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Svatost pro všechny  

Červen je měsícem, kdy 

zvlášť uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Na závěr 

litanií vyslovujeme modlitbu: Ježíši tichý, Srdce 

pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého. 

Vyjadřujeme odhodlání následovat našeho Mistra. Být 

jako On, být svatý jako On. 

Už několik týdnů je na světě poslední dokument 

našeho papeže Františka – exhortace Gaudete a exsultate 

– Radujte se a jásejte – o povolání ke svatosti v 

současném světě. Tento text papežova učení mě velmi 

oslovil. Svatý otec povzbuzuje každého, aby byl, nebo 

spíše, aby se stával svatým. Papežský dokument je 

adresován především laikům, světským křesťanům a 

vybízí vás – tyto řádky budete číst ve většině vy, věřící 

našeho děkanátu – abyste nově objevili, že vás Bůh 

povolal ke svatosti.  

Dovolte, abych ocitoval několik myšlenek papeže 

Františka. Byl bych rád, kdyby vás to povzbudilo 

k četbě, abyste mohli poznávat úžasné Františkovy 

postřehy přímo od něho. Novinové zprávy většinou 

přistupují k papežovým výpovědím dosti povrchně. 

Exhortace je dokument, který nelze přečíst najednou – 

třeba za jedno odpoledne. Člověk potřebuje přečíst 

úryvek a pak o něm delší dobu přemýšlet. Je to 

dokument, který stojí za to přečíst celý. Jsou v něm, 

podle mě, i jisté paradoxy. Na jednom místě se 

zdůrazňuje jeden pohled, na jiném pohled opačný. Oba 

dva dohromady utvářejí celek, kdy i jistá disharmonie zní 

krásně. 

Teď konečně dávám slovo našemu papeži.  

„Pán žádá všechno a nabízí pravý život, štěstí, pro 

které jsme byli stvořeni. Chce nás mít svatými a 

neočekává, že se spokojíme s průměrnou, ředěnou a 

nekonzistentní existencí.“ 

„Ke svatosti není třeba být biskupem, knězem, 

řeholnicí či řeholníkem. Častokrát jsme pokoušeni 

myslet si, že svatost je vyhrazena těm, kdo mají možnost 

zachovávat odstup od běžného zaměstnání, aby se 

věnovali modlitbě. Tak tomu není.“ 

„Není zdravé oblíbit si mlčení a nenávidět setkání 

s druhými, přát si odpočinek a odmítat činnost, 

vyhledávat modlitbu a podceňovat službu.“ 

„Neznamená to pohrdat chvílemi pokoje, samoty 

a ztišení před Bohem. Naopak. Neustálé novinky 

technologických nástrojů, přitažlivost cestování a 

bezpočet konzumních nabídek někdy nedávají prostor 

Božímu hlasu.“ 

„Zvyk nás svádí a tvrdí, že nemá smysl snažit se 

něco měnit a že v dané situaci nelze nic dělat, protože to 

vždycky tak bylo a šlo to také.“ 

„Duchovní zkaženost je horší než pád hříšníka, 

protože jde o pohodlnou a soběstačnou slepotu, v níž se 

nakonec zdá, že je všechno dovoleno: podvod, pomluva, 

sobectví a četné subtilní formy sebevztažnosti, poněvadž 

„i satan na sebe brává podobu anděla světla“. Tak skončil 

svoje dny Šalomoun, zatímco velký hříšník David 

dovedl svoji ubohost překonat.“ 

Toto je můj subjektivní výběr. Celý dokument 

můžeme mimo jiné najít na webových stránkách 

Vatikánského rozhlasu: radiovaticana.cz v rubrice Svatý 

otec a podrubrice Encykliky, exhortace. Vřele 

doporučuji.  

Ježíš, Srdce pokorného, žíznil po našich srdcích a 

po srdcích všech lidí. Jsme povoláni být svatými a 

posláni takto šířit Kristovo království. 

P. Michal Krajewski 

 

 

 

 

 

1. červen památka sv. Justina, mučedníka 

2. červen sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

3. červen 9. neděle v mezidobí 

5. červen památka sv. Bonifáce, biskupa  

  a mučedníka 

6. červen sv. Pavlíny, panny a mučednice 

8. červen slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

9. červen památka Neposkvrněného srdce 

  Panny Marie 

10. červen 10. neděle v mezidobí 

11. červen památka sv. Barnabáše, apoštola 

13. červen památka sv. Antonína z Padovy, 

  kněze a učitele církve 

15. červen sv. Víta, mučedníka 

16. červen sobotní památka Panny Marie 

17. červen 11. neděle v mezidobí 

19. červen sv. Jan Nepomuckého Neumanna, 

  biskupa 

21. červen památka sv. Aloise Gonzagy,  

  řeholníka 

22. červen sv. Paulína Nolánského, biskupa 

23. červen sobotní památka Panny Marie 

24. červen slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

27. červen sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa 

  a učitele církve 
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28. červen památka sv. Ireneje, biskupa  

  a mučedníka 

29. červen slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

30. červen svátek Výročí posvěcení katedrály  
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SYMBOLY – CHLÉB A VINNÁ RÉVA 

 

 

Na konci měsíce května (31. 5.) či na začátku června 

(3. 6.) jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo. 

V tomto čísle časopisu se proto zaměříme na to, co s Božím 

Tělem úzce souvisí. Bude to chléb a vinná réva. Tato 

eucharistická témata jsme již v předchozích časopisech též 

rozvíjeli – připomenu jen pelikána z loňského června, 

chrismon ihs z prázdninového čísla či symbol ryby ze září 

loňského roku. Nyní tedy doplňujeme dále. 

Nejrozšířenějším symbolem eucharistie je samozřejmě 

chléb. Zázrak jeho proměnění v Kristovo tělo krásně 

vysvětluje ve svém kázání sv. Ambrož z Milána, velký světec 

západní církve: „Snad řekneš: Můj chléb je obyčejný. Avšak 

to je chléb před svátostnými slovy. Jakmile dojde k posvěcení, 

stává se z chleba tělo Kristovo. Toto tedy připojme. Jak se 

může stát tělem Kristovým to, co je chlebem? Posvěcením. Posvěcení - jakými slovy a slovy koho? Pána Ježíše. 

Neboť všechno ostatní, co se říká předtím, říká kněz: jsou vzdávány chvály Bohu, modlitba za lid, za krále a ostatní. 

Jakmile však dojde k uskutečnění velebné svátosti, kněz již neužívá svých slov, ale slov Kristových. Tedy tuto svátost 

uskutečňuje řeč Kristova. Která řeč je Kristova? Ta, kterou bylo všechno učiněno. Pán rozkázal a bylo učiněno nebe. 

Pán rozkázal  a byla učiněna země. Pán rozkázal a byla učiněna 

moře. Pán rozkázal a všechno stvoření bylo zrozeno. Vidíš 

tedy, jak tvůrčí je Kristovo slovo. Je-li tedy v řeči Pána Ježíše 

taková síla, že vznikne to, co nebylo, oč více tvůrčí je, aby bylo, 

co (již) bylo a aby se změnilo v něco jiného? Nebe nebylo, 

moře nebylo, země nebyla, ale slyš slova Davidova: „Sám řekl 

a stalo se, sám rozkázal a jsou stvořena.“ Abych ti tedy 

odpověděl, tělo Kristovo nebylo před posvěcením, ale, pravím 

ti, že po posvěcení je již tělem Kristovým.“ 

Také symbol vinné révy – podobně jako chléb 

v symbolu many – má svůj předobraz už ve Starém zákoně.  

Hospodin Mojžíšovi rozkázal, aby do země kenaanské, 

považované za blahodárný kraj, vyslal zvědy. Zvědové 

jménem Jozue a Káleb došli až k údolí Eškolu, kde uřízli ratolest s obrovitým hroznem a na vodorovné tyči položené 

na ramenou jej, společně s dalším pobraným ovocem, donesli zpět k izraelskému lidu usedlému v poušti Fáran (Nu 

13, 1-24). Vinná réva je - v duchu Kristova podobenství o vinném kmeni: „Já jsem pravý vinný kmen...“  

(J 15, 1-17) – pokládána za odvěký christologický symbol. Samotný 

hrozen pak v křesťanské symbolice odkazuje na eucharistii, motiv 

Kristovy krve. Tento symbol používá samotný Ježíš. Pak vzal kalich, 

vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto 

jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na 

odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné 

révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého 

Otce.“ (Mt 26, 27-29) 
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S těmito symboly jsou spojeny další dva 

obrazy, vyskytující se často ve středověkých 

knihách – mystický mlýn a mystický lis. Tyto 

symboly v duchu středověku zdůrazňují spojení 

eucharistie s Kristovým utrpením – eucharistie je 

ovoce kříže. Odkazují na text proroka Izaiáše: „On 

však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro 

naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu… 

Hospodinu se zalíbilo zdrtit ho utrpením;” Iz 53. 

Tak mouka jak i vinný mošť vznikají drcením obilí 

či hroznů. Je to obraz Kristova sebeobětování za 

spásu světa, které se opakuje při každé mši svaté. 

Středem slavení eucharistie je chléb a 

víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha Svatého stanou jeho tělem a krví. Církev, věrná příkazu 

Pána, koná na jeho památku až do jeho slavného příchodu to, co on vykonal v předvečer svého utrpení: „Vzal chléb 

…“, „vzal kalich vína …“. Způsoby chleba a vína, které se 

tajemně staly tělem a krví Krista, i nadále zůstávají znamením 

kladné hodnoty stvoření. Tak při obětování vzdáváme díky 

Stvořiteli za chléb a víno, „plod lidské práce“, ale především ještě 

„plod země“ a „plod révy“ daný Stvořitelem.“ (KKC 1333) 

Co tedy vyjadřuje chléb při slavení mše svaté? Od prvních 

chvil, kdy se člověk naučil dělat chléb z pšenice, se tento stal 

symbolem lidské práce, námahy, zároveň i symbolem jednoty a 

také symbolem vděčnosti Stvořiteli za dar života. Starozákonní 

Boží lid přinášel oběť chleba a vína na znamení vděčnosti 

Stvořiteli a při vysvobození z egyptského otroctví jim nekvašené 

chleby připomínaly spěch při útěku. V zemi zaslíbené pak chléb 

Izraelitům připomínal zemi, kterou dostali od Hospodina, ze které 

mohou sklízet úrodu. I my přinášením chleba děkujeme Bohu za 

dar stvoření a naší práce  

a námahy.  

Po proměnění se Kristus sám – Chléb – stává zdrojem naší jednoty. Krásně to vyjádřil apoštol Pavel: „Protože 

je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.“ (1 Kor 10, 

17). Ježíš v Eucharistii nás sjednocuje – všichni přijímáme jednoho a téhož Krista.  

Podobně je tomu s vínem. Víno je symbolem bolesti 

a radosti. Bolesti – lisováním dochází k jeho zničení. My 

sami můžeme ve víně nabídnout Bohu své bolesti, trápení a 

kříže. Ježíš byl zdrcen pro naše hříchy. Radosti – po 

vylisování a procesu praní se víno používá k radostným 

událostem – na hostinách, svatbách, přátelských setkáních. 

Řečeno slovy Písma: víno rozjasňuje tvář. 

sestavil P. Vilém Pavlíček  
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RABBI NIKODÉM, ČLEN VELERADY 

 

V městě Šumbarku, 

v jedenáctém roce panování Václava z Hrádečku 

Rabbi, 

Teprve nedávno jsem si uvědomil, jak mnoho toho máme my dva společného. Ne snad, že bych znal písma 

a zákony tak dobře jako Ty nebo že bych se těšil stejnému postavení a vážnosti mezi lidem. Hovořím o duchovní 

spřízněnosti, o vnitřních postojích, obavách a pochybnostech. Dobře rozumím tomu, proč ses za Ježíšem vydal 

pod rouškou noci. Rozumím i Tvému zmatku, když jsi naslouchal Jeho nepochopitelným požadavkům. Umím si 

představit, s jakým sebeuspokojením jsi poukazoval na logické nesrovnalosti v Jeho výrocích, které Ti umožňovaly 

poklidně a se ctí vycouvat z dosahu tohoto zneklidňujícího proroka. Bylo to však jen zdánlivé vítězství; jeho slova 

Ti nescházela z mysli a musel jsi Ho chtě nechtě alespoň zpovzdálí sledovat. Pomalu Ti docházelo, že se nejedná 

o teologickou disputaci, v níž jsi byl tolik zběhlý, nýbrž o zcela nový postoj k životu. Zdaleka ne všemu jsi rozuměl, 

ale chápal jsi to srdcem. Věděl jsi, že je to skutečně pravý prorok, a tajně jsi s ním sympatizoval, dokonce ses pokládal 

za Jeho učedníka. To se samozřejmě neslučovalo s Tvým postavením v židovské hierarchii a přinášelo Ti to spoustu 

problémů – skrytých či otevřených. Neustále jsi osciloval mezi dvěma krajnostmi: otevřeným odmítnutím Ježíše 

nebo přihlášením se k Němu. První řešení Ti znemožňovala vlastní moudrost, druhé zbabělost, a tak ses uchyloval 

ke kompromisům. Možná sis i nalhával, že je to tak lepší, že ve svém postavení pro Něho budeš moci udělat více než 

jako opovrhovaný amhorec. Opravdu ses o to pokusil, když členové velerady poprvé odsuzovali Ježíše. Vznesl jsi 

nesmělý hlas na Jeho obhajobu, ale byl jsi hned umlčen. Pak už ses raději neprojevoval, abys na sebe nestrhával 

nežádoucí pozornost, a tiše doufal, že to nějak dopadne. Dopadlo to špatně, tak jak muselo. Velerada, k níž jsi patřil, 

odsoudila Ježíše k smrti a vydala Ho Pilátovi. Ty sám ses 

pravděpodobně zdržel hlasování nebo ses onoho zmanipulovaného 

přelíčení vůbec nezúčastnil, ale tím jsi nijak nemohl ovlivnit výsledný 

ortel. Také na Tvých rukou ulpěla krev nevinného. 

Ne, neodsuzuji Tě, jen chci vyjádřit své pochopení, vždyť 

jednám zrovna tak. Vím s jistotou, že Ježíš je Syn Boží, a srdcem 

prahnu po společenství s Ním. Přesto se stále podvoluji volání světa 

a marně se snažím nalézt kompromisní postoj. Během dne se štvu 

za světskými záležitostmi, za noci však ke mně doléhá Jeho hlas 

a usvědčuje mě ze života ve lži. Ne, neklamu Ježíše, vždyť ten ví 

o každičkém hnutí mé mysli, ba ani své okolí, kterému jsem mnohdy 

lhostejný. Klamu sám sebe, když si neustále racionálně zdůvodňuji 

potřebu kompromisů. Jsou pohodlné, líbivé – a z krátkodobého 

hlediska – i efektivní. V historii světa i své vlastní však mohu najít 

řadu odstrašujících příkladů, jaký je jejich konečný výsledek. 

Tvůj případ je jedním z nich. Neslouží mi však pouze jako 

varování, nýbrž především jako příslib naděje. Nakonec jsi dokázal 

všechny kompromisy odvrhnout a vydat veřejné svědectví pravdě. 

Neodvážil ses přihlásit k živému Ježíši, ale učinil jsi tak po Jeho smrti, 

ve chvíli, kdy od Něj dali ruce pryč prakticky všichni učedníci. Vím, 

jak Tě toto navýsost nebezpečné a iracionální „gesto“ osvobodilo. 

Právě jím ses narodil do věčného života, o němž hovořil Ježíš v oné 

noční rozmluvě. Prosím Tě o přímluvu, abych našel dost síly je 

stejnému kroku víry. Je mi tak dobře v mých kompromisech…  

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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P. PETR HRUBIŠ SDB 
 

Když v létě roku 1977 přišel do šumperské farnosti nový kaplan, 

těžko někdo tušil, jak silně se do života farnosti zapíše. O tom, že 

se zapsal opravdu hluboko, svědčí i to, že u příležitosti jeho 

sedmdesátých narozenin k němu směřují kroky řady šumperských 

farníků, aby se s ním setkali a popřáli mu všechno nejlepší. 

V našem křesle pro hosta sedí P. Petr Hrubiš.  

Bohužel na papír nelze přenést gestikulaci ani specifickou dikci 

se zdůrazněním některých slov. Doufám, že navzdory tomu bude 

rozhovor zajímavý i pro vás, čtenáře. 

 
Když jsi v roce 1977 odcházel z Ostravy do Šumperka, bylo to 

za trest, nebo za odměnu? 

Do Ostravy centra jsem přišel v roce 1976 jako novokněz. 

Ve farnosti byl pan kanovník a tři kaplani. Střídal jsem otce 

Josefa Hrdličku, druhým kaplanem byl Milan Kouba (pozdější 

rektor semináře v Olomouci). Když jsem nastoupil jako kaplan, 

začali jsme se v sakristii scházet s mládeží. Do té doby se nikdo 

mládeži nevěnoval a ta skupinka se posléze rozrostla na 30 až 40 

mladých lidí. Na jaře nám pan kanovník řekl, že se budeme fotit. 

Milan Kouba mi povídá: „Budeš přeložen. Vždycky, když někdo 

odchází, tak nás pan kanovník nechá vyfotit.“ Někdy později si 

mě zavolal (proti)církevní tajemník do kanceláře a řekl mi, že 

budu přeložen kvůli práci s mládeží. Byl jsem rád, že mi to aspoň 

někdo řekl na rovinu. 

V Šumperku jsi byl na kaplana nečekaně dlouho, celých šest let. 

Před Tebou ani po Tobě nikdo tak dlouho nezůstal. 

V Šumperku jsem byl tak dlouho díky panu děkanu Konečníkovi 

a paradoxně snad i díky jednomu estébákovi. 

S panem děkanem jsme si vyhovovali, a tak byl asi rád a dělal 

všechno proto, abych v Šumperku zůstal co nejdéle. 

Ten estébák, to je jiný příběh. Jednou jsem byl u výslechu, na 

něco se mě ptal a já se snažil odpovídat tak, abych na nikoho nic 

neřekl, když najednou zvedl hlavu a řekl mi: „Že to neřeknete?!“ 

Já jsem moc nechápal, o čem mluví. A za chvíli zase: „Že si to necháte pro sebe?!“ Cestou na faru, to si přesně 

pamatuju, mi to došlo. Před časem jsem totiž pokřtil jeho syna. 

Tenkrát byl u dopravní policie, a protože byl velmi ambiciózní a svým způsobem slušný, nabídli mu post 

vyšetřovatele u StB. Jemu to bylo jedno, měl víc peněz a práci v kanceláři i v terénu. Prošel proticírkevním školením 

a byl nasazen na kněze. Ještě v době, kdy byl u dopravky, jsem pokřtil jeho syna a nyní samozřejmě nechtěl, aby se 

to někdo z jeho nadřízených dozvěděl. Časem mezi námi vznikl takový zvláštní vztah, jako bych ho držel v šachu. 

Mimo jiné mi například říkal, jak přesvědčoval kněze ke spolupráci. Někteří podepsali, těmi pohrdal, a těch, co zůstali 

pevni, si vážil. Také jezdil na různé akce mládeže, ať už křesťanské nebo na oficiální akce SSM. Jednou mi vykládal, 

jak byl zhnusen ze školení SSM a z toho, jak se tam ti lidé chovali. Dodnes si pamatuji, jak říkal: „Byl to 

organizovaný bordel.“ Svou činnost proti církvi sepsal a je to velmi drsné čtení. Později u něho probíhala konverze. 

P. Petr Hrubiš se narodil 5. 4. 1948 

v Kunčicích pod Ondřejníkem.  

Absolvoval Lesnické učiliště v Bílé a Střední 

lesnickou technickou školu v Hranicích 

na Moravě.  

Po vojně nastoupil do semináře 

v Litoměřicích, kde během studia vstoupil 

do kongregace Salesiánů Dona Boska (SDB).  

Působil jako kněz v Ostravě, Šumperku, 

Domašově, Skorošicích, Kostelci na Hané, 

Frýdlantu a nyní je farářem na Borové 

(Malenovice u Frýdlantu nad Ostravicí).  

Pochází z devíti dětí. 
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Když vzpomínáme na dobu, kdy jsi byl u nás kaplanem, mnohým se vybaví, jak přímo jsi je oslovil. Nečekal jsi, až 

přijdeme, ale oslovoval jsi a „povolával“ k činnosti. Vzpomínám si, jak jsem ve sklepě opravoval kolo a přišel jsi 

za mnou a měl jsi pro mě konkrétní úkol. Tehdy to bylo doučování jednoho menšího chlapce. Podobné vzpomínky 

mají i další. 

Ano, máš pravdu. Ale nebylo to vždycky jednoduché. Někteří rodiče byli rádi, že ve farnosti vznikla společenství 

mládeže. Jiní byli nedůvěřiví nebo měli strach z komunistů. Ale přesto všichni měli pozitivní vztah k panu děkanovi 

i kaplanovi, čehož si dodnes vážím. 

Jednou mě jedna maminka požádala o návštěvu nemocného manžela. Když jsem byl u nich, nabídl jsem její dceři 

zapojení do vznikající scholy. Tatínek souhlasil, ale maminka byla ze strachu proti tomu, aby její dcera někam 

chodila. Navrhl jsem tedy, že bychom se mohli zeptat přímo dcery. „Ale ona už spí,“ protestovala maminka. Viděl 

jsem přes dveře, že se u ní v pokojíčku svítí, a tak ji zavolali. Přišla za námi a vidím to jako dnes, objevila se usměvavá 

princezna s dlouhými vlasy, velmi krásná. Souhlasila, že by s našimi děvčaty chodila do scholy. Dnes má výborného 

manžela a úžasné děti. Nedávno jsem s její maminkou mluvil a je velmi vděčná, že jsem tehdy její dceru zkontaktoval 

s křesťanskou mládeží. 

Pojďme ještě kousek do minulosti. Kdy jsi pocítil touhu stát se knězem? 

Bylo to na vojně. Sloužil jsem na počátku normalizace u Pohraniční stráže na západoněmecké hranici. Chodili jsme 

na hlídky, tam byly ty kazatelny, takový posed a z něho bylo vidět celé hraniční pásmo – signální stěna, pás ornice a 

vysoký plot zvaný ezoh (elektrické zařízení ochrany hranice), ve kterém bylo dříve vysoké napětí. Když jsem byl na 

té „špačkárně“, stále se myšlenka na kněžství ozývala. Jak jsem stál na té kazatelně a viděl špičky stromů, jako lidi 

v kostelních lavicích, tak jsem zkoušel kázat. A vždy jsem skončil u „Bratři a sestry!“  a nevěděl jsem, jak dál, což 

bylo pro mě znamením, že se na kněze – kazatele - nehodím. Přesto jsem nějak automaticky podal přihlášku do 

semináře a byl jsem přijat. Říká se, že povolání ke kněžství je od Pána Boha a dotyčný dává souhlas. 

A co na to říkali, když ses jako pohraničník hlásil do semináře? 

To už byla normalizace v plném proudu. Velmi si vážím těch, kteří si i v současné době chtějí udržet víru a křesťanský 

život. Mají to velice těžké – jak ve škole, tak na pracovišti. Nikde jsem se nechlubil, že chodím do kostela, ale také 

jsem to netajil. Když jsem měl volno, šel jsem do Železné Rudy na faru, kde tehdy působil otec Antonín. Věděl jsem, 

že klíč je schovaný v rýně, a šel jsem dovnitř, ať byl nebo nebyl doma. A to kluci věděli. A taky jsem musel mít 

určité renomé, abych byl jako křesťan 

přijatelný – především být dobrým 

kamarádem, dobrým ve službě apod. 

Pohraniční rota byla v pralese, topilo se 

dřevem. „Kdo umí kosit?“ „Hrubiš“ „Kdo 

umí psát na stroji?“ „Hrubiš“ „Kdo umí na 

cirkulárce?“ „Hrubiš“ Díky své 

angažovanosti jsem měl na rotě dobrou 

pozici. 

Například jsem byl ve výboru SSM 

(Socialistický svaz mládeže), protože jedině 

tak se dalo na vojně něco pro ostatní vojáky 

dělat. Byl jsem kulturním referentem, např. 

jsem jezdil s kufrem knih do Sušice na 

výměnu. Vzpomínám si, že jsem jednou 

dovezl knihu Ericha Fromma Umění 

milovat. Když jsem ty knihy dovezl 

a vyložil, tak kluci přicházeli a hned: „Jo! 

Půjč mi to!“ Knihu za chvíli vrátili se slovy: 

„Tam nejsou žádné obrázky.“  
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Ale protože jsem byl dobře zapsán, tak ani po přijetí do semináře 

mi nikdo nedělal problémy. Nikdo se mi nevysmíval. Říká se, 

že vojna u pohraničníků je jedna z nejtvrdších, ale musím říci, 

že učňovka, kam jsem chodil, byla mnohem, ale mnohem tvrdší. 

Snad to byla dobrá průprava pro kněžství. 

Kde ses potkal se salesiány? V semináři? 

Ano, to bylo v semináři. Tajných řeholníků tam bylo více, ale ti, 

co směřovali k salesiánům, mě více oslovili a jedno léto jsem 

byl na ministrantském táboře, který vedl salesián. Oslovila mě 

jejich spiritualita.  

V době, kdy jsi vstupoval k salesiánům, byla „nabídka“ řeholí 

menší než je dnes a navíc salesiánů bylo v semináři více, takže 

to bylo jednodušší se s nimi potkat. Pokud by ses dnes 

rozhodoval, vybral by sis znovu stejně? 

Ano, myslím, že ano. Don Bosko říkal, že je to spiritualita pro 

mládež a lidové vrstvy. Trošku mě trápí, že náš stávající provinciál chce, abychom všichni žili v komunitách. Už 

kvůli tomu odešlo z kongregace několik spolubratří. Vždyť celý život jsme žili ve farní pastoraci a teď nás všechny 

chce někdo přesadit do komunity? Starého vola těžko učit táhnout.  

Na co kladeš v životě důraz? Vždycky jsem u Tebe vnímal důraz na vzdělání a na lidské vztahy.  

Určitě jsou to lidské vztahy a vzdělání, jenom musím říci, že v současné době o vzdělání lidé nemají moc zájem. 

Nevím, jestli tenkrát měli. Nemají zájem nebo nemají čas nebo jsou zahlceni vším možným, nechci soudit. Pokud 

jde o vztahy, tak obecně je škoda, že se vztahy v rodinách, v církvi i ve společnosti rozkližují.  

Lidé kolem nás jsou hodně vzdělaní, a přesto mají mnoho otázek. Křesťan by měl být schopen jim na jejich otázky 

odpovědět. Proto potřebujeme být vzdělaní. 

Nabídek je velmi mnoho a není jednoduché se v nich orientovat. 

Jaké jsou Tvoje duchovní zdroje? 

Určitě je to salesiánská spiritualita. Svatý Jan Bosko postavil svůj výchovný systém na rozumu, zbožnosti a 

laskavosti, tedy vztazích. A je to preventivní systém, snaží se předcházet nedobrému, což je velmi důležité. Někdo 

začíná vychovávat děti, až když jsou dospělé, a to je pozdě. Výchova k manželství a rodičovství začíná devět měsíců 

před porodem. 

Jak už jsem říkal, salesiánská pastorace je především pro mládež a lidové vrstvy. A obojí tady na Borové mám.  

Také mě oslovuje spiritualita faráře. Teď právě čtu knihu Kněží pro třetí tisíciletí od kardinála Dolana.  

Snažím se hodně číst, ale už také hodně zapomínám. Také Tě to, Tomáši, to čeká.  

Máš oblíbený úryvek z evangelia? 

Často se ztotožňuji se situací z evangelia sv. Jana, kdy se po zmrtvýchvstání Ježíš ptá Šimona Petra: „Šimone, synu 

Janův, miluješ mě? …“ 

Pro mě to má zvláštní kontext. Já jsem Petr a můj tatínek je Jan… A ptám se sám sebe, jak bych odpověděl na Ježíšův 

dotaz. 

Tvůj oblíbený světec? 

Je to nekanonizovaný svatý – šumperský mučedník děkan Lautner, protože se vědomě postavil proti zlu. 

Ve svém životě se také setkávám s lidmi, kteří jsou svatí. A mohl bych jmenovat. Jsou to třeba lidé, kteří mají velmi 

těžký život, ale nezatrpknou, jsou plní života a člověk si z nich bere příklad. 
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Co Tě dnes trápí v církvi? 

Kardinál Carlo Martini říkal, že církev 

má 200 let zpoždění za vývojem ve 

světě. To nás může vést k zamyšlení.  

Často se setkávám s tím, že moji 

kolegové kněží jsou na lidi tvrdí. 

V takovém případě se snažím hájit své 

spolubratry, ale nehájit jejich chování. 

Jsou kněží, kteří místo povzbuzení 

lidem v kostele jen vyčítají – že 

nechodí pravidelně do kostela, že 

špatně vychovávají děti… To je 

potom pro lidi, kteří si přijdou pro 

povzbuzení, velmi těžké. 

Když se ohlédneš zpět, za co by ses 

pochválil a za co se naopak stydíš? 

Moc se neohlížím.  Spolu se sv. 

Pavlem říkám: „Zapomínaje na to, 

co je za mnou, upřen k tomu, co je 

přede mnou, běžím k cíli.“ Často to 

používám při zpovědi, když lidé 

vytahují staré, dávno odpuštěné hříchy.  

A mám velkou radost ze setkávání s dobrými lidmi. Velmi si vážím např. snoubenců, kteří, ač mnozí nepokřtění, 

touží mít dobrou rodinu. Tykáme si a je mezi námi dobrý vztah. 

Co bys vzkázal našim čtenářům? 

Přál bych si, aby šumperská farnost byla stále živá. Snoubencům často přeji to staročeské: „Štěstí, zdraví a Boží 

požehnání.“ Štěstí je všeobecné dobro, zdraví tělesné, duševní a duchovní a nad tím vším je Boží požehnání.  

za rozhovor děkuje Tomáš Havlíček  

 

 

Farníci z Olšan srdečně zvou na 

 

poutní mši svatou  

ke cti sv. Cyrila a Metoděje 
 

na olšanské hřiště 

ve čtvrtek 

5. července 

v 9:00 hod 
 

  

farní kostel sv. Ignáce z Loyoly na Borové, 

aktuální působiště P. Petra Hrubiše 
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UZAVÍRÁM VÁS DO SVÉHO SRDCE 
 

 
Před několika dny jsme všichni s napětím, ale i s radostí, sledovali 

návrat ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti. Sám jsem mnohokrát 

sloužil mši svatou u jeho hrobu v podzemí svatopetrské baziliky a pokaždé 

to byl pro mne silný zážitek. Teď jsem si ale uvědomil, že i přesto, že ležel 

na tak významném místě, pořád to pro něj bylo vyhnanství. Mám radost, že 

už je doma.  

 

Mám ale radost také z toho, že vám mohu doporučit nádhernou 

knihu věnovanou jeho osobě. Kniha Uzavírám vás do svého srdce 

Stanislavy Vodičkové vychází po deseti letech podruhé, v doplněné formě. 

Přiznávám, že jsem ji nestihl solidně přečíst. Kniha je ale tak krásná, že než 

ji přečtete celou, strávíte několik dlouhých chvil prohlížením, sledováním 

archivních fotografií, čtením poutavých úryvků. Tuto fázi už mám za sebou 

a musím říci, že kniha je nádherně připravená. Autorce se podařilo 

nashromáždit a prostudovat obdivuhodné množství dokumentů, včetně 

zpřístupněných materiálů Státní bezpečnosti, které jsou - zvlášť pro období 

Beranovy čtrnáctileté internace - podstatným zdrojem informací. Najdete 

tam obrovské množství fotografií dobových novin, soukromých dopisů, různých dokumentů či komunistických udání 

a karikatur. Kromě samotného arcibiskupa poznáte díky knize i celou řadu osobností, které vyrůstaly v jeho okolí. 

Jejich krátké životopisy najdete na mnoha místech vypíchnuté v úhledných rámečcích. Kniha přináší opravdu 

neuvěřitelně detailní náhled do života kardinála Berana, který zároveň není nudný, naopak. Ať jsem otevřel knihu na 

kterékoliv stránce, byl jsem okamžitě vtažen do poutavého děje, který nebylo snadné opustit.  

Na konec se ani nemusím omlouvat či vysvětlovat, že tentokrát nedoporučuji nahrávku. Přílohou knihy je 

totiž CD, na kterém čtenář najde záznam rozhovoru kardinála Berana s kněžími v Nepomucenu krátce po jeho 

vyhoštění z Československa a Beranův projev ke smrti Jana Palacha z roku 1969. Každý tak má možnost zblízka 

nahlédnout do dramatického osudu poválečného pražského arcibiskupa, uslyšet jeho hlas, jeho osobní vyprávění a 

kniha se stává něčím víc, než čím kniha obyčejně je… Mám silný dojem, že mi chybí jen jedno: možnost políbit jeho 

ruku… v duchu to dělám.  

Snad než dostanete do ruky časopis, knihu přečtu a předám do knihovny. Už teď ale cítím, že bude pro mne 

těžké se s ní rozloučit.  

P. Slawomir 

 

 
Dne 23. 6. 2018 v 15 hod se bude konat za účasti 
šumperského děkana P. Slawomira Sulowského 
svěcení kunčické kaple a žehnání zvonu z roku 
1918. 

   

Jste všichni srdečně zváni! 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – 

každou středu – 9.30 – 11. 30 na farním středisku 

(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). 

 Odpolední herna pro děti – hraníčko pro děti, kafíčko pro rodiče, bez organizovaného programu – každou 

středu na farním středisku od 15.00 do 17.00. 

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté i s nesením obětních darů. 

Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení do přípravy programů.  

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

 Čítárna pro veřejnost – každou středu od 14.00 do 17.00 (pozor na změnu otevírací doby), možnost 

posezení na místě u kávy či čaje nebo darování či rozebrání knih za dobrovolný příspěvek. 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.30 v Čítárně. 
 

 
UŽ NYNÍ ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 9. – 13. července – příměstský tábor pro mladší děti. 8.00 – 9.00 volná herna, 9.00 – 14.30 (15.00) 

organizovaný program; na program je nutné se přihlásit, podrobnosti na webových stránkách Centra pro 

rodinu.· 

 20. – 24. srpna – příměstský tábor pro starší děti. Letošní téma – Putování časem 8.00 – 9.00 volná 

herna, 9.00 – 15.30 (16.00) organizovaný program; na program je nutné se přihlásit (cprsumperk@ado.cz, 

731 402 395), podrobnosti na webových stránkách Centra pro rodinu. 
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S BROUČKY NA POUŤ  
 

V sobotu 12. května 2018 se u kostela Božího 

Těla nad Bludovem (u tzv. kostelíčka) uskutečnila 

ve spolupráci s Centrem pro rodinu tradiční Charitní 

pouť, která je poděkováním tříkrálovým koledníkům 

za jejich pomoc a obětavost při lednovém koledování. 

Tentokrát jsme se s více než sedmdesáti účastníky 

ponořili do pohádky Broučci od Jana Karafiáta. Pro děti 

bylo připraveno osm stanovišť, kde mohly projít celým 

příběhem Broučka, jeho rodiny a přátel.  

Vše začalo tím, jak se Brouček snažil sfouknout 

mamince ohníček, ale kouř mu vešel do očí, takže si honem musel jít opláchnout oči ke studánce. Na prvním 

stanovišti děti šplhaly po žebříku, foukaly do komína a šly si 

opláchnout oči k nedaleké studánce. A to už na děti 

čekala Kmotřička, která je učila rozžínat lucerničku, 

aby mohly jako Brouček svítit lidem. Také pomohly 

Kmotřičce najít a naskládat dřevo na zimu, aby si měla 

Kmotřička čím zatopit a bylo jí hezky teplo. O kousek dál už 

tatínek učil broučka létat, a tak děti lezly po provazovém 

žebříku, podlézaly lano a chodily po provaze. A to všechno 

s lucerničkou! Létání Broučkovi ze začátku moc nešlo, a tak 

se hned při prvním silnějším poryvu větru potloukl. 

Na čtvrtém stanovišti děti ovazovaly Broučkovi ruku 

obvazem, dávaly ji do šátku a říkaly mu básničku nebo 

písničku, aby se zranění lépe hojilo. Pak děti uslyšely 

z dalšího stanoviště pláč a když přišly blíž, našly Verunku, 

která se ztratila. Vedly ji proto se šátkem přes oči podél 

provazu mezi stromy až k ní domů. O kousek dál děti našly 

moc smutnou Berušku. Nakreslily jí kamínky pestrými 

barvami, aby se rozveselila. Potom si zahrály na broučka 

Kovaříka a vezly Berušce a Broučkovi na svatbu tři 

kuličky hroznového vína (tři nafouknuté balonky 

v dětských kolečkách). Zdá se to jako jednoduchý úkol, ale 

stačil sebemenší větříček, balonky z koleček vypadly a děti 

musely začít zase od začátku. Ale to už byl skoro konec 

příběhu a s ním i Beruščina a Broučkova svatba. Zde se plnily úkoly 

ve dvojicích. Slalom mezi fáborky, skákání v pytlích, hledání 

brambor na slavnostní oběd i další. A kdo všechny úkoly splnil, dostal 

na konci od nevěsty a ženicha sladkou odměnu.  

Pro tříkrálové koledníky a další hladovce se u ohně opékaly 

klobásky. Slavnostním zakončením byla mše svatá sloužená otcem 

Ottou Sekaninou za všechny koledníky a charitní dílo. I když to 

vypadalo, že se po poledni přižene bouřka a vše promáčí, nestalo se 

tak a všichni si užívali krásného dne až do pozdního odpoledne. 

K realizaci Charitní poutě přispělo město Šumperk. 

Lada Matyášová  
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BERNARD Z AOSTY 
* 1008 (1020) Menthon, Francie 

† 12. června 1081 (1086) Novara, Itálie) 

 

Svatý Bernard z Aosty (označovaný také jako Bernard z Mont-Joux, 

případně Bernard de Menthon) byl jáhen a řeholník augustiniánů 

kanovníků. Je patronem horolezců, lyžařů, obyvatel a pocestných 

v alpských oblastech, ochránce před bouří. Osobnost svatého Bernarda 

z Aosty je spojena se stejnojmenným alpským průsmykem (Velký 

Svatobernardský průsmyk), ve kterém založil útulek pro poutníky a 

klášter. Z těchto míst také pochází svatobernardský pes (bernardýn). K 

atributům sv. Bernarda patří věž, okno, kříž ve tvaru hole nebo alpská 

hůl, pes bernardýn, lyže, sekerka a satan v řetězech se čtyřmi hlavami. 

V katolickém kalendáři je připomínán 15. června. 

 
Bernard se narodil kolem r. 1008 ve významné šlechtické 

rodině. Pocházel z vesničky Menthon nad jezerem Annecy ve východní 

Francii. V Paříži vystudoval práva, filosofii a teologii. Po dosažení 

doktorátu mu rodiče vybrali bohatou nevěstu, ale Bernard toužil po 

řeholním životě. Jeho otec Richard de Menthone se rozhodl věznit Bernarda ve věži rodinného sídla tak dlouho, 

dokud se nepodřídí jeho vůli. Dle legendy Bernarda vysvobodil sv. Mikuláš z Miry.  

Bernard utekl do italského města Aosta. Místní biskup mu udělil jáhenské svěcení a Bernard pak více 

než čtyřicet let působil v okolních horách. Žil asketickým životem a zaměřil se na hlásání evangelia v odlehlých 

oblastech Alp. Byl putujícím kazatelem, zakládal školy a kostely. Staral se o poutníky, pro které zřizoval útulky 

v průsmycích, pojmenovaných po něm Velký a Malý Svatobernardský průsmyk.  

Velký Svatobernardský průsmyk (ve výšce 2469 m. n. m.) je nejnižším sedlem v hřebeni mezi dvěma 

nejvyššími alpskými horami Mont Blanc a Monte Rosa. Leží na hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Průsmykem vede 

stará úzká silnice, která je pro automobilový provoz otevřená jen v létě. Využívá se téměř výhradně pro turistické 

účely. Hlavní silnice pro dálkovou dopravu vede od roku 1964 placeným tunelem pod průsmykem a je v provozu 

celoročně. V průsmyku leží velká sněhová pole ještě na konci srpna, ale to se již nezadržitelně blíží doba, kdy tu 

začne padat sníh nový. Za zimu ho napadne i 25 metrů a teploty se mnohdy přiblíží až k -30 stupňům Celsia. 

Průsmyk napříč hlavního alpského hřebene patří k nejstarším známým přechodům v Alpách. Keltští 

bojovníci přes něj přešli roku 390 před Kristem, když obsazovali severní Itálii. V římské době zde byla vybudována 

jednoduchá přístřeší pro cestující a dokonce i Jupiterův chrám. Proto byl průsmyk znám pod názvem Mons Jovis 

neboli Mont Joux. Dokonce se tvrdí, že právě tudy táhl se svými slony 

kartaginský vojevůdce Hannibal, aby se dostal do týla Římanů a způsobil 

jim porážku strašnější, než jakou kdy utrpěli. Nikdo s určitostí neví, zda si 

Hannibal vybral právě tuto cestu, a tak jediným slonem, který tudy 

doložitelně prošel, je slonice Elysabethe Dalrymplová z pařížské ZOO. 

Zvíře si vypůjčil ke své rekonstrukci Hannibalova pochodu výstřední 

americký cestovatel Richard Halliburton a skutečně na jeho hřbetě Alpy 

zdolal. 

Po rozpadu římského impéria následovala dlouhá doba, kdy byl 

průsmyk velmi nehostinným místem bez jediného úkrytu; tato zhruba 25 km 

dlouhá trasa mezi vesnicemi Bourg-Saint-Pierre a Sant-Rhémy se stala 

osudnou pro nejednoho poutníka. Teprve v r. 1049 zde vznikl z popudu sv. 

Bernarda útulek pro pocestné, označovaný někdy jako vůbec první 

záchranářská stanice na světě. První přístřešek byl opravdu velmi malý, snad 

jen 1,5m x 3m. Ve zříceninách nedalekého Jupiterova chrámu začal Bernard 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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stavět větší ubytovnu – hospic, zasvěcený sv. 

Mikuláši. Bernard se pouští také do přestavby 

kláštera v městečku Bourg-Saint-Pierre, 

vzdáleném asi 12 km od Velkého průsmyku. 

Vedle hospice vznikl později kostel a 

klášter augustiniánských kanovníků. Pojem 

„kanovník“ se začal používat v době od 4. do 

8. stol. jako označení členů církve vedoucích 

společný, čili kanonický život podle řehole 

podobné řeholi mnišské.  

Mniši řádu augustiniánů se ujali péče 

o cestující a poskytovali bezplatnou pomoc každému, kdo se ocitl v nouzi. Časem se jejich pomocníky stali psi, 

pojmenovaní bernardýni na počest sv. Bernarda. Bernardýny klášter choval a šlechtil prokazatelně již v r. 1660 a 

plemeno původně určené zejména k tahu využíval i při záchranných pracích v okolí kláštera a hospice. Díky nim 

unikly smrti stovky pocestných, kteří zabloudili v krutých zimních vánicích. Věhlas psů od Velkého svatého Bernarda 

se rozšířil po celé Evropě a bernardýni se stali žádoucími psy nejen ve Švýcarsku, ale velké obliby se jim dostalo 

například v Anglii.  

Klášter ve Velkém Svatobernardském průsmyku se nachází u jezera na švýcarské straně státní hranice a je 

stále spravován augustiniány. Budova hospice dnes slouží jako útulek a modlitební dům, mniši obývají staré budovy 

ze 16. století, součástí objektu je kostel 

zbudovaný v letech 1676 – 1678 a muzeum 

vztahující se k historii průsmyku, jehož 

značná část je věnovaná plemenu 

bernardýnů.  

V dubnu 1081 odchází Bernard do 

Pavie, aby se zde setkal s císařem 

Jindřichem IV. a odvrátil ho od úmyslu 

zaútočit na papeže Řehoře VII. Cestou 

zpátky se zastavuje v klášteře v Novaře a 

dne 12. června 1081 (1086) zde umírá. 

Církev si sv. Bernarda připomíná 15. 

června, v den jeho pohřbu. Část světcových 

ostatků je uchovávána v katedrále v Novaře, 

část v relikviáři ve tvaru busty v klášterním 

kostele nesoucím jeho jméno v městečku 

Bourg-Saint-Pierre. Jako světec byl Bernard 

v okolí uctíván hned po smrti. Biskup 

Richard z Novary jej prohlásil za svatého v 

r. 1123. Do Římského martyrologia byl 

zapsán až v roce 1681 papežem Innocencem 

XI. Papež Pius XI., sám bývalý horolezec, 

jej 20. srpna 1923 prohlásil patronem 

obyvatel Alp, horolezců a lyžařů a vydal 

pojednání o úctě k sv. Bernardovi. 

Anička Rozsívalová  
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Zlatá děťata, 

léto máme za rohem a s ním samozřejmě prázdniny, na které se určitě všichni už móóóc těšíte! Čekání 
na vysvědčení, tábory a dovolené si můžete zkrátit vyluštěním osmisměrky se jmény světců, kteří slaví 
svůj svátek v červnu. Ve druhém úkolu vás pak čeká seřazení obrázků z příběhu o narození Jana Křtitele.  

příjemné chvilky s Tamtamem   

1. Najdi všechna jména světců z rámečku. Z písmenek, která zůstanou, ti vyjde jedno příjemné oblíbené 

letní osvěžení… 

N A J Z P E T R Š B 

I N M E D A R D Á O 

L A Í P A V E L B N 

E S M N R V B S A I 

C T Z A O Í R I N F 

R Á L V I T O O R Á 

A Z Í I J A N L A C 

M T R E B O R A B N 

A S U I R E V L I S 

 
2. Prohlédni si všechny čtyři situace na obrázcích a očísluj je podle pořadí, jak šly za sebou. (Nápovědu 

najdete v bibli, v neděli 24. června nebo u rodičů) 

   

    

Alois – Anastáz – Antonín – Barnabáš 

– Bonifác – Ivan – Jan 2x – Marcelin – 

Medard – Norbert – Pavel – Petr – 

Robert – Silverius – Vít 2x 



 
Tam&Tam – číslo 6, ročník 9, červen 2018  strana 17 

 

 

K zamyšlení 

Jen Bůh je dobrý. To znamená, že v Něm a jen v Něm 

mají všechny hodnoty svůj první zdroj a konečné naplnění. V Něm je "alfa i omega, začátek i konec." 

(z apoštolského listu mladým u příležitosti mezinárodního roku mládeže 1985) 

 

Co již proběhlo: 

Camino (27. – 29. 4.) 

V pátek 27. 4. jsme se sešli po mši na středisku, 

kde nám přidělili pokoje, seznámili jsme se a šli na večeři. 

Poté jsme si zahráli skvělou hru na schovávanou. A 

nakonec, když jsme všechny našli, ulehli jsme ke 

klidnému spánku. Noční klid ovšem přerušilo volání 

o pomoc. Králi Davidovi zmizelo nářadí a my ho museli 

získat. Když jsme vše napravili, vrátili jsme se zpět do 

teplých spacáků a než jsme se nadáli, bylo ráno. V sobotu 

jsme vstali celí natěšení na nové dobrodružství s Davidem. 

Dopoledne jsme hráli velkou  

 

hhru, při které jsme bojovali s Goliášem. Dále jsme, jako 

praví králové, museli shánět jídlo pro 400 lidí. Sbírali jsme 

suroviny po celém městě, ale nakonec jsme ukuchtili výbornou 

pizzu. Dále jsme závodili s časem o přežití. V neděli jsme šli na 

mši, která ukončila naše Camino 

Viktorie Janíčková 

 

 

 

 

Mládežnická mše svatá a přednáška P. Jendy Balíka 

V pátek 18. května navštívil náš 

děkanát vzácný host. Byl to o. Jenda Balík, 

bývalý ředitel Sekce pro mládež České 

biskupské konference, který přijal naše 

pozvání na mládežnickou mši sv., po níž si 

pro nás připravil také přednášku na téma 

Není svoboda jako svoboda. Při ní 

ukazoval nám mladým krásu vnitřní 

svobody, která je velice důležitá v dnešním 

světě, kde je obrovská svoboda vnější. Dále 

mluvil také o tom, že i když se mnohým 

může zdát, že jako křesťané nemůžeme dělat všechno, co chceme, a to nám ubírá svobodu, je to právě naopak. Skvěle 

to vysvětlil na příkladu architekta, který projektuje most, ale musí při tom dodržovat fyzikální zákony. Pokud tak 

neučiní, určitě to nedopadne dobře.  



 strana 18  Tam&Tam – číslo 6, ročník 9, červen 2018 

 

To je jen malá hrstka myšlenek, které měl pro nás o. Jenda 

připravené. Celá přednáška byla velice dobře nachystaná a každý 

z nás si z ní jistě mnoho odnesl. Po přednášce následovalo posezení 

a volný večer. Celkem nás bylo asi 60 mladých.  

Děkujeme všem, kteří přišli, a těšíme se na další 

mládežnickou mši sv., a to 29. června. Na ní se rozloučíme s naším 

kaplanem pro mládež, o. Vilémem, který po třech letech odejde z 

našeho děkanátu. 

Jan Donoval 

 

Pěší pouť do Králík (8. 5.) 

Na pěší pouť do Králík jsme vyrazili s 

požehnáním od otce Viléma ze Šumperka. 

Lesem jsme došli ke Kostelíčku, kde na nás 

čekali další poutníci.  

Odtud jsme pokračovali vesnicemi, 

skrze lesy, louky a kopce na svatou horu Matky 

Boží.  

Šlo nás sice jenom šest, ale o to více 

jsme se snažili pouť duchovně prožít. Těšíme 

se na další poutě a doufáme, že se přidáte i vy! 

Jan Vrana 

 

Právě běží: 

Pivo s knězem 

 každý měsíc U Shreka v Šumperku (M. R. Štefánika, naproti Albertu) 

 pozvěte na tuto akci také své kamarády 

 více na fb a webu 

 

Co se chystá:  

Akce v děkanátu 

(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz) 

 

MLÁDEŽNICKÁ MŠE SVATÁ 

A ROZLOUČENÍ MLADÝCH S O. VILÉMEM PAVLÍČKEM 

 pátek 29. 6. 2018 

 O. Vilém po třech letech opouští náš děkanát a touto mší sv.  

zakončí své působení jako náš kaplan pro mládež. 

 předběžný program: 

o 16:30 večer chval 

o 18:00 mše svatá (slouží P. Vilém Pavlíček) 

o Program po mši svaté bude upřesněn později. 

 Možnost přespání! 
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Fotbalový turnaj 

 so 23. 6. v Šumperku 

 

Pěší pouť na Velehrad  

 4. – 5. 7. 

 Informace o pouti naleznete před akcí na plakátcích a na webu. 

 

 

Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

BOMBASTIK 2018 

8. – 14. 7. 

Je Ti 13-15 let? To je bomba, protože právě pro Tebe je letošní Bombastik! Těšit se můžeš na dobrodružství, 

táborový režim a nezapomenutelný příběh, jehož budeš součástí! Nenech si ujít týden s vrstevníky a Bohem 

na Přístavu! 

Téma letošního Bombastiku je zatím tajné. Každopádně věz, že se máš na co těšit! 

Pokud máš opravdu zájem, hlas se nejpozději do 31.5., pak už třeba nemusí být místo… 

 

RAFT camp 2018 

29. 7. – 4. 8. 

Křesťanský camp pro mladé lidi (16 - 25 let), kteří chtějí žít 

a prohloubit svůj život s Bohem. 

Raft je symbol našeho života. 

Svět, ve kterém žijeme, se podobá plavbě na divoké řece. 

Abychom plavbu zvládli a dorazili do nebeského přístavu, 

potřebujeme Boží pomoc. Tu můžeš nově přijmout na našem 

RAFTcampu. 

Pozvi Krista do člunu svého života a vydej se letos s Ním a 

s námi proti proudu. 

Čeká Tě modlitba, zajímaví hosté, poznávání víry, hudba, 

diskuse, noví přátelé ... 

Téma letošního RAFTu je „S Ježíšem k  jádru evangelia“. 

 

 

 

 

kontakt:  P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230 

 Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753 

 Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838 

web: mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  
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Drazí,  

dnes vás chci v této rubrice pozvat na několik akcí. 

Tou nejdůležitější je tradiční červnová pouť sv. Jana Křtitele. 

Letos neděle připadá přímo na svátek narození sv. Jana 24. 

6. Jako vždycky bude hlavním bodem slavná bohoslužba v 9.00 hod. ráno. Celebrantem a kazatelem bude P. Vilém, 

a to proto, že se s ním letos budeme muset rozloučit. Mění totiž své působiště: sever opouští, aby se přesunul na 

úplný jih olomoucké arcidiecéze, ke slovenským hranicím, do Valašských Klobouk. A tak se chce poutní 

bohoslužbou rozloučit on s námi, stejně jako my s ním.  

Letošní oslavy ale budou mít také malou novinku. V minulých letech se v neděli konával zápas ženatí versus 

svobodní. Letos srdečně zveme na 1. ročník fotbalového turnaje, který se uskuteční v Šumperku už v sobotu 23. 6. 

2018 od 14.00 na hřišti VI. Základní školy (Šumavská 21). Přihlašovat se mohou týmy o 6 hráčích ze Šumperka i 

okolí (Rapotín, Ruda nad Moravou, Bludov, Postřelmov atd.). Věk hráčů nerozhoduje. Pozvány jsou i týmy 

z ostatních křesťanských církví. Bližší informace a přihlášky na www.farnostsumperk.cz. Všichni ostatní jsme zváni 

jako fanoušci, občerstvení za malý poplatek zajistíme a doufám, že to bude pro všechny radostné odpoledne.  

 

Nedělní odpoledne bude tradiční: v 15.00 hod. zveme na eucharistickou pobožnost do kostela 

sv. Jana Křtitele. Chceme se modlit za celou farnost. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště 

farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také zhlédneme představení 

připravené farníky. Čas omezený nemáme. Jen připomínám, že v tento den není v Šumperku večerní 

bohoslužba.  

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI  

NA FARNÍ POUŤ SVATÉHO JANA KŘTITELE V ŠUMPERKU!  

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

http://www.farnostsumperk.cz/
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Rád bych vás také pozval na BESEDU S TV NOE. Ta se uskuteční v pátek 

22. 6. v 19:15 v sále na farním středisku. Mnozí z nás sledují tuto 

křesťanskou televizi a myslím si, že bychom ji měli více podpořit – 

jakýmkoliv způsobem: finančně, modlitebně, propagací, osobní pomocí. 

Bez širokého zapojení věřících tato televize nebude moci fungovat, protože 

je založená na jiných principech, než komerční stanice. Pracovníci Noe 

mne nedávno navštívili a domluvili jsme toto setkání. Pokud někdo ještě 

nemá možnost TV Noe sledovat, určitě se také dozví, jak si může příjem 

zajistit.  

 

 

PROSÍM, PŘIJĎTE PODPOŘIT DOBRÉ DÍLO. 

BESEDA S TV NOE 

PÁTEK 22. 6. V 19.15 HOD. NA FARNÍM STŘEDISKU. 

 

 

 
Srdečně také zvu na mši svatou ke cti sv. Antonína, 

který je patronem kaple ve Vikýřovicích.  

 

V NEDĚLI 17. 6. V 18.00 HOD. 

 

 

 

 

 

 
 

S požehnáním P. Slawomir 

 

 

IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

 

Růženec  
 

Každá opravdová modlitba je modlitbou celé církve. 

sv. Edita Steinová  

 

V ranním slunci stoupáme svižným tempem vzhůru. Nahoře na kopci pokračujeme po širokém chodníku 

zaplaveném spěchajícími obyvateli. Následuje moderní čtvrť s vysokými domy a lákavými obchody, kde si kupuji 

grep a Stones kilo pomerančů. Na předměstí ještě zahlédneme v dáli úzký proužek bleděmodrého moře, pro dnešek 

naposled, celá etapa vede výhradně vnitrozemím a končí v staroslavné Santillaně s ještě slavnějším románským 

klášterem. Známe ho už dobře z obrázkových příruček a turistických upoutávek, které se povalují v každém 

poutnickém refugiu. Právě ubytovna je lákadlo, pro které chceme stanovené mety dosáhnout stůj co stůj. Po nečekaně 

tvrdém průběhu dne dorážíme do Santillany krátce před půlnocí.  

Zvláštní shodou okolností se během několika hodin stáváme největšími znalci města všech dob: po prvním 

dotazu na ubytovnu nás dobrá duše posílá pro klíč do posledního patra historicky nejatraktivnějšího domu na náměstí. 

Probuzení spáči si nás potom podávají jako cihly, posílají nás k vlídným, nevrlým i zuřivým sousedům. Na stopě 

začarovaného klíče slézáme vratká dřevěná schodiště, bloudíme v sirých sklepeních a v úplňku měsíce sledujeme z 
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vikýřů úchvatná panoramata načinčaného skanzenu. 

Ještě za tmy slyšíme v dáli rachot traktoru. Něco nám našeptává, abychom se vydali za ním, nemáme to už 

v hlavě v pořádku. Zjišťujeme, že se traktor jede umýt k městské kašně. Ta je soustavou kamenných nádrží, které se 

směrem od roury s vodou zvětšují co do mohutnosti i objemu. Už to znám: z té první člověk pije, ve druhé se myje, 

ve třetí si vypere a v poslední se koupou traktory. Stonese posedne myšlenka na důkladnou hygienu. Když mu 

přeskočí, je chorobně čistotný. Pamatuji si, jak se v mrazivém svitu luny držíme nějakého klacku nebo zábradlí a 

balancujeme jednonož na kluzkém prkně ve snaze sundat si z druhé nohy ponožku takovým stylem, abychom 

nespadli po hlavě do vody nebo po zádech do bláta. Nad ránem rozbíjíme stan na travnatém plácku v těsné blízkosti 

dějinného jádra. 

 

Když před polednem odcházíme z města, s hrůzou zjišťuji, že kousek stranou, necelé tři kilometry odtud, leží 

Altamira – patrně nejznámější jeskyně s nástěnnými malbami pravěkých lovců. Když mi bylo deset, byl to jeden z 

mých velkých snů. Teď se mi tam nechce. Bylo by toho moc najednou, cítíme se jako neandrtálci. Ani Stonese taková 

exkurze neláká. Dal by si ale říct, má zvláštní úctu ke všemu, co ho nebaví. Tam a zpátky by to byla slabá hodinka, 

procházka s velkým kulturním zážitkem. Když beze slova míjíme příslušnou odbočku, oba si oddychneme, každý 

zvlášť. 

Asi za hodinu ucítím ve vzduchu blízkost moře. V radosti se mě zmocňuje veliká náboženská odvaha. Ptám 

se Stonese s pečlivou ledabylostí: 

„Co zkusit ten růženec?“ 

V jeho očích se objeví na nepostřehnutelný okamžik zákmit smrtelné hrůzy – jenom kývne. Jde nám to dobře, 

na konci prvního desátku probleskne v korunách jehličnanů ultramarínová plocha, stále se zvětšuje, je blíž a blíž. 

Poslední amen zaniká v řevu příboje, což dobře uvádí jedinou výhradu, kterou ke Stonesově recitaci mám: nikdy 

jsem jeho huhňavé šeptání nepřemohl. Brzy jsem se pro jistotu zapřísáhl, že nedám svou popuzenost najevo, i 

kdybych se měl rozkrájet. Časem jsem si vytvořil pomocnou vizi a vsugeroval si, že se při tom dostává do stavu 

hluboké meditace a nedokáže vnímat, co dělá. Pravděpodobnější je, že mu slova modlitby nepřestala připadat trochu 

starodávná a patetická, vzdálená jeho letoře a temperamentu. Jinak zaslouží diplom a medaili: růženec odmítl jenom 

několikrát, sám k němu ale nejméně jednou vyzval. V jisté chvíli dokonce uměl celý zdrávas v latině, z čehož mu ve 

Fatimě, po zdrcujícím závěru v cílové rovince, zůstala málo zřetelná polovina.  

Záleželo také na počasí. Když se do nás opíral silný protivítr, dokázal jsem některá Stonesova slova 

rozpoznat, jakmile však zadul do našich zad, neslyšel jsem nic. Podle svých výpočtů jsem odhadoval interval mezi 

Stonesovými „svatá“ a „amen“ na 3,1-3,3 sekundy. Později jsem musel své propočty přehodnotit: zjistil jsem, že 

začíná už po mém „života“ a ne „Ježíš“, jak je to správně. Naše růžencová aktivita neustále sílila, kulminovala v etapě 

do Santiaga, nato rapidně klesala a před Fatimou skončila v troskách. Ubylo sil, přestali jsme i mluvit. 

Nad jednou věcí ale žasnu: Stonesova cesta k Bohu je průkopnickým činem v pravém slova smyslu. Stones 

spontánně objevuje, co zavál čas. Napodobuje totiž staré, jak jsme zvyklí říkat prvotní, křesťany. Adepti se tehdy 

nejdříve seznamovali s životem komunity, následoval křest a teprve potom byli zasvěcováni do příslušných tajemství 

a učili se modlit. Občas pocítím hrdost, že se na tomto obrozeneckém novátorství podílím. Stonesovi raději nic 

neříkám, moc by si o sobě myslel a jeho zájem o studium svatých textů by se mohl ještě zmenšit, pokud je takové 

zmenšení ještě alespoň teoreticky možné.  

 

Můj vztah k růženci je zvláštní. Učil mě ho akademický malíř Jiří Štourač a jako první zvolil růženec slavný. 

Pamatuji si na to dobře, zvláště na jednu věc, která byla pro můj další vztah k této modlitbě dost důležitá. Když jsem 

na začátku čtvrtého desátku zaslechl slova: „… který tě, Panno, na nebe vzal“, vynořil se ve mně pocit, se kterým 

jsem si nevěděl rady. Netýkalo se to obsahu, samotnou informaci jsem už dobře znal a dobrovolně jí věřil. Spočívalo 

to ve slovech „Panna“ a „nebe“, která pro mě dlouho patřila do pohádek, teď už to byly ale reality, ochotně přijímané 

z víry v Boha. Mladý akademik předříkal celý verš obzvlášť rychle, velmi zběžně, snad také proto, aby před svým 

stále ještě sekulárním světem čpícím kolegou nevypadal příliš dětinsky nebo sentimentálně. Skrze tato slova jako 

bych se na vteřinu ocitl v jiném světě, tam, kde už jsem jednou byl, někdy hodně dávno, žádný zážitek z dětství se 

mi při tom ale nevybavil. Umínil jsem si proto, že budu pilný a pozorný, sliboval jsem si, že by se mi něco podobného 

mohlo přihodit znovu. Přihodilo, nikdy už to ale nebylo tak nečekané. 

Chodil jsem dva tři kroky za Jirkou a byl velmi houževnatý a hlasitý; mám v sobě jednu zvláštnost, myslím 

si, že k úctě patří hlasitost. Pozorně jsem sledoval kolegův tichý, přesto vždy dokonale zřetelný přednes s pečlivou 

dikcí a pěknou intonací. Číhal jsem na přesný okamžik, kdy vypálím své razantní „Sancta Maria …“ Střídali jsme 

český a latinský růženec, ten druhý jsme se naučili po cestě a bavil nás víc, snad i proto, že navozoval něco 
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z atmosféry středověkých poutí, jež pro nás byly jakousi volnou předlohou, i když dosti matnou, skoro nic jsme 

o nich nevěděli. Celou trasu Jiří růženec vedl, zatímco já se v klidu vezl a v pohodě doplňoval všechno, co on načal. 

Neuměl jsem ještě Krédo ani Zdrávas, Královno a nikdy mi nenapadlo se to naučit, abych tím kamarádovi odlehčil 

jeho břímě, na které si ostatně nikdy nestěžoval. Nemůžu ale vyloučit, že bych se do toho s chutí pustil, kdyby mě k 

tomu vybídl, něco mi říká, že bych to považoval za čest. Zdá se, že na mě kolega nechtěl uvalit tak velkou 

odpovědnost a chtěl se vyvarovat zmatků. Mohl mít také podobně ušlechtilé zábrany jako teď já, když se mi protiví 

nutit do učení Stonese.  

Korálky jsme neměli, Jirka počítal na prstech. Někdy jsem zahlédl, jak prudce vytrčuje palec nebo ukazovák, 

a lehce se podivil, proč na to jde tak vehementně. Stávalo se, většinou na konci náročných etap nebo za nepříznivé 

povětrnostní situace, že přidal jeden nebo dva zdrávasy v jednom desátku, někdy ve více desátcích a někdy skoro ve 

všech. Ačkoliv jsem nepočítal, okamžitě jsem to poznal; už po několika týdnech jsem měl silně vyvinutý smysl pro 

úplnost desátku. V prvních etapách jsem si v závěru desátku nejdříve říkal – buď tenhle, nebo příští, později jsem už 

věděl přesně, kdy přijde Jirkovo „Gloria Patri …“ Když přidal zdrávas, hrklo to ve mně, ale pořád jsem připouštěl 

svůj špatný odhad, když přidal další, měl jsem jistotu. Pokud následoval třetí přes míru, vstoupil do mě démon vzdoru: 

ptal jsem se, proč mě zapřahuje do vzletu své osobní zbožnosti, a moje osobní zbožnost rapidně poklesla. Jak může 

vědět, že i já jsem zrovna tak „vysoko“ a lačním vyjádřit svou vděčnost Bohu dalším „navyšováním“ desátku? Od 

samého začátku jsem považoval osobní zbožnost za privátní záležitost, týká se přece něčeho křehkého, pohyblivého, 

nanejvýš soukromého. Nikdy jsem se však neodvážil cokoliv namítnout, mohl by si myslet, že dělám z komára 

velblouda, a osočit mě z duchovní lenosti. Nevím, jak bych se vymlouval, dělat skandál pro pár zdrávasů nevypadá 

dobře. 

Rozhodl jsem se potlačit svou malichernost a všechnu nespravedlivou hořkost ochotně spolknout, což se mi 

na konci každého růžence celkem snadno podařilo, především z radosti nad tím, že už ho máme za sebou. Až jednou 

během úporného pochodu ve studeném dešti za vágním příslibem suchého noclehu jsem na konci čtvrtého desátku 

ucítil ono jemné hrknutí, které mi vždy signalizovalo, že Jirka přidává. Druhý zdrávas navíc jsem vzal s klidem, třetí 

mě nerozházel. Čtvrtý mě dostal. Okamžitě jsem ztratil soustředění, důvěru v univerzální církev a osobní víra v Boha 

se pro mě naráz proměnila pouze v jakousi trpkou, otrockou povinnost. Přežil jsem však kupodivu pátý i šestý a při 

sedmém jsem si konečně uvědomil, že jde do opravdu tuhého: přerušit růženec kvůli několika zdrávasům navíc prostě 

nešlo, nejen proto, že by si kolega o mně pomyslel něco málo lichotivého, musel bych si to o sobě myslet i já sám. 

Kolem devátého přídavku jsem ucítil, že se trochu zklidňuji, pomáhala mi v tom myšlenka, že to Jirka nemůže vydržet 

do nekonečna. Řekl jsem si, že nic netrvá věčně, ale neměl jsem to dělat, rozzuřilo mě to. Zlý netvor se do mě zakousl 

s novou chutí a já jenom v duchu zaúpěl – Pane Bože, pomoz! Ještě jsem nevěděl, že se takové věci říká střelná 

modlitba, zatím jsem to považoval za fňukání. A opravdu… po dalších pěti, maximálně osmi přídavcích mi Jirka 

zběžně připomenul, že sláva patří Otci, Synu a Duchu svatému. Řekl jsem mu velmi zřetelně a výhrůžně, že to tak 

bylo na počátku, nyní, vždycky a na věky věků. 

Když růženec skončil, zeptal jsem se ho, proč dává do desátku tolik zdrávasů, když jich tam patří jenom 

deset. Po krátké pauze odpověděl, že se na nás Bůh ani Panna Maria nebudou jistě zlobit pro nějaký ten zdrávas 

navíc. Opáčil jsem, že to bezpochyby, ale že se mi stejně zdá, že do desátku patří deset zdrávasů, a jestli chce přidávat, 

tak ať si klidně přidává, ale jenom za sebe, a ne za mě. Cítil jsem se při tom dost bídně, bezbožně, ale věděl jsem, že 

to musí ven, abych ho příště neuškrtil. Odpověděl mi mlčením. Velmi suchým. Ostatně Jiří na mé dotazy, kritické 

glosy a připomínky odpovídal mlčením velmi často. Brzy jsem si všiml, že jeho mlčení, myslím ta mlčení, jsou velmi 

diferencovaná, jemně odstupňovaná, že je to vlastně zvláštní, nanejvýš specifická řeč. Časem jsem ji byl schopen 

dešifrovat do nejmenších detailů a vtipně jsem ji považoval za příznačnou formu jeho „profesorské“ zpupnosti. Ale 

bylo to jinak. Úplně jinak. Neodpovídal, aby ušetřil energii. Neměl jsem tehdy ani tušení, jak namáhavé je vést 

růženec, zvláště při usilovném pochodu ve studeném dešti, ledovém větru, nebo naopak v úmorném vedru. 

Energickým vytrčováním prstů se vůdce snažil udržet si pozornost, uvědomit si, na který z deseti zdrávasů se právě 

chystá, nechlubil se svým počtářským uměním, jak jsem se domníval. Došlo mi to později, musel jsem si nejdříve 

vyzkoušet sám, jak obtížné může být počítat do deseti. 

 

Ani teď, když se probíjíme se Stonesem do Fatimy, nemáme růženec s korálky. Počítám na prstech jako před 

léty Jirka. Zvykl jsem si používat pouze levou ruku, nevím proč, možná proto, že jsem pravák a pravačka by měla 

být v pohotovosti. Snažím se o co nejpřesnější desátky, ale někdy, a bude se mi to stávat pořád častěji, nemám jistotu, 

jestli je to teprve první pětice, nebo už ta druhá. V takovém případě přidám raději jednu navíc, než aby mi pět zdrávasů 

scházelo, podobně jako kdysi Jirka připojil pro jistotu dva, tři nebo dvanáct, než aby mu jeden chyběl. Něco mi říká, 

že Stonesovi je to úplně jedno, že ve svém mumlavém transu není schopen vnímat kvantitativně, ale i kdyby můj 
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dobře míněný přídavek zaregistroval, pravděpodobně by si myslel, že to patří k věci. Je trpělivý ke všemu, co 

přichází, nepotřebuje vědět všechno najednou. V nejširším slova smyslu je jeho víra velmi pevná, nepochybuje, že 

mu jednou dojde všechno, co je třeba.  

Mohlo by se ale stát, až se po mnoha letech někdy sejdeme, že už bude mít naprostou jistotu, že do každého 

desátku patří vždy a za každých okolností pouze deset zdrávasů. Někdo mu to řekne, až se jednou v nestřeženém 

okamžiku nechtěně podiví, že společnost, ve které se právě zúčastnil růžencové pobožnosti, tak striktně lpí 

na pouhých deseti zdrávasech v jednom desátku. Až mě pak uvidí, lišácky se zašklebí a řekne mi, že jsem na pouti 

přidával zdrávasy. Neznatelně zblednu a ledabyle se zeptám, jestli jsem přidával hodně. Přikývne a řekne, že dost 

hodně. Zeptám se, kolik jich bylo nejvíc v jednom desátku. Tajemně se zatváří a řekne, že moc. Zachovám klid a 

zeptám, jestli se to blíží stovce. 

„Blíží,“ pokývá hlavou, „moc blíží!“ 

„Bylo jich přesně sto,“ prohlásím suverénně. 

„Ne, devadesát štyry.“  

„Snad pět, ne? Devadesát pět!“ 

„Ne, štyry. Řek sem štyry, tak štyry. Devadesát štyry!“ 

„Dobře, když štyry, tak štyry, splíct se může každej,“ přijmu to a budu vědět, že jsem jeden zdrávas ztratil, 

„prošustroval“, jak se říká lidově. Někdy se mi totiž stane, zvláště když jsem unavený a málo soustředěný, že zvednu 

palec už při úvodním otčenáši, a jeden zdrávas mi pak chybí. 

 

Podle katolického katechismu patří růženec k lidové zbožnosti. Výčet jejích forem zde představuje osm 

položek a zkratka atd., který naznačuje, že je těchto forem mnohem víc, protože kdyby scházely dvě nebo tři, určitě 

by nebylo proč je nezaznamenat. První je uctívání ostatků svatých, poslední jsou medailky. Růženec je předposlední, 

což mě trochu zklamalo, myslel jsem, že je důležitější než náboženský tanec, který stojí před ním. O náboženském 

tanci nevím nic, ale napadá mě, že už král David poskakoval před Hospodinem, tj. tancoval. Je tedy zřejmé, že 

náboženské tance mají dlouhou tradici, delší než růženec, který zavedli a rozvíjeli dominikánští mniši vrcholného 

středověku. Možná se při nových vydáních katechismu tento výčet mechanicky opisuje a třeba již dlouho, což by 

dobře vysvětlovalo primát uctívání ostatků, které bylo ve středověku nesmírně populární a které je právě mojí slabou 

stránkou, protože preferuji uctívání celých svatých. Kdyby to ale někdo označil za neskromnost, nehádal bych se, je 

ve mně opravdu cosi megalomanského, vím o tom.  

Náboženský tanec je také mojí slabinou, přesto mu plně důvěřuji a je mi moc sympatický, až na to,  

že o něm nic nevím. Tanec je nejspontánnějším vyjádřením radosti, a proto i vděčnosti Bohu, přinejmenším pro toho, 

kdo věří, že Bůh je pramenem všeho dobrého. Kdybych náboženský tanec znal a patřil ke společenství, kde se 

provozuje, určitě bych mu zcela propadl, podlehl bych jeho kouzlu a dynamice, jednoduše by mě strhl. Domnívám 

se, že každý člověk, i katolík, by se často rád pustil do tance, ale ostýchá se, protože se bojí, aby nepůsobil nevkusně, 

což se dá snadno pochopit. Kdyby však měl správnou, esteticky vytříbenou formou, neváhal by. Celá církev by se 

tak pomalu, ale jistě roztancovala, neboť není větší radosti než chválit Boha, jak říká sv. Terezie Veliká. Náboženský 

tanec má podle mě velkou budoucnost a jeho zatím skrytým propagátorům držím palce. Také medailky mi připadají 

hezké, ale ani o této pobožnosti nic nevím. Kdybych se ale ocitl ve společenství, kde jsou medailky důležité, určitě 

bych si je oblíbil, snažil bych se jich mít co nejvíc, sbíral bych ty nejpěknější a nejvzácnější, ale také bych jich spoustu 

rozdal, aby si lidé nemysleli, že jsem lakomec. Zdá se tedy, že formy osobní zbožnosti závisejí na konkrétní praxi, 

na tom, k čemu se člověk řízením prozřetelnosti dostal, čím se dobrovolně zabýval, s čím je dobře seznámen a čemu 

stále lépe rozumí. 

Když jsem jednou přemýšlel, proč jsem si oblíbil právě růženec, napadla mi hezká věc, i když docela triviální. 

Růženec je modlitba, jejíž části jsou důležitější než ona sama, část je tu víc než celek. Na tomto světě to tak většinou 

nebývá – cihla má menší význam než dům, les je víc než strom. Modlitba Páně je však významnější než růženec, je 

součástí liturgie, zatímco on patří do církví moudře tolerované a obezřetně podporované lidové zbožnosti, do 

„závětří“ mezi dynamickým náboženským tancem a poklidnými medailkami. Obraz skromného náhrdelníku 

sestaveného z drahokamů a perel mi připomněl jiný paradox, fungující stejným způsobem – Bůh nepřišel kvůli 

kmenům a národům, ale kvůli člověku. A tak například každý český občan, Čech, Ostravák, Brňák nebo Róm, je 

důležitější než Česká republika. Bez Boha by to nedávalo smysl. Je sice pravda, že více lidí znamená víc než jeden 

člověk, ale všechno z toho, co je spojuje nebo může spojovat, je míň, má menší cenu než jeden jediný konkrétní 

člověk. Kromě Boha. 

pokračování příště 
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