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Je listopad – čas velké modlitby celé 

církve za zemřelé. Je to čas vděčnosti vůči na-

šim zemřelým, jejímţ výrazem je naše modlit-

ba.  

Myslíme na ty, kteří uţ přešli práh smrti, 

ale bylo by špatné, kdybychom se v tento čas 

nezamýšleli také nad tajemstvím vlastního ţi-

vota a smrti. Tyto dvě pravdy jsou se sebou 

spojené.  

V dnešní době se lidé bojí myslet na 

smrt. Nechtějí o ní mluvit, utíkají od tohoto 

tématu jako před nakaţlivou nemocí. A přece 

utéct nelze. Stačí pustit televizní zprávy – smrt 

je stálou jejích součástí: války, atentáty, neho-

dy, přírodní katastrofy, hlad, nemoci… Lidi 

pak suţuje strach. I naše srdce je často plné 

smutku a pesimismu.  

Ale pravda o nezbytnosti smrti není pro 

nás křesťany pravdou smutnou. Je tomu opač-

ně. Vědomí nezbytnosti lidské smrti je pro nás 

pomocí, abychom nezapomněli na cíl, ke kte-

rému směřujeme. Jak dlouho nepočítáme s tím, 

ţe dnes můţeme umřít - tak dlouho nejsme 

skutečně svobodni.  

Příliš často myslíme jenom na to, co ješ-

tě máme udělat, kolik je ještě před námi úkolů! 

Aţ z toho hlava třeští. A přece, to Bůh dává 

hodiny, dny, týdny a léta. To jeho vůli mám 

plnit aţ do posledního okamţiku. Jestliţe tento 

okamţik bude za hodinu, pak udělám tolik, 

kolik lze udělat za hodinu. Jestliţe bude za 

padesát let, udělám tolik, kolik lze udělat za půl 

století. Vědomí smrti nás učí důvěře k Bohu.  

Polský svatý, bratr Albert, který byl sva-

tořečen spolu s Aneţkou Českou a obětoval 

svůj ţivot chudým bezdomovcům, často opa-

koval: "Ţivot mám, abych ho dal. Abych získal 

ţivot, ţivot musím dát". Toto je pravý křesťan-

ský přístup k smrti: být správcem a dárcem 

svého ţivota.  

Musíme se stále učit dávat svůj ţivot, 

tak jak to naplánoval Bůh, aby smrt nám jej 

nemusela vytrhávat; musíme dát svůj ţivot, aby 

smrt nemusela nám jej brát násilím. Musíme 

být připraveni dát jej kdykoliv.  Ať nás tomu 

učí i ten letošní listopad.  

 

P. Slawomir Sulowski 
 

 

 

 
 

 

1. listopad - slavnost Všech svatých 

Od 4. století se na Východě slavil společný svátek všech mučed-

níků. Podobná slavnost se objevuje v 7. století v Římě; od 

8.století se slaví svátek Všech svatých v Irsku a Anglii. Poté se 

svátek rozšířil i do ostatních krajin. 

2. listopad - vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici.  Slavení 

vzpomínky na zemřelé den po slavnosti Všech svatých zavedl 

v 10. století sv. Odilo, benediktínský opat z Cluny, a brzy se 

tento svátek rozšířil i mimo benediktínské kláštery.V Aragonii 

začali kněţí slavit v ten den tři mše svaté za zemřelé; papeţ Be-

nedikt XIV. tento zvyk r.1748 potvrdil a rozšířil pro všechny 

kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V r.1915 

bylo toto dovolení rozšířeno pro celou církev. 

4. listopad - památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

Narodil se 1538 v severní Itálii. Vystudoval práva, r.1560 byl 

jmenován kardinálem. Poté  byl vysvěcen na kněze a biskupa. 

Má velkou zásluhu na ukončení tridentského sněmu a uskuteč-

nění jeho reforem. Po odchodu do Milána se věnoval výchově 

kněţí, vizitacím. Staral se o chudé, nemocné. V době moru svou 

osobní statečností dával příklad ostatním.Zemřel r.1584, je po-

hřben v milánské katedrále. Za svatého byl prohlášen v roce 

1620. 

7. listopad - 32. neděle v mezidobí 

9. listopad - svátek posvěcení lateránské baziliky 

Lateránská bazilika je zasvěcená Spasiteli a od roku 904 také sv. 

Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi; je to nejstarší papeţský 

kostel a nese titul „Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i 

celého světa“. Baziliku dal postavit císař Konstantin a posvětil ji 

r.324 papeţ Silvestr. Vlastní den posvěcení není známý, ale uţ 

od 12. stol. se výročí slavilo 9. listopadu. 

10. listopad - památka sv. Lva Velikého, papeţe a učitele 

církve 

Narodil se koncem 4. stol., r.440 se stal papeţem; důsledně vy-

stupoval proti všem bludným učením té doby. Zanechal 96 vyni-

kajících kázání a 173 dopisů; zaslouţil se o zkvalitnění liturgic-

kých textů. Zemřel 10.11. r.461; jeho ostatky byly koncem 7. 

stol. uloţeny ve vatikánské bazilice sv. Petra. V r.1754 byl pro-

hlášen za učitele církve. 

11. listopad - památka sv. Martina Tourského, biskupa 

Narodil se kolem r.316 v dnešním Maďarsku. Jeho rodiče byli 

pohané. Martin se nechal pokřtít v 15 letech. Jako voják se dostal 

do Galie, vojenskou sluţbu ale opustil a rozhodl se ţít po vzoru 

egyptských poustevníků. Stal se knězem, r.371 biskupem; zaklá-

dal na francouzském venkově kláštery, které se staly ohnisky 

křesťanského ţivota mezi vesničany. Začal zřizovat venkovské 

farnosti a konat pastorační vizitace; zemřel 8.11.397, 11.11. byl 

pohřben v Toursu. 

12. listopad - památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Narodil se kolem r.1580 v dnešní západní Ukrajině, pocházel 

z pravoslavné rodiny. V r.1596 se připojil k unii s římským apoš-

tolským stolcem, k níţ došlo na synodu v litevském Brestu 

(1595-96). R.1604 vstoupil v litevském Vilně k basiliánům a 

r.1609 byl vysvěcen na kněze. V r.1618 se stal arcibiskupem 

v běloruském Polocku; působil jako horlivý šiřitel sjednocení 

s Římem, usiloval o prohloubení náboţenského ţivota věřících a 
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o pozvednutí úrovně duchovenstva. Byl ubit najatý-

mi vrahy při biskupské vizitaci v běloruském Viteb-

sku 12.11.1623; za svatého byl prohlášen r. 1867, od 

r. 1949 je jeho tělo uloţeno ve svatopetrské bazilice. 

13. listopad - památka sv. Aneţky České, panny 

Narodila se kolem r. 1211 jako dcera krále Přemysla 

Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem Frid-

richem II. S pomocí svého bratra Václava I. zaloţila 

v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, 

do něhoţ sama r. 1234 vstoupila a stala se jeho před-

stavenou. Zaloţila téţ špitální bratrstvo, z něhoţ se 

později stal řád kříţovníků s červenou hvězdou. 

Svědectví o jejím příkladném ţivotě a hluboké víře 

podávají listy sv. Kláry a papeţe Řehoře IX. Zemře-

la 2.3.1282 ve svém klášteře Na Františku. Za blaho-

slavenou byla prohlášena r. 1874 a za svatou 

13.11.1989. 

14. listopad - 33. neděle v mezidobí 

17. listopad - památka sv. Alţběty Uherské, ře-

holnice 

Narodila se r.1207 ve východním Maďarsku jako 

dcera krále Ondřeje II. Ve 14 letech byla provdána 

do Durynska, ale po smrti manţela (r.1227) byla 

vyhnána z jeho hradu; nejprve ţila v podhradí 

v Eisenachu, r.1228 odešla do Marburgu, kde dala 

postavit nemocnici, ţila mezi terciářkami františkán-

ské řehole a souţila nejchudším a nejuboţejším. 

Zemřela 17.11.1231 v Marburgu, za svatou byla 

prohlášena r.1235. 

21. listopad - slavnost Jeţíše Krista Krále 

22. listopad - památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

Patří mezi prvokřesťanské mučedníky, ale jinak o ní nevíme nic 

určitého. Ţila snad ve 3.stol.; nejstarší doloţená zpráva o její úctě 

je z r.545. 

24. listopad - památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a dru-

hŧ, mučedníkŧ 

Jedná se o 8 biskupů, 50 kněţí a 59 laiků kanonizovaných 

19.6.1988 papeţem Janem Pavlem II., kteří působili ve Vietna-

mu. Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu hlásáno 

od poloviny 16. století. Církev v této zemi od samého začátku po 

tři století proţívala s krátkými přestávkami pronásledování. On-

dřej Dung Lac byl jako dítě chudých pohanských rodičů dán do 

péče jednoho katechety a v roce 1823 se stal knězem. Působil na 

různých místech země, vícekrát byl uvězněn. Přes proţívané 

potíţe byl neúnavný ve svém kázání a slovem i příkladem po-

vzbuzoval; mnoho lidí přivedl k Bohu. Pro věrnost a horlivost při 

evangelizaci byl 21.12.1839 sťat v Hanoi. Mezi 59ti svatořeče-

nými laiky bylo 16 katechetů, čtyři lékaři, tři vojáci, soudce i 

matka šesti dětí.  

28. listopad - 1. neděle adventní 

30. listopad - památka sv. Ondřeje, apoštola 

Pocházel z Betsaidy v Galileji, byl rybářem a patřil mezi učední-

ky Jana Křtitele. Kdyţ poznal Jeţíše, přivedl k němu i svého 

mladšího bratra Šimona Petra. Podle tradice hlásal evangelium 

v různých krajích a zemřel kolem r.60 v Patrasu v Achaji přivá-

zán na kříţ ve tvaru písmene X. 

 

 

MALÍ A VELCÍ SVĚTCI 

 

Velcí světci nás mohou mnohému naučit a jsme jim za to vděčni. Kaţdý z nás ale musí jistě uznat, ţe rozdíl 

mezi nimi a námi bývá poměrně velký. Jejich zářivý příklad s sebou občas nese riziko: místo aby nás podněcoval, 

nutí nás k pochybám, zda má vůbec smysl pokoušet se jej následovat.  

Proto je velmi blahodárné obrátit občas zrak k početnému zástupu neviditelných, anonymních, malých 

světců. Jsou to obyčejní lidé, kteří se nechovali vţdycky příkladně. Neţili v neustálé modlitbě, ne vţdycky byli 

poslušní a věrní vnuknutím Ducha. Měli své chyby, třeba i velké a na první pohled zřejmé, ale neřekli Bohu koneč-

né „ ne“. Teď stojí spolu s velkými světci díky nekonečné Boţí slitovnosti před trůnem Boţím a Beránkovým.  

Vědí stejně jako my, ţe jim cestu do nebe neotevřely jejich velké skutky nebo výkony. V radosti spolu 

s námi poznávají, ţe Bůh je zachránil, ţe jejich šat je doběla vyprán v Beránkově krvi.  

Tito drobní světci na ty velké neţárlí - a velcí na malé neshlíţejí s pohrdáním. Všichni, kdo stojí před Bo-

hem, jsou plnohodnotní ve svatosti podle toho, jak on pro kaţdého určil.  

Vidíme-li, ţe před tvář Boha nepřicházíme kvůli svým hrdinským činům, ale v důsledku nekonečné Boţí 

lásky, před níţ nakonec kapitulujeme, dodává nám to útěchu a odvahu 

milovat Boha ještě víc. 

 

 

BĚŢ K OTCI! 

 

Všecko ţivé na tomto světě musí dříve či později zemřít. Sou-

častný stav není definitivní.  

Člověk je stvořen k tomu, aby ţil a miloval ţivot. Ztratil však 

jasnou perspektivu faktu, ţe smrt je součástí skutečně trvalého ţivota.  

Smrt bývá nejčastěji povaţována za něco smutného, za nutné 
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mínus a trest za hřích. I Starý zákon tak o ní mluví. Nový zákon má ale jiný názor. …a ţádný, kdo ţije a věří ve 

mne, neumře na věky, říká Jeţíš (Jan 11,26). Fyziologický proces se samozřejmě nezmění, zato totálně mění smysl. 

Kdybyste mě milovali, radovali byste se, ţe jdu k Otci, neboť Otec je větší neţ já (Jan 14.28). Pro Jeţíše je smrt 

radostnou událostí a vystihuje ji nádhernou definicí: jít k Otci.  

Ve smrti dosáhne ţivot kulminačního bodu: zanecháváme za sebou všechny malichernosti a bezpodmíneč-

ně se odevzdáme tomu nejpodstatnějšímu. Smrt je poslední a konečnou kapitulací před Bohem, začátkem věčného 

společenství s ním a s ostatními. Ve smrti se konečně vzdáváme všeho svého odporu a svévole. Bez varování nás 

vydává do Boţích rukou. Zemřít znamená konečně dovolit Bohu, aby vzal do rukou celý náš ţivot.  

Nemilujme smrt pro ni samu! Pouze milujeme-li ţivot, dokáţeme zvládnout smysluplně smrt. Jejím smys-

lem je přece ţivot trvající na věky. 

 

Wilfrid Stinissen, I dnes je den Boţí,  

Karmelitánské nakladatelství 2001 
 

 

 

POVÍDKA O HVĚZDIČCE 

 

Stvořil Bůh Hvězdičku. Překrásnou. Hrála si s ostatními hvězdičkami, šťastna v blízkosti Pána. Byla vese-

lá, bystrá a zvídavá. Často, kdyţ se ostatní hvězdičky sesedly kolem Stvořitele, aby poslouchaly jeho vyprávění o 

světě tam dole, sedávala uprostřed nich, pozorně naslouchajíc. 

Jedenkrát se osmělila a zeptala se: „Pane, směla bych chvíli na Zemi a vidět zblízka, jak lidé ţijí?“ Ostatní 

hvězdičky se potichoučku smály a pošťuchovaly v očekávání Pánova pokárání. Ale Pán se na ni váţně zadíval, 

chvíli mlčel a pak k ní promluvil: „Milá Hvězdičko, ty víš, ţe pro mne není nic nemoţné. Rád Ti splním tvé přání. 

Ale musím tě upozornit, ţe dáváš v sázku svůj bezstarostný ţivot a nekonečné štěstí, které zde proţíváš. Ţivot lidí 

není zdaleka tak lehký a dokonale /bezvýhradně/ šťastný jako tady, uprostřed tvých druţek. Hvězdička si dala prs-

tík na čílko, zadumaně pohlédla dolů k zemi a pak prosila znovu.: „ Pane můj, jen na chvíli. „Dobře,“ odpověděl 

Pán, „máš to mít.“ 

I objevila se Hvězdička v podobě malého děťátka v postýlce lidských rodičů. Na cestu ţivotem dostala od 

Pána všechno: maminku, tatínka, bratříčka i malou sestřičku. Lásku rodičů, sourozenců i dům, ve kterém společně 

bydleli. Jako pečeť obdrţela od svého Tvůrce i dar víry. Zdálo se tedy, ţe uţ jí ke štěstí docela nic nechybí. 

Ale měla zakusit opravdu vše, co lidé na Zemi ve svém ţivotě proţívají. Štěstí, strasti i bolest. Jako by se 

smísily všechny klady i zápory lidského ţití, aby daly okusit křehounké Hvězdičce ode všeho. 

Nejen, ţe poznala lásku a smích , ale i pláč, zlobu, hněv, sobectví, nelásku a bolest. Tedy hříchy lidstva, o 

kterých na nebeské výši neměla zdání. Častokrát, hledíc v podvečer vzhůru k nebeské báni plné hvězd, cítila, jak 

mocná je její touha po Pánově náruči, ze které vyšla. V lidském těle nebyla s to pochopit, co ji vábí vzhůru, výš, 

blíţ k nebesům. Ale Pán to věděl. Znal utrpení své malé Hvězdičky. I On velmi touţil sevřít ji opět do své náruče. 

Ve své vševědoucnosti znal míru jejích zkoušek i utrpení. 

Milosrdnou rukou se dotkl své milované Hvězdičky a dovolil, aby i ona svou ručku vloţila v Jeho dlaň a 

vrátila se šťastna do Pánova láskyplného objetí. 

Hvězdáři na Zemi jen suše zaznamenali do svých knih:“Objevila se nová hvězdička, prolétla zemským 

obalem a po dvanácti a půl vteřinách opět zmizela, neznámo kam.“ Opravdu „neznámo?  

 

Napsala babička Marta v den úmrtí své vnučky. 
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Poutní mše svatá ke cti sv. Martina 
se koná v neděli 14. listopadu 2010 ve 14 hodin 

v kapli na Olšanských horách 
 

SRDEČNĚ ZVOU FARNÍCI Z OLŠAN 
 



  

SVATÁ ALŢBĚTA UHERSKÁ 

 
„Sedmnáctého listopadu bude svaté Alţběty, je to státní svá-

tek.“ Tato věta se kdysi objevila v ohláškách v jednom velkoměstském 

kostele. Kněz chtěl zřejmě tímto způsobem upozornit věřící, ţe autobusy a 

tramvaje pojedou podle svátečního jízdního řádu. Bezděky tím vyvolal u 

přemýšlivějších jedinců otázku, proč náš národ takto oslavuje svatou Alţ-

bětu, ţenu, která byla dcerou maďarského krále, narodila se pravděpodob-

ně v Bratislavě, a je velmi ctěna našimi německy mluvícími sousedy 

v Německu a v Rakousku. Proč slavíme den svaté Alţběty jako státní svá-

tek? 

Co nám říká její jméno? Maďarsky Erzsébet, německy Elisabeth, 

v našem jazyce se nazývá buď Alţběta nebo Eliška. Původní forma je 

hebrejská – Elí-šeba – „Můj Bůh přísahal“. Co Bůh přísahal? Co nám chce 

dát a o čem chce, abychom si byli jistí, ţe nám dá? Spásu, vysvobození. 

Bůh svou přísahu splnil v Jeţíši Kristu, v něm nám dal svobodu od otroctví 

hříchu, v něm nám dal nový ţivot. Jaká je správná odpověď člověka na 

Boţí přísahu a její naplnění? Jaká byla odpověď svaté Alţběty? 

V jejím ţivotopise se dočteme, ţe se narodila v roce 1207 jako 

dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manţelky Gertrudy Meranské. Její 

otec rozhodl, ţe se má provdat za durynského vévodu. Proto byla uţ ve 

čtyřech letech odvezena spolu s několika sluţebnými na hrad Wartburk, kde byla vychovávána. Jsou to právě její 

sluţebné, kterým vděčíme za zajímavé podrobnosti z Alţbětina ţivota. Přestoţe o jejím sňatku rozhodli 

z politických důvodů rodiče, mezi ní a jejím budoucím manţelem vzniklo opravdové přátelství. Kdyţ se pak Alţbě-

ta ve čtrnácti letech za vévodu Ludvíka IV. provdala, stalo se toto přátelství základem upřímné manţelské lásky, 

proţívané v duchu víry a touhy plnit vůli Boţí. Alţběta nepřijímala rozhodnutí, které za ni učinil někdo jiný, jako 

něco, co by omezovalo její svobodu. Naopak, dokázala se chopit dané příleţitosti a s radostí se svobodně rozhod-

nout pro lásku. Alţběta svou zboţností pomáhala manţelovi vidět nadpřirozené hodnoty, on pak ji chránil a podpo-

roval její dobročinnost. 

Nestyděla se projevovat svou náklonnost vůči manţelovi ani veřejně, ale také se nebála poukázat na to, 

v čem s ním nesouhlasila. Své postavení vévodkyně brala odpovědně, ale s pokorou. Byl jí velmi proti mysli rozpor 

mezi tím, jak byly křesťanské zásady hlásány, a tím, jak byly uplatňovány v praxi. Alţběta se ve svém ţivotě vţdy 

snaţila o důsledné plnění Boţího zákona, nesníţila se ke kompromisu se zlem, s hříchem. Jednou, kdyţ přišla do 

kostela, poloţila svůj diadém pod kříţ a padla tváří k zemi. Tchyně jí toto gesto vytkla. Alţběta odpověděla: „Jak 

mohu já, ubohé stvoření, nosit korunu pozemské důstojnosti, kdyţ vidím svého Krále, Jeţíše, korunovaného tr-

ním?“ Při hostinách, které pořádal její manţel, se vţdy přesvědčovala, zda jídlo pochází z jeho právoplatného ma-

jetku. Odmítala jíst pokrmy, které byly získány nepoctivým způsobem. Zasazovala se o to, aby se vyplácelo od-

škodné těm, kteří utrpěli násilí. Můţe být příkladem pro ty, kteří zastávají odpovědné úřady ve společnosti. Autori-

ta se má uplatňovat spravedlivě a s láskou, s ohledem na dobro všech. 

Uţ od malička cítila Alţběta zvláštní přitaţlivost k lidem potřebným, zvláště chudým. S podporou manţela 

konala skutky milosrdenství, rozdávala potraviny, oděvy, navštěvovala chudé, starala se o nemocné, pohřbívala 

mrtvé. Legenda podává zprávu o zázraku s růţemi. Kdyţ prý jednou nesla Alţběta chléb chudým, potkala svého 

manţela, a ten se jí ptal, co nese v koši. Odhrnula přikrývku,  a v koši se místo chleba ukázaly nádherné růţe. Proto 

bývá svatá Alţběta znázorňována s růţemi. Láska k chudým byla posílena setkáním Alţběty s odkazem svatého 

Františka z Assisi, jehoţ Menší bratři začali v roce 1222 působit také v Durynsku. Alţběta podporovala jejich čin-

nost a svěřila se jejich duchovnímu vedení. 

V roce 1227 se Alţbětin manţel Ludvík IV. připojil ke kříţové výpravě Fridricha II. Ještě před naloděním 

v Itálii zemřel na mor. Pro Alţbětu byla jeho smrt velkou zkouškou. Příbuzní, kteří se hádali o Ludvíkovo panství, 

vyhnali Alţbětu z hradu Wartburku. Vzali jí všechny tři syny a převzali je do své péče. Z Alţběty se stala ţebračka, 

putovala po vesnicích a pomáhala těm, kdo ji chtěli přijmout. Snášela všechna tato příkoří s vnitřní svobodou, trpě-

livostí, vírou a oddaností Bohu. Nakonec se rodinné záleţitosti sice urovnaly, ale to uţ Alţbětě nezabránilo v jejím 

rozhodnutí zcela se zasvětit Bohu a sluţbě chudým a následovat duchovní odkaz světce z Assisi. Její duchovní 

vůdce bratr Konrád z Marburku o tom podává zprávu: „Na Velký pátek roku 1228 se Alţběta s rukama poloţený-

ma na oltáři v kapli svého města Eisenachu, které přijalo Menší bratry, za přítomnosti několika z nich zřekla vlastní 

vůle a všech světských marností. Chtěla se zříci také všeho majetku, ale odradil jsem ji od toho z lásky k chudým. 

Krátce na to nechala zbudovat hospic, shromáţdila všechny nemocné a nemohoucí, a sama slouţila u stolu těm 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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nejuboţejším a nejopuštěnějším. Kdyţ jsem jí to vytknul, Alţběta mi odpo-

věděla, ţe od chudých obdrţela zvláštní milost a pokoru“. 

Bratr Konrád píše i o jejím vztahu k Bohu: „Přes tuto její činnost – 

říkám to před Bohem – jsem málokdy viděl ţenu, která by byla víc kontem-

plativní. Vţdyť některé řeholnice a řeholníci viděli velmi často, kdyţ se 

vracela od vnitřní modlitby, jak její tvář podivuhodně zářila a z očí jí vychá-

zely jakoby sluneční paprsky.“ Je-li láska k Bohu pravá, vţdy vede k lásce a 

sluţbě lidem. A sluţba bliţním, je-li pravá, nás dovede k patření na Boha, 

k pravému kontemplativnímu ţivotu. 

Aţ do konce ţivota pak Alţběta ţila v hospici, který zaloţila, slou-

ţila nemocným a pečovala o umírající. Nezdráhala se poslouţit jim ve všem. 

Podle svědectví očitých svědků prý svým nemocným také umývala a česala 

vlasy. Dvě ze sluţebných, které s ní kdysi přišly do Durynska, jí zůstaly 

věrné aţ do konce, připojily se k ní i v její sluţbě. Spolu s Alţbětou a 

s dalšími přítelkyněmi vytvořily františkánskou řeholní komunitu milosrd-

ných sester. V listopadu roku 1231 těţce onemocněla. Přišlo ji navštívit 

obrovské mnoţství lidí. Poslední chvíle však chtěla strávit v samotě s Bo-

hem. Zemřela 17. listopadu 1231. Papeţ Řehoř IX. ji uţ v roce 1235 prohlá-

sil za svatou. 

Co tedy můţe mít společného svatá Alţběta a státní svátek, který 

má oficiální název „Den boje za svobodu a demokracii“? Moţná to, ţe svatá 

Alţběta Uherská byla příbuznou svaté Aneţky České, která – jak pevně 

věřím – nám moţnost ţít ve svobodě a demokracii vyprosila. Moţná to, ţe 

sama Alţběta byla člověkem vnitřně zcela svobodným, ţe se nenechala omezit okolnostmi, které nemohla změnit, 

ale ţe se také svým laskavým a trpělivým způsobem vytrvale snaţila napravovat malé i větší nespravedlnosti, se 

kterými se setkávala. Ţe svou láskou pomáhala lidem nejen z bídy a opuštěnosti, ale ţe jim také pomáhala najít 

Boha a radost, která je větší neţ bída a utrpení. A moţná i to, ţe nás svým příkladem učí, ţe svoboda a demokracie 

nám samy nespadnou do klína, ţe je potřeba se o dobro a svobodu snaţit. A někdy je to opravdu obtíţný boj. Pře-

devším boj se sebou samým, boj o dobro v nás samých, v našich rodinách, v našich společenstvích, i v našem měs-

tě, v našem státě. Alţběta nám ukazuje, ţe je moţné zvítězit, ţe je moţné si nejen udrţet vnitřní svobodu za všech 

okolností, ale ţe je moţné pomáhat k osvobození i druhým. Něco to stojí, ale je-li naše láska pravá, jednoho dne 

zjistíme, ţe drţíme v rukou růţe. 

 

Sestra Diana 

 

 
VĚŘÍM… V STVOŘITELE NEBE A ZEMĚ 
 

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ (1Moj 

1, 1) Tak začíná Písmo svaté. První informace Boţí-

ho Slova, která je předaná člověku, zní: „Bůh je za-

čátkem všeho!“ To je také jeden ze základů víry. Je 

to myšlenka, která nás překračuje a která také doka-

zuje, ţe člověk není obyčejnou bytostí, která je jen 

umístěná ve světě. Člověk mající moţnost ptát se na 

příčinu a důvod existence světa, na sebe, na budouc-

nost, na štěstí (různá štěstí), překračuje hranice tohoto 

světa. Není to nejhezčí důkaz Boţí existence? Člo-

věk…, člověk – obdivuhodné a výjimečné stvoření v 

tomto světě, jiné neţ všechno ostatní, je „Něco“…, 

„Někdo“ (cítíme subtilní rozdíl těchto pojmů), co 

vlastní vevnitř jakýsi Boţí prvek, část nesmrtelnosti, 

část věčnosti a moudrosti jakoby ne z tohoto světa. O 

tom také mluví Bible, rovněţ ve svém počátku, 

v knize Genesis: „Učiňme člověka, aby byl naším 

obrazem podle naší podoby.“ (1Moj 1, 26) To o nás 

říká Bůh. Nejsou to aţ děsivá slova…? Člověk je 

obrazem Boha, podobným Bohu, Boţím stvořením. 

Bůh to neříká o kočce, opici či dinosaurovi, říká to 

jen o člověku. Člověk, i kdyţ odporuje a nesouhlasí 

s Bohem, nepřijímá Boţí přítomnost nebo ji nepo-

znává, tak je, ať si to přeje, nebo ne, Boţím stvoře-

ním, vrcholem Boţího stvoření. Podívejme se, vţdyť 

jen my lidé máme jinde nevídané „Boţí vlastnosti“ a 

podle toho, kde čerpáme prameny k inspiraci, „po-

kračujeme“ v tvoření světa. Děláme to špatně nebo 

skvěle, ale děláme… Čím přece je celá lidská civili-

zace, kultura, technika, politické a společenské sys-

témy, umění a věda? My, lidé, také stále tvoříme 

„nebe a zemi“. A moţná i více neţ Bůh , mnohdy 

tvoříme i „peklo“. Svoboda - toto je právě ten první 

Boţí dar, který vlastní člověk a nikde jinde v celém 

světě se nevyskytuje. Člověk má svobodu, mnohdy 
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omezenou, ale vţdycky z ní něco má, alespoň na dně 

srdce. Se svobodou vţdy souvisí ještě jedna věc – 

lidská důstojnost.  

V kolika dnech Pán Bůh stvořil svět? Bible 

nám říká, ţe v šesti (plus jeden). Věda o evoluci a 

kosmu mluví o miliardách let. Kosmologie nám říká 

o „velkém třesku“ a Darwin hovoří o evoluci druhů. 

Co je pravda? Má pravdu 

Bible, nebo moderní věda? 

Především není pravda, ţe 

Bůh stvořil svět za šest či 

sedm dni. Podívejme se po-

řádně do Bible. První verš 

nám říká: „Na počátku stvořil 

Bůh nebe a zemi.“ (1Moj 1, 

1) Znamená to, ţe Pán Bůh 

stvořil svět v jednom oka-

mţiku, nehrál si na pískovišti 

šest dnů a pak unavený odpo-

číval. Kniha Genesis nám 

neukazuje způsob vzniku 

světa, protoţe Písmo Svaté není příručkou 

o astronomii, biologii a fyzice. Písmo Svaté je knihou 

teologickou, která nám vypráví o Bohu, o Boţím 

působení ve světě a dějinách a také je příběhem ţivo-

ta konkrétních lidí a společenství s Bohem. Částečně 

je dobrým záznamem dějin, ale pamatujme, ţe existu-

je něco takového jako literární druhy. Ne všechno je 

jednoduchým sepsáním dějin. Stejně tak popis stvo-

ření světa není historickým uchopením stvoření. Je 

jen literární představou biblického autora sepsanou 

na základě vnuknutí Ducha Svatého. Všechny infor-

mace, které ukazují pravdu o Bohu a také člověku 

jako Boţím stvoření, jsou aktuální dodnes a budou 

aktuální provţdy. Obraz stvoření je ale lidský, ukazu-

je stav vědy, představu o stvoření světa na základě 

vývoje vědy v 6. století před Kristem, kdy byl tento 

text napsán. V tom smyslu je Bible i knihou, která 

hovoří o vědě, ale na úrovni doby, kdy byla sepsaná. 

Pravdy víry, které jsou obsaţené v knize Genesis, 

jsou ale neměnitelné. Divíme se, jak to je moţné. Ale 

přece Duch Svatý funguje vţdy, v kaţdé době a kul-

tuře a přichází k člověku s danou inteligencí, vědo-

mostmi a vzděláním. Bůh vchází do našich ţivotů. 

Takových, jaké jsou… - omezených.  Přece i Jeţíš 

přijal lidské omezení a mnohé nevěděl. Znal svět 

svojí doby. Jestliţe poloţíme teologovi otázku, zda 

Jeţíš věděl o evoluci, o velkém třesku anebo uměl 

hovořit anglicky, samozřejmě odpoví, ţe ne. Stejně 

tak ani my nevíme, nakolik jsou dnešní hypotézy o 

světě, jeho vzniku a vývoji 

správné. Příští generace se 

mohou smát našim součas-

ným poznatkům.  

Problém stvoření je 

ještě sloţitější a má mnoho 

dalších aspektů. Biblisté 

našli v Bibli dvě vrstvy 

příběhu o stvoření, obě se 

pěkně doplňují. Mnoho 

staletí jsme o tom neměli 

tušení. Mnozí se ptají na 

vznik zla, kdo za ně zodpo-

vídá. Otázka, odkud se vzal 

onen „had“ v ráji, jestli ho Bůh chtěl nebo nechtěl, 

stvořil nebo nestvořil, je velice zajímavá. I tyto otáz-

ky mají svou odpověď nějak omezenou lidským po-

znáním, třeba nedokonalou. Nejvíce ale mám rád 

otázku na samotného Boha. Občas ji kladou malé děti 

v katechezi: „Pán Bůh stvořil nebe a zemi. Ale kdo 

stvořil Pána Boha?“ U příleţitosti této otázky si uvě-

domuji, jak velice jsme omezení „světem“ a nejsme 

schopní odtrhnout se od „země“ a vznést se k Boţím 

dimenzím myšlení a poznání. Ale samo poloţení této 

otázky uţ svědčí o výjimečnosti lidské bytosti. Člo-

věk je schopný uvaţovat o své existenci, má schop-

nost „vidět dále“… této schopnosti říkáme „filozofo-

vání“. Člověk, i kdyţ je stvořen jako podobný Bohu, 

se nedokáţe odvázat od měřítek tohoto světa, měřítek 

prostoru a času. Bůh je od toho osvobozen, Bůh je 

nad tím, je „jiný“. Proto zůstáváme v rozpoloţení 

mezi nebem a zemí. Do toho prostoru a času nás po-

stavil Pán a tady se uskutečňuje smysl našeho ţivota, 

hledání a poznávání.  

 

P. Paweł Zaczyk 
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Drazí čtenáři! 

V době uzávěrky minulého čísla časopisu se zdálo, ţe jsme zdárně ukončili rozhovory se všemi kněţí-

mi děkanátu. Udělali jsme společnou kněţskou fotografii a do „Křesla pro hosta“ jsme se rozhodli pozvat 

postupně zasvěcené osoby pocházející z farností našeho děkanátu. Chceme je vţdycky poţádat také o to, aby 

nám napsali o „světci svého srdce“. Jako první jsme oslovili sestru Dianu Kopřivovou, dominikánku pochá-

zející ze Šumperka a jsme jí velmi vděční za ochotnou spolupráci.  

Jenţe brzy nastálo milé překvapení: nečekaně do šumperského děkanátu přibyl další kněz, P. Franti-

šek Janíček, který se stal kaplanem v Hanušovicích. Je třeba, aby se nám představil, a tak máme tu rozhovory 

hned dva. Srdečně zveme k setkání s otcem Františkem a setrou Dianou.  

 



 

 

P. FRANTIŠEK JANÍČEK 
 

 

I přesto, ţe kaplanská místa jsou uţ dávno obsazená, ve farnosti 

Hanušovice byla učiněna výjimka, a Vy na místo kaplana nastupujete aţ nyní. Jak k tomu došlo?  

Mým předchozím kněţským působištěm byla svitavská farnost. Tam jsem působil deset let. Arcibiskup Jan Graub-

ner učinil tento neobvyklý krok zřejmě proto, ţe potřeboval k otci Petrovi - do farnosti Hanušovice a okolí -  posilu. 

Neţádal jsem o tuto změnu. Ve Svitavách se mi líbilo. Při svě-

cení jsem však svému biskupovi a jeho nástupcům sliboval úctu 

a poslušnost. My kněţí jsme jako vojáci – kam nás pošlou, tam 

jdeme, a s radostí. 

 

Můţete se nám trošku představit – kolik máte let, odkud po-

cházíte, něco o Vaší rodině a tak. 

Jmenuji se František Janíček, je mi 52 let a narodil jsem se ve 

Šternberku. Moji rodiče uţ zemřeli. Mám 7 sourozenců -  3 

sestry a 4 bratry. Mí sourozenci uţ mají své rodiny a svá povo-

lání. 

 

Je farnost Hanušovice Vaší první farností, nebo jste uţ někde 

působil? 

Jiţ jsem působil na pěti místech. Svoji jáhenskou sluţbu jsem začal u svatého Michala v Olomouci. Byla to krásná 

léta pod vedením otce Jaroslava. Po dvou letech jsem byl vysvěcen na kněze. První kaplanské místo jsem dostal ve 

Svitavách. Vzpomínám s vděčností na zdejšího faráře Václava a zdejší farníky. Dále jsem - uţ jako farář -  působil 

v Senici na Hané. Zde na mě čekalo hodně práce -  výpomoc starším spolubratřím a hlavně oprava kostela. Na tato 

léta vzpomínám v dobrém, zvláště na pomoc farníků v pastorační sluţbě. Po záplavách a vyčerpání finančních pro-

středků jsem poţádal otce Jaroslava Studeného o pomoc s dokončením oprav kostela. Podmínkou bylo, ţe se stanu 

rok kaplanem. Coţ jsem s radostí přijal. Hlavně, ţe se vyhlídka na brzkou opravu kostela stala reálnou. Dalším 

mým působištěm byl Starý Hrozenkov. Zde jsem byl jeden rok. Na Kopanice mám opravdu pěkné vzpomínky, je 

tam krásný kraj a dobří lidé. Jako kaplan jsem poté působil u otce Oldřicha Ulmana ve Vsetíně na Valašsku. Moje 

poslední místo byly opět Svitavy, kde jsem působil, jak bylo řečeno, deset let. Vţdy, kdyţ jsem končil nějaké ob-

dobí, říkal jsem svým farníkům: 

„My se přece neloučíme, jsme křesťané a jsme společně spojeni především u oltáře Páně. Naše telefonování, dopi-

sování, to jsou pro nás mše svaté. Tam odevzdávejme své starosti, radosti, kříţe, bolesti - přímo Pánu Jeţíši. I kdyţ 

budeme na kilometry vzdáleni, můţeme se setkávat při mši svaté. Mějte v úctě své kněze, poslouchejte je.“ 

 

Hanušovice jsou městečko spíše menší a zapadlejší. Máte nějaká očekávání a plány právě zde? 

Do Hanušovic jsem nastoupil dle dekretu otce arcibiskupa 1. října. Hanušovice jsou sice malé, ale krásné městečko 

mezi horami. Kdyţ jsme se potkali se starostou Hanušovic, řekl jsem mu: 

„Je to krásné místo, hlavně hory. Společně s otcem Petrem se k tomu budeme snaţit zkrášlovat i lidská srdce.“ 

Plány jsou u Pána, my je máme objevovat, odhalovat a uskutečňovat…   

 

Jaká byla Vaše cesta ke kněţství? 

Nemohu přesně říct ani hodinu ani den, kdy jsem se ke kněţství rozhodl. Vše k tomuto rozhodnutí směřovalo po-

stupně. Děkuji rodičům a sourozencům za jejich příklad víry a pomoc. A také kněţím, těm místním, i těm blízkým, 

především za jejich vzorný příklad kněze – sluţebníka. Před nástupem do kněţské sluţby jsem vykonal pouť 

k Panně Marii na Svatý Hostýn. Zde jsem se rozhodl, ţe vojna bude zkouškou mé svobodné volby pro kněţství. Po 

vojně jsem nastoupil do kněţského semináře. Jsem si rovněţ vědom, jak velký význam mají modlitby věřících, 

kteří je s důvěrou obětují za kněţská a řeholní povolání, a především jejich skryté oběti. Otcové biskupové říkají, 

ţe je dost povolání ke kněţství, ale ne všichni na ně dokáţou odpovědět.  

 

A co patří k Vašim zájmům? 

Mám různé koníčky, např. mě baví práce na zahradě, sport, výlety do přírody. Ale to vše je podřízeno pastorační 

sluţbě, ona je tím koníčkem největším. 
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Kdybyste měl vybrat z velkého počtu světců jediného, který by to byl a proč? 

Pro mě je to Panna Maria. Panna Maria nás vede k setkání s Kristem. A společenství svatých nám ukazuje na Boţí 

krásu a dokonalost. Jako rozkvetlá louka má mnoho květin a kaţdá je jiná, tak svatí následují Krista v různých 

ctnostech a jsou pro nás příkladem a povzbuzením k jeho následování. 

 

Co byste chtěl vzkázat Vašim novým farníkům a čtenářům našeho děkanátního časopisu? 

K nebi kráčíme spolu, i kdyţ v různých povoláních. V souladu s Boţím plánem máme ujít kus cesty v pozemském 

ţivotě společně a prokazovat si vzájemně sluţbu lásky – dobrým slovem, modlitbou, obětí, odpuštěním, dobrým 

příkladem, snášením se navzájem v lásce, v kříţi, bolesti. A nevíme, kolik dní nebo roků si budeme moci vzájemně 

pomáhat a snaţit se cestu k  Bohu také ukazovat bratřím a sestrám kolem nás. 

 

 

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

NNAA  ZZÁÁVVĚĚRR  CCYYKKLLUU  RROOZZHHOOVVOORRŮŮ  DDĚĚKKAANNÁÁTTNNÍÍ  KKNNĚĚŢŢSSKKÉÉ  FFOOTTOO……  
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NNaaššeehhoo  lliissttooppaaddoovvééhhoo  dděěkkaannááttnnííhhoo  sseettkkáánníí  kknněěţţíí,,  kktteerréé  bbuuddee  2255..1111..  vv  HHaannuuššoovviiccíícchh  ssee  zzúúččaassttnníí  

OOTTEECC  AARRCCIIBBIISSKKUUPP  JJAANN  GGRRAAUUBBNNEERR..  
  

ZZaaččnneemmee  mmššíí  ssvvaattoouu  vv  99..3300  hhoodd..  vv  kkaappllii  OObběěttoovváánníí  PPaannnnyy  MMaarriiee  zzaa  vvššeecchhnnyy  zzeemmřřeelléé  kknněězzee,,    

kktteeřříí  ppoocchháázzeellii  nneebboo  pprraaccoovvaallii  vv  ššuummppeerrsskkéémm  dděěkkaannááttuu..  PPaakk  bbuuddee  ppookkrraaččoovvaatt  pprraaccoovvnníí  sseettkkáánníí  nnaa  ffaařřee..      
  

KK  ÚÚČČAASSTTII  NNAA  MMŠŠII  SSVVAATTÉÉ  SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZVVEEMMEE  VVŠŠEECCHHNNYY  VVĚĚŘŘÍÍCCÍÍ    

NNEEJJEENN  ZZ  HHAANNUUŠŠOOVVIICC,,  AALLEE  ––  DDLLEE  MMOOŢŢNNOOSSTTÍÍ  ––  ZZ  CCEELLÉÉHHOO  DDĚĚKKAANNÁÁTTUU..    



SESTRA MARIE DIANA ELIŠKA KOPŘIVOVÁ OP 
 

 

Na tento rozhovor jsem se velice těšila. S Eliškou se 

znám uţ dlouho, od dob, kdy jako mladá holka, jak sama 

říká, „bývala vidět ve farnosti téměř při všech aktivi-

tách“. Vţdy jsem ji vnímala jako osobu velmi pozitivní, 

milou a energickou. I přesto (nebo právě proto?) mě 

překvapila zpráva, ţe se Eliška stala mniškou. Aţ mno-

hem později, kdy jsem se s mnohými řádovými sestrami 

setkala osobně, jsem pochopila, ţe rozhodnutí 

k takovému kroku nepramení jen z touhy po ţivotě mod-

litby stranou světa či z touhy obětovat se, ale především 

z veliké, převeliké lásky k Bohu, a Boha k člověku. Eliška 

se stala dominikánskou mniškou v klášteře v Praze-

Lysolajích, pro úplnost – celý název kláštera jako orga-

nizace je Klášter mnišek Kazatelského řádu. O tom, ţe to 

i v přísně kontemplativním klášteře nemusí vypadat jako 

ve středověku, svědčí i to, ţe náš rozhovor jsme vedly 

virtuálně – prostřednictvím mailu. 

 

 
Eliško, Diano – (nevím, jaké oslovení je lepší?), mnozí 

z naší farnosti Tě znají jako mladou, usměvavou hol-

ku, která se po studiích stala řádovou setrou. Je ale 

moţné, ţe někteří čtenáři nevědí, o koho jde. Předsta-

vila by ses jim několika slovy (odkud pocházíš, pár slov 

o Tvé rodině, studiu a tak)? 

Mé křestní jméno je Eliška, příjmení Kopřivová, při 

vstupu do řádu jsem dostala jméno Diana po domini-

kánské světici ze začátku 13. století. (Všechna oslovení 

jsou stejně dobrá, ale to jen tak na okraj, kdyţ se ptáš.) 

Pocházím ze Šumperka, z věřící rodiny. Polovinu ţivota 

jsem v Šumperku proţila, a společenství místní církve 

vţdycky hrálo v mém ţivotě podstatnou roli. Děkuji 

Bohu za rodiče, kteří mě vychovali ve víře, učili mě 

modlitbě a ţivotu s Bohem především svým vlastním 

příkladem. Do ţivota farnosti jsem se zapojovala zcela 

samozřejmě, a to uţ od raného dětství. Nejprve tím, ţe 

jsem při bohosluţbách zlobila. 

Později přišel do farnosti otec Petr Hrubiš, kterému 

vděčím za velmi mnoho. Nám, dětem a mládeţi, věno-

val mnoho času a energie. V době, kdy nad téměř kaţ-

dou náboţenskou aktivitou visel paragraf o maření stát-

ního dozoru nad církvemi, nás neúnavně podporoval 

v tom, abychom se jednak zapojovali do sluţeb liturgic-

kých, ale abychom se nebáli scházet se i mimo kostel, 

abychom se za svoji víru nestyděli. A zapojoval nás i do 

konkrétní sluţby potřebným. V té době jsem bývala 

vidět ve farnosti téměř při všech aktivitách. 

Po maturitě jsem odešla na vysokou školu do Prahy a 

tam uţ jsem zůstala, protoţe uţ během studia (tedy ne 

aţ po) jsem se stala řeholní sestrou, mniškou. V roce 

1990 jsem sloţila řeholní sliby. Nějakou dobu jsem 

ještě jezdívala do Šumperka pravidelně, později uţ jen 

zřídka. Uţ jako sestra v hábitu jsem dostudovala che-

mii, pak jsem byla také komunitou vyslána studovat 

teologii. 

Klášter je moje rodina a moje společenství. Jsem domi-

nikánka, mniška. Mým hlavním úkolem je modlitba. 

Jiní mluví o Bohu s lidmi, mnišky mluví s Bohem o 

lidech. Moje komunita je velmi mladá. Velkým příno-

sem bylo to, ţe jsme mohly začít nosit hábit a ţít náš 

řeholní ţivot veřejně. Zatím ještě stále ţijeme 

v provizorních podmínkách, v rozšířeném rodinném 

domku na okraji Prahy. Usilujeme o stavbu nové budo-

vy, abychom mohly lépe plnit naše poslání. Ale i z naší 

velmi krátké zkušenosti víme, ţe podstata zasvěcení 

nespočívá ani v hábitu ani v krásné klášterní budově. 

 

Jak se to tak přihodí, ţe se mladé děvče stane řádovou 

sestrou? 

Nevím, jestli se ptáš obecně nebo konkrétně na můj 

případ. Znám mnoho desítek řádových sester, a znám 

mnoho desítek způsobů, jak „se to přihodilo“. Pán Bůh 

má velice různé způsoby, jak člověka přimět k tomu, 

aby si vybral přesně to, k čemu byl stvořen (a k čemu se 

taky proto nejvíc hodí). 

Pokud se ptáš na můj „případ“, tak mně „se to přihodi-

lo“ uţ během studia, ještě v době socialismu, kdy svo-

bodná činnost řádů nebyla moţná. Oficiálně existovalo 

několik hlídaných středisek, pokud moţno co nejméně 

přístupných, kde byly soustředěny řeholnice, kterým 

ovšem nebylo umoţněno přijímat nové sestry. Některé 

řeholní řády ovšem mladé členy a členky přijímaly 

tajně. A ten, kdo se o tom měl dozvědět, ten se o tom 

dozvěděl. 

Já jsem se s tajnými dominikány potkala na vysoko-

školských kolejích. Do společenství, do kterého jsem 

byla pozvána, docházel jeden tajně vysvěcený kněz, 

řeholník, bylo tu několik sester, jeden bratr, který se 

tajně připravoval na kněţství, a několik věřících, kteří 

se k dominikánské rodině chtěli připojit jako laici – dřív 

se těmto společenstvím říkalo třetí řád. Do společenství 
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mě přivedl chlapec, se kterým jsem chodila, a který se 

sám chtěl stát terciářem. Díky němu jsem poznala rodi-

nu svatého Dominika, dominikánskou spiritualitu, touhu 

po spáse všech. Velice brzy jsem rozeznala, ţe tento 

způsob ţivota je to, k čemu jsem byla stvořená a po čem 

touţím. Ale také jsem zjistila, ţe touto cestou nemám jít 

spolu s manţelem v rodině, ale v komunitě sester. A 

v té teď ţiju. Šťastně. 

 

Jsi v dominikánském řádu, co ovlivnilo Tvůj výběr? 

Proč právě dominikáni? 

Výběr? On to byl především výběr Boţí, ţe jsem domi-

nikány potkala. Ale je pravda, ţe dominikánská spiri-

tualita odpovídá tomu, jak jsem „udělaná“. Sama jsem 

si nevybírala, spíš jsem se po seznámení s řádem učila, 

čím můţe dominikánský způsob křesťanského ţivota 

být přínosem. 

Hlavním posláním našeho řádu je spása všech. A cestou 

k tomuto cíli je snaha poznat Boha, poznat, co nám Bůh 

o sobě říká, poznat a přijmout radostnou zvěst. A pak ji 

dávat dál. Dominikánská spiritualita je kristocentrická. 

Bůh sám se vtělil, dal se nám, abychom ho poznali a 

abychom skrze něho došli ke spáse, k vysvobození. My 

máme tuto spásu poznat, přijmout ji a nést ji dál dru-

hým. Těmi konkrétními prostředky jsou modlitba, stu-

dium, společenství a naše společné poslání předávat 

Slovo Boţí. 

 

Klášter, v kterém jsi, je svým zaměřením kontempla-

tivní. Asi by mnohé zajímalo, jaký je denní řád v řádu 

s takovým přívlastkem? 

Ano, to opravdu zajímá většinu lidí, v kolik vstáváme, 

kolik hodin denně se modlíme. Ve všední den začíná 

náš společný program v šest hodin, to není tak strašné, 

ne? Trapisti to mají horší. Podrobný rozpis (pro toho, 

koho to zajímá) je na internetu: 

www.moniales.praha.op.cz. Kostru našeho denního 

programu tvoří společné modlitby v kapli. Je to celý 

běh denního oficia – breviář, kromě toho se společně 

denně modlíme růţenec. To jsou asi tak tři hodiny den-

ně, kdyţ jsou modlitby slavnostní, trvají o něco déle. 

Pak jsou také vyhrazené doby pro soukromou modlitbu 

a pro adoraci před Nejsvětější svátostí. Adoraci a sou-

kromé modlitbě věnuje kaţdá sestra asi tak dvě hodiny 

denně.  

V refektáři (to je starobylý mnišský název pro jídelnu) 

se scházíme ke společnému jídlu, které začínáme a za-

končujeme společnou modlitbou. Při jídle si nepovídá-

me, ale nasloucháme tomu, co se (opět podle mnišské 

tradice) předčítá. Nejprve úryvek z Písma a pak buď 

knihu, nebo posloucháme nějakou nahrávku (např. vysí-

lání zpráv Vatikánského rádia). 

Během kaţdého dne máme také čas na studium. Kaţdá 

sestra studuje podle svých moţností a schopností, snaţí 

se poznávat Boha a všechno to, co s ním souvisí. Často 

také míváme přednášky, většinou z biblistiky nebo ji-

ných teologických oborů. V tomto je pro náš klášter 

poţehnáním, ţe za kopcem, deset minut autobusem, je 

teologická fakulta a kněţský seminář. 

Také máme kaţdý den dost času na odpočinek – jak na 

spánek, tak na aktivní odpočinek, na popovídání si mezi 

sebou. Náš společný program končí modlitbou komple-

táře mezi osmou a půl devátou večer. Doba od konce 

poslední modlitby do začátku ranních modliteb příštího 

dne se podle tradice nazývá dobou hlubokého mlčení. Je 

to doba určená především k odpočinku, ale je moţné ji 

vyuţít pro osobní modlitbu, je moţné si něco přečíst. 

Někdy je nutné ještě sednout k počítači a něco dodělat 

(dopsat článek do děkanátního časopisu apod.). 

 

Čím by právě Váš klášter mohl oslovit současná mladá 

děvčata? 

To bych taky ráda věděla. Z čistě lidského hlediska je 

klášter dost nezajímavé místo. Aby někdo mohl pocho-

pit, k čemu jsou takové kláštery dobré, nebo dokonce 

aby si někdo přál se k takovému ţivotnímu stylu připo-

jit, tak nutně musí být věřící. Musí věřit, ţe modlitba je 

reálná, ţe působí, ţe má sílu. Někomu se mohou líbit 

naše středověké hábity, někomu zpěv gregoriánského 

chorálu, ale to jsou všechno vnější věci. Lidé se zajímají 

o to, jaké druhy práce děláme, ţe tkáme, vyšíváme, 

překládáme… To sice je náplň našeho dne, ale není to 

podstatou našeho poslání. Naším hlavním úkolem a naší 

sluţbou pro církev a pro svět je modlitba. 

Jednak jsou to oficiální modlitby církve. To, ţe se mod-

líme celý breviář, je nejen povinnost, je to i naše sta-

vovská výsada. A i kdyţ třeba jedna sestra leţí nemocná 

nebo jiná něco zařizuje, tak komunita se modlí, a modlí 

se spolu s církví, za církev, pro církev. Tyto společné 

modlitby nutně musejí vycházet z osobní modlitby kaţ-

dé sestry, z reálného vztahu k Bohu. Papeţ Benedikt o 

tom mluví velmi často, ţe všichni křesťané by se měli 

snaţit ţít v důvěrném přátelství s Jeţíšem Kristem. A 

toto přátelství se ţiví a udrţuje denní osobní modlitbou, 

četbou a rozjímáním Boţího Slova. To platí pro všech-

ny, ale pro osoby zasvěcené – kněze, řeholníky a řehol-

nice – zvlášť. Ţivot mnišek s modlitbou stojí a padá. 

V našem ţivotě není aţ tak důleţité, co děláme, ale je 

Tam&Tam -  Číslo 8, Ročník 1, Listopad 2010                                                                                  Strana  11

                                                                                      

 

http://www.moniales.praha.op.cz/


důleţité, jak se modlíme. Mnoho lidí nás prosí o mod-

litbu. I to je pro nás povzbuzením. A vţdycky je velkou 

radostí, kdyţ nám někdo přijde za naše modlitby podě-

kovat. 

Ale to jsem vlastně neodpověděla na Tvoji otázku. Ţi-

vot v našem klášteře můţe být přitaţlivý pro ţeny 

mladé duchem, které jsou ochotné vsadit všechno na 

kartu víry, dát se k dispozici Bohu a nečekat za to ani 

lidskou chválu ani odměnu v tomto ţivotě. Ţeny, které 

se nebojí těţkostí společného ţivota v malé uzavřené 

komunitě. Ţeny, které se chtějí modlit, které se chtějí 

stále dál učit modlit se. Kaţdý způsob ţivota v církvi je 

přitaţlivý pro toho, komu Bůh tuto přitaţlivost do srdce 

vloţil, koho Bůh k takovému způsobu ţivota volá. 

 

Proţívala jsi někdy chvíle pochybností, nebo dokonce 

pocity, ţe ses ve své volbě stát se řádovou sestrou mýli-

la? 

Myslím si, ţe ţivot bez pochybností by byl velmi po-

divný, nemocný. Samozřejmě, ţe pochybnosti přicháze-

ly, přicházejí a asi budou přicházet aţ do konce. Říká 

se, ţe co nic nestojí, za nic nestojí. Ve vztahu k Bohu je 

to jako v kterémkoli jiném vztahu. Je potřeba dát tomu 

druhému najevo, ţe mi stojí za to, ţe mi kvůli němu 

není zatěţko překonat nějakou překáţku. Vţdycky, 

kdyţ nějaká taková pochybnost přijde, tak se snaţím si 

ji vyloţit jako otázku, kterou mi klade můj ţivotní part-

ner – Jeţíš: „Opravdu o mě stojíš? Stojí ti to za to, abys 

se mnou ţila?“ A pak uţ je odpověď jasná, i kdyţ třeba 

ne jednoduchá. Radostí v ţivotě s Bohem je mnohem 

víc neţ těch těţkostí. A za těch dvacet let musím říct, 

opravdu to stálo a stojí za to. Rozhodně to nebyl omyl. 

Byl a je to příběh šťastné lásky. 

A nedá se srovnávat. Ţivot v manţelství a povolání 

k rodičovství přinášejí mnoho radostí, ale taky přinášejí 

hodně bolesti. Je mnoho lidí, kterým se nenaplnily je-

jich představy o ţivotě. Nečekaná nemoc, smrt nebo 

odchod partnera, neplodnost, nejrůznější problémy 

s dětmi, existenční problémy. Tím, ţe se řeholník, ře-

holnice zříká obvyklého rodinného ţivota, se nejenom 

dává k dispozici pro sluţbu všem, ale také tím bere na 

sebe solidaritu s těmi, kteří by rodinným ţivotem ţít 

chtěli a nemohou. 

 

Jaké jsou Tvé současné záliby? Máš na ně prostor a 

čas? 

Odpočinek je velmi důleţitou sloţkou zdravého lidské-

ho ţivota. A pro ţivot duchovní to platí dvojnásob. 

Dnes je to tak, ţe i kněţí, a dokonce i řeholnice ţijí 

v neustálém pokušení pořád něco dělat, protoţe práce je 

vţdycky víc neţ času na ni. Ţe někdo nemá prostor 

nebo čas je jenom výmluva. Takţe kdyţ mám mluvit o 

svých zálibách, tak se přiznám, ţe si ten čas na záliby 

mnohdy musím vybojovat, a to ne se „zlou“ představe-

nou, ale sama se sebou. Ráda a docela dost čtu. Snaţím 

se chodit na procházky do přírody. Dnešní předpisy o 

klauzuře tuto formu péče o fyzické a duševní zdraví 

dovolují. Baví mě fotografování, ale na to musí být 

nálada. A taky přístroj. 

Nově bude ten, kdo sedí v „křesle pro hosta“, psát i do 

rubriky Světec mého srdce. Proč sis vybrala právě sv. 

Alţbětu, o které píšeš v této rubrice? A máš ještě něja-

ké jiné vzory, které Tě ovlivnily či zaujaly? 

Kdyţ jsem chodívala do farního kostela, tak jsem 

z pravé boční lodi nebo z kůru často pozorovávala tu 

paní s růţemi na okně nad vchodem. Teprve časem mi 

došlo, ţe máme stejné jméno – Eliška, Alţběta. Začala 

jsem se o ni zajímat, a zjišťuji, ţe toho máme společné-

ho daleko víc. Vím, ţe se u ní mohu učit, a vím, ţe mi 

moje patronka pomáhá. Její bezprostřednost, schopnost 

neuzavírat kompromisy s hříchem, její ochota ke sluţbě 

a úţasná vnitřní svoboda jsou pro mě příkladem a taky 

výzvou. 

Určitě to není náhoda, ţe moje řeholní patronka, blaho-

slavená Diana, byla také ţenou ráznou, odhodlanou, 

která věděla, co chce, a šla za tím, i kdyţ jí lidé okolo 

kladli překáţky. 

Ale těch vzorů je víc. Nesmírně si váţím lidí, kteří 

v době nacistické a komunistické totality zůstali věrni 

svému svědomí, své víře. Myslím na jejich utrpení, na 

to všechno, co byli schopni obětovat, aby si uchovali 

čisté svědomí. Moţná, ţe mě přitahují právě ti lidé, kteří 

si dokázali uchovat vnitřní svobodu a nezaprodali se 

nikomu a ničemu. 

 

Jaký máš vztah k Šumperku a k naší farnosti? 

Děkuji za optání. Kladný. Vzhledem ke způsobu ţivota, 

který jsem si zvolila, nenavštěvuji rodné město příliš 

často, ale občas, kdyţ je to potřeba, tak se tu objevím, 

přijdu do kostela, ráda se potkám se starými známými. 

Vţdycky mě potěší, kdyţ vidím, co dobrého se ve městě 

nebo ve farnosti udělalo. Samozřejmě, ţe vím i o boles-

tech, a také je cítím. Denně se modlím za všechny, které 

jsem tady znala a znám, a i za ty, které neznám, a za ty, 

kteří se ještě narodí nebo přijdou. 

 

Na závěr dávám téměř vţdy stejnou otázku. Jaké je 

Tvé motto či myšlenka, která Tě oslovuje či drţí nad 

vodou, kterou bys mohla nabídnout k úvaze našim 

čtenářům? 

Tak teď nevím, jak mám odpovědět. Myšlenky, které 

mě drţí nad vodou, se vţdy po nějaké době mění. Sna-

ţím se ţít s Písmem svatým, číst Bibli, a často se stává, 

ţe mě „potká“ verš nebo úryvek, který se přesně hodí na 

situaci, kterou proţívám. A ty jsou různé…  

Ale kdybych měla přece jenom vybrat, tak se asi vţdyc-

ky hodí slovo svatého Pavla: „Je-li Bůh s námi, kdo 

proti nám!“ (Řím 8, 31) 

 

Eliško, moc děkuji za rozhovor a vstřícnost. Ať Ti Pán 

ţehná na všech Tvých cestách. 

A já děkuji za pozvání. 

 

 

Otázky kladla a potěšena vstřícností, hloubkou odpo-

vědí a jejich vřelostí byla Lenka Špatná
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SOBOTÍN 

 

 
OBEC SOBOTÍN  

Sobotín patří k nejstarším hornickým osadám na Šumpersku. Německý název Zöptau pochází z českého osobního 

jména Sobota, po němţ byl Sobotín pojmenován. Součástí obce byla osada Štětínov, roku 1961 byly připojeny 

Rudoltice s jiţ dříve sloučeným Klepáčovem, roku 1975 Vernířovice a konečně roku 1980 i Petrov nad Desnou 

s osadou Terezín. Petrov se k 1. 1. 2010 oddělil a stal se opět samostatnou obcí. Obec se vine úzkým údolím Kle-

páčovského potoka, podél významné silnice Šumperk – Ostrava, od Diakonie aţ k západnímu konci Rudoltic.  

  

FARNOST 

S příchodem rodiny Dvořáků z Olomouce dostal ţivot ve farnosti nový rytmus, ať uţ v oblasti pastorační, charita-

tivní, společenské či co se týká organizace oprav fary i kostela. Poboţnosti v domově důchodců, biblické hodiny, 

roráty, modlitby Kříţové cesty, májové, poutní zájezdy, přípravy katechumenů, snoubenců, ke křtu, výuka nábo-

ţenství a soutěţe pro děti, např. O poklad sv. Vavřince a Svatováclavský dort, adopce na dálku, zřízení Charity…to 

je jen částečný výčet aktivit sobotínské farnosti za působení rodiny Dvořákovy ve spolupráci s farníky, jichţ bývalo 

začátkem 90. let 50 aţ 70 pravidelně na mši svaté.  Z nejvýznamnějších slavností připomeňme v  roce 1995 udělení 

svátosti biřmování 8 biřmovancům z rukou biskupa Hrdličky a poţehnání kaple Svaté Rodiny na faře. V témţe roce 

přijal Václav Dvořák jáhenské svěcení pro sluţbu trvalého jáhna.  

Nyní farnost čítá přibliţně 35 farníků s vysokým věkovým průměrem, je však stále aktivní. Kaţdý rok pořádá 

v kostele setkání se sv. Mikulášem, letos na jaře se sešly děti na faře při velikonoční dílně a k svátku matek připra-

vily pro své maminky divadlo. Oblíbené jsou jáhenské pouti ke cti sv. Vavřince. Zúčastňují se jich trvalí jáhni i 

poutníci z okolí, pro které farnost vţdy chystá pohoštění na faře. Mě osobně velice překvapilo a potěšilo, ţe po 

našem nastěhování hned zjišťovali, kdy jsme se kdo narodil a hned mi vystrojili narozeniny. Takto společně slaví 

narozeniny kaţdého, společně uklízejí a vţdy to mají i s pohoštěním, oblíbeným „sviňalímcem“ (vepřovým pod-

bradkem). Obnovili modlitební společenství a nezapomínají ani na své nemocné. S láskou se starají o kostel a vše, 

co k němu patří, ať uţ je to sluţba kostelníka, péče o kostelní prádlo, květinová výzdoba, úklid, kronika či finanční 

pomoc - kaţdý podle svých sil a schopností.  

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE 

Historie kostela je úzce spjata s historií obce. V roce 

1350 je v listině, kterou bylo vytvořeno litomyšlské 

biskupství, uváděn kostel s farou. Prokazatelnou exis-

tenci kostela potvrzuje i „Papeţská listina“ Klimenta 

VI. z roku 1351 vydaná v Avignonu. Další zmínka o 

kostele pochází z konce 16. stol., kdy zde působil lu-

terský pastor Pavel Braun. Současný kostel byl posta-

ven na místě této staré evangelické modlitebny v letech 

1605 – 1607.  

Na konci 18. stol. byla ke kostelu přistavěna věţ, krás-

ná dominanta údolí. V polovině 19. stol. získal tento 

chrám Boţí štědrého patrona, Františka Kleina, který 

nechal na vlastní náklady kostel zvenku úplně obnovit. 

Věţ i střecha, která byla do té doby pokryta šindelem, 

byla obnovena a pokryta plechovou střechou. Albert 

Klein, následovník Františka Kleina, byl také vůči kostelu velmi štědrý a postaral se o vnitřní krásu kostela. Nechal 

na svůj vlastní náklad pořídit nový oltářní stůl i s kamenem, šest andělů na hlavním oltáři a osm postav na oba boč-

ní oltáře. Jeho darem je také kazatelna s Kristem po pravé straně oltáře, velký kříţ visící u dveří sakristie 

v presbytáři a ţelezný kříţ u vchodu na hřbitov.  

Kostel je postaven v pozdně renesančním slohu s gotickými prvky. Vnější pilíře zdobí iluzivní malovaná bosáţ, 

která byla do omítky rozvrţena pomocí ryté kresby.  

Kostel je zasvěcen sv. Vavřinci. Obraz nad oltářem namaloval v roce 1790 Ferdinand Licht a restaurován byl An-

tonínem Austem koncem 19 stol. V té době zhotovili bratři Braunerové z Uničova jednomanuálové varhany. 

V interiéru nás zaujme krásný strop a také dva kůry, coţ není v našich končinách příliš obvyklé. Vitráţe věnovali 
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opět příslušníci rodiny Kleinů a tu se sv. Josefem nechal zhotovit P. Theophil Goldmann. Také zajistil pro kostel 

obrazy Kříţové cesty.  

 

OPRAVY 

Kaţdý, kdo opravuje střechu, ví, jaká je to starost, neţ se odkrytá střecha opět zakryje. V Sobotíně byla koncem 19. 

stol. prováděna na kostele výměna střešní krytiny. Odkrytou střechu však zastihla velká průtrţ mračen, klenba se 

zalila značným mnoţstvím vody a hrozilo její zborcení. Okamţitě nastoupili farníci a pomocí ručních stříkaček a 

vysušováním, které bylo prováděno dřevěným uhlím, se podařilo klenbu zachránit. V opravách se pokračovalo 

podle potřeby i v průběhu celého 20 století, za P. Kulavíka se měnila elektroinstalace a byly provedeny další opra-

vy. P. František Hurina ihned zahájil opravu fasády, která vydrţela 30 let, nechal natřít báň věţe i věţičky a opravit 

varhany. Za působení Václava Dvořáka v roce 1994 byla vyměněna střešní krytina. Za působení P. Milana Palko-

viče byla restaurována téměř celá fasáda kostela a natřena věţ. 

 

ZNÁMÉ OSOBNOSTI 

Farnost Sobotín měla v minulosti významné postavení a její kněţí byli často jmenováni děkany. Farář Schmidt 

spravoval v 17. stol. krátce i šumperské děkanství za děkana Lautnera, vězněného a upáleného za čarodějnických 

procesů. Koncem 19. stol. zde působil Franz Ultrauf, který se významně zaslouţil o zbudování šumperského staro-

bince. V letech 1911–1938 byl zde ustanoven farářem a současně děkanem Theophil Goldmann. Během 1. světové 

války působil v Sobotíně ThDr. Josef Karel Matocha jako kaplan s českým zaměřením, mezi válkami zde pobýval 

světící biskup Josef Schinzel. Během války spravoval farnost německý kněz Bruno Esch. Po válce přišel do Sobo-

tína Josef Metoděj Šenkyřík. Okamţitě se zapojil do práce s mládeţí a vedl skautský oddíl. Po přečtení zakázaného 

Pastýřského listu byl v roce 1950 zatčen a 7 let vězněn.  Dále působil v sobotínské farnosti P. Václav Medek, uni-

versitní profesor ThDr. a P. Květoslav Kulavík. Farnost navštívil i Cyril 

Antonín Stojan a  Josef Vrána. 

 

HISTORIE 

Čarodějnické procesy. V sobotínském kostele došlo v 17 stol. ke zná-

mé události, která byla záminkou k zahájení těchto procesů. Vernířovic-

ká ţebračka totiţ vyjmula po sv. přijímání z úst proměněnou hostii a 

podala ji krávě, protoţe se tehdy věřilo tomu, ţe bude lépe dojit. Její čin 

byl však zpozorován, ţebračka byla zatčena a stala se první vyslýchanou 

v losinských čarodějnických procesech. Ze Sobotína byli za domnělé 

čarodějnictví upáleni rychtář Axmann s manţelkou Dorotou. 

 

Sestra Marie Paschalis. V květnu 2009 navštívily naši farnost sestry alţbětinky z Nisy, aby navštívily hrob své 

spolusestry Marie Paschalis Jahn s tím, ţe shromaţďují materiály, potřebné k beatifikaci této mučednice.  Marie 

Paschalis se narodila v roce 1916 jako první ze čtyř dětí truhláře Karla-Eduarda Jahna a jeho ţeny Berty. V roce 

1938 vstoupila do kongregace sester sv. Alţběty v Nyse. Při příchodu ruských vojsk k Nyse utekla – poslušna své 

představené – z kláštera. Zůstala ještě s jednou spolusestrou v Sobotíně a připojila se k ostatním řeholnicím, které 

ve školní budově ošetřovaly staré lidi. V pátek 11. 5. 1945 projíţděl kolem 

ruský voják na kole, zahlédl Marii Paschalis ve vchodu budovy, a kdyţ před 

ním utekla do patra k nemocným lidem, vyběhl za ní a vyzval ji, aby ho ná-

sledovala. Sestra mu odpověděla „Já patřím Kristu“, poklekla a začala se 

modlit. Kdyţ ho neposlechla ani po opětované výzvě, voják ji zastřelil. Po-

hřbil ji místní farář Bruno Esch za účasti sester a mnoha věřících. Byla nazvá-

na druhým sv. Aloisem a představena mládeţi jako příklad hodný následová-

ní. Materiály pro sestry alţbětinky poskytl mimo zápisu faráře Bruno Esche 

ve farní kronice místní kronikář Miroslav Mikuláštík. V této chvíli je shro-

maţďování materiálů ukončeno a budou podniknuty další kroky, které jsou 

potřebné, aby beatifikace mohla proběhnout. Ke svatořečení je potřeba zázrak, 

nejlépe uzdravení člověka z nemoci, která je z lékařského hlediska nevyléči-

telná. Proto prosím všechny farníky našeho děkanátu o modlitby za tento zá-

zrak. Je k tomu potřeba, aby nemocný touţil po uzdravení, aktivně přijímal 

svátosti církve, snaţil se duchovně prohloubit svůj ţivot a téţ abychom i my 

všichni prohloubili svůj ţivot s Bohem, zvláště v modlitbě, touţili po skuteč-

ném obrácení a vytvářeli společenství.  Vydejme se na pouť k Marii Paschalis 

do Sobotína, mučednici pro Krista. Její hrob se nachází naproti sakristii koste-
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la. A jak nad tím tak přemýšlím, moţná ţe první pouť by mohla 

být v květnu příštího roku při vzpomínce její mučednické smrti. 

Na fotografii je sestra představená Miriam Zajac z Nysy, ustano-

vená postulátorka beatifikačního procesu, při přebírání materiá-

lů, jeţ poskytla farnost Sobotín a P. Milan Palkovič, který ověřil 

potřebné kopie. 

 

FARA 

 V době prvního z losinských Ţerotínů, Jana, byla sobotínská 

fara obsazována luteránskými pastory. Fara po roce 1620 zanikla 

a kostel byl přičleněn k Rapotínu, později k Velkým Losinám. 

Fara byla obnovena, uţ jako katolická, teprve roku 1676.  

O nynější vzhled fary se velkou měrou zaslouţila rodina Dvořá-

kova, která vybudovala podkroví, jeţ slouţí k ubytování dětí, 

mládeţe, rodin, k pořádání duchovních obnov, víkendů pro ţeny, pro tatínky (maminky) s dětmi… Fara téţ třikrát 

poskytla ubytování pro ozdravný pobyt dětí z Černobylu. Nyní na faře působí občanské sdruţení SOL, které ubyto-

vání zaštiťuje. Lázně Velké Losiny darovaly vybavení, zvláště postele, které zajišťují pohodlný odpočinek. Fara 

nabízí téţ zázemí pro rodinné oslavy. Sál pojme 70 lidí, ţidle a stoly věnovaly opět Lázně Velké Losiny. Poslední 

slavností bylo ţehnání fary, spojené se zajímavou přednáškou Karla Kocůrka o Americe a zábava ke cti sv. Václa-

va. Atmosféra byla rodinná, k dobré náladě přispěl i burčák, medovina pana Hampla ze Sobotína, výborné domácí 

klobásky, uzené, tlačenka i cukroví z kuchyní našich hospodyněk. Díky štědrým sponzorům se uskutečnila i tombo-

la. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na zajištění této zábavy.                                                                                                                                                 

 

DIAKONIE  

Poţehnání Sobotínu přináší Diakonie, kde se kaţdé pondělí 

schází na mši sv. či na bohosluţbu slova obyvatelé tří domů. 

Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické je or-

ganizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých zařízeních soci-

ální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se 

v důsledku věku, zdravotního postiţení, nemoci, osamocení 

či ohroţení dostali do nepříznivé ţivotní situace. Péče a pod-

pora poskytovaná v zařízeních Diakonie Českobratrské církve 

evangelické směřuje k tomu, aby lidé, kteří vyuţívají sluţeb 

Diakonie Českobratrské církve evangelické, mohli ţít v co 

největší míře svým běţným a důstojným způsobem ţivota. 

Poskytování těchto sluţeb je praktický projev křesťanské 

víry, naděje a lásky, skromná snaha s Boţí pomocí nabízet 

pomocnou ruku lidem trpícím nejrůznější nouzí, naplnění 

Jeţíšovy výzvy k nasycení hladových, napojení ţíznivých, ujímání se lidí na cestách, oblékání nahých, navštívení 

nemocných a těch, co jsou ve vězení. Je to naplňování výzvy: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z 

těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Diakonie Sobotín poskytuje 4 z nabízených sluţeb a to domov pro 

seniory, kde je 100 obyvatel, domov se zvláštním reţimem poskytuje útočiště 38 obyvatelům, odlehčovací sluţba je 

domovem pro 6 obyvatel. Kromě toho Diakonie poskytuje terénní pečovatelskou sluţbu a její pracovníci navštěvují 

celkem 60 domácností, kde poskytují sluţby.  Na fotografiích jsou obyvatelé tzv.“Dvojky“ a „Jedničky“, domova 

pro seniory a tzv. odlehčovací sluţby, kteří se pravidelně zúčast-

ňují mše sv. 

Dana Poníţilová 

 

KLEPÁČOV 

Dřevěný kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven na návrh 

rychtáře A. Langera v roce 1783. Materiál na stavbu poskytl ve-

lehradský klášter. Kostel byl později značně poškozen. Byl za-

koupen Českou pojišťovnou a ve spolupráci s Okresním vlasti-

vědným ústavem začala roku 1983 jeho konzervace. V roce 1997 

byly opravy dokončeny. Vnitřní vybavení poskytly darem okolní 

farnosti. V září 1997 byl kostel poţehnán a znovu otevřen. Pří-

tomný biskup Hrdlička současně posvětil nový obětní stůl. Orga-
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nizační zajištění si vzal na starost jáhen Václav Dvořák. V roce 1998 byl vysvěcen zvon „Svatý Vavřinec“, věno-

vaný bývalými německými farníky. Za působení Václava Dvořáka se tam pravidelně konaly bohosluţby, 

v současné době se sjíţdíme jednou za rok na poutní mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého. 

 

VERNÍŘOVICE 

Kostel sv. Matouše ve Vernířovicích je barokní stavba z roku 1776. Vznikl na místě 

hřbitovní kaple, postavené roku 1711. Kaple byla v roce 1776 rozšířena na kostel, 

který byl v roce 1837 zvětšen a v roce 1851 opraven do dnešní podoby. V roce 2000 

začaly opravy. Uskutečnily se za přispění OÚ Vernířovice, rodáků, občanů Vernířovic 

a Arcibiskupství olomouckého.  Ukončeny byly v roce 2004. V sobotu 18. 9. 2004 

byla slouţena ve Vernířovicích slavnostní bohosluţba za účasti olomouckého biskupa 

na poděkování za zdárné ukončení oprav kostela sv. Matouše. Při bohosluţbě došlo k 

odhalení pamětní desky s poděkováním všem, kdo přispěli k obnově kostelíka, včetně 

poděkování německým rodákům. Poutě k sv. Matouši mají tradici a rádi na ně jezdí 

farníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Oblíbená je i svatohubertská pouť, letos se 

koná 6. listopadu. Vţdy je připraveno pohoštění. Němečtí rodáci se sjíţdějí v červnu, 

kdy na jejich českoněmecké mši vţdy zní tóny Mozartovy mše. Pravidelné mše sv. se 

konají vţdy v sobotu v 16 hod. a mají nedělní platnost. O kostel se celý ţivot obětavě 

starali manţelé Kozákovi, kterým také patří srdečný dík. 

Dana Poníţilová 

 

 

KŘIŢANOV 25.9.2010 – VĚČNÉ SLIBY 

SESTRY LENKY BERNADETY NEZBEDOVÉ 

 
Kdyţ člověk řekne Bohu ano celým svým srd-

cem, je to vţdy radostí celé církve. Tak je tomu při křtu, při biřmování a vlastně při přijetí kterékoliv svátosti. A 

podobně se raduje církevní společenství při další významné události, kterou jsou sliby ţivota podle evangelních rad 

– čistoty, chudoby a poslušnosti. 

 Sestru Lenku Bernadetu Nezbedovou není třeba příliš představovat. Zná ji dobře celá farnost Ruda nad 

Moravou a okolí – výuka náboţenství, farní sbor, nejrůznější farní akce, jichţ bývá organizátorkou. Zná ji také 

drtivá většina farníků ze Šumperka a okolí, neboť „kostelní“ děti, jak známo, tvoří značnou část ţáků místní hu-

dební školy a za čtvrt století jich prošly v nauce či houslové hře této sestře rukama, či spíše srdcem, desítky. Nebo 

spíš stovky? 

 Málokdo však ví, ţe sestra Lenka Bernadeta – teta, paní učitelka, říkejte jí, jak jste zvyklí, patří do duchov-

ního společenství, které se jmenuje sekulární institut Dílo blaţené Zdi-

slavy. Jsou to vlastně takové nenápadné řeholnice bez hábitu, které ţijí 

ve světě, kaţdá sama na svém místě, chodí do svého zaměstnání a tam 

pracují pro Boha a pro bliţní. Pokud moţno pomáhají ve farnostech a 

vyučují náboţenství. Spolu se scházejí jen občas – k posílení soudrţ-

nosti duchovního společenství a vytrvalosti ve svém povolání. K tomu 

také skládají podobně jako řeholnice své sliby čistoty, chudoby a po-

slušnosti – a právě ty sloţila na celý ţivot sestra Lenka Bernadeta 25. 

září v kostele v Křiţanově, rodišti svaté Zdislavy, patronky této komu-

nity. Slavnosti se zúčastnili její spolusestry (právě ty starší to sem měly 

velice blízko), farníci z Rudy, šest kněţí, mezi nimi bratři dominikáni, 

z jejichţ spirituality Dílo blaţené Zdislavy vychází. Obětní dary za ony 

desítky dětí ze „zušky“ nesla spolu s Lenkou jedna z jejích malých 

houslistek a dokonalým hudebním projevem mši svatou doprovodila 

parta mladých lidí z rudské farnosti. 

 Přejme a vyprošujme sestře mnoho Boţího poţehnání a vytrva-

losti ve sluţbě, jejím duchovním dětem stálou radost z kaţdého setkání 

nejen s ní, ale hlavně s Pánem, vţdyť o to jí vţdycky šlo, a církvi mno-

ho dalších duší, které budou říkat ano celým svým srdcem. 

 

Renata Schubertová 
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EUTANAZIE – PŘEDNÁŠKA P. MARKA VÁCHY 
 

V pátek 17.9.2010. po večerní mši svaté se na Farním 

středisku uskutečnila přednáška Marka Orko Váchy na téma Euta-

nazie.  Dostal jsem za úkol o ní napsat pár slov. Nejprve bych rád 

představil lektora – otce Marka Váchu.  

Je to katolický kněz, administrátor farnosti Lechovice. 

Kromě teologie, kterou studoval v Olomouci a v Bruselu, absolvo-

val také na Masarykově univerzitě v Brně obor molekulární biolo-

gie a genetika. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na 

Antarktidu. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Kar-

lovy univerzity. Je autorem řady zajímavých kníţek, ve kterých se 

zabývá mimo jiné vztahem vědy a víry, problematikou vzniku 

ţivota na zemi a evoluce z pohledu křesťana; v poslední kníţce 

s názvem „Probouzení“ jsou obsaţeny svěţí povídky, které jsou 

inspirovány autorovými osobními postřehy, myslím, ţe mnohé 

z nich budou kaţdému čtenáři velmi blízké.  

Ale vraťme se k přednášce otce Marka o eutanazii. Před-

náška měla vysokou formální i obsahovou úroveň. Jiţ od první 

chvíle bylo patrné, ţe nám přednáší výborný pedagog, vysokoškol-

ský učitel.  Byli jsme seznámeni s historickými souvislostmi, které 

vedly ve větším měřítku k propagaci eutanazie – k největšímu 

zneuţívání tohoto pojmu docházelo v hitlerovském Německu, kde 

v rámci eugeniky byli „ve prospěch státu a národa“ odstraňování nejprve nemocní, mentálně postiţení a postupně i 

„méněcenní“ občané – Ţidé, Romové a podobně.  Postupně jsme dospěli ke vztahu současné společnosti 

k eutanazii. V současné době je povolena jen v asi třech státech světa za stanovených podmínek. Jednou z nich je 

nesnesitelné utrpení. Zajímavé je, ţe jen malá část pacientů ţádajících eutanazii uvádí jako hlavní důvod tělesnou 

bolest. Častějšími důvody bývají unavenost ţivotem, snaha vyhnout se poníţení a „zbytečnému trápení“. Vede to 

k úvaze o stavu naší společnosti a civilizace a chápání smyslu ţivota: pokud náš ţivot někam směřuje, pak má smy-

sl překonávat všechny bouře a překáţky, neboť kdesi na obzoru je cíl, ke kterému směřujeme.  Pokud tento cíl ţi-

vota postrádáme a jde jen o jakési „přeţívání“ a „čekání na smrt“, které by mělo být co nejkomfortnější, pak se 

samozřejmě můţe nabízet jako racionální řešení ţivot ukončit ve chvíli, kdy nás začíná nudit, unavovat, nebo kdy 

se dostaví jakékoli potíţe, které náš komfort naruší.  

Závěr přednášky a také následná diskuze se dotkla na několika příkladech problému ukončení léčby pacien-

tů v dlouhodobém kómatu, eventuálně ještě kontroverznější otázky přerušení podávání výţivy a tekutin těmto paci-

entům.  

Přednášku povaţuji za velmi zajímavou a přínosnou, jen jsem (a asi nejenom já) litoval, ţe z časových dů-

vodů nezbyl prostor na obsáhlejší diskuzi a prezentaci konkrétních případů z praxe. Děkuji Moravskoslezské křes-

ťanské akademii a všem pořadatelům za tuto velmi podařenou akci. 

 

MUDr. Karel Černý  

 

JAK SI NENECHAT UBLÍŢIT 
 

Cyklus besed Jak si nenechat ublíţit měl být původně určen pro nejstarší katechetické děti.  

Ve spolupráci s dalšími katechety a maminkami „přespolních dětí“ , které projeviliy o tuto tematiku zájem, se 

nakonec na první besedu sešlo „dětí jako smetí“ , tzn. kolem  třiceti mladých ve věku 13 – 16 let.  

Téma bylo aktuální - jak si nenechat ublíţit prostřednictvím kyberšikany.Sice nás zpočátku  trochu zradila 

technika, která je opravdu někdy záludná, ale i přesto měli mladí o čem přemýšlet. Jak 

o slovech samotné lektorky, která se osobně setkává s klienty, kteří mají s tímto moderním fenoménem osobní a 

opravdu otřesné zkušenosti, tak o filmu, který mapoval různé formy kyberšikany a hrůzné záţitky obětí, kterým 

většinou nebylo více let neţ  samotným divákům. 

 S lektrokou Mgr. Ševčíkovou jsme  se dohodly na další spolupráci. I přesto, ţe pochází z Olomouce, je ochotná 

pokračovat v besedách obdobného zaměření. Proto však, ţe si doplňuje své vzdělání  a má v avizovné čtvrtky 

výuku, se jí budeme snaţit přizpůsobit v hledání dalších moţných termínů. Prosíme proto rodiče o vstřícnost a 

spolupráci, aby na besedy mohlo přijít co nejvíce mladých. 

Tam&Tam -  Číslo 8, Ročník 1, Listopad 2010                                                                                  Strana  17

                                                                                      

 



Další setkání se uskuteční v úterý 9. 11. od půl sedmé do osmi v přízemí farního střediska. Téma bude opět 

aktuální – Anorexie (klasifikace, historie, příčiny, následky, léčba; film: Chci být štíhlá).  

 

„MANŢELSKÉ ZASTAVENÍ S MANŢELY SIKOROVÝMI“ 
V rámci cyklu Manţelská zastavení proběhlo v neděli 17. října na farním středisku další setkání manţelů 

s pozvanými hosty. Tentokrát byli pozvaným manţelským párem manţelé Sikorovi ze Zábřeha. Připravili si 

opravdu pěkné svědectví na téma komunikace a vyuţili příkladů z knihy Pět jazyků lásky. V příjemné atmosféře 

nechyběly ani drobné úkoly pro přítomné, vstřícná a veselá nálada a přehledné shrnutí tématu prostřednictvím 

počítačové prezentace.Společně s dětmi a jejich „hlídačkami“ počet přítomných nepřesáhl 20. I přesto tento 

podvečer přinesl všem přítomným příjemné setkání a zamyšlení nad způsoby, kterými  spolu navzájem 

komunikujeme, a návod, jak to dělat ještě lépe. 

 

NOVÁ ŢIVOTNÍ SITUACE JAKO NOVÝ ZAČÁTEK – PRVNÍ SETKÁNÍ V KLUBU 

OSAMĚLÝCH (NEJEN) RODIČŦ 
V příjemném přátelském duchu se uskutečnilo první setkání osamělých (nejen) rodičů s paní PhDr. Hanou Marko-

vou. Šest osamělých ţen, z toho 4 z naší farnosti, se mohlo se svými bolestmi podělit 

s ostatními a vyslechnout jak povzbuzení, tak odborná slova lektorky. Přes velká utrpení, která si kaţdá ve svém 

ţivotě proţila (rozvod, osamění, nemoc, nemoc dítěte aj), bylo naše setkání velmi optimistické a radostně naladěné. 

Jistě se všichni společně těšíme na další besedu, a to s Bc. Marcelou Řezníčkovou, která si jako příklad k plodnému 

a samostatnému ţivotu vezme inspiraci ve Starém zákoně v povídání  Ţivot Noemi a Rút – výpovědi o síle víry a 

odvaze vzít ţivot do svých rukou, a to ve středu  10.11.2010  od 16.00 do 18.30. 

  

Lenka Špatná 

 

 

 

NA CO VÁS ZVEME  

V LISTOPADU A PROSINCI 
 

 

 KLUB OSAMĚLÝCH (NEJEN) RODIČŦ  

Ţivot Noemi a Rút – výpovědi o síle víry a odvaze vzít ţivot do svých rukou; beseda s Bc. Marcelou Řezníčko-

vou, poradenství v obtíţných ţivotních situacích v Olomouci; středa 10. 11. 2010 od 16.00 - 18.30, Generála Svo-

body 2, Šumperk – vedle obchůdku Rozmanitosti. 

Jak předcházet smutkŧm, depresím a dalším obtíţným psychickým a psychosomatickým stavŧm; beseda s 

MUDr. Evou Rozsívalovou; středa 8. 12. 2010 od 16.00 - 18.30, Generála Svobody 2, Šumperk, vedle obchůdku 

Rozmanitosti. 

 

 ŢENA V SEDMI PÁDECH 

Krása (koho čeho) pochází zevnitř – o vnitřní harmonii a nejen o ní s p. Veverkovou (Bludov) a p. Pchálkovou 

(Přerov), pátek 19. 11. v 19.00, Generála Svobody 2, Šumperk (vedle obchůdku Rozmanitosti); dobrovolný pří-

spěvek na lektora. 

 

Tradiční setkání určené (komu čemu) výhradně ţenám – Punčový večírek; pátek 17. 12. 2010 v 19.00, farní stře-

disko. 

 

 PRO DĚTI (PŘEDŠKOLNÍ A 1.STUPEŇ)  

Mikuláš pro nejmenší – Mikuláš a anděl přijdou za dětmi v pondělí 29. 11. v 16.00 na farní středisko; rodiče, 

kteří chtějí pro děti mikulášský balíček v hodnotě 30 Kč, ať se nahlásí do 24. 11. na tel. 731 402 395. 
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 PRO RODIČE, DĚTI A DALŠÍ ZÁJEMCE 

Tradiční tvoření adventních věncŧ, pátek 26. 11. v 19.00 na farním středisku, 20 Kč/os (půjč. tavné pistole, nápl-

ně, dráty, zahradnické nůţky a další materiál ke tvoření); prosíme o donesení různých větviček; korpus, svíčky a 

přízdoby budou k zakoupení na místě. 

 

Tradiční zdobení perníčkŧ na akci pro město Setkání se svatým Mikulášem, sobota 27. 11. ve 14.30 na farním 

středisku. Prosíme o napečení perníčků do tohoto data a moc děkujeme za tuto sluţbu. 

  

 PRO MLADÉ (13 – 16 LET) 

Další beseda s Mgr. Barborou Ševčíkovou z cyklu Jak si nenechat ublíţit, tentokrát na téma Anorexie (klasifikace, 

historie, příčiny, následky, léčba; film: Chci být štíhlá); v úterý 9.11. Od 18.30 – 20.00 v přízemí farního střediska.    
 

Lenka Špatná 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče, váţení přátelé,  

oslovujeme Vás jako uţivatele farního střediska a obracíme se na Vás s prosbou. Tak jako v minulých letech, i letos se budou 

vybírat PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ FARNÍHO STŘEDISKA. Jedná se o příspěvek určený na provozní náklady, jako jsou 

energie(voda,plyn,elektřina), údrţba a uţívání prostor. Příspěvky by měly být jednorázové za jeden školní rok, ale po domluvě 

lze jejich platbu rozdělit. Příspěvky jsou výhradně dobrovolné, formou daru, tudíţ nejsou vymahatelné. Jejich výše není 

jednotná pro všechny, je odstupňovaná podle toho, kolik členů středisko vyuţívá: 

1. člen rodiny ( a ten, který středisko vyuţívá sám) – 300,- Kč 

2. člen rodiny – 250,- Kč 

3. člen rodiny – 200,- Kč 

4. člen rodiny – 150,- Kč 

5. člen rodiny – 100,- Kč 

(př. – čtyřčlenná rodina,v které všichni vyuţívají středisko, zaplatí za celý rok 900,- Kč). 

Kaţdý, kdo navštěvuje více aktivit, platí samozřejmě jen jednou, a to ve skupině, která je předem určena podle stanoveného 

seznamu. Příspěvky od Vás vybere vedoucí skupiny, v případě vícečetné rodiny od nejstaršího člena za všechny další členy 

rodiny. Vedoucí skupin vybrané peníze odevzdají Lence Špatné. Byli bychom rádi, kdyby příspěvky byly vybrány  do 10. 

prosince. V případě zájmu je moţné vystavit potvrzení o přijetí daru.  

Myslíme si, ţe kaţdý v našem středisku nachází pěkné zázemí, a zvláště po úpravě přízemí a hřiště můţe být kaţdý vděčný za 

to, ţe máme moţnost se k našim aktivitám scházet v tak krásném prostředí. Proto všem, kteří v tomto školním roce ténto 

finanční příspěvek v uvedené výši  darují, předem upřímně děkujeme.  

                                                              

S případnými dotazy se obracejte na L. Špatnou, tel. 731 402 395 

CCEENNTTRRUUMM  PPRROO  RROODDIINNNNÝÝ  ŢŢIIVVOOTT  VV  OOLLOOMMOOUUCCII  KK  PPŘŘÍÍLLEEŢŢIITTOOSSTTII  SSVVÉÉHHOO  „„DDVVAACCEETTIILLEETTÍÍ““    

PPOOŘŘÁÁDDÁÁ  
 

 MEZINÁRODNÍ KONFERENCI O RODINĚ 

Téma: RODINA JE CENTREM ŢIVOTA 

sobota 20. 11. 2010, Hynaisova ul. 10, Olomouc (Velký sál Magistrátu)  

Je nutno přihlásit se předem. Bliţší informace: Peter Markovič, tel. 587 405 250, e-mail: markovic@arcibol.cz 
 

Program konference: 

 9:00 -  9:30    Registrace účastníků 

 9:30 -  10:00  Slavnostní zahájení konference 

10:00 - 11:15  Kardinál Ennio Antonelli - předseda papeţské rady pro rodinu 

11:15 - 12:00  Th.D. Ph.Lic. Kateřina Lachmanová, Ph.D. 

                        Spiritualita laiků ţijících v rodině 

12:00 - 13:30  polední přestávka 

13:30 - 14:15  Prof. Ph.Dr. Jan Sokol, Ph.D. CSc. 

14:15 - 15:00  Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. 

                       Starnúci človek uprostred rodiny 

15:15 - 16:30  PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. 

                        Aby láska v rodinách rozkvétala 

 od 16:30  Prostor pro neformální diskuzi 

 

SLAVNOSTNÍ MŠE SV. - NEDĚLE 21. 11. 2010 V 10:00 HOD., KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA, OLOMOUC 

HLAVNÍ CELEBRANT KARDINÁL  ENNIO ANTONELLI 
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CHARITA ŠUMPERK SE PŘEDSTAVUJE 

(pokračování z minulého čísla) 
 
 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Posláním osobní asistence 

Charity Šumperk je pod-

pora osob se sníţenou 

soběstačností, které ke 

svému ţivotu potřebují 

pomoc druhého člověka. 

 

CÍLE SLUŢBY OSOBNÍ 

ASISTENCE 

Cílem Osobní asistence je individuálně podporovat uţivate-

le v jejich domácím prostředí tak, aby mohli ţít plnohod-

notným ţivotem a zprostředkovávat jim přirozený kontakt 

se společenským prostředím.  

 

KOMU SLUŢBU POSKYTUJEME 

Osobní asistence je sluţba, jiţ poskytujeme osobám se 

sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického one-

mocnění nebo zdravotního postiţení (sluţba je určena dě-

tem i dospělým). Bliţší specifikace cílové skupiny je vyme-

zena na webových stránkách organizace v části Osobní 

asistence. 

KOMU SLUŢBY NEPOKYTUJEME 

Občanům ţijícím na území děkanátu Šumperk, kteří nespl-

ňují podmínky cílové skupiny, např. jsou natolik soběstační 

nebo nejsou v tak nepříznivé sociální situaci, aby byli zá-

vislí na pomoci dalších osob; vyţadují sluţby, které nejsou 

v kompetenci OA. 

CHARAKTERISTIKA SLUŢBY 

Podstatou sluţby je pomoc osobního asistenta se zvládnu-

tím běţných kaţdodenních úkonů, které by dělal uţivatel 

sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postiţení nebo 

stáří. Na sluţbě se uţivatel finančně spolupodílí dle aktuál-

ního sazebníku (ke staţení na  www.sumperk.charita.cz). 

 

NABÍZENÉ SLUŢBY 

Osobní asistence zahrnuje: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně 

- pomoc při zajištění stravy 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záleţitostí 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO DĚTI NA UKRAJINĚ 
 

Stejně jako v loňském roce i letos připravuje Arcidiecézní charita Olomouc akci Vánoční balíček pro chudé děti 

na Ukrajině. Můţete připravit vánoční balíček pro konkrétní dítě na Ukrajině. Pomoc je jednorázová. 

 

JAK NA TO? 

Kontaktujte Charitu Šumperk a bude Vám přiděleno dítko včetně jména, věku. 

CO DÁL? 

Připravíte podle instrukcí balíček v hodnotě 800-1000Kč. Arcidiecézní charita Olomouc jej dopraví dětem na 

Ukrajinu. 

DO KDY? 

Zájem o „přidělení“dítěte sdělte Charitě Šumperk co nejdříve osobně, telefonicky, e- mailem nebo prostřednic-

tvím kontaktního formuláře na webových stránkách Charity Šumperk. Zároveň obdrţíte podrobné informace 

o způsobu zabalení a vhodném obsahu balíčku. Samotné balíčky se připravují do poloviny prosince 2010. 

KDO? 

Akce je určena pro jednotlivce, rodiny, společenství nebo kolektivy zaměstnanců. 

 

KONTAKT: 

ING. MARIE VYCHOPEŇOVÁ 

Charita Šumperk 

Ţerotínova 12 

787 01 Šumperk 

tel.: 777 674 701, 583 216 747 

www.sumperk.charita.cz 

info@sumperk.charita.cz 

 

Strana  20                                                                                  Tam&Tam -  Číslo 8, Ročník 1, Listopad 2010                                                                                      

 

http://www.sumperk.charita.cz/
http://www.sumperk.charita.cz/
mailto:charita.spk@rps.cz


 

 

 

 

 
 

„Ať chceme nebo nechceme, všichni kráčíme – 
ač různými způsoby – k prameni ţivota. Ale věřte mi, ţe 

jen jedna cesta k němu přivádí, a tou je modlitba. Klame 

vás ten, kdo vám nabízí jinou.“  
sv. Terezie z Ávily 

 

Tentokrát začínám touto 

výstiţnou větou sv. Terezie, 

protoţe se chci věnovat tématu 

modlitby, a to zvláštní formy 

modlitby, kterou je adorace. Je 

krásné, ţe v Šumperku, ale i 

v mnoha jiných farnostech dě-

kanátu, není tento způsob mod-

litby lidem cizí, takţe většinou 

víme, v čem spočívá. Není to 

poboţnost či bohosluţba. Je to 

prostě čas, který dáváme Pánu, kdy chceme být jen 

s Ním, setrvat v tichu před Eucharistickým Jeţíšem, 

klanět se Mu. Proto se také této modlitbě někdy říká 

modlitba klanění. Při adoraci nejde o naplňování nějaké-

ho programu, o absolvování určitých modliteb, ani o 

mimořádně moudré myšlenky, nýbrţ o to, abychom se 

vnitřně těšili z přítomnosti Pána Jeţíše. Jde o to, aby-

chom byli s Ním a zůstávali v Jeho lásce. Viděli jste 

určitě někdy zamilovaný pár, kdy oba lidé nepotřebují 

slova, drţí se za ruce a jsou spolu sjednoceni v mlčení, 

nic víc. To jim stačí, ţádná jiná komunikace není potřeba 

- jsou si nablízku, jeden pro druhého, všechno ostatní jim 

muţe být ukradeno! Ano, toto je adorace. Nechat všeho 

a být jen s Pánem a pro Něho.  

Chci vás opět srdečně pozvat nejprve na pravi-

delné páteční adorace. Jsou v Šumperku od 14.30 do 

18.00. V 15.00 je společná modlitba Korunky k Boţímu 

milosrdenství, pak adorace v tichu a od 17.00 modlitba 

vedená některým z farních společenství.  Nebojme se 

zapsat na seznam adorujících, ať tam nejsou stále ti stej-

ní farníci. V dnešní době opravdu není moţné, aby ote-

vřený kostel zůstal prázdný bez dohledu, a to 

z bezpečnostních důvodů. Avšak to není to nejdůleţitější 

– podstatné je to, aby tu Pán opravdu nebyl sám, aby 

bylo co nejvíc těch, kteří se modlí. Kdyby se kaţdý desá-

tý farník přišel modlit aspoň na pár minut, bylo by nás 

tam 50, 60…   

 

Při té příleţitosti moc děkuji všem, kteří zajišťují 

„vedenou část“ adorace. Mnozí věřící jsou rádi za tuto 

sluţbu, protoţe se neumí soustředit sami, tento způsob 

jim vyhovuje. Jsem rád, ţe se různá farní společenství 

vedení adorace ujímají, slouţí jiným a dělají to pěkně. 

Přesto bych rád na některé záleţitosti upozornil.  

 

1. Prosím, abychom při vedení adorace seděli 

v lavici a ne uprostřed kostela přímo před Eu-

charistií. Velmi to ruší, kdyţ člověk při pohledu 

na monstranci vidí nejprve vaše záda, pohyby, 

předávání mikrofonu. Také přecházení z lavice 

je velmi rušivým prvkem. Proto zůstaňte 

v lavici, je tam mikrofon a je kam si odloţit při-

pravené texty. Nikdy nešuškejte a nedomlouvej-

te nic během modlitby.  

2. Kdyţ není zajištěný varhaník nebo jiný kvalitní 

hudební doprovod, nezpívejte. Nepomáhá to 

v soustředění, spíše je to někdy nevkusné a pů-

sobí to aţ trapně.  

3. Nikdy nepouţívejte ţádné zdrobněliny. Formu-

lace typu: „modlitbička k Panence Marii za du-

šičky v očistci“ by neměla zaznít ani z dětských 

úst.  

4. Adorace má být modlitbou, proto se naše slova 

obracejí jen k Pánu. Proto nikdy neříkáme např: 

a teď vám ještě něco přečtu…  

5. Pokud se někdy na přípravu zapomene, nevy-

mýšlejte nic na počkání. Improvizace není na 

místě. Nemodlete se ani růţenec. Ať je pak ado-

race v úplném tichu.  

6. Dbejte, aby hlasitá modlitba skončila nejpozději 

v 17.35 hod. Ti, kteří nemohou přijít dříve, pro-

sí, aby se mohli přede mší svatou soustředěně 

pomodlit před vystavenou Nejsvětější svátostí 

v tichu.  

Chci vás dnes také pozvat na další adorační chví-

le, které připravujeme v našem farním kostele 

v Šumperku. Od 9.11. kaţdé úterý večer od 20.00 do 

21.00 hod. bude bývat adorace po vzoru těch, které 

známe z minulého roku pod názvem „modlitební 

pohotovost“. Zajišťovat a vést je budou naši akolyté, 

muţi, kteří mají povolení vypomáhat v podávání 

svatého přijímání. Jsem velmi rád a děkuji, ţe tento 

úkol ochotně přijali. Vţdyť jejich sluţba musí mít koře-

ny ve velké lásce k Eucharistii a hned po kněţích by 

měli právě oni pečovat o eucharistickou úctu a o sva-

tostánek. Časem budou také roznášet svaté přijímání 

nemocným, aby ti, kteří o to stojí, mohli přijímat Pána 

Jeţíše pravidelně a hlavně častěji, neţ jednou za měsíc 

při návštěvě kněze. Věřím, ţe nabídku úterních večer-

ních adorací přijmete a ţe se jich bude účastnit ta část 

farníků, kterým večerní doba víc vyhovuje. Bude to 

adorace většinou v tichu, jen šetrně doprovázená slovem, 

hlavně biblickými úryvky. Pokusme se jeden večer v 

týdnu zapomenout na televizní programy, nechat doma 
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všední starosti (nebo naopak donést je a vloţit do Páno-

vých rukou) a darovat Mu svůj čas. Nikdy nebude ztra-

cený.  

 

Samozřejmě budeme pokračovat také v započaté 

tradici adventních modlitebních pohotovostí. V adventní 

době to bude kromě úterního večera také čtvrtek a sobo-

ta. Stejně jako minule budete moci dávat své prosby do 

krabičky nebo posílat e-mailem. Prosím však, aby to 

byly pokud moţno prosby za konkrétní, krizové, bolesti-

vé či prostě důleţité záleţitosti, neţ jen všeobecné 

prosby (např. za rodinu či zemřelé).  

 

Srdečně vás zvu. Pamatujme, ţe čas pro Pána si mu-

síme naplánovat a udělat. Ţivot nikdy nebude tak štědrý, 

aby nám daroval čas, se kterým nemáme co udělat. Nao-

pak, budeme ho mít vţdycky málo a práce bude vţdycky 

víc, neţ času. Proto Vám navrhuji přistoupit k této na-

bídce adorací cílevědomě a jednoznačně: pevně se roz-

hodnout, ţe tuto hodinu chci darovat Pánu.  

 

Na závěr si dovolím ocitovat ještě jednou větu, kte-

rou jsem své slovo začal: 

 

 „Ať chceme nebo nechceme, všichni kráčíme – ač růz-

nými způsoby – k prameni ţivota. Ale věřte mi, ţe jen 
jedna cesta k němu přivádí, a tou je modlitba. Klame vás 

ten, kdo vám nabízí jinou.“  

 

P. Slawomir 

 

  
 

 

 

HANUŠOVICE (kaple Obětování Panny Marie) 
1. pátek v měsíci 15.00 – 16.00 hod. 

kaţdá neděle (kromě první v měsíci) 16.00 – 16.30 hod. 

 

RAPOTÍN 
kaţdý pátek 17.30 – 18.00 hod. 

 

RUDA NAD MORAVOU 
kaţdé pondělí 20.00 – 20.45 hod.  

1. pátek v měsíci 16.30 – 18.00 hod. 

 

STARÉ MĚSTO POD SNĚŢNÍKEM 
kaţdý pátek 15.30 – 16.00 hod.  

1. pátek v měsíci 15.00 – 16.00 hod. 

 

ŠUMPERK 
kaţdý pátek 14.30 – 18.00 hod. 

kaţdé úterý 20.00 – 21.00 hod.  

v době adventní také kaţdý čtvrtek a sobota 20.00 – 21.00 hod. 

 

VELKÉ LOSINY 
kaţdá sobota 18.00 – 18.45 hod. 
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POUŤ ZA RODINY A KNĚŢSKÁ POVOLÁNÍ – OLOMOUC KATEDRÁLA - 20.11.2010 

 
Opět zveme na pouť, při které se chceme modlit spolu s otcem biskupem a kněţími, ve velkém společenství věřících 

dvou děkanátů – Zábřeh a Šumperk -  za naše rodiny a povolání ke kněţství a zasvěcenému ţivotu. Přihlašujte se u 

svých duchovních správců, ať je nás co nejvíce. Je třeba se modlit a neustávat – vţdyť jen Pán zná cesty k lidským 

srdcím – a svatost rodiny a duchovní povolání je jeho milost!  

 

16.00 hod. – modlitba rŧţence  17.00 hod. – adorace  18.00 hod. – mše svatá 

 

 

AADDOORRAACCEE  VVEE  FFAARRNNOOSSTTEECCHH  ŠŠUUMMPPEERRSSKKÉÉHHOO  DDĚĚKKAANNÁÁTTUU  
 



 

ADVENTNÍ KONCERTY 
 

Naše farnost je i letos uţ po dvanácté spo-

luorganizátorem ADVENTNÍCH KONCERTŮ. 

První z nich se letos uskuteční právě v našem kostele sv. Jana Křtitele na první adventní neděli (28.11.2010) a vy-

stoupí na něm spojené chrámové sbory ze Zábřeha a Mohelnice - Carmen a naše mládeţ pod názvem Spolczo. Vý-

těţek koncertu bude tentokrát věnován na konto Arcidiecézní Charity v Olomouci na poměrně známý projekt 

Adopce na dálku – Haiti, který ale po loňském ničivém zemětřesení, získává novou naléhavost vzhledem 

k velkému mnoţství dětí, které ztratily nejen domov, ale také rodiče a příbuzné a staly se z nich opravdové „děti 

ulice“. Tyto děti jsou dnes odkázané na pomoc humanitárních center, protoţe státní systém nějaké sociální péče a 

vzdělávání na zničeném Haiti vůbec nefunguje.  

Druhý koncert bude trošku netradičně v předvečer sv. Mikuláše v sobotu 4.12. v Evangelickém kostele. 

Zahraje na něm Honza Horníček na varhany a zazpívá Avonotaj se svými hosty. Koncert je věnován Lize proti 

rakovině. Také třetí koncert nebude v neděli, ale v pondělí 13.12. na nám. Míru. Zpívají děti Šumperského dětské-

ho sboru pro Kojenecký ústav v Šumperku. 

Na závěr letošního adventu budeme mít po letech v Šumperku moţnost „uţít si“ skutečnou hudební lahůd-

ku. V neděli 19.12. vystoupí v Klášterním kostele na benefičním koncertě pro Pomněnku Schola Gregoriana 

Pragensis s programem Adventus Domini, který je věnován adventní liturgické hudbě. 

Doufám, ţe i letos budou pro mnohé z vás adventní koncerty místem setkání s krásou duchovní hudby 

v jejích rozmanitých podobách, ale také setkáním s lidmi dobré vůle, kteří mají pro bliţní otevřena nejen svá srd-

ce…  

 

Hana Havlíčková 
 

 

 

 

 

CÍRKEVNÍ ROK 

V HUDBĚ  
Farní středisko, 

 zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele,  

Kostelní nám. 4 
Středa 1. prosince 2010 v 19.00 hod.  

 
Johann Sebastian Bach  - 

Magnificat (Mariánský chvalozpěv) 

Magnificat je chvalozpěv zpívaný Pannou 

Marií při návštěvě u sv. Alţběty před naroze-

ním Jeţíše Krista. Text je obsaţen v Novém 

zákoně (Evangelium sv. Lukáše, 1:46-55 – 

jedná se o veršovanou pasáţ, vloţenou do pró-

zou psaného zbytku textu), formálně navazuje 

na tradici ţalmů. Je uţíván v římskokatolické 

liturgii jako součást nešpor, podobně je tomu 

v liturgii anglikánské. Pokusíme se připravit 

pro tento večer DVD nahrávku rakouského 

dirigenta Nicolase Harnoncourta s orchestrem 

starých nástrojů Concentus Musicus Wien.  
 

Vít Rozehnal 
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SSCCHHOOLLAA  

OODD  SSVVAATTÉÉHHOO  JJAANNAA  KKŘŘTTIITTEELLEE  

JJUUBBIILLUUJJÍÍCCÍÍ  

  

 Je to neuvěřitelné, ale letos se dle 

veškerých výpočtů doţívá Schola od sv. Jana 

Křtitele jedné čtvrti století. Jak všechno 

vlastně začalo? 

 Z temné prehistorie se vynořuje rok 

1977, kdy do naší farnosti přišel jako kaplan 

z Ostravy otec Petr Hrubiš. Byl rok po vy-

svěcení, mladý, plný energie a zároveň duchovní hloubky. Navzdory nepřízni vnějších poměrů zaloţil tehdy naše 

společenství (to se v obměněném sloţení schází dodnes) a vtiskl mu touhu po duchovních hodnotách. Ruku v ruce 

s tím šla i touha po hudbě – vţdyť přece kdo zpívá, dvakrát se modlí. A my jsme zpívali – ať to bylo na tajných 

schůzkách po bytech, na vandrech v přírodě i silvestrovských oslavách. Postupně jsme se odvaţovali zpívat také 

v kostele – při kytaře i bez ní. Vzpomínám si mimo jiné na čtyřhlasé provedení některých částí Michnovy České 

mariánské muziky, Nebeské kavaléry a jiné, které jsme tehdy nacvičovali v bytě manţelů Kopřivových a které 

ostatně máme v repertoáru doposud. 

 Postupně zpěváků přibývalo, začali jsme zkoušet v malé sakristii, a kdyţ do sboru přišel Vítek Rozehnal, 

brzy se jako nejvyšší hudební autorita ujal jeho vedení. V roce 1985 jsme svým zpěvem jiţ pravidelně doprovázeli 

bohosluţby a vyvstala potřeba dát našemu spolku nadšenců nějakou formu a řád. Hledali jsme vhodný název a jako 

ţivotný se ukázal ten, který vydrţel 25 let. A tak vlastně vznikla naše Schola.  

 Jako další dirigentka se uplatnila Alenka Havlíčková a tandem Vítek – Alča se opravdu starají o to, aby-

chom nezaháleli. Máme za sebou kromě pravidelného zpívání při bohosluţbách v Šumperku a okolí i spoustu kon-

certních zájezdů po zemi naší i krajích cizích 

– z těch posledních rádi vzpomínáme na 

Ukrajinu 2006, kam jsme vezli kromě du-

chovní hudby i humanitární pomoc, dále 

loňské Švýcarsko s oslavami pětistého výro-

čí narození Jana Kalvína, nezapomenutel-

ným nocováním v protiatomových bunkrech 

a večírkem se zpěvy a tanci s naším prezi-

dentským kandidátem prof. Janem Švejna-

rem. V tomto roce jsme měli moţnost pro-

cestovat kus Švédska a Norska, ale to uţ je 

jiná kapitola. 

 A tak bych chtěl popřát našemu sbo-

ru – VIVAT, CRESCAT, FLOREAT – ať 

ţije, roste a vzkvétá. A zejména ať vţdy 

kráčí po Boţích cestách a tak naplňuje své 

poslání. Vţdyť přece kdo zpívá, dvakrát se 

modlí. 

 

         Petr Schlemmer 

 

2255––LLEETTÁÁ  SSCCHHOOLLAA  OODD  SSVV..  JJAANNAA  KKŘŘTTIITTEELLEE  
 

25/ø170/ø78 v nejlepších letech, mladá a nestárnoucí, zajímavá na pohled, zajímavá na poslech, 

s dostatečnými ţivotními zkušenostmi, smyslem pro humor, se zájmem o hudbu, kulturu, cestování, četbu, dobré 

jídlo a pití, se zájmem o společně strávené chvíle, romantiku, o společné putování ţivotem… Seznamte se - to je 

ona… „Naše“ Schola.  

Pravda, ne vše platí vţdy a všude, ale vesměs tomu tak je.  Jakoţto sborové batole (členem jsem necelé 

tři roky) mi nepřipadá úplně na místě, abych se ve svém článku věnovala vzniku sboru a jeho okolnostem ani jeho 

dějinám. Ty jsou mi stejně známy jen a jen z doslechu a pokaţdé v trochu jiné podobě… Za to se ráda aspoň na 

malém prostoru podělím o to, co jsem měla a stále mám moţnost na vlastní kůţi zaţít, zaţívat. 

Scholu vnímám především jako společenství. Ač je kaţdý kousek originál, dohromady tvoříme celkem so-
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lidní dílko. Formováni nejen společným úsilím o pěkné zpívání, ale i společnými záţitky, chvílemi úspěchu i za-

těţkávacích zkoušek, spoluprací na aktivitách ve farnosti i mimo ni, vytváříme a dotváříme způsobem sobě vlast-

ním to, co bylo před těmi pětadvaceti lety tak pěkně a optimisticky započato. Dílem zásluhou naší, dílem zásluhou 

příznivců a velkým dílem zásluhou Toho, pro kterého zpíváme nejraději, je Schola prostředím, kde se snad nejen já 

cítím tak nějak doma, mezi svými, kam se těším a kde jsem si jistá, ţe se vynaloţená energie v mnohem větší míře 

a dokonalejší formě vrátí zpět nebo ještě lépe - předá dál .  

V závěru malé doznání k tomu, ţe jako kaţdé těleso o více osobnostech a dospělých osobnostech, má i to 

naše své Achylovy patky…Ale i ty snad ve finále mají své kouzlo…  

Tak, ţe by dalších pětadvacet?  
 

Eva Suchomelová

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPřřiippoojjuujjii  ssee  kkee  ggrraattuullaannttůůmm!!  SSppoolluu  ss  vváámmii  ssee  rraadduujjii,,  ii  kkddyyţţ  mmnnee  mmrrzzíí,,  ţţee  nneeddooppaattřřeenníímm,,  kkvvůůllii  ttiisskkoovvéé  cchhyybběě  

vv  lliittuurrggiicckkéémm  kkaalleennddáářřii,,  ssee  oossllaavvyy  vvýýrrooččíí  SScchhoollyy  sseeššllyy  vv  jjeeddeenn  ddeenn  ss  dděěkkaannááttnníí  ppoouuttíí  ddoo  OOlloommoouuccee..  NNeellzzee  bbýýtt  nnaa  

ddvvoouu  mmíísstteecchh  nnaajjeeddnnoouu  vvee  sstteejjnnoouu  ddoobbuu,,  aa  ttaakk  ssee  ssoobboottnníícchh  oossllaavv  nneezzúúččaassttnníí  ttii,,  kktteeřříí  ppoojjeeddoouu  nnaa  ppoouuťť  ppřřiimmlloouuvvaatt  ssee  

uu  BBoohhaa  zzaa  rrooddiinnyy  aa  kknněěţţsskkáá  ppoovvoolláánníí..  OO  ttoo  rraaddoossttnněějjššíí  bbuuddee  nnaaššee  sseettkkáánníí  ppřřii  nneedděěllnníí  dděěkkoovvnnéé  bboohhoosslluuţţbběě,,  kkddyy  

ss  cceelloouu  ffaarrnnoossttíí  bbuuddeemmee  dděěkkoovvaatt  BBoohhuu  zzaa  vvááss,,  zzaa  vvaaššee  rraaddoossttnnéé  zzppíívváánníí,,  zzaa  kkrráássnnéé  ssppoolleeččeennssttvvíí,,  kktteerréé  vvyyttvváářřííttee  pprroo  

BBooţţíí  cchhvváálluu  aa  ddoobbrroo  lliiddíí..    

PPřřeejjii  vváámm,,  aabbyy  dduucchhoovvnníí  hhuuddbbaa,,  kktteerréé  vvěěnnuujjeettee  ttoolliikk  ssiill  aa  ččaassuu,,  vvááss  ppřřiivváádděěllaa  ssttáállee  bbllííţţ  aa  bbllííţţ  kk  BBoohhuu,,  kktteerrýý  

jjee  pprraammeenneemm  vveešškkeerréé  kkrráássyy  aa  kktteerrýý  iinnssppiirroovvaall  jjeejjíí  aauuttoorryy..  KKééţţ  vvaaššee  úússiillíí  jjee  zzáárroovveeňň  oobbjjeevvoovváánníímm  BBoohhaa  aa  ssppoolleeččnnoouu  

cceessttoouu  kk  NNěěmmuu  aa  ttaakkéé  ppoojjííttkkeemm  ppěěkknnýýcchh  mmeezziilliiddsskkýýcchh  vvzzttaahhůů!!  VVţţddyyťť  zzppěěvv  nneenníí  ccíílleemm,,  aallee  pprroossttřřeeddkkeemm  kk  vvěěttššíí  lláássccee  

kk  BBoohhuu  aa  sslluuţţbběě  lliiddeemm..    

VVyypprrooššuujjii  vváámm  BBooţţíí  ppooţţeehhnnáánníí  aa  jjmméénneemm  ssvvýýmm  aa  ffaarrnnííkkůů  zzaa  vvššee  dděěkkuujjii  aa  bbllaahhooppřřeejjii  kk  jjuubbiilleeuu..  ŢŢiijjttee  aa  zzppíí--

vveejjttee  aadd  DDeeii  gglloorriiaamm!!                                              

PP..  SSllaawwoommiirr  
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S C H O L A S A N C T I  J O A N N I S  B A P T I S TA E   A D  D E I  G L O R I A M  
 

 

KKoonncceerrtt  ssbboorruu  SScchhoollaa  oodd  ssvv..  JJaannaa  KKřřttiitteellee    

kk  ppoodděěkkoovváánníí  zzaa  2255..  lleett  rroozzddáávvaannýýcchh  ii  ppřřiijjaattýýcchh  rraaddoossttíí 
 

SOBOTA 20. LISTOPADU 2010 V 19.00 HOD. V KLÁŠTERNÍM KOSTELE  

ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE 
 

DDoobbrroovvoollnnéé  vvssttuuppnnéé  bbuuddee  vvěěnnoovváánnoo  nnaa  zzhhoottoovveenníí  ffaassááddyy  FFaarrnnííhhoo  ssttřřeeddiisskkaa  vv  ŠŠuummppeerrkkuu  

 

 

MMššee  ssvvaattáá  kk  ppoodděěkkoovváánníí  zzaa  vvššeecchhnnyy  zzppěěvváákkyy  aa  ppřříízznniivvccee  ssbboorruu,,  

nneejjvvííccee  vvššaakk  zzaa  ppooţţeehhnnáánníí,,  kktteerrééhhoo  ssee  ssbboorruu  ddoossttáávváá  
 

NEDĚLE 21. LISTOPADU V 9.00 HOD. V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE 

V ŠUMPERKU 



 

Rostislav Dočkal 
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 

 

Nečekaná zpráva 

  Nejsloţitějším obdobím pro polskou katolickou církev byla polovina padesátých let. V roce 1952 došlo k odlou-

čení státu od církve, čímţ si vedoucí strana ve státě chtěla zajistit její podřízenost. Uzavřeny byly niţší semináře, zatčeno 

mnoho kněţí. Nejprudší odpor se rozhořel v roce 1953, kdyţ vláda oznámila, ţe bude jmenovat a odvolávat biskupy a 

faráře sama, a ţe bude od kaţdého duchovního poţadovat sloţení přísahy Polské lidové republice. Biskupové se postavili 

na odpor a komunisté to označili za velezradu. Polský primas kardinál Stefan Wyszyński, arcibiskup Hnězdna a Varšavy, 

v katedrále sv. Jana ve Varšavě při kázání řekl: „Učíme, ţe je správné vracet císaři věci, které jsou císařovy, a Bohu věci, 

které jsou Boţí. Kdyţ se ale císař posadí na oltář, my stroze zvoláme: To se nesmí!“ Biskupové potom podepsali na se-

tkání v Krakově prohlášení Non possumus! „Nesmíme klást věci Boţí na oltář císaře.“ Kardinál Wyszyński byl zatčen v 

noci z 25. na 26. září a vězněn aţ do roku 1956. Předtím byl jiţ odsouzen na 12 let biskup Czeslaw Kaczmarek. Začát-

kem roku 1954 byla na čas uzavřena Katolická univerzita v Lublinu. Sdruţení tzv. „vlastneckých kněţí“ spojených s 

organizací PAX atakovalo biskupy a doţadovalo se primasovy rezignace. 

 Otec Karol Wojtyla se mezitím nikterak nestaral o to, co se děje v politice. Bylo by chybou domnívat se, ţe věřil v 

obětování utrpení církve Bohu, a přitom se vyhýbal jakékoli podobě odboje. De facto tkal sítě odporu, kdyţ přispíval k 

výchově nové generace Poláků. Kněz – dvojnásobný doktor (druhý doktorát 1954) – trávil dlouhé hodiny ve zpovědnici. 

Podle slov jeho penitentů byl otec Wojtyla „fantastický zpovědník“. Ve zpovědi viděl způsob, jak doprovázet člověka 

dramatem jeho ţivota. Zpověď u něj byla jakousi výměnou mezi dvěma jedinci, kdy kněz pomocí vcítění vstupoval do 

proţitku druhého. Wojtyla tvrdil, ţe cílem zpovědi není psychická úleva od stresu nebo viny, nýbrţ posvěcení ţivota, 

který nelze rozdělit na ţivot věřících a ostatních. Kajícník si tak měl uvědomit, co má dělat a kým ve skutečnosti je. 

 Kdyţ nezpovídal, modlil se ve zpovědnici breviář, četl nebo rozjímal. On ticho zpovědnice vyhledával záměrně, ne-

boť cítil v sobě potřebu niternosti. Ona byla místem, kde ho kaţdý našel, i kdyţ se chtěl jen na něco zeptat. Jednou se za 

ním zastavil jeho přítel, otec Mieczyslav Maliński. Oba kněţí spolu vyšli na procházku, popovídat si. „Máš něco nové-

ho?“ otázal se přítel. „Víš co? Stojím před důleţitým rozhodnutím,“ řekl Karol. „Oč jde?“ „Profesor Rozycki se na mne 

obrátil s návrhem habilitace.“ Byl jsem ohromen,“ říká Maliński. „A co na to říkáš ty?“ „Je mi jasné, ţe habilitační práce 

je práce vědecká a já se jako vědec necítím. Nedovedu si představit, ţe bych měl přestat pracovat v pastoraci.“ Tím roz-

hovor skončil a Karol starost na chvíli vypustil z hlavy, neboť ji překryly jiné události. 

 Kardinál Sapieha zemřel 23. července 1951. Kdyţ nyní pohlíţel do jeho tváře na katafalku, do tváře muţe, který jej 

vysvětil a byl vzorem jeho kněţské sluţby, tak trošku si znovu připadal jako sirotek. Novým arcibiskupem krakovským 

se stal Eugeniusz Baziak, jmenovaný Svatým otcem v Římě, ale po dalších 12 let ignorovaný polskou vládou. Původně 

arcibiskup ve Lvově, který v té době patřil do Ukrajinské sovětské socialistické republiky, byl postupně sovětskou vlá-

dou zatčen, internován a nakonec vyhoštěn ze své diecéze, ţil jiţ delší dobu na pozvání zemřelého kardinála v Krakově. 

Byl to muţ s dobrým srdcem, ale přísný a strohý i ke svým nejbliţším, kněţím i farníkům. A tak došlo i k zásadnímu 

rozhovoru mezi ním a otcem Wojtylou. Kategoricky, jak to arcibiskup Baziak uměl, navrhl, aby se Karol od sv. Floriána 

odstěhoval a navrátil do akademického ţivota, udělal si docenturu, aby mohl učit na univerzitě. Kněz nesouhlasil, ale 

arcibiskup mu od 1. září 1951 udělil dvouleté studijní volno. „Buď – anebo“, vysvětloval Wojtylovi, který nakonec po-

ţadoval jen malou pastorační práci mezi lidmi. „Jenom s mým výslovným svolením se smíte také věnovat pastorační 

práci,“ rázně ukončil rozhovor arcibiskup. A tak se Karol vzdal dosavadního místa, vystěhoval se z kostela i farnosti sv. 

Floriána. Bydlel teď v ulici Kanonicza 21, v domě zvaném „děkanství“, u onoho profesora Rózyckého v bytě, ve velkém 

pokoji, jehoţ výzdobu tvořily obrazy kostelních oken od malíře Bronislava Mazura, profesorova přítele. Ten se jen 

usmíval, na jeho slova došlo. 

 Tématem Karolovy habilitační práce byl filozof Max Scheler, přesněji řečeno zkouška moţností vybudovat na zákla-

dě jeho systému křesťanskou etiku. Svazky spisů si Wojtyla musel nejprve přeloţit z němčiny, vzhledem k mnoţství 

odborných výrazů. Po dvouletém studiu, ve svých třiatřiceti letech, odevzdal habilitační práci nazvanou „Zhodnocení 

moţnosti zbudování křesťanské etiky na základě systému Maxe Schelera“. Byla doporučena k přijetí 30. 11. 1953. Dříve 

však, neţ mohl být Wojtyla jmenován docentem, komunistický reţim teologickou fakultu Jagellonské univerzity v Kra-

kově uzavřel. Jmenování se tak oddálilo aţ na říjen 1954. V tom roce Karol přednášel na kněţském semináři v Krakově. 

Poté nastoupil na Katolickou univerzitu v Lublině, kam dojíţděl a kde od listopadu 1956 působil jako vedoucí katedry 

etiky plných 22 let. Přitom v Krakově i nadále slouţil pro studenty a zdravotníky jako kaplan. Mše svaté celebroval nyní 

v kostele sv. Kateřiny, ve čtvrti Kazimierz. Jako učitel byl nebývale oblíbený, vţdy připravený, člověk schopný vzbudit 

ve studentech chuť ke komunikaci. Přednášel především filozofii a jako vysokoškolský profesor vedl i doktorandský 

seminář z etiky a připravoval studenty na disertační práce. 

 Vedle toho všeho Karol Wojtyla psal do Tygodniku powszechného, tenkrát nejoblíbenějších a takřka necenzurova-

ných novin v Polsku. Otiskoval zde své eseje o křesťanské antropologii a v letech 1957 – 1958 zde vycházel jeho dvace-

tidílný seriál s názvem „Abeceda etiky“. V prvních deseti letech kněţství se mu dařila i tvorba dramatická a básnická. 

Psal pod dvěma pseudonymy – Andrzej Jawień, coţ bylo běţné příjmení v Niegowici a pod pseudonymem Stanislav 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Andrzej Gruda. Napsal divadelní hru „Bratr našeho Boha“ o Adamu Chmielowskim (1845-1916), původně laickém fran-

tiškánském misionáři a malíři, který nakonec sloţil řeholní sliby, přijal řeholní jméno bratr Albert a zaloţil řády albertin-

ských bratří a později i sester. Další divadelní hra Zlatnický krám vypráví sugestivní příběh tří manţelských párů. 

 Wojtylova poezie není snadná, ani v originálu, ani v překladu. Jeho básně spadají 

do kontemplativní náboţenské poezie, není v nich příliš mnoho výzev, ale jsou velmi 

lidské. 

 Jdi raději vlnou! Jdi vlnou a nezraňuj chodidla 

 vlna tě obejme tak, ţe nepocítíš tonutí. 

 Tehdy však přijde on a své vlastní jařmo 
 přenese na tvé plece. Pocítíš, vzpamatuješ se, zachvěješ. 

 V srpnu 1958 jel osmatřicetiletý kněz, se svými přáteli na dvoutýdenní kajakářský 

výlet po řece Lýně v severovýchodním Polsku. Doma zanechal přibliţný popis pla-

vební trasy s místy táboření. První den flotila kajaků urazila asi 25 km. Výletníci se 

utábořili na břehu řeky, nejprve chvíli hráli fotbal a povídali si okolo ohně. V oné 

chvíli – 5. srpna – dostal Karol Wojtyla písemné předvolání k polskému primasovi 

kardinálu Wyszyńskému do Varšavy, na jehoţ pracovním stole leţelo nesmírně důle-

ţité rozhodnutí papeţe Pia XII. V Krakově totiţ zemřel před časem světící biskup 

Stanislav Raspond Arcibiskup Baziak potřeboval nového světícího biskupa. V diecézi 

kolovaly nejrůznější dohady o moţných kandidátech. Stále častěji se mezi nimi vyno-

řovalo také Karolovo jméno. On sám se tím nezabýval, vţdyť arcibiskup mu předurčil dráhu vysokoškolského učitele. 

Nyní však… 

 Za chvíli se z vln temné řeky vynořovaly špičky dvou kajaků. V jednom z nich mířil k nejbliţší silnici, která vedla od 

Olsztynku, nejbliţší ţelezniční stanice směrem na Varšavu Wujek sám, v druhém přátelé Heydel a Turowski. Kajaky 

ukryli pod mostem. Bylo nad ránem a tak je svezla dodávka, vezoucí pytle s moukou. V ranním šeru na opuštěném ná-

draţí si jeden z muţů oblékl kleriku a k přijíţdějícímu vlaku jiţ vyšel kněz. 
 

Nejmladší biskup v Polsku 
  Kdyţ otec Karol Wojtyla dorazil do primasovy rezidence ve Varšavě, kardinál Wyszyńsky mu sdělil, ţe 4. čer-

vence 1958 byl papeţem Piem XII. jmenován titulárním biskupem Ombi a pomocným biskupem. Wojtylovo jmenování 

byl poslední akt devatenáct let dlouhého pontifikátu papeţe Pia XII. (1939-1958), jenţ zemřel jen o jedenáct dnů pozdě-

ji. Karol Wojtyla jmenování přijal a stal se tak ve svých třiceti osmi letech nejmladším biskupem v Polsku. 

 Kdyţ se poněkud vzpamatoval z překvapivé zprávy a rozloučil se s kardinálem, šel čerstvě jmenovaný biskup rovnou 

do kláštera voršilek, zaklepal na vrata a poţádal, zda by se mohl u nich pomodlit. Sestry 

uviděly muţe v klerice, a ač jej neznaly, zavedly ho do nové kaple a nechaly o samotě. Po 

jisté době znervóznělé otevřely dveře, aby se podívaly, co se v kapli děje.  Wojtyla leţel na 

zemi před svatostánkem, tváří k zemi. Tiše zavřely dveře. Za několik hodin se vrátily, ale 

cizinec stále leţel v pokoře před Nejsvětější svátostí. Bylo uţ pozdě, a tak jedna z řeholnic 

se zeptala, zda by kněz nechtěl s nimi povečeřet. Cizinec odpověděl: „Vlak do Krakova mi 

jede aţ po půlnoci. Dovolte, abych zde zůstal. Mám si hodně co povídat s Hospodinem.“ 

Kdyţ celou záleţitost „probral s Bohem“, odjel Karol Wojtyla celou věc prodiskutovat i 

s arcibiskupem Baziakem. Ten předpokládal, ţe jeho nový pomocný biskup uţ zůstane, ale 

Wojtyla trval na tom, ţe se musí vrátit na řeku Lýnu za přáteli, jímţ to slíbil a ţe pro ně 

musí slouţit jiţ dříve slíbenou nedělní mši svatou. Heydel a Turowski na něj ostatně čekali 

v místech, kde jim před několika dny zastavila dodávka, s níţ odjíţděli od řeky směrem na 

Varšavu. Karolovou zprávou byli šokováni a hned se ho ptali, jak mu mají vlastně říkat. 

„Nebojte se“, řekl jim, „Wujek zůstal Wujkem“. 

 Ani arcibiskup Baziak se nehněval, zjevně si začal váţit spojení inteligence, zboţnosti, 

pastoračního zanícení a vnitřní neoblomnosti, jeţ otec Wojtyla představoval. Neústupný 

Baziak pouze nesouhlasil, kdyţ Wojtyla po pětidenních exerciciích v benediktinském kláš-

teře v Tyňci poţadoval, aby latinský obřad jeho svěcení byl převeden do polštiny a aby jakýsi liturgický komentátor 

vysvětloval průběh svěcení. Nakonec se dohodli. Wojtyla přeloţil obřad sám a dobrovolnice vyrobily broţurky pro 

účastníky slavnosti, i kdyţ liturgie byla latinská. 

 28. září 1958, v den sv. Václava, vstoupil Karol Wojtyla do wawelské katedrály, aby byl vysvěcen na biskupa, přijal 

plnost kněţství a stal se podle učení církve nástupcem Kristových apoštolů.  
pokračování příště 

Třicet osm let stár 

Opět na kajaku 
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