuto otázku a připravil na ni patřičně své lidi. Na můj pokyn sborově zazpívali: „Litovčenko zabil 

Litovčenka!“  

Samozřejmě jsme měli na mysli, že Anatolij Litovčenko usmrtil pastora Vasilije Litovčenka. Náš chór ale 

vyzněl tak, jako kdyby pastor spáchal sebevraždu. Nikiforov se řehtal s námi. Všichni jsme už byli v povznesené 

náladě. Najednou ale zvážněl a přísně se zeptal: „Dost, Dakove! Teď chci vědět, co se s Litovčenkem skutečně 

stalo!“  

S úsměvem jsem odpověděl: „Jak jsme řekli, soudruhu kapitáne. Litovčenko zabil Litovčenka.“  

Opět výbuch smíchu. Nikiforov se shovívavě usmíval a nakonec řekl: „Vidím, že dnes večer z vás víc 

nedostanu. Dakove, vezmi všechny ven, ještě se někde napijte. Zítra zase přijdeš. Řekneš mi, co se stalo!“ Už jsme 

odcházeli, když Nikiforov ještě řekl: „Dříve než odejdete, bych vám chtěl říci, že jsem na vás pyšný. Vykonali jste 

velkolepou práci. Dali jste věřícím lekci, na kterou tak lehko nezapomenou. Pomalu se dostáváte do formy, děti 

moje!“  

Podruhé toho dne použil tohoto oslovení. Kladl jsem si otázku, co to má znamenat. Snad jsme se konečně 

ocitli v oblasti jeho přízně. Možná, že starý ledový Niki začne postupně roztávat. Když jsem se u něho druhý den 

hlásil, ptal se mě: „Dakove, ještě stále platí verze, že Litovčenko zabil Litovčenka? Anebo to má být žert?“ Přes 

noc jsem vystřízlivěl. Celkem vážně jsem odpověděl: „Řečeno po pravdě, soudruhu kapitáne, nejsem si jistý. Byla 

tam taková mela, že ani přesně nevím, co se stalo.“  

„Nuže, i já mám pro tebe novinky. Několik vesničanů našlo dnes ráno v řece, pár kilometrů od Elisova, tělo 

Vasilije Litovčenka. Zachytil se v rákosí. Zavolali policii a tělo sem už vezou na pitvu!“  

Pokrčil jsem rameny. Nevídáno! Již předchozí večer jsem si všiml, jak je Nikiforov pyšný, že se konečně 

zbavil tajného pastora. Dokonce se k nám přidal, když jsme si z toho dělali žerty.  

Nyní ale s vážnou tváří pokračoval: „Dakove, chtěl bych s tebou ještě jednou promluvit o této akci. Nemám 

nic proti tomu, co jste udělali, až na jednu výjimku – že jste vezli veřejně nahá děvčata po ulicích. Dělejte si se 

ženami anebo s ostatními věřícími, co chcete, ale nikdy už nesmíte postavit policii do špatného světla!“  

„Rozkaz, soudruhu,“ řekl jsem. Dotklo se mě však, že Nikiforov neměl námitky proti tomu, že jsme usmrtili 

člověka, ani nekritizoval zneužití děvčat.  

Druhého dne jsem byl právě na policii, když přišel výsledek pitvy. Pastor údajně utrpěl vážné zranění hlavy. 

Vnitřní krvácení zapříčinilo okamžitou smrt. Poprvé jsme zabili člověka. Cítil jsem se mizerně.  

„Poslouchej,“ řekl Nikiforov, který věděl, jak mi je. „V Elisově jste vykonali kus vynikající práce. Nemusíš 

mít kvůli tomu sebemenší výčitky svědomí. Vzpomeň si, že jde o nepřátele státu. Jsou krajně nebezpeční a snaží se 

rozvrátit naše společenské zřízení. Proto je třeba je zlikvidovat. Kromě toho jsme Litovčenka už jednou zatkli. 

Varovali jsme ho, dali mu výstrahu, a přece se nezměnil a dál pokračoval v práci mezi věřícími. To nebyl nevinný 

člověk. Na to nesmíš zapomenout!“  

Po těchto slovech mi bylo trochu lépe. Nikiforov měl určitě pravdu. Ale když jsem se podíval na pastorovu 

mrtvolu, na jeho malé, útlé tělo, nezdál se mi vůbec strašným nepřítelem. Později jsem se dozvěděl, že to byl 

člověk velkého formátu a vynikajícího charakteru, velmi odvážný a nikým a ničím se nedal zastrašit. Pro svou víru 

mnoho vytrpěl a nakonec pro ni položil i svůj život.  

„Dakove,“ řekl Nikiforov, „venku se povídá, že ho zabili a že to má na svědomí tvá skupina.“  

„Ví o tom jeho žena?“  

„Ano. A ty ji teď musíš navštívit a říct jí, co se stalo.“  
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„Mám jí to říct?“  

„Naši verzi, přirozeně,“ poznamenal se zlomyslným úsměvem. S tímhle jsem nepočítal. Poslušně jsem ale 

odpověděl: „Rozkaz, soudruhu. Kde ji najdu?“  

„V nemocnici.“  

„V nemocnici? Vždyť u toho nebyla.“  

„Ne, ale asi je velmi citově založená a šok z manželovy smrti byl pro ni moc silný. Utrpěla nervový otřes. 

Leží na úrazovce v Kempiho nemocnici. Tam ji vyhledáš.“  

„Ale co jí mám říct?“  

„Vymysli si nějaký vhodný příběh, jak přišel k té ráně na hlavě.“  

„A proč bych vůbec musel něco říkat?“ ptal jsem se v duchu. Nemohl jsem pochopit, že se to týkalo ještě 

někoho jiného. Byla to věc policie, a když přišel o hlavu, tak vlastní vinou. Vždyť ho varovali, ale nedal si říct.  

Když jsem se v nemocnici ptal na paní Litovčenkovou, zavedli mě do velké místnosti. Ležela tam na čtvrté 

posteli vpravo, u okna. Působila politováníhodným dojmem. Sestra mi vysvětlila, že je od pasu dolů ochrnutá, ještě 

stále pod vlivem šoku a dostává narkotika. Pozorněji jsem se na ni zadíval. Kdysi to musela být krasavice. Bylo jí 

asi pětatřicet roků. Nyní tedy byla ochrnutá a nedalo se předpokládat, že by ještě někdy mohla chodit. Mužova smrt 

zničila i její život. Nepocítil jsem ale ani špetku lítosti, jen to, že měla prostě smůlu. Byl to jistý druh soucitu, který 

se nás zmocní při pohledu na člověka v podobném stavu. Jejího muže jsem však vůbec nelitoval. Nepřátelé státu 

nemohou přece očekávat, že budou ušetřeni kvůli rodinným příslušníkům!  

Sestra ji vzbudila. Nepřítomně se na mě podívala. Ještě se celkově neprobrala a vyvalovala na mě nechápavě 

oči. Pronikla mnou náhlá bolest, ale jen na okamžik. Vzchopil jsem se, přistoupil k ní a rychle, formálně jsem jí 

řekl: „Paní Litovčenková, přicházím od policie v Petropavlovsku. Jsem vedoucí skupiny, která zatkla v Elisově 

vašeho muže spolu s ostatními.“ Čekal jsem na její reakci, přinejmenším zuřivost, že jsem zodpovědný za smrt 

jejího muže. Zůstala však ležet bez pohnutí. Zjevně nepochopila smysl mých slov. Nikiforov mi ale nedal úkol 

srozumitelně jí věc vysvětlit. Měl jsem ji jen informovat. Když nepochopí, nebude to má vina. Pokračoval jsem 

tedy: „Oficiálně mě sem poslali, abych vám vysvětlil příčinu smrti vašeho muže.“ Opět jsem čekal, zda zareaguje, 

ale nic. Přišla snad i o rozum? Jedinou známkou života bylo žalostné zasténání, vycházející z hloubi duše. Řekl 

jsem dále, že se její manžel pokoušel o útěk, když jsme ho chtěli zatknout, a při skoku do mělké vody narazil 

hlavou na skálu. V jejím pohledu, upřeném do prázdna, se jevil jen bezbřehý zármutek.  

Ještě jednou jsem jí vysvětlil, že její muž by nebyl zahynul, kdyby poslouchal naše pokyny a nepokusil se 

o útěk. Ubohá žena se nyní snažila cosi říct, ale marně. Hlasitě zasténala a jako bezduchá klesla do podušek.  

Nemá smysl ztrácet čas, pomyslel jsem si, svou povinnost jsem vykonal. Když jsem se obrátil k odchodu, 

setkali jsme se očima. Po zádech mi přeběhla hrůza. Na její poslední pohled do smrti nezapomenu. Byl to němý 

výkřik bolesti, vyvěrající z hloubi duše. Utrápené oči mě ještě dlouho pronásledovaly.  

Vyšel jsem do sluncem prozářených petropavlovských ulic a pomalu se vracel na policii. Nikiforov mi řekl: 

„Zapomeň na to! Samozřejmě někteří budou trpět, ale jsou to kriminálníci a naši největší nepřátelé. To měj stále 

na paměti!“  

Ale stejně jsem nemohl zapomenout na její tvář. Později jsem se dozvěděl, že Litovčenko měl dvě děti – 

dceru, která zemřela na nějakou chorobu, a osmnáctiletého syna, který právě vykonával vojenskou službu. Museli 

jsme mu napsat a informovat ho o smrti otce.  

Za tři dny nás poslali do Litovčenkova domu hledat ilegální literaturu!  

Do pastorova domu jsme šli čtyři. Byla to chudá, oprýskaná chalupa ve středu města. Už na první pohled 

prozrazovala, že Litovčenko nevedl nákladný život. Zařízení bylo stejně bídné. Prohledali jsme dům od střechy 

až po sklep. Naše námaha byla bohatě odměněna. Našli jsme rukou psané zpěvníky, novou Bibli, kterou museli 

propašovat ze zahraničí, a ještě jednu, velice starou a opotřebovanou, přímo roztrhanou od častého používání. Když 

jsme Nikiforovi odevzdali všechny poklady, zářil zlou radostí. „Výborně! Výborně! Všechno pošleme do Moskvy. 

Ať vidí, jak se snažíme!“  

Večer jsem musel ještě jednou myslet na Litovčenkův dům. On se tam už nikdy nevrátí a žena ho už víc 

nebude čekat. Hned jsem se ale vzpamatoval: „Sergeji, stáváš se sentimentální. Nezapomeň, jsou to nepřátelé…!“  

Za pět dní po Elisově nás poslali zlikvidovat další setkání věřících. I nyní jsme je pořádně zmlátili a vůdce 

zatkli. Nikiforov se k nám choval velice přátelsky. Vrchovatě jsme plnili jeho očekávání.  
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Vedle práce pro policii jsem se snažil nezanedbávat ostatní povinnosti – funkci vedoucího Komsomolu, 

spojenou s organizováním, přednáškami, sestavováním pracovních brigád a bděním nad bezúhonností budoucích 

1200 vojáků a svým odborným studiem. Kromě toho jsem aktivně sportoval a získal titul mistra Kamčatky.  

Dalším problémem bylo pití. Vodka je kletbou Ruska. Je všudypřítomná. My kadeti jsme dostali na konci 

měsíce sedm rublů. Ve městě jsme je ihned „vyměnili“ za dvě flašky vodky. Láhev vodky pod kabátem byla 

stoprocentním prostředkem na získání kterékoliv pouliční holky.  

I na akademii jsme neustále bojovali proti alkoholu. Ironie byla v tom, že my zodpovědní jsme toto nařízení 

respektovali nejméně.  

Po jednom „dnu otevřených dveří“, končícím taneční zábavou s děvčaty z města, jsme dělali obchůzku, 

zda někdo neoprávněně nezůstal na základně. Když jsme otevřeli dveře na ženské toaletě, naskytla se nám 

neobyčejná podívaná: podlaha byla pokrytá prázdnými láhvemi od vodky. Druhého dne jsem požádal o nákladní 

auto, které odvezlo „zakázané zboží“.  

Strana vidí ve vodce hlavní příčinu nízké průmyslové produkce. Nebylo žádnou zvláštností hlavně na konci 

týdne vidět v Petropavlovsku nebo jiných velkých městech opilce, motající se po ulicích nebo ležící v příkopě. 

Při většině přestřelek, bitek a bojích s noži byl ve hře alkohol. A přece jsme si i my dopřáli svůj podíl, především 

před raziemi proti věřícím. Jedinou větší brzdou byl zájem o sport. Jestliže jsme si chtěli udržet dobrou kondici, 

museli jsme znát v pití míru.  

Záplava směrnic z Moskvy na toto téma mě upozornila na velké nebezpečí, které alkohol znamenal pro naši 

mládež. Byl to problém číslo jedna.  

 

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

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

Zdrávas, Matko Milosrdenství. Paní oděná v bílém! 

Na tomto místě, kde jsi před sto lety všem vyjevila plány Božího  

milosrdenství, hledím na tvůj zářivý šat a jako biskup oděný v bílém  

připomínám všechny, kteří jsou oděni křestní bělostí, chtějí žít v Bohu  

a rozjímají o Kristových tajemstvích, aby vyprosili mír. 

Zdrávas, živote sladkosti, Buď zdráva, naděje naše. 

Putující Panno, Královno veškerenstva! 

V nejhlubším nitru svého bytí, ve svém Neposkvrněném srdci, 

pohlédni na radosti lidské bytosti putující do nebeské vlasti. 

V nejhlubším nitru svého bytí, ve svém Neposkvrněném srdci, 

pohlédni na bolesti lidské rodiny, lkající a plačící v tomto slzavém údolí. 

V nejhlubším nitru svého bytí, ve svém Neposkvrněném srdci, 

okrášli nás jasem klenotů svojí koruny a učiň,  

ať jsme poutníky tak, jako jsi byla poutnicí ty. 
 

Svým panenským úsměvem posilni radost Kristovy církve. 

Svým sladkým pohledem posilni naději Božích dětí. 

Svýma modlícíma se rukama pozvednutýma k Pánu 

všechny sjednoť v jedinou lidskou rodinu. 

papež František, Fatima 2017 

Chvála Kristu a Marii! 

Milovaní Bohem, srdečně vás zvu na fatimskou pobožnost do Hanušovic, do farního kostela 

sv. Mikuláše 13. 7. 2017. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Antonín Basler, kancléř olomouc-

kého arcibiskupství. Nosné téma je modlitba. Náš Pán Ježíš nám dal tu nejkrásnější modlitbu – Otče náš - 

a také nás vybízí: „Proste a bude vám dáno. O cokoliv budete prosit mého Otce, dá vám to. Modlete se, 

abyste neupadli do pokušení…“   

13. červenec 1917: „Krátce poté, co jsme přišli na Cova da Iria k dubu a když jsme se modlili  

s početným zástupem růženec, spatřili jsme odraz obvyklé záře a vzápětí na to Pannu Marii nad dubem. 

Matka Boží si přála, aby se každý den modlil růženec k Panně Marii, Královně posvátného růžence, aby se 

světu vymodlil mír.“ Panna Maria vybízí: „Viděli jste peklo... obětujte se za ubohé hříšníky a říkejte často, 

zvláště když přinášíte nějakou oběť: ‚Ježíši dělám to z lásky, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti 

Neposkvrněnému Srdci Mariinu.‘ Po každém desátku při modlitbě růžence opakujte: ‚O můj Ježíši, odpusť 

nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které toho nej-

více potřebují.‘“ I po sto letech je aktuální tato Mariina prosba. 

Srdečně zvu! P. Petr Dolák 

17.15 MODLITBA RŮŽENCE A LORETÁNSKÉ LITANIE  
18.00 MŠE SVATÁ A ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI MARIINU 

 

V srpnu fatimská pobožnost připadá na neděli 13. srpna. Ve farnosti v Rudě nad 

Moravou máme tento den pouť ke cti sv. Vavřince. Náš patron je mučedníkem, křesťanem, který 

svědčí o své víře a platí za to cenu života. Panna Maria je vzývána jako Královna mučedníků. Ve Fatimě 

předpovídala zkoušky, které čekají církev a věřící v Krista ve 20. století. 13. srpna se chceme modlit 

za pronásledované křesťany a vyprošovat pro nás všechny odvahu svědčit o své víře. Zvu všechny 

do Rudy na pouť. Dopoledne v 9 hod. bude poutní mše svatá. Odpoledne ve 14 hod. se před sochou 

Panny Marie z Fatimy pomodlíme růženec. Naší pouť bude doprovázet i zahradní slavnost v areálu fary 

s bohatým programem. Zvu všechny z celého srdce.  

P. Michal Krajewski 
9.00 MŠE SVATÁ  
14.00 MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE  
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