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První zvěst o zmrtvýchvstání přinesly 

ženy. Po ukřižování učedníci ztratili odvahu. 

Seděli uzavření ve večeřadle, smutní, zmatení, 

plní strachu, neschopní činu.  

 Tehdy nastala ta pravá hodina pro ženy. 

Ty se nebály o vlastní kůži. Vyšly ke hrobu ráno, 

ještě za tmy, aby pomazaly Krista vonnými oleji. 

Pro ženu to není nic zvláštního vstát za úsvitu, 

aby sloužila tomu, koho miluje. To není oběť, 

to je potřeba srdce. Nemyslely na sebe, 

nemyslely na vojáky u hrobu, nebály se. Milující 

ženu nezastaví nikdo. A tam ... prázdný hrob. 

Rychle se vrátily s touto zprávou k apoštolům.  

 Ale – když jde o novinky – žena prostě 

nemá autoritu. Bohužel. Žena – určitě přehání. 

Proto „Apoštolům ta slova připadala jako 

blouznění a nevěřili jim.“ Běželi tedy ke hrobu 

sami. Na místě uviděli jenom odstraněný kámen 

a plátna. 

 Žena předstihla muže – stejně jako srdce 

předstíhá rozum v hledání Krista. Rychleji 

nacházejí Krista ti, kteří mu chtějí sloužit, než ti, 

kteří Mu chtějí rozumět. Kristovo tajemství 

odkrývají ti, pro které On není filozofickým 

problémem ale OSOBOU, kterou je třeba 

milovat.  

 Zázrak zmrtvýchvstání nikdy rozumem 

nepochopíme. Prostě se nevejde do naší hlavy. 

Proto se nedívejme nikdy na Kristovo 

zmrtvýchvstání očima mudrců. Takový pohled 

nás zavede na scestí. Jenom láska a ochota ke 

službě nás vedou k „pochopení 

nepochopitelného“, dovolují nám setkat se 

s živým Bohem. Však i Petra, který se stál Skálou 

- základem církve -  se Ježíš potřikrát ptal: 

„Petře, miluješ mě?“   

 Kéž nám tyto svátky pomohou vítězit 

v Kristu: s každým dnem více opravdově 

milovat. 

P. Slawomir Sulowski 

  

 

 

2. duben  Zelený čtvrtek 

3. duben  Velký pátek 

4. duben  Bílá sobota 

5. duben  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

12. duben  2. neděle velikonoční - neděle 

Božího milosrdenství 

13. duben  sv. Martina I., papeže a mučedníka 

19. duben  3. neděle velikonoční 

21. duben  sv. Anselma, biskupa a učitele 

církve 

23. duben  sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 

24. duben  sv. Jiří, mučedníka 

25. duben  sv. Marka, evangelisty 

26. duben  4. neděle velikonoční 

29. duben  sv. Kateřiny Sienské, panny a 

učitelky církve 

30. duben  sv. Zikmunda, mučedníka 
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 RODINA STRMISKOVA 

 

 

 

Strmiskovi bydlí, společně s babičkou, 

v rodinném domku v Bludově. Paní 

Zdeňka, pan Josef a jejich tři děti – 

Zdenča, Anička a Pepa – tvoří 

harmonickou a pohodovou rodinu. 

Harmonie a pohoda sálala nejen 

při setkání s nimi, ale bylo ji cítit 

i mezi jimi samotnými. Říkají o sobě, 

že jsou rodina úplně normální… Je 

velmi povzbuzující setkat se 

s normální rodinou a vidět i vnímat, 

jak právě v ní se vzájemná láska, 

respekt a úcta stávají realitou. 

 

 

Jak vnímáte bludovskou farnost a jak se zapojujete do jejího dění? 

Paní Zdeňka: Naše bludovská farnost se za poslední roky hodně změnila. Souvisí to s příchodem otce Otty, 

našeho bludovského faráře. Jakoby rozkvetla. Je tady více akcí, více mší na Kostelíčku, více se známe. Toto 

vzájemné poznávání vnímáme vícegeneračně - mladí znají více ty starší a zajímají se i o děti, ti starší vnímají zase 

více ty mladé. 

Zdenča: My se sestrou vedeme v bludovské farnosti scholu pro děti prvního stupně, pár dětí je i ze stupně druhého. 

Pomalu se snažíme to předat někomu dalšímu. Doprovázíme většinou mše v pátek a v neděli. Zkoušky máme 

hodinu přede mší a velká zkouška bývá v sobotu. 

Pan Josef: Já musím na Zdeničku prozradit, že mše doprovází na varhany. Vždy chtěla hrát na klavír, ale ten by se 

nám tady nevešel. Tak hrála alespoň na zobcovou a příčnou flétnu. Nyní ve škole hraje na violoncello. Aby mohla 

hrát na varhany, udělala si dvouletý varhanní kurz na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. 

Zdenča: Snažíme se o vedení bludovských dětí a mládeže, já se více snažím vymýšlet programy pro děti, Anička 

pro mladé. S mladými se scházíme jednou za 14 dní v pátek po mši. I když nás není hodně – max. pět, má to svůj 

význam. Vždy je velmi přínosné, když mezi nás přijde i otec Otto. Snažíme se tato setkávání oživit i přespáváním 

na faře jak s dětmi, tak s mladými. Velice nás inspirují děkanátní setkání pro děti Camino a pro mladé Exodus, 

které se pořádají v Šumperku. Já jsem se setkání mládeže osobně 

účastnila a bylo to super. Všichni tři jezdíme na tábor k sestrám 

dominikánkám – tábory jsou různě po republice, v místech 

působení sester. Také se účastníme postních duchovních obnov a 

rekolekcí. 

Paní Zdeňka: Při bludovské farnosti funguje i Chrámový sbor, 

do kterého docházím i já. Scházíme se každé pondělí v 18.15 

po mši svaté. Zpívá nás tak kolem dvaceti. Vede nás Maruška 

Balharová. Nedávno jsme měli v kostele zpívání zpěvů z Taize. 

V době adventu jsme se sborem vystupovali kromě Bludova 

i v Chromči a Rohli na adventních koncertech. 

Pan Josef: I když já nejsem hudebně nadaný, snažím se 

ve farnosti, dle svých možností, pomáhat svou prací. 

Pepa: Já chodím hrát do CLASIC BANDU, který založil pan 

učitel Zela. Je to menší soubor, který tvoří tak přibližně 

 

pan Josef (45) - rodilý Chromečák, 

původně zedník, dnes pracuje v ŠPVS 

na monitoringu kanalizace. 

paní Zdeňka (42) – vyučená zahradnice, 

pracuje 22 lev v Lázních Bludov jako 

pokojská 

Zdenča (18) – studuje Předškolní a 

mimoškolní pedagogika na Církevní 

střední odborné škole v Bojkovicích 

Anička (16) – studuje Gymnázium 

Šumperk 

Pepa (14) – žák osmé třídy  

ZŠ v Bludově 
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25 hudebníků – převážně středoškoláků a dospělých, já a můj kamarád jsme nejmladší. Scházíme se v Kulturním 

domě Bludov a hrajeme jak lidovky a dechovky, společně s Chrámovým sborem jsme např. hráli a zpívali 

u vánočního stromu na zámku v Bludově. Hrajeme např. i v malém složení pro důchodce – tam hraju já, vnučka 

pana Zely a pan Zela. Hraju na tenor. Kromě hraní velice rád ministruji, začal jsem už v pěti letech, ještě když zde 

působil jako kněz otec Hynek Wiesner. Ministruji jak ve všední dny, tak v neděli. Účastním se také jako ministrant 

různých poutí. 

Jak to tak slyším, jste hudební rodina. Zahrajete si někdy společně, např. o Vánocích u stromečku? 

Paní Zdeňka: Štědrý den trávíme spíše v klidu – po všech těch různých besídkách a koncertech upřednostňujeme 

Vánoce v tichu a pohodě. Ale jsme rádi, že jsou děti tak šikovné a hudebně nadané. 

A jak trávíte jako rodina  - i jednotlivě - svůj volný čas? 

Paní Zdeňka:  My jsme jako rodina rádi spolu. Proto pokud to jde, svůj volný čas trávíme také společně. Rádi 

chodíme na výlety, procházky kolem Bludova, pracujeme společně na zahrádce či zvelebujeme náš dům. K nám 

neodmyslitelně patří i moje maminka, která s námi bydlí v domě. Je nedílnou součástí naší rodiny a vše s námi 

absolvuje a prožívá – všechny dovolené, výlety aj. Je dokonce biřmovací kmotrou mého manžela. 

Pan Josef: Náš Pepa je velký zahradník – dělá si sám přísady, prořezává stromy. Kutí i sám v garáži, baví ho práce 

se dřevem. Tím se odreagovává a zároveň svými výrobky dělá radost i jiným.   

Paní Zdeňka: Jako dítě nikdy nechtěl na hraní nářadí pro děti, ale vždy to opravdové, s kterým se naučil velice 

brzy dobře zacházet. Nedávno dostal soustruh a vyrobil mi různé násadky k příborům a rádýlku. Je moc šikovný. 

K práci ho vede manžel, je velmi trpělivý a klidný a nebojí se mu svěřit do ruky ani vrtačku či řetězovou 

elektrickou pilu. Také spolu rybaří.  

Pan Josef:  Vlastně je to tak, že Pepa má rybářský lístek a bere mě na ryby s sebou . 

Paní Zdeňka: Také spolu jezdívají na kole, někdy vyrazíme na kola i celá rodina. 

Zdenča a Anička: My také s rodinou rády trávíme volný čas. 

Kromě toho jezdíme na různé akce s mládeží a výše zmíněné 

tábory aj. Minulý rok jsme byly na setkání animátorů mládeže 

v Třešti, letos se těšíme na arcidiecézní setkání mládeže 

v Prostějově, kam obě dvě jedeme. 

Zdenča:  Já jsem o svém trávení volného času mluvila už 

v souvislosti s otázkou o naší farnosti, ale na Aničku bych chtěla 

prozradit, že je velmi tvořivá a šikovná na ruční práce. 

Anička: Mám ráda všechny tvořivé činnosti – malování, 

navlékání korálků aj., moc mě to baví. 

Paní Zdeňka: Na Vánoce všem udělala své vlastní dárečky – 

vlastnoručně vyrobený růženec, záložky do knihy, obrázky aj. 

Moc to všechny potěšilo.  

Zdeni, mohla bys mi něco říct o církevní škole, kterou navštěvuješ? Informace budou jistě všechny zajímat, 

zvláště proto, že v našem regionu žádná církevní škola není: 

Zdenča: V deváté třídě jsem si dala přihlášky na pedagogickou školu do Kroměříže a do Přerova na předškolní 

pedagogiku, protože mě velice baví práce s dětmi. Bohužel jsem se tam nedostala, ale považuji to za Boží řízení. 

Tatínek úplně náhodně zjistil, že v Bojkovicích je Církevní střední odborná škola a jedním z oborů, který se tam dá 

studovat, je Předškolní a mimoškolní pedagogika. A tak jsem skončila zde. Zřizovatelem školy je Česká 

kongregace sester dominikánek. Škola nabízí kromě předškolní a mimoškolní pedagogiky vzdělání i v dalších 

oborech, jako jsou Sociální vychovatelství, Sociální pečovatelství a Ošetřovatelství (obor ošetřovatelství je tříletý). 

Škola se nachází v klášteře dominikánek v Bojkovicích, část sester dominikánek ve škole pracuje. Sestry vyučují 

nejen ve škole, nýbrž i v kurzech, které škola pořádá pro veřejnost, rovněž učí náboženství v mateřských a 

základních školách. Kromě nich ve škole další předměty učí i učitelé civilní. Prváci jezdí místo GO vždy 

předposlední týden o prázdninách na společný pobyt přímo do školy, který je spojený s úklidem prostor školy. 

Uklízejí jednotlivé místnosti a chodby, prostě se poznávají ne při aktivitách, ale při práci. Když jsem tam byla já, 

moc se mi to líbilo. Jednotlivé předměty jsou bez zvonění. Před hodinou se společně modlíme, někdy i před testem.  
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Povinným předmětem 

po celé studium jsou 

Základy křesťanství. Není 

to sice maturitní předmět, 

ale normálně se 

známkuje. Učí ho jedna 

ze sester, probíráme zde 

společně historii 

křesťanství, rozebíráme 

Bibli, diskutujeme 

o otázkách víry. 

Ve třídách nás je do 20 

i se studenty sociálních 

oborů. Některé předměty 

máme společné, jiné 

dělené. My holky 

bydlíme na internátě přímo v areálu školy (možnost internátu je pro první a druhý ročník) nebo na privátech, kluci, 

kterých je míň, bydlí v patře v rodinném domě nedaleko školy. Dříve nebyl na internátě internet, nyní – kvůli 

přípravě do školy - máme možnost využít několik počítačů. Škola nabízí pro studenty bohatou mimoškolní činnost. 

Já navštěvuji scholu Prorokec, kterou vede sestra Marie a sestra Guzmana. Zpíváme biblické texty v hebrejském 

jazyce, jež zhudebnila sestra Gabriela (bývalá děkanka CMTF Olomouc). Chodím rovněž do dramatického 

kroužku, hraji na varhany aj. Ve škole máme i nabídku doučování, které vedou sestry, a výtvarné dílny. Sami 

pro sebe připravujeme křížové cesty. Ke konci školního roku pořádá naše škola festival Domidom, ve které 

prezentujeme široké veřejnosti vše, co jsme se za celý rok naučili, a zároveň zveme i další organizace, aby se 

společně podíleli na našem programu. Minulý na festivalu např. vystoupil náš dramatický kroužek, schola 

Prorokec, kapela ZUŠ, mohli jsme zhlédnout divadelní vystoupeni CSOŠ Spálené Poříčí, večer vystoupila hudební 

křesťanská skupina Adorare aj. Po celý den byla možnost zapojit se do různých výtvarných dílen, soutěží pro děti 

s názvem „Klášteriáda“ a jiných činností. 

U Vás v rodině vládne neuvěřitelná pohoda, jak spolu vycházíte a co byste o těch druhých řekli? 

Zdenča: Mí rodiče jsou rodiče s velkým R. Za nic bych je nevyměnila. Vždy za nimi můžeme přijít, se vším se jim 

svěřit. Mám je moc ráda. K ničemu nás nikdy nenutí – jdou nám příkladem či nám dají podnět. To se týká jak 

obyčejných věcí, tak i víry, nikdy nás do ničeho nenutili, ani chodit do kostela. Ve všem se rozhodujeme svobodně. 

Anička: Když máme problém, pomůžou nám, ukážou nám, jak co máme dělat a jak s problémy bojovat. 

Pepa: Jsou pro nás oporou. Když jsem na dně, poradí mi, např. když se mi ve škole posmívají ohledně víry. 

Paní Zdeňka: Máme hodné děti, samozřejmě jsou někdy i problémy či zlobení, ale to se většinou přehlédne . 

Dokážou se nám svěřit, v mnohém se učíme od nich. Obohacujeme se vzájemně. 

Pan Josef:  Doplňují nás ve víře, hlavně Zdenča. My jsme neměli možnost se ve víře tak vzdělávat či se s ní do 

hloubky seznamovat. Každé z dětí je úplně jiné. Pepa je manuálně zručný a velmi pracovitý. Anička nám dělá 

radost s učením a Zdenča je náš vychovatel – jak sourozenců, tak jiných dětí, např. ve spolču. 

Paní Zdeňka: Co se týká našeho vztahu s manželem, náš vztah se stále prohlubuje, není stereotypní či vyprahlý. 

Dá se říct, že je stále hlubší a hezčí. I přesto, že můj manžel, když jsme se spolu seznámili, nebyl praktikující 

katolík, po té, co jsme se vzali, nikdy neřekl, že by nešel do kostela. Je pro mě velkou oporou. 

A co byste řekli závěrem? 

Pan Josef a paní Zdeňka: Jsme úplně normální rodina. Na naší společné cestě se spoléháme na Boha. Bez něj to 

nejde, spoléhat se jen na sebe nelze. Je důležité jít s Ním a milovat se. 

Zdenča: Napadá mě známé motto: „Nepochybuj a věř“. Mnohdy se spoléháme sami na sebe, nesvěříme to 

k vyřešení Bohu. A přitom On nás vždy navede na tu cestu, na jakou chce On. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná  
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7. PŘIKÁZÁNÍ – NEPOKRADEŠ 
 

Podobně jako u pátého přikázání, i zde si musíme dát pozor na zjednodušené chápání „nikomu jsem nic 

nevzal, nemám hřích“. Ani tady to není tak jednoduché, jak to na první pohled může vypadat. 

V knize Genesis čteme: „Hospodin Bůh 

postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji 

obdělával a střežil.“ (Gen 2,15) 

Bůh dal celou přírodu s jejím bohatstvím 

lidstvu a chce, aby každý měl tolik, kolik potřebuje 

pro rozvoj svůj a své rodiny. Přitom musí respektovat 

stejné právo druhého člověka. Toto právo každého 

z nás chrání Bůh svým sedmým přikázáním 

„nepokradeš“ (Ex 20,15). 

Bůh nám skrze toto přikázání připomíná, 

že máme právo na majetek jak my, tak i druzí. Není 

třeba zvlášť zdůrazňovat, že majetek má být poctivě 

získaný, nejčastěji prací, někdy od druhého darem, 

nebo může jít o nález, který nikomu nepatří. 

Když se vrátíme k biblickému textu, tak 

vidíme, že majetek je nejenom to, co jsme získali 

poctivým úsilím, ale je také a především darem od 

Boha „Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, 

aby ji obdělával a střežil“. Máme si tedy majetku 

vážit. 

Je dobré pamatovat, že to, co máme, není 

samozřejmost. Získali jsme to díky schopnostem, 

které máme, se kterými jsme se narodili, které jsme 

mohli rozvinout v prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. 

Jak jsem si zasloužil, že mám určitý talent, že jsem se 

narodil v zemi a společnosti, kde mohu svobodně 

poznávat a rozvíjet svoje schopnosti, že jsem vyrůstal 

v rodině, která mě mohla v mém rozvoji podpořit... 

Není to náhoda. I rodina, prostředí, nadání je Boží 

dar.  

Máme si tedy vážit majetku, který máme, a 

vážit si i majetku druhých. Ne ničit to, co není moje 

nebo to patří všem.  

Můj otec mě odmalička učil, abych si vážil 

toho, co mám a když si od někoho něco půjčím, 

abych se mu to snažil vždy vrátit ve stejném, nebo i 

lepším stavu, než v jakém jsem si to půjčil. 

Dobré zacházení s majetkem může být 

oslavou Boha a projevem lásky k bližnímu.  

Když například žák ve škole pěkně zachází s 

lavicí, protože ví, že tam po něm další rok bude sedět 

někdo další a chce mu nechat prostředí pěkné, aby se 

mu ve škole líbilo a dobře se mu učilo, tak tímto 

postojem ukazuje, že myslí na dobro druhého a 

prokazuje mu tak lásku. 

Podobně to může být u dospělých 

na pracovišti, když se chováme pěkně 

k zařízení firmy, ke strojům a k nářadí, se kterým 

pracujeme, aby zaměstnavatel neměl náklady a 

výdaje navíc, abychom firmě pomohli. Tímto 

způsobem prokazujeme dobro bližnímu. Neměli 

bychom mít postoj „vždyť ředitel to zaplatí..., ani 

ostatní nehledí, tak nebudu taky...“  

Někdy se stává, že si ze zaměstnání něco 

vezmeme domů, a to podle hesla, které se hodně 

říkalo dřív, za komunistů: „Kdo nekrade, okrádá 

rodinu.“ Omlouvá se to někdy tím, že zaměstnavatel 

nic nepozná, nebo že to dělají všichni. Toto by ale 

neměl být postoj křesťanů.  

Skrze sedmé přikázání nám Bůh připomíná, 

že majetek je Božím darem, máme si ho proto vážit a 

dobře s ním nakládat – ať už je náš, nebo cizí. 

Další důležitá věc, která se tohoto přikázání 

týká, je práce. Majetek totiž člověk získává prací a 

také se prací zdokonaluje. 

I práce je posvěcená. Pán Ježíš sám pracoval. 

Podle tradice byl tesařem jako sv. Josef. Měli 

bychom si tedy vážit i práce a snažit se ji dělat dobře 

a poctivě. Také bychom měli mít úctu ke každé práci. 



 Tam&Tam – číslo 4, ročník 6, duben 2015  Strana 7 

 

Jak by například vypadala kancelář, kdyby ji paní 

uklízečka neuklidila... Nebo město, kdyby popelář 

nevyvezl popelnice... Když jsem tři měsíce pracoval 

jako dobrovolník, dělal jsem i práci uklízečky a měl 

jsem možnost poznat, jak je důležitá a potřebná i tato 

práce a jak je také někdy těžká... 

Tak jako každý člověk má právo na majetek, 

tak má právo i na práci, aby si její pomocí mohl 

zajistit živobytí a mohl se skrze ni zdokonalovat. 

Víme, že ne vždy to tak je. Že je ve světě 

mnoho chudých lidí, kteří nemají možnost pracovat. 

Měli bychom být solidární a hledat cesty, jak jim 

pomoci. Umět se rozdělit, myslet na chudé, zasazovat 

se v rámci svých možností o sociální spravedlnost. 

 

A ještě u jedné věci se můžeme zastavit. 

Když mluvíme o majetku, nemáme na mysli jenom 

hmotné věci. Majetkem může být náš talent, naše 

vědomosti, vztahy... Krádeže a provinění proti 

tomuto přikázání tak mohou existovat nejen 

v materiální oblasti.  

Max Kašparů v této souvislosti uvádí příklad: 

„Představte si hudebně vysoce talentované dítě. 

Učitelé doporučují rodičům, aby dali syna zapsat 

do hudební školy. Otec (alkoholik) však prohlásí, 

že nic takového neudělá, protože hudební nástroj 

něco stojí a školné taky. Zbytkem nepropitých 

mozkových buněk si pracně sečte, že by nezbylo 

na rum. A tak talentované dítě je okradeno o radost 

ze hry a jistě i o dobrou profesionální budoucnost. 

Ovšem tatínek bude vehementně tvrdit, že nic nikomu 

neukradl.“ 

Na tomto příkladu ukazuje, že se krádež 

netýká jen hmotných věcí. Druhým lidem můžeme 

ukrást jejich talent, důvěru, dobrou pověst. 

 

I toto přikázání se dotýká mnoha oblastí 

našeho života. A zase se můžeme ptát, jestli by to na 

světě nevypadalo trochu jinak, (lépe?) kdybychom  

víc dbali alespoň na něco, co se tohoto přikázání 

týká... 

P. Petr Káňa 

 

 

 

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU 

Pomalu stoupáme po modré značce nad  libinské nádraží ke Třem kamenům a Bradlu. 

Ze Šumperáků nepřišel nikdo, jinou farnost zastupují tři kamarádi. Stoupáme do kopce, cestu lemují 

lísky. Z dlouhých jehnědů drobně práší pyl, pupeny třešní jsou nalité, je cítit jaro, i když šedivá obloha 

dává tušit, že slunečný den se dnes nekoná. Přicházíme na Tři kameny pod Šéfovu věž. Malý ohníček 

pod desetimetrovou stěnou zútulní a proteplí skalnatý kout. Vytahuji překvapení, není to čokoláda či jiná 

sladkost, ale lano, karabiny, sedáky. Na lezení to moc není, stěna je vlhká, zkusíme slaňování. Lano 

protahuji slaňovacím kroužkem.  Vedle sebe slyším pochybovačný hlas Petra: „Tomu nemohu věřit, 

do toho nejdu.“… nedivím se, je to jen lano… Často nevěříme pevnějším věcem - lidem kolem sebe, 

partnerovi, Bohu… Nejhorší je první krok přes hranu, kdy se lano napne, trochu trhne (vždycky něco 

hrkne i ve mně). Svěřit se… jak je to někdy těžké… a ne jen ve vztahu k lanu. Slaňujeme všichni. 

U ohníčku si nadšeně sdělujeme dojmy.  Na Bradle vykoukne zpod mraků slunce a paprsky ozáří věnec 

zasněžených hor.  Scházíme do Hradečné. Díky za těch pár krásných hodin.  

 

Příští výprava bude v neděli 17. 5. 2015 na kole. Sraz v 10:00 hod. u hotelu Grand. Směr 

Rejchartice, Prameny-Štolnava, Pekařov kaple, Losiny zámek, Šumperk.   

na viděnou se těší Jiří Novák  
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Tomáš Blíženec, zvaný Nevěřící 
  

V městě Šumbarku,  

v sedmém roce panování Václava z Hrádečku 

 

Tomáši, 

 nejprve dovol, abych se omluvil za ono 

oslovení, které jistě nemáš příliš v lásce. Jako bys 

opravdu byl nevěřící – na rozdíl od ostatních. 

Ne, nemyslel jsem to nijak osobně, napsal jsem to jen 

kvůli identifikaci. Takhle Ti totiž tento dopis zcela 

bezpečně dojde. 

Ano, stal ses nesmrtelným díky jediné 

epizodě, kdy jsi dal průchod svému skepticismu. 

Domnívám se však, že se pro to na nás nemusíš zlobit. 

Podle mě je Tvůj způsob uvažování příznačný 

pro naprostou většinu lidí, proto se s ním také ochotně 

– byť bezděčně – ztotožňují. 

Tvůj postoj je moderní i dnes a zřejmě tak 

zůstane do skonání věků. Je potřeba stát pevně oběma 

nohama na zemi, opírat se o ověřená fakta a provádět 

kontrolní činnost. Kdykoliv se necháme unést vlastní 

nebo něčí představivostí, doplácíme na to. Abstraktní 

ideje nás tak často zavádějí docela jinam, než bychom 

chtěli. V hloubi srdce jsme všichni konzervativní a 

nemilujeme změny. Vždycky v nás hlodá nevyslovená 

obava, že tato změna je změnou k horšímu. V našich 

srdcích je zakořeněna nedůvěra vůči všemu, co díky 

nedokonalosti svých smyslů nemůžeme uvidět,

 uslyšet, ucítit, ochutnat nebo nahmatat. Dokonce i 

přítomnost elektrického proudu – neviditelného 

průvodce celým naším životem – jsme v pokušení 

ověřovat dotekem prstů, i když tím riskujeme zranění. 

I Ty jsi riskoval, když jsi na Mistrův příkaz 

vkládal prsty do jeho ran. Tvá nedůvěra však byla 

odměněna – kromě vlastní jistoty jsi získal jedinečné 

privilegium. Byl jsi prvním, kdo se směl dotknout 

Pána po jeho zmrtvýchvstání! 

Když jsem byl malý, rád jsem si čítával 

o tomto vašem setkání a Ježíšovu větu: „Blahoslavení, 

kteří neviděli, a uvěřili,“ jsem bláhově vztahoval na 

sebe. Dokonce jsem se nad Tebou povyšoval. Trvalo 

mi dlouho, než jsem byl ze své pýchy vyléčen a 

uvědomil si, že pro mou víru mi Pán musel dovolit 

ještě mnohem více. Tobě stačil jediný dotek a Tvá 

víra byla definitivně potvrzena. Já se mohu každý den 

dotýkat Kristova těla, dokonce je mohu pozřít, a 

přesto ve své víře stále znovu selhávám. 

Proto Tě prosím o přímluvu, abych se už 

konečně dokázal se stejnou vroucností jako Ty 

přitisknout ke svému Pánu a jednou provždy vyznat: 

„Pán můj a Bůh můj.“ 

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 dubnu budou 9. a 23. dubna  

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. 

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

Radost být ženou – celodenní program pro ženy (9.30 – 16.00). Téma Naděje a víra s Františkou Böhmovou; 

těšit se můžete i na adoraci a tvořivou dílnu. Účastnický poplatek 60 Kč. 

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

Jarní duchovní obnova pro maminky na RD - pátek 24. dubna 9.00 – 12.00 na farním středisku.  

Téma: „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; vstupné dobrovolné. Hlídání dětí 

zajištěno – 15 Kč/hod/dítě 

Po celý duben probíhá v Čítárně (M. R. Štefánika 26) výstava fotografií studentky VOŠ Caritas 

Elišky Genčurové pořízené na humanitární praxi v Indii. 
 

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) 

Úterky motivované knihou – 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  

Pojďte s námi za zvířátky 

7. 4.  Zvířátka a Petrovští 

14. 4.  O třech prasátkách 

21. 4.  O kohoutkovi a slepičce 

28. 4.  Míša Kulička 

 

NA CO SE PTÁTE: Programy a příměstské tábory o letních prázdninách 

 Výlety pro celou rodinu: od středy 1. 7 do soboty 4. 7. 2015  

každodenní nabídka výletů do okolí (místa a čas budou aktuálně upřesněny) 

 Prázdniny s Ferdou Mravencem: od úterý 7. 6 do 10. 7. 2015   

Určeno pro předškolní děti (3 - 6 let) a děti 1. a 2. třídy; s menšími dětmi se mohou účastnit 

i rodiče (mohou přijít i s miminky); programy budou probíhat převážně na farním středisku 

a farním hřišti, popř. v přírodě, a to od úterý do pátku 9.00 - 14.30 (děti možno po domluvě 

přivést už v 8 hodin či vyzvednout už po obědě). Těšit se můžete na  tvořivé pohádkové dílny, 

výlety motivované pohádkou, obědy a svačinky pro rodiče i děti (které budou připravovat 

zkušené kuchařky), aktivity motivované pohádkou na farním hřišti.  

Cena: 600 Kč/ dítě (sponzorská cena 800 Kč/dítě). Rodiče po domluvě.  

 O prázdninách se nenudím (Cesta kolem světa za 80 dní s Willym Fogem) 

I. turnus od pondělí 13. 7 do pátku 17. 7. 2015; 

II. turnus od pondělí 24. 8. - do pátku 30. 8. 2015 

Programy budou probíhat převážně na farním středisku a farním hřišti, popř. v přírodě, a to od 

pondělí do pátku od 9.00 - 16.00. 

Určeno pro školní děti od 3. do 9. třídy. Těšit se můžete na zajímavé tvořivé dílny, sportovní 

aktivity a dobrodružné cestování po celém světě . Pro děti je zajištěn pitný režim po celý den, 

oběd a jedna svačina (druhou svačinu připravte dětem do batohu).  

Cena 800/dítě (sponzorská cena 1 000 Kč/dítě). 

Předběžné přihlášení na mail: cprsumperk@ado.cz; poté vám bude zaslána závazná přihláška. 

Informace na tel. 731 402 395 -  Lenka Špatná. 
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

 PRO KOSTELNÍKY A AKOLYTY 
 

Ve dnech 27. 2. - 1. 3. 2015 se konala na Velehradě Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty. Z naší 

farnosti se zúčastnil František Kašík. 

Duchovní obnovu vedl (tak jako v loňském roce) Mons. Vojtěch Šíma, dlouholetý 

rektor arcibiskupského semináře v Olomouci. 

Duchovní obnova byla zahájena mší svatou v kapli na Stojanově, kde se také konaly všechny 

přednášky. V úvodním slovu Mons. Šíma připomněl  ROK EUCHARISTIE, který pro letošní rok vyhlásil 

Svatý Otec František. V tomto duchu také probíhalo celé duchovní cvičení a Mons. Šíma řekl, že nejen v této 

postní době, ale stále je potřeba s Bohem hovořit. Připomněl také, jak je důležité modlit se breviář - Denní 

modlitbu církve. Pro letošní Duchovní cvičení si Mons. Šíma vzal jako pomůcku encykliku Ecclesia 

de Eucharistia Sv. Jana Pavla II. Zdůraznil, že církev žije ze mše svaté. Eucharistie přináší život a mše svatá 

má kosmický charakter. Pán Ježíš nám dal řadu darů, ale především sám sebe, a Eucharistie je kouskem nebe, 

které se nám otevírá na zemi. Svatý Jan Pavel II. zdůrazňoval, 

že čerpal sílu a podporu zásadně v Eucharistii. 

Nám, kostelníkům, Mons. Šíma připomněl, že slavení 

eucharistie musí probíhat důstojně, protože mše svatá je 

Ježíšovo dílo a on své dílo dává do rukou člověka. Proběhla zde 

také zmínka o liturgické obnově po II. Vatikánském koncilu, 

která v některých případech byla provedena necitlivě. 

Protože jsme nyní v době postní, věnoval se také 

Mons. Šíma různým druhům postu. Upozornil také,  

že při modlitbách je nutné vyhledávat TICHO. V tichu se dějí 

veliké věci, řekl. 

V kapli na Stojanově byla také Křížová cesta, večerní 

adorace a ráno modlitba breviáře. V závěru duchovní obnovy 

nám Mons. Šíma zdůraznil, abychom vnášeli do dnešního světa 

naději a že přítomný čas není posledním Božím slovem. Prvního 

termínu duchovní obnovy se zúčastnilo 95 kostelníků a akolytů 

z olomoucké diecéze. Škoda jen, že z našeho děkanátu je tak 

malá účast. Stojí to opravdu za to a pro všechny zúčastněné to 

byl velký zážitek. 

František Kašík 

 

 

 

CAMINO 2015 

(děkanátní setkání pro mládež na druhém stupni ZŠ) 

 
Jak se již stalo tradicí, animátoři šumperského děkanátu společně s naším kaplanem P. Petrem pořádají 

polo-víkend pro mladé 2. stupně ZŠ. Letos proběhl ve dnech 6. – 7. 3. 2015. Sešlo se nás kolem patnácti 

a společně jsme opět prožívali chvíle plné zábavy, dobrodružství a samozřejmě i chvíle strávené jen s  Pánem. 

Akce byla věnována eucharistii a tomuto tématu jsme přizpůsobili veškerý program. Po pátečních hrách 

na rozproudění a seznámení se jsme se všichni uchýlili do kaple, kde jsme chválili Pána společnou adorací, 

a pak se uložili ke klidnému spánku. V noci jsme se ale s doprovodem anděla strážného vydali 

na dobrodružnou cestu na Kostelíček Božího Těla, tam jsme se dozvěděli o legendě, která se k tomuto místu 

pojí, a šli jsme zpět.  V sobotu nás čekala spousta dalších aktivit: od stavění města z kostek přes videoklipovou 
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katechezi otce Petra, film, hry, křížovou cestu až po závěrečné vyvrcholení našeho setkání – mši svatou. 

Víkend byl krásný a myslím, že jsme si společné chvíle užili a krásně prožili. 

Děkujeme všem, kteří přijeli a těšíme se na dalším Caminu ahoj!  

za organizační tým Zdiška Nedvědová 

 
 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE (27. - 28.3.2015) 

Jak asi mnozí víte, proběhlo ve dnech 27. – 28. 3 v Prostějově diecézní setkání mládeže, které se koná 

vždy jedenkrát za dva roky. Setkání se zúčastnilo více než 1 200 mladých lidí z celé arcidiecéze. Program 

pro ně připravovala skupina více než 100 dobrovolníků, animátorů.  

V pátek proběhl „Večer radosti“ organizovaný řeholníky z celé arcidiecéze s duchovním programem a 

malým náhledem do řeholního života. Tento večer přímo navazuje na sérii videopřednášek řeholníků a řeholnic 

nahrávaných Arcidiecézním 

centrem pro mládež a 

uveřejňovaných na YouTube 

kanálu ACDM Olomouc. Tohoto 

večera se zúčastnilo zhruba 200 

mladých lidí. 

V sobotním programu 

nechyběla prezentace děkanátů, 

svědectví, katecheze otce 

arcibiskupa, řada přednášek, 

ze kterých si mohli účastnící sami 

vybrat, co je nejvíce oslovuje a 

společná mše sv. za doprovodu 

Arcischoly, která byla speciálně 

sestavena pro tuto příležitost. 

Přinášíme vám svědectví 

několika účastníků z našeho 

děkanátu. 

 

V letošním roce jsem – snad jako každý mladý křesťan – zavítala na arcidiecézní setkání mládeže 

do Prostějova. Ačkoliv tato setkání s sebou nesou jak kladné, tak i záporné stránky, kterými jsou například 

brzké vstávání z vyhřáté postele, bolavá záda při dlouhém sezení 

na karimatkách či pocit hladu nebo únavy, tak s sebou na druhou stranu 

přinášejí i to nejdůležitější, co má každý křesťan v sobě, a to je společná láska 

a víra v Boha. Tato setkání mají za úkol jedno: shromáždit mladé v jeden 

celek (bez jakýchkoliv rozdílů, které v dnešním světě jsou) a vytvořit prostor 

pro diskuzi mezi nimi. Letošním tématem byl úryvek z Matoušova Evangelia: 

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ Arcibiskup Jan nám 

krásně přiblížil, co nám touto větou chce Ježíš říci. Jestli chceme být šťastní, 

nemáme hledat štěstí v materiálních věcech kolem sebe, ale hlavně uvnitř 

sebe, protože jen naše srdce je stejně vzácné jako truhla zlata, a co teprve čistá 

srdce, ta už nejdou srovnat s ničím, protože tato srdce mají nevyčíslitelnou 

hodnotu. Tato srdce jsou jediná, která mohou vidět skutečné nitro člověka a je 

úplně jedno, jak kdo vypadá nebo co má kdo na sobě. S čistým srdcem máme 

i čisté oči, se kterými můžeme nahlédnout nejen do nitra člověka, ale do srdce 

našeho samotného Pána, který je smyslem i cílem našeho života.   

Ivanka Helešicová 
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Každé dva roky se, 

na pozvání otce arcibiskupa, 

scházíme, my mladí v sobotu 

před Květnou nedělí. Letos 

jsme se sešli v Prostějově, 

v krásném městě na západě 

naší arcidiecéze. Jelikož jsem 

žádný rok nevyzkoušela 

předprogram těchto setkání, 

letos jsem si řekla, že to 

změním. A udělala jsem 

dobře. Večer se o program 

starali řeholníci z našich 

děkanátů a musím uznat, 

že jsem se neuvěřitelně bavila. 

Člověk zjistil, že sestřičky a 

řeholníci nejsou nějaké 

smutné osoby, ale lidé, 

na které se můžeme vždy 

obrátit a kteří jsou 

normální . Večer jsme zakončili adorací a utíkali do našich spacáků, abychom si odpočinuli na další den. 

A udělali jsme dobře, jelikož program byl pestrý. Přes neuvěřitelnou moderaci, která se mi velmi líbila,  

až po katechezi otce arcibiskupa. Po obědě jsme se mohli zúčastnit několika přednášek. Já jsem si vybrala 

přednášku s názvem „Jak být křesťanem a nebýt mimoněm.“ Jednalo se o povzbuzení a inspiraci, jak žít naši 

víru v dnešní době. Dozvěděli jsme se i o životě jednoho hokejisty, jak skloubil tento drsný sport se svou vírou.  

Setkání jsme zakončili mší svatou, kde jsem měla i možnost nést dary. Po rychlém sbalení a útěku na vlak, 

který jsme naštěstí stihli, jsme unavení sedli a spali. Ještěže je Šumperk konečná stanice! Celé setkání bylo 

moc povzbuzující a mohu ho pro příště jedině doporučit.  

Zdiška Nedvědová 

 
Přijela jsem už v pátek na předprogram – Večer radosti. Na tuto akci jsem jela jako pořadatelka, takže 

jsem pomáhala, kde se dalo, a v 20:00 hod. jsem už seděla v lavici kostela a  čekala, jak to všechno začne. 

Řeholníci si pro nás připravili ukázky ze života v klášteře. Měli to krásně zpracované a nechyběla ani zábavná 

scénka. Program v tak příjemném prostředí ubíhal jako voda. Ráno dorazili účastníci hlavního programu. 

Po zaregistrování se všichni sešli v KaSu, kde následovalo představení děkanátů, svědectví, promluva otce 

arcibiskupa Jana Graubnera, workshopy a přednášky. Rozloučili jsme se společnou mší za doprovodu skvělé 

Arcischoly.  

Tohle setkání jsem si moc užila, protože bylo opravdu úžasné vidět tolik věřící mládeže, která chtěla 

prožít dva dny plné poznání a Boží přítomnosti. Jsem moc nadšená a příště pojedu určitě zase!  

Jana Klíčová 

 

 
Na Arcidiecézní setkání mládeže jsem dojela až v sobotu ráno. V hlavním sále nás vítaly milé 

pořadatelky, které nám přidělily kartičky se jménem. Hlavní program začínal v 10.00 hodin, jeho součástí bylo 

i představení děkanátů, které proběhlo formou natočených videí za každý děkanát. Naše video jsme chystali asi 

dva týdny dopředu a měla jsem opravdu radost, že se velice povedlo . Odpoledne jsme měli možnost 

navštívit jednu z několika skvělých přednášek nebo workshopů. Program končil mší svatou, slouženou Otcem 

arcibiskupem. Akce se mi moc líbila, užila jsem si ji jako účastník, a budu na ni ještě dlouho vzpomínat. 

Myslím, že byla postním duchovním povzbuzením pro všechny mladé zúčastněné. 

Daniela Klíčová  
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

ZAMILOVANOST  

JAKO DUCHOVNÍ ZKUŠENOST 
 

Dnes vám chci doporučit knihu, která na první pohled 

není pro každého. Při pohledu na nadpis „zamilovanost“ 

většina vykřikne: Kdy to bylo? a možná i: Co to je? Není to 

o mně ani pro mne, nanejvýš pro velmi mladé! Mládí, tam to 

patří...  

Já jsem tu knihu dostal jako dárek od autora, P. Pavla 

Hofírka, přerovského děkana, který byl v Šumperku nedávno 

na krátké návštěvě. A přiznám se, že jsem knihu odložil 

na hromádku těch, které jsou určené k přečtení, až nebude nic 

zajímavějšího. Snad mi to autor odpustí, a možná jej to ani 

nepřekvapí... Přesto jsem po ní sáhl dříve, než jsem čekal. 

Ne, ne proto, že jsem se zamiloval ☺. Důvod byl velice 

prozaický: rychlé balení, jako vždycky na poslední chvíli, 

a potřeba vzít do přeplněné tašky něco, co bude k přečtení 

ve vlaku do Prahy a zpět. Padla mi do ruky a připadala tak 

akorát!  

Rychle jsem se přesvědčil, že je to kniha velmi aktuální 

a velmi zajímavá. Není to příručka pro přípravu na svatbu, 

opravdu ne. Naznačuje to i výmluvný podtitul. Zamilovaní 

totiž nebývají jen mlaďoši. Známe to ze života. Kolik je těch 

starších, kteří už ani nečekali, že třeba po čtyřicítce, prožijí 

zase něco, co znali jen z mládí. Jenže mnohdy je tu zaděláno na problém. Pro svobodné to problém samozřejmě 

nebude, naopak. Řeknou: konečně to přišlo. Ale co ženatí a vdané? Možná také řeknou: konečně to přišlo, nějaké 

rozptýlení, něco pestrého do té manželské všednosti... Zároveň ale začne drama, objeví se spousta otázek: můžu si 

to dovolit? Je to poctivé? A co láska? Je v tom nějaký rozdíl, čím se liší od zamilovanosti? Možná někomu 

ublížím. A co víra, Bůh, manželský slib? Smím to všechno pohřbít? A budu šťastný? Je to opravdu drama a 

dokáže se vyvinout v tragédii se vším všudy... 

Autor umí velice precizně a mnohdy i s humorem popsat životní situace, definovat pojmy, řekl bych, 

formulovat a systematizovat to, co o této problematice víme, co cítíme a mnohdy zažíváme na vlastní kůži. 

Není to ale kniha odborně „psychologicko - filozoficko - teologická“... Řekl bych, že je tam od všeho trochu  

a ve správné míře. To hlavní ale je, že vychází ze života, z mnohých rozhovorů s lidmi, kteří prožili zamilovanost, 

najdeme tam i spoustu jejich přímých výroků, ale také citáty z knih, které se tématu věnují odborněji. V knize je 

zároveň patrná kněžská zkušenost, kterou autor umí obdivuhodně lehce, ale i výstižně převést na papír. 

Nejdůležitější ale je to, že nám kniha ukazuje správný přístup k zamilovanosti nás věřících lidí. Ukazuje nám 

jasné mantinely, zároveň však je daleká odsuzování a prezentuje zkušenost zamilovanosti jako příležitost 

k obnovení a prohloubení lásky. Jen ji musíme správně uchopit.  

Na konec bych si rád všimnul i velice sympatických, nápaditých a vtipných kreseb, které knihu oživují 

a působí, že nás kniha nepřitlačí svou vážností. Možná, že pro některé bude kniha zdlouhavá. Ti ale, co už mají 

trochu života za sebou, v ní uvidí sebe a nudit se nebudou. Vřele doporučuji, aby si knihu koupili v našem 

knihkupectví či půjčili ve farní knihovně. Je tam. A pokud by se nějak styděli, ať pro ni pošlou třeba 

babičku... ☺. To bude teprve zajímavé ☺.  

P. Slawomir 
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MARTIN STŘEDA 

(* 11. listopadu 1588, Gliwice, Polsko – † 26. srpna 1649, Brno) 

 
 

Ctihodný Martin Středa (Stredonius) byl 

kněz, rektor brněnské jezuitské koleje, vynikající 

teolog a řečník, jeden z významných mužů 

podílejících se na úspěšné obraně Brna proti 

švédskému obléhání v roce 1645. Žil asketickým 

životem, propagoval skromnost a pokoru a byl již 

ve své době považován za značnou duchovní 

a mravní autoritu. Páter Martin Středa zemřel 

v pověsti svatosti v noci z 25. na 26. srpna 1649 

v Brně. Jeho ostatky odpočívají v prosklené rakvi 

v kryptě jezuitského kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Brně. Martin Středa nebyl dosud blahořečen, není v martyrologiu (oficiální seznam světců) a nemá být 

ani v kalendáři. Přesto je pro své působení v naší zemi připomínán v českých kalendářích dne 26. srpna. Jeho 

atributy jsou dělová koule, důtky, kříž, obraz Panny Marie, znak IHS. 

 

Martin Středa se narodil kolem roku 1588 jako nejstarší ze tří synů městského radního ve slezském městě 

Hlivice, dnešní polské Gliwici nedaleko Katovic. Matka Barbora, rozená Polednová, byla sestrou P. Jiřího 

Poledne, rektora pražské univerzity. Po požáru Hlivic v roce 1601 rodina Středových zchudla. S matkou se Martin 

v mládí několikrát zúčastnil poutí do Čenstochové. V době moru v letech 1603 - 1605 sloužil mezi postiženými 

roznášením vody a chleba. V sedmnácti letech odešel studovat do Prahy, kde byl přijat do semináře pro chudé 

studenty. V r. 1608 vstoupil v Brně do jezuitského noviciátu a roku 1610 zde složil první řeholní sliby. 

Do Prahy se Martin Středa vrátil po krátkém studijním intermezzu ve Štýrském Hradci. V Praze zažil 

začátek třicetileté války, stavovské povstání. Roku 1618 byl donucen (spolu s ostatními jezuity) opustit Čechy. 

Odchází do Štýrského Hradce, kde roku 1620 přijímá kněžské svěcení. O rok později je na univerzitě v Praze 

promován doktorem filosofie a teologie. Rozsah jeho nadání a šířka zájmů jsou obdivuhodné: kromě bohosloví a 

jazyků (ovládal češtinu, latinu, polštinu a němčinu) se vyznal v historii, lékařství, právech, hospodářství i 

stavitelství. Byl vynikajícím řečníkem, psal básně.  

V září 1625 přišel do Brna podruhé, tentokrát jako rektor brněnské koleje. Město se těžce 

vzpamatovávalo z ohrožení tureckými útoky, z nedostatku potravin a epidemií. Rektor Středa se postaral 

o dostavění koleje, obnovu zpustošeného jezuitského majetku, pořídil pro kolej a okolí vodovod z Řečkovic, 

založil tři rybníky. Zřídil také bezplatný seminář pro nemajetné studenty, věnoval se péči o chudé, nemocné 

a bezmocné. Sám byl neobyčejně skromný, při své výkonnosti žil v naprosté chudobě a prostotě. V té době již 

vyrostl v přední osobnost české jezuitské provincie; pro jeho vlastnosti si jej hluboce vážili i velcí císařové, 

Ferdinand III. a Leopold I. 

Byl vybrán pro úřad rektora u sv. Klimenta v Praze, kam nastoupil na podzim 1629. Čekalo ho pět 

těžkých let, spojených se vpádem Sasů do Čech, hladem a morem. Martin Středa organizuje studentský obranný 

útvar, utužuje řeholní kázeň svých podřízených. Jakoby podstupoval přípravu na pozdější události v Brně. 

Po saském vpádu Prahu opouští, po návratu v roce 1632 usiluje o obnovu a zdokonalení školství i poničeného 

majetku. V únoru 1638 nastupuje do nejvyšší řádové funkce v české provincii - stává se provinciálem. Za svého 

tříletého působení nezměnil svůj laskavý, ale i náročný a přísný přístup k podřízeným (bylo jich na 600), jezdil 

na vizitace, pomáhal organizovat sociální i zdravotní pomoc, o níž jednal i s císařem Ferdinandem III., snažil se 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%28Brno-m%C4%9Bsto%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%28Brno-m%C4%9Bsto%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1601
http://forum.valka.cz/topic/view/21676/
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zmírnit hrůzy zdánlivě nekonečné války. Sám se nabídl jako rukojmí, aby vysvobodil tři jezuity ze švédského 

zajetí, a dosáhl jejich propuštění.  

V březnu 1641 předal provinciát a potřetí přišel do Brna, kde nastoupil opět úřad rektora brněnské koleje. 

Čekalo ho několik plodných, ale strastiplných let. Již v září 1643 oblehli Švédové Brno, ale vrátili se k Olomouci. 

Středa přijal do koleje mnoho utečenců. 

Dne 4. května 1645 dorazila podruhé k Brnu švédská armáda a zahájila obléhání. Pro jejího velitele 

Torstenssona bylo Brno jedinou překážkou ve vítězném tažení na císařské sídelní město Vídeň. Švédský generál 

Torstensson neměl soupeře sobě rovného. Táhl od vítězství k vítězství. Ale jen k Brnu. Zde se totiž střetl – jak 

sám říkal – s „černou Marií“ a s hrstkou jejích ctitelů v čele s charismatickou osobností Martina Středy, kteří se 

rozhodli k obraně města. Brněnské hradby hájila pětistovka vojáků a přibližně tisíc civilistů – ozbrojených 

měšťanů, řemeslníků, ale i studentů z jezuitské koleje. Proti nim stálo zhruba 28 000 profesionálních vojáků, 

dobře vycvičených a uvyklých boji, ke kterým se později přidala posila - dalších 10 000 vojáků. Přesto však bylo 

město obléháno skoro čtyři měsíce. 

Páter Martin Středa vynikal až obdivuhodnou odvahou a dokázal si zachovat chladnou hlavu a jasnou 

mysl. Ze sedmi desítek studentů, kteří většinou nikdy nedrželi zbraň v ruce, zorganizoval domobranu, a sám se jí 

postavil do čela. Účastníci bojů potvrzují, že byl k vidění na hradbách, nevyhýbal se ani místům, kde zuřily 

nejtvrdší boje, povzbuzoval, těšil, vyzýval k odvaze a především k důvěře v Boží pomoc. Pečoval o raněné, 

sháněl pomoc pro potřebné a samozřejmě nezanedbával ani své povinnosti kněze a jezuity.  

Sám velitel obrany Brna, tehdy ještě kalvinista, plukovník Louis Raduit de Souches, o P. Martinovi uvedl: 

„Sílu obráncům dodávaly vroucí modlitby a vytrvalé posty pátera Martina Středy, jimiž přinášel z nebe sílu. Vždy 

jsem si od něho odnášel útěchu a vnitřní pokoj.“ Plukovník de Souches se po válce stal katolíkem. Svůj podíl 

na tom mělo i přátelství, které jej s Martinem Středou pojilo. A tomuto vojevůdci vděčíme také za vybudování 

mariánského poutního místa Hluboké Mašůvky.  

Otec Martin Středa neochvějně vyzýval lid k uctívání obrazu Panny Marie Svatotomské - ochránkyni 

města Brna - a neustával v ujišťování, že Bohorodička stále drží nad městem ochrannou ruku. Zmiňovaný obraz 

byl namalován olejovými barvami na dřevěnou desku a je tak tmavý, že je toto spodobnění Panny Marie známé 

také jako Černá Madona. A skutečně fyzicky i 

duševně vyčerpaní Brňané chodili do kostela svatého 

Tomáše k tomuto obrazu čerpat odvahu a sílu 

k dalšímu boji. O úctě, jíž se Panna Maria v Brně 

těšila, věděli také švédští útočníci. Je proto otázkou, 

zda datum generálního útoku na Brno, totiž 15. srpna 

1645, v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, bylo 

dílem náhody nebo jej Torstensson zvolil uvážlivě, 

aby zlomil morálku Brňanů.  

Situace toho dne byla skutečně kritická. 

Švédové podnikli současně šest útoků ze všech 

směrů, město na mnoha místech hořelo a situace byla 

tak zoufalá, že i sám velitel města Raduit de Souches 

se bil osobně na hradbách se svými muži. Brněnské 

ženy se shromáždily v kostele svatého Tomáše, 

vyzvedly obraz Černé Madony a v procesí jej nosily 

městem, zpívaly a modlily se. Jejich snaha byla 

vyslyšena, užaslí obránci náhle nad městem spatřili 

zjevení obrazu Madony, která nad Brnem 

rozprostřela svůj ochranný plášť. Město se ubránilo. 

Když pak Švédové odcházeli od Brna, pokřikovali 

prý na hradby: „Pomohla vám ta vaše černá!“ 

http://forum.valka.cz/topic/postview/127956/
http://forum.valka.cz/topic/postview/127956/
http://forum.valka.cz/topic/postview/127956/


Strana 16  Tam&Tam – číslo 4, ročník 6, duben 2015 

 

 

Obraz byl od toho dne uctíván jako zázračný a je dodnes 

považován za nejvýznamnější moravské paládium - symbol ochrany města 

Brna (paládium je posvátný předmět, např. ostatky světce, milostný obraz, 

socha apod. uctívané jako záštita, ochrana celé země nebo města 

před nebezpečím). Ještě v 19. století měla téměř každá brněnská rodina 

malou reprodukci obrazu doma. Dnes je obraz v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v brněnské Jezuitské ulici; na svém původním místě – v 

kostele sv. Tomáše - je pouze kopie.  

P. Středa po skončení bojů nejen konal a organizoval děkovné 

bohoslužby, ale zasloužil se i o odstraňování obrovských škod v Brně  

i na řádových statcích v okolí. Krátký oddech pro něj znamenalo převzetí 

úřadu spirituála u sv. Klimenta v Praze, kde se mohl věnovat duchovní 

činnosti a vytvořil zásady duchovního života. Na Nový rok 1648 byl však 

opět jmenován provinciálem, což představovalo náročné cestování po celé 

zemi a organizování pomoci tentokrát Praze obležené Švédy. Oslabený 

organismus reagoval propuknutím tuberkulózy. Martin Středa si přál 

zemřít v Brně, kam byl převezen ze Slezska a nad ránem 26. srpna 1649 

zde souchotinám podlehl. 

V roce 1876 byl otevřen hrob, ve kterém byl Martin Středa pochován, a jeho tělo bylo nalezeno 

neporušené. Mumifikované tělesné ostatky Martina Středy leží nyní v jezuitské hrobce brněnského chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie. Archeologickou expertizou bylo prokázáno, že jsou pravé, protože se shodují 

s dobovými vyobrazeními. 

Kněz Martin Středa si získal všeobecnou úctu a uznání, dosáhl titulu ctihodný. Byl vědcem i pedagogem, 

zanechal množství pozoruhodných spisů i básnických textů. Je po něm pojmenována nejkratší brněnská ulice 

přímo v centru města (pouhé dva domy) a je spolupatronem duchovního centra v Brně-Lesné. Ani brněnská věřící 

mládež nezapomněla na Martina Středu. Už v době totality v roce 1978 vznikl v Brně mezi několika farnostmi 

branný Závod Martina Středy (ZMS), vydávaný veřejně z důvodů utajení za Závod mladých svazarmovců, 

kterého se účastnily stovky závodníků. Tradice tohoto závodu trvá dodnes, je to závod tříčlenných hlídek chlapců 

i děvčat. V roce 2005 zahájilo duchovní centrum v Brně-Lesné další tradici pro děti a mládež – Věroučnou soutěž 

pátera Martina Středy. Své znalosti v ní prokazují jednotlivci a tříčlenná družstva. 

 
Z myšlenek Martina Středy: 

 Chudoba ať je mi matkou, pokora a trpělivost ať jsou mi sestrami! 

 Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé, co přináší každý den. 

 Měj rád prosté věci a spokoj se s málem - zakusíš velký pokoj. 

 Nic z pomíjivých věcí příliš nemilovat! 

 

Modlitba za blahořečení ctihodného otce Martina Středy SJ 

Ctihodný otče Martine, tys zasvětil svůj život službě Věčného Krále. 

Oslavils ho andělskou čistotou, otcovskou péčí o své bližní, 

příkladnou láskou a statečnou odvahou při obraně vlasti. 

Tobě děkovali současníci jako svému zachránci. 

Tebe uctívali jako vyvoleného sluhu Božího 

a nepochybně se ti dostalo účasti na slávě Toho, 

v Jehož službách jsi pracoval, trpěl a umíral. 

Obracím se tedy na tebe se svými prosbami. 

Odvolávám se na tvou lásku k Pánu Bohu 

a na tvou horlivost pro Jeho čest a slávu. 

Dovolávám se účinnosti tvých modliteb a proseb, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostatky
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Milostn%C3%BD_obraz&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socha
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jež se za tvého života tak osvědčily. 

Vypros mi, abych až do smrti zůstal věrný Pánu Bohu a Jeho svaté církvi. 

Vyžádej mi pravou horlivost po spáse duší 

a nezištnou obětavost, kde jde o království Kristovo. 

Pomoz mi, abych účinně přispíval k ochraně a šíření víry v našem národě. 

Mimo to tě zvlášť prosím, pokud je to k mé spáse, o vyslyšení této mé prosby: 

(zde si ji pomysli či vyslov) 

Její splnění mi bude posilou v přesvědčení, že Pán chce být oslaven tvým blahořečením, 

i pobídkou, abych se o to podle svých sil přičiňoval. 

Oroduj za nás, ctihodný otče Martine, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

Modleme se: 

Vyslyš, Pane Ježíši Kriste, naše prosby na přímluvu svého služebníka Martina, 

abys Ty v něm byl více oslaven a Tvoji věrní se upevňovali ve Tvé svaté službě, 

jenž žiješ a kraluješ na věky věků. 

Amen. 
 Anička Rozsívalová 

 

 

BUDE VŘESOVÁ STUDÁNKA OBNOVENÁ? 

 
Prosíme o pomoc při obnově nejvyššího 

poutního místa na Moravě. Státní úředníci 

tvrdí, že toto poutní místo zaniklo a nelze 

ho již obnovit ani vrátit parcely poutní 

chaty a kostelíka. Pomozte prosím obnovit 

toto poutní místo svým svědectvím. Jde o to 

potvrdit, že toto poutní místo nezaniklo, 

a to zvláště v době totality. Stačí i krátké 

(vlastní rukou psané) svědectví o pouti 

rodičů nebo příbuzných. Prosím o urgentní 

jednání, čas je do poloviny dubna. 

 

 

 

Výpovědi- záznamy pamětníků- se nemusí ověřovat u notáře. 

- Představit se (jméno, příjmení, bydliště, datum narození). 

- Uvést osobní vzpomínky na poutní místo Vřesová studánka. 

- Konaly se zde pouti mezi roky 1948 - 1991? 

- Jak často? 

- Kolik osob se jich účastnilo? 

- Účastnil jste se také? 

- Byla sloužena mše svatá? 

- Nezapomenout se podepsat a připojit datum vyhotovení dopisu. 

 

P. Milan Palkovič   

e-mail: m.palkovic@seznam.cz   

tel. 737 467 733  

mailto:m.palkovic@seznam.cz
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Drazí,  

pořád se připravujeme na Eucharistický 

kongres. Jsem rád, že jsem se kvůli tomu mohl 

podívat do děkanátu o nedělích, což se mi dosud 

nikdy nepodařilo. Uviděl jsem, jak to vypadá 

v ostatních farnostech na nedělních bohoslužbách. Po Velikonocích budeme pokračovat.  

 

DNES JEN PŘIPOMÍNÁM, ABYSTE SI REZERVOVALI TERMÍNY: 

DĚTI   15. května od rána do odpoledních hodin – NEK v Olomouci 

MLÁDEŽ  15. května od podvečera do soboty 16. května odpoledne – NEK v Olomouci 

DOSPĚLI  v sobotu 16. května od rána do odpoledních hodin – NEK v Olomouci 

VŠICHNI  6. června – děkanátní oslava Božího Těla u kostelíčka za Bludovem 

                    17. října – národní setkání v Brně 

 

Zápisy začneme hned po Velikonocích. Přinášíme vám dnes program olomouckého dne a rozpis přednášek, 

kterých se - dle své vlastní volby  - budete moci zúčastnit. Program našeho setkání u kostelíčka bude v TamTamu 

za měsíc. Těším se na krásnou oslavu ve společenství farníků z celého děkanátu. Moc všechny svátečně zdravím.  

P. Slawomir 

 

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES  

OLOMOUC 16. 5. 2015 
 

Program 

10.00 – 11.30  přednášky a svědectví v olomouckých kostelích  

12.30 – 13.30  adorace v olomouckých kostelích 

13.30   eucharistický průvod do katedrály 

15.00   mše sv. v katedrále 

 

Kostely a témata přednášek: 
 

Prof. František Kunetka, Th.D., SDB – kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (dominikáni) 

Narozen v Olomouci (1945), studium varhanní hry na Konzervatoři v Brně (1963-1969), studium 

na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci (1969-1974), vysvěcen na kněze jako člen řeholní 

společnosti Salesiánů Dona Boska (1974), postgraduální studium v Krakově a Erfurtu (1980-1989), odborný 

asistent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1990), habilitace v oboru 

Liturgika (1993), profesor v oboru teologie (2008), vedoucí Katedry liturgické teologie CMTF UP. 

Slavení eucharistie 

Stručný pohled a komentář k mešní liturgii jak z hlediska strukturálního, tak i obsahového. Pro hodnotné slavení 

je kromě vnitřní dispozice potřebné také osvojení si základních lidských postojů a úkonů: shromáždit se, vytvářet 

společenství, prosit, naslouchat, odpovídat, dávat, děkovat, přijímat. Do slavení vstupují s námi také i prvky 

tohoto stvoření, plody země a plody naší práce. 

P. Pavel Stuška – kostel Zvěstování Panny Marie (kapucíni) 

P. Pavel Stuška, pochází ze slovácké vesnice, na kněze byl vysvěcen v Roce Eucharistie – 2005, dva roky byl 

kaplanem ve slovácké farnosti, několik let působil jako školní kaplan na Stojanově gymnáziu, Velehrad  

a na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Nyní je druhým rokem duchovním správcem několika farností 

ve šternberském děkanátu.  

Eucharistie buduje společenství církve 

Setkání bude tvořit slovo evangelia, svědectví farníků, zpěv scholy, slovo kněze a společná modlitba. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_teologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Salesi%C3%A1ni_Dona_Bosca
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P. Vojtěch Koukal – kostel Panny Marie Sněžné 

Přestavený domu Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. V letech 2007 – 2009 studoval Spirituální 

teologii v Římě. Věnuje se formaci, duchovnímu doprovázení, vedení duchovních seminářů a duchovních cvičení. 

Adorace jako chvála 

V dnešní církvi jsme svědky touhy mnoha křesťanů po hlubokém důvěrném vztahu s Bohem. Adorace a chvála je 

cestou, jak tuto hlubokou důvěrnost s Bohem žít.  V adoraci a chvále přicházím do Ježíšovy blízkosti se vším, co 

žiji a mohu zakoušet, že u Něho mám svůj domov. Ve víře se stavím pod Jeho pohled lásky. Dovoluji Mu, aby mi 

v tomto důvěrném setkání s Ním sloužil tam, kde to potřebuji a učím se na svůj život, na svět kolem sebe, na mé 

poslání a službu hledět jeho očima.  

 

P. Adam Rucki – kostel sv. Mořice  

Vloni oslavil 40 let kněžství a stále je šťastným a zamilovaným knězem. Eucharistie je skvělým zdrojem Ducha Sv., 

který nám dává novou svěžest a energii. Z těch 40 let byl pouze 6 let farářem v Napajedlích. Patnáct let 

kaplanoval v Havířově, Frýdku, Třinci a ve Valašských Kloboukách. Od 1995 do 2005 konal službu spirituála 

v AKS v Olomouci. Nyní už desátý rok je biskupským vikářem pro povolání v ostravsko-opavské diecézi. 

Plody svatého přijímání 

Náš křesťanský život musí být eucharistický. Musí být rozlámaným chlebem pro bratry a sestry, jak to učil Ježíš. 

Naše srdce proměněné eucharistickým chlebem, bude dobré jako chléb. Lidé, kteří nikdy nepřijdou do kostela, 

budou se s námi setkávat v práci, ve škole, a když si ulomí z našeho proměněného srdce, potom i oni budou méně 

zlí. Budeme hostií pro tento nemocný svět, který je nemocný proto, že není milovaný. My přijímáme Tělo 

Kristovo a Kristus přijímá naše tělo. 

 

Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.  

kostel sv. Michala 

Salesián, je docentem náboženské 

pedagogiky a doktorem praktické teologie 

na CM teologické fakultě UP v Olomouci. 

Ve svém kněžském i vědeckém působení 

se věnuje základním otázkám výchovy dětí 

v křesťanských rodinách a snaží se 

propojit oblast duševního vývoje dítěte a 

jeho duchovního zrání. V mnoha 

přednáškách na Radiu Proglas, v TV Noe 

a také v jednotlivých farnostech motivuje 

věřící rodiče, aby svým dětem vytvořili 

skutečný domov s hluboce zakotvenými 

křesťanskými hodnotami.    

Rodina a eucharistie 

Ve své přednášce se P. Rudolf Smahel 

zamyslí nad tím, jak živá víra rodičů, 

která je prožívaná jako hluboký vztah k 

Bohu, ovlivňuje náboženskou výchovu 

jejich dětí. Přitom je rozhodující 

skutečnost, že rodiče Bohu ve všech 

situacích důvěřují a Jemu v přítomnosti 

dětí v modlitbě vše srozumitelným 

způsobem odevzdávají.  
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PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

 

22. 

Světec všedního dne 

 Po svém příchodu do Maroka jsem postupně začal objevovat frankofonní svět, protože francouzština se 

pro mě na příští čtyři roky stala nejdůležitějším jazykem běžné komunikace. 

 Mnohem víc než dosud jsem začal číst frankofonní literaturu a sledovat frankofonní televizi. Ve světě 

používá franštinu stále ještě asi 600 milionů lidí. Přes masivní nástup angličtiny jako světového jazyka číslo jedna 

frankofonní svět stále žije. Ostrovy či ostrůvky frankofonie lze najít po celém světě, od Evropy přes Quebec, 

Karibik, francouzskou Polynésii, některé asijské země až po Madagaskar a velkou, zejména západní, část Afriky. 

Je to svět sui generis a jsem velmi šťasten, že mi jej mé diplomatické poslání otevřelo. Nebýt toho, asi bych spíš 

jen tušil, jaké kulturní bohatství skrývá. O jak mnohé bych přišel, kdyby se tak nestalo! 

 Tak jako my toho víme málo o frankofonním světě, vždyť francouzsky se domluví jen dvě procenta Čechů, 

oni toho vědí o nás ještě méně. Když jsem si šel za otcem Jeanem-Pierrem, krátce po svém příchodu do Maroka, 

pro francouzský nedělní misál, abych mohl lépe sledovat liturgické texty, tento jinak velmi vzdělaný salesián, 

vynikající kazatel a hudebník se mě opatrně zeptal: „Vy Čechové máte také svůj vlastní jazyk?“ 

 Dalo mi práci, abych na sobě nedal nic znát, a s úsměvem jsem odpověděl: „Mais bien sur; Monsieur 

le curé (ale zajisté, pane faráři), našim jazykem je čeština, jeden z jazyků západních Slovanů. O starobylosti 

našeho jazyka svědčí, že Bibli překládal – a nebyl zdaleka první – začátkem 15. století, to znamená celých sto let 

před Lutherem, rektor pražské univerzity Jan Hus.“ 

 Katolickou komunitu v Rabatu tvořil nevelký počet lidí. Seznámit se s většinou z nich proto netrvalo 

dlouho. Kromě komunity kolem monumentální katedrály Notre Dame z roku 1932 v centru Rabatu byla velmi 

živá misijní stanice Pia X. ve čtvrti Souissi, o níž jsem se zmínil už dříve. Rabat má také jeden španělský kostel. 

 Velmi aktivní byla komunita sester františkánek, která podporovala marocké ženy pořádáním výstav jejich 

ručních prací, zejména výšivek a koberců. Hned po první návštěvě jedné takové výstavy jsem se tam stal stálým 

hostem. Sestry pořádaly čas od času přátelská setkání a přednášky. A právě tam jsem poprvé uslyšel o Karlovi 

Foucauldovi. Přednášky byla doprovázena promítáním diapozitivů, dobových i současných. 

 Už jsem měl za sebou první putování marockou Saharou a kouzlu pouště jsem navždy propadl, ale snímky 

divoké krajiny pohoří Hoggar uprostřed Sahary promítané a komentované lidmi, kteří tam žili, mě uchvátily. 

Od tohoto dne jsem si postupně opatřoval literaturu, protože osobnost Karla Foucaulda mě zaujala natolik, 

že jsem se o něm chtěl dozvídat stále víc. 

 Osobnost Karla Foucaulda patří také k novodobé historii Maroka. Byl jedním z těch, kdo se podíleli 

na prozkoumání této tehdy málo známé a nepřístupné země. Nepochybně dobrodružná musela být jeho cesta 

do míst, kam před ním nepronikl žádný Evropan, kterou podnikl v přestrojení za marockého Žida. Riskantní 

převlek byl nezbytností: jako Evropan, šlechtic a důstojník francouzské armády by se do většiny míst oné tehdy 

tak tajemné země vůbec nedostal. 

 Už sama jeho pozdější konverze a rozhodnutí pro kněžský a řeholní život v mužném věku jsou 

pozoruhodné. Obdivuji lidi, kteří si dokázali svou cestu k Bohu vybojovat! Po vysvěcení na kněze a po nějakém 

čase stráveném v Palestině odešel Karel Foucauld na poušť, do samotného středu Sahary, do alžírského 

Tamanrassetu v pohoří Hoggar, aby sloužil těm nejzapomenutějším a nejchudším. Pracoval na rozsáhlém díle: 

tvořil francousko-tuagérský slovník, aby mohl Tuagérům přeložit evangelium. Přál si, aby se jeho život odvíjel 

ve skrytu, žil proto jako Ježíš v Nazaretě. Slovník však Foucauld nedokončil. Mučednická smrt v roce 1916 

ukončila jeho příkladný a obdivuhodný život. 

 Ve svém pátrání po tajemství a velikosti osobnosti Karla Foucaulda pokračuji. Ještě v Maroku jsem se 

setkal s lidmi, misionáři, kteří pokračují v jeho díle. Stejně statečně. V muslimském prostředí. Bez nároku 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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na viditelné výsledky své služby. Potěšilo mě také, že jsem nedávno objevil český překlad některých jeho 

myšlenek a jeho životopisu. V Karmelitánském nakladatelství vyšla kniha Dopisy velkých osobností hříšníkům, 

kde je zveřejněn poslední Foucauldův dopis před smrtí z 1. Prosince 1916 Olivieru de Bondy. 

 Jak podivuhodně se spojují zdánlivě nesouvisející události našeho života v jeden uzavřený a smysluplný 

celek! Zase se uzavírá jeden takový podivuhodný kruh, jenž začal v roce 1999 mým prvním setkáním s Karlem 

Foucauldem v Africe a pokračuje v roce 2005 druhým setkáním s ním ve slávě oltáře zde v Římě. Kardinál 

Walter Kasper v rozhovoru pro časopis Trenta giorni v souvislosti s blahořečením Karla Foucaulda říká: 

Karel Foucauld mi připadá jako zvlášť vhodný model uskutečňování křesťanského poslání. Nikoli jen 

na poušti Tamanrassetu, ale také v poušti moderního světa. Křesťanské poslání dneška spočívá v prostém 

přebývání v modlitbě s Bohem a v přátelství s lidmi. … Je zajisté legitimní se ptát: Bylo těch třicet let 

Ježíšova života, o nichž nemáme téměř žádné zprávy, ztraceno? Jistěže ne! Prokázal to Karel Foucauld 

a dokazují to dnešní křesťané, zvláště ti, kteří v obyčejných podmínkách každodenního života zviditelňují 

Krista ohněm své víry, naděje a lásky. 

 

 

 

23. 

Fés 

 Fés je podivuhodné město v údolí stejnojmenné říčky. Ta říčka nemá vlastní vodu po celý rok a je to spíš 

stoka. Ve městě je mnoho tradičních koželužen a z nich odtékají příšerně páchnoucí splašky. Město s necelým 

milionem obyvatel nemá čističku odpadních vod, splašky odtékají do řeky Sebu, jediné ze tří řek v Maroku, které 

mají vodu celoročně. Vodou z řeky Sebu se zavlažuje – zavlažovací kola čerpají tuto hroznou tekutinu 

do pomerančovníkových sadů. Po návštěvě Fésu budu mít problém s konzumací marockých pomerančů. 

 Staré město si dodnes zachovalo mohutné hradby. Na kopcích nad městem na severu i jihu se tyčí dvě 

monumentální pevnosti. Do starého města se sestupuje po desítkách schodů. Každý schod znamená návrat 

o desítky let do minulosti, na konci je patnácté století. Píše se totiž rok 1421 hidžry. To však nebrání tomu,  

aby na každém domě nebyla satelitní anténa. Je to zvláštní pohled na rozpadající se staré město, kde je na každém 

domě nejméně jeden satelitní talíř. Zahalená žena používá mobilní telefon a řídí automobil. 

 Ulička jsou úzké a křivolaké. Když prochází mula nebo oslík s nákladem, je třeba se přitisknout 

do výklenku domu. Jednotlivá řemesla jsou tradičně vždy pohromadě: hrnčíři, kovotepci, truhláři, kováři, 

koželuzi, ševci, krejčí. Pro zákazníka to má velké výhody, usnadňuje to kontrolu kvality a cen.  

 V uličce poblíž slavného Place Nadžarin roste staletý vinný kmen s ratolestmi dlouhými desítky metrů. 

A rodí révu. Tady sídlí truhláři. Nářadí používají to nejprimitivnější, dílny jsou v tmavých, rozpadajících se 

místnostech. Muži tu pracují na pásových pilách s elektrickým pohonem. Osvětlení nedostatečné, bezpečnost 

práce nulová, elektrické instalace hrůzostrašné. Tady jde o život. Mnohde se používají soustruhy poháněné 

tětivou. Na hotových výrobcích truhlářů se mohu osobně přesvědčit, že islámské ženy se mají po smrti lépe. 

Zatímco muži jsou pohřbíváni pouze v rubáši, žena má nárok na prostou dřevěnou rakev. 

 Výrobky řemeslníků z Fésu mají vysokou uměleckou hodnotu. Vybral jsem si typickou osmibokou 

vyřezávanou stoličku z cedrového dřeva, nenalakovanou. Tak nejvíc voní.  

 Začalo smlouvání o ceně. 

 „Čtyři sta padesát,“ říká slušnou francouzštinou truhlář s pomněnkovýma očima.  

 „Dvě stě padesát,“ říkám já a nabízím už tak víc než třetinu, protože se mi stolička líbí, čímž se odchyluji 

od pravidel smlouvání. 

 „Monsieur, mohl bych vám ji dát i za dvě stě, ale to je jen o málo víc, než jsem zaplatil za dřevo,“ říká 

truhlář. Upřel na mě své modré oči a já cítím, že mluví upřímně. „Mám ženu a velkou rodinu, monsieur. I dnes 

budeme muset všichni jíst.“ 

 Zastyděl jsem se. Nakonec se rychle dohodneme na ceně, která je jen trochu nižší než cena vyvolávací. 

Uvědomil jsem si, že tento muž je prvovýrobce, žádný překupník, který jen vydělává. Od té doby s prvovýrobci 

příliš tvrdě nesmlouvám, naopak, přeji jim. Zato k překupníkům, kterých je bohužel většina, budu napříště 
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nemilosrdný. Na důkaz přátelství mi modrooký truhlář přidává cedrovou destičku s vyřezávaným arabským 

kaligrafickým nápisem: Alláh. Je to takové arabské boží požehnání. Chovám je od té doby jako oko v hlavě. Boží 

požehnání s příběhem. 

 Úplně jiný je prodavač koberců Azíz. To je obchodník par excellence, zkušený psycholog. S takovými je 

nutno vyjednávat tak, aby pokud možno nepoznali, že mám o zboží skutečný zájem. 

 „Ty jsi můj bratr, dám ti koberec zadarmo a ještě ti dám peníze,“ říká. 

 Posadí nás k nízkému stolečku a sloužící servíruje mátový čaj. Azíz pokyne svým dvěma berberským 

pomocníkům a velké divadlo začíná. Pomocníci obřadně rozbalují koberce. Jsou jich desítky. Obchodník vykládá 

o barvách a vzorech: „Modrá barva je indigo, oranžová šafrán …“ 

 Až časem, od řeholních sester v Mideltu, které učí berberské ženy tkát a vázat koberce a jejichž ceny i 

informace jsou korektní, se dozvím, že je to pohádka. Barvy jsou už dávno pouze chemické. A pozor! Mnohé 

z nich nejsou stálé. Od některých obchodníků se dostanou za drahé peníze koberce, jejichž barvy pouštějí. Člověk 

se učí chybami. Ve Fésu, a nejen tam, se to podvodníky jen hemží. Azízovy barvy jsou naštěstí stálé. Alespoň 

v tom je seriózní. 

 „Když se ti nějaký koberec bude líbit, stačí říci a dáme jej stranou. Udělám ti velkorysou slevu,“ říká 

slušnou franštinou Azíz a tyká mi, protože arabština nezná vykání. 

 „S penězi není problém. Beru dolary i dirhamy. Můžeš platit i kreditní kartou. Když nemáš peníze u sebe, 

nevadí. Pošlu ti koberec a ty mi peníze pošleš později. Věřím ti.“ 

 Chová a tváří se jako přítel. Ve skutečnosti má jeho lidskost i odvrácenou stranu: Zaměstnává desítky žen, 

jejichž pracovní podmínky jsou pro Evropana nepředstavitelné. Jen o patro výš to v jeho obrovském, 

rozpadajícím se rijádu uvidím na vlastní oči: ženy pracují v temných místnostech. Dodnes mi není jasné, jak 

mohou na práci vidět. Na velkých rámech jsou natažené osnovy koberců, některé široké tři a více metrů. Ruce se 

ženám jen míhají. Pracují rychle a přesně. Jeden čtvereční centimetr znamená podle druhu koberce až 200 uzlíků. 

Každá další řada se po zavázání důkladně „přitlouká“ na předchozí zvláštním kovovým hřebenem.  

 Kolik jim Azíz za jejich práci platí, neprozradí. Kdyby to bylo hodně, jistě by se pochlubily. Přesto si 

uvědomuji, jak jsou rády, že mají vůbec nějakou práci, protože to je chléb pro jejich početné rodiny. 

 
 

 

24. 

Strasti lásky 

 „Pane velvyslanče, už jste dali Azízovi víza?“ telefonuje mi už po několikáté slečna nebo paní Zuzana 

z Prahy. „Těch sedmdesát tisíc korun na letenku a na pobyt jsem mu poslala. Máme se rádi a budeme se 

v Čechách brát.“ 

 Listuji pasem jejího marockého mládence jménem Azíz. V rubrice „Profession“ (povolání) má vyplněno 

arabsky a francouzsky: „Sans“ (bez). Azíz nemá žádné zaměstnání. Možná je pastýřem stád nebo hlídačem 

parkoviště. Pastýřů stád a hlídačů parkovišť je v Maroku většina. Vzpomínám si na den, kdy Azíz přišel. Přišel 

s ním ještě jeden mládenec, jeho známý, který uměl číst a psát a dokonce i trochu francouzsky, jinak by Azíz 

nebyl schopen vyplnit ani vízový dotazník. Je mi paní Zuzany upřímně líto. Co si počne s mužem sans profession, 

který neumí číst a psát? Bude ho živit? Jak dlouho? Žene se do neštěstí. 

 „Jste si jistá, že vám to bude klapat? Víte, těmhle chlapcům jde většinou o to, aby se dostali legitimně do 

Evropy. Láska a slib manželství bývají zpravidla jen záminkou,“ pokouším se jí z toho nadcházejícího neštěstí 

ještě pomoci. 

 „Jestli mu ta víza nedáte, přiletím si pro něho!“ 

 Rezignuji. Přesto pokládám za svou povinnost projevit dobrou vůli a vynést svůj nejsilnější trumf: „Dobrá, 

paní Zuzano, když na tom tak trváte a je-li poslední podmínka pro vydání víza zasláním peněz na zpáteční letenku 

splněna, nezbývá mi nic jiného než mu víza vydat. Ale dovolte, abych vám něco pověděl. Před několika týdny mi 

telefonoval a zoufale prosil o pomoc jeden můj dobrý známý z východních Čech. Jeho neteř si vzala Maročana. 

Velká láska. Jednoho dne se pan Hassan ztratil a paní Tereza o něm už dva roky nic neví. Pochopila, že byla 
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podvedena, z velké lásky jí zbyly jen oči pro pláč a malý kudrnáček. Požádala o rozvod a český soud manželství 

rozvedl. My jsme dostali za úkol doručit rozvodový rozsudek. Ale pan Hassan se na adrese trvalého bydliště 

v Casablance nezdržuje. Jeho příbuzní nám řekli, že bude asi někde v Německu. O tom, že je ženatý s Češkou, ani 

nevěděli. Paní Tereza by se chtěla znovu legitimně vdát, ale nemůže. Protože není rozvedená. Rozvodový 

rozsudek nabude totiž právní moci až po doručení panu Hassanovi. Ale není kam jej doručit.“ 

 „Azíz je jiný, má mě doopravdy rád a já si ho vezmu.“ Zní to rezolutně a definitivně. 

 „Dobrá, paní Zuzano, ale já jsem vás varoval.“ 

 O měsíc později zběsile drnčí zvonek u vchodu ambasády. Na obrazovce monitoru nahoře ve své kanceláři 

vidím scénu u vchodu: urostlého, kučeravého, asi třicetiletého černovlasého marockého mládence. 

 „Bonjour, Monsieur, vous désirez (co si přejete)?“ říkám do mluvítka. 

 „Hele, přivez´ sem ti ženckou,“ odpovídá do mikrofonu – k mému překvapení s bizarní výslovností, ale 

česky – ten mladík. 

 „Nerozumím, pane.“ 

 „Ženckou sem ti přivez´.“ 

 „Dobrá, přijdu si pro vás.“ 

 Scházím dolů, otvírám branku. Mladá žena s dítětem v rukou a cestovními kabelami se tlačí dopředu před 

mládence, svého muže, podává mi ruku a říká: 

 „Prosím, pomozte mi, pane velvyslanče, chlapeček se čtrnáct dní nekoupal. Smím dál? Tohohle chlapa už 

nechci ani vidět.“ 

 Manžel odchází do otrhaného auta. Otáčí se a říká: „Tak ahoj.“ 

 „Řekla jsem, že už tě nechci ani vidět!“ Dál už si ho nevšímá. Pomáháme ji s kabelami a ujímáme se jí. 

 „Máte doklady?“ 

 „Ano.“ Podává mi dva pasy, svůj a synkův. 

 „Udělala jste dobře, že chlapeček má český pas. V těchto zemích patří dítě zpravidla muži. Žena zde nic 

neznamená. Takto o chlapečka nepřijdete a nebudete zde kvůli němu muset proti své vůli po desetiletí žít jako 

otrokyně.“ 

 „Poznali jsme se v Rimini, v Itálii. Dělal tam hlídače parkoviště a uklízel v hotelu. Moc se mi líbil. Vzali 

jsme se v Čechách. Narodil se nám chlapeček, budou mu dva roky. Muž stále naléhal, abychom se jeli podívat 

k němu domů. Jenom na čtrnáct dní. Na svátek berana. Id al-Kabir, to prý něco uvidím. Nakonec jsem souhlasila. 

Bydlí u Bani Mallal, pod Středním Atlasem, v jedné špinavé vesnici, v baráku uplácaném z hlíny. Pro vodu se 

tam chodí půl kilometru ke studni. Nebylo kde malého vykoupat, prát jsem musela ve studené vodě. Nemají tam 

elektřinu, vaří na otevřeném ohništi. Pořád mi něco nabízeli jíst, ale mně se dělalo špatně, jen když jsem se na to 

podívala. Ty tetky a báby ho pořád líbaly a měla jsem strach, že z té špíny onemocní. Já jsem tak ráda, že jsem 

tady! Byla jsem z toho zoufalá.“ 

 „Máte někoho, kdo by vám poslal peníze na letenku?“ 

 „Jistě, dědeček … Rodiče by mě hnali.“ 

 Naše ženy se ujímají pěkného, snědého, kudrnatého chlapečka. Zapnuly bojler, připravily vše na koupel, 

ustlaly lůžka v garsonce pro hosty, snesly mu všemožné dobroty a málem i modré z nebe. Tak byl krásný. Ve své 

vznešené ženské solidaritě byly šťastné a jaksi zvláštně ušlechtilé. 

 Zavolali jsme dědečkovi paní Moniky do západních Čech. Byl překvapen, ale rychle pochopil situaci a se 

zasláním dvaceti tisíc korun na letenku souhlasil. Za dvě hodiny byly peníze v Rabatu. Jedeme pro ně. Paní 

Monika předkládá pas, úředník v bance jí vyplácí peníze. Paní Monika jde s úsměvem na tváři k autu. Kolem 

trafiky. 

 „Jé, tady mají cigarety. To si musím koupit.“ 

 Její první nákup za dědečkovy peníze. 

 Překvapivě se nám podařilo zajistit letenku Casablanka – Praha hned na příští den. Nazítří veze náš řidič 

paní Moniku s chlapečkem na letiště do Casablanky. Loučíme se a přejeme šťastný let. Odjeli. 

 O dvě hodiny později se dívám na hodinky. „Už jsou ve vzduchu,“ pomyslím si s úlevou. Zvoní telefon, 

paní Monika volá: „Pane velvyslanec, my jsme neodletěli.“ 

 „Jak to?“ 
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 „Prodali o šest letenek víc, než je míst v letadle.“ 

 „Dejte mi, prosím, k telefonu řidiče.“ 

 Říkám Mohamedovi, aby zaknihoval letenku na nejbližší let a aby se vrátili. V šest večer stojí auto znova 

před ambasádou. 

 Naše ženy na ambasádě jsou šťastné. Ještě dnes večer a zítra ráno se budou moci pomazlit s tím krásným, 

snědým, kudrnatým, černovlasým chlapečkem. 

 Paní Monika i se synkem nakonec přece jen šťastně odletěla do Prahy. Škoda, že nám paní Moniku 

s chlapečkem nepřivezli dříve, než mi telefonovala beznadějně vdavekchtivá paní Zuzana! Pověděl bych jí tenhle 

příběh! Je to ještě silnější trumf než případ paní Terezy. 

 Zavrhuji to. Škoda peněz za telefon. Marná věc: Láska nebeská i hory přenáší. 

pokračování příště 
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