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 Zdravím všechny čtenáře na začátku adventu. 

Stalo se mi nedávno, že jsem čekal ve frontě k zubaři. 

Nepočítal jsem s čekáním. Byl jsem domluvený na 

konkrétní hodinu, ale akutní případy způsobily, že vše 

bylo jinak. Hodina a půl sezení v čekárně se nekonečně 

táhla. Pomodlil jsem se růženec, ale neměl žádnou knihu 

či noviny. Nic. Koukal jsem do prázdna, až mě přemohl 

spánek... 

Uvědomil jsem si, jak je čekání těžké, když není 

něčím naplněno, když není „aktivní“. Myslím si, že to 

stejné platí o „čekání“, kterým je advent. Musí to být 

čekání aktivní...  

Já vím, hned namítnete: je až moc aktivní; před 

svátky je toho tolik, že až hlava třeští a nevíme, co dřív... 

I to vím! Přesto si stojím za svým!    

Stále si myslím, že k adventu příliš často 

nepřistupujeme „aktivně“. Necháváme se pasivně zahltit 

vším možným... To není aktivita. O aktivním prožívání 

adventu můžeme mluvit jen tehdy, když si cílevědomě 

naplánujeme něco, co bude naší vnitřní přípravou, čím 

obohatíme své nitro a své blízké či okolí, co nachystáme 

jako dar pro Ježíše. A řekneme: přes to vlak nejede... A 

vydržíme... Náš aktivní přístup  se projeví i v tom, že 

dokážeme dát přednost věcem podstatnějším před méně 

podstatnými a předsvátečnímu shonu vtiskneme nějaký 

řád a postaráme se o to, aby dostal advent opravdu 

duchovní rozměr... 

Slyším další námitky: není to jednoduché, 

naopak, strašně těžké! Souhlasím! Přesto se o to 

„aktivně“ pokusme. Nedělejme si „velké oči“ a 

zachovejme klid, když se ne vše podaří. Hlavně nesmíme 

„usnout“ čili přestat vnímat, že advent tu není proto, 

abychom ho nějak přežili, ale abychom ho krásně 

prožili...  

Přeji to sobě i vám. A na svátky hojně Božích 

darů a velkou radost z toho, co jsme zakusili v době 

adventní.  

P. Slawomir 

1. prosinec sv. Edmunda Kampiána, kněze a 

mučedníka 

3. prosinec  památka sv. Františka Xaverského, 

kněze 

4. prosinec  sv. Jana Damašského, kněze a učitele 

církve 

6. prosinec sv. Mikuláše, biskupa 

7. prosinec  2. neděle adventní 

8. prosinec  slavnost Panny Marie, počaté bez 

poskvrny prvotního hříchu 

9. prosinec  sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina 

11. prosince  sv. Damasa I. Papeže 

12. prosinec  Panny Marie Guadalupské 

13. prosinec  památka sv. Lucie, panny a 

mučednice 

14. prosinec  3. neděle adventní 

17. prosinec  výroční den narození papeže Františka 

21. prosinec  4. neděle adventní 

24. prosinec  Štědrý den, vigilie slavnosti Narození 

Páně 

25. prosinec  slavnost Narození Páně 

26. prosinec  svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

27. prosinec  svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

28. prosinec  svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a 

Josefa 

29. prosinec  pátý den v oktávu Narození Páně 

30. prosinec  šestý den v oktávu Narození Páně 

31. prosinec  sedmý den v oktávu Narození Páně 

 připomínka sv. Silvestra I., papeže 

 

SKAUTI ROZDÁVAJÍ BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5) 

Šumperští skauti a skautky budou i letošní rok rozdávat 

svíčky s ohněm z Betléma. Tato předvánoční tradice začala roku 

1986, kdy rakouský rozhlas v Linci přemýšlel, jak poděkovat lidem, kteří přispívali na sbírku Světlo ve tmě pro 

zrakově postižené děti. Nápad dovézt světlo zažehnuté od věčného ohně přímo v Betlémě se - kvůli tehdejší 

politické situaci - ukázal jako velmi těžko uskutečnitelný. Díky obrovské snaze všech zúčastněných můžeme dnes 

radost ze skautské lucerny rozdávat do vašich domovů. Najdete nás 23. prosince od 10:00 do 17:00 na Točáku.  
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MANŽELÉ SLAVÍČKOVI,  

MANŽELÉ SEKANINOVI 

Před 14 dny proběhlo v šumperské farnosti biřmování. Jak jsme se mohli dočíst v minulém čísle TamTamu, 

z rukou biskupa olomoucké diecéze přijalo svátost biřmování 18 mladých lidí a 2 o trošku starší maminky – 

Libuše Sekaninová a Ester Slavíčková. O biřmování, a nejen o něm, jsme si povídali jak s nimi, tak s  jejich 

drahými manžely – Jakubem Sekaninou a Vojtěchem Slavíčkem. 

 

 Jak jste jako rodina prožívali (a oslavili) biřmování, které shodně v obou rodinách právě přijaly ženy?  

Vojtěch: Svátost biřmování byla vyvrcholením nejen posledních dní, ale v podstatě celého roku, kdy žena chodila 

na přípravu k biřmování, kterou vedl otec Petr. Oslava při nedělní mši svaté byla z mého pohledu důstojná a bohatá 

co do osobního prožití této slavnosti. Poslední dny před slavnostní nedělí jsme se oba se ženou modlili za tuto 

svátost, hlavně pak v předvečer dne biřmování. 

Ester: Přibližně po roce přípravy to byly chvíle očekávání a napětí, aby vše proběhlo hladce a bez problémů. 

Liba a Jakub: Moc jsme se těšili. Udělali jsme si malou oslavu už v den poslední přípravy. Decentně jsme oslavili 

i svátost biřmování, kdy přijela moje maminka, kterou v poslední době moc nevídám, protože často jezdí za 

sestrou, která podstupuje důležitou léčbu, aby jí byla ve všem oporou. 

 Otázky určené jen pro dámy: Jaké motivy Vás vedly k přijetí této svátosti? 

Ester: V roce 2012 jsem přistoupila poprvé k svatému přijímání, tak pro mě byla příprava na křesťanskou 

dospělost vlastně dalším přirozeným krokem. 

Liba: U mne šlo vlastně tak trochu o omyl . O přípravě na biřmování jsem se dozvěděla z  ohlášek, ale přeslechla 

jsem, že jde o přípravu pro mládež. V té době jsem totiž byla v mnoha věcech na pochybách a měla jsem spoustu 

otázek, na které jsem neznala odpověď. Říkala jsem si tedy, že bych se zeptala, zda bych mohla na schůzky 

docházet - s tím, že bych čerpala informace a ráda se tak i dozvěděla něco víc z oblasti víry. A pak bych se podle  

vnitřního pocitu sama rozhodla, zda v budoucnu budu natolik zodpovědná přijmout svátost biřmování, či nikoliv. 

Hned u zvonku na středisko jsem potkala Esterku 

Slavíčkovou, která se přišla zeptat na bližší informace 

stejně jako já. Kaplan Petr Káňa nás s úsměvem přijal a 

než jsem se stihla trochu víc rozmluvit, bylo ujednáno. 

Budeme dvě „staré“ mezi mladými. Motivem pro 

biřmování se tedy stal omyl a touha po poznání a 

přiblížení se k Bohu  

 Jak jste si užily přípravu na biřmování, která 

trvala celý rok, čím byla zajímavá, čím vás obohatila a 

jaká měla třeba i negativa? 

Ester: Celoroční příprava byla pro mne motivující, stala 

se mi stimulací v dalším růstu ve víře a v mém vztahu k 

Bohu. Jediným negativem se zpočátku jevila celková 

doba přípravy. Ale po každém setkání s o. Petrem a 

mladými mi bylo opravdu dobře. Tato setkání odváděla 

mé myšlenky od všedních denních starostí k duchovním 

záležitostem, ke kterým jsem se v době před přípravou 

dostala méně. 

Liba: Velice mne překvapilo, kolik mladých se 

rozhodlo pro tuto přípravu. Někteří z nich měli velký 

přehled z oblasti teologie, což jsem u tak mladých lidí 

nečekala. Ostatní to pak vyvážili svou laskavostí a 

dobrotou. (Téměř všichni z nich byli aktivní skauti a 

kdo nebyl skaut, tak zpíval ve sboru nebo dělal oboje Sekaninovi 
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dohromady.) Nebyl tak nikdo, kdo by vybočoval z řady. Každý z nich byl ale něčím výjimečný. Často 

vzpomínám na zfilmované příběhy, které jsme si pouštěli a které nám chystal náš obětavý a trpělivý o. Petr. 

Některé z nich byly velmi dojemné, ale o to víc se mi zapsaly do paměti. Jsem za to ráda. U některých jsem se i 

mile pobavila. Nejvíc u rozdílů mezi ženou a mužem, manželkou a manželem. Jediné negativum na tom všem snad 

bylo jen to, že jsem musela odejít z domu od dvou dětí, které umí být pěkně divoké, a nechat je tam s manželem, 

který z toho byl někdy v zajímavých rozpacích. 

 Jaké jste si vybraly biřmovací jméno a proč?  

Ester: Vybrala jsem si za svoje biřmovací patronky Pannu Marii a sv. Annu. Byly mi vzorem v odevzdanosti Boží 

vůli, i přes těžkosti v jejich životech. Panna Marie dokázala Bohu říct své bezvýhradné „ano“, i když nevěděla, co 

ji čeká, sv. Anna mi je zase vzorem vytrvalosti, i když se věci neubírají směrem, kterým si představujete. 

Důvěřovala. 

Liba: Jako biřmovací patronku jsem si vybrala svatou Ritu. Když jsem v roce 2012 vybírala jméno křestního 

patrona, napadla mne svatá Marie Magdalská, od které jsem nedokázala odtrhnout svou mysl, a svatá Rita. Pro 

cestu k Pánu Ježíši jsem si nakonec zvolila Marii Magdalenu s tím, že až se jednou nechám biřmovat, vyberu si za 

patronku svatou Ritu, protože to budu určitě manželstvím poznamenaná zase trochu víc a její příklad pokory a 

lásky se mi bude ještě více hodit. Oslovila mne její úcta k rodičům, láska k Bohu i pokora, se kterou snášela rány 

osudu a mimo jiné i prudkost svého manžela. Po jejím vzoru bych chtěla být dobrou matkou a poslušnou, trpělivou 

a především pokornou manželkou. Člověk se ale učí celý život a stejně nemůže nikdy říct, že se už naučil vše, co 

chtěl . 

 Cítíte nějakou proměnu po přijetí svátosti biřmování?  

Ester: Větší odvahu postavit se za své názory, víru. 

Liba: Neumím to popsat… Po křtu jsem měla pocit několik dlouhých měsíců, že létám, byla jsem rozzářená, 

šťastná, spokojená, jako zamilovaná. Neměla jsem už strach… Bylo to krásné. Po biřmování mám takový zvláštní 

pocit naplnění někde tam uvnitř, ale nevím, jak ho definovat. Také mám větší potřebu promlouvat k Bohu, vlastně 

nyní s ním mluvím neustále . Rovněž jsem začala víc dbát na vzdělávání našeho Kubíka ve víře a historii, která 

k tomu patří. Zatím ho to baví a má o to zájem. Je však jisté, že brzy přijdou chvíle, kdy s ním bude cloumat 

puberta a bude to obtížnější, ale právě proto je důležité zapustit hodně silný kořen, aby ve zlých dobách nebyl 

nikdy vyňat celý.  

 Nyní mohou odpovídat i pánové  - představte čtenářům Vaši rodinu 

Ester: Jsem vdaná 10 let, s manželem vychováváme 2 syny, Vojtu – 8 let - a Josefa – 6 let. Narodila jsem se v 

Třinci a do svých 18 let jsem bydlela s rodiči v Jablunkově.  Po vystudování jsem pracovala 7 let v Lázních Velké 

Losiny, kde jsem se seznámila s manželem. 

Vojtěch: Řekl bych, že jsme poměrně běžná rodina – žena Ester, stejně jako já, pracuje ve zdravotnictví. Volných 

chvil moc nezbývá, jelikož máme, jak řekla 

manželka, 2 malé děti – Vojtěcha, žáka 2. třídy 

ZŠ, a Josefa, školkou povinného. Jsou to poměrně 

energičtí chlapci, kteří nám zpestřují každý den a 

ze kterých také máme každý den velikou radost. 

Každý den se za ně rovněž modlíme. 

Liba: U nás doma máme jednoho tatínka, jednu 

maminku, Kubíčka a Libušku. Jsem ze tří dětí 

(nejmladší) a z rozvedeného manželství. 

Maminka o otci nikdy nemluvila špatně, ačkoli by 

mohla. A jistě k tomu měla i spoustu příležitostí. 

Místo toho nás nechala, ať si na vše jednou 

přijdeme sami. Muselo jí to dát spoustu úsilí, 

vydržet ty naše poznámky, že by s tatínkem bylo 

určitě lépe než s ní, a za to má můj obdiv i dík. 
Slavíčkovi 
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Teď mám svou rodinu a jsem 

vděčná, že i přes všechny peripetie, 

které nás občas potkávají -  ať 

v soukromém nebo pracovním 

životě - zvládáme být stále spolu.  

 Jaké máte zájmy, profesi, čeho 

byste chtěli ještě dosáhnout? 

Ester: Nyní pracuji na částečný 

úvazek jako fyzioterapeut zde v 

Šumperku, své zájmy bohužel 

poslední dobou dosti zanedbávám, 

skoro všechen čas věnuji rodině, 

zvláště pak dětem. Ráda ale plavu 

a jezdím na kole do přírody. 

Vojtěch: Mezi mé nejbližší zájmy 

patří studium zdraví, sporty – jako jsou kolo a kondiční cvičení - a také moje rodina. 

Liba: Mezi mé zájmy patří rodina, sport, studium, hudba, příroda. Také mě hodně zajímá bytový design a návrh 

interiérů, ale netýká se to naší domácnosti, na to bychom nikdy neměli prostředky . Dřív jsem aktivně sportovala 

a nikdy jsem neposeděla v klidu, ale až manželství a rodičovství mě usadilo pevně tam, kde „sedím“ teď. Všechny 

nás moc baví cyklistika a horská turistika. Co se ale týká malé Libušky, ještě nedorostla do té správné velikosti na 

přilbu (všechny jsou jí velké), tak čekáme, až nám trochu povyroste a budeme moci vyjet. Je to můj sen, dostat se 

zpět na kolo a ke sportu, ale zatím to tak nevypadá. Díky Bohu máme dvě aktivní děti, o kterých víme nejen my, 

ale i naše okolí, a ti se nám o zábavu s jistotou postarají každý den víc než dost. Jinak se snažím docílit pokory a 

klidu, který mi chybí. Myslím takový ten vnitřní klid, soulad, harmonii. Nejen usmíření sama se sebou, ale 

především s Bohem. Mám jej ráda a jsem mu vděčná za jeho oběť, protože bez ní by tu nebyl nikdo z nás… A do 

třetice všeho dobrého bych chtěla úspěšně dokončit studium, kterému se věnuji již spoustu let. Víc si ale nechám 

pro sebe. 

Jakub: Já se věnuji fotografii, muzice a především dětem a rodině. 

 Shodou okolností máte v obou rodinách dvě děti, co byste o nich řekli?  

Ester: Naše děti  - Vojta a Pepa - jsou oba opravdu velmi živí. Vojta chodí do školy, kde patří k vzorným žákům. 

Dělá nám velkou radost. Pepa zatím chodí do školky. Navštěvuje speciální školku, do které chodí velmi rád. 

Vyžaduje hodně péče, ale stojí to za to. 

Vojtěch: S oběma dětmi jsme prožívali, potažmo prožíváme, poměrně závažné zdravotní problémy. Starší Vojtěch 

má hodně zájmů - učí se v základní umělecké škole na akordeon, rád sportuje a také má úzký vztah k informačním 

technologiím. Mladší Josef, vzhledem k svému zdravotnímu handicapu, moc zájmů nemá, ale je šťastný venku, 

zejména v létě u vody, na houpačkách apod. Školu má starší syn rád, jelikož se mu učení daří, a také slýcháváme, 

že se do školy někdy i těší. V případě školky u mladšího syna je tomu podobně. Také se do ní těší. Paní učitelky v 

jeho třídě jsou velmi fundované a díky jejich snaze se Josef naučil mnoha úkonům a dovednostem. 

Rodičovství z mého pohledu je úloha velmi obtížná, vyčerpávající, avšak na druhou stranu velmi naplňující a 

inspirující, kdy člověk přehodnocuje do té doby nabyté postoje k sobě a okolí. 

Liba: Kubíček měl nedávno devět let. Je to rarach každým coulem a jak to vypadá, nastupuje u něj puberta. Ve 

škole je šikovný a snaží se, ale má velký problém se soustředěním, a to se také odráží i na jeho rozpoložení. Doma 

je potřeba s ním pracovat v naprostém klidu, což bývá nemožné.  

Jakub: Já chodím do práce, naše nejbližší babička také, a tak manželce nezbývá, než se učit s Libuškou za zády 

(nebo mnohdy i na nich ).  

Liba: Jak jsem se již zmínila, také on rád jezdí na kole. Přidal se k tomu i skateboard a kolečkové brusle. 

Jakub: Nebojíme se s klidným svědomím říct, že co se sportu týká, je velmi nadaný a učenlivý. Ať je jaký je, je to 

super kluk a umí to dát najevo. 

Liba: Má také moc pěkné sociální cítění, a to se nám na něm líbí. Uklidňuje nás to a dává naději do budoucna . 
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Libuška bude mít v prosinci rok a půl a je to rarach číslo 2. Kubík začal být živel až od školky, jinak do té doby byl 

zlatíčko, tak tiše doufám, že se to tentokrát otočí a Libuška bude živel jen do té doby, než nastoupí do školky. Je to 

„srandistka“ akrobatka. Kubíka má moc ráda a jsou spolu ve hře častěji, než bych očekávala. Je to moc fajn a já se 

modlím, aby jim to vydrželo napořád. Mají opravdu moc krásný vztah.  

 Jste věřící od malička, či jste k víře přišli v dospělosti? Co pro Vás víra znamená? 

Ester: k praktické víře jsem se dostala až v dospělosti. Jako malá jsem byla pokřtěná, ale víru jsme doma 

nepraktikovali. K té jsem se dostala přes manžela, ale nejsilněji jsem tuto potřebu pochopit a věřit pocítila, když 

přišly starosti s dětmi. U mladšího Josefa byl diagnostikován autismus a to byla pro mne velmi traumatická věc, 

kterou bych bez manžela a nově nalezené víry v Boha jen těžko zvládla. Starší Vojtík zase bojoval s problémy se 

slinivkou, trávili jsme mnoho času v nemocnicích, ale víra a manžel mi byli obrovskou oporou. Manželovi jsem 

velmi vděčná, má se mnou velkou trpělivost :). 

Vojtěch: Věřící jsem od malička, díky vzorům v rodině, a za to jsem osobně moc vděčný. K prohloubení víry u mě 

došlo však až v posledních několika letech, v  konfrontaci s rodinným životem a v souvislosti s přípravou ženy na 

první svaté přijímání a pak na biřmování. Tehdy se naše víra stala hlavním pilířem vnímání podstaty naší rodiny. 

Libuška: K víře jako takové mě nikdo nevedl. Zajímala jsem se o okultismus a černou magii, která mne nakonec 

málem pohltila celou. Dokonce jsme se dostala až tak daleko, že mi manžel musel před spaním dělat na čelo křížek 

svěcenou vodou, abych se alespoň trochu klidně vyspala. Nejvíc mi ale pomohl až křest. Ten mě „zachránil“ a já 

našla cestu, která má pro mne velmi zajímavý cíl. Víra jako taková mne doprovází v mém životě jen posledních pár 

let mého života, protože jsem se jí dlouho urputně bránila, ale pochopila jsem, že Bůh je se mnou celý můj život. 

Jen díky němu jsem tam, kde jsem, a jsem tím, čím jsem. Když tak přemýšlím, ty prsty Boží byly se mnou všude, 

jen jsem si jich neuměla všimnout a uvědomit si je. Přitom stačilo jen zvednout oči a chytit se oné lásky, víry i 

naděje, které se mi opravdu stále nabízely, ale já se k nim točila zády. Přitahuje mne naděje a příležitost, která se 

mi dostává a je přítomna v každém okamžiku dění tohoto světa, stejně jako láska, která se mne dotýká spolu s 

pokorou, kterou cítím ve víře v našeho Pána. Kdyby mi Bůh nepostavil do cesty mého muže, nevím, kde bych byla 

dnes. Pevně věřím, že je ten jediný, který se mnou dokáže být i přes mou mnohdy komplikovanou povahu, jak to už 

u žen bývá. Proto věřím, že mi jej seslalo samo nebe   

Jakub: Já jsem byl vychováván ve víře odmalička a jsem za to vděčný. 

 Navštěvujete společenství rodin, které vede otec Slávek, představte nám, jak probíhají jednotlivá setkání, jak 

se vám tam líbí aj.? 

Vojtěch: Společenství vzniklo v tomto Roce rodiny jako 

praktické naplnění setkání rodin ve farnosti. Za jeho vznik 

vděčíme otci Slávkovi. Jemu patří dík za to, že jsme se zde 

seznámili s lidmi, které jsme od vidění znali ze mší svatých, a 

mohli se s nimi více sblížit, spřátelit a v neposlední řadě se 

vzájemně podělit o zkušenosti a postřehy nejen z oblasti 

rodinných vztahů. 

Ester: Setkání bývají velmi příjemná. Zpočátku jsem nevěděla, 

do čeho půjdeme, ale poznali jsme se s bezva lidmi, se kterými 

se setkáváme nyní i mimo farnost. Jedna z těchto nově 

nalezených známých mi byla dokonce kmotrou u mého 

biřmování. 

Liba a Jakub: Scházíme se každý měsíc u jiné rodiny, ale ne 

vždy se nám podaří se sejít všichni dohromady. Otec Slávek 

přijde vždy s úsměvem, obrázkem Svaté rodiny a se skripty 

s názvem „Rok s papežem Františkem, texty pro společenství 

manželů“. Na každý měsíc je zde jiné téma, které si přečteme, a 

pak si společně, po rozjímání textu, pokládáme otázky, které se 

vztahují k danému tématu a vztahu k Pánu, k nám samotným či k 

okolí. Poté se společně pomodlíme a jdeme domů. Vzhledem 
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k tomu, že máme děti, které nám v tu dobu hlídají 

babičky, se nedá nic dělat. Na těchto spolčech se nám 

líbí, že se jak zasmějeme, tak i pomodlíme. Je v nich 

vše. Klid, pohoda, harmonie, úcta… Jako v jiném světě. 

Je to taková rodinná terapie. Asi proto vždy odcházíme 

domů plni harmonie a klidu. 

 Jak vnímáte naši farnost? 

Ester:  Zatím moc lidí z farnosti neznám, většinou ty, 

se kterými jsem se potkávala na setkáních nebo 

přípravách, ale co se týče o. Slávka a o. Petra, jsou mi 

stále velkou oporou v těžkostech, za což jim upřímně 

děkuji. 

Vojtěch: Farnost Šumperk vnímám jako příjemné 

společenství věřících lidí, se kterými se mohu postupně 

sbližovat a prožívat tak svoji víru. Možností pro 

setkávání je tu mnoho. 

Liba a Jakub: Naše farnost je místem setkávání všeho 

druhu se spoustou možností nejen pro dospělé, ale i pro 

děti. Nejen pro věřící, ale i pro zvídavé. Je to farnost, ve 

které se žije. Díky Bohu za to . Proto ji vnímáme 

velice pozitivně. 

 Máte – coby mladé rodiny – nějaké nápady na utváření programů pro rodiny? 

Ester: Nyní nedokážu říct, nic mě nenapadá, myslím, že program farnosti je velmi bohatý a pestrý. 

Vojtěch: Rádi bychom pokračovali v setkávání v rodinách a v zažívání příjemného společenství. Třeba i na 

pobytových výletech či poutích apod. 

Liba: Například pobyty otců samotných nebo otců s dětmi, matek s dětmi, nebo matek s matkami nebo tchýněmi a 

podobně. Ale napadlo mne to opravdu až teď. Něco jiného je, si to v klidu promyslet se všemi důsledky. I když si 

myslím, že i tatínkové by potřebovali takový ten správný oddych, alespoň třeba jen na víkend. S naším děkanem 

nebo kaplanem by se určitě nikde neztratili a není 

potřeba ani jezdit někam daleko. Stačil by klidně i 

výlet. Tady v okolí je možností spoustu  . 

 A nějaká myšlenka na závěr? 

Ester: Za sebe bych si přála udržet pocit zvláštního 

„nadšení“ po biřmování, této živé víry do dalšího 

života, protože jsem sama poznala, že s Bohem v 

našich životech jde všechno nějak snáz a radostněji. 

Toto bych přála i ostatním farníkům. 

Vojtěch: Přál bych si, aby se i nadále naše víra 

prohlubovala, a to praktickým způsobem. Každý člověk 

však musí sám udělat první krok k přiblížení se k lidem 

v okolí, a to zejména ve farním společenství. 

Liba a Jakub: Dovolili bychom si trochu poupravit 

citát Antona Knera: „Pane, Ty jsi sochař a já jsem hlína 

ve Tvých rukou. Dej, ať se vždy nechávám přetvářet. 

Tak bude i mé srdce milovat a stane se milosrdným 

dílem Tvé lásky.“  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná  
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3. PŘIKÁZÁNÍ  

POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL 

 

 Když slyšíme název tohoto přikázání, možná 

nás napadá, co vlastně přesně znamená. Proto bude 

dobré, když si ho nejdřív trochu přeložíme do 

dnešního jazyka.  

 Slovo „pomni“ znamená „pamatuj“. Slovo 

„světit“ znamená „dát něco Bohu, vyčlenit něco 

Bohu“ a v souvislosti se svátečním dnem bychom 

mohli říct: „Dej tento den Bohu; prožij ho s Bohem“. 

A nakonec „den sváteční“ znamená neděli a 

zasvěcené svátky. Když to shrneme a přeložíme, tak 

by to přikázání mohlo znít takto: „Pamatuj, abys 

neděle a zasvěcené svátky prožil zvlášť s Bohem.“ 

 Teď bychom si mohli položit otázku: proč je 

něco takového pro nás důležité? 

 

 Učíme se, že víra je vztah. A podobně jako se 

vztah mezi dvěma lidmi prohlubuje a roste skrze 

vzájemné osobní setkání, tak i víra se prohlubuje a 

roste skrze osobní setkání s Bohem v kostele, při mši 

svaté. 

 Při mši můžeme víc a lépe poznávat, jaký 

Bůh opravdu je. On k nám mluví v Písmu svatém a 

dává nám sebe samého v Eucharistii. Prožíváme při 

každé mši, že Bůh je tu pro nás, že mu na nás záleží.  

 

 Boží starost o nás můžeme vnímat i v tom, že 

tento den nás Bůh „nutí“ abychom si odpočinuli. 

 Když jsem pracoval na pile, měli jsme tam 

dvanáctihodinové denní a noční směny a v podniku 

se pracovalo neustále po celý rok. Práce se 

nezastavila ani o Velikonocích nebo na Vánoce. 

Když na někoho vyšla směna na Štědrý den, tak 

člověk, který měl denní, prožil Štědrý večer s rodinou 

po práci, ten který měl noční, musel stihnout oslavit 

tento svátek před směnou. Podstatní tu nebyli lidé, 

ale ekonomický zisk. Jakoby se díky neustálé práci 

úplně převrátily hodnoty a vědomí toho, co je 

opravdu důležité.  

 I tato zkušenost mi pomohla uvědomit si, jak 

moc by člověku pomohlo, kdyby se na jeden den 

v týdnu zastavil a upřel svoji pozornost nejen na 

práci, ale i na svět a na lidi kolem sebe. 

 

 Skrze toto přikázání nám Bůh také pomáhá 

vidět, jaký je náš vztah k Němu, jaká je naše víra. 

Jestli jsme i my ochotni udělat si na Něho alespoň 

jednou za týden čas, být tu pro Něho, podobně jako 

On je tu pro nás. 

 Někdy se lidé ptají, jestli má smysl jít do 

kostela, když jsou unavení, že tu mši stejně celou 

prospí, nebo jestli tam jít, když jsou rozzlobení, 

pohádaní, plní různých starostí, že stejně budou po 

celou mši myšlenkami jinde. 

 Já osobně si myslím, že to smysl má. Že se to 

dá přirovnat k tomu, jako když dva mladí lidé spolu 

„začnou chodit“. Dívce také nebude vadit, když její 

milý po celém dni práce nebo starostí večer přijede za 

ní a unavený usne. Bude naopak ráda, že i přes únavu 

nezůstal doma, ale že za ní přijel. Ukázal jí tím, že 

mu na ní záleží, že chce být s ní, že ji má rád. 

 Nebo když jsme plni starostí, někdy i zlosti 

na druhé. Myslím, že právě tehdy by člověk do 
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kostela jít měl. Někde jsem slyšel tuto moudrou větu: 

„Když pro zlost nebo hněv nemůžeš mluvit 

s konkrétním člověkem, vždy můžeš o tom člověku 

mluvit s Bohem.“ Vzpomínám si v této souvislosti, 

jak papež František v katechezi o Eucharistii řekl, že 

k přijímání nechodíme proto, že jsme svatí, ale proto, 

že jsme hříšní a potřebujeme pomoc Krista. Podobně, 

i když jsme plní našich nedobrých vztahů, starostí, 

tak právě tehdy bychom měli o to víc vyhledávat 

blízkost Boha, jít za ním a o všem mu říct, abychom 

s tím nezůstávali sami. 

 

 Proto je pro nás toto přikázání důležité. Díky 

němu můžeme víc poznávat Boha; učit se vidět, co je 

opravdu důležité; být vnímaví vůči druhým a víc 

poznávat i sami sebe a naši víru. Může růst vztah. 

 

 Zajímavě se nad tímto přikázáním zamýšlel i 

P. Marián Kuffa. Ten jeho význam vysvětloval takto: 

„Jsou tři bytosti: Bůh, člověk, pes. My, lidé, jsme na 

druhém místě. Nad námi je Bůh, pod námi pes.  

V neděli a zasvěcený svátek se zastavím a podívám se 

nahoru, kde je Bůh. Uvědomuji si, že jsem méně než 

Bůh, a proto se mu klaním. Chválím Ho, děkuji Mu, 

prosím a odprošuji. Při mši svaté se dějí všechny 

čtyři druhy modlitby: Odprošuji Boha, prosím Ho, 

děkuji, chválím – oslavuji. Jestli jednou budeme 

v očistci, budeme litovat každé jedné mše, kterou 

jsme nevyužili.  Bůh při mši svaté nabízí spoustu 

milostí. Máme možnost přijímat od Něj požehnání a 

milost pro svůj život. 

Pod člověkem je pes. Pes hlídá pořád, ať je všední 

den, nebo neděle. Pes pořád pracuje, ale my nejsme 

psi, abychom pracovali neustále. 

Jsme na druhém místě: Jsme méně než Bůh, a proto 

se Bohu klaníme, ale jsme zároveň více než pes, a 

proto v neděli nepracujeme.“ 

 V té souvislosti vzpomínal na jednu událost 

ze svého života. Měl známého, který měl rodinu, 

ženu, děti a neustále pracoval. Jednou také něco 

doma betonoval, do toho mu přivezli uhlí a on 

najednou nevěděl co dřív, jestli dobetonovat, nebo 

sklidit uhlí, aby mu na to nezapršelo. Do toho byl čas 

oběda. Žena ho zavolala na oběd, on se rychle běžel 

najíst, ale při jídle mu zaskočilo a udusil se. Nechal 

po sobě rodinu. K čemu byla všechna ta neustálá 

práce… 

 Jsou dva extrémy, do kterých se nás snaží 

ďábel dostat: Člověk lenivý a člověk, který nemá čas. 

Jeden nejde do kostela, protože se mu nechce, druhý 

nejde, protože nemá čas. Jeden nedělá dobré skutky, 

protože se mu nechce, druhý je nedělá, protože nemá 

čas. Jeden nejde na zpověď, nemodlí se, protože se 

mu nechce, druhý, protože nemá čas. Dva extrémy, 

ale výsledek je ten samý. Ďábel je zákeřný, když vidí 

příliš pracovitého člověka, toho k lenivosti nedotlačí, 

a tak ho bude tlačit k přílišné aktivitě a naopak. 

 V neděle a zasvěcený svátek by mělo platit, 

že se vším bouchnu a jdu do kostela. Jdu a udělám si 

čas pro druhé: Boha, ženu, děti, druhé lidi. Když si 

teď neuděláme čas na druhé, později si oni neudělají 

čas na nás: „Co si teď uložíš do banky, to na stáří 

budeš mít.“ Jestli teď ztratíš čas pro děti, oni pak ve 

stáří ztratí čas pro tebe. 

 Pamatovat, že jsme na druhém místě. Nad 

námi, na prvním místě je Bůh, proto se mu klaníme, 

pod námi, na třetím místě, je pes, a proto nejednáme 

jako pes, nepracujeme pořád. 

 

 Tak se budeme stávat opravdu lidmi. 

Nebudeme si hrát na bohy, ani nebudeme jednat jako 

zvířata. A navíc objevíme, že Bůh, který je nad námi, 

nás chce pozvednout k sobě. 

 I toto přikázání je pro nás velkým darem.. 

P. Petr Káňa 
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OHLÉDNUTÍ ZA BIŘMOVÁNÍM 

 

Celou mši jsem si užívala! Obklopena přáteli a arcibiskupem přímo přede mnou. Vládla skvělá atmosféra. 

Při samotném biřmování jsem byla připravená přijmout dary Ducha svatého a pozvat ho do mého srdce. Pro mě to 

byl silný zážitek a po obřadu jsem cítila v srdci radost, pokoj a štěstí. Jsem vděčná, že jsem tuto svátost mohla 

podstoupit!  

Anička Foltýnová 

 

 

Už je to téměř druhý týden od chvíle, kdy k nám 

do Šumperka přijel arcibiskup, aby mohlo skrze něj dvacet 

jedna  křesťanů přijmout svátost biřmování. Jedním z nich 

jsem byl i já. Dostali jsme tak možnost završit roční 

přípravu, během které s námi otec Petr probíral každou 

neděli večer základní otázky naší víry a katechismu. 

Mnohdy to s námi neměl lehké, zvlášť když jsme měli 

domluvit nějaký společný termín. Nakonec ale všechno 

zvládl a my snad s jeho  pomocí také. 

Já osobně jsem se na samotné biřmování  těšil, ale 

zároveň jsem měl obrovský respekt ze zodpovědnosti, která na mě po něm čekala. Nebyl jsem si jistý ani sám 

sebou. Navíc jsem ještě slíbil bratrovi, který byl také biřmován, že mu  půjdu za kmotra. Obavy se pomalu začaly 

rozplývat po páteční zpovědi. Nejvíce mi ale pomohl otec Petr a kamarádi, kteří už měli biřmování za sebou a se 

kterými jsem si o něm mohl popovídat.  

Odpověď na otázku, jestli se něco v mém životě v neděli 16. 11. 2014 změnilo, zatím sám neznám. Jsem 

určitě alespoň trošku jiný člověk, než když jsem před rokem začínal, ale myslím si, že to je spíše přípravou než 

samotnou svátostí. Třeba  to jen potřebuje svůj čas, než budu schopen změny rozpoznat.  

Kdybych se měl znovu rozhodnout, 

jestli začnu s přípravou, určitě bych to udělal. 

Byly během ní bezpochyby i slabší chvíle, kdy 

jsem v neděli večer přišel spíše z povinnosti 

odsedět si hodinu na středisku. S pohledem 

zpátky jsem však rád za každé z těchto setkání, 

protože vždy se našla alespoň jedna zajímavá 

myšlenka, kterou jsem si pak mohl odnést 

domů.  

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří 

mi při mé cestě za biřmováním pomohli a 

sehráli při ní jakoukoli roli. Zvláště pak 

našemu kaplanovi, který nás dovedl do jejího 

cíle a zároveň začátku cesty další. 

Tomáš Žůrek 

 

Biřmování. Pro některé z vás to byla 

jen příležitost vyslechnout si kázání od 

biskupa a podívat se, kteří že ti mladí jsou u 

nás v kostele. Pro nás, biřmované, to však byl 

konec jedné, a začátek druhé, delší životní 

cesty.  
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Celá příprava trvala asi rok. Scházeli jsme se každou neděli večer v naší místnosti na farním středisku. 

Někdy jsme si jenom povídali. Někdy jsme se dívali na nějaký křesťanský film. Někdy jsme měli adoraci nebo jiný 

druh společné modlitby. Ale většinou jsme měli katechezi. Pomalu, ale soustavně s námi otec Petr procházel 

katechismus, zvlášť jeho záludnější stránky. Diskutovali jsme o jednotlivých problémech, občas se i mírně 

zvyšoval hlas. Ale myslím, že je to tak správně. Ono je lepší se pořádně pohádat a mít věc vyjasněnou, než tiše 

přikyvovat se zmatkem v hlavě. My bychom to měli mít vyjasněné dostatečně. Dle mého by příprava mohla být i 

delší. Možná vy starší a zkušenější uznáte, že to tak mají všichni. Možná ne. Ale určitě jsem se necítil připraven. 

Chtěl jsem to biřmování odložit. Někam do budoucna. Ale byl bych někdy připravený? Cítil bych se tak někdy? 

Když jsem nad tím přemýšlel, došel jsem k tomu, že nikdy nemůžeme být připravení. Můžeme se snažit, můžeme 

věřit. Ale stejně jako si nelze dobrými skutky “koupit” nebeské království, tak si myslím, že nelze být připravený 

na přijetí Ducha svatého. Jen si vzpomeňme na učedníky.  

Dalším bodem přípravy byl i výběr citátu z Písma, patrona a kmotra. Právě s tím patronem jsem byl hodně 

opatrný, chtěl jsem si vybrat někoho, kdo mě bude opravdu inspirovat, někoho, kdo žil v době alespoň trochu 

podobné té naší, někoho, o kom dobře víme, jaké měl chyby a problémy v životě. Ale pořád to bylo takové 

nekonkrétní, neurčité. V srpnu jsem byl na CSA (Celostátní setkání animátorů) a v rámci práce v přípravném týmu 

jsem na místě byl už o tři dny dříve. A právě 14. srpna slavíme památku Maxmiliána Maria Kolbeho, kterého jsem 

si nakonec vybral. Znal jsem ho už předtím, ale na CSA se mi připomněl, našel jsem si o něm víc informací, 

a prostě jsem věděl, že je to ten správný patron. Doufám, že mu nebudu dělat ostudu! 

Samotné biřmování přišlo tak rychle, že jsem to ani nestihl zaregistrovat. Najednou jsem stál v kostele, 

kmotr mě držel za rameno a otec biskup mi uděloval svátost. Teď už je jen na nás, jak moc necháme Ducha, aby 

byl i naším duchem. Jak moc se budeme snažit rozdávat lásku a jak moc budeme bojovat proti zlu. Naše cesta 

začala křtem, ale nyní jsme “oficiální” bojovníci boží. Modlete se za nás.  

Václav Havlíček 
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Kamarádi,  

máme pro vás dvě zprávy - jednu dobrou a jednu ještě lepší. Dobrou zprávou je, že přestože 

nám od vás přišlo jen malilinko odpovědí, ceny (čokolády a poháry a bonboniéry a dorty a jiné dobroty 

a taky hračky a filmy a knížky) jsme vám v redakci nesnědli a nenechali si je pro sebe. Ještě lepší 

zprávou je, že příště můžou být vaše!!! Hurá!!! A není k tomu potřeba nic víc, než nám poslat, jak se 

vám podařilo se s úkoly poprat. Tentokrát si navíc můžete vybrat z více úkolů bez rozdílu kategorie – 

čekají nás dlouhé zimní večery a taky vánoční prázdniny, tak ať máte něco pro zábavu  

Tudíž pište a posílejte (formou kopie, fotografie,…) na adresu redakce nebo na email: 

tamtamsoutez@seznam.cz nejpozději do 28. prosince. Připište i vaše jméno, věk a adresu, ať víme 

komu a kam doručit odměnu. 

Příjemné chvilky s Tamtamem=)  

1. Najdeš a spojíš stejné stromečky? Zůstane některý sám? 

2. V každé řadě je jeden obrázek, který se od ostatních liší. Dokážeš ho najít? 

3. a   4. Prokličkuješ správně bludišti? 

1       2    

3                    4  
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5. Vyplň křížovku podle obrázků.  

 
Eva Heiserová 

 

 

  

MMOOŽŽ NNOO SS TT   NN ÁÁ VV ŠŠ TT ĚĚ VV YY   BBEE TT LL ÉÉ MMAA     

VV   KKOOSS TT EE LL EE   SS VV ..   JJ AA NNAA   KKŘŘ TT II TT EE LL EE   VV   ŠŠ UU MMPP EE RR KKUU   

VV ÁÁ NNOOCCEE   22 0011 44   

 
ČTVRTEK  25. 12. 2014    10.15 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.  

PÁTEK  26. 12. 2014 10.15 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod. 

NEDĚLE  28. 12. 2014       10.15 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod. 

 

ČTVRTEK  1. 1. 2015 10.15 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod.  
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Pastýři nad Betlémem 

 
V městě Šumbarku, 

jedenáctém roce panování Václava z Hrádečku 

 

Vzpomněl jsem si na vás, milí pastýři, jako 

mnozí v tento předvánoční čas, když oprašují figurky 

betléma a cosi stále ještě schází do kompletní 

bukolické (pastýřské) idylky. Ano, roztomilí růžolící 

pastuškové s chundelatými ovečkami v náručí, jak za 

zpěvu koled spěchají poklonit se roztomilému 

růžolícímu jezulátku. Nesměle přešlapují před stájí, 

široce se usmívají a opatrně pokládají do slámy své 

prosté dary. 

Právem se usmíváte pod vousy těmto našim 

naivním představám. Nebyli jste žádní prostomyslní 

chudáčci, jinak by vám těžko někdo svěřil svá stáda. 

Byli jste pravými potomky Abraháma, typickými 

příslušníky národa kočovných pastevců, vědomi si své 

odpovědnosti i ceny. Nemohli jste se – daleko od 

vesnic a měst – spoléhat na cizí pomoc, museli jste se 

umět rychle a správně rozhodovat. Mnohdy vám 

nezbylo, než se zbraní v ruce vystoupit na obranu 

proti dravé zvěři i lidským zlodějům. Vaše ruce, tváře 

i způsoby byly hrubé, zcela cizí umělé hladkosti 

městských obchodníků a farizeů. Spali jste na zemi, 

pod nebem plným hvězd – a vzhlíželi jste k nim. 

Snad právě proto jste zrovna vy spatřili 

Božího anděla a Boží slávu. Těžko uvěřit, že se 

nebesa otevřela jen nad vámi. Mnohem spíše byla 

slepota ostatních způsobena jejich přílišnou 

zahleděností do sebe, starostmi o věci po-zemské. 

Neměli čas ani důvod vzhlédnout k rozzářenému nebi. 

Nemohli proto spatřit jásající zástupy spravedlivých a 

připojit se k nim. Obávám se však, že by si jich 

nevšimli ani při náhodném pohledu vzhůru. Nenalezli 

by důvod, proč přerušit svou práci a ustrnout v 

nábožném úžasu. 

Chválím vás, stateční pastýři, za to, že jste 

dosud neztratili schopnost žasnout. Přestože stojíte 

nohama na pevné zemi, dokážete vzhlížet k nebi a 

řídit své kroky podle hvězd. Ve své prosté moudrosti 

nahlížíte to podstatné, pro něž neváháte opustit všední 

stereotyp. Proto jste zanechali svá stáda a sestoupili 

do města Betléma, abyste zvěstovali přemoudřelému a 

hluchému světu narození Mesiáše. Ne nadarmo se on 

sám jednoho dne nazve pastýřem. 

Pavel Obluk 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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 PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V prosinci budou 4. a 18. 12.  

Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – vždy v pondělí dopoledne; v případě zájmu 

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

Adventní duchovní obnova pro maminky na RD – pátek 12. 12. 2014 od 9.30 na FS. „Žena v Bibli jako 

inspirace a zdroj pro dnešní ženu“, obnovu vede Bc. Marcela Řezníčková; následuje adventní sdílení, 

modlitba, tvoření, společný oběd. Příspěvek na program – 50 Kč. Hlídání dětí – 20 Kč. 

Večery v Čítárně (M. R. Štefánika 26) – v pátek 19. 12. 2014 tentokrát s veselým předčítáním vánočních příběhů 

v podání Zdislavy Nedvědové a hudebním vystoupením Františky Nevrlé. Od prosince si můžete 

prohlédnout výstavu dětí výtvarného oboru ZUŠ pod vedením Hany Kalivodové „Nad Betlémem vyšla 

hvězda“. 

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

 

 

 PROGRAMY PRO DĚTI 

Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – středa – 9:30 – 11:30 na farním středisku. (modlitba s písničkou, 

říkadla, tanečky, hudební chvilka, tvoření) 

Hlídání dětí – po domluvě je možno zajistit příležitostné hlídání dětí. Tel. 731 402 395. 

Čítárna – M. R. Štefánika 26 - programy pro rodiče na RD jejich děti od 0 do 6 let děti motivované knihou, 

lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9.00  

úterý 2. prosince – Veršované pohádky 

úterý 9. prosince – Seznamte se s Čtyřlístkem 

úterý 16. prosince – Vánoční příběhy s koledami 

 

Povídání o Vánocích – středa 17. 12. od 15.00 do 16.30 -  povídání o Vánocích u čaje, modlitba v kapli, koledy. 

Program proběhne v rámci katecheze pro 1. a 2. třídu. Rádi přivítáme jak děti, tak rodiče či prarodiče; 

srdečně zveme i ty, kteří katechezi nenavštěvují.  

 

Připravujeme: 

Tříkrálové koledování v sobotu 10. 1. 2015 od 9.30. Po koledování srdečně zveme všechny koledníky na guláš 

na farní středisko. Prosíme děti, aby se zapojily jako koledníci do skupinek, a dospělé, aby se stali vedoucími 

skupinek. V případě zájmu nás kontaktujte na cprsumperk @ado.cz nebo 731 402 395. 
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PANÍ VARGOVÁ 

 

 

V pondělí 17. 11. 2014, v den státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, se v Národním divadle 

předávaly Ceny Paměti národa. Mezi laureáty, kteří letos cenu přijali, byla i šumperská farnice paní Dana 

Vargová. Nejen pro ni, ale i pro všechny Šumperáky (a především pak pro ty, kteří paní Vargovou osobně znali 

ještě z dob normalizace), to byl nevšední zážitek. Proto jsme se jí zeptali na postřehy přímo z prostředí 

předávání. 

 Kdo vše byl letos na Cenu Paměti nominován a kdo se nakonec stal laureátem? 

Letos byly na cenu Paměti národa nominovány na dvě desítky osobností z ČR, Slovenska, Německa, Maďarska a 

Polska. Z nich mezinárodní porota formou hlasování zvolila pět osobností - laureátů, jejichž příběh je nejvíce 

zaujal. 

 Mnozí asi nevědí, co je to Paměť národa. Můžete nám o tomto projektu 

něco říct? 

Paměť národa je projekt, který shromažďuje ve své databázi vzpomínky 

obyčejných lidí, kteří mohou takto přispět svým svědectvím k doplnění 

důležitých mezníků v naší historii. Jsou to např. váleční veteráni, vězni 

nacistické i komunistické totality, disidenti, ale i komunističtí funkcionáři či 

agenti StB. Za tímto projektem stojí od roku 2001 společnost Post Bellum. 

Takzvaní sběrači pro ni vyhledali, natočili a do databáze uložili více než 4 5 00 

příběhů života obyčejných lidí, dnes už pamětníků.  Tento projekt získává rok 

od roku stále větší popularitu a už samotní lidé, nejen historici, posílají tipy na 

své příbuzné či známé, jejichž vyprávění chtějí zaznamenat. 

 Povězte nám něco o tom, jak se to vlastně stalo, že jste byla nominovaná 

na cenu Paměti národa právě vy? 

Před třemi lety za mnou přišel mladý historik z Vikýřovic, pan Vít Lucuk. Sdělil mi, že je zaměstnancem právě 

výše zmíněného Post Bellum a má za úkol mapovat osudy lidí na Zábřežsku, Mohelnicku a Šumpersku. Chtěl se 

mnou vést rozhovor o naší rodině, především o mém synovi Julkovi, který  - byť vážně nemocný - byl v době 

před sametovou revolucí policií velmi sledovanou osobou. I přesto, že byl v podstatě nehybný, psal petice a 

rozšiřoval letáky, a stal se tak jedním z nejsledovanějších odpůrců tehdejšího režimu. Rozhovor, který se mnou 

pan Lucuk vedl, byl poté použit do databáze Paměť národa a následně do knihy“ Přežili svou dobu“, v níž jsou 

zachyceny příběhy přibližně 40 pamětníků z našeho regionu. 28. října stejného roku, v den svátku Vzniku ČSR, 

mě pozval samotný starosta Šumperka právě na křest této knihy do Domu kultury Šumperk – křest se konal za 

přítomnosti dalších pamětníků, o kterých pan Vít Lucuk ve své knize vyprávěl, a jejich přátel. Tři roky byl klid, a 

najednou se telefonicky ozvali zástupci Post Bellum, že mi moc děkují, že jsem akceptovala nominaci na cenu 

Paměti národa a že mě zvou na předávání Cen Paměti národa 2014 za Českou republiku, které se uskuteční 

17.listopadu v Národním divadle v Praze, jelikož jsem byla porotou zvolena jako laureátka. A že zašlou ještě 

soukromý dopis, ve kterém bude vše podrobně vysvětleno. Byla jsem velmi překvapená, nebyla jsem si totiž 

vědoma, že bych nějakou nominaci přijala či akceptovala, a také mě překvapilo, že právě já bych měla být 

laureátkou. Ale mí známí zjistili, že těm, kteří mají svůj příběh uložený v databázi Paměti národa, mohou lidé 

dávat najevo své sympatie tím, že jejich životní příběh sdílí na internetu či napíšou svou podporu komentářem 

k vybranému medailonku, k čemuž pak přihlížejí i porotci, kteří se rozhodují o nominaci. Vyplynulo tedy, že tuto 

podporu mi dali především lidé úplně neznámí, ne Julkovi kamarádi či někdo z rodiny. Proto mi přátelé 

doporučili překonat mé počáteční váhání, zda nabídku na ocenění přijmout, a podpořili naopak myšlenku na 

předávání jet. Výše zmíněným dopisem to však neskončilo. Paní Eva Kubátová, která mě dostala na starosti, mi 

často telefonovala a domlouvala se mnou všechny možné náležitosti, přijel dokonce fotograf, který fotil vše 

potřebné k výstavě, která měla být nainstalovaná v souvislosti s předáváním Cen Paměti národa rovněž 

v Národním divadle v Praze, po fotografovi se ohlásily režisérka s kameramankou, aby prozkoumaly terén 

http://www.pametnaroda.cz/
http://www.postbellum.cz/
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k natočení dokumentu, poté přijel celý štáb z ČT (z oddělení dokumentaristiky), aby tento medailonek natočil. 

Byla to velmi zajímavá a nevšední setkání.  

 Jak konkrétně probíhalo natáčení dokumentu? 

Natáčelo se jak u mě v bytě, tak na farním středisku, dokonce i u Kostelíčka, kde si nakonec paní režisérka 

prosadila svůj nápad a pozvali jsme sem nejbližší Julkovy kamarády i jejich děti. Setkání s nimi v krásné přírodě 

u Kostelíčka bylo velmi dojemné. V medailonku se objevily i dobové fotografie či záběry z domácího videa. Vše 

se nakonec zdárně dotočilo. 

Češka Dana Vargová se v osmdesátých letech obětavě starala o zcela ochrnutého syna, jehož tajná 

policie označila za „nejnebezpečnější antikomunistický živel“ v kraji. Manfred Matthies převáděl 

tajnými tunely východní Němce do Západního Berlína. Antona Srholce vysvětil na kněze samotný 

papež, přesto se vrátil do znormalizované Bratislavy, aby pomáhal věřícím. Kornel Morawiecki řídil 

Bojující Solidaritu šest let z ilegality a János Kenedi ve svém budapešťském bytě organizoval slavné 

opoziční semináře. Pětici laureátů spojuje odvaha, s jakou se postavili komunistické totalitě.  

(převzato z http://www.memoryofnationsawards.eu/) 

 

 A jak nakonec proběhlo samotné předávání cen? 

Ještě než odpovím na otázku, chtěla bych poděkovat oběma našim kněžím. Ti mě hned od prvopočátku 

podporovali, když jsme přišli s paní režisérkou na středisko, hned se nás ujali, doprovodili mě na samotné 

předávání, dělali mi společnost i po něm. Moc si toho vážím a ze slov dalších oceněných i jiných lidí jsem cítila, 

že nad takovou podporou žasnou. 

Ve výše zmíněném dopise stálo, že srdečně zvou i můj doprovod, kterému rovněž zajistí vstupenku a ubytování. 

Ale bylo pro mě hodně těžké vybrat jen jediného ze všech přátel a blízkých rodin, s kterými se doposud stýkám a 

kteří byli dobří Julkovi přátelé. Nakonec se mi podařilo zajistit vstupenky pro 12 osob – pro 5 manželských dvojic 

a dva kněze. Pro mě a dva manželské páry přijelo dokonce auto, ostatní jeli autem svým. 

Po příjezdu do Prahy, ještě v hotelu, mi byl přidělen velmi milý asistent, který byl stále se mnou a provázel mě 

po celou dobu mého pobytu v Praze a především všemi částmi programu. Sám byl ještě odpoledne na generální 

zkoušce, takže byl informován o přesném harmonogramu. Ještě před předáváním cen jsme se měli dostavit 

v 17.30 na recepci ND. Zde jsem se dozvěděla, že právě mně bude cenu předávat profesor Halík, kterého jsem 

osobně znala. Já, můj asistent a manželé Borikovi jsme měli místo v jedné z lóží, ostatní seděli různě po divadle. 

Samotný ceremoniál začal ve 20.00. Moderoval ho Marek Eben. Z pěti laureátů jsem přišla na řadu jako pátá. 

Ocenění bylo letos mezinárodní – Cenu Paměti národa dostali kromě mě jeden Polák, jeden Maďar, jeden Slovák 

a jeden Němec. Ještě před samotným předáváním jsem musela sejít dolů z lóže, takže jsem vůbec neviděla 

natočený dokument o mně.  Rovněž 

jsem nevěděla, co budu říkat, jelikož mi 

ani nikdo nedal nějaké instrukce, čeho 

se mám držet a tak. Bylo mi řečeno, že 

když budu poslední, určitě se mohu 

inspirovat předchozími oceněnými, ale 

já jsem jejich proslovy stejně nebyla 

schopna vnímat. Takže jsem od nich 

nemohla ani nic okoukat. Když jsem 

slyšela z podia mluvit P. Halíka, který 

mě uváděl, rozbrečelo mě to, takže jsem 

na podium přišla ve velmi emotivním 

rozpoložení. Co jsem v tu chvíli říkala, 

opravdu nevím, bylo to něco zvláštního  
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- v hlavě jsem měla úplně prázdno, a přesto jsem mluvila. Ale podle reakcí těch, kteří to slyšeli, to mělo hlavu a 

patu a bylo to prý ze všech těch proslovů nejemotivnější.   

 

 A co následovalo po předávání? 

Poté jsme všichni ocenění a naši přátelé prožili ještě společné posezení u cimbálu, kde byla velmi příjemná 

atmosféra. Všichni obdivovali péči našich kněží i to, že mě doprovodili. Otec Slávek se o mě staral po celou dobu 

našeho pobytu, držel mi hůlku, hlídal mi tašku, i všichni ostatní mí přátelé byli úžasní a byla jsem ráda, že mě do 

Prahy doprovodili. Dověděla jsem se, že by organizační štáb byl ještě rád, kdybych zůstala v Praze o den déle, 

protože v úterý večer ještě chtěli, abych vystoupila ve 22.00 v pořadu Události a komentáře. Na řadu jsem přišla 

až po jedenácté, protože byli přede mnou další hosté. Opět nevím, kde jsem vzala inspiraci k odpovědím. Jen si 

pamatuji, že se reportér více vyptával na Julka. Poté mě odvezli do hotelu a domů jsem jela ve středu ráno. 

 Je ještě něco, na co jsme zapomněli? 

Chtěla jsem zdůraznit, že toto ocenění od 

počátku cítím jako ocenění pro celou farnost a 

pro všechny kněze, co tady působili. Vždy 

jsme se modlili za dobré kněze a musím říct, 

že v naší farnosti jsme vždy velmi dobré kněze 

měli. Za všechny bych jmenovala P. Hrubiše, 

P. Heřmana a P. Eliáše, ale i ti ostatní byli 

skvělí, především pak ti současní – otec Petr a 

otec Slávek. Nelze vyjmenovat všechny lidi, 

kterým jsem vděčna za to, jak mě doprovází 

mým životem a jak mi pomáhají. Při vzniku 

knihy „Přežili svou dobu“ jsem ani nevěděla, 

že je možné ty, kterým jsou zde věnovány 

jednotlivé medailonky, nominovat na Cenu 

Paměti národa. Určitě bych někoho navrhla. Ale ocenění by měli být i všichni ti, kteří se v době totality nebáli 

projevit svůj nesouhlas s režimem. A takových lidí máme mnoho i v naší farnosti a v celém děkanátu. I těm je 

třeba poděkovat a nezapomenout na ně. Za všechny bych jmenovala především Novákovy, Kopřivovy a Vítovy, 

byť jich samozřejmě bylo víc. Ještě jednou všem děkuji za podporu.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 

 
Jak už se stalo tradicí, bude začínat nadcházející rok na mnoha místech Tříkrálovou sbírkou, kterou 

organizuje Charita Šumperk. 

Tříkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 15. lednem 2015, aby přinášeli do všech domovů 

požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc 

nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 

lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 

Zveme také všechny zájemce z řad dospělých i dětí ke spolupráci na koledování. V každé farnosti je tzv. 

místní asistent, který zajišťuje sbírku. U toho je možné se přihlásit. Podpora nemusí být jen formou koledování, 

ale důležitá je také modlitba. 

 

A ještě ohlédnutí za sbírkou loňskou. V našem děkanátu se vykoledovalo 663 764,00 Kč, přičemž podíl, 

který byl určen pro využití Charitou Šumperk, činil 384 983 Kč. Tato finanční částka byla použita na podporu 

činnosti Charity Šumperk (Charita Šumperk poskytuje na území děkanátu Šumperk terénní ošetřovatelskou a 

pečovatelskou službu, osobní asistenci a půjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky.), Centra pro rodinu 

Šumperk a Poradny pro ženy a dívky – ochrana nenarozeného života, zajištění dostupnosti služeb Charity 

Šumperk, na vybudování recepce pro uživatele Charity Šumperk, na nákup rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi. 
. 

Požehnání koledníků otcem arcibiskupem se uskuteční 2. 1. 2015 v 10 h. v Rožnově pod Radhoštěm a ve 

14 h. ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

V našich farnostech pak: 28. 12. 2014 Staré Město, Ruda nad Moravou, Hanušovice; 2. 1. 2014 Velké 

Losiny; 9. 1. 2014 Šumperk. 

Tradiční Tříkrálový koncert se uskuteční 4. 1. 2015 v Brně. Srdečně zvu k návštěvě nebo sledování 

v televizi. 

Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk 

 

ADVENTNÍ KONCERTY 2014 

 

Druhou adventní neděli se v Šumperku představí Brixiho akademický soubor z Prahy, který je výbor-

ným a zároveň velmi originálním tělesem, jehož repertoár by se dal charakterizovat slovy „barvy 20. století“. 

Také pro šumperský koncert si soubor pod vedením Kamila Mandlíka připravil skladby významných skladatelů 

20. století – Bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše, Mortena Lauridsena, Zoltána Kodályho a Vytautase Miškinise.  

Na třetím letošním adventním koncertě opět uslyšíme sborový zpěv a opět ve vynikajícím podání –  

tentokrát Dómského komorního sboru z Brna pod taktovkou Dagmar Kolářové. Sbor je součástí hudební složky 

katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a úzce spolupracuje s Dómským smíšeným sborem Brno, jehož dirigenta,  

ředitele kůru a varhaníka brněnské katedrály Petra Koláře v roli varhaníka v Šumperku také uslyšíme. Oba sbory 

se zaměřují především na interpretaci duchovní a liturgické hudby a vystupují při významných slavnostních  

příležitostech, jako byla např. pontifikální bohoslužba celebrovaná papežem Benediktem XVI. v září roku 2009.  

Letošní adventní setkání pak uzavře již tradiční zpívání koled u radnice s dětmi Šumperského dětského 

sboru. Tak jako v minulých letech budou i letos sbírky dobrovolného vstupného věnovány neziskovým  

organizacím: Základní speciální škole Pomněnka o.p.s., Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých  

Šumperk a Pontisu Šumperk o.p.s – Odlehčovací službě pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Těšíme se na adventní setkání s Vámi.  

Hana Havlíčková  
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DOMINIK SAVIO 
(* 2. dubna 1842, Riva presso Chieri, Piemont  

† 9. března 1857, Mondonio, Itálie) 

 
Svatý Dominik Savio byl italský bohoslovec, žák Jana Bosca. 

Vynikal klidem a pokorou, byl milým nevtíravým společníkem, 

který pomáhal druhým na cestě do nebe. Měl velkou touhu stát 

se svatým, v tom viděl Boží vůli. Jeho cílem bylo vyhýbat se 

hříchu jako největšímu nepříteli, který nás připravuje o Boží 

milost a klid srdce – což se někdy vyjadřuje zkráceně jako 

Dominikovo motto: „Raději umřít dříve než spáchat těžký 

hřích.“ Měl rád skutky sebezáporu. Říkal, že své oči drží na 

uzdě. Na dotaz, k čemu je tedy má, odpověděl: „Abych jimi viděl 

Matku Boží, až mi Bůh dá milost vejít do nebe." Šířil úctu k 

Panně Marii a ve svatém přijímání se často spojoval s jejím 

Synem. Během svých kněžských studií vážně onemocněl a poté 

zemřel ve věku patnácti let doma v Mondonii, pravděpodobně na 

zánět pohrudnice. Dne 12. června 1954 byl papežem Piem XII. 

svatořečen pro velkou lásku k Bohu a odpor ke hříchu. Jeho 

svátek se podle liturgického kalendáře slaví 6. května. Je 

patronem katolické mládeže, ministrantů, chlapců, dětských 

pěveckých sborů, falešně obviněných lidí, mladistvých provinilců, federace Pueri Cantores. A také ochráncem 

matek, těhotných žen a nenarozených dětí. 

 
Pocházel z chudé rodiny, otec byl kovářem, matka švadlenou; měl deset sourozenců. Narodil se r. 1842 v 

Riva de Chieri, nedaleko Turína v Itálii. Jeho dětství bylo silně poznamenáno událostí prvního svatého přijímání, 

ke kterému s horlivostí přistoupil v sedmi letech. Po dlouhou dobu pak mluvil o svém prvním přijímání jako o 

nejšťastnějším a nejbáječnějším dni svého života. Od devíti let chodil do školy v Castelnuovu, každý den 8 km 

pěšky. Fyzicky byl slabý, jinak ale vytrvalý a učenlivý; vynikal snahou dobře plnit své povinnosti. Jeho jméno 

mluví za něj: Dominik znamená "Pánův", Savio se překládá jako "moudrý". 

Ve dvanácti letech dochází k rozhodující události, setkání s Donem Boscem. Dominik je přijat ke studiu 

do jeho oratoře a Jan Bosco se mu stává druhým otcem a duchovním vůdcem. Když Don Bosco viděl 

Dominikovu čistotu a bezúhonnost, řekl mu: „Jsi z dobrého materiálu, z dobré látky." Dominik se zeptal: „A k 

čemu bude ta látka dobrá?" „Uděláme z ní pěkné šaty a darujeme je Bohu," odpověděl Bosco. Dominik poprosil: 

„Já jsem látka, buďte tedy vy krejčím." Za dobrého vedení Dominik duševně rychle dozrával a předčil své 

vrstevníky.  

Při jedné slavnosti chtěl Don Bosco každému chlapci splnit přání. Dominik vyjádřil své přání slovy: 

„Pomozte mi, abych se stal svatým." Don Bosco řekl: „Žádal jsi o hezký dárek. Mám jeden recept na svatost. Jsou 

v něm pro tebe důležité tři přísady: Veselost - to, co tě činí smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč. Plnění tvých 

školních a náboženských povinností - buď pozorný, dělej dobře úkoly, připravuj se studiem a modli se rád. A za 

třetí - dělej druhým dobro - vždy je někdo, kdo potřebuje tvou pomoc, kdo je vedle tebe. Podej mu pomocnou 

ruku, i když tě to bude něco stát. A když tyto tři věci dobře smícháš, staneš se svatým."  

Dominik rozdával radost, jak jen mohl, dobře se učil a rád se modlil. Měl pevnou vůli, se kterou dokázal 

odmítnout účast při špatných skutcích svých vrstevníků a neváhal přitom vysvětlit, proč je jejich konání zlé. 

Kdysi uslyšel jednoho člověka škaredě nadávat a klít. Aby jeho proklínání přerušil, přiblížil se a s nevinným 

výrazem se zeptal na adresu jejich oratoria. Neznámý se zarazil, nevěděl. Dominik pokračoval druhou prosbou: 

"Mohl byste mi udělat jinou velkou laskavost, kdybyste už neklel a nebral nadarmo Boží jméno."  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Riva_presso_Chieri&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piemont
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1857
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosco
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1n%C4%9Bt_pohrudnice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/1954
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
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Stalo se, že kněz nesl nejsvětější svátost. Dominik poklekl, ale vedle něj byl voják, který se k tomu neměl. 

Dominik před něj roztáhl svůj kapesník, a tak jej beze slov přiměl také pokleknout.  

Když mezi hochy začal někdo špatně mluvit, Dominik do toho začal vyprávět nějaký vtip nebo veselý 

příběh. Jindy se stalo, že se dva hoši chystali na souboj kameny. Dominik se nabídl, že jim bude svědkem. V 

poslední chvíli před soubojem vytáhl z pod kabátu kříž a zvolal: „Prvním kamenem hoďte každý po mně!" A 

souboj se nekonal, oba sokové porozuměli a smířili se. 

V oratoři Dominik zakusil život Božího dítěte v přátelství s Kristem a Pannou Marií, vrhl se do 

dobrodružství svatosti, kterou chápal jako úplné darování se Bohu z lásky. Byl osloven myšlenkou Jana Bosca 

"Da mihi animas, cetera tolle – Dej mi duše, ostatní si vezmi". Don Bosco chtěl vyjádřit svou touhu pomoci Bohu 

spasit lidské duše (zejména zanedbaných chlapců z ulic, jimž se věnoval), a byl ochoten pro tento cíl obětovat 

všechno, co má. I Savio chce zachránit duše všech; zakládá Společnost Neposkvrněné, jejíž členové si dali za cíl 

ctít Pannu Marii, šířit úctu k ní a pravidelně chodit ke svatému přijímání. Z této skupiny vzešli významní 

pomocníci Dona Bosca.   

Ke konci třetího roku života v Boscově oratoriu začal Dominik výrazněji slábnout, nestačil na hry s 

ostatními, později se musel vzdát i studia a cítil, že brzy zemře. Přijal Boscovo rozhodnutí, aby se vrátil k 

rodičům. S kamarády se rozloučil zvoláním: "Na shledanou tam, kde budeme navždy s Pánem!"  

Doma před smrtí těšil zdrcené rodiče. Jeho poslední slova zněla: „Sbohem! Ještě jsem nikdy nespatřil 

něco tak krásného, jako vidím teď." Po těch slovech tuberkulóza dovršila své dílo a Dominik vydechl naposled. 

Pohřben byl v bazilice Panny Marie Pomocnice v Turíně. Jan Bosco později napsal jeho biografii. Proces Saviovy 

kanonizace otevřel papež Pius X., který odmítl občasné námitky, že by byl Dominik na svatořečení příliš mladý. 

Pius XII. jej dne 5. března 1950 blahořečil a již 12. června 1954 svatořečil. V roce 1957 papež Pius XII. ustanovil 

Dominika Savia patronem křesťanských studentů.  

Dominik Savio je také ochráncem těhotných žen a nenarozených dětí. Souvisí to s příběhem 

z Dominikova života. Dne 12. září 1856 měl Dominik vnuknutí a požádal Dona Bosca o jeden den volna, aby 

mohl navštívit svoji matku, která byla v posledním měsíci těhotenství a trpěla nevýslovnými bolestmi. Ženy ze 

sousedství, které v takových situacích obvykle asistovaly, už si nevěděly rady. Dominikův otec se tedy rozhodl 

vyhledat lékařskou pomoc. Když byl na cestě, potkal se s Dominikem. Otec si nepřál, aby syn právě v této chvíli 

matku navštívil, a proto mu doporučil, aby se nejprve 

zastavil u babičky. Pak se hned vzdálil a spěchal pro 

doktora. Dominik ale došel domů a spěchal do ložnice 

rodičů. Sousedky, které pomáhaly u nemocné, se ho snažily 

zadržet a řekly mu, že matka nesmí být vyrušována. Aniž 

by jim Dominik věnoval pozornost, vstoupil k mamince, 

která byla v místnosti úplně sama. „Jak to, že jsi tady?" 

přivítala ho. „Dověděl jsem se, že jste nemocná, a tak jsem 

za Vámi přišel." Maminka se násilím ovládla, posadila se 

na lůžku a řekla: „To nic není. Už to přestává. Běž za 

ostatními, zavolám tě později.“ „Ano, odejdu hned, ale chci 

Vás ještě obejmout." Přiskočil rychle k lůžku, silné objal 

maminku, políbil ji a odešel. Sotva byl venku, matčiny 

bolesti úplně ustaly. Za chvíli se dostavil otec s lékařem, 

ale ten již byl zbytečný, žena v pořádku porodila zdravou 

holčičku. Mezitím sousedky, které ji obětavě ošetřovaly, 

nalezly na jejím krku stuhu, na které byl přivázán kousek 

hedvábí, složený a sešitý jako škapulíř. A maminka, která 

si toho před tím nepovšimla, vykřikla: „Teď již vím, proč 

můj syn Dominik, než ode mne odešel, chtěl mě obejmout. 

A zároveň chápu, proč, sotvaže mě opustil, byla jsem 

šťastně uzdravena a zbavena bolestí.“  
Don Bosco 

http://www.katopedia.cz/index.php?title=Panna_Maria
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Svat%C3%A9_p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Bazilika_Panny_Marie_Pomocnice_v_Tur%C3%ADn%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Tur%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Pius_X.
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Pius_XII.&action=edit&redlink=1
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http://www.katopedia.cz/index.php?title=1950
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Před svou smrtí Dominik požádal maminku, aby škapulíř pečlivě uschovala a půjčovala ho ženám v 

podobných situacích. Dokud jeho matka žila, stále nosila na krku tuto vzácnou relikvii, která ji tehdy zachránila. 

Drahocenná stuha, kterou Dominik zavěsil kolem krku své matce, již neexistuje. Saviovi ji půjčovali tak dlouho, 

až se ztratila. Ale ochrana svatého Dominika Savia ve prospěch maminek a kolébek pokračuje. Veliký počet žen 

se utíká s živou důvěrou ke svému malému Velkému ochránci. 

Aby se nezapomnělo na obdivuhodnou stuhu, pomocí které Dominik Savio uzdravil svou matku, a aby se 

stále víc šířila úcta k tomuto privilegovanému chlapci a povzbudila se důvěra věřících v jeho pomoc, dalo Vedení 

salesiánského díla od března 1956 maminkám a všem, které o to žádaly, k disposici vkusný škapulíř z hedvábí, 

jehož hodnota byla zvýšena relikvií a obrázkem světcovým. Tato iniciativa chce být jen prostředkem k vyprošení 

milostí od Boha. Nestačí tedy pouze nosit škapulíř na krku. Není to amulet! Abychom obdrželi nebeskou pomoc, 

je třeba se s vírou modlit, přistupovat ke svátostem a žít křesťansky. 

Matky, které se utíkají k Dominikovi o ochranu, se při použití škapulíře zavazují čtyřmi „sliby“. Tyto 

sliby neurčují nové úkoly, ale pouze připomínají základní povinnosti křesťanské výchovy: „Protože je mou 

povinností vychovávat děti křesťansky, svěřuji je od této chvíle sv. Dominiku Saviovi, aby byl jejich strážným 

andělem po celý život. 

Za sebe slibuji: 

1. Budu učit děti, jak milovat Ježíše a Marii v denních modlitbách, povedu je k účasti na svátečních mši 

svatých a k pravidelnému sv. přijímání. 

2. Budu pečovat o jejich čistotu tím, že je budu chránit před závadnými knihami, představeními, televizí a 

kamarády. 

3. Budu se starat o jejich náboženskou výchovu a vzdělávat je v katechizmu. 

4. Nebudu stát v cestě Božím plánům, když mé děti pocítí povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu." 

 

 

Z MYŠLENEK SV. DOMINIKA SAVIA 
Pro nás svatost spočívá v tom, že jsme stále veselí. 

Mými přáteli budou Ježíš a Maria. 

Budu se často zpovídat a přijímat vždycky, když mi to 

zpovědník dovolí. 

Budu světit zasvěcené svátky. 

Raději smrt než hřích. 

Cesta v horku mě neunavuje, protože pracuji pro pána, který 

dobře platí.  

Oči nám dal Bůh, abychom obdivovali krásu Jeho stvoření. A 

vy je zneužíváte k prohlížení nestydatostí, které ničí vaši duši. Už jste 

zapomněli na Ježíšovo napomenutí: Když tě tvé oko svádí ke hříchu, 

tak ho vyloupni! (Dominik Savio kamarádům) 

 

 

MODLITBA KE SV. DOMINIKU SAVIOVI 
Svatý Dominiku Savio, pevně ses rozhodl, že se staneš svatým. Ve škole Dona Bosca jsi dosáhl zářivé 

svatosti už v chlapeckém věku. Uč nás milovat Pannu Marii a naše blízké tak vroucně a horlivě jako ty. Pomoz 

nám tebe napodobovat ve snaze o svatost, abychom dosáhli s Tebou věčné nebeské slávy. Vypros také nám, 

abychom vytrvali v dobrém předsevzetí, proměnili se v živé chrámy Ducha Svatého a zasloužili si věčnou 

blaženost v nebi. 

Anička Rozsívalová  
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

 
 

Zdravím všechny čtenáře a rád vám na svátky doporučuji další knihu 

nejen k přečtení, ale také jako tip na dárek od Ježíška. Kniha je totiž pořád 

k dostání v mnoha kamenných či internetových knihkupectvích (např. 

www.kosmas.cz). Jedná se o životopisnou knihu s názvem Michelangelo - 

Nepokojný život. Autorem je proslulý restaurátor a jeden z předních znalců 

renesančního umění Antonio Forcellino a knihu vydalo nakladatelství 

Vyšehrad v roce 2012.  

Četl jsem (nebo zkoušel číst) už několik knih o Michelangelovi. 

Některé měly charakter dobrodružného románu a člověk pomalu nevěděl, 

co je pravda a co fantazie autora, některé naopak byly velmi (někdy až 

moc) odborné a vydržet do konce bylo umění... Tato kniha podle mě 

ideálně spojuje jedno i druhé. Není to ani román, ani žádná dizertační 

práce. Je to poutavé, barevné a zároveň v historických pramenech hluboce 

zasazené vyprávění o životě a osobnosti florentského umělce. 

Je podivuhodné, jak má autor nastudovanou Michelangelovu korespondenci (a nejen jeho) a kolik toho lze 

vyčíst třeba z účetních záznamů. Zároveň ale člověk cítí z knihy ducha této doby, poznává nejen umělcův 

život, ale i široké kulturní a politické pozadí jeho života. S osobním příběhem umělce se prolínají osudy jeho 

nejslavnějších děl – Davida, Piety, Mojžíše i monumentální freskové výzdoby Sixtinské kaple. Velmi mě zaujal 

hluboký přístup a analýza tvorby. Oko laika toho uvidí opravdu pramálo. Oko odborníka poukáže na detaily a 

složitosti, které my neuvidíme. Pan Forcellino to ale umí udělat velmi prostým způsobem, kterému porozumí 

každý. Najednou uvidíme třeba spoustu nedokonalostí u Michelangelových raných děl, ale zároveň i to, jak se 

jeho schopnosti úžasně rychle vyvíjely a jakým způsobem i to nejméně dokonalé jeho dílo předčilo i ta 

nejdokonalejší díla jeho současníků. Kniha je bohatě ilustrovaná a umožňuje seznámení se všemi stránkami 

Michelangelovy tvorby, od nejznámějších až k méně známým pracím a náčrtům.  

Je to velmi příjemné, ale i obohacující čtení, tak akorát na sváteční dny. Velmi doporučuji. Jeden kus 

knihy předávám do farní knihovny. Ale jsem přesvědčen, že když si knihu koupíte pro sebe či jako dárek, 

nebudete litovat. Nebude to kniha, ke které se po přečtení už nikdy nevrátíte. Naopak. Bude to vzácný kus 

ve vaší sbírce, který i potom mnohokrát s radostí vezměte do ruky. Já jsem moji knihu dal do knihovny, 

ale druhou hned objednal, abych ji měl u sebe. Opravdu.  

Na konec přeji krásné svátky nad knihou – ať touto nebo jakoukoliv jinou - a jménem sester, které se 

o naši farní knihovnu starají, přidávám informace o době jejího otevření v období svátků. Také děkuji za to, 

že to obětavě dělají. Moc zdravím.  

P. Slawomir 

 

 

 

 
 

 

  

FARNÍ KNIHOVNA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

Připomínáme, že farní knihovna na pastoračním středisku v Šumperku je otevřená 

ve čtvrtky od 17.00 hod. a v neděli po mši svaté v 9.00 hod.  

V prosinci bude knihovna otevřená naposledy v neděli 21. 12. a pak až v neděli 4. 1. 
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Drazí čtenáři, minulou neděli jsme 

slyšeli dopis otce arcibiskupa Jana, který nás uvedl do Roku zasvěceného života a vyzval k přípravě na 

Eucharistický kongres, který se uskuteční v příštím roce. Dnes dostáváte s časopisem malý letáček k této 

události. Než se dostanu k obsahu letáčku, rád bych krátce odpověděl na otázku mnohých: co to vůbec 

Eucharistický kongres je? Co tento pojem znamená? Určitě to není jen to, co běžně chápeme pod slovem 

kongres: setkání expertů v nějakém oboru, přednášky, analýzy, diskuze. To vše jistě ke kongresu patří a 

teologové se už určitě chystají na odborné setkání na akademické půdě. Eucharistický kongres má však být 

především souhrnem akcí různého druhu, jež mají pomoci širokému okruhu věřících prohloubit svou víru a 

chápání vrcholu křesťanského života, kterým je mše svatá a Ježíšova přítomnost v 

eucharistii. Ať jsou to adorace, duchovní promluvy, katecheze, teologické 

přednášky, průvody, pobožnosti, poutě - všechno se má stát příležitostí k růstu naší 

lásky ke Kristu přítomnému mezi námi v podobě chleba. I když hlavní program 

každého takového "kongresu" se koná v konkrétní dny na jednom místě, příprava a 

prožívání jsou záležitostí všech věřících dané země, diecéze či dokonce nějaké 

větší oblasti. Existují totiž Eucharistické kongresy mezinárodní, národní a diecézní. 

Samotná myšlenka pochází z Francie (o mezinárodních kongresech si můžete 

přečíst dost informací na Wikipedii), ale rozšířila se do celého světa a skoro každý 

rok se někde na světě taková akce koná. Teď přišla řada na nás - např. Slováci měli 

svůj národní eucharistický kongres v roce 2005. Hlavní program českého kongresu 

proběhne v Brně od 15. do 17. října 2015 se závěrečnou mší na Zelném trhu. 

Ovšem naše olomoucká arcidiecéze se připojí ke kongresu svým vlastním 

programem ve dnech 15. a 16. května. V pátek to bude odpolední setkání všech dětí arcidiecéze, které chodí do 

náboženství. Odpoledne a večer bude mít svůj program zakončený noční adorací v katedrále mládež, která pak 

přespí v olomouckých školách, aby se zúčastnila hlavního programu další den. V sobotu jsme zváni do 

Olomouce všichni. Přednášky, katecheze, pobožnosti či adorace v různých kostelech Olomouce vyvrcholí 

eucharistickými průvody z jednotlivých kostelů do katedrály, kde bude závěrečná mše svatá. V říjnu do Brna 

jsou pak zváni věřící z celé republiky. Podrobný program bude časem upřesněný a zveřejněný.  

Ovšem příprava musí probíhat i na úrovni farnosti. Vrcholem by mělo být výjimečně krásně prožití 

slavnosti Božího Těla a adoračních dnů.  

Na konec 

by mělo 

prožívání celé 

kongresu 

sestoupit ještě 

níže: měla by to 

být výzva a 

inspirace pro náš 

osobní život, pro 

každého z nás! 

Jak na to? Jednu 

z mnoha cest nám 

napovídá 

zmíněný letáček. 

Připomíná nám 

dnes trochu 

zapomenutou 

tradicí devíti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2015
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zeln%C3%BD_trh_(Brno)
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prvních pátků. Je to dobrá praxe. Pomáhá nám si zvyknout na jakousi pravidelnou údržbu našeho nitra a řád v 

duchovním životě. Když tuto pobožnost vykonáme cílevědomě a s vírou, bude pro nás určitě požehnáním. 

Nesmíme však zapomínat, že tato pobožnost je prostředkem, a ne cílem. Cílem je Kristus sám a po devíti 

měsících se nesmíme přestat o svůj duchovní život starat. Všechny Boží milosti lze promarnit a počítat, že 

Kristus mi spásu zařídí automaticky, by bylo opravdu hříšným opovážlivým spoléháním na Boží dobrotu. Když 

však s každým měsícem moje láska poroste, můžu oprávněně doufat, že mi stačí do konce života. Když za 

devět měsíců rozdmýchám plamínek v mém srdci tak, že z něj bude velký oheň, bude hořet snad do konce 

mých dní a nesfoukne ho kdejaký vánek... Každý oheň se musí ale něčím živit, je třeba přikládat. Není nic 

lepšího, pokud jde o mou lásku k Pánu, jak co nejvíce být s Ním, v Jeho přítomnosti, před Jeho tváří.  

I adventní doba nám k tomu přináší příležitosti. V Šumperku se (kromě tradiční páteční adorace:  

14.30-18.00)  konají večerní „modlitební pohotovosti“. Jsem rád, že je tu skupina farníků, kteří si zamilovali 

tyto chvíle v Pánově přítomnosti a umí si to naplánovat, nechat všeho a být v kostele, dát se prozářit Jeho 

milujícím pohledem z monstrance a slyšet to nejdůležitější, co Bůh vždycky mluví v tichu. Děkuji jim, že 

přicházejí a zvu další. Na večerní adventní adorace můžete navíc posílat své prosby. Je toho tolik, co nám leží 

na srdci... Prosím ale, aby to nebyly prosby všeobecné: za své zdraví či za zemřelé se modlíme stále. Napišme 

tam opravdu ty situace, které jsou nějak zvlášť bolestné, zapeklité, neřešitelné, aktuální - nosíme je v srdci a 

chceme, aby se za ně modlilo víc lidí. Samozřejmě beze jmen, zvláště tam, kde by si dotyční lidé nemuseli přát 

zveřejňování svých problémů. Velmi diskrétně, s citem a láskou... Svou přítomností pomůžeme ale nejen jim, 

obohatíme především sebe, protože modlitba za druhé je skutek lásky a ten vždycky rozšiřuje naše srdce vůči 

Bohu. Navíc hodina před Ježíšem, i kdyby byla jen suchopárným obětováním času, v nás nezůstane beze stopy. 

Pán nám vždy dá víc, než my Jemu.  Srdečně zvu! 

Na závěr přeji krásné prožití adventní doby a požehnané Vánoce. 

P. Slawomir Sulowski 

 

 

 

MMiillíí  ffaarrnnííccii,,  nníížžee  oottiisskkuujjeemmee  ddooppiiss,,  kktteerrýý  nneeččeekkaanněě  ppoossllaallaa  ddoo  rreeddaakkccee  jjeeddnnaa  ffaarrnniiccee  aa  ppřřáállaa  ssii,,  aabbyy  bbyyll  

zzvveeřřeejjnněěnn  vv  TTaamm&&TTaammuu..  SSppoolluu  ss  oottcceemm  PPeettrreemm,,  kktteerrýý  ssee  ttaakkéé  ccííttíí  kknněězzeemm  ttééttoo  ffaarrnnoossttii  aa  ttaakkéé  zzddee  kkáážžee,,  

jjssmmee  ssee  rroozzhhooddllii  tteexxtt  oopprraavvdduu  oottiisskknnoouutt,,  ttíímm  vvíícc,,  žžee  jjee  nnaappssáánn  ii  jjmméénneemm  ddaallššíícchh  ffaarrnnííkkůů..  OOmmlloouuvváámm  ssee  

zzaa  sseebbee,,  oommlloouuvváá  ssee  ii  ootteecc  PPeettrr,,  ppookkuudd  vvááss  kktteerréékkoolliivv  zz  nnaaššiicchh  kkáázzáánníí  uurraazziilloo..  OObbaa  vvááss  aallee  pprroossíímmee,,  ppoo--

kkuudd  ddoo  bbuuddoouuccnnaa  nnaassttaannee  ppooddoobbnnáá  ssiittuuaaccee,,  nneebboojjttee  ssee  zzaa  nnáámmii  ppřřiijjíítt  aa  ppoopprroossiitt  oo  vvyyssvvěěttlleenníí..  BBuuddee  ttoo  

jjeeddnnoodduuššššíí  aa  mmoožžnnáá  zzjjiissttííttee,,  žžee  ttaakk  zzllee  ttoo  mmyyššlleennéé  nneebbyylloo..    

PP..  SSllaawwoommiirr,,  PP..  PPeettrr  
Vážení a milí, 

 

jsem čtenářkou několika katolických listů a po delším rozhodování jsem se rozhodla zveřejnit svou 

zkušenost.  Před nějakým časem jsme měli větší oslavu v rodině, kam bylo pozváno asi 15 přátel z řad věřících 

z několika farností, kde jsme dříve bydleli. Oslava se konala v neděli a jejím završením bylo setkání s Pánem při 

večerní mši svaté. Všichni jsme se po pěkně prožitém dni na setkání těšili. Mši celebroval pan děkan Slawomir 

Sulowski. Po čtení evangelia jsme z jeho úst uslyšeli slova, která šokovala nejen nás, naše přátele ale i ostatní 

farníky. Pan děkan prohlásil, že v kostele jsou hříšníci a že to jsou duchovní mrzáci. Myslím, že tento výrok není 

potřeba komentovat. 

Ještě dlouho poté nás někteří farníci zastavovali, aby se ujistili, že dobře slyšeli a ptali se, co to mělo 

znamenat. 

O této situaci jsme se snažili informovat pana arcibiskupa Jana Graubnera, ten však sdělil, že na takové 

věci nemá „čas“. 

Bylo to pro nás dvojnásobné překvapení, jakého jednání jsme se dočkali v církvi našeho Pána. 

 

Přes tento ne ojedinělý incident přeji všem věřícím, aby při kázání našich kněží nalézali to, co hledají. 

Mír, pokoj, posilu a útěchu. 

 

Eva Marie Valentová  



Strana 26  Tam&Tam – číslo 12, ročník 5, prosinec 2014 

 

 

VÁNOČNÍ SVAŘÁK 

 
Probouzím se a běžím k oknu. Vyhlédnu ven a spatřím náměstí se spoustou dřevěných stánků přikrytých 

tlustou sněhovou pokrývkou, která se dnes v noci snesla z nebe na naše městečko. 

Je sobota, osm hodin ráno a na náměstí se začínají trousit první zákazníci. Přecházejí od stánku ke stánku 

a prohlíží si všemožné figurky do betlémů, sladké i slané pochoutky, kapry v kádích a nakonec se většina z 

nich zastaví u stánku se svařeným vínem a objedná si jeden kelímek. Obejmou ho oběma rukama a do 

zmrzlých prstů se jim začne rozlévat příjemné teplo. Za chvíli zvednou kelímek k ústům a napoprvé si jen 

krátce loknou. Pak se odhodlají a pijí plnými doušky. Když kelímek vyprázdní, spěšně se rozhlédnou 

po náměstí, zda tu není někdo známý. No ano, tamhle přece stojí Věrka, kolegyně z práce! A tak spěchají za 

Věrkou na kousek řeči a nějaký ten drb a po cestě ledabyle vyhodí prázdný kelímek do velkého plastového 

pytle. Co se děje potom, už nikdo z nich nevidí. 

Ale já ano! Mám bezva výhled z okna našeho bytu. K pytli přiskočí malá rozcuchaná holka v otrhaném 

oblečení, vytáhne kelímek a začne z něj vysrkávat poslední, rychle chladnoucí kapky svařáku. 

Podobná věc se opakuje za pár minut, když malý chlapec vyhodí do pytle prázdný sáček od  oříšků v 

čokoládě. Alespoň jemu se zdá prázdný. Holčiččiny oči to vidí jinak. Vidí sáček plný čokoládových drobků. 

Výtečných, obrovských, chutných drobků. Úplná hostina! 

To už ale musím balit věci na dnešní skautský výlet a běžet do kuchyně na snídani. „Tak jak jsme se 

vyspali?“ ptá se mě máma, zatímco vaří můj oblíbený višňový čaj. „Docela dobře,“ odpovídám a mažu si rohlík 

marmeládou. „Venku přes noc napadlo tolik sněhu,“ pokračuje maminka, „že ho budeš muset ještě před 

odchodem odházet. Já na to nemám sílu a tatínek musel jít do práce.“ Naštvaně zabručím, ale potom si 

představím, že by to odhazování mohla být docela zábava. A tak když dojím, vezmu si od maminky pečlivě 

zabalenou svačinu a rozloučím se, seběhnu dolů, popadnu odhrnovač a začnu odhazovat úzkou cestičku na 

dvorku. Na konci průchodu mám práci už skoro hotovou, když najednou zpoza rohu vyběhne nějaká holka 

a vší silou do mě vrazí. Oba dva padáme do sněhu. „Co to d...?“ chci jí vynadat, když vtom ji poznávám. To ji 

jsem přece před chvílí pozoroval z okna, jak dopíjí zbytky svařáku. Chvíli si navzájem hledíme do očí, ale ona 

sebou najednou trhne a začne utíkat na konec dvora. „Počkej,“ zavolám za ní, protože si vzpomenu na svou 

svačinu. Doběhnu k ní a svačinu jí podávám. Ona chvíli váhá, ale potom po svačině chňapne, otočí se a 

proběhne dvorem k průchodu na druhé straně. Dívám se za ní tak dlouho, než na konci průchodu zahne doprava 

a zmizí. 

V tu chvíli mám pocit, že mě někdo pozoruje z okna v posledním patře našeho domu. Když se tam ale 

podívám, zahlédnu jenom bílého holuba vzlétat k nebi a mizet v oblacích. 

 

V pondělí odpoledne se vracím ze školy až kolem čtvrté. Máme odpoledko a než se potom dostanu 

domů, dlouho to trvá. Dneska, týden před Štědrým dnem, mi navíc ujel autobus, takže na  zastávce Na Náměstí 

vystupuji až kolem tři čtvrtě na pět. Zase sněží a já pozoruji vločky padající v blízkosti pouličních lamp. 

Po chvilce mě ale vyruší křik mezi stánky. Vydám se tím směrem, abych zjistil, co se děje. U stánku se 

svařákem stojí jeho tlustá prodavačka a před ní se krčí ta holka, co do mě v sobotu vrazila u nás na dvoře. „Jen 

počkej, ty malá zlodějko,“ křičí stánkařka.  

„Ale já nic neukradla, vážně, jen mi byla zima, tak jsem si zalezla k vám pod plachtu.“  

„Myslíš, že ti uvěřím tuhle ubohou historku? Tak řekni, co sis vzala?“ pokračuje stánkařka s narůstající 

intenzitou.  

„Vážně nic, jenom jsem se chtěla trošku ohřát!“ 

Rozhlížím se po lidech stojících okolo, jestli se někdo z nich dívky zastane, ale všichni mlčí. Támhle je 

přece prodavačka z trafiky a kousek od ní stojí náš učitel výtvarky. A tamhle je dokonce sám pan starosta s 
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manželkou. I oni ale dělají, že nic neslyší. Asi si nechtějí rozhněvat stánkařku, u níž si každý den kupují 

kelímek na zahřátí.  

„Nezlobte se paní. Já už dva dny nespala, nemám kde,“ brání se dál ta holka. 

Už se rozhoduji, že musím něco udělat. Je mi sice teprve čtrnáct, ale když se jí nikdo jiný nezastane, 

budu se toho muset chopit sám. 

„Jsem strašně ospalá!“ 

„A já jsem Pán Bůh!“ 

„To není to nejlepší přirovnání, madam,“ ozve se náhle pobavený mužský hlas, právě když se pevně 

rozhoduji dívku bránit před hněvem stánkařky. 

„Bůh je, pokud vím, jen jeden a myslím, že každý pozná, že vy to být nemůžete,“ pokračuje ten hlas a já 

stále nevidím jeho původce. 

Až pak si ho všimnu. Stál nejdřív úplně vzadu, ale teď přichází blíž. Je to muž kolem sedmdesátky s 

pevnou chůzí a milým pohledem. Má krátce střižené bílé vlasy a dokonale oholenou tvář. Kostičkovaný svetr s 

modrou košilí uvnitř a černé oblekovky doplňují čerstvě nakrémované polobotky. 

„Já, eh, totiž, ne, asi, ehm, nejsem,“ koktá tlustá stánkařka, kterou naprosto vykolejil zásah toho muže. 

Nečekala, že se jí někdo postaví. Nikdo si ji nechtěl pohněvat! Tohohle chlapa tu ale vidí poprvé. Má dobrou 

paměť a ví tedy s jistotou, že tohoto hrubiána neobsluhovala. Musí to tedy být nějaký turista, protože v tomto 

městě není člověka, který by si u ní, proslulé výtečným svařákem a nízkými cenami, nekoupil alespoň kelímek. 

Teď už se ale zase dostává do ráže. „Nemíchejte se do toho, pane. Jděte si po svém. To není vaše věc!“ 

„Ale je. Ta dívka patří ke mně.“ 

Stánkařka se zarazí. Tohle rozhodně 

nečekala. Ta ušmudlaná holka přece nemůže 

patřit k tak dobře oblečenému muži. Vždyť 

vypadá jako z koncentráku. 

„Ona je vaše vnučka?“ ptá se pro jistotu. 

„Vnučka, dcera, neteř. Není to jedno?“ 

zašeptá si muž pro sebe, ale nahlas odpoví: 

„Ano, je to moje vnučka. Utekla z domu, ale já 

věděl, kde ji najdu. Tak pojď, Eliško, musíme se 

vrátit.“ To stánkařce tak vyrazilo dech, že už ji 

ani nenapadne přemýšlet, zda dívka něco 

ukradla. Poprvé v jejím životě se jí někdo 

postavil a ona to teď bude pár dní rozdýchávat. 

Muž bere dívku kolem ramen a odvádí ji 

pryč z náměstí. Najednou se ale otočí a pohlédne 

mi do očí. Ten pohled je úžasný. Trvá jen dvě 

nebo tři vteřiny, ale během nich mezi námi 

proběhne myšlenkový rozhovor. 

„Michale?“ 

„Vy znáte moje jméno?“ 

„Ale jistě. Jak by ne. Vím, že ta stánkařka 

se jmenuje Běta a její zesnulý manžel byl Filip. 

Tvůj učitel výtvarky, co stojí kousek od nás, je 



Strana 28  Tam&Tam – číslo 12, ročník 5, prosinec 2014 

 

 

Josef a ta prodavačka z trafiky je Daniela.“ 

„Ale jak to …?“ 

„Vím?“ 

„Ano, jak to můžete všechno vědět?“ 

„Prostě si to pamatuju!“ 

„A …?“ chci se ještě zeptat, ale on mě opět nenechá domluvit. 

„Kdo jsem? To se mě ptá spousta lidí, i když to všichni vědí. Akorát se bojí si to přiznat. Teď ale dost 

tlachání, Michale. Chtěl jsem ti především poděkovat. To by byla velká statečnost zasáhnout mezi tu stánkařku 

a Elišku.“ 

„Já chtěl prostě pomoct. Sice jsem nevěděl, jak to doopravdy bylo, ale potom, co jsem viděl v sobotu 

ráno z okna, mi jí bylo líto.“ 

„Vidíš, málem bych zapomněl. Ta sobotní svačina byla taky moc pěkná. 

„Jak to …? 

„To víš, i holubi mají oči,“ potřetí mě muž přeruší uprostřed věty. „Ale teď už musím jít. Petr za  chvíli 

zavře bránu a já bych musel klepat. Ne, to se rozhodně nehodí. A navíc mám teď spoustu práce. Každý den 

přijímám stovky dopisů a za týden má syn narozeniny. Ne, teď už rozhodně musím jít. 

„Tak synovi popřejte i za mě.“ 

„Proč? Můžeš mu popřát sám.“ 

„Ale já ho neznám!“ 

„Jistěže ho znáš. Každý ho zná. Jenom o tom ještě nevíš.“ 

„Tak ho alespoň pozdravujte.“ 

„To budu. Rád. Ale teď už se vážně musíme rozloučit.“ 

„Tak tedy sbohem!“ 

„Ano,“ pousměje se muž, „sbohem!“ S tím se obrací a po chvíli mizí i s dívkou v boční ulici. 

Sníh pomalu přestává padat a nad městem třikrát zakrouží bílý holub. 

Kryštof Haneš 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

„Hej mistře“ 
Autor: Jakub Jan Ryba 

 

V podání  

Scholy od sv. Jana Křtitele Šumperk 
 

28. 12. 2014 v 19:00 

V Kostele sv. Jiří v Bludově 

(vstupné dobrovolné) 
 

Srdečně zve farnost Bludov 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2014 

 
24. 12. 2013 

Štědrý den 

25. 12. 2013 

slavnost  

Narození Páně 

26. 12. 2013 

svátek 

sv. Štěpána 

31. 12. 2013 

sv. Silvestra, 

papeže 

1. 1. 2014 

Panny Marie, 

Matky církve 

Bludov 
15.00 (rodiny s dětmi) 

22.00 
10.30 10.30 

17.30 

24.00  

(kostelíček) 

10.30 

Bohdíkov 22.00 ---- ---- ---- 7.30 

Bohutín --- 7.30 7.30 --- 7.30 

Branná 20.30 8.00 8.00 ---- 11.00 

Bratrušov 20.30 10.30 10.30 ---- 10.30 

Dolní Studénky 20.00 7.30 7.30 --- 7.30 

Hanušovice 
16.00 (rodiny s dětmi) 

22.00 kostel 
10.15 10.15 17.00 10.15 

Hraběšice ---- 10.30 ---- ---- 10.30 

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

Komňátka ---- ---- 7.30 ---- ---- 

Kopřivná 21.00 11.15 ---- 11.15 11.15 

Kunčice ---- 16.00 ---- ---- ---- 

Loučná nad Desnou 23.00 9.45 9.45 15.00 adorace 9.45 

Malá Morava 22.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

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

Nové Losiny 19.00 8.00 8.00 16.00 8.00 

Nový Malín 
14.00 – program pro děti 

20.00 
9.00 9.00 --- 9.00 

Ostružná 19.00 ---- ---- 18.00 ---- 

Podlesí 19.00 ---- ---- ---- ---- 

Pusté Žibřidovice 20.00 9.00 9.00 15.00 9.00 

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

Rapotín 23.00 9.00 9.00 18.15 9.00 

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

Raškov 20.30 ---- ---- ---- 10.30 

Ruda 

nad Moravou 

15.00 (rodiny s dětmi) 

24.00 
9.00 9.00 16.00 9.00 

Sobotín 20.00 11.15 11.15 16.30 adorace 11.15 

Staré Město 22.00. 9.30 9.30 16.00 9.30 

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

Šumperk 

6.30 poslední roráty 

10.00 domov důchodců 

10.00 nemocnice 

15.00 (rodiny s dětmi) 

22.00 

9.00 

 

18.00 

7.00 

9.00 

15.00  

(německy) 

18.00 

 

23.00-24.00 

adorace 

9.00 

18.00 

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

Velké Losiny 21.00 8.15 8.15 18.00 8.15 

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

Vojtíškov ---- 14.00 ---- 14.00 14.00 

Žárová ---- 14.30 ---- ---- ---- 
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2014 

 

 

 
U příležitostí adventní čí velikonoční zpovědí 

vám přináším vždy nějaký text o této svátosti 

jako povzbuzení. Tentokrát jsou to dva krátké 

úryvky z knihy P. Aleše Opatrného Jak potěšit 

zpovědníka, kterou jsme vám nabízeli v postní 

době. Tato velmi dobrá kniha je stále 

k dostání za 90,- Kč v sakristii v Šumperku, 

podobně jako knížečka více zaměřená pro 

mládež YOUCAT - Svátost smíření. Kéž je nám 

tato kniha či tyto úryvky pomocí k tomu, aby 

se pro nás stala zpověď vírou naplněným 

setkáním s Pánem!   

 

 
SVÁTOST SMÍŘENÍ – SETKÁNÍ DVOU HŘÍŠNÍKŮ, ODKÁZANÝCH NA JEDNU VELKOU BOŽÍ MOC 

 

 Svátost smíření je v podstatě setkání. Je to setkání osob, které si jsou i nejsou podobné. Kajícník a 

zpovědník – to jsou dva hříšníci, u nichž právem předpokládáme, že se potýkají se svými hříchy, hlásí se k nim a 

věří v Boží odpuštění.  

Datum Obec Zpovídání    Zpovědník 

Mše 

sv. 

3. adventní 

neděle 
14. 12.  

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

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

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

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

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

středa  17. 12.  

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

SOBOTÍN 

D. STUDÉNKY 

17:00-18:00 

15.00-16.00 

P. Slawomir Sulowski 

P. Milan Palkovič 

18:00 

16.00 

čtvrtek 18. 12.  

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

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

NOVÝ MALÍN 16.30-18.00 P. Milan Palkovič     18.00 

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

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

pátek 19. 12.  

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

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

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17.00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

sobota  20. 12.  RUDA/M  10:00-12:00 
P. Petr Dolák, P. František Janíček 

P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski 
- 

4. adventní 

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

P. Slawomir Sulowski,  P. Petr Káňa,  

P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,  

P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

7:00, 

9:00, 

18:00 
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 Rozdíl je v tom, že kdyby – nedej Bože – zpovědník nevěřil v odpuštění, bude kajícníkovi stejně 

odpuštěno, zato kdyby kajícník nevěřil v odpuštění, vznášel by se nad jeho odpuštěním otazník. Proč? Protože 

svátost smíření neboli svatá zpověď je skutečně svátost. Což znamená, jak říkal náš nezapomenutelný docent 

katechetiky Stanislav Novák, že je to „dostaveníčko, na něž se Bůh s naprostou určitostí dostaví“.  Takže činnost 

nebeského Otce je zcela jistá, zatímco přijetí či přivlastnění si této činnosti je už na nás.  

 Nezapomeňme ale na další osobu, která je při svátosti smíření zcela nepostradatelná. Je jí druhá božská 

osoba, Pán Ježíš, který přichází hříšníkovi na pomoc díky síle a moci třetí božské osoby, jíž je Duch svatý. 

Svátost smíření je tedy zcela jedinečné a osobní setkání s Trojjediným Bohem. Je „viditelné“ pouze očima naší 

víry. Ostatně na víře tu záleží zcela zásadním způsobem, tak jako u všech svátostí.  

 

 

OPRAVDU MUSÍM O SVÝCH HŘÍŠÍCH MLUVIT S DRUHÝM ČLOVĚKEM? 

 

 Vyznat své hříchy „do ucha“ někomu jinému je pro řadu lidí problém. A tak se ptají, jestli je to opravdu 

potřeba – jestli by si to nemohli s Pánem Bohem vyříkat sami. Jiní prohlašují, že to tak dělají a že to musí stačit.  

 Zkusme se na to podívat „z druhé strany“. Asi každý člověk zná to trápení, kdy někomu potřebuje svěřit, 

co ho tíží, trápí nebo co mu naopak udělalo radost, ale nenachází vhodného posluchače. A snad ještě horší je 

situace, když volá o pomoc, a nikdo mu neodpovídá – snad kromě ozvěny.  

 Vyznání ve svátosti smíření tedy otevírá možnost, aby člověk své slabosti a viny někomu důvěryhodnému 

řekl. Je při tom chráněn zpovědním tajemstvím. A nejen to. „Ten druhý“, tedy zpovědník, zprostředkuje 

slyšitelnou a zapamatovatelnou odpověď: Dává rozhřešení. Čili tlumočí Boží odpověď na vyznání vin, kterou je 

odpuštění. A nedělá to jen z vlastní dobré vůle či z vlastní moci, kterou bychom mohli zpochybnit, ale z pověření 

Kristovy církve, která představuje mnohem víc, než jen chápavé ucho člověka. My potom můžeme po celý život 

s jistotou vědět, že jsme si nic nevymysleli a nenamlouvali. Že se odpuštění v daný moment v našem životě 

skutečně stalo. A to je velká věc a velký dar.   
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PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

 

10. 

Závěť otce Christiana 

Od dětství jsem slýchával slovo poušť, ale teprve osobní setkání mi dalo nějakou představu. Ještě více 

než příroda, divoká, pustá a rozlehlá do nekonečna, nikoli však bez života, na mě zapůsobili lidé, kteří na 

poušti žijí. Většina z nich se tam narodila a žijí v podmínkách, které si těžko umíme představit. Ale někteří tam 

přišli dobrovolně, ze své svobodné vůle. Pomáhat. 

Svědectví těchto obětavých lidí musí pohnout i skálou. Co je to za sílu, která přiměje člověka, aby zcela 

změnil svůj život ve prospěch těch nejchudších a zapomenutých? Co je to za sílu, kvůli které složí věčné sliby 

čistoty, poslušnosti a chudoby a odejde na poušť sloužit? Odevzdá svůj život. Bez naděje na statistické 

výsledky. Islám nepřipouští přestup k jinému náboženství. 

Při jedné z cest na Saharu jsme spolu s částí rodiny navštívili klášter bratří trapistů na úpatí Vysokého 

Atlasu, v marockém Mideltu. Bylo to na Hod Boží svatodušní roku 2002. Několik domečků uplácaných 

z hlíny, schoulených kolem hliněného kostelíka, a zděná lékařská ordinace, která je stále obklopena 

nemocnými. Chudičký kostelíček, malé stádečko, ale o to intenzivnější pocit sounáležitosti a síly společenství.  

Ona svatodušní neděle byl – jak jsem později zjistil – výroční den. S úžasem jsme naslouchali kázání 

jednoho z kněží. Vzpomínal, se slzami v očích, na osud sedmi bratří trapistů od Matky Boží z Atlasu 

v alžírském Tibhirinu, zavražděných 21. Května 1996. Citoval ze závěti jednoho z nich, představeného 

komunity, otce Christiana. Z celého společenství devíti řeholníků se zachránili pouze dva. Ti po těch 

událostech odešli do Maroka, do Mideltu. Nevěděl jsem, že se účastní bohoslužby společně s  námi. Až teprve 

když jsem se po slavnosti o ony události blíže zajímal, seznámili mě s jedním z nich. Vyprávěl mi mnoho 

podrobností a předal mi kopii autentického francouzského znění závěti otce Christiana de Chergé. 

Sedmapadesátiletý otec Christian tuto závěť napsal v předtuše mučednické smrti dva roky předtím, než 

skutečně nastala. 

Jeho poslední slova, původně určená původně jenom rodině, se po svém zveřejnění stala literaturou. 

Jsem přesvědčen, že ty z vás, kteří je slyšíte poprvé, zasáhnou právě tak, jak zasáhla onoho květnového dne 

před dvěma lety nás, kteří jsme se na poušti sešli, abychom společně slavili tajemství eucharistie. 

Otec Christian píše: 

Kdyby se někdy stalo – a k tomu může dojít i dnes – že bych se stal obětí terorismu, který, jak se zdá, 

obklopuje všechny cizince žijící v Alžírsku, byl bych rád, aby moje komunita, moje církev a moje rodina 

věděli, že jsem svůj život dal Bohu a této zemi. Aby přijali, že jedinému Učiteli života by tato smrt nebyla 

cizí. Aby se za mě modlili. Jak jsem mohl být shledán hodným takové oběti? Aby uměli spojit tuto smrt 

s tolika jinými, stejně násilnými, které zapadnou v lhostejnosti a anonymitě. Můj život nemá větší cenu než 

život jiný. Nemá ji ani menší. V každém případě už nemá nevinnost dětství. Žil jsem dostatečně dlouho, 

abych se cítil komplicem zla, které mě slepě zasáhne. 

Přál bych si, až ta hodina přijde, mít tu jasnozřivou chvíli, která by mi dovolila naléhavě prosit Boha za 

odpuštění pro mě a pro mé lidské bratry – a současně odpustit z celého srdce těm, kteří mě zasáhli. Nepřál 

jsem si takovou smrt. Pokládám za důležité to vyznat. Nevím, jak bych se z ní mohl radovat, jestliže tento 

národ, který mám tak rád, bude kolektivně obviněn z mého zavraždění. To, co bude možná nazváno „milostí 

mučednické smrti“, bude draze zaplaceno, dráže než povinnost jednoho Alžířana, ať už to bude kdokoliv, 

zvlášť bude-li to učiněno ve věrném souladu s tím, o čem on se domnívá, že je islám. 

Vím, jaké opovržení stihne všechny Alžířany. Znám karikatury islámu, které způsobuje jistý druh 

islamismu… 

Otec Christian uzavírá svou závěť těmito slovy: 

Tento ztracený život, zcela můj a zcela jejich, díky Bohu, jsem si přál podrobit této radosti, navzdory 

všemu. Do tohoto díku, kterým je řečeno vše o mém životě, zahrnuji vás, přátele ze včerejška i dneška, i vás 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 



Strana 34  Tam&Tam – číslo 12, ročník 5, prosinec 2014 

 

 

přátele odsud, po boku mé matky a mého otce, mých sester a bratří i ty, u nichž se stonásobně shoduje to, 

co bylo přislíbeno. A také i tebe, příteli poslední minuty, který nebudeš vědět, co činíš. Ano, i pro tebe chci 

tyto díky a toto „s Bohem“… Nechť je nám oběma dáno znovu se shledat jako šťastní lotři v ráji, bude-li to 

vůle Boha, našeho Otce. Amen! Inšallah (bude-li Bůh chtít)! 

 

 
11. 

Tatiwin 

Dne 28. října 2002 je volné pondělí. Konec mé mise v Maroku se blíží. Jedeme se rozloučit s přáteli 

v Mideltu: s otcem Antoniem, se sestrami z Kasby Mirjam… se sestrami Begoňou a Lidivinou z vesnice 

Tatiwin vysoko v horách. 

Po dlouhé cestě přes zelený Střední Atlas přijíždíme odpoledne do Mideltu. Cestu ke kostelíčku už 

známe. Nejsme zde poprvé, naopak, jsme tu naposledy, čeká nás loučení. 

Před kostelíčkem potkáváme invalidního muže. Oslík mu slouží jako invalidní vozík. Pololeží, polosedí, 

je zřejmé, že chodit nemůže. Ale vesele se na nás usmívá, tuší asi, že jedeme za Antoniem. Navzdory svému 

postižení vypadá šťastně. Zvoníme, jako obvykle, u zelených vrátek fary z hrubých prken a Antonio přichází. 

Vítá se s námi i s invalidním mužem na oslíku. S ním po berberském zvyku: líbá ho několikrát na tváře a na 

temeno hlavy. 

„To je Bosko, můj anděl. Pomáhá mi, putuje po horách, a přestože je po dětské obrně a na nohy se už 

nikdy nepostaví, dostane se se svým oslem kamkoli, je to můj pošťák, můj kurýr, moje spojka. Rozváží nadační 

peníze opuštěným berberským ženám. Víte, tady je rozvod pro muže snadný. O to těžší pro ženy.  Starám se i o 

vdovy, všechny mají děti a jejich život je těžký. Ale není nad berberské ženy!“ 

Otec Antonio nás tentokrát ubytovává v biskupském pokoji, jak s úsměvem komentuje. Nevíme, zda 

v něm někdy nějaký biskup skutečně bydlel, ale je zde úplný přepych: koupelna se sprchou a teplou vodou. 

Ubytovali jsme se, vycházíme. Otec sedí na lavičce na maličkém dvorečku s několika květinami a modlí se 

breviář. Klid a ticho, jen vrkání holubů, žhavé africké slunce a slabě doléhající zvuky z městečka. 

V podvečer přicházejí sestry z Kasby Mirjam a mše svatá je tentokrát opravdu sobotní. Zítra, v neděli, 

bude otec Antonio pro nás a pro sestry v Tatiwinu proměňovat tělo a krev Páně v horách. 

Je nedělní ráno, vyrážíme. Ruská Lada se třese a skřípe, ve výmolech, přes balvany v korytech vyschlých 

potoků, ale nevzdává se. Otec Antonio řídí a stále přitom hovoří. Někdy gestikuluje tak mocně, že chvílemi 

pouští volant. Na okraji nebezpečných srázů z toho mrazí v zádech. Po 17 kilometrech krkolomné jízdy a 

stálého stoupání jsme na místě, ve vesničce Tatiwin, v nadmořské výšce přes dva tisíce metrů. 

Blíží se zima, která zde umí být stejně tvrdá jako zimy u nás. Sestry Bergoňa a Ludivina se už vrátily ze 

svého stanu, který obývají v létě. Ten je ještě mnohem výš, těsně pod hřebeny pustých hor, aby byly blíž těm, o 

něž se starají. Přes nastávající zimu budou bydlet jako všichni ostatní berberští obyvatelé vesničky v  hliněném 

domku. 

Vcházíme. Sestry nás vítají, jsou osmahlé sluncem a oblečené jako Berberky, v pestrých šatech a 

s tmavými šátky uvázanými po berberském způsobu. 

Pak sestra Begoňa dál hněte chléb, aby ho po vykynutí mohla odnést k sousedce upéci. Ve velké 

místnosti jsou jen železná kamínka, rohož a dvě cestovní bedny na léky a zásoby. Vedle je ošetřovna. 

Po několika schůdcích sestupujeme do malé místnůstky, to je kaple. Nastává slavnostní a mimořádná 

chvíle, sestřičky jsou šťastné, že mají mši svatou a hosty, my prožíváme nesdělitelné: i zde, na úplném konci 

světa, přichází eucharistický Kristus mezi nás. 

Sestry jsou tu od roku 1972, tehdy tu nikdo neměl krávu, dnes ji mají všichni. Byla tu dětská obrna, 

vymýtily ji. Sestra Begoňa učí v mateřské školce. S mrkacími panenkami si sem chodí hrát i maminky. 

Největší zábavou dětí je točit kličkou ručního šicího stroje. Každé ráno se sestry s dětmi modlí. 

„Nevyčítají vám, že jste křesťanky?“ 
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„Ne. Ukazujeme na jediného a téhož Boha. To, co by nás mohlo rozdělovat, není víra, ale náboženství,“ 

vysvětluje sestra Begoňa. 

„Založili jsme družstvo. Trvalo nám to dva roky, ale podařilo se. Bez jediného dirhamu úplatku. Muži 

pasou ovce a stříhají vlnu, ženy tkají přikrývky a koberce. Naučili jsme zdejší obyvatele pěstovat jabloně a 

zavlažovat jejich políčka. Budeme mít prvního maturanta. Jsme tu šťastné, protože oni jsou šťastni. To oni nás 

učí, jak žít podle evangelia. Umějí to, co jsme u nás v Evropě zapomněli. Podle evropských měřítek jsou chudí, 

ale jsou šťastnější. Mají jen to nezbytné, co potřebují k životu. Po ničem jiném netouží. Umějí se radovat. Jsou 

svobodní.“ 

Se slzami v očích se loučíme. Jsou to slzy smutku, nebo radosti? 

Asi obojí. 

 
12. 

Jitka 

Ve Vídni jsem se spřátelil s několika velvyslanci. Typické byly vzájemné sympatie zástupců menších 

zemí, i když byly i výjimky. 

Jorg Bojer byl jako mladý diplomat v sedmdesátých letech v Praze. Na dánské diplomatické akademii 

studoval ruštinu a to byl dobrý základ pro jeho skvělou češtinu, které se v Praze tehdy naučil. Musely to být 

dobrodružné časy, Jorg mi vyprávěl, jak se scházel s pražskými disidenty konspiračními způsoby: jízdou 

taxíkem úplně jiným směrem a pak tramvají zpět, zkrátka tak, aby unikl sledování státní bezpečnosti. 

Měl Prahu rád. Po návratu z Vídně byl nějaký čas dánským ministrem zahraničí a dnes – píše se rok 

2005 – je velvyslancem v milované a nyní už i svobodné Praze. 

Stalo se, že jsme se s Jorgem setkali na jakési recepci a on si vzpomněl na jeden svůj pražský příběh, 

který mé ženě a mně začal vyprávět svou roztomilou češtinou: 

Tehdy byl v Praze takřka neomezeným pánem sovětský velvyslanec Červoněnko. Choval se jako 

středověký feudál a pořádal tomu odpovídající slavnosti, například velkolepé hony. Západní velvyslanci ho 

bojkotovali, ale ne tak docela, nezúčastňovali se sice sami, ale někteří za sebe posílali mladé diplomaty. Tak se 

na jeden takový hon někam do Tochovic u Příbrami, s následující nezbytnou bezuzdnou pitkou, dostal i Jorg. 

Hudba hrála a tančilo se a pilo. Byla tam jedna mladá žena ze Správy služeb diplomatického sboru 

jménem Jitka. Červoněnko s ní hodně tančil a „měl ji rád“. (Jorg chtěl říci „líbila se mu“ a řekl to takto 

roztomile česky, po svém.) A chtěl jí dát nějaký dárek. Velmocenským pokynem paže přivolal šoféra, který 

musel být zvyklý na všechno (umím si živě představit například nakládání panstva po pitce do aut), něco mu 

hlasitě rusky přikázal. Šofér odešel do auta a za chvíli se vrátil s mohutnou krabicí. 

Červoněnko podal krabici Jitce: „Vot padarok.“ Jitka si ji váhavě vzala. Červoněnko kyne rozbalit. Jitka 

rozbalí a hle: popelník. Obrovský popelník, osmihranný, na leštěných plochách po obvodu vyrytý střídavě 

Lenin, jelen, Lenin, jelen… (a chce se s Janem Werichem říci: … a bylo to vošklivý …). Jitka rozpačitě 

poděkovala, po chvíli odešla na toalety a ještě v zamyšlení nebo šoku držela popelník stále v ruce. 

„Jé, to je krásný popelník,“ říká v předpokoji toalet stará toaletářka. 

„Vám by se líbil?“ 

„A jak!“ 

„Tak tady ho máte,“ oddechne si Jitka, šťastná, že se popelníku zbavila. 

I pan Červoněnko je člověk a musí chodit tam, kam i císař pán chodíval pěšky. Předpokoj toalet je 

společný pro pány i dámy. Červoněnko vejde a hle, jeho popelník na stolku a v něm už několik mincí. 

„Šta éta?“ ptá se Červoněnko, špatně skrývaje krajní rozčilení. 

„To mi darovala paní Jitka.“ 

Kdyby byl býval pan Červoněnko gentleman, skutečná Excelence, byl by to důstojně přešel. Ale k tomu 
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měl hulvátský protektor Československa té doby daleko. 

Zavolal si Jitku a přísně se jí ptá, co si to dovolila, takto znevážit jeho dar. Jitka byla víc než 

duchapřítomná. 

„A víte, Excelence, kdo je ta paní? To je zasloužilá členka komunistické strany, má za sebou Ravensbrück! 

Cožpak jsem jí to mohla odmítnout?“ fabulovala bez uzardění. 

„Izvinítě, Jitka.“ 

A Červoněnko přivolává velmocenským gestem paže bdělého řidiče. Krátký rozhovor, řidič kroutí 

hlavou. Hlasitý příkaz a řidič kývá. 

Pak odchází do auta a kamsi odjíždí. Vrací se až někdy k ránu, snad po třech hodinách. 

„Konec toho příběhu mi Jitka později dopověděla sama,“ říká Jorg. „Z Tochovic u Příbrami jel šofér tou 

obrovskou ´Čajkou´ až do Prahy a zpátky, aby jí přivezl – nový popelník.“ 
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