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Drazí bratři a 

sestry, 

vstoupili jsme do nového církevního 

roku. Svatý otec, papež František, tento rok 

vyhlásil rokem Božího Milosrdenství. Začala 

doba adventní, doba přípravy na svátky vánoční, 

narození našeho Pána a Vykupitele. 

Doba adventní je dobou pokání. Jen čisté 

srdce může přijmout Vykupitele. Vyznáváme 

čtverý příchod Pána Ježíše. První příchod: on 

sám hlásá spasení, všechny volá k pokání, dává 

uzdravení. Druhý příchod: do našeho srdce mocí 

Božího Slova, učí nás žít správně znova. Jemně 

tluče na dveře našeho srdce, čeká, zda Ho 

přijmeme ve svátostech, ve svých bližních, 

malých, velkých, chudých, nemocných. Třetí 

příchod: v hodinu naší smrti. Máme být 

připraveni, bdít na modlitbě, očekávat, těšit se. 

Na tento příchod našeho Pána Ježíše Krista se 

připravujeme pravidelnou svatou zpovědí, 

svatým přijímáním, slavením mše svaté, 

přijímáním svátosti nemocných. Čtvrtý příchod: 

veřejný soud, kdy všichni zemřelí vstanou z 

mrtvých. Dobří půjdou do nebe, kde je věčná 

radost, štěstí, pokoj. Špatní do pekla, kde bude 

pláč, bolest, závist, nenávist, neodpuštění. Nyní 

je čas smíření s Bohem, smíření s lidmi, smíření 

se sebou. Kolik dobrého mohu udělat v tomto 

roce Božího Milosrdenství pro svoji duši a také 

pro své bližní kolem sebe, pro Slávu Boží? 

 všem žehná František Janíček 

 
 

 

1. prosinec  sv. Edmunda Kampiána, kněze a 

mučedníka 

3. prosinec  památka sv. Františka Xaverského, kněze 

4. prosinec  sv. Jana Damašského, kněze a učitele 

církve 

6. prosinec  2. neděle adventní 

7. prosinec  památka sv. Ambrože, biskupa a učitele 

církve 

8. prosinec  slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

9. prosinec  sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina 

11. prosince  sv. Damasa I. Papeže 

12. prosinec  Panny Marie Guadalupské 

13. prosinec  3. neděle adventní 

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

církve 

17. prosinec  výroční den narození papeže Františka 

20. prosinec  4. neděle adventní 

24. prosinec  Štědrý den, vigilie slavnosti Narození Páně 

25. prosinec  slavnost Narození Páně 

26. prosinec  svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

27. prosinec  svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a 

Josefa 

28. prosinec  svátek sv. Mláďatek, mučedníků 

29. prosinec  pátý den v oktávu Narození Páně 

30. prosinec  šestý den v oktávu Narození Páně 

31. prosinec  sedmý den v oktávu Narození Páně 

 připomínka sv. Silvestra I., papeže 

PŘEHLED ŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ 

Obec Termín 

Bludov 9. 1. 2016, 8:30 

Bratrušov 3. 1. 2016, po mši svaté 

Dolní Studénky 6. 1. 2016, po mši svaté 16:00 

Jindřichov 3. 1. 2016, po mši svaté (8:00h) 

Nový Malín 9. 1. 2016, 9:00h 

Olšany 3. 1. 2016 v kostele v Rudě nad Mor. ve 14h 

Ruda nad Moravou 3. 1. 2016, 14:00 

Sobotín ve Velkých Losinách 

Staré Město 3. 1. 2016, po mši svaté (9:30) 

Šumperk 9. 1. 2016, při mši svaté (8:30) 

Velké Losiny 8. 1. 2016, po mši svaté 
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ŠTĚDRÝ DAR PRO BETLÉMSKÉ DĚTI 

(text je otištěn na základě žádosti Nadačního fondu Betlém nenarozeným) 

 
Nadační fond Betlém nenarozeným šíří myšlenku ochrany a úcty k životu dětí před narozením již 

od svého vzniku v roce 1997. Protože počatým dětem se dá pomoci skrze pomoc poskytnutou jejich matkám, 

zrekonstruoval nadační fond s pomocí dobrovolníků v Hamrech u Hlinska v Čechách dům. Tento Azylový dům 

pro těhotné ženy v tísni nabízí těhotným matkám, kterým náročné okolnosti zkomplikovaly život natolik, že zvažují 

ukončení života dítěte, lidské zázemí, podporu i praktickou pomoc. Poskytovatelem sociální služby je Obecně 

prospěšná společnost Dlaň životu, kterou nadační fond za tím účelem založil a provoz azylového domu finančně 

podporuje (www.dlanzivotu.cz). 

Matky, které přichází do azylového domu, pocházejí často z dysfunkčních rodin, mají za sebou dětství 

prožité v podmínkách nepříznivých pro jejich osobnostní vývoj a aktuálně se nacházejí v náročné životní situaci. 

Mnohdy se jedná o matky nezralé, s absencí pozitivních rodičovských vzorů a zkušeností fungující rodiny. Proto 

jsou matkám během pobytu v azylovém domě nabízeny aktivity, které přispívají k rozvoji jejich osobnosti, 

ke zlepšení vztahu mezi matkou a dítětem, např. videotrénink interakcí, vzdělávací aktivity v oblasti péče a 

výchovy dítěte, finanční gramotnosti apod. V neposlední řadě je matkám nabízeno tréninkové zaměstnávání 

formou dohody o provedení práce. Kromě získání pracovních návyků se tak matka může aktivně podílet 

na zlepšení své finanční situace, byť drobným přivýdělkem. Klientky mají možnost využít v azylovém domě 

všestranné podpory, která je jim nabízena k tomu, aby se začlenily do běžného života, a tím zvrátily předurčenost 

svých dětí k sociálnímu vyloučení.   

Letos od října do konce prosince spustil Nadační fond Betlém nenarozeným kampaň „Štědrý dar 

pro betlémské děti“, jejíž výtěžek je určen právě pro provoz tohoto azylového domu. Hlavní myšlenkou kampaně 

je, že každé DÍTĚ JE DAR. Chce informovat veřejnost o poskytované službě pro těhotné ženy v tísni a také touží 

získat finanční podporu lidí, a to formou, která je jim blízká. Pro inspiraci nabízíme několik možností ze zkušenosti 

našich kreativních dárců: někdo uspořádá v obci či farnosti vánoční pečení pro maminky s dětmi a v jeho rámci 

zrealizuje sbírku, jiný zprostředkuje kontakt nebo domluví při bohoslužbě finanční sbírku na Štědrý den, některá 

rodina či jednotlivec to uchopí jako almužnu během adventní doby, jiný může věnovat výtěžek z bazárku, koncertu 

či živého betléma. Jedna paní to uchopila jako příležitost uspořádat v adventní době sbírku ve své firmě mezi 

kolegy. Kdyby Vás dílo zaujalo a hledali jste způsob, jak se můžete k této sbírce připojit i Vy, ozvěte se nám, 

budeme za Vaši pomoc vděčni.  

Na závěr připojuji jedno srdečné 

pozvání. Stalo se již tradicí, že vždy 

před Vánocemi hrají dobrovolníci 

nadačního fondu v sále našeho 

azylového domu v Hamrech u Hlinska 

(Hamry 107, Hlinsko v Čechách) 

pohádkové divadelní představení. To 

letošní se uskuteční v sobotu 12. 

prosince 2015 v 14,30 hodin. Po jeho 

skončení je možné si dům prohlédnout, 

setkat se se zaměstnanci domu i 

klientkami, které většinou připravují 

občerstvení pro hosty. Jste již nyní 

srdečně zváni!  

 

Kontakt: Marcela Holeňová, tel. 732 171 373, email: holenova@nfbetlem.cz, www.nfbetlem.cz.  

Případný dar můžete zaslat na účet veřejné sbírky Nadačního fondu Betlém nenarozeným  

č. účtu: 2100409371/2010, variabilní symbol: 1215, a do poznámky u platby uveďte jméno a adresu (pošleme 

potvrzení o daru).  

mailto:holenova@nfbetlem.cz
http://www.nfbetlem.cz/
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SKUTKY DUCHOVNÍHO  

A TĚLESNÉHO MILOSRDENSTVÍ 

 

Moc vás zdravím. 

Když jsem se v poslední době připravoval na setkání mládeže, vzal jsem do ruky poselství svatého otce 

ke světovému dni mládeže v Krakově v červenci 2016. 

Našel jsem zajímavou papežovu výzvu. 

Papež František nás podněcuje, abychom znovu 

objevili skutky tělesného milosrdenství: sytili hladové, 

napájeli žíznivé, oblékali nahé, přijímali cizince, 

ošetřovali nemocné, navštěvovali vězně, pohřbívali 

mrtvé. A abychom nezapomínali ani na skutky 

duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, poučovat 

nevědomé, napomínat hříšníky, utěšovat zarmoucené, 

odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, prosit 

Boha za živé i mrtvé. Milosrdenství není „tolerantnost“, 

říká dále, ani pouhá citovost. V něm se ověřuje 

pravdivost toho, zda jsme Ježíšovými učedníky a také naše věrohodnost jako křesťanů v dnešním světě.  

Vám mladým bych rád navrhnul, abyste si pro prvních sedm měsíců roku 2016 vybrali jeden konkrétní 

skutek tělesného a jeden skutek duchovního milosrdenství, který budete každý měsíc uvádět do praxe. Nechte se 

inspirovat modlitbou svaté Faustýny, pokorné apoštolky Božího milosrdenství v naší době: 

 

„Pomáhej mi, Pane,  

- abych měla milosrdný pohled a nikdy 

v sobě neživila podezření a posuzování na základě 

vnějšího zdání, ale abych dokázala rozpoznat 

v duši svého bližního to krásné a abych mu byla 

ku pomoci…, 

- aby můj sluch byl milosrdný, abych se sklonila k potřebám svého bližního a moje uši aby nebyly lhostejné 

k bolestem a vzdechům mého bližního… aby můj jazyk byl milosrdný a nehovořil nikdy o bližním špatně, ale abych 

pro každého měla slova útěchy a odpuštění…, 

- aby moje ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků… moje nohy aby byly milosrdné a vždy běžely 

na pomoc bližnímu a já abych překonávala svou netečnost a únavu…, 

- aby moje srdce bylo milosrdné a mělo účast na všech utrpeních bližního“ (Deníček, 163). 

 

Papežova výzva mladým jistě není jen výzvou pro mladé. Platí pro nás pro všechny. Proto jsem se rozhodl, 

že se budu věnovat po sedm měsíců nového roku právě skutkům milosrdenství. 

Katechismus katolické církve se k těmto skutkům nevyjadřuje přímo, ale jasně o tom hovoří článek 

věnující se modlitbě Otče náš: „Chudoba blahoslavenství je ctností, která nás učí dělit se: vyzývá k tomu,  

aby se hmotná i duchovní dobra sdílela a rozdělovala ne z donucení, nýbrž z lásky, aby přebytek jedněch léčil nouzi 

druhých.“ (KKC 2833)  

Ano, skutky milosrdenství nám nehovoří o ničem jiném, než o sdílení dober materiálních nebo duchovních. 

Celý náš křesťanský život je uměním žít pro druhé. Život pro sebe je egoismus. Slova svaté sestry Faustýny 

poukazují na nejhlubší základ katechismově stručné formulace skutků milosrdenství. Ať sytím hladové či dávám 

dobrou radu druhým, vždy výchozím bodem musí být Ježíšova láska, která vyžaduje mou odpověď. Vše dělám 

pro Ježíše. Jinak všechno postrádá smysl a každý, i sebelepší skutek, se může stát nástrojem pýchy. 
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Adventní doba je dobrý čas, abychom o tom přemýšleli, a krásnou modlitbu sestry Faustýny vzali za svou. 

Můžeme se ji modlit denně.  

Kéž se tento článek stane základem pro konkrétnější rozjímání v dalších měsících, kdy se budeme věnovat 

mnoha aspektům konkrétních skutků milosrdenství. 

 

A na závěr ještě jedna prosba. Prožívejme spolu s mladými jejich přípravu na setkání v Krakově. Tato 

velká událost není jen jejich záležitostí. Pokud je máme rádi, modleme se všichni již dnes za zdar tohoto setkání, 

aby bylo pro ně opravdovým přínosem pro život. Také již dnes je třeba plánovat a možná i povzbudit mladé 

v našich rodinách či okolí 

k účasti. A na konec máme být 

přece pro ně příkladem. Když 

vidí obětavý život pro druhé u 

dospělých, pak sami se učí žít 

právě takto.   

Přeji krásnou adventní dobu naplněnou bděním na modlitbách a skutky lásky. 

P. Vilém Pavlíček 

 

 

ADOPCE NA DÁLKU V NOVÉM MALÍNĚ 

Naše malínská farnost je již více jak pět let zapojena do Adopce na dálku, kterou organizuje Arcidiecézní 

charita v Olomouci. Před několika měsíci vyšly v Tamtamu podrobné informace o tom, jak adopce probíhá, 

proto budu nyní psát jen o konkrétní malínské situaci. 

Naše první žákyně se jmenovala Shirley Demesieur ze školy  

Sait Joseph v Gonaives. Podporovali jsme ji od druhé do šesté třídy. 

Tím vlastně ukončila na Haiti základní stupeň vzdělání a odešla na vyšší stupeň 

školy, kde už však podpora z České republiky není možná. Udělala nám velkou 

radost, protože její závěrečné vysvědčení bylo vynikající: s vyznamenáním. 

Charita neposkytuje osobní kontakty na tyto děti, takže nyní již nebudeme 

vědět, jak se jí daří dále. Tak to musíme vzít s vírou, odevzdat děvče Pánu, 

aby ji dál vedl na její životní cestě 

a aby jí tato naše pomoc byla 

v životě k prospěchu. 

Protože projekt Adopce 

na Haiti dobře funguje, rozhodli jsme se začít podporovat na cestě 

za vzděláním další dítě: je to opět holčička a jmenuje se Rihana 

Antoine. Je jí sedm let a v září nastoupila do první třídy. Hned nás 

ve farnosti okouzlil její roztomilý úsměv na první fotce. 

A jak konkrétně probíhá adopce u nás ve farnosti? Jsme určitě 

mnohem menší farnost než Šumperk, kde stačí jedna benefiční akce 

za rok. Na vzdělání dívky z Haiti však vybíráme pravidelně do zvláštní 

kasičky umístěné v kostele na známém místě. Farníci tam sami 

průběžně přispívají – jak kdo chce a může. Dostali jsme také dar 

z adventních koncertů, přispěli i pracovníci našeho obecního úřadu… 

Prostě za pět a půl roku peníze nikdy nechyběly. Naší radostí je, 

že dostáváme milé dopisy, vysvědčení, fotky s čokoládovou tvářičkou. 

A snad těmto dětem v životě opravdu pomáháme.   

Renata Schubertová  
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 MARIE SOVADINOVÁ 
 

 

Dnes vám představíme dalšího spolupracovníka otce děkana,  

a to vedoucí katechetů v šumperském děkanátu. Kromě této služby 

vykonává v šumperské farnosti i mnohé jiné činnosti, jako je např. 

koordinace úklidu, tvoření vývěsek či spolupráce na mnoha programech 

věnovaných dětem. 

 

Můžeš se nám v krátkosti představit? 

Jmenuji se Marie Sovadinová. Žiji v Šumperku a letos jsem oslavila další 

své kulatiny. Měla bych si užívat zaslouženého důchodu. Není to však tak 

jednoduché – doposud vypomáhám ve zdravotnictví, kde jsem pracovala 

jako zdravotní sestra celý svůj život. Můj volný čas vyplňují i další 

aktivity – péče o vnoučata a maminku, práce pro farnost aj. 

Jaké jsou tvé osobní zájmy 

Mé zájmy jsou vymezené časem. Jak jsem již řekla, mám deset vnoučat, takže když je potřeba, vypomáháme i 

s manželem. O velkých prázdninách „pořádáme“ tzv. rodinný tábor. Spočívá v tom, že my dva a naše vnoučata 

vyrazíme společně na nějakou chatu, kde prožíváme týden až dva plný her, tvoření, zábavy či výletů.  

Svůj volný čas věnuješ i práci pro farnost 

Ve farnosti se už dlouhou dobu věnuji uklízení kostela. Mám na starosti tři skupiny uklízeček, zajišťuji jejich 

koordinaci a další organizační věci. Náplní všech skupin, které se pravidelně střídají každou středu odpoledne 

(samostatná skupina seniorek ve čtvrtek dopoledne), je uklidit celý kostel, vytřít, vyluxovat, umýt lavice. V období 

předvelikonočním děláme větší generální úklid. Je dobře, že se mezi námi uklízečkami objevily i nové tváře z řad 

mladších farnic. Je to pro nás velká posila.  

Mezi mé další činnosti ve farnosti, kterou dělám již několik let, patří tvoření vývěsek. Snažím se o to, aby texty 

na vývěskách u kostela a v kostele odpovídaly tématu či liturgickému období.  

Jako spolupracovník otce děkana vykonáváš funkci vedoucí katechetů našeho děkanátu. U této činnosti se 

zastavíme trochu více. Mohla bys nám vysvětlit, co to vlastně katecheze je a jaký je rozdíl mezi katechezí 

a užívaným termínem výuka náboženství?  

Katecheze je výchova dětí, mládeže a dospělých ve víře, která v sobě 

zahrnuje obzvláště výuku křesťanského učení, podávanou zpravidla 

plynulým a soustavným způsobem, aby je tak uvedla do plnosti 

křesťanského života (viz Katechismus katolické církve). Náboženské 

vzdělávání zahrnuje i výchovný charakter a je určeno lidem jak 

v církvi, tak také vně církve (proto se má učit i ve škole). Katechetika 

je nauka o vyučování náboženství. 

Kdy ses stala katechetkou a jak dlouho se této práci věnuješ? 

Když jsme se jako mladí manželé za totality scházeli tajně po 

rodinách, zjistili jsme, že je potřeba připravovat děti na první svaté 

přijímání. Tady vlastně moje vyučování náboženství začalo. Bylo to v 

roce 1987 a děti jsme opravdu připravovali v domácím prostředí. Po 

roce 1989 se situace změnila, a tak jsme mohli v roce 1990 

navštěvovat katechetický kurz, kam jezdilo několik stovek osob. 
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Protože nás bylo hodně, kurz probíhal ve dvou skupinách ve čtrnáctidenním cyklu. Výuku jsme měli kuriózně 

v bývalé budově OV KSČ v Olomouci. Studium bylo náročné, ale bylo vidět, jak jsou všichni nadšení. Když jsem 

začala náboženství vyučovat v Šumperku, učilo se ze začátku v zákristii, nebylo výjimkou, že se sešlo i 30 dětí. 

Děti sedávaly i na schodech a o výuku měly zájem. Katecheze se vyučovala později na současné speciální škole, 

která sousedí s kostelem, poté i na faře, a až bylo funkční farní středisko, tak na středisku. 

Byla bych ráda, kdyby se už našel někdo jiný, který by na sebe vzal službu vedoucího katechetů za náš děkanát. 

Jaké jsou požadavky, aby se člověk mohl stát katechetou?  

Podmínky pro tuto službu jsou různé. Po osobní stránce je důležité mít lidskou i duchovní zralost a svým životem 

svědčit o víře, stejně jako mít zájem o tuto službu a chtít ji svou prací dále rozvíjet. Pro službu katechety je 

samozřejmě nutné i vzdělání. Svoji odbornost může získat vzděláním v akreditovaném bakalářském nebo 

magisterském studijním programu zaměřeném na přípravu učitelů náboženství, případně kombinací jiného typu 

pedagogicky zaměřeného studia a absolvování alespoň katechetického kurzu. Trošku jiné to je s katechetickou 

službou mimo školu – např. když se katecheze vyučuje na faře či jako u nás na farním středisku. To je zatím 

dočasně akceptováno jako dostačující maturitou dokončené středoškolské vzdělání a absolvování dalšího vzdělání 

v krátkodobějších kurzech zaměřených na poskytovanou službu. Podstatnou roli hraje i spolupráce s místním 

farářem a knězem v děkanátu pověřeným službou pro katechety. Každý katecheta musí mít ke své činnosti 

pověření od biskupství, tzv. kanonickou misi. 

Překážkou k  této službě může být odmítnutí akceptování některé z výše uvedených podmínek, společný život 

s partnerem mimo svátostné manželství, všechny druhy sexuálního chování odporujícího současnému morálnímu 

učení církve a vážné psychické problémy. 

Jaké jsou povinnosti katechetů?  

Každý katecheta by se měl pravidelně vzdělávat. I v jiných oblastech se vzděláváme, a je to potřeba i tady. 

Nejméně jednou za rok by se měl rovněž účastnit duchovní obnovy, aby zde načerpal sílu pro tuto službu a i 

prohloubil svůj vztah s Bohem. A alespoň čtyřikrát do roka by měla proběhnout schůzka s knězem a ostatními 

katechety celého děkanátu. 

Co má v „náplni práce“ vedoucí katechetů? 

Každý děkanát má svého zodpovědného kněze za katechezi a zástupce za katechety laiky.  

Tito společně připravují setkání katechetů v děkanátu (minimálně čtyřikrát za rok), která obsahují modlitbu, 

duchovní slovo, vzdělávání a sdílení. Vedoucí katechetů se dále účastní speciálního setkání jedenkrát za rok 

pořádané katechetickým centrem pro tyto zástupce a rovněž se účastní diecézního setkání katechetů. Minimálně 

jednou za dva roky by se měl zúčastnit 

jakékoliv duchovní obnovy. Katecheta 

zhotovuje zápis z děkanátních setkání 

(včetně docházky) a zasílá ho na 

Katechetické centrum v Olomouci. Kněz 

na kněžských schůzích v děkanátu 

pravidelně informuje o dění ohledně 

katecheze a výuky náboženství v diecézi a 

v děkanátu.   

Jak katecheze probíhá ve farnosti 

Šumperk?  

V Šumperku se katecheze vyučují na 

farním středisku, neboť na jednotlivých 

školách je málo dětí a jinak je nelze 

soustředit na výuku. Pravidelně během 

školního roku navštěvuje katecheze okolo 

70 dětí.  
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Jaká je situace výuky katecheze 

v děkanátu Šumperk?  

Katecheze se vyučuje kromě 

Šumperka i v dalších farnostech 

děkanátu na školách nebo na 

faře. Někde jsou vyučujícími 

katecheté, jinde kněží a někde 

vyučují kněží i katecheté (např. i 

v naší farnosti vyučuje 

náboženství kaplan otec Vilém).  

Nabídka katechezí je v celém 

našem děkanátu dobrá. Dětí je 

sice někde méně, někde více, ale 

vždy se jim věnuje dostatečná 

péče. 

Jaké programy katecheté mohou 

nabízet dětem kromě nabídky pravidelné výuky? 

Nabídka programů pro děti má být různorodá a pestrá, a to související buď s určitým obdobím během roku, nebo to 

jsou programy motivované nějakým tématem. Hodně záleží na místních podmínkách a možnosti spolupráce 

s dalšími aktivitami ve farnostech. Je třeba děti zapojovat i do každodenního života farnosti – návštěva a pomoc 

starým a nemocným lidem, zapojení a povzbuzení k účasti na rorátech, adoracích apod. 

V Šumperku organizujeme různé programy často ve spolupráci s farností či Centrem pro rodinu. Přibližně 15 let 

nabízíme školám divadelní představení, která nacvičují děti naší farnosti. Hrajeme je o Vánocích a zobrazujeme 

v nich události kolem narození Ježíše. Dříve děti hrály i velikonoční pašije. Představení přicházejí navštívit jak děti 

MŠ, tak ZŠ.  Někdy jsme překvapeni opravdu velkou návštěvností. Kostel, kde představení hrajeme, prostě praská 

ve švech. Školám nabízíme i výukové programy na farním středisku či v kostele – např. velikonoční programy, 

komentované prohlídky kostela, programy pro děti v rámci programu Noc kostelů aj. Tím se děti zapojují do 

evangelizace druhých dětí a současně je umožněna návštěva kostela nevěřícím dětem, které by se možná jinak do 

kostela ani nedostaly. 

Pro děti z farnosti Šumperk jsou uskutečňovány výlety s katechezí, občasné adorace v kostele, pastorační program 

o Zeleném čtvrtku, májové pobožnosti aj.  

Máš nějaký duchovní vzor, nebo něco, co Tě oslovilo? 

Už za totality jsem slyšela o Aničce Bohuslavě Tomanové, které se taky říkalo Chudobka z Orlických hor. Během 

svého života Anička velmi trpěla. Prožila ho na lůžku nebo na invalidním vozíku, nechodila do školy, a přesto ji 

lidé ve velkém vyhledávali. Anna Bohuslava Tomanová na sebe přebírala nemoci jiných, měla dar jasnovidectví a 

od roku 1944 se na jejím těle objevovala stigmata. Zatímco za minulého režimu byla nežádoucí, dnes existuje 

Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové a i církev započala přípravu procesu jejího blahořečení. Anička se modlila 

za různé lidi či úmysly. Většinou nevíme, kdo a kdy se za nás modlí. To je právě to, co mě na jejím příběhu 

oslovuje. Ona sama sebe nazývala chudobkou, prostou květinkou, po které se šlape. Krista nazývala Bílým Králem. 

Její životní příběh zaujal filmaře Jaroslava Šilara, který o ní natočil dokument Chudobka Bílého Krále. (Chudobka 

Bílého Krále - Anna Bohuslava Tomanová ...  gloria.tv/media/JYznnDkGnJN ). 

Tradičně připojujeme na závěr nějaký citát či myšlenku z bible. Máš nějaký oblíbený?  

Jen krátce: „Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl 

dán.“ (Řím 5,5) 

Jak ovlivňuje víra tvůj život?  

Víra ovlivňuje celý můj život. Je a musí být na prvním místě, jinak by to vše nemělo smysl... 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná  

http://gloria.tv/media/JYznnDkGnJN
http://gloria.tv/media/JYznnDkGnJN
http://gloria.tv/media/JYznnDkGnJN
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ANDĚLÉ, KTEŘÍ ZPÍVALI NAD BETLÉMEM 
 

V městě Šumbarku,  

v třetím roce panování zemana Potácivého 

 

Opět přichází vánoční čas a já stále častěji pozvedám oči k nebi a pátrám po hvězdě, jež ohlašuje Kristův 

příchod. Nedaří se mi to; naše nebe je povětšinou zahaleno neproniknutelnou clonou, ať již utkanou z prachových 

částic či světelných paprsků městských aglomerací. A tak alespoň napínám uši a snažím se zaslechnout váš zpěv.  

Ani zde nejsem úspěšný. Vaše hlasy zřejmě zanikají v hluku stále rostoucí dopravy, spěchajících davů a 

reklamních sdělení. Ironií osudu je možná nejvíce přehlušují právě instantní koledy, linoucí se z mohutných 

reproduktorů nad městskými tržišti. Tóny, kdysi snad krásné a dojímavé, se nyní pojí do otravných, pokřivených a 

k uzoufání nudných popěvků.  

Možná je tomu jinak a vy vůbec nezpíváte. Kdybyste chtěli, snadno všechen ten lomoz přehlušíte svými 

hlasy, které dokázaly zbořit hradby Jericha. Proč to tedy nečiníte a nevzdáváte Bohu čest a chválu, jak je vaším 

odvěkým úkolem? Jste snad znechuceni naším konáním a již jste nad námi zlomili hůl? Opravdu vám nestojíme za 

tu námahu? 

Náš svět by tolik potřeboval slyšet vaši radostnou novinu. Ze všech stran se na nás hrnou noviny navýsost 

neradostné a deprimující. Jsme bombardováni zvěstmi o krizích, hrozících katastrofách a válkách. Jsme z toho 

rozladěni, kazí nám to tu pravou vánoční pohodu. Nestojíme ani tak o „slávu Bohu na výsostech“, ale přece jen 

bychom rádi zakusili „na zemi pokoj lidem dobré vůle“.  

Přemýšlím o důvodech vašeho mlčení a napadají mě stále chmurnější scénáře. Možná vůbec neexistujete, 

ba co horšího, co když neexistuje ani Bůh, který by vás stvořil ke své oslavě? Je to děsivá vize, neumím si 

představit, jak bych v takovém světě existoval já. A náhle mi dochází, že právě v takovém bezbožném světě 

existuje většina mých spoluobčanů. Jak se potom mohu divit jejich skepsi a beznaději?  

Je mi jich líto, když je potkávám, jak klopýtají kolem přeplněných regálů s pohledem upřeným na cenovky 

zboží, hrbí se pod tíhou zbytečných nákupů a marně hledají místa pro zaparkování vozidel. Jsou jako ovce 

bez pastýře; jak moc by potřebovali alespoň na chvíli strnout v nábožném úžasu a zaposlouchat se do vašich písní! 

Leč vy tvrdošíjně mlčíte… 

Teprve nyní ke mně doléhá 

váš hlas. Je docela tichý a nepřichází 

odněkud shůry, přesto je bezpochyby 

autentický. Konečně znám důvod 

vašeho mlčení. Je překvapivě prostý 

a… zahanbující. Od chvíle, kdy se 

prolomila nebesa a do našeho světa se 

narodil Ježíš jako bezmocný člověk, 

vaše úloha zvěstovatelů radostné 

zvěsti skončila. Od chvíle, kdy se 

tento Ježíš nazval naším bratrem a dal 

nám důstojnost vyšší andělů, přešlo 

toto privilegium na nás. To náš 

radostný zpěv má naplnit nebesa i zem 

a uchvátit všechny kolem! 

Proč tedy stále ještě nic 

neslyším? 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 

 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek 

od 17.00 na farním středisku. V prosinci se sejdeme ve čtvrtek 3. a 17. prosince. 

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

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

 V pátek 11. prosince od 9.00 na farním středisku adventní duchovní obnova pro maminky na RD a ty ženy, 

které jsou dopoledne doma; téma: Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro současnou ženu; hlídání dětí 

zajištěno po předběžné domluvě (30 Kč/dítě/hod) 

 Předvánoční posezení u vánočky a punče – čtvrtek 17. prosince – 19.00 na farním středisku 

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

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

 
ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk) 

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

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

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

prosinec motivovaný pohádkou O víle Amálce.   

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

 Vánoční čítárna – 18. 12. v 19.00. Zastavte se v předvánočním shonu a užijte si páteční večer v duchu 

vánoční pohody! Předčítat bude z vánočních příběhů Alice Jurčíková, hudebně doprovázet Yvona Jurčíková. 

Těšit se můžete také na vánoční výstavu a vánoční punč.   

 

Centrum pro rodinu nabízí aneb „Sedmikrásek“- setkávání maminek a dětí 

„Sedmikrásek“ je program určený pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílovou skupinou se tak stávají 

děti od jednoho do čtyř let. Samozřejmě si na své přijdou i samotní rodiče, kteří si při kávě či programu pro děti mohou 

vyměňovat své zkušenosti s dětmi nebo se zapojit do samotného programu s dětmi. Program probíhá každou středu 

od půl desáté na farním středisku. 

Je možno říct, že obdoba současného programu je stejně stará jako některé současné maminky, které 

do Sedmikrásku chodily ještě jako malé děti. V tehdejší podobě setkání probíhalo v rodinách a bylo i s obědem pro 

všechny zúčastněné. Pro hostitele to bylo mnohdy náročné, o to raději však na to dnes všichni vzpomínají. Jistě příhodný 

název tohoto setkávání „Sedmiránek“ mu vymyslel ošetřující lékař dětí, kterého čas od času po Sedmikrásku navštívily. 

Dnes probíhá program na farním středisku. Prošel si mnoha podobami a formami. Byly roky, kdy na setkání 

chodili třeba jen tři rodiče a jejich děti, letos jsme napočítali 14 maminek a dětí přes dvacet.  

Struktura programu je pestrá. Počáteční posezení u kávy a neorganizované hraní dětí v herně je vystřídáno 

modlitbou v kapli s písničkou. Poté následuje přivítání se Sedmikráskem, říkadla a tanečky, a po nich zlatý hřeb pro děti 

– použití Orffových nástrojů ke zpěvu. Kromě Sedmikráskova příběhu s etickým podtextem jsme do programu letos 

zařadili i loutkové či improvizované pohádky. Končí se vždy malou tvořivou dílničkou, která mnohdy více zaujme 

maminky než děti. 

Snažíme se, aby nabídka tohoto programu nebyla jen služba pro rodiče, ale aby se vytvořilo mezi námi 

společenství a pěkná přátelství. Není výjimkou, že maminky se zapojí do programu či úklidu, v adventu nebo o Vánocích 

si jdeme zazpívat a pomodlit se do kostela, naše vztahy posilujeme i na různých výletech, v létě na zahradách maminek. 

Mnoho maminek se nehlásí ke křesťanství, i přesto respektují společnou modlitbu či křesťanské prvky programu. 

Nabídka besed jednou za dva měsíce byla maminkami přijata rovněž velmi vřele.  

I na více místech našeho děkanátu se setkávají maminky s dětmi na společných programech, ať už každé pondělí 

v 16.00 v bludovském „Farníčku“, každý pátek (kromě prvních pátků) v 17. 00 v rapotínském „Sedmikrásku“ nebo 

v Rudě na dopoledních Modlitbách matek. 

Budete–li chtít založit nějaké podobné společenství, není to nic složitého. Stačí dvě tři maminky a místo 

k setkávání (když není k dispozici, je možné využít i domácí prostředí), a to nejdůležitější je na světě. Pokud budete chtít 

s něčím poradit či potřebujete, abychom k vám párkrát přijely a pomohly v počátku vašich programů, ozvěte se  

na tel. č. 731 402 395 (Lenka Špatná). Těšíme se na vás. 

Lenka Špatná  
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M. C. PUTNA 

OBRAZY Z KULTURNÍCH DĚJIN  

RUSKÉ RELIGIOZITY  
 

Martin Putna se stal před časem asi nejvíce známým v souvislosti 

s neochotou prezidenta Miloše Zemana jmenovat ho profesorem. Ne všichni 

už ale ví, že M. Putna vystudoval rusistiku a řadu let se Rusku a rusistice 

věnuje v rámci své práce vysokoškolského pedagoga. 

I po tomto úvodu si nejspíš leckdo řekne, zda je kniha s názvem 

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity pro normálního smrtelníka 

čitelná. Přes velký údiv mé rodiny a opakované otázky: „Tebe to opravdu 

baví?“ jsem knihu přečetl a musím říct, že mě skoro celou dobu bavila. Na 

straně jedné jde o téměř vědeckou publikaci s bohatým poznámkovým 

aparátem a nekonečně dlouhým seznamem doporučené četby. Na druhé 

straně je Putna zaníceným vypravěčem, který na vybraných momentech či 

obdobích z ruských dějin a na vývoji duchovního a církevního života (což 

není vždy jedno a to samé) plasticky vykresluje ruské dějiny počínaje křtem 

sv. Vladimíra a konče Vladimírem Putinem. 

Možná i tak si nejste vůbec jisti, proč po knížce sáhnout, nemáte-li zrovna zálibu v historii. Myslím ale, 

že nám M. Putna může pomoci pochopit chování Ruska a Rusů a možná se i trochu lépe vyznat v současné situaci 

v Rusku a na Ukrajině. Pokud by měl kdokoliv o knihu zájem, rád ji samozřejmě půjčím. 

Tomáš Havlíček 

 

 

 

SETKÁNÍ PO 25 LETECH 
 

V sobotu 31. 10. 2015 se na poutním místě Maria Hilf setkali paní Vargová ze Šumperka a bývalý 

šumperský farář a děkan P. Heřman Rakowski OPraem., současný rektor Maria Hilf.  

V upřímném rozhovoru s mnoha vzpomínkami vzkazuje P. Rakowski šumperským farníkům vřelé 

pozdravení a připomíná, že na svoje šumperské působení vždy rád vzpomíná a všem farníkům i současnému faráři 

posílá požehnání od P. Marie Pomocné, Ochránkyně života. Také zve všechny farnosti šumperského děkanátu 

na pouť na Maria Hilf a těší se na mnohá další přátelská setkání. 

srdečně zdraví Václav Dvořák st. z Jeseníku 
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Římskokatolická farnost Ruda nad Moravou  

 srdečně zve na tradiční 
Koncert 

ke  
 Tříkrálové sbírce 

 
 

neděle 10. ledna  2016  ve  14 hod. 
KOSTEL RUDA NAD MORAVOU 

 Vystoupí Chrámový sbor se svými hosty 
Vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku 

 

 

Setkání u jesliček 
 

Požehnání koledníkům 

Tříkrálové sbírky 

 

 
 

neděle 3. ledna 2016 

14 hodin 

kostel Ruda nad Moravou 
 

 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAMY 

V KOSTELE PANNY MARIE  

V RAPOTÍNĚ 

13. 12. v 16 hod.  
Vystoupí Jan Firla a jeho host s programem ,,Vánoce u nás 

doma v Evropě“.

20. 12 v 16 hod.  
Vystoupí farní divadlo s programem ,,Cesta do Betléma“. 

23. 12 v 17 hod.  
Program před kostelem ,,Živý Betlém“, možnost odebrání 

betlémského světla, pouštění světýlek po potoce u staré rychty. 

27. 12. v 17 hod.  
Vánoční koncert k výročí 250 let od narození J. J. Ryby.  

Na programu zazní jak jeho známá mše ,,Hej mistře“, tak i jeho 

pastorely. 

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
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                     XVII. ADVENTNÍ KONCERTY 2015 V ŠUMPERKU 
 

Adventní koncertování zahájí letos Kataryna Tlustá - Kolcová. Přijede do Šumperku na adventní 

koncerty již podruhé, protože vystoupení této zpěvačky, skladatelky a folkloristky zanechalo v šumperských 

posluchačích mimořádný dojem. Kataryna Kolcová je absolventkou Konzervatoře Jana Deyla pro slabozraké a 

nevidomé a také Karlovy univerzity obor etnomuzikologie. Její pěvecký projev má nebývalou vitalitu a vroucnost. 

O této neobyčejné zpěvačce, která svým uhrančivým hlasem dokáže překonat těžký handicap, se právem říká, že 

„přikovává své posluchače k židlím“. Kdo to ještě nezažil, může se s jejím neobyčejným životním příběhem i její 

tvorbou seznámit také v dokumentu Česká televize s názvem Zpověď Kataryny K. 

Na letošním koncertě se můžeme těšit nejen na židovské písně, ale také na šansonovou tvorbu s klavírním 

doprovodem Radomíry Šlágrové. 

Na druhém koncertě zazní v šumperské i celosvětové premiéře naživo cyklus skladeb pro klavír a housle 

šumperského muzikanta Jana Horníčka. Jeho přátelé se s tímto cyklem mohli seznámit díky CD, které pro ně 

s houslistkou Helenou Březinovou - Kocůrkovou před časem nahráli. 

Cyklus klasické hudby vyniká muzikantskou zralostí, čistou radostí z hudby a je výjimečný také díky 

skvělému interpretačnímu výkonu 

Heleny Březinové – Kocůrkové, 

absolventky brněnské JAMU. 

Na třetím koncertě 

vystoupí jako každoročně soubor 

Avonotaj se svými hosty, tentokrát 

především pražským trumpetistou 

Jakubem Šeflem. 

A letošní adventní 

koncertování zakončí zpívání 

koled s dětmi ŠDS u radnice, které 

už nesmazatelně patří 

k  předvánoční atmosféře v našem 

městě. 

I letos chtějí koncerty 

především podpořit neziskové 

organizace působící v našem 

městě. Všechny čtyři – Základní 

speciální škola Pomněnka, Armáda 

spásy, Pontis – odlehčovací služba 

pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením a Dětské centrum 

Ostrůvek jsou organizacemi, které 

v Šumperku už působí a pomáhají 

řadu let, a přesto znovu uvítají 

předvánoční finanční podporu 

veřejnosti, která za šestnáct let 

adventního koncertování celkově 

přesáhla částku 600 000 Kč. 

Udělejte si čas a přijďte 

společně vnímat krásu hudby, 

společenství a adventní solidarity. 

Hana Havlíčková   
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HYACINTA MARTO 
(* 11. března 1910, Fatima  

† 20. února 1920 Lisabon, Portugalsko) 

 

 

Blahoslavená Hyacinta (Jacinta) Marto je nejmladší ze tří 

pasáčků, kterým se v portugalské Fátimě každého třináctého dne 

v šesti po sobě jdoucích měsících v roce 1917 zjevovala Panna 

Maria. Podle dětí zjevení samo sebe označovalo jako „Královna 

růžence" či „Paní růžence". Maria je upozorňovala na potřebu 

pokání a zasvěcení lidstva, aby mohlo dojít k Bohu. Hyacinta je 

velká svou opravdovostí, nevinností a bezvýhradnou láskou, se 

kterou přinášela oběti za hříšníky, pro lásku k Pánu Ježíši a 

k Panně Marii. Těmto dětem ukázala Maria i peklo, aby zřetelně 

viděly význam záchranné nabídky, a svěřila jim tajemství, která se 

naplnila. Hyacinta byla radostné dítě, na svůj věk neobvykle 

vyzrálá. Zemřela ve věku necelých desíti let. Dne 13. května 2000 

byla papežem Janem Pavlem II. blahořečena spolu se svým 

bratrem. Je patronkou nemocných a vězněných. Památku Hyacinty 

slavíme 20. února, jejího bratra - blahoslaveného Františka Marto 

- martyrologium připomíná 4. 4. a svátek Panny Marie Fatimské 

připadá na 13. května. 

 

Hyacinta se narodila 11. března 1910 ve Fatimě. Otec se 

jmenoval Manuel Pedro Marto a matka Olympia. Z devíti sourozenců se dvěma nejmladším dostalo milosti 

nebeských zjevení. V r. 1915 se Hyacintě, jejímu bratru Františkovi (tehdy sedmiletému) a jejich sestřenici Lucii 

(*1907) zjevil anděl. S hlavou skloněnou k zemi je naučil následující modlitbě: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním 

se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe 

nedoufají a nemilují Tě.“ V létě 1916 je anděl znovu vyzval, aby se hodně modlily, protože Ježíšovo a Mariino 

Srdce má s nimi velké plány milosrdenství. Vyzval je, aby přinášely i oběti jako pokání za hříchy, které Boha 

urážejí, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především měly pokorně přijímat utrpení na ně sesílané.  

S velkou láskou v srdci se děti učily nejrůznějšímu odříkání. Např.: zřekly se svačiny, oddálily napití, když 

se popálily kopřivami, s radostí říkaly: „Z lásky k Pánu Ježíši a za obrácení hříšníků." Podobně když objevily, 

že provaz uvázaný kolem těla může působit nepříjemně, začaly ho proto později nosit. Hyacinta brala modlitby a 

skutky pokání za obrácení hříšníků tak vážně, že si nenechala ujít žádnou 

příležitost.   

Od 13. 5. 1917 následovalo šest mariánských zjevení v údolí Cova da Iria, 

kam děti vodily na pastvu ovce. Lucie s Pannou Marií mluvila, Hyacinta pouze 

přihlížela a naslouchala, František Paní viděl, ale slova neslyšel. Hyacinta první 

zjevení krásné paní doma prozradila, ale nesetkala se s pochopením. Maminka 

dokonce chtěla, aby šla říct každému, kdo jí uvěřil, že lhala, a aby poprosila za 

odpuštění. Až později se vše změnilo.  

Panna Maria svěřila dětem tři tajemství, známá jako tři fatimská tajemství. 

Děti viděly peklo a dozvěděly se, jak zachránit duše před peklem; byla jim 

svěřena tajemství, která obsahovala předpověď 2. světové války, obrácení Ruska i 

útoky na našeho papeže a církev. Maria děti naléhavě žádala, aby činily pokání a 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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oběti za spásu hříšníků; zvláště vyzdvihovala každodenní modlitbu růžence.  Opakovaně zdůrazňovala, že růženec 

je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. Zároveň také Panna Maria vyzvala děti, aby při modlitbě růžence 

přidávaly vždy na konci každého desátku: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a 

přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ 

V následujících měsících proudily do Fatimy tisíce lidí, přitahovány zprávami o zjeveních a zázracích. 

Okresní hejtman Arturo Santos, který se obával negativního politického vlivu událostí, dal děti uvěznit a vyslýchal 

je především ohledně údajných tajemství, ovšem neúspěšně. Zašel dokonce až tak daleko, že dal připravit kotel 

vroucího oleje, vzal vždy jedno dítě a pod hrozbou, že ho uvaří v oleji, nutil zbývající děti k vyzrazení tajemství.  

Děti ale svěřená tajemství nebyly ochotny prozradit. I takové utrpení byly ochotny přinést za obrácení 

hříšníků, za které už dříve s láskou přinášely oběti. Hyacinta se často obětovala za sv. Otce, ke kterému chovala 

v srdci velikou úctu. Prožila také jeho vidění.  

Šesté a poslední zjevení dne 13. října 1917 se stalo „mediální“ záležitostí pro sedmdesát tisíc poutníků. 

Tehdy se Paní představila jako Královna posvátného růžence. Shromáždění lidé byli svědky zvláštního úkazu 

na obloze – sluneční kotouč perlového zabarvení vířivě kroužil a vysílal na všechny strany světelné záblesky 

v rozličných barvách, přibližoval se k zemi a zase se vzdaloval.  

Kult Matky Boží Fatimské se rychle šířil. Ale až v roce 1930 místní biskup uznal pravost zjevení a papež 

Pius XII. zasvětil celý svět Matce Boží. Po roce 1947 byly kopie Mariiny sochy rozeslány do různých evropských 

zemí, a také do Indie, kde se jí dostalo zvláštní úcty. Při příležitosti 50. výročí fatimských zjevení v roce 1967 

navštívil Fatimu papež Pavel VI., za deset let kardinál Luciani - pozdější papež Jan Pavel I. Jan Pavel II. putoval 

do Fatimy několikrát, byl totiž přesvědčen, že to byla právě Panna Maria Fatimská, která mu zachránila život 

při atentátu 13. května 1981 v Římě. 

V říjnu 1918 Hyacinta vážně onemocněla španělskou chřipkou, průběh nemoci ještě zhoršil zánět 

pohrudnice. Než šla do nemocnice, navštívila ji opět Panna Maria a zeptala se jí, zda chce obrátit ještě víc hříšníků. 

Po souhlasné odpovědi se Hyacinta dozvěděla, že bude v nemocnici velmi trpět a utrpení má snášet za obrácení lidí 

k Bohu, na odčinění hříchů proti Neposkvrněnému Srdci P. Marie a za sv. Otce. Panna Maria ji také předpověděla 

bolestný pobyt v osamění (bez rodičů) v nemocnici v Lisabonu a následnou smrt. Hyacinta však prohlásila, že 

nemá strach, protože ví, kdo pro ni nakonec přijde a odvede ji do nebe. Své sestřenici Lucii při posledním setkání 

řekla: „Modli se za mne, už Tě nikdy (zde) neuvidím, ani nikoho z rodiny a umřu úplně sama." Tak se také stalo. 

Zemřela v necelých desíti letech; mezi její poslední slova patřila: „Můj Ježíši, miluji Tě a z lásky k Tobě chci 

hodně trpět. Ježíši, teď můžeš obrátit mnoho hříšníků, protože tato oběť je moc veliká."   

 

FRANTIŠEK MARTO 
(* 11. června 1908, Fatima – † 4. dubna 1919, Fatima, Portugalsko) 

 

František (Francisco) Marto je starší bratr Hyacinty. Své sestře 

se podobal jen rysy ve tváři a úsilím o ctnost kvůli Ježíši a Marii. Nebyl 

temperamentní jako Hyacinta, naopak měl mírnou a povolnou povahu. 

Miloval přírodu, zejména slunce, které jako pasáček nazýval lampou 

našeho Pána a rád obdivoval jeho východ i západ. S nadšením pozoroval 

odrazy slunečních paprsků v oknech i v kapkách vody na stromech a 

keřích. Když byl s Hyacintou a Lucií na kopcích, jeho zábavou bývalo 

sednout si na nejvyšší skálu a zpívat anebo hrát na píšťalu.  

V roce 1915, tedy ve svých sedmi letech, měl s mladší 

sestřičkou i se sestřenicí Lucií první zjevení anděla míru, popisované 

v životopise Hyacinty. On sám jen viděl, ale neslyšel. Slova mu 

tlumočila děvčata. Když se v modlitbě pak skláněli k zemi, býval první, 

kterého ta poloha unavovala a naříkal si na bolesti zad. Přítomnost 

anděla však ve svých myšlenkách prožíval ještě dlouho po zjevení. Také 
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po svatém přijímání prý velmi 

intenzívně cítil, že Bůh je v něm, 

aniž mu bylo jasné, jak je to možné. 

Když uslyšel o Mariině příslibu, 

že přijde do nebe, byl šťasten, 

zkřížil ruce na prsou a zvolal: „Ach, 

Panno Maria! Budu se modlit tolik 

růženců, kolik budeš chtít!“ Od té 

chvíle se začal od dívek častěji 

vzdalovat, jako by se šel procházet. 

Když na něho volaly a ptaly se ho, 

co dělá, zvedl ruku a ukázal 

růženec. 

Děti ve vzpomínkách 

uvedly, že zjevení Panny Marie 

znovu obrátila jejich pozornost k nadpřirozenu, ale mnohem mírněji. Místo vyčerpávajícího pocitu bezmocnosti 

v Boží přítomnosti, zanechávala v nich Mariina zjevení pokoj a sdílnou radost, která nebránila o události mluvit.  

Na podzim 1918 František onemocněl španělskou chřipkou. V době nemoci měl nejraději návštěvy Lucie a 

Hyacinty, protože jim mohl otevřít snadno své srdce a vyjádřit své nejhlubší pocity. Den před svou smrtí si Lucii 

zavolal a řekl jí, že se bude zpovídat, aby po svatém přijímání mohl zemřít. Chtěl od ní a od Hyacinty, aby mu 

připomněly, na co by snad mohl zapomenout. O některých věcech chtěl říci ještě jednou, protože uvažoval, že Pán 

by kvůli těmto hříchům mohl být třeba ještě smutný. A dodal: „Kdybych nezemřel, nikdy bych to již neudělal.“ Pak 

sepjal ruce a řekl modlitbu: „Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které 

Tvého milosrdenství nejvíce potřebují!“ A s dojetím očekával šťastný okamžik.  

Dnešními světci jsou prosté děti, podobné těm, na jaké ukazuje Ježíš v evangeliu (Mt 18,3), když učedníci 

chtěli vědět, kdo je největší v království nebeském. Tehdy řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a 

nebudete jako děti....“ 

Anička Rozsívalová 
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LITANIE K BLAH. HYACINTĚ A FRANTIŠKOVI MARTO 
 

Pane, smiluj se nad námi. 

Kriste, smiluj se nad námi. 

Pane, smiluj se nad námi. 
 

Panno Maria Růžencová z Fatimy, oroduj za nás 

Panno Maria Bolestná, … 

Panno Maria Karmelská, … 

Blahoslavený Františku Marto,… 

Blahoslavená Hyacinto Marto,… 

Děti, které povolal Kristus,… 

Děti, které jste byly povolány, abyste viděly Boha v 

nebi,… 

Maličcí, kterým Otec zjevil tajemství nebeského 

Království,… 

Maličcí, které si vybral Bůh,… 

Dokonalí přímluvci před Bohem,… 

Vzory synovské odevzdanosti,… 

Oběti vykoupení pro dobro Kristova Těla,… 

Důvěrníci Anděla pokoje,… 

Adorující spolu s Andělem Eucharistii,.. 

Vy, kteří jste viděli Pannu oblečenou v slunce,… 

Vy, kteří jste viděli Světlo, které je před Bohem,…. 

Děti, které si vybrala Panna a Matka,… 

Vy, kteří jste naslouchali mateřským prosbám Panny 

Marie,… 

Obránci poselství, které vám sdělila Paní jasnější než 

slunce,… 

Hlasatelé Božího slova,… 

Proroci vítězství Neposkvrněného Srdce Marie… 

Vy, kteří jste vyplnili úmysly Nejvyššího,… 

Věrní strážci poselství,… 

Vyslanci Růžencové Paní,… 

Misionáři Mariiných proseb,… 

Nositelé volání z nebe,… 

Horliví strážci Kristova nástupce na zemi,… 

Vyznavači hrdinského života v pravdě,… 

Těšitelé Ježíše Krista,… 

Vzory křesťanského milosrdenství,… 

Vy, kteří jste sloužili chudým a nemocným,… 

Vy, kteří jste se obětovali za urážky hříšníků,… 

Přímluvci za lidstvo u trůnu Panny Marie,… 

Lilie nevinnosti, které šířily vůni svatosti,… 

Perly, které zářily štěstím,… 

Serafíni lásky u nohou Pána,… 

Těšitelé Boha, kteří jste se obětovali (v aktech 

zadostiučinění)… 

Vy, kteří jste pomáhali chudým,… 

Neúnavní v přinášení obětí,… 

Odvážní v protivenství,… 

Vy, kteří jste milovali Boha skrze Ježíše,… 

Pastýři, kteří nás vedete za Beránkem,… 

Žáci ve škole Marie,… 

Plody stromu svatosti,… 

Dary pro všeobecnou Církev,… 

Boží znamení pro Boží lid,… 

Svědkové Boží milosti,… 

Vy, kteří jste vyzývali k zachování milosti sv. křtu,… 

Vy, kteří jste mohli zakusit lásku pramenící z Boží 

přítomnosti,… 

Vy, kteří jste byli smělí ve vztahu k Bohu,… 

Přímluvci u Boha za hříšníky,… 

Tvůrci civilizace lásky a pokoje,… 

Světla, která osvěcují lidstvo,… 

Laskavá světla, která osvěcují mnohé,… 

Světla na cestách lidstva,… 

Plameny, které hoří v temných a neklidných 

dobách,… 

Svíce, které Bůh zapálil,… 
  

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. 

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. 

  

Závěrečná modlitba: 

Nekonečně dobrý Bože, který miluješ 

nevinnost a vyvyšuješ pokorné, učiň, abychom na 

přímluvu Neposkvrněné Matky Tvého Syna, 

následovali bl. Františka a Hyacintu, kteří Ti sloužili 

v prostotě srdce, a tak mohli vejít do nebeského 

království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ - V NEOBVYKLOU A PŘECE SPRÁVNOU DOBU 
 

Ráno předposlední listopadové neděle. Slavnost Krista Krále. Dívám se z okna a všude bílo. Dnes je velký 

den pro tři děvčata a tři hochy z naší farnosti. A bílý pokryv venku jakoby stvrzoval, že je to tak dobře. Dnes 

přistoupí k prvnímu sv. přijímání Petr Plášek, Eliška Smažáková, Tomáš Fiala, Terezka Vajcová, Jakub Verner 

a Lucka Hetmánková z Velkých Losin.  

Bíle nazdobený zaplněný kostel 

svědčí o podpoře malých farníků, kteří dnes 

vstoupí na cestu prohloubení jejich 

duchovního života. Že to myslí vážně, 

je poznat už z přímluv. Prosba za církev 

a šíření Božího království je umocněna 

výtvarným znázorněním našeho kostela. 

Obraz před několika lety namalovala Klárka 

Vajcová a „vyhrála“ nad svými bývalými 

spolužáky v soutěži o nejvhodnější obraz pro 

tuto příležitost. Přinesl ho a přímluvu pronesl 

Petr. Prosbu o vzájemné porozumění a 

sblížení národů umocnil globus, přinesený 

před oltář Tomášem. Eliška berlou vyjádřila soucit s trpícími, nemocnými a opuštěnými lidmi. Jakub položil před 

oltář svíci a vyznal předsevzetí být světlem pro druhé. Terezka přinesla čistící prostředek na znamení, že všichni 

prvokumunikanti a nejen oni, si uvědomují, že je třeba  opakovaně se snažit o smíření, odpuštění, o čistotu vztahů. 

Přímluvy završila Lucka, která přinesla obrázek motýla. Tak jako se ze škaredé kukly vyloupne nádherný motýl, 

tak ať se zemřelí radují v království Ježíše Krista.  

 Vyprošujme jim stálou radost, pevnou víru, touhu setkávat se s Kristem a odvahu jít stále za Ním. 

Dana Ponížilová 

 

 

 

 

CO BYLO A JAKÉ TO BYLO: 
 
 

V pátek a sobotu 13. a 14. listopadu se uskutečnilo Camino pro děti na 2. stupni ZŠ. Akce se vydařila. 

Jedna z vedoucích o Caminu píše: Na akci Camino jsem se vždy moc těšila. Dříve jako účastník jsem si užila jak 

duchovní program, tak hry a skvělou partu kamarádů. Letos jsem na Camino jela poprvé jako pořadatelka a trochu 

jsem nevěděla, jak to všechno bude 

probíhat. Nakonec jsem ale byla 

velmi mile překvapena. Přijeli úžasní 

mladí lidé a já jsem si s nimi víkend 

moc užila. Díky nim jsem i nasbírala 

nové zkušenosti. Hráli jsme hry, 

modlili se spolu, a dokonce byla 

i přednáška otce arcibiskupa! Mám 

radost, když vidím, že mladí věřící 

chtějí svou víru prožívat s ostatními. 

Už se moc těším na další takovou 

akci.   Jana Klíčová 
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V sobotu 14. listopadu se naši hoši z florbalové 

party zúčastnili turnaje o svatomartinský pohár, který se 

hrál v Zábřehu, a pořádala ho místní farní mládež. A světe 

div se, ogaři vybojovali ve starší kategorii 1. místo!!! 

Na to, že jsme se turnaje zúčastnili poprvé, dobré. 

Na fotce je celá parta i s putovním pohárem, který je 

vyroben ze špalku . Našim hochům z Nového Malína i 

ze Šumperka gratulujeme! Škoda jen, že jsme se nemohli 

zúčastnit i v mladší kategorii, protože nemáme mladší 

kluky, kteří by s námi chtěli hrát a vytvořit tým. Kdo by 

měl zájem, nechť přijde v pondělí v 18:00 nebo v pátek 

v 19:30 do tělocvičny Gymnázia v Šumperku. 

 

 

CÍRKEVNÍ SILVESTR 
 Nádherná akce, která se uskutečnila v Rudě nad Moravou v sobotu 28. listopadu. V 19 hodin začala 

v místním kostele sv. Vavřince mše svatá, kterou jsme zahájili nový církevní rok. Po mši svaté následoval zábavně 

společenský program na místní faře, kde jsme společně s dalšími 40 mladými prožili krásný večer plný různých 

aktivit a zábavy. Na závěr celého večera jsme prožili chvíle s Pánem při adoraci. 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE: 
 

Adorace 

Chvíle s Pánem ve společné modlitbě. Potom zveme na čaj, film a možnost přespání na středisku 

v Šumperku. Každou první sobotu v měsíci: 12. 12., a 9. 1. v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku - pokaždé v 

19:00. 

 

Lednové stavění sněhuláka 

V půlce ledna – velká akce nejen pro mládež. Více v dalším časopise. 

 

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

mailto:vildap@seznam.cz
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Milí andílci, 

venku nám přituhuje, světýlka svítí, svíčky na věnci hoří, mamky začínají pomalu péct, a to vše naznačuje, že je 

tady advent a s ním blížící se Vánoce. Ať obojí pěkně prožijete a máte radost nejen z dárků, ale i z narození Ježíška 

. 

 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

  

Kategorie I. – mladší děti (do 8 let)  

Andílků je v adventu a o Vánocích všude plno. 

Někteří chodí s Mikulášem, jiní zvěstují pastýřům, 

že se narodil Spasitel, a další zpívají nad 

Betlémem Sláva na výsostech Bohu. Na obrázku je 

také spousta andílků, ale jen dva z nich jsou úplně 

stejní. Poznáš, kteří to jsou? 

                   

Kategorie II. – starší děti (od 9 let) 

Slovo advent se do češtiny překládá hned 

několika výrazy.  Pokud se vám podaří najít a 

vyškrtat všechna slova, jeden z možných 

překladů zjistíte z písmenek, která Vám 

zůstanou. 
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Drazí 

čtenáři, přichází 

advent, za chvíli 

Vánoce a s nimi 

letos i velká událost celosvětového významu: začátek Svatého roku 

milosrdenství. Minulou neděli jsme slyšeli dopis otce arcibiskupa a po celý 

rok budeme mít pohled soustředěný na milosrdného Otce a na Boží volání 

o naše milosrdné skutky. I náš časopis se kvůli tomu tak trochu oblékl 

do nového. Na první stránce máme logo svatého roku a jako přílohu malý 

letáček, ve kterém najdete vysvětlení symboliky loga a další základní 

informace. Je tam také modlitba papeže Františka určená pro tento čas a 

bylo by dobré, kdyby se stala pevnou součástí naší osobní modlitby jako 

výraz společenství s celou církví. Je velmi krásná a hluboká. Snad se 

časem, s pomoci našich sborů, naučíme zpívat hymnu svatého roku. Je to 

úkol pro naše varhaníky a zpěváky. Začali jsme také v Tam&Tamu 

na pokračování tisknout novou knihu: Momentky ze života Matky Terezy. Chceme se inspirovat životem ženy, 

která se stala symbolem milosrdné lásky pro svět. Chceme ji obdivovat, ale i následovat… Věřím, že se vám kniha 

bude líbit, mne velmi oslovila a velmi děkuji Karmelitánskému nakladatelství za povolení ji otisknout. Zároveň 

vám v podobě letáčku přinášíme i nabídku dalších knih, které si můžete objednat. Blíží se Vánoce a sháníte dárky, 

příležitost je tady.  

V roce milosrdenství jsme vyzýváni ke skutkům lásky. Tradičně je dělíme na skutky tělesného a 

duchovního milosrdenství. Tomuto tématu bude věnována rubrika „Co jsme ve škole nebrali“.  I když se na první 

pohled se zdá, že jsou to věci samozřejmé, přece jen není na škodu hlouběji se nad tématem zamyslet. Určitě každý 

vyvodí z těchto rozjímání i důsledky pro svůj osobní život.   

Rok milosrdenství je také nabídka otevření se Boží milosti, zvláště ve svátosti smíření. Adventní zpověď je 

blízkou příležitostí. Rozpis zpovědi v děkanátu vám přinášíme spolu s rozpisem vánočních bohoslužeb. V postní 

době opět proběhne akce „24 hodin pro Pána“, ke které nás vybízí ve své bule i samotný svatý otec František. Pouť 



 
Strana 22  Tam&Tam – číslo 12, ročník 6, prosinec 2015 

 

spojenou s přechodem přes svatou bránu a získáním odpustků můžeme tentokrát vykonat nejen v Římě,  

ale i na mnoha jiných místech. V naší arcidiecézi je to katedrála v Olomouci, bazilika na Svatém Hostýně  

a na Velehradě. Určitě časem duchovní správcové naplánují poutě na některá, v tomto roce privilegovaná, místa. 

Určitě už dnes si rezervujte sobotu 28. května 2016, kdy proběhne Česká národní pouť do svatyně Božího 

milosrdenství v Krakově. Jelikož se spolu s rádiem Proglas osobně podílím na organizaci této akce, určitě 

zorganizujeme autobus či autobusy do Polska, podle zájmu. Bude to nabídka jednodenní pouti a také nabídka 

delšího pobytu, v rámci kterého bude i národní pouť. O všem vás budeme informovat.  

Jeden ze skutků milosrdenství je modlit se za živé i mrtvé. Děkuji všem, kdo jste se zapojili k charitní akci 

modliteb za umírající. Je to důležité, zvláště dnes, kdy mnoho lidí prožívá umírání bez živého vztahu k Panu Bohu. 

Dnes vám dáváme k dispozici kartičku s nabídkou modlitby za umírající. I když jste se nepřihlásili, přece jenom 

modlit se můžete a také nevíte, kdy se vám tato kartička může náramně hodit. Kolikrát nečekaně uslyšíme,  

že někdo ze známých umírá. Pak není třeba dlouho hledat, stačí sáhnout do šuplíku, vytáhnout tuto nabídku a 

modlit se… 

Otec arcibiskup psal ve svém 

pastýřském listu o mimořádné nabídce 

pro rodiče, kteří nějak zanedbali 

křesťanskou výchovu dětí a mrzí je to…  

V novém roce nabídneme v Šumperku 

přípravu pro všechny, kdo to chtějí 

dohnat, ať se jedná o křest či jiné 

záležitosti. Nebojte se povzbudit své 

příbuzné, říci jim o tom, podpořit je, 

protože mnohdy sami nemají odvahu. 

Podrobnější informace budou v lednovém 

čísle.  

V Šumperku se tradičně budou 

v adventu konat adorace s názvem 

Adventní modlitební pohotovost. Je to 

nabídka pro všechny, nejen ty ze 

Šumperka. Pokud máte důležitou intenci a 

chcete, aby se v modlitbě spojilo víc lidí, 

nebojte se napsat, i když osobně nebudete 

přítomní.  

 

Nedávno jsem dostal krásný 

hrníček. Je na něm nápis: Neříkej Pánu, že máš velký problém… A na druhé straně hrníčku: Řekni problému,  

že máš velkého Pána! Ano, vědomí, že mám velkého Pána, musí předcházet každou modlitbu. Máme velkého 

Pána! Máme ke komu přijít, nebojme se prosit za sebe navzájem. Je to skutek lásky. Srdečně zvu.  

Srdečně také zveme – i ty nešumperské věřící – na každodenní roráty. Je to krásný způsob „bdění“ a 

přípravy na Vánoce. Samozřejmě je to nabídka pro ty, kteří si to můžou dovolit a nejsou v tu dobu třeba 

v zaměstnání. Určitě však advent dostává úplně jiný ráz, když ho člověk prožívá takto aktivně, intenzivně, 

s nasazením. Srdečně zveme.  

Na konec jako vždycky prosím o shovívavost vůči kněžím ve vánočním období. Jak sami vidíte v tabulce, 

je těch bohoslužeb požehnaně a pokud by kněží nebyli úplně dochvilní či někdy působili unaveně, přijměte to 

s pochopením. Jinak, přestože je to pro nás náročný čas, moc se na svátky těšíme. Věříme, že je prožijeme spolu 

s vámi radostně a v Boží blízkosti.  

Přeji vám za sebe a za nás za všechny požehnaný advent a Vánoce.    

 

P. Slawomir 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2015 

 
24. 12. 2015 

ŠTĚDRÝ DEN 

25. 12. 2015 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

26. 12. 2015 

SVÁTEK 

SV. ŠTĚPÁNA 

 

27. 12. 2015 

NEDĚLE SVATÉ 

RODINY 

31. 12. 2015 

SV. SILVESTRA, 

PAPEŽE 

1. 1. 2016 

PANNY MARIE, 

MATKY CÍRKVE, 

NOVÝ ROK 

Bludov 
15.00 rodiny s dětmi 

23.00 kostelíček 
10.30 10.30 

 

10.30 

16.30 

24.00 kostelíček 
10.30 

Bohdíkov 20.30 ---- ---- 7.30 ---- 7.30 

Bohutín --- 7.30 ---- 7.30 --- 7.30 

Branná 20.30 8.00 8.00 8.00 ---- 11.00 

Bratrušov 20.30 10.30 10.30 10.30 ---- 10.30 

Dolní Studénky 20.00 7.30 7.30 7.30 --- 7.30 

Hanušovice 
16.00 rodiny s dětmi 

22.00 kostel 
10.15 10.15 10.15 17.00 10.15 

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

Chrastice ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Komňátka ---- 10.30 ---- ---- ---- ---- 

Kopřivná 21.00 11.15 ---- 11.15 11.15 11.15 

Kunčice ---- 16.00 ---- ---- ---- ---- 

Loučná n. Desnou 23.00 9.45 9.45 9.45 15.00 adorace 9.45 

Malá Morava 22.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Nová Seninka ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Nové Losiny 19.00 8.00 8.00 8.00 16.00 8.00 

Nový Malín 
14.00 program pro děti 

20.00 
9.00 9.00 9.00 

17.00 

děkovná modlitba 
9.00 

Ostružná 19.00 ---- 18.00 ---- 18.00 ---- 

Podlesí 18.30 ---- ---- ---- ---- ---- 

Pusté Žibřidovice 20.00 9.00 9.00 9.00 15.00 9.00 

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

Rapotín 23.00 9.00 9.00 9.00 18.15 9.00 

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

Raškov 22.00 ---- ---- 10.30 ---- 10.30 

Ruda 

nad Moravou 

15.00 (rodiny s dětmi) 

24.00 
9.00 9.00 9.00 16.00 9.00 

Sobotín 20.00 11.15 11.15 11.15 16.30 adorace 11.15 

Staré Město 22.00. 9.30 9.30 9.30 16.00 9.30 

Štědrákova  

Lhota 
---- ---- 10.30 ---- ---- ---- 

Šumperk 

10.00 domov důchodců 

10.00 nemocnice 

15.00 rodiny s dětmi, 

14.30 vánoční divadlo 

22.00 půlnoční 

9.00 

18.00 

7.00 

9.00 

15.00  

(německy) 

7.00 

9.00 

18.00 

18.00 

 

23.00-24.00 

adorace 

9.00 

18.00 

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

Velké Losiny 21.00 8.15 8.15 8.15 18.00 8.15 

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

Vojtíškov 20.00 14.00 ---- 14.00 14.00 14.00 

Žárová ---- 14.30 ----  ---- ---- 
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2015 
 

 

 
Ježíši, 

je mi líto, že jsem znovu selhal. 

Občas bylo pokušení nadmíru velké, já sám pak příliš slabý,  

někdy byla má důvěra v tebe velice malá. 

Děkuji ti, že mi chceš znovu a znovu odpouštět. 

Slibuji ti, že posilněn svatou zpovědí opět začnu bojovat o nový život, 

o život, který by se ti líbil.  

 

Prosím tě, posilni mě pro všechny boje, 

které teprve přijdou, a dej, ať si uvědomuji, 

že tě mám jako spolubojovníka na své straně. 

Jsem šťastný, že se mnou počítáš a máš se mnou ještě mnohé plány.  

Nedopusť, můj Bože, abych se nechal odradit zklamáními,  

která ti připravuji. 

Amen. 

 

 
RUDOLF 

GEHRING 

 

 

 

 

  

DATUM OBEC ZPOVÍDÁNÍ ZPOVĚDNÍK MŠE SV. 

3. 

ADVENTNÍ 

NEDĚLE 

13. 12.  

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

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

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

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

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

STŘEDA 16. 12.  

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

SOBOTÍN 17:00-18:00 P. Slawomir Sulowski 18.00 

D. STUDÉNKY 15.00-16.00 P. Milan Palkovič 16.00 

ČTVRTEK 17. 12.  

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

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

NOVÝ MALÍN 16.30-18.00 P. Milan Palkovič     18.00 

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

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

PÁTEK 18. 12.  

BLUDOV 16:00-17:30 P. M. Krajewski, P. V. Pavlíček, P. S. Sulowski 17:30 

BOHUTÍN 15:30-17:00 P. František Janíček 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17.00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

SOBOTA 19. 12.  
RUDA NAD 

MORAVOU  
10:00-12:00 

P. Petr Dolák, P. František Janíček 

P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski 
- 

4. 

ADVENTNÍ 

NEDĚLE 

20. 12.  ŠUMPERK  15:00-18:00  

P. Slawomir Sulowski, P. Vilém Pavlíček,  

P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,  

P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

7:00, 

9:00, 

18:00 
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LEO MAASBURG 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 

Milí čtenáři., 

V tomto čísle začíná nové čtení na pokračování Momentky ze života Matky Terezy z pera rakouského kněze 

Leo Maasburga, který s jemným humorem vypráví o Matce Tereze a o spolupráci s ní. Podnikli spolu cestu 

do Ruska, na Kubu, do New Yorku nebo do Arménie, kde strávili téměř rok službou v dětské nemocnici, plné obětí 

ničivého zemětřesení. Prožili spolu náročné situace, mnohé zázraky Boží prozřetelnosti, ale i veselé historky. Autor 

vypráví všechno z první ruky, proto se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. 

 

Leo Maasburg (* 1948) se narodil v rakouském Grazu. Studoval politické vědy, 

teologii, církevní právo a misiologii v Innsbrucku, Oxfordu a Římě. V roce 1982 byl 

ve Fatimě vysvěcen na kněze a začal pracovat v Římě jako sekretář slovenského exilového 

biskupa Pavla Hnilici. Díky němu se seznámil s Matkou Terezou, kterou pak doprovázel 

na mnoha cestách mezi Indií, Moskvou a New Yorkem. Sloužil jí nejen jako kněz  

a duchovní rádce, ale též jako zvláštní vyslanec pro choulostivé mise – například při cestě 

do Sovětského svazu nebo na Kubu za diktatury Fidela Castra.  

Po smrti Matky Terezy se podílel na přípravách jejího blahořečení. Od roku 2005 je 

národním ředitelem Papežských misijních děl v Rakousku. 
 

 

ÚVOD 

Co by asi chtěla?  

Matka Tereza patří k velkým a výrazným osobnostem dvacátého století. Jak bez okolků říkají kritici i 

nevěřící, je vynikající postavou současných dějin i dějin církve. Především byla a je fascinující ženou. To vidím 

na zářících očích všech, kdo mě prosí, abych jim o Matce Tereze něco povyprávěl, jakmile se dozvědí, že jsem 

několik roků mohl být v její blízkosti. 

Proč moderní lidi dvacátého prvního století zajímá svatá žena dvacátého století, se kterou se nikdy osobně 

nesetkali? Co v naší hektické, rychlé době, která se žene za každou módou, může být tak zajímavé a strhující 

na nějaké řeholní sestře, která na uštěpačnou poznámku jednoho kritika, že její teologie zaostává o dvě stě let, 

s úsměvem odvětila: „Ne, o dvě stě, ale o dva tisíce roků!“ 

Na nesčetných cestách, na kterých jsem ji, když už byla pokročilého věku, mohl doprovázet, jsem zažil něco 

z vyzařování a kouzla její osobnosti. Pro náš mediální svět, který dychtí po hvězdách jakéhokoli druhu, byla 

neobyčejnou a nezaměnitelnou zářící hvězdou: neobklopovali ji ani bohatí, ani krásní lidé, ale ti nejchudší 

z chudých, znetvoření a společností odvrhnutí. Silná a moudrá, charismatická a pokorná osobnost, která nechtěla 

vládnout, ale sloužit. Inovační originál, jehož největší viditelný úspěch tkvěl v tom, že mnohé mladé ženy po celém 

světě díky jeho působení a podle jeho vzoru radostně následovaly Ježíše a našly v tom smysl života. Mnoho mužů a 

žen všech generací se nechalo inspirovat láskou Matky Terezy k Ježíši. „Hvězda“, která proti vlastní vůli zářila 

na scéně veřejnosti, toho využívala nanejvýš účinně pro dobrou věc. 

Matka Tereza se nikdy nestavěla do centra pozornosti. Když ji však jiní postavili do světla reflektorů – a to 

po udělení Nobelovy ceny za mír v roce 1979 prakticky natrvalo – pak tuto příležitost využívala k tomu, aby 

odvedla pozornost od sebe ke Kristu. Z různých stran se objevovaly a stále přetrvávají tahanice, podněcované spíše 

národně než církevně, týkající se toho, komu Matka Tereza vlastně patří. Ona sama by to určitě nechtěla, ačkoli své 

kořeny nepopírala. Jedna z mála výpovědí o ní samé zněla: „Rodem jsem Albánka, dnes jsem indická státní 

občanka. Jsem i katolická řeholní sestra. Co se týká mé práce, patřím celému světu, ale ve svém srdci patřím 

Kristu.“ Tímto jsou vlastnické vztahy jednoznačně objasněny. 

Nemluví to všechno proti tomu, aby se o Matce Tereze napsala kniha? A k tomu ještě taková, která se 

nezaobírá ani vědeckým, ani životopisným pohledem, ale sytí se zážitky, vzpomínkami a zápisky autora? Jinými 

slovy: Co by asi Matka Tereza chtěla, abych v této knize napsal? 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Pravděpodobně by mi dala stejnou odpověď jako jednoho krásného podzimního dne ve Vídni, když jsem byl 

čerstvě vysvěcený kněz. Nikdy předtím jsem pro nikoho nedělal duchovní cvičení, natož pro řeholní sestry. Matka 

Tereza mě najednou překvapila otázkou: „Otče, mohl byste pro sestry udělat duchovní cvičení?“ 

Poctěný a zároveň nejistý jsem se zeptal, kdy by to mělo být. 

„Zítra,“ odpověděla. 

S rostoucí nejistotou jsem se ohradil: „Matko, vždyť jsem to ještě nikdy nedělal! O čem mám mluvit?“ 

Její odpověď přišla bleskurychle: „O čem bys mluvil? Mluv o Ježíši!“ 

Když se lidé vyptávali na její život a na detaily z něho, Matka Tereza nad tím většinou mávla rukou: „Nerada 

mluvím o sobě, protože když lidé mluví nebo píší o mně, pak méně mluví a píší o Ježíši.“ 

Věřím tedy, že touto knihou postavím do správného světla i osobnost Matky Terezy a hlavně ten 

ukazováček, kterým ukazovala na Ježíše. Nakonec tak tato kniha o Matce Tereze poukáže především na toho, 

ke komu vždy všechny chtěla přivést: na Ježíše Krista. 

Leo Maasburg 

 

  

1. KAPITOLA 

Láska na druhý pohled 

Jak fascinující byla její obyčejnost, tak výjimečný byl i její život a působení na lidi, které je možné vnímat 

ještě dnes. Na jedné straně Matka Tereza překročila všechny známé normy, na druhé straně byla i zcela přirozená, 

skutečně „normální“ – a právě tím fascinovala. Během období s ní a po jejím boku jsem Matku Terezu pozoroval, 

zkoumal a obdivoval. Od prvního okamžiku mi připomínala moji babičku. 

Neměly společné jen stovky vrásek na tváři, ale i určité generační rysy. Matka Tereza byla přísná 

a disciplinovaná vůči sobě, ale zároveň laskavá, shovívavě starostlivá a velmi trpělivá vůči druhým. Měla i úzké 

a přísné rty mnohých starších lidí, které sem tam podle situace našpulila: přitom naklonila hlavu trochu do strany 

a poslouchala hosty s náznakem pochybnosti – ale vždy s velkou pozorností. 

V jiných okamžicích, opět s našpulenými rty, pokyvovala hlavou sem a tam jako znalec vína při první 

degustaci nového ročníku. Kdo ji znal, tušil v takových chvílích, že právě dospěla k břitkému rozhodnutí. 

A nakonec se našpulené rty často ztratily mezi vrásčitýma rukama a tvářemi – tehdy, když si Matka Tereza opřela 

obtěžkanou hlavu o svoje upracované ruce, očividně zkřivené artrózou, a, zapomínajíc na okolí, setrvala 

v rozhovoru s Pánem. 

Tady jsme se dostali k důležitému bodu její osobnosti: Matka Tereza, jak to neustále vyžadovala od svých 

sester, byla totiž „kontemplativní žena ve světě“. Všechny její aktivity a její pozornost, zdánlivě zcela zaměřené 

na svět, zakrývaly větší část její osobnosti. Ta zůstávala – jako u ledovce – skrytá pod povrchem, lépe řečeno, 

orientovaná dovnitř: kontemplativní, pohroužená do rozjímání o Bohu, o jeho lásce a působení ve světě. Nosila 

přitom uvnitř osobní tajemství, o kterém nikdo nic nevěděl, hluboké mystické utrpení, které vyšlo najevo až po její 

smrti: „noc duše“, nenaplněnou a spalující touhu po Boží blízkosti. 

 

Během mé první návštěvy v Kalkatě jsem byl ještě dost kritický. Detailně jsem si chtěl všímat, jakým 

způsobem se v praxi spiritualita a zbožnost Matky Terezy projevuje na ní a na jejích sestrách. V kapli jsem si sedl 

k Matce Tereze, na místo, odkud jsem měl dobrý výhled na to, jak se modlí. Zdála se úplně ponořená do modlitby, 

klečela tam velmi zbožně na podlaze, případně na rohoži se zavřenýma očima a sepnuté ruce chvílemi pozdvihla 

ke tváři. 

Po chvíli jsem zpozoroval, že přede dveřmi kaple nervózně pobíhá fotograf. Očividně chtěl s Matkou 

Terezou mluvit, neodvážil se však vejít a vyrušit ji. Náhle k němu přistoupila jedna sestra a naznačila mu, že klidně 

může vejít dovnitř. Vyzul si boty, vešel do kaple, váhal však, zda si má kleknout vedle Matky Terezy. Teď ji 

vyruší, pomyslel jsem si a byl jsem zvědavý, jak na to Matka Tereza zareaguje. 

Když si k ní klekl na podlahu, určitě to slyšela a cítila, protože vzhlédla a se zářivým úsměvem ho přivítala. 

V té chvíli se její pozornost cele zaměřila na fotografa. Několika slovy přednesl svoji záležitost a ona mu 

odpověděla. Vstal, opustil kapli; a ještě než byl venku, Matka Tereza se opět pohroužila do modlitby. 
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Na této krátké scénce mě upoutalo to, že na Matce Tereze nebyl znát ani nejmenší náznak nespokojenosti či 

nevole. Právě naopak: vypadalo to, jako by jí fotograf tím, že ji „vyrušil“ v modlitbě, přinesl dárek. Až později 

jsem pochopil, že pro Matku Terezu byl Ježíš natolik přítomný v každém člověku, kterého potkala, že – vycházejíc 

z modlitby, tedy ze živého rozhovoru s Ježíšem – jednoduše přecházela od Ježíše k Ježíši. 

Jedna z nejhezčích a nejpravdivějších vět, ve kterých Matka Tereza popsala sebe samu, zazněla tehdy, když 

jednou mluvila se skupinou novinářů. Jeden z reportérů prohlásil: „Matko Terezo, to, co děláte, je vynikající!“ Ona 

odpověděla: „Víte, jsem jen malá tužka v rukou Božích, toho Boha, který se právě chystá napsat zamilovaný dopis 

světu.“ 

Matka Tereza tím myslela to, že bychom se měli nechat Bohem používat, jako sami používáme tužku: jako 

potřebujeme na psaní tužku, aby na papír zachytila to, o čem přemýšlíme a co chceme říci, stejně Bůh použije 

člověka, aby vyjádřil to, o čem on přemýšlí a co chce říci. V tom je velikost a současně poníženost Boha, že nás, 

chybující lidi, používá, aby projevil svou velikost. Pokud mu chceme opravdu patřit a sloužit, musíme mu dovolit, 

aby nás použil takovým způsobem, jakým on chce. 

To ale už zabíhám do událostí, které patří spíše do závěru knihy. Začněme tedy opět od začátku. 

 

 

Matku Terezu jsem poznal už během studií. Tenkrát jsem byl důvěrným spolupracovníkem slovenského 

biskupa Pavola Hnilici, žijícího v exilu v Římě, který prostřednictvím instituce „Pro fratribus“ (sám ji založil 

na pomoc chudým) podporoval podzemní církev v bývalém východním bloku. S Matkou Terezou se poznal v roce 

1964 v Bombaji na eucharistickém kongresu a hned věděl, s jakou velkou osobností má tu čest. Naléhal na papeže 

Pavla VI. a nakonec dosáhl toho, že ji pozval do Říma. Biskup Hnilica pomáhal také otevřít první dům sester 

na římském předměstí Tor Fiscale. 

Jako biskupův spolupracovník jsem byl sice přítomen, když Matka Tereza přijela na návštěvu a když ji 

biskup navštívil v San Gregoriu, římském domě její kongregace, držel jsem se ale raději v pozadí. Tehdy jsem se 

přikláněl k názoru, že je potřeba nechat ji na pokoji, navíc při těchto příležitostech Matku Terezu pravidelně 

překvapovali čeští a slovenští hosté, kteří se neustále ve velkém množství sbíhali kolem biskupa Hnilici. 

Řím byl vskutku plný zajímavých osobností. Do této kategorie jsem podvědomě zahrnoval i ji. Při prvním 

opravdovém setkání však Matka Tereza všechny moje předsudky hodila přes palubu. Místo toho, aby si spolu s 

biskupem a ostatními hosty sedla a měla hlavní slovo, všechny zavedla do kaple, klekla si a setrvala v modlitbě 

před svátostí oltářní. Nechtěla nás přivést k sobě nebo ke své práci, ale ke svátosti oltářní! 

 

Za milost, že jsem se s ní po vysvěcení na kněze roku 1982 mohl blíže poznat a doprovázet ji mnoho let 

na cestách, vděčím charismatu biskupa Hnilici, které spočívalo v tom, že neovládal angličtinu. Mohli se sice 

v případě nouze – on slovensky a ona srbsky – dorozumět i přímo, ale když šlo o komplikované věci, potřebovali 

tlumočníka. Tak jsem přišel na řadu já. 

Když jsem jako novokněz poprvé tlumočil, biskup Hnilica najednou vyšel ven a já zůstal s Matkou Terezou 

sám, zeptal jsem se jí, co má dělat čerstvě vysvěcený kněz, jestliže v srdci cítí, že má jít do Ruska na misie. Její 

odpověď přišla jako blesk z čistého nebe: „Má dělat to, co mu řekne biskup.“ 

Cítil jsem, že mě prokoukla, a zeptal jsem se, abych se omluvil: „Když biskup neříká nic, co má dělat pak?“ 

Matka Tereza krátce přemýšlela a odpověděla: „Potom má dělat to, co mu řekne papež.“ 

Přesně to se stalo později: byl to nakonec papež Jan Pavel II., který mě nepřímo pověřil, abych s Matkou 

Terezou odešel nejdříve do Moskvy a potom do Arménie. Kardinál státní sekretář Angelo Sodano mi k tomu 

jménem papeže dal všechny potřebné pravomoci. 

 

 

Díky svému pragmatismu a praktickému založení měla Matka Tereza cit pro to, aby z náhodných setkání – a 

těch bylo hodně – dokázala získat pomoc a podporu pro svoji práci a pro své plány. Při mém prvním delším setkání 

s Matkou Terezou, když už končila moje služba tlumočníka pro ni a pro mého biskupa, netrvalo ani minutu, 

než zjistila, že vlastním auto. Ihned mě poprosila, abych její tři sestry odpoledne zavezl na letiště. Tak jsem se v tu 

neděli ve tři odpoledne ocitl na parkovišti před domem sester v San Gregoriu v Římě. Matka Tereza tam stála také 

a „odevzdala“ mi tři sestry. Každá držela otevřenou krabici. Při ukládání do kufru auta jsem si všiml obsahu těchto 

krabic: srolovaná rohož na spaní, dvě poskládaná sárí, jedna Bible, breviář a pár osobních drobností. 
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„Jedeme na výlet do přírody?“ zeptal jsem se 

sester trochu provokativně s poukazem na jejich lehké 

zavazadlo. 

„Ne, na letiště,“ zněla odpověď. 

„Kam se vlastně chystáte?“ vyzvídal jsem. 

„Do Argentiny,“ usmála se na mě sestra, kterou 

bych ještě mohl považovat za teenagerku. 

„A na jak dlouho? Na týden, na dva?“ 

„Ó ne, určitě nejméně na pět nebo deset let!“ 

Pořád jsem ještě pátral po vysvětlení onoho tak 

lehkého zavazadla, a tak jsem se zeptal, odkdy o tomto 

stěhování věděly. 

„Od dnešního dopoledne. Po slavnostním složení 

našich slibů nám Matka Tereza dala novou misi. Jsme 

tak šťastné!“ 

V tichosti jsem jen mohl porovnávat svoji 

kněžskou poslušnost s tou jejich – tato představa mě 

dodnes nenechává v klidu. 

Tady jsem se nejen naučil, že poslušnost 

řeholníků sahá mnohem dál než poslušnost světských 

kněží, ale tato dokonalá disponovanost podřídit se 

pověření, které přichází od představených, ovlivnila i 

moje smýšlení. Matka Tereza přesně věděla, jaká 

autorita každému skutečně náleží: určitě nebyla devótní, 

ale byla velmi poslušná. Nikdy nepodnikala nic jen 

proto, aby udělala dobrý dojem na představeného, biskupa nebo kardinála. Uměla také vždy přesně rozlišit mezi 

nařízením biskupa, které bylo v jeho kompetenci, a tím, které nebylo v jeho kompetenci. 

Když se Matka Tereza na konci jednoho zasedání biskupské synody setkala s kardinálem Franzem Königem 

a on se jí zeptal, jak se má mezi tolika biskupy, odpověděla: „Víte, pane kardinále, nerozumím sice všemu, o čem 

se tu mluví a referuje, ale myslím, že někdy je asi důležitější se za biskupy modlit, než jim naslouchat.“ 

Mladé sestry, které jsem vezl na letiště, dopoledne dostaly své pověření a dozvěděly se, kam odpoledne 

musejí vycestovat. A ony s radostí poslechly. Později jsem často zažíval, že tento způsob poslání patřil do systému 

Misionářek lásky. Když sestry v kostele složily věčné sliby a písemné sliby odevzdaly do rukou Matky Terezy, 

přišlo na řadu poslání, které velmi dojemně vyjadřovalo podstatu slibů: chudobu, čistotu, poslušnost a „bezplatnou 

službu z celého srdce pro nejchudší z chudých“ (full hearted and free service to the poorest of the poor). 

Po liturgické slavnosti šly nové sestry do sakristie. Tady Matka Tereza podepsala pověření a odevzdala je každé 

sestře zvlášť. Na lístcích bylo napsáno: „Milá sestro ..., posílám tě do ...“ Matka Tereza vlastnoručně dopsala jméno 

sestry a příslušnou zemi. Pod to napsala: „Ať ti Bůh žehná. Matka M. Tereza MC.“ 

Když jsem ty tři sestry vezl na letiště v Římě, o tom všem jsem nic nevěděl. Postřehl jsem však už něco 

z ducha Matky Terezy a jejího díla. Když jsem přijel zpátky, chtěl jsem Matku Terezu informovat, že sestry 

v pořádku odletěly. Už na mě čekal čaj a pár sušenek. Potom přišla osobně. Nejprve jsem si myslel, že mi chce 

poděkovat, ale hned mě pověřila novým úkolem: „Otče, mohl byste mě zítra odvézt do Vatikánu?“ 

 

 

2. KAPITOLA 

Ve Vatikánu 

Mám ji odvézt do Vatikánu? Ano, ovšem, rád! Neměl jsem důvod, abych tuto malou prosbu Matce Tereze 

odmítl. Kromě toho to pro mě jako nedávno vysvěceného kněz byla vítaná příležitost nahlédnout jedním okem 

za zdi Vatikánu nebo se možná během čekání na Matku Terezu projít po vatikánských zahradách, které jsou jinak 

pro veřejnost nedostupné. 

„Ano, rád, kdykoli!“ 
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Otázkou, kdy ji mám vyzvednout, začala moje první malá diskuse s Matkou Terezou. 

„Otče, musíme být přesní. Takže nejlepší bude, když odtud vyrazíme ve čtyři ráno!“ začala náš malý spor. 

„Ve čtyři ráno?“ Už jsem se viděl, jak vstávám za tmy a totálně nevyspalý, protože v Římě jsem – zejména 

jako student – šel zřídkakdy spát před jednou v noci. Vypadalo to na skutečnou oběť. 

Možná se ten čas oběti dá trochu posunout? Chtěl jsem se o to aspoň pokusit: „Matko Terezo, jste si jistá, že 

vás pozvali na ranní mši Svatého otce?“ 

Špulení rtů a indické kroucení hlavou, které Evropanům signalizuje „ne“, ale v indické realitě znamená 

„ano“, potvrdily moji domněnku. Cítil jsem, že moje šance vzrostly: „Matko Terezo, mše papeže začíná až v sedm 

hodin ráno!“ blýskl jsem se svými vědomostmi. 

„Ano, musíme být velmi přesní! Dobře tedy, vyrazíme o půl páté.“ 

Dosáhl jsem částečného vítězství. Teď šlo jen o to, nevzdávat se. „Ne, Matko, úplně by stačilo vyjet o půl 

sedmé. V ranních hodinách jsou silnice prázdné a ze San Gregoria do Vatikánu to máme nejvýš patnáct minut.“ 

„Tak dobře, otče, v pět! Ale ne později!“ 

Zase částečné vítězství. Je přístupná argumentům, pomyslel jsem si. A přitom na ní nebylo vidět ani náznak 

nervozity či netrpělivosti. Naopak, myslím, že jsem v jejích fascinujících očích, vzbuzujících důvěru, objevil 

hluboké šibalství. Připadal jsem si skoro jako Abrahám, když smlouval o sodomské spravedlivé. Zde, samozřejmě, 

nešlo o duše, jen o to, abych si dalšího dne o pár hodin déle pospal. 

Přesto jsem to chtěl ještě jednou zkusit a použil jsem argument, který nebyl k zahození: „Matko Terezo, 

pořád je to brzo! Brána do Vatikánu se otvírá až v šest!“ 

Zase jsem zvítězil: „O půl šesté!“ 

Tato doba byla už mnohem snesitelnější než čtyři hodiny ráno! 

 

 

Druhý den ráno jsem přesně o půl šesté dorazil do San Gregoria, abych Matku Terezu vyzvedl. Už byla 

připravená i se sestrou, která měla to štěstí, že ji mohla ke Svatému otci doprovázet. Když se v šest hodin otevřela 

brána Vatikánu, byl můj zelený opel s mnichovskou poznávací značkou prvním autem, které přijelo. Švýcarský 

gardista nás rázně pozdravil a přes rampu jsme vyjeli ke Cortile San Damaso, nádvoří svatého Damasa; odtud se 

hosté papeže dostanou výtahem do třetího patra, kde se nachází vstup do komnat Svatého otce. 

Když jsem s autem zastavil před vchodem k výtahu, jeden švýcarský gardista opět zasalutoval: „Dobré ráno, 

Matko Terezo. Přijeli jste moc brzy. Počkejte, prosím, tady,“ zněl stručný příkaz. Měl jsem tedy štěstí čekat 

s Matkou Terezou téměř hodinu v autě. Bylo to víc, než jsem doufal, a myslím, že ještě nikdy jsem nečekal tak rád 

jako tehdy. 

Matka Tereza seděla na sedadle spolujezdce a pomodlili jsme se celý růženec i „rychlou novénu“. Rychlá 

novéna byla něco jako rychlá duchovní střelná zbraň Matky Terezy. Sestávala z deseti „Memorare“, ne z devíti, jak 

by se podle názvu novéna dalo předpokládat. Novény trvající devět dní byly v Kongregaci Misionářek lásky úplně 

běžné. Při množství problémů, se kterými se Matka Tereza setkávala, a v neposlední řadě kvůli jejímu cestovnímu 

tempu často prostě nebylo možné čekat na odpověď nebeské režie devět dní. Vynalezla tedy „rychlou novénu“. 

 

„Memorare“ zní takto: 

„Pamatuj [Memorare], láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal 

pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. Panno panen a Matko, v této důvěře se k tobě 

utíkám i já. K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, 

ale slyš je a vyslyš. Amen.“ 

 

Tuto formu modlitby Matka Tereza používala neustále: když prosila o uzdravení dítěte, před důležitými 

rozhovory, při ztrátě pasů až po prosbu o pomoc nebes, když na noční misijní cestě došel benzín a cíl byl ještě 

v nedohlednu. „Rychlá novéna“ měla s devítidenními či dokonce s devítiměsíčními novénami jedno společné: 

prosbu plnou důvěry o pomoc nebes, jak to v hořejší místnosti po devět dní dělali apoštolové spolu „se ženami a 

s Ježíšovou matkou Marií“ (Sk 1,13-14), když očekávali seslání přislíbeného Přímluvce, Ducha Svatého. 

Důvod, proč se Matka Tereza modlila desetkrát modlitbu „Memorare“, byl následující: pro ni bylo působení 

nebes tak samozřejmé, že vždy hned přidala desáté „Memorare“ jako poděkování za získanou milost. Tak tomu 

bylo i tentokrát. Zatímco jsme čekali v autě, pomodlili jsme se celý růženec. Právě jsme dokončili „rychlou 
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novénu“, když na přední sklo auta zaklepal člen Švýcarské gardy a řekl: „Matko Terezo, je čas!“ Matka Tereza a 

sestra vystoupily z auta. Abych zabránil tomu, že mě gardista vyžene z pěkného nádvoří, zavolal jsem ještě na 

Matku Terezu: „Matko, počkám tu na vás, dokud se nevrátíte. Pak vás zavezu domů.“ Ale mělo to dopadnout úplně 

jinak. 

Otočila se totiž a zavolala: „Rychle, otče, vy jdete s námi!“ Zaúčinkovala „rychlá novéna“? Neměl jsem čas 

nad tím uvažovat, protože Matka Tereza už byla na cestě k výtahu, přičemž nesmělé protestování gardisty smetla 

z cesty šarmantním: „Otec patří k nám!“ a vděčným mrknutím svých veselých očí. 

Tušil jsem, proč mě gardista nechal jít s nimi bez dalších námitek. Pravidla byla jednoznačná: dovnitř mohl 

vstoupit jen ten, kdo byl na seznamu přihlášených. A na něm byla jen Matka Tereza a jedna sestra. Gardistovi bylo 

stejně jako mně nad slunce jasnější, že nemám šanci. Ani po boku světce bych neprošel okolo dozorce výtahu – a 

už vůbec ne kolem civilní policie před vchodem k pokojům Svatého otce. 

Váhajícího dozorce výtahu a výtahovou službu Matka Tereza stejně šarmantně, ale velmi rozhodně 

ubezpečovala: „Můžeme jet, otec patří k nám.“ Dozorce výtahu, místo aby se takovému jasnému pokynu Matky 

Terezy vzpíral, raději přenechal konec mého proniknutí do papežských komnat civilní policii. Když jsme vystoupili 

z výtahu, zdálo se, že v tom smyslu také kývl na policistu. 

Už ve výtahu jsem se stále dokola snažil Matce Tereze vysvětlit, že objevit se před papežem neohlášený není 

pouze nezvyklé, ale absolutně nepřípustné. Na její: „Ne, otče, jste tu s námi“ však nezabral ani můj protest. Protože 

jsem se nemohl propadnout pod zem, nezbývalo mi nic jiného než se připravit na konečné „ven“ těsně před 

vytouženým cílem. Už slyším, jak si dozorce výtahu s gardistou šeptají: „Vždyť jsme to říkali“, až se povleču 

zpátky k autu. A dovolí mi ještě vůbec, abych počkal na nádvoří? 

Chodba, která vede ve třetím poschodí Apoštolského paláce od výtahu k prvnímu velkému přijímacímu 

salonu papežských komnat, je velice dlouhá. Ale ne dost dlouhá na to, abych Matku Terezu přesvědčil,  

že by pro mě bylo lepší, kdybych se hned vydal nazpátek. Vždyť by mi to vůbec nevadilo, snažil jsem se nesměle 

vysvětlovat. 

„Půjdete s námi!“ odvětila mi energicky. Nedalo se nic dělat. Někteří tuto svatou ženu nazývali „dobrotivý 

diktátor“. A proč, na to jsem pomalu přicházel. 

Stěny chodby, jíž jsme mlčky procházeli, byly vyzdobeny nádhernými malbami a posety ornamenty. Při 

pohledu z obrovských oken se nám tajil dech: pod našima nohama se v lehkém ranním oparu rozprostíralo nádvoří 

svatého Damasa, Svatopetrské náměstí, pahorek Janikul s Papežskou univerzitou Urbaniana i Severoamerickou 

kolejí a nekonečné množství střech Věčného města. Nebylo však dost času na to, abych tyto dojmy vnímal. Spolu 

s Matkou Terezou a její sestrou jsme se nezadržitelně blížili ke dveřím papežského bytu. Před ním stáli dva urostlí 

policisté v civilu – že by jistý konec mého ranního výletu k papeži? Byl jsem o tom skálopevně přesvědčen. 

Očekávané slovíčko „ven“ mi koneckonců bude znít celkem přátelsky a profesionálně. Starší z policistů 

zdvořile pozdravil zakladatelku řehole: „Dobré ráno, Matko Terezo! Pojďte dál. Otec není ohlášen, nemůže vejít.“ 

Zatímco uvolňoval Matce Tereze cestu, zůstal jsem stát. Ona mi však pokývla, abych dál šel, a vysvětlovala 

policistovi: „Otec jde s námi.“ 

Tentokrát však nadpřirozený půvab světice ztroskotal na tom, že úředník vatikánské stráže byl věrný 

předpisům. Papežský strážník se postavil do cesty i Matce Tereze a své nařízení zopakoval sice přátelsky,  

ale s takovou rozhodností, že nebylo pochyb o tom, kdo v této části paláce určuje pravidla: „Matko, váš otec nemá 

povolení, proto s vámi jít nesmí!“ Vedle takové sice přátelské, avšak nedotknutelné autority jsem už měl celkem 

jasno, kam povedou moje další kroky: bylo třeba se co nejrychleji vydat na zpáteční cestu! 

V takových situacích je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem jednoznačný: pro Matku Terezu však bylo 

řešení problému jiné než pro mě. Klidně se zastavila a trpělivým tónem se policisty zeptala: „A kdo může udělit 

knězi povolení?“ 

Tato otázka dobrého muže očividně zaskočila. Bezmocně pokrčil rameny a prohlásil: „No, asi samotný 

papež, nebo monsignor Dziwisz...“ 

„Dobře, tak počkejte tady,“ bleskurychle dodala Matka Tereza, proklouzla policistovi za zády a namířila si to 

k papežským komnatám. „Jdu se zeptat Svatého otce!“ 

Ubohý policista! Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů přece bylo, aby zabezpečil Svatému otci klid a aby ho 

nikdo nevyrušoval. A teď se jedna malá řeholnice – o tom ani trochu nepochyboval – vřítí do kaple, vytrhne papeže 

z hluboké modlitby a bude ho obtěžovat prosbou, aby přijal obyčejného kněze. Ne, to se nesmí stát! A bylo na něm, 

aby tomu zabránil! 
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„Per amor di Dio! Pro lásku Boží, Matko Terezo!“ 

Krátké zaváhání a potom vatikánsko-italský rozum našel řešení – a Matka Tereza zvítězila: „Ať jde tedy otec 

s vámi!“ 

A ke mně se naklonil a řekl: „Běžte tedy, tak už běžte!“ 

Rozkaz je rozkaz, a tak „dobrotivý diktátor“, který u mě získával čím dál větší obdiv, sestra a já jsme 

s policistou vstoupili do přijímacího salónu Svatého otce. 

Z protilehlých dveří nám vyšel naproti už i monsignor Stanisław Dziwisz, osobní sekretář papeže a současný 

kardinál a krakovský arcibiskup. Zatímco Matce Tereze přátelsky podával ruku, zkoumavě se zahleděl na otce, 

který neočekávaně rozšířil skupinu. Matka Tereza vůbec nepovažovala za nutné, aby mu podala nějaké vysvětlení. 

Naopak, její slova na pozdrav byla: „Monsignore, pater bude koncelebrovat se Svatým otcem!“ Nezeptala se: 

„Mohl by...?“ nebo „Bylo by to možné, aby...?“ Ne, řekla jen: „Pater bude...!“  

Monsignor Dziwisz už očividně znal „dobrotivého diktátora“ lépe než já. Usmál se na mě, krátce si mě 

přeměřil pohledem, vzal mě za ruku a zavedl do sakristie, kde mi vysvětlil zvyklosti při koncelebrování ranní mše 

s papežem Janem Pavlem II. Přitom se srdečně smál tomu, jakým způsobem jsem pronikl do papežských komnat.  

Krátkou úklonou vzal papež na vědomí přítomnost Matky Terezy a sestry v kapli. Kromě nich tam byly jen 

dvě polské sestry z jeho domácnosti. V sakristii si Svatý otec oblékl bohoslužebné roucho, přičemž si potichu 

šeptal latinské modlitby. 

Tato mše svatá pro mě byla nepřekonatelným zážitkem a zanechala ve mně nečekaně hluboký dojem. Vroucí 

zbožnost těchto dvou velkých osobností světové církve v tichu rána a vysoko nad střechami Říma: to bylo prostě 

úchvatné! Jako bych vdechoval atmosféru pokoje a lásky. Tak silná byla jejich přítomnost. 

 

 

Po této zkušenosti ve Vatikánu mě už talent Matky Terezy prosadit se sotva mohl překvapit na jiných 

místech či za jiných okolností, jako například při druhé návštěvě papeže Jana Pavla II. v Polsku. Matka Tereza byla 

už dva dny ve Varšavě, její sestry se v Zaborowě  připravovaly na řeholní sliby v jejím noviciátu pro Východ. Když 

dopoledne Matka Tereza přijala od sester sliby, ukázala jim své pozvání na setkání řeholníků s papežem. V její 

interpretaci to znamenalo: „Byla pozvána ona, a tak jsme byli pozváni všichni! „My“, to byla Matka Tereza, jejích 

osmnáct nových sester a otec Leo. 

Jeli jsme tedy společně do Varšavy a zamířili k bočnímu vchodu, který nám doporučil jeden náš polský 

spolupracovník. Tlačenice tu byla opravdu menší, přesně jak říkal ten spolupracovník. Nevýhodou ovšem bylo,  

že nám stálo v cestě ohrazení. Matka Tereza vydala instrukce, abychom ohrazení nadzvedli. „Kvůli mně ho není 

potřeba zvedat tak vysoko, beztak jsem moc malá.“ 

Vtom ohrazení podlezla a za ní osmnáct sester i otec Leo. S pozvánkou ve zdvižené ruce běžela před námi 

jako lasička a zamířila rovnou ke kostelu. Bezpečnostní složky u vchodu, samozřejmě, poznaly malou řeholnici, 

která tam mávala bílou čestnou vstupenkou. „Pojďte, pojďte všichni dovnitř!“ volala na nás, přičemž se krátce 

otočila. 

Museli jsme tak vcházet hlavními dveřmi, zatímco všichni ostatní hosté už seděli na svých místech a čekali 

na papeže. Matka Tereza odhodlaně kráčela dopředu po červeném koberci, který byl položen pro papeže, 

demonstrativně držíc pozvánku ve výšce a následována osmnácti sestrami i otcem Leem. Došla tak až ke svému – 

je třeba zdůraznit, že ke svému – místu v první řadě. 

Jakmile tam přišla, pozdravila jednoho velmi důstojného monsignora: ano, tady v první řadě je její místo! 

Matka Tereza se však otočila ke mně: „Otče, otče, pojď rychle, tady máš místo, sedni si sem!“ 

Monsignor chtěl odporovat: „Ne, Matko Terezo...“ 

Dál se však nedostal: „Ne, tady bude sedět otec.“ 

Monsignor byl zjevně podrážděný a nevěděl, co si s Matkou Terezou a jejími osmnácti sestrami počít.  

To však dlouho jeho problém nebyl, protože Matka Tereza to vzala do vlastních rukou. Monsignor sotva zakoktal: 

„Kde se sestry posadí? Nemůžou tu zůstat.“ 

Matka Tereza však dostala nápad: „To je jednoduché. Čtyři sestry pod televizní osvětlení, čtyři sestry 

na druhou stranu, tři sestry sem a ty ostatní si sednou dopředu na zem.“ 

Matka Tereza si sedla s poslední skupinkou sester na zem. To ale monsignora už dopálilo: „Ne, Matko 

Terezo, to nejde!“ Prý to všechno neodpovídá protokolu. 
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Úplně zblízka jsem pozoroval, jak se situace vyostřovala. Já jsem dokonce seděl, poslušný příkazu Matky 

Terezy, v první řadě. V tom okamžiku vešel papež a zamířil přímo k Matce Tereze. Vstala a představila mu 

všechny mladé sestry, které právě složily sliby. Svatý otec byl zjevně potěšen, že je tu vidí. A o tom rozčileném 

monsignorovi jsem už nikdy víc neslyšel. 

pokračování příště 
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