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Milí čtenáři, 

nejsem asi sám, kdo často slyší nejen 

z vlastních úst slova: „Nemám čas“ a „Mně se nechce.“  

Na konci roku byly u mě na faře na návštěvě rodiny 

s dětmi a slyšel jsem to poměrně často. Přitom nejvíc času 

děti věnovaly svému mobilu, a to tak, že ani neměly čas 

zlobit. Ve volném čase seděly na schodech jako zombíci 

a zíraly na „chytrou“ krabičku.  

Vždy platilo, že čas má člověk jen na to, na co si ho 

sám udělá. Stejně tak platí, že do povinností se nám nechce.  

Všimnul jsem si při stravování zvláštního paradoxu. 

Cukr je sladký, ale je kyselinotvorný. Sladký dortík je 

sladký v puse, ale v břiše se úplně změní a člověk je pak 

tak překyselený, až ho z toho pálí jícen. Naopak citron  

je kyselý, ale je zásadotvorný. V puse působí tak,  

že se až šklebíme, ale tělu pak velmi prospívá. Podobně je 

to s povinnostmi a zábavou. Na povinnosti často „nemáme 

čas“ a „nechce se nám“, ale po splněném úkolu se dobře 

cítíme a je čas i na zábavu. Bezbřehá zábava naopak vede 

ke ztrátě radosti, případně i k závislosti, kdy je potřeba stále 

zvyšovat „dávky“.  

Přelom roku nás často vede k bilancování, co v tom 

našem životě je dobře, a co ne. Lidé si na začátku roku 

dávají různá předsevzetí: „Od zítřka…“ Stará duchovní 

pravda říká, že ďábel miluje termín: „od zítřka“.  

Odkládání, či moderně prokrastinace, pak vede člověka 

až do deprese. Klasická morálka to vše nazývá leností, 

v originálním překladu z latiny dokonce kyselostí – acedií.  

Je zvláštní, že do konání povinností se musíme nutit 

a zábava nám jde sama. Klasická morálka na to má opět 

pojmenování. Pro cílené plnění povinností má 

pojmenování ctnost a pro bezbřehou zábavu neřest.  

V minulém roce jsem byl na pouti zamilovaných 

v Dubu nad Moravou. Sešli se tam zamilovaní manželé 

a snoubenci. Jeden manželský pár měl přednášku o 

šťastném manželství. To mě samotného zajímalo. No a 

recept na šťastné manželství stál za to: „MANŽELŮM 

NESMÍ USCHNOUT NA ČELE POT!“ Tak to mě dostalo. 

Po cestě zpět se mi to pořád ozývalo v hlavě a zjistil jsem, 

že to platí i na mě! Abych byl šťastným člověkem 

a knězem, tak mi nesmí uschnout na čele pot! ALELUJA! 

Jak jednoduché! A co co myslíte, jak jsem se hrnul 

do psaní úvodníku? Neměl jsem čas a nechtělo se mně.  

Ach jo. Požehnaný nový rok. A ať vám neuschne na čele 

pot! 

P. Milan Palkovič 

 

1. leden  slavnost Matky Boží,  

  Panny Marie  

2. leden  památka sv. Bazila Velikého  

  a Řehoře Naziánského,  

  biskupů a učitelů církve 

3. leden  Nejsvětějšího Jména Ježíš 

5. leden 2. neděle po narození Páně 

6. leden  slavnost Zjevení Páně 

7. leden  sv. Rajmunda z Peňafortu,  

  kněze 

12. leden svátek Křtu Páně 

  začíná liturgické mezidobí 

13. leden sv. Hilaria, biskupa a učitele  

  církve 

17. leden  památka sv. Antonína, opata 

 Od 18. do 25. ledna je Týden  

 modliteb za jednotu křesťanů 

18. leden  památka Panny Marie, matky 

  jednoty křesťanů 

19. leden  2. neděle v mezidobí 

20. leden sv. Fabiána, papeže  

  a mučedníka 

21. leden památka sv. Anežky Římské, 

  panny a mučednice 

22. leden  sv. Vincence, jáhna  

  a mučedníka 

24. leden  památka sv. Františka  

  Saleského, biskupa  

  a učitele církve 

25. leden  svátek Obrácení sv. Pavla,  

  apoštola 

26. leden  3. neděle v mezidobí 

27. leden sv. Anděly Mericiové, panny 

28. leden památka sv. Tomáše 

  Akvinského, kněze a učitele  

  církve 

31. leden  památka sv. Jana Boska,  

  kněze 
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JESLIČKY 
 

 

I když jsme Svátkem Křtu Páně završili dobu vánoční, myslím, že v mnohých z nás bude tato atmosféra ještě 

chvíli doznívat. A tak by nemuselo být k pohoršení téma: kde se vlastně vzal symbol, bez kterých si Vánoce ani 

nedovedeme představit, totiž jesličky. 

 

Tradice betlémů 

Ve 4. stolení po Kristu přinesl papež Liberius 

do Říma pět prkének z Kristových jesliček a uložil je v 

chrámu, který podle nich dostal jméno „Ad præsepe“ 

(U Jesliček) – dnes římská bazilika Santa Maria 

Maggiore. 

Roku 1223, po návratu z Betléma, připravil sv. 

František z Assisi pro účastníky půlnoční mše v jeskyni 

u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem, a tak založil 

tradici stavění jesliček. 

Vůbec první doložený betlém v českých 

zemích byl v roce 1560 v jezuitském kostele v Praze. 

Jezuitský řád se zasloužil o další šíření – ještě z 16. století máme zprávy o betlémech i v jiných českých městech. 

Betlémy měly své místo v pastorační činnosti jezuitů jako emocionálně působivý prostředek. Jejich betlémy se proto 

držely biblického příběhu. 

V barokní době kostelní betlémy procházely velkým rozvojem. Tvořily je figury v životní velikosti,  

ať už malované na dřevěných deskách anebo vyřezané ze dřeva. 

Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění betlémů a předvádění vánočních her v kostelech a Josef II. vydal 

tento zákaz znovu, označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Zákaz se týkal i soukromých domů. Tam se dal 

ovšem hůře kontrolovat, a tak se zvyk stavět jesličky přenesl do domácností. 

Od 18. století byly oblíbeny betlémy se součástmi vyřezanými ze dřeva a polychromovanými. V některých 

oblastech se stalo vyřezávání figurek téměř domáckou výrobou, jejíž produkty se obchodem dostávaly na značné 

vzdálenosti. Na trzích se domácí plastiky setkávaly s importem z velkých řezbářských center, z nichž mělo pro naše 

země největší význam Tyrolsko. Tyrolské jesličkové součásti se k nám pod názvem „vlašské“ dovážely v první 

polovině 19. století v poměrně velkém množství a způsob, jakým byly vytvářeny, ovlivnil domácí tvorbu na severu 

Čech. 

K nejvýznamnějším oblastem vyřezávaných jesliček v Čechách patří Příbramsko, Orlické hory a Krkonoše, 

Česká Třebová, Šluknovsko, na Moravě a ve Slezsku 

Příborsko a Novojičínsko, Bruntálsko a starou 

betlemářskou oblastí je Českomoravská 

vysočina. Nejznámější a nejbohatší dřevěné betlémy 

pocházejí z Třešti, z Jihlavy, ze Svitav a Poličky. 

Lidové betlemářství se pak rozvíjelo v průběhu 

19. století a svého vrcholu dosáhlo počátkem 20. století. 

Dařilo se mu především v podhůřích a tam, kde byla 

soustředěna podomácká výroba. Figury se zmenšovaly a 

objevily se nové materiály pro jejich výrobu: papír, 

vosk, pálená hlína, těsto. Inspirací pro betlémskou 

krajinu se stávalo okolí bydliště tvůrců. 

Specifickým typem z této doby jsou skříňkové 

betlémy – figurky ve zdobené a prosklené skříňce. 
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Přenosné jesličky se používaly při vánočních obchůzkách v severních Čechách a na východní Moravě. Bedničku 

uzavíratelnou dvířky nebo volně otevřenou s figurkami Svaté rodiny, pastýřů a biblických zvířat nosívali koledníci 

zavěšenou na krku. Zvykem dětí bylo dávat jednotlivé figurky do prostoru mezi zdvojenými okny vystlanými 

mechem. 

Po druhé světové válce byla tradice přerušena ideologizací vánočního tématu po nástupu komunistické strany 

k moci. Přesto i v tomto období vznikaly např. v Brně betlémy, zvláště zásluhou sochaře Jaroslava Vaňka či v dílně 

bratří Kotrbů. 

Jako největší betlém na světě figuruje 

v Guinessově knize rekordů ten od řezbáře Jiřího 

Halouzky z Jiříkova na Rýmařovsku. Tento betlém 

má nyní 138 soch, ale každý rok přibydou nové, a to 

v životní velikosti. Například velký slon váží 1,5 

tuny. 

Krýzovy jesličky jsou dílem 

jindřichohradeckého měšťana a punčochářského 

mistra Tomáše Krýzy (1838 - 1918), který je vyráběl 

přes 60 let. Od roku 1998 jsou jesličky zapsány v 

Guinnessově knize rekordů jako největší 

mechanický lidový betlém na světě. 

sestavil P. Jiří Luňák 
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ANNA FOGLOVÁ 
 

 

Šumperská farnice, paní Anna Foglová, před o něco málo víc než rokem 

slavila osmdesátiny, aktuálně je čerstvě po ortopedické operaci, nechybí 

jí však elán a radost. Jakmile se dozvěděla, že u příležitosti 

Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, který slavíme 27. ledna, 

chceme zveřejnit článek o jejích rodičích z knihy pana V. Lucuka „Tíživá 

svědectví“, ráda souhlasila s krátkým rozhovorem na úvod. A bylo to 

velmi příjemné, plné pokoje setkání. 

 

Drahá paní Foglová, pamatujete si události a lidi, které vaši 

rodiče během války ukrývali? 

Ne, to si nemohu pamatovat, znám vše z vyprávění rodičů. Mně 

bylo osm let a také tenkrát jsme jako děti nesměly nic vědět, bylo 

by to příliš velké ohrožení pro všechny. Věděli to jen rodiče, 

babička dědeček a všechno kolem toho se odehrávalo v noci, 

když jsme spali. Rodiče o tom mluvili teprve po revoluci v r. 1989, kdy zachráněni přijeli sem 

do Československa. Dřív nepovažovali za potřebné se tím chlubit.   

Jak se to stalo, že přijeli k vám? 

Přijel Josef, nemladší syn, který se také schovával u nás. Říkal, že mu rodiče velmi kladli na srdce, 

že jednou, až to bude možné, musí přijet a osobně nám poděkovat. Dalo to hodně práce, než nás našel. 

Pamatujme, že všechno se odehrálo na Volyni, najít nás tolik let po válce a úplně jinde nebylo snadné. 

Ale dokázal to, i když to trvalo dost dlouho. Pak jezdili každý rok i se sestrou, která se také zachránila 

s rodiči tenkrát u nás.  

A vy jste je tam byla také navštívit? 

Ne, rodiče už byli staří a já jsem si také netroufla tak dalekou cestu. Byla tam za nás dcera s manželem. 

Navštívili památník holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. 

A kde proběhlo předání medaile “Spravedlivý mezi národy“ vašim rodičům? 

Proběhlo u nás v Olomouci na radnici, předával ji izraelský velvyslanec.  

Pamatujete si ještě něco 

z Volyně z doby války? 

Pamatuji si vyprávění toho 

zachráněného Josefa o době, 

kterou, než přišli k nám, 

strávili v ghettu. Hrůza, 

dodnes mám husí kůží, když 

o tom mluvím. Pak se jim 

podařilo utéct, dlouho bloudili 

po lese a pak se dostali k nám. 

Pamatuji si, jak mi maminka 
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ukazovala hořící Český Malín. To mi bylo pět let, 

bylo to nedaleko, maminka mne vzala do náruče 

a ukazovala z dálky tu hrůzu. A také si pamatuji, 

jak řádili banderovci a vraždili Poláky. O nás si také 

mysleli, že jsme Poláci, protože jsme byli katolíci. 

Ale měli jsme skvělé vztahy se sousedy, a ti nás 

obhájili, že nejsme Poláci, ale Češi, že jim 

pomáháme a že nás mají nechat v klidu. Babiččina 

sestra si ale vzala Poláka, tak jsme je pak také 

ukrývali u nás. Kolikrát jsem se ráno probudila, to si 

také pamatuji, kuchyň byla plná vojáků, přišli, vzali 

si, co chtěli, a šli dál.  

Nepronásledují vás tyto hrozné vzpomínky? 

Vždycky si na hrůzu války vzpomenu na Silvestra, 

když slyším venku to bouchání a střílení. Mně to tak 

vadí! Je to stejně, jako bylo tenkrát za války, mám 

s toho pokaždé stísněný pocit. Kdo nezažil válku, 

ten to nepochopí. Zavřu oči a mám dojem, že jsem 

znovu tam v době války. Ale měli bychom děkovat 

Bohu za to, že máme mír a žijeme v klidu a vážit si 

toho. Velké trauma měl z té doby můj tatínek. 

Po válce o tom všem vyprávěl, dokonce i ve školách a jinde. Musel s tím ale po nějaké době přestat, protože 

jakmile začal mluvit, rozplakal se. Ostřílený muž, který prošel kde čím, prošel Duklou, potom nebyl 

schopen to citově unést. 

Moc vám děkujeme za toto krásné svědectví. A díky i panu Lucukovi, Paměti národa a všem,  

kteří zaznamenávají vyprávění pamětníků. Je to úžasné dílo, které dělají. Přejeme Vám, paní 

Foglová, hodně sil a zdraví, ať Vám operovaná noha dobře slouží a nezlobí. Ať vám Pán Bůh žehná!  

P. Slawomir 

 

 

ANNA FOGLOVÁ 
Z knihy Tíživá svědectví 

 

Kdyby se to tehdy někdo dověděl, tak by celou naši rodinu 

zastřelili 

V Bibli se píše, že kdo zachránil jeden lidský život, 

zachránil celý svět. V tom případě manželé Josef a Anna Holátkovi 

zachránili několik světů. Za druhé světové války totiž na svém 

hospodářství v osadě Frankov na Volyni osm měsíců ukrývali a 

živili židovské manžele Tejtelmanovy s jejich třemi dětmi ve věku 

od devíti do dvanácti let. Poskytnutím úkrytu zachránili život také 

židovským manželům Jiřímu a Marii Valešovým. Prokázali tak 

neuvěřitelnou odvahu. Po kraji se pohybovaly nejen nacistické 

jednotky, ale také banderovci, kteří Židy i jejich zachránce Anna a Josef Holátkovi 
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systematicky vyhledávali a vraždili. Josef a tehdy těhotná Anna neriskovali jen své životy, ale také životy svých 

dvou, respektive tří dětí. Dlouhé roky pak o svých činech mlčeli, až jednoho dne na dveře jejich bytu zaklepal Josef 

Tomer, syn manželů Tejtelmanových. Z jeho iniciativy dostali Josef a Anna Holátkovi v roce 1991 titul Spravedlivý 

mezi národy, a jejich jména tak budou navždy vyryta na čestné zdi Zahrady spravedlivých v Jeruzalémě. 

 

Na samotě u lesa 

Anna Foglová, rodným příjmením Holátková, 

se narodila 13. července 1938 jako druhá ze tří dcer Josefovi 

a Anně Holátkovým. Jediný syn Vitoušek zemřel, když mu 

byl jeden rok. Anna na svět přišla při domácím porodu 

v osadě Frankov spadající pod Velké Dorohostaje 

na Volyni. Její rodina patřila do místní komunity Čechů, 

kteří do tohoto kraje přišli v druhé polovině 19. století na 

příslib levné půdy a dalších výhod. V osadě, nebo spíše 

samotě Frankov žily jen čtyři české rodiny (Šírcovi, Vostří, 

Holátkovi a rodina Tichých) a do nejbližší vesnice 

Dorohostají nebo Českých Novin to místní měli dva 

kilometry přes pole a lesy. V hospodářství Holátkových 

společně žili rodiče s dětmi a prarodiči Antonínem a Marií. K domu náleželo 16 hektarů polností, z nichž měli 

4 hektary v pronájmu. Anna Foglová vzpomíná, že rodiče jim zajistili pěkné dětství a k výchově nikdy nepoužívali 

tělesné tresty. Dětem často četli z českých knih a vedli je k lásce k vlasti jejich předků.  

Předci sice žili ve stejné oblasti, ale přišli tehdy 

do carského Ruska. Po Polsko-sovětské válce se západní část 

Volyně v roce 1920 stala součástí Polska a Anna se také 

v tomto státě narodila. Rok po jejím příchodu na svět ale 

v rámci tajného paktu o neútočení toto území obsadil 

Sovětský svaz. Od konce června 1941 ho zase okupovalo 

nacistické Německo. Vzhledem ke svému tehdejšímu věku 

nemá Anna na tyto události žádné osobní vzpomínky. 

V paměti jí ale zůstal 13. červenec 1943. Ten den slavila páté 

narozeniny a maminka ji vyvedla na kopec, aby jí ukázala 

záři z požáru v nedalekém Českém Malíně. Nacisté nejenže 

tam vypálili celou obec, ale také zaživa upálili nebo postříleli 

374 českých mužů, žen a dětí. 

 

Odvaha, na niž se nesmí zapomenout 

Krátce po příchodu vojsk Wehrmachtu začali nacisté na Volyni shromažďovat Židy, které pak nahnali 

do ghett. Jedno z nich vzniklo v blízkém městečku Mlýnov, kde žila početná židovská komunita. V září 1942 

speciální jednotky SS a místní přisluhovači během jednoho dne několik tisíc z nich zastřelili. V ghettu žila také rodina 

Nachyma Tejtelmana a zahynuli tam jeden nebo dva jeho synové. Nachym s manželkou a třemi dětmi z ghetta 

uprchli. Kdy se tak stalo a kde se následně ukrývali, zůstává otazníkem. Jednoho večera v září nebo v říjnu roku 1943 

ale Nachym Tejtelman zaklepal na dům manželů Holátkových, s nimiž se jako obchodník se zemědělskými produkty 

znal již z předválečné doby. Potřeboval pomoc a Annini rodiče souhlasili, že ho ukryjí i s jeho ženou a syny Ašerem 

a Josefem a dcerou Šifrou. Ve stohu za domem jim pak vytvořili úkryt, kde strávili následujících osm měsíců. 

„Stoh byl hned za stodolou a chodilo se tam pro slámu, takže nehrozilo nebezpečí, že na to kvůli vyšlapané cestě 

někdo přijde. Měli tam vědro na výkaly a babička ho vždycky večer vynášela. Jídlo jim také každý večer nosili. 

Jednou týdně se domluvili a přišli se vykoupat dovnitř do domu,“ vzpomíná pamětnice, která ale tehdy nic netušila, 

protože rodiče ukrývání před dětmi tajili, a dověděla se to až po mnoha letech, krátce předtím, než rodičům udělili 

titul Spravedlivý mezi národy. 

dům Holátkových ve Frankově 

stavba chléva v roce 1935 
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Rodiče tímto činem velmi riskovali. Nacisté po kraji systematicky hledali každého přeživšího Žida. V případě 

prozrazení velmi reálně hrozila smrt všem členům rodiny zachránců. Nebezpečí ale nehrozilo jen od nacistů, ale také 

od banderovců, členů Ukrajinské povstalecké armády (UPA), kteří usilovali o samostatnou Ukrajinu. Často se 

schylovali k násilnostem a na mnoha místech se dopustili genocidy na neukrajinském obyvatelstvu. Ti také vraždili 

Židy i jejich zachránce. Rodině se ale naštěstí jejich návštěvy vyhnuly, protože měla mezi Ukrajinci dobré jméno. 

Dědeček měl zkušenosti jako zdravotník v Rusko-japonské válce, babička se vyznala v bylinkách a své vědomosti 

předali Josefovi. Nemajetní Ukrajinci z okolí k nim proto často dávali na vyléčení své děti. Banderovci se také proto 

rodině vyhýbali a jen jednou u nich přespala skupina mužů. 

Několik týdnů, možná i měsíců, v domě pobývali židovští manželé Jiří a Marie Valešovi. Pocházeli prý 

z Ostravy, ale jak se dostali až do osady Frankov, pamětnice netuší. Nejspíš měli falešné doklady, protože se 

neschovávali a pracovali jako pomocníci na hospodářství. „Když přišla německá kontrola, tak s dědečkem mlátili 

žito,“ dodává Anna Foglová. Válku přežili a následně se vrátili do Ostravy. Krátce v domě bydleli také dva mladí 

židovští manželé s malým dítětem. Muže ale při návštěvě Českých Novin zatkli Němci a jeho žena s dítětem se pak 

sama přihlásila na úřadech. K Holátkům, u nichž se stále ukrývala pětičlenná rodina Tejtelmanova, pak přišla další 

kontrola. „Přišli k našim, že schováváme Židy. Naši říkali, že se tam jen stavovali a že to chtěli ohlásit, ale že už je 

mají, a tak je všechno v pořádku. Takže to nějak prošlo.“ 

 

Dobrovolníkem v Československém vojsku 

Ke všemu se otec také stal členem odbojové organizace volyňských Čechů Blaník, která měla za cíl 

mobilizaci Čechů a jejich následný hromadný vstup do již blížící se 1. československé samostatné brigády. Když pak 

Volyň osvobodila sovětská armáda, osmatřicetiletý otec se jako dobrovolník v březnu 1944 v Rovně přihlásil 

do československé armády bojující po boku sovětského vojska. „Tatínek měl padoucnici a na první stráži dostal 

záchvat. Poslali ho domů, ale místo návratu se přihlásil do zásobování v týlu, aby mohl aspoň takto bojovat za vlast,“ 

vypráví pamětnice. 

Otec pak s 1. československým armádním sborem prošel až do Československa, kde po demobilizaci 

dekretem získal hospodářství v Šumperku, a čekal pak na příjezd manželky a dětí. 

Po příchodu sovětského vojska Tejtelmanovi konečně opustili úkryt a později všichni odešli do Izraele. 

Krátce po jejich odchodu z osady Anna Holátková porodila dceru Ludmilu. V roce 1947 pak s dětmi nastoupili 

do nákladního vlaku, který v rámci reemigrace volyňských Čechů směřoval do Československa. Po několikatýdenní 

cestě se děti setkaly s otcem a Josef Holátko poprvé uviděl svou nejmladší, už dvouletou dceru Ludmilu. Anna 

Foglová vzpomíná, že se tehdy dostali do úplně jiného světa s osvětlenými ulicemi a s domy, v nichž se pouhým 

zmáčknutím tlačítka rozsvítila světla a do nichž byla přivedena tekoucí voda. „Hned se mi podařilo překroutit 

kohoutek, protože na Volyni jsme chodili ke studni a umývali se 

v lavoru nebo neckách.“ 

 

Dům jim zbourali 

Anna pak nastoupila do místní základní školy a následně 

na Střední zemědělskou školu v Přerově. Rodina v Šumperku soukromě 

hospodařila na svých dvanácti hektarech. Jenže moc ve státě převzala 

komunistická strana, která mimo jiné začala s kolektivizací venkova a 

zakládáním jednotných zemědělských družstev (JZD). Otec, ač člen 

komunistické strany, se nechtěl vzdát svého majetku a vstoupit do JZD. 

Jenže nezvládal odevzdávat dodávky zemědělských komodit, které 

režim pro soukromé hospodáře záměrně nastavil velmi vysoko. „Ve 

městě stála mlékárna a tam bylo napsané: ,NENÍ MÁSLO, NENÍ 

MLÉKO, PROTOŽE HOLÁTKO NESPLNIL DODÁVKY.‘ „Bylo to 

krušné. Dlouho se bránil, ale výdělky strašné, a tak pak už musel 

vstoupit,“ vzpomíná pamětnice. 

maturitní fotografie Anny Foglové 
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V polovině padesátých let se tlak na kolektivizaci venkova snížil a otec v roce 1956 z JZD vystoupil a začal 

opět soukromě hospodařit. „I když měl padoucnici, nevadila mu těžká práce, ale vadilo mu psychické zatížení, a když 

viděl, jak se v JZD pracuje a krade, tak každou chvíli dostal záchvat a odvezli ho do nemocnice. Tak z JZD vystoupil,“ 

dodává Anna Foglová. 

Jenže ústupky komunistického režimu byly jen taktickým manévrem kvůli narůstající nespokojenosti 

obyvatel a následně opět začal tlak na soukromé zemědělce. „To víte, dali mu to nejhorší pole, neměl krmení, a tak 

se musel zadlužit, aby něco nakoupil pro dobytek. V té době jsem byla ve třetím ročníku školy v Přerově. Samozřejmě 

mně sebrali stipendium. Dávali jen osmdesát korun, ale pak před maturitou zjistili, že táta má barák, a ani těch 

osmdesát korun mi nepatřilo, tak jsem musela podepsat, že do konce roku vrátím sedm set dvacet korun, jinak mi 

nedají maturitní vysvědčení.“ Po dvou letech se tak otec vrátil do JZD, kde pracoval až do roku 1966, kdy odešel 

do penze. 

Rodinný dům v Šumperku pak kvůli plánované výstavbě panelových domů v roce 1968 úřady zbouraly  

a za pozemky rodině zaplatily minimální peníze. Rodiče se pak museli přestěhovat do panelového bytu, který si ale 

nejprve museli svépomocí postavit. 

 

Setkání 

Anna po škole pracovala jako zootechnička 

v Hanušovicích a následně v Malé Moravě, kde se také 

seznámila s Josefem Foglem, s nímž měla v roce 1959 

svatbu, o rok později dceru Danu a za další tři roky syna 

Milana. Anna Foglová pak ještě pracovala jako vychovatelka 

na zemědělské škole v Šumperku, následně ve výzkumném 

ústavu v Rapotíně a v Šumperku. Ve svém životě se také 

musela vyrovnat s jednou velmi bolestivou ztrátou. V roce 

1975 se nešťastnou náhodou při manipulaci se zbraní zastřelil 

její dvanáctiletý syn Milan. 

Celá léta rodiče o svých činech na Volyni nemluvili. 

Pravidelně jim ale chodila přání k Vánocům a Velikonocům 

od manželů Valešových z Ostravy. O rodině Tejtelmanových 

ale neměli žádné zprávy, a to i kvůli přerušení 

diplomatických styků mezi Československem a Izraelem, 

které skončilo až pádem komunistického režimu. Rok poté, 

po dlouhém a intenzivním pátrání, zaklepal na dveře bytu 

Josefa a Anny Holátkových Josef Tomer, nejmladší syn 

Nachyma Tejtelmana. „Rodiče z toho byli v šoku,  

že po tolika letech přijeli a poděkovali, že je zachránili. Bylo 

to něco tak úžasného, že si toho člověk musí vážit.“ 

Z iniciativy Josefa Tomera pak byl v roce 1991 manželům 

Holátkovým udělen titul Spravedlivý mezi národy. Manželé Tejtelmanovi tehdy již nežili, ale jejich děti Josef a Ašer 

rodinu Holátkovu ještě několikrát navštívily a pozvaly je také do Izraele, kam ale už kvůli zdravotnímu stavu Josef 

a Anna Holátkovi nejeli, ale poslali tam svoje děti. V květnu 1993 Josef Holátko zemřel a o dva roky později ho 

následovala jeho žena Anna. 

Styky mezi rodinami se pak přerušily, ale vzpomínky na statečnost Josefa a Anny si budou jejich předci 

předávat z generace na generaci. „Jsem hrdá a pyšná na rodiče, protože by to každý nedokázal. Kdyby se to tehdy 

někdo dověděl, tak by celou naši rodinu zastřelili,“ dodává na závěr Anna Foglová, která stále žije v Šumperku. 

 
VACULÍK, J., Dějiny volyňských Čechů II. (1914–1945), Praha, 1998. 

BENDA, J., Opomenutí hrdinové. Rapotín, 2009. 

Osobní archiv pamětnice.   

památník Jad Vašem 
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HERODOVI VOJÁCI 
 

V městě Šumbarku, 

ve třetím roce panování Václava Všeznalého 

 

Opět je tu vánoční čas, čas splněných přání, radosti a naděje. Čas zrození nového života. Čas klidu a míru. 

Užíváme si ho – přes všechen ruch – a nasloucháme tichým melodiím koled. Náhle však do jejich tónů zaznívá křik 

a pláč… 

To vy jste jeho původci. Procházíte betlémskými ulicemi, rozrážíte dveře domů i náruče zoufalých matek a 

zabíjíte jejich děti. Některé ještě leží v kolíbce, jiné se sotva batolí, ty nejstarší se vám dokonce marně snaží bránit. 

Je to zbytečné; neustanete, dokud ve městě nenajdete a nezabijete poslední z těchto dvouletých pacholátek.  

Tak zní Herodův rozkaz. Možná se některým z vás nelíbí a vykonáváte ho se sebezapřením. Nebo v něm 

naopak nalézáte zvrácené potěšení. Je to koneckonců jedno; výsledek je tentýž. Nechápete naše zděšení a odpor, 

výčitky a protesty. Vždyť jenom děláte svou práci. Nemáte jinou možnost. Pokud byste neuposlechli, zemřeli byste 

sami a dost možná i se svými dětmi. Váš král se přece nerozpakoval sprovodit ze světa ani své vlastní syny. 

Hledíte na nás přes všechna uplynulá staletí a usvědčujete nás z pokrytectví. Nic se v tom našem světě 

nezměnilo. Každý z nás dělá svou práci, která mnohdy zahrnuje i nepopulární opatření – včetně zabíjení, jež k 

vojákům nerozlučně patří. Rozumím vám docela dobře. Já sám jsem se s ním setkal ne před dvěma tisíci, nýbrž před 

pouhými dvěma desítkami let. I já jsem dostal rozkaz střežit naši hranici – ani ne tak před mýtickým nepřítelem jako 

před vlastními spoluobčany. Ten rozkaz zahrnoval i střelbu na prchající – včetně malých dětí.  

Jsem dodnes vděčný Bohu, že mě nevystavil takové zkoušce, kdy bych musel opravdu zasahovat proti 

„narušitelům“. Ta situace neměla žádné správné řešení. Za zadržení (což je eufemismus pro zabití nebo přinejmenším 

dlouhodobé uvěznění) uprchlíků následovala významná 

odměna, za neúspěch stejně významný trest. Stokrát jsem 

si mohl představovat, že bych střílel jen tak do vzduchu, 

ale kdoví, jak by to ve skutečnosti dopadlo. A už vůbec 

nevím, jak bych se zachoval, kdyby alternativou 

neuposlechnutí rozkazu byla smrt mých dětí… 

Vojáci – a nejen oni – dodnes zabíjejí lidi bez 

rozdílu věku. S nadšením a iniciativně, nebo s odporem či 

lhostejností. Povždy se budou hájit stejným způsobem; 

jen plní rozkazy jiných. To je přece jejich rozhodnutí a 

jejich odpovědnost.  

Není tomu tak. Vražednou zbraň drží konkrétní 

ruka, smrtící ortel vynášejí konkrétní ústa. Přes všechnu 

beznaděj se tu a tam najdou jedinci, kteří se této mašinérii 

vzepřou. Nedbají na osobní ohrožení a odmítnou splnit 

nemravný rozkaz. Právě u nich se – alespoň na chvíli – 

zkázonosný kolotoč zastaví. Právě oni posouvají ten náš 

stále stejně krutý svět o pár milimetrů dopředu. Jsou to 

svatí lidé, hodni naší úcty a obdivu. Modlím se k nim, 

abych kromě toho byl schopen i jejich následování. 

Pavel Obluk 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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SBÍRKA POTRAVIN DOPADLA NAD OČEKÁVÁNÍ 
 

Lidé darovali Charitě Šumperk neuvěřitelných 620 kg potravin a 86 kg hygieny. 

V sobotu 23. 11. 2019 proběhla celonárodní Sbírka potravin. Charita Šumperk měla přidělenu prodejnu 

Hypermarket Albert. Díky ochotným dobrovolníkům ze Střední odborné školy v Šumperku Sbírka potravin proběhla 

hladce. Rozdávali letáčky, sčítali hmotnost potravin i hygieny, třídili je a ukládali do krabic.  

Obdrželi jsme neuvěřitelných 620 kg potravin a 86 kg hygieny. Dostali jsme převážně těstoviny, rýži, mléko, 

olej a cukr, které dále přerozdělíme rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám i jednotlivcům v nouzi. Všem dárcům 

moc děkujeme. 

 

Věra Ponížilová, Charita Šumperk 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PŘEDÁNY 

Ve středu 27. 11. 2019 jsme předali Vánoční balíčky pro Ukrajinu na Arcidiecézní charitu Olomouc, odkud 

budou převezeny na Ukrajinu a darovány dětem. Fotky z předávání dárků můžete zhlédnout zde: 

http://www.darky.jsemvidet.eu/ 

V letošním roce jsme řešili problémy s hmotností a obsahem balíčků, proto již předem na příští rok prosíme 

o dodržování stanovených pravidel Vánočních balíčků (hmotnost max. 4kg a nové, nepoužité zboží) 

Ochotní lidé z našeho děkanátu obdarovali 15 dětí z Kolomyje, Lopatynu a Bortnik. Všem dárcům děkujeme. 

Věra Ponížilová, Charita Šumperk 

 

 

  

http://www.darky.jsemvidet.eu/
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PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI 

 Sedmikrásek – Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý pátek - 9.30 – 11.30 na farním středisku 

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

P. Kočí: 608 883 111.  

 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 se do přípravy programů.  

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Scholička pro děti a rodiče – bude doprovázet devátou mši svatou jednou za měsíc (po předchozí domluvě). 

Zveme další zájemce -  pravidelné zkoušky – po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10. 15 – 10.45). 

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Klubík Neposeda – pro děti od 3 do 6 let, vždy od pondělí do středy v čase od 7:00 do 14:30 hod – důraz na 

křesťanské a etické principy, vztah k přírodě, ekologii a propojení s tradičními křesťanskými svátky a 

lidovými obyčeji. Kontakt – Mgr. Pavla Čermáková. pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Posezení s knihou pro seniory – bude letos probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase 9:30 – 11:00 v Domově 

pro seniory, U Sanatoria 25 v Šumperku. Těší se na Vás lektorka setkávání Petra Kočí:  

tel. 608 883 111 

 Adorace pro maminky – čtvrtek 23. ledna v kapli na farním středisku od 19.00. Program animuje Petra 

Kočí: tel. 608 883 111.   

 Modlitby matek v Šumperku – Jednou za týden, vždy ve středu od 10.00 na farním středisku/farním hřišti. 

Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759. Aktuální informace na fcb – MM Šumperk – md 

https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/ 

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 19.30 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku. 

 4. – 5. 1. 2020 proběhne na farním středisku další pokračování kurzu Respektovat a být respektován, který 

povedou manželé Kopřivovi. Podrobnější informace na cprsumperk@ado.cz nebo na tel. 731 402 395.  

 Evangelizační KURZ ALFA – od 8. 1. 2020 na faře v Rudě nad Moravou (9. května 55). Je určen 

pro širokou veřejnost nejen z našeho děkanátu. Více informací na www.kurzyalfa.cz nebo se přímo přihlaste 

na email farudanm@ado.cz případně na telefon 774 466 991. Kurz je zdarma. Za organizační tým  

H+M Kamlarovi.  

 

JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz 

začíná 17. září 2019. 

Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková, 

kurz začíná 19. září 2019. 

Angličtina pro mírně pokročilé 2. skupina – vytvořila se další skupinka nových zájemců, můžete se ještě 

přihlásit. Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.  

 

https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

 

Kurz efektivního rodičovství – plánujeme v termínech 6. 2. / 13.2. / 20.2. / 27.2. / 5.3. / 12.3. / 19.3. / 26. 3. 2020 

vždy 17:00 – 19:30 hod.  v sále Obecního úřadu Branná. Cílem tohoto programu je pomoci rodičům získat dovednosti 

a rozvinout schopnosti, které jim pomohou zvládat všechny každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých 

dětí dnes a denně potýkají. 

Kurz povede Mgr. Marcela Anežka Kořenková, erudovaná lektorka, která nabízí tyto kurzy po celé olomoucké 

diecézi.  

Tradiční maškarní bál pro děti – 16. 2. 2020 od 15.00 na farním středisku  
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BENEDETTA BIANCHI PORRO 
*8. srpna 1936 Dovadola 

† 23. ledna 1964 Sirmione, Itálie 
 

 

Blahoslavená Benedetta Bianchi Porro byla italská katolička. 

Jako dítě onemocněla dětskou obrnou. Ve třinácti letech si všimla, 

že začíná ztrácet sluch. Navzdory tomu vystudovala střední školu a zapsala 

se na medicínu, kde si autodiagnostikovala neléčitelnou 

neurofibromatózu. Agresivní vývoj nemoci ji přinutil ukončit nadějné 

studium lékařské fakulty. Strávila téměř deset let na lůžku, postupně 

ztratila sluch, ochrnula na celé tělo a nakonec oslepla. Své utrpení 

prožívala podivuhodným způsobem. Krátce před smrtí ji Bůh potěšil 

několikrát se opakujícím viděním. Zemřela ve věku 27 let. Dne 23. prosince 

1993 byla vyhlášena ctihodnou nejen pro trpělivé snášení své nemoci 

a dobré skutky, které prokazovala, ale celkové prožívání života, který nám 

může být vzorem. Papež František v listopadu 2018 potvrdil zázrak 

přisuzovaný její přímluvě; dne 14. září 2019 byla blahořečena. Její svátek 

se v římskokatolické církvi slaví 23. ledna. 

 

Benedetta Bianchi Porro se narodila v létě 1936 nedaleko severoitalské Ravenny jako druhé ze šesti dětí 

inženýra Guida Bianchi Porra a Elsy Giammarchi. Po komplikovaném porodu byla na žádost své matky ihned 

pokřtěna (tzv. „křest v nouzi“). Dne 13. srpna 1936 při formálním křtu byla zapsána do matriky pod jménem 

„Benedetta Bianca Maria“.  

Tři měsíce po narození onemocněla dětskou obrnou (poliomyelitis), která způsobila svalovou slabost. 

Benedetta musela nosit ortopedickou botu, aby se zabránilo deformaci páteře, a kulhala na jednu nohu. Od března 

do května 1937 opakovaně trpěla zánětem průdušek. Ve věku pěti let si dívka na přání matky začala vést deník, 

ve kterém zaznamenávala své zážitky a zkušenosti. V sedmi letech např. napsala: „Vesmír je tak okouzlující! Je 

skvělé být naživu!“  

Vzhledem ke svému postižení bývala často terčem posměchu. Když se jí jednou spolužák vysmíval,  

že je mrzák, Benedettin bratr Gabriel svou sestru hájil a pustil se s ním do křížku. Starší sestra ho však mírnila slovy: 

„Co řekl špatně? Jsem mrzák! Vždyť má pravdu!“ I když byla kvůli svému handicapu někdy smutná, urážky ostatních 

dětí nesla statečně a snažila se nikdy dlouho netrápit. Projevovala se jako normální, veselé děvče, nikterak bigotní, 

ale zároveň vytrvalá, citlivá a vnímavá, jak dokládají její deníky. Jestliže už jako dítě Benedetta toužila po větším 

poznání Boha a hledala u něj útěchu, šlo o přípravu na setkání s Pánem, které 

mělo tak brzy nastat. 

V r. 1942 se rodina přestěhovala do vesničky Sirmione, ležící na břehu 

jezera Lago di Garda. Benedetta navštěvovala nedaleké gymnázium vedené 

sestrami voršilkami. Hrála na klavír a ráda četla, mezi její oblíbence patřil 

Horatius, Lev N. Tolstoj a William Shakespeare. Ve Svatém roce 1950, 

vyhlášeném papežem Piem XII., cestovala se svou tetou Carmen na pouť 

do Assisi, Říma a Lorety.  

Ve třinácti letech začala ztrácet sluch. Výrazněji si tuto ztrátu 

uvědomila dne 15. února 1953, kdy při zkoušení z latiny neslyšela značnou 

část otázek, které jí byly učitelem kladeny. Zhoršovala se také Benedettina 

chůze a byla nucena používat hůl. 

V říjnu 1953 (ve věku sedmnácti let) odcestovala do Milána,  

kde na přání svého otce chtěla navštěvovat cyklus přednášek z fyziky. Místo 

toho však zjistila, že touží po studiu medicíny. Uvědomila si, že jejím posláním 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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je pomáhat těm nejpotřebnějším jako lékař. Někteří z univerzitních 

profesorů se postavili proti tomu, aby měli na fakultě posluchačku, 

která je částečně hluchá, ale Benedetta se ukázala být brilantní 

studentkou. V testu z anatomie získala 23 bodů z 30, neméně dobře si 

vedla i v biochemii a mikrobiologii.  

Její nemoc se však zhoršovala. V červenci 1955 byla 

hospitalizována, následovala série rehabilitací. Zkoušky za letní 

semestr skládala až během října a listopadu 1955, získala svolení 

prokázat své vědomosti písemnou formou místo zkoušení ústního. 

Opět předvedla vynikající výsledky. V roce 1957 po mnohých 

konzultacích s lékaři její znalosti dospěly do bodu, kdy se mohla sama diagnostikovat. Zjistila, že trpí 

von Recklinghausenovou chorobou. Zhoršovala se hybnost, ztrácela sluch i zrak. Nemoc ji přinutila ukončit studium 

na lékařské fakultě. Vrátila se domů. Přátelé nejen z lékařské fakulty ji však často navštěvovali, diskutovali s ní o víře 

a lásce k Bohu, o utrpení, o smrti. Mimořádný život blahoslavené Benedetty dokládá bohatá korespondence 

s mnohými lidmi, kterým ona sama dávala často víc, než od nich obdržela. 

V roce 1958 podstoupila operaci hlavy, po které ochrnula na levou polovinu obličeje; operace míchy v srpnu 

1959 způsobila ochrnutí celého těla a upoutala ji na invalidní vozík. Benedetta postupně začala přicházet o všechny 

smyslové vjemy, nejen zrakové a sluchové. 

Velkým nebezpečím, které Benedettu ohrožovalo, nebyla nemoc, ale zákeřné pokušení ponořit se 

do prázdnoty a zoufalství. Právě v tuto chvíli si však začala ještě více uvědomovat bohatost vnitřního života. 

Své přítelkyni napsala: „Zdá se mi, že jsem v nekonečné a monotónní bažině, ve které se potápím pomalu, bez lítosti 

ostatních, nevědomých a lhostejných k tomu, co se mi stane. Ale když poslední paprsek světla z oblohy zmizí a bahno 

se nade mnou uzavře a já se bojím, řeknu beze studu: „Bojím se!“ a Pán mi dá sílu. Nemůžu dělat nic jiného než 

důvěřovat Bohu se zavřenýma očima. Jsem v procesu, učím se žít jednoduše, ale je to krásné. Jeden se stane tak 

lehkým a svobodným!“ 

Během své nemoci se dvakrát vydala do Lurd, aby „načerpala od své nebeské Matky“, jak píše ve svém 

deníku. Je téměř slepá a hluchá, ale navzdory tomu utěšuje dvacetiletou dívku na vozíčku, která pláče nad svým 

stavem, a modlí se za ni. Krátce poté se tato nemocná dívka postaví na nohy a Benedetta je šťastná, že byla nablízku 

zázračnému vyléčení, aniž by uzdravené jakkoli záviděla.  

Dne 27. února 1963 podstupuje další operaci, avšak následně zcela přichází o zrak; již téměř nemluví, 

je schopna jen mírného pohybu pravou rukou a domlouvá se pouze znakovou řečí. Počet lidí, kteří ji navštěvují, 

však stále roste. Šíří se zvěst o její svatosti.  

Zatímco při druhé návštěvě Lurd dne 24. června 1963 Benedettina rodina stále doufá v zázrak tělesného 

uzdravení, Benedetta zažívá svůj osobní zázrak – přijetí své nemoci, uvědomění si, že konec se blíží. Benedetta si již 

nestěžuje na vlastní námahu a bolesti, vnímá, že je poctěna připoutáním 

ke Kristu na kříži. Krátce před smrtí ji Bůh potěšil několikrát se opakujícím 

viděním, při kterém spatřila prázdný hrob, zalitý světlem, a bílou růži. 

Taková růže skutečně rozkvetla v zahradě jejich rodinného domu v den 

jejího úmrtí, tedy uprostřed zimy.  

Benedettin zdravotní stav se dramaticky zhoršil v noci z 22. 

na 23. ledna 1964. Tehdy řekla své ošetřovatelce: „Emilie, zítra zemřu. 

Cítím se velmi špatně.“ Benedetta zemřela posílena svátostmi ve čtvrtek 

ráno 23. ledna 1964. Její poslední slovo bylo: „Děkuji!“. Benedetta byla 

pochována na hřbitově v Sirmione; později byly její ostatky převezeny 

do kostela sv. Ondřeje v rodné Dovadole. 

Benedettinu nemoc zprvu nikdo nechápal a nedokázal ji 

pojmenovat. Mnohým se zdálo, že by bylo lépe ukončit její utrpení, pomoci 

jí zemřít. Její život a svědectví však měly vyprovokovat a připomenout, 

že život je Boží dar a že jej máme prožívat do poslední chvíle. Pokud se 
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prožívá dobře, je poselstvím lidstvu. Její postel se stala kazatelnou, ze které Benedetta přednášela lekce trpělivosti, 

pokory, statečnosti, hodnoty kříže a odevzdání se do Boží vůle. Tato studentka nikdy nezískala lékařský titul, přesto 

dnes z nebe učí bezpočet „pacientů“ umění, jak snášet utrpení. „Světci jsou ustavičným zjevením Boha“ – i toto je 

věta z deníku Benedetty Bianchi Porro, kterou si zvolil prefekt Kongregace pro svatořečení Giovanni Angelo Becciu 

při slavnosti její beatifikace dne 14. září 2019 v katedrále středoitalského města Forli. 

Benedetta kdysi řekla: „Jednoho dne už neuslyším druhé lidi, ale nikdy nepřestanu slyšet hlas své duše. 

Ta mi musí být hlavním průvodcem. Chci těm, kteří trpí, říci, že pokud budeme skromní a učenliví, Pán v nás udělá 

velké věci.“ Podle jejího příkladu prosme Boha o tuto skromnost a učenlivost. 

 

Z myšlenek Benedetty Bianchi Porro: 

 

 Nenechme se překonat pochybnostmi, nikdy, nikdy. Ale pokud 

k tomu dojde třeba jen na okamžik, Ježíš se na nás podívá 

a láskyplně nás obnoví k životu, stejně jako to udělal s Lazarem. 

Neměj strach! 

 Zdá se, že není v co doufat. Ale pouze velká jistota naděje, že můj 

vlastní život a historie obecně, navzdory všem selháním, jsou pevně 

drženy nezničitelnou silou Lásky, a že jim to dává jejich význam, 

pouze tento druh naděje pak může dát odvahu jednat a vytrvat. 

 V smutku své hluchoty a ve tmě své samoty jsem se dobrovolně 

pokusila být klidná, abych nechala rozkvést smutek; a dobrovolně 

a pokorně se snažím být takovou, jakou chce, abych byla: velmi 

malá, jak se skutečně cítím, když se mi podaří vidět Jeho nekonečnou velikost v temné noci mých dlouhých, 

těžkých dnů. 

 Jsem si vědoma více než kdy jindy bohatství mého stavu a nechci nic jiného, než v něm pokračovat. Tento 

zázrak jsem letos získala v Lurdech.  

 Život má jen jednu tvář – LÁSKU. 

 Ale já nechci nic, jen to, že Bůh bude se mnou 

 Trpělivost byla zbraní, kterou Kristus dobyl temnotu. 

 Občas se cítím jako dítě bez mámy, občas se cítím jako orel ve vzduchu. 

Jedno zářivé a pěkné ráno položím své břemeno, otevřu křídla a poletím, 

můžete mě pochovat na východě, můžete mě pochovat na západě,  

ale to ráno andělé otevřou svá velká křídla a já uslyším zvuk svatých trubek.  

Anička Rozsívalová 
 

 

 

 
 

 
K zamyšlení 

(Pokračování z minulého čísla)  

Druhou pravdou je, že Kristus se vydal z lásky až do konce, aby tě zachránil. Jeho otevřené paže na kříži jsou 

nejvzácnějším znamením přítele, který je schopen jít až do krajnosti: „A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, 

projevil jim lásku až do krajnosti.“ (Gal 2,20) Svatý Pavel dosvědčil, že žije v důvěře v tuto lásku, která dala všecko: 

„Tento život v těle žiji ve víře v Božího syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.“ 

(Christus vivit – „dopis“ papeže Františka mladým lidem, kapitola 4) 
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Co proběhlo:  

Církevní silvestr – 29. 11. 

Celou akci jsme zahájili v 18 hod. mládežnickou mší, kterou celebroval otec Petr Bulvas. Poté jsme se 

přemístili na farní středisko, kde nás všechny přivítal moderátor a večer mohl propuknout. Na programu byly různé 

soutěže a aktivity, byl však čas i na popovídání s kamarády a na seznámení se s novými lidmi. Večer pokračoval 

vyhlášením nejlepšího tematického kostýmu a nejlepší pomazánky a díky Terce Burianové a otci Bulvasovi z Centra 

pro mládež jsme mohli získat inspiraci k návštěvě různých arcidiecézních akcí. Večer vyvrcholil společnou 

modlitbou a přivítáním nového církevního roku. 

Díky všem, kdo se jakkoli podíleli na programu a na zdárném chodu celého večera.  

A díky hlavně vám, kdo jste přišli a spolu s námi jste prožili konec církevního roku! 

Za vaše animátory Jana Klíčová 

 

Právě běží:  

Mládežnické mše svaté 

Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku. 

Nejbližší termín: 31. 1. 2020  

 

Co se chystá: 

Děkanátní setkání mládeže: 3. – 4. 4. 2020 

Přestože to vypadá, že je děkanátko ještě pořádně daleko, už pomalu začínáme s organizací.  Tentokrát bude 

společně s děkanátem Zábřeh a uskuteční se opět u nás v Šumperku. Tak si zapište termín 3. – 4. 4. 2020 s velkým 

vykřičníkem do svého kalendáře. Budeme se těšit.  

Kontakt:  

P. Jiří Luňák, jir.lun@gmail.com, mobil: 732 856 422 

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

Web: mladez-sumperk.webnode.cz 

Skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk 
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MIKULÁŠ V NOVÉM MALÍNĚ 
 

Děly se to velké věci v Novém Malíně o první neděli adventní 

2019! Po celé odpoledne probíhaly na návsi u obecního úřadu adventní 

trhy, v budově byl připravený doprovodný tvořivý program a na pódiu 

u kostela vystoupila oblíbená skupina Happy to Meet se svým prvním 

adventním koncertem. Když se dostatečně setmělo, přišlo na scénu, hlavně 

pro přítomné děti, to nejvíce očekávané – svatý Mikuláš – přijel ve voze 

taženém zapřaženými čerty a byl osvětlený loučemi doprovodných andělů.  

Krom balíčků dobrot, které rozdávali andělé po vystoupení dětem, 

se svatý Mikuláš postaral také o rozsvícení obecního stromu. Tento symbol 

Vánoc nám měl připomínat svým teplým světlem, které období nás potom 

vyhlíželo za další čtyři adventní 

týdny... Všechny ty následující 

sváteční dny jsou v tuto chvíli 

už za námi.  

Tak aspoň 

dodatečně, touto 

cestou, děkuji 

všem – z obce 

i farnosti Nový 

Malín – kteří se 

nám postarali 

o tento nádherný 

začátek adventu.  

Petra Kočí 

 

 

 

 

Večery na cestách 
setkání s inspirativními lidmi a jejich cestách po světě 

 

HATI – ZEMĚ PROTIKLADŮ 
MUDR. JOSEF MARADA 

 
neděle 19. ledna 2020 

17:00 hod. 
na faře ve Velkých Losinách 

 
MUDr. Josef Marada se narodil v Kyjově na Slovácku, základní školu absolvoval v rodných Svatobořicích, poté 

pokračoval ve studiu na gymnáziu v Kyjově a následně na lékařské fakultě univerzity Masarykovy v Brně. 

Po promoci a absolvování základní vojenské služby nastoupil na chirurgické oddělení v nemocnici v Šumperku. 

Později se specializoval na obor urologie. V šumperské nemocnici pracuje až do současnosti. Je ženatý, má osm dětí. 

Žije v Jestřebí u Zábřeha. Od roku 2008 se účastnil několika misijních pobytů v zemích třetího světa. Působil zde 

jako lékař téměř dva roky svého života. Ve svých misích navštívil Haiti (5x), Burundi (3x) a Rwandu. Nyní 

spolupracuje s Olomouckou charitou v projektech pomoci lidem na Haiti. Poslední misi absolvoval v roce 2018.  
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DOMÁCÍ NÁSILÍ 

 

 

Tentokrát jsem ve sváteční době přečetl knihu, která není nijak „sváteční“, natož oddechová… Přesto jsem 

nelitoval času, který jsem jí věnoval, protože zrovna v poslední době jsem se několikrát potřeboval v této oblasti víc 

zorientovat.  Domácí násilí se bohužel nevyhýbá ani křesťanským, věřícím rodinám. Nejsme imunní vůči této neřesti, 

která v poslední době stále víc a více dává o sobě vědět. Proto ten, kdo sáhne po knize „Domácí násilí. Příručka 

(nejen) pro pastorační pracovníky“, se dozví hodně a hlavně to podstatné. 

První část knihy se věnuje samotnému jevu domácího násilí: čím se charakterizuje, kde nejčastěji se  

objevuje, jak se projevuje, jaké následky zanechává. Mluví o tom velmi konkrétně. Jak se projevuje násilí psychické, 

fyzické, sexuální či ekonomické; vůči manželům, dětem či seniorům; v souvislosti s alkoholismem či například 

v romském prostředí. Pro mě byla zvlášť zajímavá kapitola věnovaná dopadu na psychiku týrané osoby, 

kdy důsledkem bývá trauma a tzv. syndrom týrané osoby. Tento jev vlastně vysvětluje, proč je mnohdy tak těžké 

domácí násilí zjistit. Týraná osoba se totiž chová docela zvláštně: má snížené sebehodnocení a nechá si namluvit, 

že všechno je vlastně její vina, je vlastně emočně závislá na násilné osobě a má extrémní strach o sebe a o své děti. 

Je přesvědčená, že situaci nelze řešit, a propadá bezmoci. Dostává se do stavu apatie a vyčerpání a k nějakému jednání 

potřebuje nutně pomoc zvenčí. Jinak se nikdy neodhodlá proti násilnému jednání vystoupit. Proto je tu tak zásadní 

pomoc okolí.  

Druhá část nám přináší důležité informace o tom, jaké možností řešení nám dává české právo, na koho 

a v jakých situacích se týraná osoba může obrátit. Informuje o tom, jaké prostředky má k dispozici policie a jaké 

soud, co je třeba pro trestní řízení zajistit, jak se chovat k poškozeným atd. Velmi důležitá mi připadá informace 

o tom, že stíhání pro trestný čin týrání svěřené osoby není podmíněno souhlasem poškozeného. Znamená to, 

že orgány činné v trestním řízení mají povinnost situaci řešit hned, když jim bude nahlášená. Podobně i každý z nás 

má povinnost ze zákona tyto situace oznámit, jakmile se o jednání majícím znaky trestného činu týrání svěřené osoby 

hodnověrným způsobem dozví. Jakýmsi doplňkem této části knihy, umístěným na konci, je seznam institucí, hlavně 

tzv. intervenčních center a neziskových organizací, na které se týrané osoby mohou obrátit s prosbou o pomoc.  

Poslední část knihy je zajímavá a důležitá hlavně pro nás, kteří jsme věřící. Mnohdy totiž manželé řeší 

zvláštní dilema: nezavazuje mne manželský slib před Bohem, abych vydržel všechno, i týrání, až do smrti? Musím 

kvůli církevnímu sňatku „nechat na sobě štípat dříví?“ Na tyto otázky odpovídá z pohledu pastoračního 

a kanonickoprávního soudní vikář Interdiecézního soudu v Olomouc P. Libor Botek. Dovolím si ocitovat základní: 

„Bylo by v přímém rozporu s učením církve interpretovat slova manželského slibu ‚a ponesu s tebou všecko dobré i 

zlé až do smrti‘ jako povinnost oběti domácího násilí snášet chování 

násilného partnera. Manželé mají z manželského slibu povinnost 

celoživotně sdílet svůj společný osud, tedy společně si pomáhat nést 

všechny životní zkoušky, které jim připravil Bůh, ale žádný z nich nemá 

právo jednostranně nespravedlivě zatěžovat toho druhého zkouškami, 

které mu připravuje sám.“ Řešením je dle církevního práva odluka. 

Pokud si situace vynutí trvalou separaci či rozvod, autor také 

doporučuje povzbudit poškozenou stranu k prozkoumání platnosti 

tohoto manželství církevním soudem. Situace, že je stiženo vadou 

neplatnosti, je totiž velmi pravděpodobná.  

Jako doplnění k této knize doporučuji velmi zajímavý článek 

z Katolického týdeníku. Kdo jej archivuje, může si ho najít, jedná se 

o číslo 38. z roku 2015. Na internetu stačí napsat ve vyhledávači titul 

článku: Nikdo není vázán k nemožnému.  

Není to zrovna příjemné čtení, myslím si však, že velmi 

potřebné. Knihu předávám do knihovny. 

P. Slawomir  
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Máme za sebou překrásné Vánoce a před sebou jistě 

ještě překrásnější nový rok. Přejeme vám, ať ho využijete, jak nejlépe umíte, spoustu nového se naučíte, 

poznáte a zažijete. Ať zvládnete splnit aspoň něco z toho, co dělá radost rodičům (třeba uklizeno a domácí 

úkoly) a spoustu z toho, co dělá radost vám (třeba i nějaké ty neškodné lumpárničky ). Mějte se 

fanfárově! 

 

 

Po té, co se u Ježíška v Betlémě vystřídala spousta lidí, kteří se mu přišli poklonit a donesli prima 

dárky, chystali se za ním i vojáci. Ti však neměli v plánu se mu klanět. Dostali od jednoho 

nešťastného a pyšného krále Heroda za úkol miminko zabít. Naštěstí Josefovi ve snu anděl 

poradil, aby s Marií i s Ježíškem odešli do Egypta, kde je vojáci nenajdou. Byla to určitě daleká 

a těžká cesta, ale zvládli to a Ježíška zachránili. Zkusíte taky jednu takovou cestu z Betléma 

do Egypta najít? 

  



 
 

Tam&Tam – číslo 1, ročník 11, leden 2020  strana 21 

 

Moc vás zdravím a vítám v novém roce. Ten předchozí utekl tak 

hrozně rychle, že jsem ani nestačil zhubnout, a máme tu další. 

Na začátku roku vždy plánujeme - proto je třeba, abychom si načrtli 

i nějaký pastorační plán, abychom si v našich diářích poznamenali 

důležité akce a pak měli na ně čas. V lednu už toho moc nestihneme, už jsme skoro v půlce, proto začínáme od února.  

1. 2. sobota – Jste zváni do Šternberka na Hromniční pouť matek. Některé maminky tam jezdí pravidelně a určitě se 

na to těší. Těší se na vás i šternberský pan farář, otec Antonín Pechal.  

3. – 7. 2. V tomto termínu (jarní prázdniny) se koná zimní tábor pro děti v Rajnochovicích. Někteří tam pravidelně 

jezdí, vřele doporučujeme dalším. Plakátek máte v časopise. Neváhejte! Píšu to nejen dětem, ale hlavně rodičům…   

15. 2. sobota – V Šumperku bude tradiční den nemocných. 2. února je svátek Panny Marie Lurdské, světový den 

nemocných a v jeho okolí se tradičně v Šumperku koná mše svatá za nemocné s udělováním pomazání nemocných 

a také tradiční setkání pro ně na farním středisku.  Tentokrát bude s malým zpožděním až 15. 2., ale samozřejmě 

všechny nemocné srdečně zveme a těšíme se na ně. 

22. 2. sobota – Bludov – děkanátní ples. Jak jste už možná zaznamenali, z inciativy bludovských farníků 

organizujeme letos ples pro celý děkanát. Vstupenky si můžete objednávat u svých kněží. Ti si zapíšou jméno 

a kontakt na objednávajícího a počet lístků, které objednává. Vyzvednout si vstupenky budete moci od poslední 

lednové neděle také u nich. Platit se bude při vyzvednutí, cena 100,- Kč. 

25. března je středa a slavnost Zvěstování Páně. Tradiční poutní mše svatá v klášterním kostele bude sloužená 

za všechny maminky, které čekají dítě. Řekněte o tom těmto ženám, ať už do kostela běžně chodí, nebo ne, laskavě 

je pozvěte, ať si přijdou vyprosit Boží požehnání.   

4. 4. sobota – den důležitý hlavně pro mladé! Zaznamenat do hlav a mobilů! Koná se v Šumperku setkání mládeže 

děkanátů Šumperk a Zábřeh. Kéž je to opravdu svátek mladých a krásná přímá příprava k prožití velikonočních 

svátků.  

12. 4. o neděli Zmrtvýchvstání Páně bude v Šumperku tradiční „Velikonoční ryba“ – společná oslava Velikonoc.  

25. 4. sobota – Naše děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání je letos naplánovaná v olomoucké katedrále 

v jarních dnech. Prosím, počítejte s ní. Koná se opět v Olomouci a bude spojená s návštěvou místa mučení sv. Jana 

Sarkandra - „Sarkandrovky“. Letos totiž připadá 400. výročí jeho mučednické smrti. Proto budeme prosit za kněze 

na přímluvu sv. Jana, pro které je v naší diecézi zvláštním patronem. 

5. 6. pátek – Noc kostelů letos v Šumperku nebude. Před časem jsme se dohodli, že ji budeme organizovat každý 

druhý rok. Možná, že to bude spíše příležitost zajet si do Olomouce, kde je v kostelech bohatý program a pro mnohé 

z nás zajímavý. Přemýšlejte – může to být pozoruhodná alternativa.  

14. 6. neděle – Po dvouleté přestávce způsobené kolizí termínů opět prožijeme oslavu svátku Božího Těla mší svatou 

a průvodem z klášterního kostela. Tradiční zastávka s Eucharistií u mariánského sloupu bude příležitostí modlit se 

za celé město.  

V neděli 28. června prožijeme v Šumperku pouť sv. Jana Křtitele. 

29. 8. sobota – tradiční Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně. Mnohé rodiny se jí už pravidelně zúčastňují 

se svými dětmi na závěr prázdnin a velmi si tuto akci pochvalují. Třeba nás pojede letos víc! 

13. - 20. září – V Budapešti se bude konat Mezinárodní eucharistický kongres. Zatím se o tom moc nemluvilo, 

ale určitě se k této události na dálku zapojíme ve farnostech pro oživení naši eucharistické úcty. Někteří se však 

mohou zúčastnit osobně. Zvlášť je zvaná mládež. Její společné putování do Budapeští organizuje Národní centrum 

pro mládež.  

3. 10. – sobota – Jak jsem už jednou psal, bude to den důležitý pro všechny naše pastorační a ekonomické rady. Otec 

arcibiskup nás zve na celodiecézní setkání do Přerova. Z farnosti, kde rada není, by se měla zúčastnit aspoň tříčlenná 

delegace farníků. Má to být příležitost k výměně zkušeností a k inspiraci pro pastorační aktivity v našich farnostech. 

Prosím všechny členy rad, ať s tím počítají.  

14. 11. sobota – Jak doufám, zopakujeme letos úspěšné setkání s názvem farní svatomartinská husa.   

Za zmínku stojí i některé diecézní poutě na Svatém Hostýně: 22. března svatojosefská pouť mužů, 25. dubna pouť 

hasičů, 10. května pouť podnikatelů, 17. května pouť včelařů, 6. června pouť zdravotníků, 22. srpna pouť pedagogů, 

17. října svatohubertská pouť. Určitě někteří z vás mohou mít zájem, třebaže se této profesní či stavovské pouti 

zúčastní poprvé a zjistí, že to stálo za to. 

Samozřejmě si každá farnost musí vytvořit i svůj vlastní pastorační plán. Nezapomínejme v něm na adorační dny, 

kterými se každoročně zapojujeme do modlitby za diecézi!   

Přeji vám hodně Božího požehnání na celý rok. 

P. Slawomir  
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ELIAS VELLA 

MOMENTKY Z MÝCH CEST 

 

KROKODÝLI A PIRANĚ (BRAZÍLIE) 

V životě jsou určité okamžiky a dobrodružství, na které se nikdy nezapomíná. Kdokoli měl to štěstí, 

že navštívil Amazonku nebo Piranao v Brazílii, určitě nikdy nezapomene na krásu přírodních scenérií na těchto 

místech. Mně se poštěstilo navštívit Piranao dvakrát. 

Je to přírodní rezervace, která má okolo tří set čtverečních kilometrů. A nepřeháním, když řeknu, že jsem se 

tam cítil jako v ráji. V rezervaci je všude kolem vás spousta zvířat, ptáků, ryb a krokodýlů. 

Nebylo to poprvé, co jsme si se Sunnym, který mě doprovázel, brzy ráno přivstali. V půl páté jsme se 

vypravili s místním rybářem na jeho kánoi na řeku, abychom mohli pozorovat stromy plné ptáků všech velikostí, 

barev a tvarů, kteří tvrdě spali. Snažili jsme se plout velice opatrně, abychom nezpůsobili ani ten nejmenší hluk 

a nevzbudili a nevyplašili je. 

Nejsilněji na mě ale zapůsobilo množství krokodýlů, kteří byli všude. Někteří se dokonce otírali o loďku. 

Zpočátku jsme se báli, ale člověk si zvykne na všechno. Stalo se přitom něco zvláštního: rybář jednoho z nich zavolal 

jménem. Krokodýl se přiblížil k lodi a vymrštil se, aby chytil rybu, co mu rybář hodil. To byla nádhera! 

Řeky, po kterých jsme se často plavili, jsou také plné piraní. Jsou to dost velké ryby, i když ne zas moc, 

ale mají silné zuby. Jsou velice nebezpečné. Místní nám říkali, že když ženou krávy přes řeku, napřed hodí do vody 

starou, nemocnou krávu. Vmžiku ji obklopí piraně a ostatní krávy přejdou a dostanou se na druhý břeh živé a zdravé. 

Obětovanou krávu piraně během několika minut promění v kostru. Vypadnout z loďky by byla tragédie! 

Občas jsme jezdili na loďce piraně lovit a obvykle jsme jich i dost chytili. Rybí polévka, jakou jsme z nich 

připravili, byla skutečně vynikající! 

Jindy jsme v řece viděli anakondu. Anakonda je obrovský had schopný zhltnout celou kozu. Když náš známý 

rybář anakondu uviděl, rychle k ní zavesloval. S dalším rybářem ji svými vesly ze dvou stran nadzdvihli. Úžasné 

barvy! Dotkli jsme se jí a pohladili ji na bocích, i když v nás vyvolávala strach. Pak ji rybáři nechali pokojně odplavat. 

Nezapomenutelné zážitky! Příroda je tak krásná! Ale nesmíte si s ní zahrávat. 

 
DODO (MAURICIUS) 

Vždycky jsem si přál dostat se někdy na Mauricius. Všichni mi říkali, jak je to krásný ostrov. A ejhle, aniž 

bych tušil, jak se to stalo, pozvali mě vést semináře o uzdravování právě na Mauricius. 

Musím říct, že ostrov mi učaroval. Té zeleně… těch palem… pláží… všechno to dělá z ostrova kouzelné 

místo na zemi. Kromě jiného mě udivovalo velké množství cukrové třtiny. Cukrovarnictví je totiž jedním z hlavních 

průmyslových odvětví Mauricia a pracuje v něm většina obyvatel. 

Pro mě se ale stala atrakcí číslo jedna kostra doda (dronte mauricijský nebo také blboun nejapný), která je 

s velkou péčí uchovávaná v muzeu. Dodo je národním ptákem Mauricia. Říká se, že když Holanďané přijeli poprvé 

na Mauricius, dodo zde byl velmi běžným ptákem. Je to jakýsi druh létající slepice. Ale jak čas plynul, dodo už 

nemusel létat, aby si našel potravu, protože veškerou potravu, co potřeboval, mohl najít na zemi. A tak ztratil sílu 

svých křídel. 

Jelikož dodo byl dost velký pták, Holanďané ho lovili kvůli masu na svoje oslavy a večeře v takovém rozsahu, 

že postupem času vyhynul. Ne všichni lidé byli přesvědčeni o jeho existenci – nevěděli, zda je to legenda či realita –

, dokud se nenašla jeho kostra. Takže objevením jeho úplné kostry se dodo stal historicky prokazatelným. Později mi 

někdo říkal, že další kostra doda se nachází v muzeu v Praze.   

Dalším zajímavým faktem je, že oficiálním jazykem Mauricia je angličtina, ale jen minimum lidí angličtině 

rozumí nebo anglicky mluví. Když byla v parlamentu diskuse, zda má být oficiálním jazykem angličtina nebo 

francouzština, rozhodli tenkrát, že by jím měla být angličtina. Ve skutečnosti ale obyvatelé Mauricia stále víc mluví 

francouzsky. To znamená, že když jsem při přednáškách mluvil anglicky, vždycky jsem potřeboval tlumočníka, který 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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by překládal do francouzštiny. 

Obyvatelé Mauricia jsou většinou Indové nebo indického původu. Tím pádem nesmělo během mého pobytu 

na ostrově chybět na stole jídlo s chilli. Pro Indy totiž jídlo není dobré, pokud není strašně pálivé. I v tomhle se člověk 

musí přizpůsobit! 

Takže… nakonec se mé přání stalo realitou. Měl jsem příležitost navštívit zemi ptáka doda, Mauricius. Jestli 

máte v úmyslu jet na dovolenou do nějaké daleké země, nechte si ode mě poradit… Jeďte na Mauricius! 

 
DUCHOVÉ VŠUDE KOLEM (NOVÝ ZÉLAND) 

Hodně lidí si myslí, že cestovat často do zahraničí je velkým štěstím. Realita je ovšem jiná. Není vždycky 

snadné zvykat si na různé postele nebo na odlišné jídlo, přátelit se s lidmi z různých kultur a snažit se vhodně 

komunikovat s osobami, které mluví jiným jazykem. 

Snad tou nejtěžší věcí je časový posun: někdy je to dozadu a jindy dopředu. Když budete cestovat na Nový 

Zéland, ručím vám za to, že časový posun pocítíte. Na Novém Zélandu jsem byl kázat víckrát, ale první dny jsem 

měl vždycky závratě. Mezi Evropou a Novým Zélandem je totiž dvanáctihodinový rozdíl. To znamená, že když my 

máme půlnoc, tam už je poledne. Takže když pro nás je čas spánku, tam je čas pracovat. 

Nový Zéland je velice krásná země, ale bez Boha. Místní lidé jsou na tom materiálně velmi dobře, proto si 

myslí, že se můžou stát sami sobě Bohem. 

Národním ptákem je kivi. I tento pták ztratil sílu svých křídel a dnes už nelétá. 

Místa, kam mě pozvali kázat, byly Wellington a Auckland. V Aucklandu jsem byl ubytován v zámožné 

rodině praktikujících křesťanů. Mimo jiné mi ale sdělili, že mají někdy pocit, jako by v jejich domě byly přítomny 

nějaké negativní síly. Já jsem však spal klidně a nic jsem necítil. 

Pro uklidnění jejich mysli jsem jim ale řekl, že jejich dům požehnám a pomodlím se zde exorcismus. Můj 

návrh je potěšil. Ale když jsem se do toho dal, začaly se otvírat a s velkým boucháním zase zavírat dveře, jako by 

tam byla nějaká bouřka či zemětřesení. Manželé se pochopitelně vyděsili. Já jsem klidně pokračoval v modlitbě, už 

jsem si totiž zvykl na ďáblova divadélka. Další věcí, která manžele udivila, byly dveře do zahrady. Zaručeně je 

předtím neotevřeli, ale když jsme se k nim přiblížili, abychom je požehnali, našli jsme je otevřené. 

Byl v tom domě opravdu přítomen zlý duch? Po tom všem není taková diskuse namístě. 

Když jsem přijel do kláštera sv. Gerarda ve Wellingtonu, hned mě zavedli ke zdi, kde našli načmáraná nějaká 

satanská slova. „Věděli, že přijedete, otče,“ řekl mi jeden z organizátorů. Nebyl jsem takovým chováním ani trochu 

poctěn, ale určitě mi to nezabránilo v úsilí pokračovat ve svém poslání. 

 

DLOUHO JSME SE ZA VÁS MODLILI (IRSKO) 

V roce 1978 mě vyhledala skupina mladých z maltského charismatického hnutí a zvali mě, abych s nimi jel 

na konferenci katolických charismatiků do Dublinu v Irsku. 

Tou dobou jsem byl provinciálním představeným františkánů minoritů na Maltě. O pozvání jsem vlastně ani 

neměl zájem, ale ti mladí na tom trvali. Dokonce se nabídli, že mi zaplatí cestu. Řekli, že potřebují kněze, který by 

je doprovázel (později jsem se dozvěděl, že s nimi jeli i jiní kněží). Takže jsem se dal nachytat… a nakonec jsem 

souhlasil, že pojedu. 

Konference se účastnilo kolem dvaceti pěti tisíc lidí, z toho osm set kněží a dva tisíce řeholnic. Byli tam 

všichni důležití lidé z charismatické obnovy. Mimo jiné aktivity jsme měli pracovní skupiny organizované pro různé 

kategorie lidí. 

Dostal jsem se do malé skupinky dvanácti kněží, vedené irským knězem, který se začal každého z nás ptát, 

proč jsme na konferenci přijeli. Pokládal jsem tuto otázku za dost banální i vzhledem k tomu, že jsme všichni byli 

kněží v určitém postavení. Přiznám se, že mě ta otázka podráždila. 

V té době jsem byl také profesorem teologie na Institutu pro zasvěcené osoby, který se jmenuje I.N.S.E.R.M. 

(Institutum Nationale Studiorum Ecclesiasticorum Religiosorum Melitensium). 

Kněz, který by mohl mít podle mého odhadu přibližně osmdesát let, odpověděl: „Přišel jsem objevit ve svém 

životě Ježíše.“ 
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„Tak to je super!“ říkal jsem si. „Jestli ho doteď neobjevil, kdy ho objeví?“ 

Další odpověděl: „Přišel jsem, abych se obrátil.“ Začal jsem se v duchu ptát: „Co to má všechno znamenat? 

Copak potřeboval jet do Irska, aby se obrátil?“ Po pravdě řečeno, z jejich odpovědí jsem byl zmaten. 

Měl jsem odpovídat skoro poslední a chtěl jsem dát dobrou, smysluplnou odpověď. Tak jsem jim řekl: „Jsem 

teolog a vyučuji teologii. Přijel jsem, abych měl aktuální informace o dění v církvi, hlavně prostřednictvím laiků.“  

Myslel jsem si, že to je kvalitní odpověď, ale irský kněz, který skupinu vedl, mě ihned bez vysvětlení vybídl: 

„Otče, klekněte si, musíme se pomodlit za vaše obrácení.“ 

Připadal jsem si úplně vyvedený z míry, když jsem se ocitl na kolenou obklopený ostatními kněžími, kteří se 

modlili za mé obrácení. Jakmile jsem se po setkání naší pracovní skupiny vrátil k mým mladým, všimli si, že se 

se mnou něco děje, že jsem vykolejený. Neměl jsem chuť vyprávět jim, co se přihodilo. Velmi na mě však naléhali, 

a tak jsem se jim musel se vším přiznat. Jeden z nich byl natolik upřímný, že mi řekl: „Otče Eliasi, právě kvůli tomu 

jsme vás sem vzali. Dlouho jsme se modlili za vaše obrácení. Bůh nakonec naše modlitby vyslyšel.“ 

Gratuluju! Zdá se, že všichni kromě mě viděli, že potřebuji obrácení. Ale musím přiznat, že modlitby těch 

kněží mě změnily! 

pokračování příště 
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