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Prožíváme zvláštní dny. Oslavy příchodu 

věrozvěstů na naše území zaplnily náš mediální 

a liturgický prostor až po okraj. A je to dobře, je to 

opravdu významné výročí s velkým dosahem. Proto 

i toto poslední předprázdninové číslo Tam&Tamu je 

ve velké části věnováno těmto světcům a jejich 

odkazu.  

Přemýšlel jsem o tom, jestli obsah těchto dnů 

zasahuje i do našeho osobního života. Někdy se zdá, 

že je působení Cyrila a Metoděje spíše obrovský 

materiál pro vědce, historiky, znalce písemnictví či 

dějin kultury... Pořád slyšíme o jejich přínosu 

pro stát, národ, vzdělanost, politické dění... 

A pro mne ...? Pomohly tyto oslavy nějakým 

způsobem mé víře či mému osobnímu životu? 

Za sebe mohu říci, že ano. Cyril a Metoděj se 

mi letos stali blízkými. A ani ne tak kvůli jejich 

neuvěřitelnému osobnímu výkonu či dosahu jejich 

mise. Oslovila mne jejich nádherná bratrská láska, 

opravdové duchovní přátelství, které dává sílu 

k nemožnému. Hlavně však ke mně promluvila jejich 

vytrvalost v díle, přímo neuvěřitelná neúnavnost 

v dobrém záměru. Kdo by to nevzdal při tolikerých 

překážkách a těžkostech... Kdo by se nenechal 

znechutit odporem, nepřátelstvím, nepochopením, 

která zažili? Oni to dokázali, a vyplatilo se to, 

přineslo ovoce.  

Podporu spřízněné duše a ctnost vytrvalosti. 

O tyto dva dary prosím Cyrila a Metoděje pro sebe. 

Vím, jak často je potřebuji. A myslím si, že oni mne 

chápou. Oni dobře ví,  jak jsou tyto věci potřebné 

každému na cestě životem a jak pomáhají 

v uskutečňování dobra.  

O co prosíš Cyrila a Metoděje ty? V čím jsou 

ti blízcí či sympatičtí? Ptejme se třeba takto. Snad je 

to způsob, aby se nám tito světci stáli díky letošním 

oslavám životními vzory a přáteli.  

Přeji krásné prázdniny, dovolené, letní dny... Další 

číslo TamTamu bude až v září. Posílám všem 

na tento čas požehnání.  

P. Slawomir Sulowski 

1. červenec - 13. neděle v mezidobí 

3. červenec - svátek Tomáše, apoštola 

O sv. Tomáši se zmiňuje jen Janovo evangelium, 

ostatní zprávy o jeho životě nejsou věrohodné. Hlásal 

evangelium v oblasti Sýrie. 

5. červenec - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a 

Metoděje, biskupa 

Oba pocházeli ze Soluně a nějaký čas působili jako 

misionáři u Chazarů na Krymu. Přeložili 

bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského 

jazyka a r. 863 přišli na pozvání knížete Rostislava na 

Velkou Moravu. Zastávali názor, že lidé mají právo 

slyšet Boží slovo ve svém mateřském jazyce.  

Cyril zemřel r. 869 a byl pohřben v bazilice 

sv. Klimenta v Římě, Metoděj zemřel r. 885 a byl 

pohřben na velkomoravském Velehradě. Papež Jan 

Pavel II. je 31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony 

Evropy. 

7. červenec - 14. neděle v mezidobí 

11. červenec - svátek sv. Benedikta, opata, patrona 

Evropy 

Narodil se kolem roku 480 ve střední Itálii. Po 

studiích odešel do hor, kde žil jako poustevník. 

V okolí založil dvanáct malých klášterů. Po třech 

letech přesídlil se skupinou mnichů na Monte 

Cassino, kde založil klášter a sepsal řeholní pravidla. 

Tato řehole se stala základem západního mnišství. 

14. červenec - 15. neděle v mezidobí 

15. červenec - památka sv. Bonaventury, biskupa 

a učitele církve 

Žil ve 13. stol., přednášel filozofii a teologii v Paříži, 

byl generálním představeným řádu františkánů. Vedle 

sv. Tomáše Akvinského je považován 

za nejvýznamnějšího teologa středověku. 

21. červenec - 16. neděle v mezidobí 

22. červenec - památka sv. Marie Magdaleny 

Pocházela z Magdaly. V evangeliu je uváděna jako 

první mezi ženami, které doprovázely Ježíše a jeho 

učedníky. Spolu s Pannou Marií stála pod Ježíšovým 

křížem a byla u jeho pohřbu. V neděli časně ráno 

přišla s ostatními ženami k prázdnému hrobu, setkala 

se se vzkříšeným Kristem a podala zprávu 

učedníkům. Západní liturgie ji ztotožňuje s Marií, 

sestrou Lazara a Marty a nejmenovanou hříšnicí 

u stolu ve farizeově domě. Východní liturgie tyto tři 

ženy důsledně rozlišuje. 
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23. červenec - svátek sv. Brigity, řeholnice 

Žila ve 14. století ve Švédsku. Porodila osm dětí, 

mezi nimi i budoucí sv. Kateřinu Švédskou. Měla 

mystické zážitky a vidění, které popisuje ve svých 

spisech. 

25. červenec - svátek sv. Jakuba, apoštola 

Je často uváděn se svým bratrem, apoštolem Janem. 

Oba byli rybáři a jejich otec se jmenoval Zebedeus a 

matka Salome, která patřila do skupiny žen, které 

provázely učedníky. Zemřel jako první z apoštolů. 

Herodes Agrippa ho dal o Velikonocích roku 44 

v Jeruzalémě popravit mečem. V 9. století byl 

v dnešním Santiagu de Compostella objeven jeho 

hrob. Chrám postavený nad jeho hrobem se stal 

jedním z největších světových poutních míst. 

26. červenec - památka sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 

Písmo sv. jejich jména neuvádí, známe je pouze ze 

starobylé tradice sahající do 2. st. 

27. červenec - památka sv. Gorazda a druhů 

Žáci sv. Cyrila a Metoděje. Gorazd byl 

sv. Metodějem určen za svého nástupce. Další zprávy 

o něm jsou nevěrohodné. Jeho druhové se po vyhnání 

z Moravy uchýlili do Bulharska, kde založili 

středisko slovanské bohoslužby. 

28. červenec - 17. neděle v mezidobí 

29. červenec - památka sv. Marty 

Byla to sestra Lazara a Marie. V evangeliu je ještě 

zmiňována při vzkříšení bratra a v sobotu před 

Květnou nedělí při hostině Šimona Malomocného. 

Její památku začali slavit františkáni od roku 1262. 

31. červenec - památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

Narodil se r. 1491 ve Španělsku. Byl vojákem, utrpěl 

však těžké zranění a poté u něho došlo k hluboké 

proměně. R. 1534 založil Tovaryšstvo Ježíšovo a v r. 

1537 byl v Benátkách vysvěcen na kněze. Jeho dílo 

„Duchovní cvičení“ je aktuální i v současnosti. 

Zemřel r. 1556, v r. 1622 byl prohlášen za svatého. 

1. srpen - památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa 

a učitele církve 

Narodil se r. 1696 u Neapole. Pocházel ze šlechtické 

rodiny. Po vysvěcení na kněze (1726) začal působit 

mezi nejnižšími lidovými vrstvami v Neapoli a 

v okolí a 1732založil kongregaci Nejsvětějšího 

Vykupitele (redemptoristů). Jako biskup se staral 

především o zdokonalení kněží a o lidové misie. 

Zemřel 1787, 1839 byl prohlášen za svatého, 1871 za 

učitele církve a 1950 za patrona zpovědníků a 

moralistů. 

4. srpen - 18. neděle v mezidobí 

6. srpen - svátek Proměnění Páně 

Svátek soustřeďuje pozornost na Kristův královský 

majestát a na naše budoucí oslavení. Na Východě se 

slavil už od 5. století, na Západě porůznu od 

9. století, jako všeobecně závazný byl zaveden v roce 

1457 po odražení tureckých vojsk u Bělehradu. 

Dnešní den je výročním dnem posvěcení baziliky 

na hoře Tábor, která je od 3. století ztotožňována 

s horou, o níž se mluví v evangeliích. 

8. srpen - památka sv. Dominika, kněze 

Narodil se kolem r. 1170 ve Španělsku. Po studiu se 

stal kanovníkem v Osmě (1195). Z pověření Inocence 

III. se snažil přimět albigenské kathary v jižní Francii 

k jednotě s katolickou církví. Několikrát se měl stát 

biskupem, ale dával přednost své misijní činnosti. 

V roce 1215 položil v Toulouse základy řádu 

kazatelů – dominikánů. Měli slovem i osobním 

příkladem a životem v chudobě hlásat návrat 

k evangeliu. Základem jejich řeholních pravidel se 

stala řehole sv. Augustina. Zemřel v Bologni 6. 8. 

1221. Za svatého byl prohlášen v roce 1234. 

9. srpen - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 

panny a mučednice, patronky Evropy 

Edith Stein se narodila 1891 jako dcera židovských 

rodičů ve Vratislavi. Při studiu filozofie dlouho 

hledala cestu od pouhého racionalismu k víře v Boha, 

až se dopátrala Boží pravdy a r. 1922 byla křtem 

přijata do katolické církve. V roce 1933 se stala 

karmelitkou a přijala jméno Benedikta od Kříže. 

Protože v Německu zesílilo pronásledování Židů, 

přijaly ji do svého konventu karmelitky 

v holandském Echtu. Odtamtud byla odvezena 

do koncentračního tábora v Osvětimi a asi 9. 8. 1942 

usmrcena v plynové komoře a spálena. Papež Jan 

Pavel II. ji r. 1998 prohlásil za svatou a v r. 1999 

spolu se sv. Brigitou Švédskou a Kateřinou Sienskou 

za spolupatronku Evropy. 

10. srpen - svátek sv. Vavřince, mučedníka 

Zpráva o jeho mučení je protkána pozdějšími 

legendárními prvky, ale už ze 4. století je doloženo, 

že mu jako arcijáhnovi papeže Sixta II. byla svěřena 

péče o hmotný majetek a charitativní činnost církve 

v Římě, a také to, že před smrtí byl mučen ohněm. 

Tam, kde byl 10. 8. 258 pohřben, dal Konstantin 

Veliký postavit baziliku. Dnešní bazilika na témže 

místě je jednou z pěti římských patriarchálních 

bazilik. 

11. srpen - 19. neděle v mezidobí 
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14. srpen - památka sv. Maxmiliána Marie 

Kolbeho, kněze a mučedníka 

Pochází z Polska a narodil se r. 1894. Při vstupu 

k minoritům dostal jméno Maxmilián. Po zatčení r. 

1941 se stal vězněm v Osvětimi. Zde nabídl svůj 

život za spoluvězně a otce rodiny, což znamenalo 

rozsudek smrti hladem. Po 21 dnech v bunkru smrti 

ho věznitelé usmrtili fenolovou injekcí. 

15. srpen - slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Když papež Pius XII. prohlásil za článek víry, že 

po skončení života „byla neposkvrněná Matka Boží 

vzata s tělem i duší do slávy nebeské“, potvrdil tím 

to, co křesťané už odedávna věřili a společně 

oslavovali dnešního dne při bohoslužbách. 

V Jeruzalémě se slavil dnešní den už v 5. století, od 

6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7. 

století se začíná slavit v Římě. V pozdějších staletích 

se stává nejčastějším titulem mariánských kostelů.  

18. srpen. - 20. neděle v mezidobí 

20. srpen - památka sv. Bernarda, opata a učitele 

církve 

Narodil se roku 1090 ve Francii. V roce 1111 opustil 

rodné šlechtické sídlo a spolu se svými čtyřmi bratry 

vstoupil do cisterciáckého kláštera v Citeaux. 

Z pověření opata zbudoval nový klášter v Clairvaux 

(1115) a stal se tam opatem. Miloval klášterní 

samotu, ale pro dobro církve ji nejednou neváhal 

opustit a zasáhnout do veřejného dění. Zanechal 

mnoho spisů o duchovním životě a vynikal velikou 

úctou k Panně Marii. Jeho kázání o Písni písní patří 

ke skvostům křesťanské mystické literatury. Zemřel 

20. 8. 1153 v Clairvaux. V roce 1174 byl prohlášen 

za svatého a roku 1830 za učitele církve. 

21. srpen - památka sv. Pia X, papeže 

Pocházel z Itálie. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. 

Ve 49 letech se stal biskupem v Mantově a po 9 

letech patriarchou Benátek. R. 1903 byl zvolen 

papežem. Na Petrově stolci zůstal věren svým 

zásadám včetně života v chudobě. S heslem 

„Všechno obnovit v Kristu,“ usiloval o reformy. 

Kléru zakázal nežádoucí angažování v politice a 

žádal po něm větší nasazení pro svěřené duše. Svůj 

život nakonec obětoval za milióny lidí umírajících 

v 1. světové válce. 

22. srpen  - památka Panny Marie Královny 

Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující 

lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna 

titulem Královny. V roce 1954, kdy se slavilo sté 

výročí prohlášení článku víry o neposkvrněném 

početí Panny Marie, stanovil Pius XII., aby se 

v poslední květnový den konala liturgická oslava 

Panny Marie Královny. Přenesením této památky na 

osmý den po slavnosti Nanebevzetí se má zdůraznit 

jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost. 

24. srpen - svátek sv. Bartoloměje, apoštola  

Jméno Bartoloměj uvádějí evangelia Mt, Mk, Lk a 

Skutky apoštolů. Pravděpodobně je totožný 

s Ježíšovým učedníkem Nathanaelem, o němž Janovo 

evangelium říká, že pocházel z Kány Galilejské, 

a jmenuje ho mezi apoštoly, kterým se Ježíš zjevil 

po svém zmrtvýchvstání; jeho setkání s Ježíšem 

zprostředkoval apoštol Filip (Jan 1, 45-51). Podle 

Eusebia hlásal evangelium v Indii a v Arménii, kde 

také podstoupil mučednickou smrt, když z něho 

zaživa sedřeli kůži.  

25. srpen - 21. neděle v mezidobí 

27. srpen - památka sv. Moniky  

Narodila se kolem roku 331 v křesťanské rodině v 

 dnešním Alžírsku. Provdala se za pohanského muže 

Patricia a svou mírností a trpělivostí dosáhla toho, že 

její muž rok před svou smrtí přijal křest. 

Nejradostnějším dnem v jejím životě byl 24. duben 

387, kdy její syn Augustin přijal křest. Zakrátko 

potom zemřela. 

28. srpen - památka sv. Augustina, biskupa a 

učitele církve 

Pocházel z Afriky, kde se narodil sv. Monice. Prožil 

neklidné mládí s pochybnými názory i mravy a 

dosáhl velké vzdělanosti. Ve 33 letech se za přispění 

modlitby matky stal v Miláně křesťanem. Vrátil se do 

africké vlasti, aby vedl život kajícníka. Byl zvolen 

biskupem v Hippo, spravoval svoji diecézi. Kázal, 

psal spisy, kterými současně bojoval proti soudobým 

bludům a objasňoval víru. Zemřel v 76 letech. 

29. srpen - památka umučení sv. Jana Křtitele 

O umučení předchůdce Páně podává zprávu 

evangelium Matoušovo a Markovo. Josef Flavius 

píše, že se to stalo v tvrzi Machaerus, kde měl 

Herodes Antipas královský palác. Podle staré tradice 

přenesli Janovi učedníci jeho mrtvé tělo 

do samařského města Sebaste a uložili ho na místě, 

kde byla v 1. polovině 4. století zbudována bazilika. 

Zdá se, že památka předchůdce Páně, slavená 

v Jeruzalémě už v 5. století kromě slavnosti Narození 

také dnešního dne, byla výročím posvěcení této 

baziliky. Během 6. a 7. století se rozšířilo slavení této 

památky na Východě i na Západě s názvem Umučení 

nebo Stětí sv. Jana Křtitele. 
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10. PEKAŘOVSKÁ POUŤ 
 

16. – 18. 8.2013 (pátek – neděle) 
 

HLAVNÍ PROGRAM POUTI: 

sobota 17.8.2013  Pekařov 

8:00 – 10:30  požehnání v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách  

a pěší pouť do Pekařova 

11:00 – 19:00  kulturní program 10. Pekařovské pouti a  

IV. Mezinárodního setkání flašinetářů 

16:30 – 18:00   mše svatá spojená se slavnostním rozezněním nově zavěšeného zvonu 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

pátek 16. 8. 2013  Ruční papírna Velké Losiny a Hostinec Na Rychtě Hanušovice 

16:00 - 19:00   vystoupení flašinetářů  

sobota 17. 8. 2013 Hostinec Na Rychtě Hanušovice 

16:00 - 19:00   vystoupení flašinetářů  

neděle 18. 8. 2013  Ruční papírna Velké Losiny 

13:00 - 16:00  vystoupení flašinetářů 
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 Náš adoptovaný chlapec z Haiti  

Woldenson Thélusma 

aneb Haiti z více pohledů 

 

 

Jmenuje se Wondelson Thélusma, v roce 2013 oslavil devět roků a chodí 

do školy vybudované v oblasti Baie de Henne (Zátoce Slepic) na Haiti. 

Podle údajů, které o chlapci máme, se můžeme dozvědět, že si rád hraje, 

chtěl by být řidičem jak jeho otec, rád doma pomáhá, je drobný a štíhlý, 

jeho matka je obchodnice a zřejmě se o něj a další děti stará jen ona. 

Náš Wondelson je prostřední ze tří sourozenců. Jeho sestra Kathiana 

má 12 let a bratr Blandino 6 let. Rodina vlastní dům i nevelký pozemek 

a pěstuje rýži a fazoli. Kdyby někdo chtěl zapátrat na mapě, odkud že 

chlapec vlastně přesně pochází, nechť si zadá tuto adresu: Carrefour 

Bassin 78, Gonaives. 

 

S myšlenkou adopce na dálku dítěte z Haiti přišla v roce 2010 

skupina dětí (7. – 9. třída) z katecheze. Adopce na dálku Woldesona Thélusmy byla zahájena v dubnu 2010. Každý 

rok farnost Šumperk přispívá na potřeby spojené se vzděláváním chlapce částkou 6 500,- Kč. Při benefiční akci ve 

společenském středisku Sever, kterou připravily děti ze šumperské farnosti v březnu 2011, se vybralo 9 000,- Kč. 

Po zaplacení nájmu společenského střediska a příspěvku na adopci na období duben 2010 – duben 2011 zůstalo na 

další období 2 000,- Kč. V roce 2012 se na farní pouti v rámci benefičního prodeje vybrala částka 6 500, kterou se 

uhradila adopce na období duben 2011 – duben 2012. I za období duben 2012 – 2013 naše farnost zaplatila 

příspěvek na adopci ve výši 6500,-. Z benefičního prodeje palačinek, který zorganizovala v březnu 2013 Scholička, 

se vytěžilo 1096,- Kč, z prodeje třešní, který na pouti iniciovala malá děvčata rovněž ze Scholičky (pod vedením 

Zuzky Havlíčkové) výtěžek činil 500,- Kč. Na podzim 2013 a na jaře 2014 chceme ještě uspořádat další benefiční 

programy, abychom takto získali další prostředky na úhradu adopce. 

Mnohé napadne, že daleko jednodušší by bylo peníze vybrat třeba přímo v kostele. Význam benefičních 

programů však sahá někam dál – záměrně do nich zapojujeme děti a mládež, kteří do benefice přispívají jak svými 

nápady, tak připravenými programy či vlastnoručně zhotovenými výrobky. Děti si prostřednictvím těchto akcí 

mohou uvědomit, že na mnohých místech naší Země žije spousta jejich vrstevníků, kteří nemohou ani studovat, ani 

se dosyta najíst. Pochopí tak lépe, že vzdělání není samozřejmostí, stejně jako pěkné oblečení, hračky či zařízený 

pokojíček. A že touto svou iniciativou mohou pomoci alespoň jednomu z chudých dětí, aby se mohlo vzdělávat. Je 

krásné, že většina peněz byla vybrána právě zásluhou těchto beneficí a prostřednictvím nápadů samotných dětí. 

Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. 

Leží spolu s Dominikánskou republikou na ostrově 

Hispaniola. Na rozdíl od sousedního státu však 

Haiti zůstává stále zemí velmi zaostalou – hlavně 

ekonomicky. Široce rozšířená nezaměstnanost 

postihuje asi dvě třetiny obyvatel v produktivním 

věku, většina nemá odborné vzdělání, země je 

závislá na dovozu, především z USA. Na Haiti žije 

více než 9,72 milionů obyvatel, z nichž 80% žije 

pod hranicí chudoby. I když porodnost na Haiti je 

poměrně vysoká - 3,07 narozených dětí na jednu 

ženu, dětská úmrtnost díky nedostatečné zdravotní 

péči dosahuje více než 7%. Výskyt AIDS rozšířený 

především mezi mladší populací způsobuje velký 

problém ve společnosti, asi 280 tisíc lidí je 
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infikováno virem HIV. Velkým problémem zůstává vysoká negramotnost, odhaduje se, že pouze přes 

53 % populace nad 15 let umí číst a psát. Této oblasti se nevyhýbají ani různé živelné katastrofy, z nichž 

nejničivější bylo zemětřesení v lednu 2010. Ztráty na životech dosáhly 222 000, dalších 300 000 lidí bylo zraněno a 

1 a půl milionu lidí zůstalo bez domova.  

Náš chlapec Woldelson Thelusma pochází z farnosti Baie de Henne, kterou v letech 2005 – 2010 spravoval 

český misionář P. Roman Musil OMI. Od roku 2011 je zde správcem haitský kněz P. Rodolphe Baltazar OMI. 

Ve spolupráci s P. Musilem a jeho farností byla Arcidiecézní Charitou v Olomouci realizována celá řada dalších 

projektů. Kromě projektu „Adopce na dálku“ ACHO zorganizovala např. projekty „Čistá voda pro Baie de Henne“, 

dostavbu ZŠ „Střecha nad hlavou“ a další. V současné době podporuje více než polovinu dětí navštěvujících farní 

školu Sainte Maria Goretti (kterou navštěvuje i náš Woldelson) a celou řadu žáků vyšších ročníků jiných škol 

v Baie de Henne. Několik nadaných žáků z Baie de Henne je podporováno také na středních školách v Gonaives 

či Port au Prince. S ACHO spolupracuje od roku 2007 rovněž Řád Panny Marie Neposkvrněné na Haiti. Původním 

záměrem bylo podpořit co největší počet farností po celé zemi. Vzhledem k obtížné komunikaci a velmi 

komplikované logistice na Haiti byl však celkový počet omezen na 4 farnosti v oblasti Les Cayes. Na Haiti rovněž 

působí Centrum Sv. Josefa, které se stalo partnerem ACHO v roce 2009. Centrum je institucí poskytující nejen 

vzdělání, ale i sociální služby. Čtyři indické sestry z řádu St. Joseph of Apparation se starají o školu pro 700 žáků, 

dále o nutriční centrum, šicí centrum a centrum pro hendikepované. Aktuálně podporuje Arcidiecézní charita 

Olomouc výstavbu nové „bezpečné budovy“ pro všechny návštěvníky i zaměstnance Centra. Původní prostory jsou 

v nevhodné lokalitě a nejednou byly 

zaplaveny. 

Jistě mnohé zajímá, co vše se v rámci 

projektu „Adopce na dálku“ hradí z ročního 

příspěvku 6 500,- Kč. Jsou to náklady na 

školné, školní pomůcky, povinnou školní 

uniformu, základní zdravotní péči a jedno jídlo 

denně. Cílem Adopce na dálku je umožnit 

dětem získat bezplatně základní vzdělání. 

Do Adopce jsou zařazeny děti z chudých 

rodin, které z finančních důvodů nemohou 

školu navštěvovat. Dárcem - adoptivním 

rodičem - může být jednotlivec, ale i rodina, 

škola či firma, také se může zapojit 

společenství, spolek, farnost aj.  

A jak to můžete udělat prakticky? 

Prvním krokem je stažení formuláře na stránkách http://www.acho.charita.cz/ nebo telefonický či písemný kontakt 

na Arcidiecézní charitu Olomouc. Zájemce pak vyplněný formulář doručí (e-mailem, poštou nebo osobně) 

na adresu Charity Olomouc. Poté je zájemci přiřazeno dítě, které si bude "adoptovat" Po uhrazení první platby 

dostanou zájemci bližší informace o podporovaném dítěti. Platbu je možnost rozdělit na více splátek – částka se 

může uhradit ročně, půlročně, nebo jinak – třeba čtvrtletně nebo měsíčně  

Úředním jazykem na Haiti je francouzština a kreolština a Vaše případné dopisy budou do těchto jazyků 

přeloženy. Adoptované dítě Vám napíše minimálně jednou ročně, „rodič“ dostane zprávu i o jeho školních 

výsledcích a také o tom, jak se projekt „Adopce“ vyvíjí. Koordinátorkou projektu Adopce na dálku®- Haiti je 

Bc. Irena Klimková, DiS, která Haiti často osobně navštěvuje a situaci v této zemi dobře zná. (tel.: 581 115 217, 

email: adopce@charita.cz ). 

Šumperská farnost není jistě jedinou farností, která se do projektu „Adopce na dálku“ zapojila. I mnoho 

jednotlivců či rodin má osobně adoptované dítě jak z Haiti, tak jiných lokalit (třeba z Ukrajiny, která je další zemí, 

kam směřuje humanitární pomoc Arcidiecézní charity Olomouc). Všem „adoptivním rodičům“ a těm, kteří adopci 

podporují i jiným způsobem, patří velký dík. 

Lenka Špatná 

(s využitím informací z webových stránek Arcidiecézní Charity Olomouc)  

http://www.acho.charita.cz/images/harp/dejme_dtem_nadji_adopce.pdf
http://www.acho.charita.cz/
mailto:adopce@charita.cz
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ 

CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY 
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com) 

 

... VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO ...  
 

Teď před sebou máme široký komplex: Duch 

svatý a církev. Kardinál Ratzinger spojuje ve svém 

Úvodu do křesťanství výklad o církvi a o Duchu 

svatém jako věci související a neoddělitelné. Přitom 

nejprve mluví o církvi. My začneme od praxe. 

Nejdříve se musíme dohodnout na obsahu našich 

slov. Věnujme se slovům „duch“ a „Duch svatý“. 

Písmo svaté mluví o Duchu svatém na řadě 

míst. Ve Starém zákoně spíš jako o Duchu či Duchu 

Hospodinově a až v Novém zákoně se o něm mluví 

jako o Duchu svatém, o tom, kdo byl poslán 

odcházejícím Ježíšem. Ducha svatého jako třetí 

božskou osobu Písmo přímo nedefinuje, ale 

předpokládá. V samotném Písmu je řada textů, které 

nás vedou k formulaci pravdy o Nejsvětější 

Trojici, ale není zde ani definice Nejsvětější Trojice 

ani vyčerpávající traktát o tom, 

jak vypadá život v Trojici. 

Určitým způsobem se zde mluví 

o vztazích mezi Otcem a 

Synem, Synem a Duchem a 

Otcem a Duchem. A když tyto 

vztahy chceme uchopit jako 

celek, tak to vyjádříme 

dogmatem o Nejsvětější Trojici. 

Termíny v Novém 

zákoně „Duch Ježíšův, Duch 

Boží, Duch svatý, Duch od Otce 

poslaný“ jsou jen různé termíny 

pro jednoho Ducha, kterého 

Ježíš slíbil a kterého poslal, aby 

provázel církev. 

Používáme-li na druhé straně termíny „duch, 

duchovní život, duchovní moc, duchovní síla“, pak 

tyto s křesťanstvím nemusí mít nic společného. 

Nejsme-li si toho vědomi, pak se stává, že člověk 

nazývá věci nepravými jmény a dělá nesprávné 

závěry. Mnohdy dnešní člověk nevidí také rozdíl 

mezi věcmi duchovními a duševními. Dále je třeba 

konstatovat, že tu je jistá kategorie lidí, kteří se 

považují za odborníky ve věcech duchovních a 

k duchovnímu životu se snaží dojít svými vlastními 

schopnostmi, 

konáním, přirozenou 

cestou – to je oblast mnohdy hraničící s okultismem 

nebo přímo okultismus. U nás je tato oblast spojena 

se jmény Weinfurter, Čapek..., kteří se zabývali 

„přirozenou mystikou“, tj. tím, jak by člověk vlastní 

silou došel k poznání věcí duchovních. Tato snaha se 

opírá pouze o lidské schopnosti. Existuje tedy řada 

gnostických proudů, které se zabývají duchovnem, 

do kterého většinou zahrnou i Boha, ale chybí tu víra 

ve vykoupení a Ducha svatého jako dar daný 

člověku. Je nutné si uvědomit, jestliže se používá 

výrazů „duch, duchovní“, tak jsou tady dva základní 

přístupy. Přístup, kdy člověk hledá tyto věci 

vlastními silami, nebo kdy je obdarován z Boží 

strany. Přitom ve společnosti, která si zakládá na 

lidské autonomii, je první přístup 

silně favorizován. Proto po pádu 

komunismu přibylo tolik lidí 

zajímajících se o „duchovno“, 

zatímco počet křesťanů spíše 

stagnuje. Pro člověka, který chce 

být ryze autonomní, je magie - 

ovládnutí „zákulisí“ k vlastnímu 

užitku - velice přitažlivá. To není 

křesťanská cesta. My dostáváme 

Ducha svatého k tomu, abychom 

byli k užitku Bohu a ne abychom 

měli o jeden skvělý nástroj víc a 

dělali na světě to, co bychom 

chtěli. Tolik k vymezení 

prostoru, kde se pohybujeme, k rozlišení toho, co je 

křesťanské a co křesťanské není (přitom toto nemusí 

být vše špatné). Je třeba poznamenat, že striktní 

odsouzení nekřesťanského jako špatného je 

zjednodušování a všechna zjednodušování ubíjejí 

pravdu. 

Nyní tedy k prvé části našeho tématu – věřím 

v Ducha svatého. Začneme nikoli popisem letnic, ale 

tím, co předcházelo. Lukášovo evangelium a Skutky 

apoštolů mají jednoho autora a dějově na sebe 

navazují. 

http://www.fatym.com/
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První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu 

svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu; jim také po svém umučení 

mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u 

stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne 

slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ Ti, kteří byli s ním, 

se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, 

kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky 

v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat 

vzhůru a oblak jim ho zastřel. (Sk 1, 1 – 9) 

Když se na začátku knihy Skutků Ježíš loučil 

s učedníky, tak se ho ptali, jestli obnoví království. 

Co to znamenalo království v Izraeli? Především šlo 

o obnovení řádu, ve kterém má hlavní slovo Bůh, 

nikoliv pohanský římský císař. Přesto Ježíš 

neodpovídá kladně. Jeho odpověď jde jinou cestou. 

„Naplní se Otcovo zaslíbení.“ A jaké je to zaslíbení? 

Najdeme ho u proroka Joela: „A stane se 

v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha 

na všechny lidi ...“ (Sk 2, 17, srov. Jl 3, 1). Toto bylo 

slíbeno, toto se děje. Nepřichází tedy čas nového 

království, tak jak si to apoštolové představovali, 

ale přichází doba, kdy je dán Duch. Ježíš odchází 

k Otci a posílá Ducha Utěšitele – Parakleta, tedy 

zastánce, posilovatele (viz J 16, 7 - 15). Duch je dán 

apoštolům a působí i všude dál, kde, to nejsme 

schopni plánovat, to záleží jen na Bohu. Duch tedy 

působí v Kristových učednících, ale nejen v nich. 

Veškeré působení učedníků je vázáno na vybavení 

Duchem. Apoštolové sice chodili s Ježíšem, viděli 

jeho skutky, viděli ho vzkříšeného, ale to by k hlásání 

evangelia nestačilo. Proto Bůh posílá svého Ducha, 

aby je pomazal. Uvědomme si, že sv. Pavel nebyl 

svědkem Kristova vzkříšení, byl ale vybaven 

Duchem. 

Chce-li někdo vědět víc o působení Ducha 

svatého v církvi, tak ať si nejdřív přečte několikrát 

Skutky apoštolů. Ve Skutcích je vidět, jak první 

křesťané výrazně vnímali toto vybavení Duchem 

Božím. Byla to vlastně jediná výbava, kterou do 

života měli. Tady je třeba být na pozoru, abychom 

my, kteří jsme vybaveni technikou a různými 

„lidskými“ prostředky, nezapomínali na jedině 

potřebné vybavení Duchem. Když se mluví o Duchu 

svatém, je v povědomí lidí hlavně popis dne letnic. 

Ale to není jediné působení Ducha. Jak dále 

ve Skutcích čteme, Petr učí v Jeruzalémě, kde Ježíše 

ukřižovali, tedy hlásá Ježíše vzkříšeného na stejném 

místě, což je z lidského hlediska holý nesmysl a 

přesto má úspěch. Petr a Jan uzdravují chromého 

(jednají v síle Ducha), v důsledku toho stojí před 

veleradou a tu „uzemní“ neoddiskutovatelnou 

pravdou, že Boha je třeba poslouchat více než lidi 

atd. 

Je třeba mít dva pohledy na Ducha. Jako na 

toho, který vybavuje můj křesťanský život a na toho, 

kdo tvoří církev. Vezměme nyní první pohled. 

Křesťan, který chce plnit Boží vůli jen vlastními 

silami, nemůže být úspěšný. Jak píše sv. Pavel, 

v takovém případě jsme odsouzeni Zákonem. Bez 

Boží milosti nemůžeme splnit Boží zákon. 

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši neboť zákon Ducha, který vede k životu 

v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: 

Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, a 

aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. Ti, 

kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je 

duchovní (Ř 8, 1 – 5) 

Mezi ty, kdo žijí podle těla, nesmíme řadit 

jen opilce, „přežírače“ a smilníky, ale také ty, kdo 

jsou obráceni jen na svět a na sebe, žijí pouze ze 

svých lidských schopností. Takoví se nemohou líbit 

Bohu. Žít podle Ducha pak znamená novou kvalitu 

života, ne „vznášení se nad zemí“. A jak je na tom 

křesťan? Duch sv. je nejenom podmínkou,  

ale i neodlučitelnou součástí života křesťana. „Kdo 

nemá Ducha Kristova, ten není jeho,“ to je jasná 

formulace. Dále si musíme uvědomit, že s Duchem 

svatým se nedá manipulovat. Ducha svatého 

dostáváme při křtu a konvertita se s ním poprvé 

setkává, když uvěří. Tedy věříme-li, dostáváme 

Ducha, ale není to jen produkt naší víry, Ducha sv. 
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dostáváme od Boha. Jestliže je Kristus svým Duchem 

v nás, pak jsme sice lidé smrtelní, ale Duch Boží nám 

dává život, protože jsme ospravedlněni (srov. Ř 8, 

10), on nás převádí do věčného života. Nejsme tedy 

odkázáni sami na sebe, Duch Boží nás oživuje a dává 

nám podíl na vzkříšení. V listě je dále psáno, že 

pomocí Ducha „umrtvujeme skutky těla“. Co to 

znamená? Znamená to dávat Duchu sv. více místa 

v našem životě než svému lidskému já. 

Věcí zásadní důležitosti, která nás křesťany 

odděluje od jiných, třeba v zásadě ušlechtilých a 

případně i religiózně založených, lidí - nekřesťanů, je 

to, že pokud jsme se dostali k jádru víry, pak žijeme 

ve světě jako lidé obdarovaní, nikoliv jako lidé pouze 

sami produkující. Lidé dnes touží mít nezávislost, a 

proto se bojí být závislí na Bohu, snaží se o vlastní 

autonomii. Ale cesta závislosti na Bohu, vedoucí k 

obdarování, znamená cestu nezranitelnosti. Lidmi je 

však málo chápána, a proto málo přijímána. Každá 

jiná cesta je velmi zranitelná. Závislost na Bohu je 

naproti tomu závislostí na někom, kdo je mocný, 

bohatý a věrný. Pokud ovšem Boha takto nepoznám, 

pak se na Ducha sv. nespolehnu. K důvěře 

samozřejmě člověk dochází životní praxí. Každý 

ve svém životě prožíváme vlastní „vyvedení 

z Egypta“, které přitom někdy ani nemusí 

vést „pouští“. Když tedy budeme znát celou teologii, 

ale přitom nebudeme důvěřovat Hospodinu a žít 

v závislosti na něm, nemůžeme o tom všem druhým 

ani svědčit, ani je tomu učit. Žít z Ducha se může 

každý naučit jen ve vlastním životě víry. 

pokračování příště 

 

 

Křesťanská rodina u Mnichova hledá od října věřící au-pair dívku 
 

Máme tři děti a v říjnu čekáme další dvě. Otec rodiny je Němec a matka Brňačka. Nejstarší Jessi je usměvavá, 

lidi milující holčička s lehkým mentálním postižením, kterou si člověk hned oblíbí. Dvojčata Olivia a Christian jsou 

velice živé a hravé děti, které si člověk taktéž hned zamiluje. Nikdy jsme au-pair dívku neměli, ale věříme, že Pán nám 

pošle toho pravého člověka. 

Tvůj den by vypadal následovně: Ráno v 8.00 bys oblékla děti a zavedla je do školky. Potom bys měla čas na 

kurzy němčiny či jiné kurzy, kterých je tu celá škála (sportovní, kulturní…) nebo na svoje zájmy. Případné kurzy 

bychom Ti hradili my. Ve 13.00 bys vyzvedla děti ze školky a Jessi ze školy a společně bychom obědvaly. Odpoledne 

bys  mi pomáhala s třemi staršími dětmi (jít s nimi ven, přečíst jim knížku, atd). Pokud bych se zrovna já věnovala 

starším, tak ty bys chvíli pochovala miminka. Také budu potřebovat Tvoji pomoc s lehkými domácími pracemi (udělat 

dětem snídani, dát nádobí do myčky, vyklidit myčku, dát prát a pověsit prádlo - neboj, nežehlíme! - poklidit suché prádlo 

do skříně). Při mnoha činnostech by Ti nejstarší Jessi pomáhala - pomáhá ráda a byl by to i Tvůj úkol, vést ji k 

samostatnému provádění některých domácích prací. (např. poklidit stůl, zamést a třídit ponožky už umí). Od 18.00 hodin 

bys měla volno. Víkendy budeš mít volné rovněž. Kdybys  v nouzové situaci pracovala déle než 6 hodin denně, budeš 

mít v jiný den o patřičný čas volna navíc..  

Dostaneš od nás měsíční kapesné ve výši 260 Euro. Budeme Ti platit zdravotní pojištění, kurzy němčiny 

(znalost němčiny není podmínkou, tu se naučíš zde a děti česky rozumí) či případné jiné kurzy a dále měsíční jízdenku 

po Mnichově. Uhradíme Ti rovněž cestu k nám i zpět. Zkušební doba pro obě strany je dva měsíce. 

Městečko Unterschleißheim je spojeno s Mnichovem městskou dopravou a je zde nadstandardně vybudovaná 

infrastruktura. Je tu aktivní farnost s vyhlášeným sborem a spoustou akcí pro mladé. I Mnichov sám nabízí nesčetné 

možnosti duchovně zaměřených akcí a různých společenství. Pakliže ráda zpíváš, Mnichov má něco přes 500 sborů 

všech hudebních zaměření! Pokud jsi milovníkem zeleně, tak Mnichov je to pravé místo, neboť je nejzelenějším 

velkoměstem v celé Evropě, oplývajícím rozlehlými parky a zahradami. 

Pokud chceš s námi strávit jeden rok svého života a zároveň poznat život v tak kulturním městě jako je 

Mnichov, dej vědět na jeden z následujících kontaktů: 

Familie Bloch, Fastlingerring 164, Unterschleißheim, 85716, Deutschland   veronika.bloch@googlemail 

nebo mobil do Česka na moji sestru Marii Sterzovou:  tel. 604 548 290  

mailto:veronika.bloch@googlemail
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SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 
Jihomoravský kraj vypisuje každoročně literární soutěž pro mládež s názvem Skrytá paměť Moravy. 

Téma letošního ročníku znělo: Pošli to dál! Za touto výzvou se skrývalo poselství, kladná hodnota nebo poznání, 

které má pro člověka nadčasový význam a předává se dalším pokolením. Inspirací pro poměrně složité zadání bylo 

letošní významné výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.  

V našem časopise přinášíme texty dvou chlapců šumperské farnosti, kteří se této soutěže zúčastnili. 

 

 

Ondřej Havlíček 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. 
 

1. listopadu, L.P. 862 

Těmito svatými slovy začínám a posvěcuji svůj deník. Jmenuji se Kyrzk a jsem knězem v hradisku velkomoravského 

knížete Rastislava. 

5. listopadu, L.P. 862 

Dnešní mše svatá byla příšerná. Dusná atmosféra se nedala vydržet. Lidé mi tam nemohou pokřikovat 

staroslověnsky. Jen latina (snad i řečtina a hebrejština) je určena k vykonávání bohoslužby. Pán přece nemůže 

poslouchat jejich nevhodný jazyk. Dnes se ale vše vyřeší. Rastislav musí vydat nový zákon! 

6. listopadu, L.P. 862 

Zešílel. Šel jsem k Rastislavovi včera s prosbou o vydání zákona o zákazu mluvit na mších jinak než latinsky. Myslel 

jsem, že okamžitě přikývne. Nestalo se! Naopak mi začal vyprávět, že na mších ničemu nerozumí a že chápe 

nespokojenost lidí. Řekl mi také, že se od projíždějících cizinců dozvěděl o velké vzdělanosti byzantského císaře 

Michala III. a že po tom, co jsem mu sdělil já, k němu okamžitě vyšle posly s dary a s prosbou o biskupa, který by 

přišel k nám, vytvořil písmo a kázal v té pohanštině, která se podle mě nehodí ani pro prasata! 

17. listopadu, L.P. 862 

Vyjeli. Již před třemi hodinami jsem na rozkaz Rastislavův požehnal poslům na dlouhou cestu, která je před nimi. 

Kéž by i přes požehnání nedojeli! Nechci, aby to vyznělo špatně, ale jestli přivedou nazpět kněze, který bude 

vykonávat bohoslužbu v této pohanštině, velmi se obávám, že nám dá Bůh pocítit svůj vztek! 

15. dubna, L.P. 863 

Dnes je Boží hod velikonoční. Škoda, že mi radost z Kristova vzkříšení zkazil návrat poslů od Michala III. Děsím se 

dne, kdy dorazí, jak jsme se dozvěděli, dva kněží ze Soluně. Jsou to prý dva velmi vzdělaní bratři. To určitě! Aby se 

sem nakonec nevrátilo uctívání bůžků a model. Byla by to ale Rastislavova chyba, ne moje. Já už udělal dost. A 

vděk? Nikde. 

21. května, L.P. 863 

Jsou tu. Dva zarostlí muži. V dnešním deštivém dni dorazili do našeho hradiska. Rastislav je chtěl zavést na 

hostinu, která pro ně byla přichystána, ale oni nedali jinak, než že se musí nejprve podívat do kostela a poděkovat 

za průběh cesty. Když jsem je vedl k chrámu, mluvil jsem s nimi samozřejmě jen latinsky. Ke cti těch dvou musím 

říct, že latinu ovládali bezpečně. Před oltářem poklekli a ten mladší, později jsem se dozvěděl, že se jmenuje 

Konstantin, vytáhl z kožené cestovní brašny knihu a začal z ní předčítat ve staroslověnštině. To je vážně nehorázné! 

Vždyť sotva přijeli! Okamžitě jsem je vyhnal z kostela. Ještě alespoň zítřejší mše bude v latině. V jazyce, který 

proudí z úst jako pramínek té nejčirejší borové mízy. V jazyce, který jako jediný dolétne až k uším našeho Pána 

Ježíše Krista! 

24. května, L.P. 863 

Už to začalo. Od doby, co přišli ti dva bratři, jmenují se Konstantin a Metoděj, nám nedojí krávy a slepice odmítají 

snášet. V tom mají jistě prsty oni. Rastislav si z toho ale nic nedělá a každý den s nimi dlouhé hodiny diskutuje o 

víře. Nepamatuji si, že by někdy přišel ke mně pro duchovní radu. Já to vydržím, ale co Bůh, nebude se hněvat? Jdu 

teď na večerní chvály a budu ho prosit o odpuštění. 

28. května, L.P. 863 

Dnes mám příšerné bolesti břicha. Bojím se o život. Co když mě zakleli ti dva? Vypil jsem už litr svěcené vody a 

bolesti se jen zhoršují! Rastislav dnes pustil k tajným státním dokumentům Cyrila a Metoděje, aby je převedli do 

staroslověnštiny. Co když nejsou podporováni jen peklem, ale také některou ze sousedních pozemských říší a 

špehují zde? Rastislav je tak neopatrný a pošetilý. Kéž bych měl sílu vstát z postele a prověřit je. Bůh mě nadále 

opatruj! 

 

29. května, L.P. 863 

Bolesti již povolují. Vypravil jsem se za Rastislavem, ale jeho osobní stráž mě nepustila do komnat, které obývá. 
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Řekli mi, že se radí s Metodějem, který je výborný stratég, o otázce ochrany velkomoravských hranic. Odešel jsem 

do kostela, abych se zklidnil, ale našel jsem tam Konstantina, jak učí mladé chlapce teologii. V hradišti již není 

místa, kde bych měl nějaký vliv. Už tu vlastně nemusím být. 

9. června, L.P. 863 

Plných sedm dní jsem ležel v bezvědomí. Našli mě večer ležet na podlaze a přenesli do mé komory. Celou dobu byl 

prý u mé postele vždy alespoň jeden ze soluňských bratrů. Byl to snad nějaký druh strategie? Chtějí mě oklamat a 

potom teprve zabít? Nebo jsem jen příliš podezřívavý? Nevím, ale cítím, že mě náš Pán asi brzy povolá do svého 

království - tak jako tak! 

11. června, L.P. 863 

POCHOPIL JSEM! 

12. června, L.P. 863 

Včera jsem zvládl napsat jen ta dvě slova. Byl jsem tak vysílen, že jsem nemohl téměř zvednout ruku, ale z čisté 

radosti jsem napsal alespoň to. Prostřednictvím skromnosti, ochoty, víry a především obrovské lásky Cyrila a 

Metoděje ke všem a po včerejších dlouhých diskusích s nimi konečně chápu, že to já jsem se choval jako pohan, 

když jsem si myslel, že kvůli nim nedojí krávy, slepice odmítají snášet a že na obranu proti jejich kletbám musím pít 

svěcenou vodu. Domníval jsem se, že se na nás bude Bůh hněvat kvůli užívání staroslověnštiny při liturgii. Byl jsem 

tak hloupý a pyšný! Už chápu, že Bůh není jakýsi přísný dozorce a že při liturgii je velmi důležité, aby jí lidé 

rozuměli. Již nemám sil, dopíšu to zítra. 

13. června, L.P. 863 

Nedopíšeš Kyrzku. Zemřel jsi včera ve večerních hodinách. Vše jsi pochopil a odešel jsi s klidem. Metod i já za tebe 

prosíme Boha. I ty pros za nás. Ať zde naposledy zazní tvé: 

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. 

A teď snad navždy: 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

 

 

 

Štěpán Rozsíval 

O počátku pravoslaví 
Bylo právě před Velikonocemi, když Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu. Oba teď  trávili více času ve 

své kapli, aby rozjímali s Bohem a modlili se k němu. 

,,Zdrávas Maria, milosti plná...“ kleče před křížem odříkává Konstantin třetí desátek. Ve svých myšlenkách 

je zcela v jiném světě. Radí se s Bohem a žádá ho o pomoc při kázání nové víry. 

Když v tom na něj někdo zezadu ode dveří: „Jste to vy? Jeden z těch bratrů? Vy, co jste přišli z dáli, abyste 

přesvědčili slovanský národ o jediném Bohu. Přece jste to vy!“ 

Cyril zaskočen otázkou praví: „Ano, já s mým bratrem Metodějem jsme byli pozváni knížetem 

Rostislavem na Velkou Moravu. Pověz ale, kdo jsi a co tě přivádí do domu Božího?“ 

„Jmenuji se Pravoslav,“ řekl vznešeně. „Víte, můj otec se na mne jistě zlobí. Pohádali jsme se a rozešli 

ve zlém. Něco mne táhlo sem do tohoto svatého chrámu. Nerozuměl jsem tomu, a proto jsem se za vámi vydal.“ 

Povzdychl si a dál povídá: „Když se ke mně dostala ta novina o vás, myslel jsem, že bych u vás mohl nalézt 

útočiště. Pokud zde však pro mne není místo, budu se muset vrátit k otci,“ dořekl a na chvíli se odmlčel. 

Konstantin se tedy ujal slova: „Jistě se pro tebe mezi námi místo najde, ale jsi si jist, že se raději nechceš 

vrátit k otci a že chceš být zde?“ 

„Ano!“ zvolal. „Chci se od vás učit a stát se knězem, pokud si to Bůh žádá.“  

Na chvíli zavládlo ticho, ale Cyril ho hned přerušil: „Pojď tedy. Poklekni před Bohem a modli se se mnou.“ 

Pravoslav ale zůstal stát. 

„Copak?“ zeptal se Cyril. 

„Já nevím,“ říká Pravoslav, „nikdy jsem se ještě nemodlil.“ 

Cyril se pousmál a povídá: „Jen pojď. Opakuj po mně modlitbu.“ Pravoslav chvíli váhal, ale nakonec 

svolil, poklekl a jen opakoval po Cyrilovi.       

Modlili se tedy, a když skončili, odebrali se na faru. Zde se setkali s Metodějem a ostatními bohoslovci, 

kteří právě večeřeli. Jelikož probíhala doba postní, večeřeli pouze chléb s vodou. Vřele ho přijali a vyprávěli mu 

o Bohu. Po společné večeři se někteří ještě vydali do kaple, aby bděli a modlili se. Pravoslava se ujal jeden 
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z bohoslovců. Ukázal mu jeho pokoj, dal mu čisté prádlo a popřál dobrou noc. Když se převlékl, ulehl a ještě 

jednou se pomodlil modlitbu, kterou se toho dne naučil. Poté usnul. 

V dalších dnech se podrobněji seznamoval s ostatními. Spolu s Cyrilem chodíval do kaple, aby se učil 

modlit. Pravoslav byl velmi pracovitý a dobře vychovaný. Zanedlouho se naučil všem dovednostem, které pro 

službu v kostele potřeboval znát. Dokonce mu bylo přiděleno pár záhonů, o které musel pečovat. Někdy chodil do 

kaple sám a rozjímal s Bohem. Život mezi bohoslovci mu nevadil, ani bída a skromnost, kterou prokazoval svými 

dobrými skutky. Stále však myslel na otce. Modlil se za něj a prosil Boha o odpuštění za to, že vykonal tak 

neuvážený čin. 

Jednou, když šli Cyril s Metodějem z ranní bohoslužby, zastavil je Pravoslav a povídá: „Chvála Kristu.“ 

Mírně se poklonili. „Měl bych k vám jednu prosbu. Pokud byste svolili, chtěl bych se vydat za svým otcem. Jen na 

pár dní. Pozdravit ho a o odpuštění prosit. Jen aby věděl, že jsem zde a že již nemusí mít o mne strach,“ řekl 

Pravoslav. 

„Jen jdi. Budeme se za tebe modlit a pozdravuj od nás svého otce!“ řekl Metoděj a společně s Cyrilem mu 

udělili požehnání. 

Sbalil se tedy, rozloučil a vydal se na cestu. Cesta mu utíkala rychle, neboť se modlil a přemýšlel, co řekne 

otci. 

Když přišel ke svému rodnému domku, zabouchal na vrata. Nikdo se ale neozýval. Bál se, že na něj otec 

zapomněl, prodal dům a odcestoval. Pravoslava ale napadlo, že by mohl být na poli za domkem, a proto zašel 

za roh, aby se podíval, zda-li tam není.   

Byl tam! Jen co ho uviděl, rozběhl se k němu a pevně ho objal. Pro oba to bylo šťastné shledání a byli rádi, 

že se zase vidí. Pravoslav svého otce žádal o odpuštění a on mu také nakonec odpustil. Zanechal práce na poli a 

zavedl syna do domu. Sedli ke stolu a Pravoslav vyprávěl otci, co vše zažil. 

Když se ráno probudil, usmyslil si, že smyje špínu ze svého těla. Oblékl se tedy a vyšel. 

Jakmile došel k potoku, zahlédl zde vesnické děvče. Právě prala prádlo. Slušně pozdravil, a když se k němu 

otočila, ihned se do ní zamiloval. A ona do něj. Měla hnědé kudrnaté vlasy a zelené oči. Jmenovala se Mlada. V té 

chvíli úplně zapomněl, že se chce stát knězem. Nejdřív na sebe jenom koukali, ale po chvíli se Pravoslav dal do 

řeči. Povídali si, a když už musel jít, pozval ji na večerní procházku. Domluvili se, že se sejdou u rybníka. 

Začalo se stmívat a Pravoslav už čekal na Mladu s kyticí, kterou odpoledne natrhal na louce. Když přišla, 

podal jí kytku a políbil ji na tvář. Sedli si na lavičku a Pravoslav jí povídal o Cyrilu a Metoději a o jejich poslání. 

Zmínil se také, že by se chtěl stát knězem. Byla z toho celá smutná. 

„Co tě trápí, má milá?“ otázal se Pravoslav. 

„Nemůžeme být spolu, pokud budeš knězem!“ řekla Mlada a slzy počínaly stékat po její tváři. 

„Neměj obavy. Povím o tobě bratrům a oni jistě nebudou mít nic proti našemu svazku. Ty budeš mou ženou 

a já přitom budu sloužit bohoslužby v kostele," dořekl a pevně ji objal. 

Povídali si a Pravoslav ji ještě dlouho ujišťoval o tom, že bratři svolí. 

Pravoslav se vrátil do chrámu za Cyrilem a Metodějem a pověděl jim o Mladě. Prosil je, zda by to nějak 

nezařídili a on se mohl šťastně oženit s krásnou Mladou. Oni však nesouhlasili a jeho návrh ihned zamítli. Dali mu 

pouze na výběr mezi ní a službou Bohu. 

Celou noc strávil v kostele, bděl, modlil se k Bohu a žádal ho o radu a pomoc. Když si uvědomil, že 

modlitby ani naléhání na Cyrila a Metoděje nemají žádný vliv, sbalil se a naposledy se pomodlil v kapli. Rozloučil 

se a vydal se na cestu do své vsi. Mladini rodiče požehnali jejich sňatku i Pravoslavův otec souhlasil. Konala se 

tedy svatba. Pravoslav svou ženu miloval stejně jako Boha. Ve svém srdci ale chtěl být stále knězem. Proto Mladu 

přesvědčil, aby se vydali do světa a hledali tu pravou církev. Mlada souhlasila. Oba věděli, že svou rodinu již nikdy 

neuvidí, a tudíž nebylo lehké odloučit se od nich. 

Prošli celou Velkou Moravu, ale nikde neměli pro Pravoslava pochopení. Šli tedy dál, až došli do vzdálené 

Rusi, kde se usídlili. Pravoslav se zde setkal s několika misionáři a seznámil je se svým záměrem. Postavili nový 

klášter a založili zde novou církev. Jejím zakladatelem byl sám Pravoslav, a proto ji nazvali po něm, Pravoslavná. 

Kněží zde mohli vstoupit do svazku manželského. Tato církev se rychle rozšířila v celém Rusku. 

Boha vždy miloval a modlil se k němu. Na Cyrila a Metoděje rád vzpomínal. A také nemohl zapomenout 

na svého otce. Myslil na ně každý den a přál si, aby se s nimi mohl ještě někdy setkat.  
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VYUŽITÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2013  
 

 

O výsledcích charitativní sbírky Postní almužny jsme již informovali. Aby však štědří dárci byli v obraze, 

co se s darovanými finančními prostředky děje, dovolte mi pár slov o jejich konkrétním využití pro dva záměry. 

 

1. Zakoupení zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

„- tu řekne ochrnutému: ,Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!‘ On vstal a odešel domů. Když to uviděly 

zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem.“ (Mt 9,6-8) 

Tento krátký úryvek z Matoušova evangelia nám ukazuje, jakou mocí působil Pán Ježíš při svém 

pozemském putování, kdy mimo jiné uzdravoval nemocné. Kdyby bylo všechno tak jednoduché, že stačí říct 

„Vezmi své lože a jdi domů“, jistě by mnoha lidem ubylo trápení spojené s nemocí. 

Jeden ze záměrů Postní almužny se přímo věnuje nemocným a postiženým lidem. Z 251 vrácených 

papírových kasiček mělo tuto položku ve spodní části zaškrtnuto 12 z nich a z finančních prostředků Postní 

almužny šlo na tento záměr celkem 22.245,- Kč. Z těchto prostředků se pořídilo jedno nové elektrické 

polohovatelné lůžko německé výroby s pasivní antidekubitní matrací. Pojďme se podívat, jak se letos tento záměr 

realizoval. 

 

 

Lůžko dodala firma Santé, CZ Šumperk a v rozloženém 

stavu dopravila do skladu Domu s chráněnými byty 

ve Vikýřovicích. Poté následovalo nanošení všech dílů na místo, 

kde proběhla kompletace výrobku - dřevěný rošt a nosná 

konstrukce se nasadí na čela, zapojí se elektroinstalace a kabely k 

elektromotorům, což usnadňuje manipulace s lůžkem. Nakonec je 

třeba ukotvit hrazdu, položit antidekubitní matraci, opatřit 

zkompletované lůžko inventárním číslem, vyzkoušet funkčnost… 

a postel může vyrazit plnit své poslání. 

 

 

Zaměstnanci šumperské Charity sice nemají takovou moc uzdravovat jako Pán Ježíš, zato se však snaží i 

díky vám, štědrým dárcům, zmírnit utrpení osob upoutaných na lůžko. 

  

Poutní mše svatá k sv. Anně v HORNÍM BOHDÍKOVĚ 

v sobotu 27. 7. 2013, 9.30 hod. 
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2. Fond přímé pomoci – zmírnění následků povodní 

„Rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem a vody již nikdy nezpůsobí 

potopu ke zkáze všeho tvorstva.“ (Gen 9,15) 

Nečekaně rychle udeřily povodně na přelomu 

měsíce května a června především v oblasti Čech. Proto 

jsme ze záměru přímé pomoci, který čítal 19 457,- Kč, 

vyčlenili na pomoc postiženým lidem touto přírodní 

katastrofou celkem 5 000,- Kč a štědří dárci stále 

přispívají na tento účel nemalou hotovostí. 

Nicméně nejen finanční hotovost, ale i čisticí 

a desinfekční prostředky a náčiní jsou třeba na zmírnění 

následků velké vody. Proto Charita Šumperk uspořádala 

v oblasti děkanátu Šumperk humanitární sbírku. 

Obyvatelé, kterým osud lidí postižených povodněmi 

nebyl lhostejný, nosili a stále nosí na kontaktní místo 

Charity, na fary či na obecní úřady právě tyto potřebné 

věci. Objevily se i balené minerální vody nebo guláš 

v konzervách. Do sbírky se zapojily i firmy, např. 

DAREK, s.r.o. z Vikýřovic darovala různé úklidové 

náčiní v hodnotě přes 12 000,- Kč. 

Závěrem vyjadřuji všem upřímné „Pán Bůh zaplať!“ – na prvním místě štědrým dárcům; dále děkuji za 

spolupráci otci děkanovi a všem kněžím jednotlivých farností děkanátu Šumperk, pracovníkům Charity i 

jednotlivých obecních úřadů a všem, kteří se jakkoliv do sbírky zapojili. 

Robert Poisl, pastorační asistent Charity Šumperk 

 

 

KAPLIČKA V HOSTICÍCH 

 
Dnes je nejstarší stavbou obce. Kdy byla postavena, nelze určit. 

V žádných historických pramenech – jak církevních, tak obecních – o jejím 

vzniku není zmínka. Nejstarší informace o její existenci je na mapě z r. 1783. 

Na této mapě je pouze čtvercová stavba bez dřevěného přístavku – 

ze současného pohledu zcela reálná. Byla to stavba zděná, dnešní. Dřevěný 

přístavek byl postaven dodatečně, snad koncem 19. století, při zakoupení 

lurdské Madony. Vnitřní vybavení kapličky je prosté, zajímavý je však obraz 

z r. 1833, na němž je vymalován sv. Roch se sv. Fabiánem a v odkaze je 

zmínka o sv. Šebestiánovi. Kaplička sloužila lidem k oznamování poledne, 

ranního a večerního klekání, ale i k modlitbám, na které nejstarší občané stále vzpomínají. Modlitby zanikly snad 

po válce, po úmrtí slepé Filomény, která modlitby vedla. K jejich obnovení došlo po rekonstrukci v r. 2008, kdy 

byla kaple v srpnu slavnostně požehnána při mši sv. P. Janem Stonem. K modlitbám se scházíme 1 x týdně a 

každou 1. sobotu v měsíci. Tradicí se stává poutní mše sv. ke cti sv. Rocha. Více na www.kaplicka-hostice.unas.cz 

 

  

úklidové prostředky a náčiní shromážděné 

 štědrými dárci v obci Sobotín. 

MŠE SV. KE CTI SV. ROCHA 

v sobotu 17. srpna 2013 v 17:00 hod. 

v kapli sv. Rocha v Hosticích 

srdečně zvou farníci z Hostic 
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SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 

 
 

Pokřtěný a biřmovaný křesťan může přijmout dvě svátosti určené pro službu – svátost manželství a 

kněžství. Obě svátosti jsou určeny pro službu druhým. Nikdo není vysvěcen jen sám pro sebe a nikdo 

nevstupuje do manželství jen sám pro sebe. 

U nás považujeme už skoro za samozřejmé, že se koncem června rozšíří naše společenství o nové 

kněze. Tak tomu bylo i letos, kdy 22. června přijali kněžské svěcení dva kandidáti. Proto se v tomto 

pokračování zaměříme právě na svátost kněžství. 

 

Co působí svátost kněžství 

Připomeňme si, že od okamžiku křtu má 

každý křesťan účast na poslání Krista jako kněze, 

proroka a krále. Tuto účast křesťana na Kristově 

kněžství nazýváme všeobecné kněžství. Kromě něj 

máme i svátostné (služebné) kněžství určené pro 

službu věřícím.  

Ze svátostného kněžství neplyne úkol plnit 

pouze určitou funkci nebo zastávat nějaký úřad. 

Při svěcení dává Bůh člověku skrze Ducha svatého 

moc a poslání ke službě bratřím a sestrám. 

„Služebný kněz, který vykonává svou službu, 

svou posvátnou mocí vytváří a řídí kněžský lid; 

v zastoupení Krista koná eucharistickou oběť a 

jménem celého lidu ji podává Bohu. Věřící mocí 

svého královského kněžství spolupůsobí při obětování 

eucharistie a uplatňují své kněžství přijímáním 

svátostí, modlitbou a děkováním, svědectvím svého 

života, odříkáním a činorodou láskou.“ (Lumen 

Gentium 10) 

 

Kněžství v Božím plánu spásy 

Ve Starém zákoně byl kněz především 

prostředníkem mezi nebem a zemí, Bohem a jeho 

národem. 

Ježíš Kristus, který je jediným 

„prostředníkem mezi Bohem a lidmi“ (1Tim 2,5) toto 

starozákonní kněžství naplnil, dovršil a ukončil. Po 

Ježíšově smrti existuje už jen svátostné kněžství 

v Kristu, v jeho oběti, skrze jeho povolání a 

apoštolské poslání. Kněz je služebníkem Krista – má 

účast na jeho kněžství. 

Hned na začátku svého veřejného působení si 

zvolil Kristus některé muže, aby byli s ním a aby 

měli účast na jeho poslání: 

„Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které 

si vyvolil; i přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby 

byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc 

vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto dvanáct: Petra – 

toto jméno dal Šimonovi – Jakuba Zebedeova a jeho 

bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená 

‚synové hromu‘, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, 

Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona 

Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak 

zradil.“ (Mk 3,13-19) 

Dal jim moc a vyzval je, aby hlásali Boží 

království a uzdravovali nemocné: 

„Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: 

‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘“ (Lk 10,9) 

V předvečer své smrti jim svěřuje službu, aby 

neustále a účinně zpřítomňovali jeho výkupnou oběť: 

„Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával 

jim se slovy: ‚Toto je mé tělo, které se za vás vydává. 

To čiňte na mou památku.‘“ (Lk 22,19) 

Po svém zmrtvýchvstání jim uděluje Ducha 

svatého na odpuštění hříchů: 

„Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: 

‚Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, 

tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 

odpuštěny nejsou.‘“ (Jan 22,23) 

Při nanebevstoupení jim svěřuje poslání křtít 

a zvěstovat evangelium po celém světě: 

„Jděte ke všem národům a získávejte mi 

učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 

svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem 

vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až 

do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,19-20) 

 

Tři stupně svátosti kněžství 

Existují tři stupně svátosti kněžství: 

biskupství, kněžství a jáhenství, které nesou Kristovo 

pověření jeho jménem a mocí učit, posvěcovat a vést. 

Biskupské svěcení uděluje plnost svátostného 

kněžství. Biskup je právoplatným nástupcem 

apoštolů, viditelnou hlavou místní církve a spolu 

s ostatními biskupy a papežem je zodpovědný za 

celou církev. Sv. Ignác z Antiochie (50-107 po Kr.) 

psal křesťanům: „Následujte svého biskupa tak, jako 

Ježíš Kristus následuje svého Otce, a své kněze 

následujte jako apoštoly; jáhny mějte v úctě jako Boží 



 Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 4, červenec 2013  Strana 17  

 

přikázání. Nikdo ať nedělá nic, co se týká církve, bez 

biskupa.“  

Při kněžském svěcení je uděleno nezrušitelné 

duchovní znamení, které připodobňuje kněze Kristu a 

uschopňuje jednat Kristovým 

jménem. Kněz je 

spolupracovníkem svého 

biskupa a jako takový má 

hlásat Boží slovo, udělovat 

svátosti a především slavit 

eucharistii a svátost smíření. Je 

viditelnou hlavou farního 

společenství. 

Jáhen je posvěcen 

pro službu církve. Vzorem 

jáhna je mučedník svatý 

Štěpán. Když se apoštolové 

cítili přetíženi množstvím 

charitativních úkolů ve službě 

prvotní církve v Jeruzalémě, 

vyvolili sedm mužů 

„pro službu u stolu“ a tyto muže pak vysvětili. 

Štěpán, plný milosti a síly, statečně svědčil o víře 

a věrně sloužil chudým. Později se jáhenská služba 

stala na dlouhá staletí pouze nižším stupněm na cestě 

ke kněžství. Dnes jsou do této služby voláni jak ti, 

kteří žijí v celibátu, tak i ženatí mužové. Takto 

chápaná jáhenská služba znovu zdůrazňuje služebný 

charakter církve tím, že jáhen přijímá především 

pastorační a sociální úkoly – katechezi, kázání, 

službu u oltáře, návštěvy nemocných, atd. 

 

Kdo může přijmout svátost kněžství 

 Svátost svěcení platně přijímá pouze 

pokřtěný muž, který se pro ně dobrovolně rozhodl. 

Svěcen je ten, kdo dosáhl 25 let, byl biřmován, je 

důkladně vzdělaný podle norem práva a je 

představeným považován za vhodného. Svěcení 

uděluje biskup. 

Svěcení se většinou koná při mši svaté a 

protože to je slavnost celé místní církve, tak se koná 

v katedrále s biskupem a účastí věřících. 

Viditelným znamením této svátosti je 

vkládání rukou biskupa a zásvětná modlitba. 

 

Proč ne ženy? 

Někdy se můžeme setkat s otázkou, jestli se 

tím, že svěcení mohou přijmout pouze pokřtění muži, 

nesnižuje důstojnost ženy. Na to pěkně odpovídá 

katechismus: 

„Vyhrazení svátosti kněžství pouze mužům 

v žádném případě neznamená pohrdání ženami. 

Před Bohem mají muži i ženy stejnou důstojnost, 

pouze jejich charismata (dary) a úkoly jsou rozdílné. 

Církev následuje Ježíšovo 

rozhodnutí při ustanovení 

svátosti kněžství ve večeřadle 

povolat výhradně muže. 

Snad žádný antický muž 

neuznával důstojnost ženy tak 

provokujícím způsobem jako 

Ježíš. Věnoval ženám své 

přátelství a bral je pod ochranu. 

Ženy byly v jeho družině a Ježíš 

si hluboce vážil jejich víry. 

Vždyť první svědkyní jeho 

zmrtvýchvstání byla právě žena. 

Marie Magdalská byla nazývána 

‚apoštolkou apoštolů‘. Přesto 

bylo svátostné kněžství 

a pastýřský úřad svěřen pouze 

mužům. V knězi – muži má mít společenství věřících 

zástupce Ježíše Krista. Kněžství je zvláštní služba, 

která předpokládá mužsky-otcovskou roli. V žádném 

případě nejde o jakoukoliv podobu mužské 

nadřazenosti vůči ženám. Jak můžeme pozorovat 

na Marii, ženy hrají v církvi roli, která není o nic 

méně důležitá než úloha mužů, avšak liší se právě 

tím, že je ženská. Eva se stala matkou všech živých 

(Gn 3,20). Ženy jako matky všech živých mají 

zvláštní dary a schopnosti. Bez jejich způsobu učení, 

hlásání, lásky, spirituality a pastorace by církev byla 

‚chromá na polovinu těla‘. Všude tam, kde muži 

vykonávají svou kněžskou službu jen jako nástroj 

moci a kde nedovolují ženám rozvinout jejich 

specifická charismata, tam se prohřešují proti lásce 

a proti Duchu svatému.“ (Youcat 257) 

 

Celibát 

Ježíš chtěl svým životem vyjádřit 

nerozdělenou lásku k Bohu Otci. Žít ve zdrženlivosti 

bez manželství je už od Ježíšových dob znamením 

lásky, nerozdělené odevzdanosti Pánu a naprosté 

ochoty sloužit. Právě disponibilita – schopnost 

k okamžité službě – je jedním z velkých významů 

celibátu. 

V katolické církvi tento způsob života 

přijímají biskupové i kněží, ve východních církvích 

pouze biskupové. 
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Na závěr si něco z toho, co bylo řečeno výše, přibližme a připomeňme opět pomocí několika osobních 

postřehů. 

 

„Svatý Bernard nám říká, že vše k nám přišlo skrze Marii; a my také můžeme říci, že vše k nám přišlo skrze 

kněze; ano veškeré štěstí, veškeré milosti, všechny nebeské dary. Kdybychom nemělli svátost svěcení, neměli 

bychom našeho Pána.“ 

„Kdybych měl potkat kněze a anděla, pozdravil bych nejdříve kněze a až pak anděla. Anděl je totiž přítelem 

Božím, ale kněz zaujímá Jeho místo.“ 

(Jan Maria Vianney) 

 

Kdyby dnes nebylo kněží 

Skutečnost, že jsou kněží, je nám tak všední a známá, že ji bereme jako něco samozřejmého. Kněz je zde, 

kdykoliv jej potřebujeme. A potřebujeme jej často: On křtí naše děti, on žehná našim manželstvím, přichází k našim 

nemocným a umírajícím a doprovází naše zemřelé svou modlitbou k poslednímu odpočinku. Nabožensko-mravní 

výchova je z velké části vložena v jeho ruce. A kolikrát musíme sami možná děkovat knězi za radu, útěchu a sílu. 

A kdyby jednoho dne už nebyli kněží, co potom? Náš život by se naráz změnil, byl by profánnější, 

chladnější, chudší, obrácen víc navenek než dovnitř. Už by zde nebyl nikdo, kdo by naše děti křtil. Nebyla by mše 

svatá a už žádné svaté přijímání a nikdo, kdo by nejen slyšel ve zpovědi vyznání našich hříchů, ale také nám dal od 

těchto hříchů rozhřešení. Nebyl by zde nikdo, kdo by našim manželstvím udělil církevní požehnání, kdo by nám 

přinesl v nemocných dnech církevní útěchu, v umírání podal pokrm na cestu a kdo by požehnal ten kousek země, 

který přijme naše mrtvé tělo. Hlas pravdy na kazatelně by oněměl, kostel by zpustl, byli bychom najednou sami se 

svými těžkostmi a bědami. Snad by křesťanský život nebyl prostě vymazán, mohli bychom své děti křtít a v nouzi 

vyučovat. Zůstala by modlitba a některý křesťanský zvyk. Ale jak dlouho by to vydrželo bez toho, že by to bylo stále 

znova obnovováno a živeno prostředky milosti, jejichž udílení je svěřeno knězi. 

(J. Studený: Sedm svátostí) 

 

Nelze zaručit, že dostanete dobrého kněze 

Není snadné vytrvat, když kněz život ve farnosti spíše ubíjí, 

než probouzí. A přesto je důležité, abychom k němu neztratili lásku 

a pohled víry; vždyť jenom na něm naštěstí náš duchovní život 

nestojí. 

Někdy se říká, že farnost má takového kněze, jakého si 

vymodlí, že máme takové biskupy, jaké si vymodlíme. Myslím, že to 

tak úplně pravda není. Ne že by modlitba neměla smysl, ale kdo 

řekl, že když budu deset let klečet na podlaze, pošlou k nám do 

farnosti svatého faráře z Arsu, anebo se ten náš jistojistě obrátí? 

Vždyť to Pán Ježíš neslíbil. Jistě se ale modlitbou posvětím já sám. 

Rovněž tomu knězi mohu zprostředkovat milost obrácení nebo 

dozrání. A určitě se zlepší můj vztah k němu, budu-li se za něho 

modlit. 

Ano, nelze zaručit, že dostanete dobrého kněze. Ale když 

budete hledat, co se líbí Bohu, bude mít vaše farnost dobré věřící – 

třeba vás. A pro každého kněze bude radostí u vás sloužit. (Vojtěch 

Kodet: Učednictví) 

P. Petr Káňa  

POUŤ K SV. VAVŘINCI V SOBOTÍNĚ 

neděle 11. 8. 2013, mše sv. v 11.15 hod. 
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Co s přehledem nás uzdraví? 

Co zachrání nás znova? 

Na horách nebe modravý 

a voda křišťálová ... 
 

... o zázracích Vřesovky i jiných podivuhodnostech  

našeho údolí vyprávějí nově uchopené staré pověsti 

TUCET BÁCHOREK Z PODESNÍ 

vydané občanským sdružením 

OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  

ÚDOLÍ DESNÉ (www.vresovka.cz) 
 

Veselé i zadumané  

dávné příběhy vonící po jesenických horách, 

 básničky krátce vtipné, 

kapky z historie Podesní pro zvídavé, 

pár zajímavostí výletníkům, 

 kreslené hlavolamy pro děti 

a obrázky, co volají po vybarvování! 
 

Ilustrace P. Válek, veršíky A. Eckhardt, 

báchorky F. K. Černohousová. 

Podpořeno Svazkem obcí údolí Desné. 
K mání na PEKAŘOVSKÉ POUTI 17.8.2013, 

v Městské knihovně Šumperk, v KKC Rapotín, v IC... 

 
 

 
 
 
Zveme ministranty a všechny kluky, kteří by chtěli ministrovat  

 
na malý tábor u Blanických rytířů 
na Hrádku u Vlašimi 
 
 
středa 21.8. – sobota 24.8. 2013 
cena 500,- (ubytování, strava, doprava) 

 
Přihlášky do neděle 28.7.2013   
 
Víc informací u P.Petra, nebo  
na e-mailu: mladezsumperk@seznam.cz 

 
Těší se kaplan Petr, Lukáš Balcárek a ostatní. 

  

mailto:mladezsumperk@seznam.cz
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S  NÁBOŽENSTVÍM NA VELEHRAD. 
 

 

Víte, kolik je v basilice na Velehradě andělíčků? A varhanních píšťal? A víte, jak je basilika dlouhá a jak je 

vysoká? Tyto a podobné otázky čekaly na děti z Loučné a Velkých Losin, které se s doprovodem vydaly ve středu 

19. 6. 2013 na Velehrad. Seznámily se s místem známým pro své poutě ke svatému Cyrilu a Metoději, o jejichž 

životě se dozvídaly po celý rok při nedělní mši svaté.  

Do způsobu života lidí na Velké Moravě v době příchodu Cyrila a Metoděje jsme měli možnost nahlédnout 

v archeoskanzenu v Modré. „Velkomoravané“ 

nás mile přivítali a o jejich životě jsme se 

dozvěděli snad vše. Ochutnali jsme placku 

s tvarohovočesnekovou pomazánkou, někteří 

dostali deník, kam se měli podepsat 

v hlaholici. Vyzkoušeli jsme si střelbu z luku 

(a málem jsme měli večeři v podobě černého 

prasete, které jedna z nás málem zastřelila . 

V celém areálu se pohybovalo hodně zvířat a 

skoro jsme svým nadšením z nich probudili 

nejmladší velkomoravanku.  

 

Celý den nám zpestřovala soutěž, která nás hravou formou vybízela odpovídat „ano“ místo zažitého „jo“. 

Pro některé děti bylo těžké vzdát se lístečků, pokud řekly zakázané slovo „jo“, ale všechny to většinou zvládly. 

Cesta vlakem byla pro mnohé příjemnou změnou, a tak jsme sice se zpožděním, ale šťastně dorazili domů. 

PoKlaD 

 

 

Mše svaté v kostele Božího Těla 

(u Kostelíčka) nad Bludovem 
 
3. 8.   15:00 

1. 9.   POUŤ KE SV. ROZÁLII – 10:30 a 14:30 

28. 9.  15:00 

26. 10. 15:00 

31. 12. 24:00 
 

V roce Eucharistie chceme připomenout toto místo  

po staletí spjaté úctou k Nejsvětější Svátosti. 
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SEDMIPOČETNÍCI 

 
 

Výrazem „Sedmipočetníci“ jsou zejména 

ve slovanských církvích označováni svatí soluňští 

bratři Cyril a Metoděj a pět jejich nejznámějších 

žáků a spolupracovníků – svatý Gorazd, svatý 

Kliment, svatý Naum, svatý Angelár a svatý Sáva.  

Cyrilometodějských žáků bylo mnohem více, 

ovšem jména těchto pěti nám historie v písemných 

pramenech dochovala. Pro samostatné označení 

pětice žáků pak bývá používán název „Svatí 

Pětipočetníci“. Jejich nezávaznou památku 

slavíme 27. července. 

 

SV. GORAZD 
(cca 840? – 900?) 

Svatý Gorazd pocházel podle některých z Moravy, jiní předpokládají, 

že se narodil v blízkosti Galanty nebo Nitry v rodině velmože. Získal latinské 

vzdělání, ale seznámil se i se staroslověnskou a řeckou vzdělaností. Byl 

hlavním Metodějovým spolupracovníkem. Spolehlivý historický záznam o 

Gorazdovi máme ze 6. 4. 885, kdy Metoděj cítil blížící se smrt, svolal 

Moravany a představil jim ho jako svého nástupce slovy: „Toto je muž 

svobodný a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný. To 

budiž Boží vůle a vaše láska, jakož i má.“ 

Po Metodějově smrti byl Gorazd vysvěcen na biskupa a později 

povýšen na moravsko-panonského arcibiskupa. Maďaři v roce 907 

Velkomoravskou říši zničili a arcibiskup Gorazd byl nucen utéci do zahraničí. 

Historické prameny se však rozcházejí v určení místa jeho dalšího působení. 

Podle některých historiků Gorazd krátce pobýval na Ochridu v dnešní Makedonii, ještě před svatým Klimentem. 

Jiní badatelé zmiňují, že Gorazd působil v Glavenici, kterou vědci umísťují do oblasti dnešního města Ballsh v 

Albánii. Tam měl být podle této teze Gorazd také pochován. Později prý byly jeho ostatky z obavy před tureckým 

nebezpečím mnichy z tamního kláštera přeneseny do dnešního Beratu v Albánii. V katedrálním chrámu Zesnutí 

Přesvaté Bohorodice v Beratu lze vidět ikonu svatých Sedmipočetníků, z nichž dva leží před ostatními na břehu 

řeky a nápis na ikoně hlásá, že tito dva spočívají ve stěně beratské pevnosti. Oněmi ležícími, podle pozdější tradice 

umučenými světci jsou Gorazd a Angelár. Podle některých zmínek však Angelár na následky útrap na cestě do 

vyhnanství brzy umírá a společně s Gorazdem v oblasti Glavenice působí svatý Sáva, o němž nemáme prakticky 

žádné další historické záznamy. 

Protože Gorazd velmi dobře znal svého učitele, sv. Metoděje, dá se předpokládat, že je autorem nebo 

spoluautorem jeho životopisu Život Metodějův (snad společně s Klimentem). 

Slovo gorazd dříve znamenalo člověk z hor (goral), zkušený či zdatný. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

POUTNÍ MŠE SV. NA VŘESOVÉ STUDÁNCE 

sobota 31. 8. 2013 ve 14.30 hod 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gorazd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kliment_Ohridsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kliment_Ohridsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Naum
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1va_%28Sedempo%C4%8Detn%C3%ADk%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svat%C3%BD_Angel%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/840
http://cs.wikipedia.org/wiki/900
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotopis
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Gorazd II., vlastním jménem Matěj Pavlík, (26. května 1879 Hrubá Vrbka – 4. září 

1942 Praha) přijal své církevní jméno právě po svatém Gorazdovi. Pod jeho vedením vznikla v 

roce 1929 autonomní pravoslavná eparchie v českých zemích. Byl biskupem pravoslavné církve 

a propagátorem návratu k cyrilometodějské tradici. Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří 

provedli atentát na Heydricha, byl zajat, mučen a popraven nacisty. Jako mučedník byl 

svatořečen 4. – 6. září 1987 v chrámu sv. Gorazda na Gorazdově náměstí v Olomouci. 

 

 

 

SV. KLIMENT OCHRIDSKÝ 
(cca r. 830 - 27. července 916) 

Svatý Kliment pocházel ze Slovany obývaného území Makedonie. 

Kliment se s věrozvěsty zúčastnil cesty na Krym do země Chazarů r. 860 – 

861 a podílel se na objevení ostatků papeže svatého Klimenta Římského 

(přijal pak na památku tohoto mučedníka mnišské jméno). Později následoval 

věrozvěsty v jejich cestě na území Velké Moravy. 

Po smrti svatého Metoděje a vyhnání jeho následovníků knížetem 

Svatoplukem z území Moravy odešel spolu s ostatními na krátkou dobu do 

Bělehradu pod ochranu bulharského vazala knížete Radislava, který jej 

později poslal společně s dalšími žáky věrozvěstů, např. svatým Naumem, do 

tehdejšího hlavního bulharského města Plisky, kde vytvořili známou 

Plisecko-preslavskou literární školu. Tehdejší bulharský panovník kníže 

Boris Michail vyslal záhy Klimenta do Makedonie šířit staroslověnskou 

liturgii a daroval mu dvorce v Devoli a v okolí Ochridu. Zde založil Kliment 

slavnou literární školu a byl roku 893 ustanoven biskupem. Kliment byl nesmírně schopný, literárně zdatný a snad i 

umělecky nadaný. Během krátké doby vyučil údajně 3500 žáků, které pak po skupinách čítajících kolem 300 členů 

vysílal do dvanácti svěřených okrsků. 

Svou literární činnost zahájil Kliment brzy po smrti svatého Cyrila (Konstantina), mezi lety 870 - 880, kdy 

byl napsán Život Konstantinův. Tento nejvýznamnější původní výtvor rané slovanské literatury je zřejmě dílem 

právě Klimenta, ovšem s významnou účastí svatého Metoděje. Brzy po Metodějově smrti byl sepsán Život 

Metodějův, jehož autorem je zřejmě Gorazd spolu s Klimentem. Dále sepsal řadu textů pro církevní svátky k oslavě 

apoštolů, mučedníků, proroků a světců, pochvalná slova o Bohorodičce, o Janu Křtiteli, o prorocích a o některých 

zvláště uctívaných světcích (např. o svatém Klimentovi, římském papeži). 

Ostatky svatého Klimenta jsou uchovávány v Ochridu v katedrálním kostele svatého Klimenta a svatého 

Panteleimona. Jméno Klimenta Ochridského nese univerzita v bulharské Sofii. 

 

 

SV. SÁVA 
(?) 

O jeho životě nemáme téměř žádné údaje. V roce 867 se Cyril a Metoděj 

vydávají do Konstantinopole, aby ze svých učeníků nechali vysvětit kněze a další 

duchovenstvo. Někteří badatelé se domnívají, že Sáva byl knězem (či diakonem), 

kterého si byzantský císař Bazileos a patriarcha Fótios v Konstantinopoli ponechali. 

Nevíme, kdy a kde zemřel, ani kde je pochovaný. Úcta k němu se šíří od 13. století. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/26._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1879
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%A1_Vrbka
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1942
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Dedn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanonizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/1987
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/830
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/916
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makedonie_%28region%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chazarsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kliment_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Metod%C4%9Bj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blehrad
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radislava&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Naum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pliska
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plisecko-preslavsk%C3%A1_liter%C3%A1rn%C3%AD_%C5%A1kola&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Boris_Michail&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makedonie_%28region%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Staroslov%C4%9Bnsk%C3%A1_liturgie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Staroslov%C4%9Bnsk%C3%A1_liturgie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Cyril
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivot_Konstantin%C5%AFv&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Metod%C4%9Bj
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivot_Metod%C4%9Bj%C5%AFv&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivot_Metod%C4%9Bj%C5%AFv&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Dedn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prorok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Theotokos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99titel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_svat%C3%A9ho_Klimenta_a_Pantelejmona
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_svat%C3%A9ho_Klimenta_a_Pantelejmona
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sofie
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SV. NAUM (NAHUM) 
(cca r. 840 – 23. prosince 910) 

Svatý Naum se narodil v oblasti Moesie (dnešního Bulharska), pocházel z 

urozené rodiny, ale rozhodl se vzdát bohatství a následoval věrozvěsty v jejich cestě 

na území Velké Moravy. Je známý jako učitel, kněz a řeholník. 

Po vyhnání Metodějových žáků z území Velké Moravy odešel spolu s 

ostatními na krátkou dobu do Bělehradu a dále do bulharského města Plisky, kde 

vytvořili známou Plisecko-preslavskou literární školu, jejímž žákem byl i sám 

bulharský panovník car Simeon. 

Později se Naum odebral šířit staroslověnskou liturgii na území Makedonie, 

kde jižně od města Ochrid na břehu Ochridského jezera založil okolo r. 885 klášter 

svatých Archandělů, který dnes nese jeho jméno a svatý Naum je zde pohřben. Po 

většinu doby své existence byl klášter významným kulturním centrem a poutním 

místem. Kostel ležící na území kláštera je proslulý bohatou freskovou výzdobou a je 

plně zpřístupněn turistům. Svatý Naum je považován za zakladatele makedonského 

mnišství, je uctíván jako divotvůrce a uzdravovatel zejména duševních nemocí. 

Hora svatého Nauma (St. Naum Peak) na ostrově Livingston v oblasti Jižních Shetland v Antarktidě je 

pojmenována po tomto světci. 

 

SV. ANGELÁR 
(? – 886) 

Svatý Angelár je známý jako učitel a překladatel bohoslužebných knih do slovanského jazyka. Začátkem r. 

886 byl uvězněn a následně vyhoštěn z Velké Moravy spolu s dalšími Metodějovými žáky. Kruté věznění a 

namáhavá cesta do vyhnanství podlomily Angelárovo zdraví, a tak brzy po příchodu do Bulharska umírá. Podle 

tradice jsou jeho ostatky spolu s Gorazdovými uloženy v Beratu v dnešní Albánii. 

 
 

 

Každý jednotlivec má své rodiče a my, křesťané, víme, že tyto rodiče máme mít v úctě, aby náš život byl 

pokojný a dlouhý. I celé křesťanské národy mají své rodiče. Nikoliv 

biologické, nýbrž v duchovním smyslu. Náš národ má rovněž své 

duchovní rodiče, totiž právě svaté Sedmipočetníky. 

Víme, že již před jejich příchodem na Moravu zde působili 

misionáři jak z Řecka, tak z Itálie i z Německa (z hlediska dnešního 

uspořádání Evropy), ale intenzita, velikost, rozsah, hloubka a dosah 

relativně krátké mise věrozvěstů a jejich žáků, která netrvala ani 

čtvrt století, nás vede k domněnce, že byli obdařeni zcela 

mimořádným Božím požehnáním a že na rozdíl od některých svých 

předchůdců měli ten správný klíč k srdci tehdejších Moravanů. Tito 

svatí otcové zde pokládali hluboké základy naší kultury, 

vzdělanosti i státnosti, ale především nevyvratitelné základy 

duchovní. Na těchto základech dnes stojíme. Písmo ústy apoštola 

Pavla říká, že nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který již 

byl položen. Pozitivní výsledky slovanské misie přesáhly svojí 

hloubkou i rozsahem hranice států a překonaly celé jedno tisíciletí. 

Činnost a kulturní dílo cyrilometodějské mise učinilo z Velké 

Moravy výrazný a nepominutelný historický fenomén. 

Anička Rozsívalová   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C5%A1t%C3%AD_v%C4%9Brozv%C4%9Bsti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomoravsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blehrad
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plisecko-preslavsk%C3%A1_liter%C3%A1rn%C3%AD_%C5%A1kola&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symeon_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_liturgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makedonie_%28region%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohrid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohridsk%C3%A9_jezero
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ 

 
 

Co rozhodně stojí v posledních týdnech za pozornost v oblasti tzv. 

duchovní literatury? Kterou knížku se během prázdnin vyplatí neminout? 

Odpovědí je zcela jistě poměrně pestrá paleta, přesto si troufám „podstrčit“ vaší 

pozornosti nedávnou novinku nakladatelství Cesta. Knížka Život je sacra 

zajímavej je niternou, vtipnou a zároveň až na dřeň hlubokou výpovědí o vztahu 

k Bohu, o životě v klášteře, o modlitbě, o církvi, o svobodě i o Boží vůli. Kněz a 

řeholník Karel Satoria je výjimečný nejen zajímavou reflexí prožitého, 

nepoužíváním běžných slovních spojení a frází či odvahou promluvit i o tom, o 

čem se nemluví. Přidaná hodnota jeho úvah spočívá hlavně ve schopnosti 

poodhrnout clony, sfouknout nános utkvělých představ, nabídnout nový pohled 

…...   

Pokud hledáte knížku pro starší děti 

(případně pokud se necítíte příliš dospělí na 

dobrou dětskou knížku), nakladatelství Práh připravilo knihu hebrejsky píšícího 

autora Uriho Orleva: Ostrov v Ptačí ulici. Nejedná se o náboženskou literaturu, ale 

hlavní hrdina – dvanáctiletý Alex – svou odvahou, nadějí i nepřetržitým bojem se 

strachem nabízí možná náměty, jež jsou pro vnitřní život nezbytností. Příběh se 

odehrává v židovském ghettu, z něhož byli odvlečeni obyvatelé, Alex však našel 

úkryt a naprosto sám – podobně jako Robinson na pustém ostrově – musí zvládnout 

nejen zabezpečení základních životních potřeb, ale „poprat se“ i s obtížnými 

rozhodnutími a se stále přítomným nebezpečím v mnoha podobách. Knížka je tak 

asi hlavně výzvou chtít jít a chtít se bít s nepřízní osudu, a přitom dokázat nevidět 

jen sebe a své problémy... 

      A. Havlíčková 
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života 

Psycholožka Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková nabízí poradenství a psychoterapii i v roce 2013. Procházíte obtížným 

životním obdobím, vztahy s ostatními nejsou uspokojivé, máte problémy v partnerském vztahu, stojíte 

před životním rozhodnutím, postrádáte smysl života či stojíte o osobní růst? Pak je poradenství určeno právě pro 

Vás. Objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy a probíhají na farním 

středisku. 

 

Pravidelné programy v týdnu, stejně jako se během letních prázdnin nekonají. Srdečně však zveme na Prázdninové 

Cvičení se rehabilitačními prvky s Ing. M. Vychopeňovou – ve středu od 16.30 do 17.30 na farním středisku, 

vždy po předchozí domluvě. Také zveme na Modlitby matek – 11., 25. července, 8. a 22. srpna v 17.00 na 

farním středisku. 

 

 

Tradiční příměstské tábory „Prázdninové povyražení s Cyrilem a Metodějem“ 

Centrum pro rodinu na prázdniny opět připravuje tradiční příměstské tábory, letos s celotýdenním 

programem inspirovaným Cyrilem a Metodějem. Nebudou chybět tvořivé dílny, sportovní programy, 

vycházky do okolí, návštěva nějaké zajímavé organizace, program pro rodiče. Tábory jsou určené pro 

školní děti od 6 let a budou probíhat ve dvou turnusech, 8. – 12. 7 a 26. – 30. 8. Cena tábora - 800,-Kč, 

sponzorská cena 1 000,- Kč (pro ty, kteří chtějí program finančně podpořit). Přihlášky a další informace - 

www.cprsumperk.estranky.cz  

 

„Dva dny s Robinsonem“ pro bludovské děti – 16. a 18. července na faře v Bludově (a okolí). Přihlášky 

a další informace - na www.cprsumperk.estranky.cz 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK  

Jazykové kurzy 

Kurzovné jazykových kurzů na jedno pololetí – 1170,- Kč. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 studentů. 

Začátek všech kurzů v týdnu od 16. září. 

Angličtina pro začátečníky I. – Mgr. Alice Jurčíková – úterý – 16. 15. – 17- 15 

Angličtina pro začátečníky II. – Mgr. Petra Janíčková – úterý - 16. 15. – 17- 15 

Angličtina pro začátečníky III. – Mgr. Petra Janíčková – úterý - 17. 30 – 18-30 

Začátečníci I. New Headway Elementary od 4. lekce  

Začátečníci II. New Headway Elementary od 9. lekce 

Začátečníci III. New Headway Pre-INTERMEDIATE (ukončili 15. lekci New Headway Elementary) 

 

Němčina pro začátečníky - Mgr. Alice Jurčíková – čtvrtek – 15. 30 – 16. 30 (od 4. lekce - učebnice: Delfin  I.,  

Delfin II. – od 6. Lekce. 

Francouzština pro začátečníky  – Mgr. Jana Valentová – pondělí – 16. 30 – 17.30 učebnice bude upřesněna 

 

Kroužky pro děti 

Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – úterý 9.30 – 11. 30 

Dopolední herna s hlídáním – úterý od 9.00 – 12.00 - Alena Švejkovská, Dis; 30 Kč/hodina 

Veselé pískání – Alena Švejkovská, Dis – pískání na flétničku zábavnou formou; určeno pro děti od 4 – do 6 let;  

středa 14.30 – 15.30, 20 Kč/30 minut 

 

Pro dospělé 

Cvičení s rehabilitačními prvky – Ing. Marie Vychopeňová - středa 16. 30 – 17.30; 1 lekce – 30 Kč/hod 

http://www.cprsumperk.estranky.cz/
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INSPIRACE PRO VOLNÝ ČAS A PRÁZDNINY 
 
POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY – 12. - 19. 8 2013  

týdenní letní pobyt v Jevíčku, které je centrem malebného úrodného kraje Malá Haná (přírodní podmínky, 

utvářející se zde po tisíciletí, vytvořily neobvyklý ráz krajiny, v níž kopce svírají malebná údolí s loukami, které 

jsou střídány převážně jehličnatými lesy). Ubytování je zajištěno v Domově mládeže.   

Více na www.rodinnyzivot.cz 

 
TÝDENNÍ POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI NA VELEHRADĚ - 12. - 20. 7. 2013 

Letní pobyt na Velehradě pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) 

vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře nebo jsou už velké). 

Více na www.rodinnyzivot.cz 

 

TÁBOR PRO MAMINKY S DĚTMI – 18. – 22. 8. 2013 

V krásném areálu fary a Domečku v Dřevohosticích. Vedoucí Jarmila Skřečková. 

Více na: http://www.raj-pavlovice.cz/raj-pavlovice/jednorazove-akce 

 

 

 

 

 

 

Drazí čtenáři, název této rubriky mi pokaždé připomene naše 

šumperské dlouhé informace v závěru nedělní mše... Začaly prázdniny 

a doufám, že i ohlášky při nedělních bohoslužbách budou kratší. Život 

o prázdninách jaksi zpomaluje, a je to dobře. Snad kromě kratších ohlášek 

(a třeba i kázání...) bude o prázdninách méně zbytečného běhání, starostí, 

hluku, nervozity a únavy. Přeji to sobě i vám. 

Zároveň ale když něčeho ubude, vznikne prostor ... Dovolte, že vám 

v tomto místě nabídnu krátký příběh. 

Jeden mladý muž přišel za zbožným mnichem do kláštera a ptal se: 

„Prosím, řekni mi, kde je Bůh“ Mnich mu řekl: „Máš chvilku čas?“ – „Ano.“ 

„Tak se posaď a já ti to řeknu.“ Mladík se posadil ve velikém očekávání. 

A mnich začal: „Bůh je ZA MNOU, od něho jsem vyšel, je mojí oporou a silou, která mne podpírá. Bůh je 

PŘEDE MNOU, protože od něho ke mně nepřetržitě přichází proud milostí, darů a úkolů – především v lidech, 

s nimiž se setkávám. A moje cesta mne vede neustále k Němu, k Němu směřuji. Bůh je PODE MNOU, nese mne 

v mé existenci. Bez něho bych se propadl do nicoty. Bůh je NADE MNOU – vidí mě, řídí mě, dává mi nalézt 

pravou cestu. Bůh je KOLEM MĚ - k Němu přicházím se svými chybami. Pak mne přijímá jako marnotratného 

syna a drží mě v náručí. Už žalm říká: „Obklopuješ mě zezadu i zpředu.“ Bůh je nakonec i VE MNĚ, vkládá do mě 

radost a pokoj, lásku i trpělivost, důvěru a očekávání.“ 

Chvíli bylo ticho, potom mnich pokračoval: 

„Pokud chceš prožít to, o čem mluvím, jdi někam do ticha, mysli na Boha, který je před tebou a za tebou, 

kolem tebe, pod tebou, nad tebou i v tobě a říkej při tom: „ Pane Ježíši, tady jsem,“ nebo „Ježíši, smiluj se!“… a 

uvidíš, že nejenom budeš vědět, kde je Bůh, ale bude ti také jasné, že je tady pro tebe a že je tady pro nás.“ 

Slovo prázdniny neznamená, že mám mít kolem sebe prázdno. Naopak: nechci se vyvalovat v posteli, 

nechci vést prázdné řeči, nechci prožívat prázdné dny a nic v nich. Přeji Vám všem, abychom si na Boha udělali co 

největší čas a prostor. 

Krásné prázdniny a dovolené v Boží přítomnosti! 

P. Slawomir  

http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.raj-pavlovice.cz/raj-pavlovice/jednorazove-akce
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NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU  
 

ČERVENEC – SRPEN 2013 
 

BS – bohoslužba slova 

 
5.7. 

Cyril a 

Metoděj 

7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 

15.8. 

Nanebevzetí 

P. Marie 

18.8. 

 

25.8. 

Bludov 10.30  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 17.00  10.30 10.30 

Bohdíkov ---- 7.30  7.30   7.30   7.30   7.30   7.30   ---- 
BS 

9.00  
7.30   

Bohutín ---- 7.30  7.30  7.30  7.30  7.30  7.30  --- 7.30  7. 

Branná ---- 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 --- 8.00 8.00 

Bratrušov 7.30 10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  16.45 10.30 10.30  

Dolní 

Studénky 
---- 7.30  7.30  

sobota 

18:00  
7.30  

sobota 

18:00  

sobota 

18:00  

středa 14.8. 

16.45  
7.30  7.30  

Hanušovice 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 

Hraběšice ---- 
sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 
---- 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

Kopřivná ---- 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 

Kunčice ---- ---- ---- ---- ---- 
sobota 

16.00  
---- ---- ---- ---- 

Loučná nad 

Desnou 

sobota 

6.7.   

9.30  

9.45  9.45  9.45  9.45  9.45  9.45  ---- 9.45  9.45  

Malá Morava 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 

Nové Losiny 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Nový Malín 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  18.30  9.00  9.00 

Ostružná 

sobota 

6.7.  

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota  

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

Pusté 

Žibřidovice 
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Rapotín 18.00 9.00  9.00  11.00  9.00  
BS 

9.00  
10.30  18.00 9.00  9.00  

Rejchartice ---- ---- 
sobota 

16.00 
---- ---- ---- ---- ---- 

sobota 

16.00 
---- 

Raškov ---- 10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  ---- 
BS 

10.30  
10.30  

Ruda nad 

Moravou 
---- 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  ---- 9.00  9.00  

Sobotín ---- 11.15  11.15  11.15  11.15  11.15  11.15  ---- 11.15  11.15  

Staré Město 18.00 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30   9.30 18.00 9.30 9.30   

Šumperk 9.00 
7, 9, 

18  

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 
18.00 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

Šumperk 

Domov 

důchodců 

---- 
sobota  

15.00 
---- 

BS 

sobota 

15.00 

---- 
sobota 

15.00 
---- ---- 

sobota  

15.00 
---- 

Velké Losiny 
BS 

17.00    
8.15  8.15  8.15  8.15  8.15  8.15  17.00  8.15  8.15  

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

Žárová 14.30 ---- ---- ---- ---- 14.30 ---- ---- ---- ---- 
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

Zazlívala jsem jí hlasité zlostné upozornění, že jsem zřejmě beznadějný případ schopný přivést ji 

k zoufalství; že se mi jednoduše nedostává dobré vůle, abych dávala pozor. Toto tvrzení mě rozčílilo. Jak to mohla 

říci? Takovou výtku učinila matka postulantek nebo novicmistrová jen v krajním případě, to už musela být 

čekatelka zralá na vyloučení.  

„Jestli si myslíte, sestro Marie Kláro, že se mnou můžete zacházet jako filmová hvězda se statistkou, která 

pokazila velký filmový záběr, pak hrajete svou úlohu špatně,“ vybuchla jsem, když ještě k tomu smetla mé 

neobratné prsty z kláves způsobem, který mne nanejvýš dráždil. 

Zaraženě na mne zírala neschopna slova. V příštím okamžiku jsem litovala toho, co jsem řekla. Musela jsem 

její klášterní inkognito tak bezohledně odhalit? Zvolna jsme zahořela ve tváři.  

„Odpusťte, Eileen, nejsem zvyklá nikoho učit.“  

To jsem si mohla myslet, stýkala se jen s mistry svého umění, vzdělání filmového dorostu nebylo její věcí. 

„Ovšem,“ mumlala jsem omluvně, „zvláště pro vás to není snadné snášet naše nezpůsoby. Snad dostanete 

v klášteře brzy postavení, kde byste mohla uplatnit své nadání.“ 

Usmála se sebevědomě a ani nezpozorovala, že jsem se vrátila k původnímu formálnímu oslovení. 

„Ano, myslím si to také, až budou splněny jisté předpoklady,“ přerušila náhle řeč, jako by již prozradila příliš 

mnoho. Byla jsem zvědavá, jaké klášterní postavení převezme bývalá filmová hvězda. V příštích dvou týdnech 

jsem mohla zjistit, že představení dovedou správně určit, která práce se hodí pro jednotlivé sestry. Jejich znalost lidí 

nepochází jen z letmého, nahodilého setkání. Po několika bezvýsledných pokusech zaměstnat mě při domácích 

pracech a v zahradě, určili mě pro kancelář. Netušila jsem, že správa kláštera je tak obsáhlá. Byla jsem přešťastná, 

že mě ušetřili nudného účtování. Bylo mi svěřeno vyřizování korespondence generální představené s výjimkou těch 

dopisů, které obsahovaly nejdůvěrnější tajemství kláštera. Ovšem, že mne právě tyto dopisy zajímaly nejvíce! 

Rovněž jsem byla velmi zvědavá na došlou poštu. Než mi však přišla do rukou, roztřídila ji profesní sestra 

a odevzdala generální představené. Ta přetiskla černým razítkem příjmení adresátek, takže byla nečitelná, neboť 

soukromý život měl zůstat neznám. Také první dopis, který jsem dostala z domu, měl jen adresu: postulantce Eileen 

… a mé příjmení O’Davis bylo přerazítkováno. 

Rozdávala jsem klášterní poštu vždy ráno v refektáři na jednotlivé stoly: jeden svazek pro profesky, druhý 

pro novicky a třetí pro postulantky. Poněvadž jsem jména ještě neznala, roztřídila mi sestra účetní dopisy do těchto 

tří balíčků. Rychle jsem prošťárala svazek dopisů pro novicky, ale nikde jsem neobjevila odesílatele Nell, jak jsem 

tajně doufala. Potom jsem si chtěl všímat barvy a tvaru obálek, abych svou palčivou otázku konečně rozřešila. 

Ať jsem dopisy sestry Marie Kláry jakkoliv otáčela a držela proti světlu, razítko zůstalo černým tajemstvím 

a odesílatelé neprozradili nic. Nikdy nepřišel dopis od filmové společnosti, který by mi naznačil směr pátrání. 

A postulantka Klára, kterou jsem měla nejprve v podezření, že je hledanou filmovou herečkou, dostávala poštu jen 

zřídka. 

Zato moji příbuzní psali velmi často. Ještě dnes jsem matce vděčna, že mi poslala hned v prvních dnech 

pořádné černé šaty. Byla jsem tedy po osmidenním mučednictví osvobozena od károvaného cirkusového kostýmu 

a cítila se zase normální lidskou bytostí. Moje sestry tuto změnu ani nezaznamenaly. Zřejmě byly při vstupu 

do kláštera již tak dokonalé, že v nich byla ženská ješitnost zcela utlumena. Ani jediná nebyla klasicky elegantní, 

trpělivě nosily své staromódní šaty domácí výroby a zdálo se, že mají zcela jiné starosti, než například já. Dlouho 

jsem se v kanceláři neodvážila na nic zeptat. Když však moji rodiče poslali starostlivě známky, poněvadž ještě 

nevěděli, že smíme odeslat jen jeden dopis za měsíc, řekla jsem jakoby mimochodem: „Co máme také pořád psát, 

sestro Viktorino, my postulantky nezažijeme mnoho nového a mimo to se to podstatné vždy zamlčí, poněvadž se 

naše pošta jistě čte.“ 

Sestra Viktorina se na své židli pomalu otočila jako na kolotoči a hleděla na mě vyjeveně. „Co to říkáte, 

Eileen? Kdopak by četl naši poštu, snad listonoš?“ 

„Ale sestro Viktorino, jen se tak nedělejte,“ řekla jsem mrzutě, „to je přece známé, že se v každém klášteře 

pošta cenzuruje. Generálka jistě otevře každý dopis, než jej odešle.“ 

Sestra Viktorina uvažovala, počítala něco na prstech. „Sedmadvacet let, ano, správně, přesně sedmadvacet let 

jsem již v klášteře, ale za tu dobu byla pošta hlídána jen jediné sestře. Měly jsme zde totiž podvodnici, která chtěla 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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v klášteře uniknout chicagské policii, takže předstírala různé znalosti a vědomosti, a tak byla připuštěna 

i k pokladně. Když bylo podezření jisté, byla její pošta kontrolována – ale s těžkým srdcem – řekla generální 

představená, ostatně se nikdy neříká generálka – to je hantýrka postulantek!“ 

Tato tichá sestra účetní, známá svou mlčenlivostí, nabrala zhluboka dech a obrátila se ke své práci. Případ byl 

pro ni odbyt. Kdo se po dvacet sedm let namáhal žít v Pravdě, má jistě právo, aby se před novopečenou čekatelkou 

jevil Věrohodným. 

„Ale jak takové pověsti vznikají?“ tázala jsem se poctivě, rozechvěna nadějí na volnou korespondenci. Sestra 

Viktorie listovala v účetní knize a sotva vzhlédla. 

„Tu a tam se to ještě v některých řádech vyskytuje, ale my dominikánky … dáváme důvěru za důvěru. 

Ostatně, tomu se ještě naučíte, až budete novickou. Očekáváme od každé sestry dostatek citu a taktu pro řeholní 

rodinu, že nevynese nic z toho, co se týká jen našeho úzkého řeholního kruhu. Taková, která by to dělala, by neměla 

vůbec řeholní povolání.“ 

„Jak to,“ tázala jsem se pokud možno nevinně, „mohlo by se to stát také s dobrým úmyslem, kdybychom 

například chtěly mladší sourozence doma zbavit strachu z řeholního života.“ 

Sestra Viktorina uznala, že takový názor je dostatečným důvodem, aby porušila řeholní mlčení a nevědomou 

postulantku poučila. Zase se obrátila. „Sestro Eileen, ještě jste o tom nikdy nepřemýšlela, že Matka Boží, kterou se 

snažíme následovat, po celý život tajila před svým okolím božství svého Syna, takže i její nejbližší, mimo Alžbětu, 

které to sám Bůh zjevil, považovali Krista za přirozeného syna Josefova?“ 

Spustila jsem ruce do klína. Nemohla jsem tuto moudrost tak rychle pochopit. Myslila jsem, že sestra 

Viktorina umí jen sčítat čísla a psát poštovní poukázky. Působila tak nějak suše a byla přižloutlá, jako mnozí lidé, 

kteří ustavičně zacházejí s účetními knihami a podobnou veteší. Vedla kancelář již dvacet pět let! 

„Sestro Viktorino,“ řekla jsem tiše, „odpusťte mou pošetilost a neříkejte generálce, promiňte Matce generální 

představené o mém hloupém podezření.“ 

Cítila jsem, že se nad akty usmívá. 

„Co se toho týče, je naše ctihodná matka zvyklá na jiné pošetilosti. Nedělejte si starosti, Eileen, jsme přece 

sestry, nežalujeme na sebe každý nesmysl.“ Odkašlala si a udělala kříž. „A nyní se pomodlíme Ave za smír za naše 

tlachání.“ 

Mimoděk jsem musela sestru Viktorinu obdivovat. Viděla jsem rozdíl mezi ní a námi, roztěkanými a 

neukázněnými čekatelkami, kterým bylo mlčení mučením. Sestra Alžběta nám sice již dávno vysvětlila hluboký 

smysl tohoto obyčeje a opravdu by z nás nebyly duchovní osoby, kdybychom se vrhly do každého rozhovoru, který 

se nám naskytne. Pravá řeholnice – zdůrazňovala sestra Alžběta – dozrává v Mariině mlčení. Slova sestry Viktorie 

dala tomuto poučení patřičnou náplň. 

Celé dopoledne jsem na to myslela, a když jsme krátce po naší rozmluvě potkala na chodbě sestru Betty, 

která mi rychle dávala znamení, že mi chce něco pošeptat, heroicky jsem odmítla, dala si prst na ústa a poprvé jsem 

pocítila zalíbení v tomto klášterním cvičení. Kolik příležitostí k přemýšlení se nám naskytne, když sledujeme 

evangelium; jak často a za jakých okolností Maria zachovala mlčení! Nejprve vůči svému snoubenci, potom vůči 

celému Nazaretu, tomu malému hnízdu – ach ne, již mnohem dříve. Již v Betlémě mohla otevřít ústa a jako pravá 

dcera Evina říct hostinskému: „Víte vůbec, koho odmítáte? Nesu slíbeného Mesiáše, Vykupitele světa!“ Ale ona 

mlčela a spokojila se s chlévem. Zahloubala jsme se do myšlenek. Na svatbě v Káni se nechala klidně upozornit, 

jako by neměla nejmenší zásluhu na vtělení Boha – v tom mi sestra Viktorina pohlédla přes rameno a zděšeně 

zvolala: „Sestro Eileen, co to děláte? Vzala jste na dopis generální představené biskupskému vikáři růžový papír!“ 

Opravdu, měla jsem v přihrádce svůj papír, dar mé malé sestry Maureen a přehmátla jsem se. „Excelence!“ 

bylo strojem čistě vyklepáno na růžovém papíře a dále dle stenogramu doslova věrně ve slohu naší představené: 

„Radostně srozuměna vyslovuji tímto uctivé pozvání Vaší Milosti ke klášterní vizitaci o velikonočních 

prázdninách. Zařídím ihned potřebné přípravy k tomu a sestrám sdělím Vaše rozhodnutí …“ Sestra Viktorie se 

usmála. 

„Ach, sestro Eileen, alespoň toto musím matce představené vyprávět. Má smysl pro humor, to uvidíte. 

Růžové psaníčko přísnému vizitátorovi to je jako podplácení. Hahaha …“ 

Rychle jsem vytáhla dopis ze stroje a chtěla jej roztrhat, ale sestra Viktorie mi jej vzala z ruky. 

„Dovolte, abych jej ukázala Matce představené, bude to mít větší efekt.“ 
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Svolila jsme, že přispěji k všeobecnému obveselení. Naše jídelna slyšela mnohem častěji veselý dívčí smích, 

než by mohli tušit lidé ve světě – které by snad polekal velký kříž na čelní stěně – jen kdyby měli přístup do této 

části klauzury, otevřené i nám postulantkám. 

„Sestro Viktorino, kdo je to vlastně vizitátor? Jaké má úkoly?“  

Stále ještě to cukalo kolem jejích úst. 

„Jak to mám vysvětlit, sestro Eileen? Ve špatně vedeném klášteře je to nejobávanější muž celého ordinariátu, 

v dobrých vítaný host, kterého eventuálně může správa kláštera přimět, aby se u biskupa přimluvil za větší diecézní 

příspěvek pro klášter.“ 

„A tak, proto je obáván? Je to druh detektiva v ženském klášteře? 

„Sestro Eileen, všechna čest vaší fantazii, ale vizitátor koná skutečně jen vizitaci, se vší zdrženlivostí svého 

stavu, není to celní úředník, který by prohlížel naše cely s policejním psem. Spoléhá jen na naše výpovědi 

při audienci.“ 

Uklidnila jsem se a zasunula do stroje sněhobílý arch, který měl v záhlaví prostou adresu generální 

představené konventu Panny Marie s udáním chudého bankovního konta pro případ nutné potřeby. 

„Naše výpovědi? Copak se vyptává? Máme zpovědníky, jednoho řádného a jednoho mimořádného, jak jsme 

se včera učily.“ 

„Správně, ale ten zde je vlastně důvěrníkem sester, každá mu může přednášet své stížnosti, dokonce 

i na představenou. Vizitátor nikdy neprozradí, odkud má informace.“ 

Hleděla jsem na ni zaraženě. „A já jsem myslela, že řeholnice musí v každém případě jen mlčet a trpět, 

i kdyby na ní dříví štípali.“ 

„Ó, sestro Eileen, kdybyste věděla! Již mnohá přespříliš přísná představená, která svůj úřad nepojímala jako 

matka a služebnice, všech byla jednoduše zbavena svého úřadu – dokonce byly celé kláštery bez dlouhých průtahů 

zrušeny. To všechno závisí na výpovědích prostých sester a postulantek a je součástí svobody, která je dopřána 

každému, kdo se rozhodl pro řeholní stav. Kdyby toho nebylo, byly bychom jako zrazené a prodané.“ 

Uvážlivě jsem přikývla. Z představy, že všichni řeholníci nosí na krku smyčku, kterou je třeba popotáhnout, 

aby byli trvale spoutáni, nezbylo nakonec nic. Ve skutečnosti je to právě naopak, každá představená je prakticky 

v rukou svých podřízených. 

Sestra Viktorie na mne pohlédla. 

„Ano, postulantky se musí ještě mnohému naučit, co se týká klášterního života, těšte se na to, Eileen.“ 

„A tak je to ve všech klášterech nebo jenom u dominikánek?“ Zvolna se mi vkrádala myšlenka, jako by náš 

řád všechnu možnou svobodu zabral pro sebe. 

„Ne, Eileen, do každého kláštera na světě přijde občas vizitátor, dokonce i nejmodernější sdružení bez slibů 

s nejmenšími osobními závazky, bývají občas přezkoušena, aby snad nějaká duše netrpěla nespravedlivým 

nátlakem.“ 

Bylo to asi nejvelkolepější poučení, jehož se mi dostalo. „Smím v rekreaci o tom mluvit s postulantkami?“ 

tázala jsem se. Přikývla klidně. 

„Když byla vizitace vyhlášena, mluví se v rekreaci stejně jen o ní. Ale - stížnosti postulantek samých 

nebudou mít asi u vizitátora úspěch, to by musely být na jejich straně i některé profesní sestry.“ 

Smála jsem se. Na to nikdo nepomyslel, naše devítka byla vesměs spokojena a nevedla žádné kacířské 

rozhovory. 

Kolem čeho se točí naše povídání? Je dosti obtížné udržet pořádnou zábavu, myslela jsem si dříve, když je 

zakázáno mluvit o minulosti a o životě ve světě. Posuzovat bližní, jak to často bývá v „kávových kroužcích“, 

zakazuje sesterská láska, v níž se máme stále zdokonalovat. Zbožné úvahy jsou v zotavení také nevhodné, těch je 

dost ve vyučování a jinde. Ale nemusela jsem si dělat starosti, jak pobavit spolusestry. Z našeho úzkého „rodinného 

kroužku“ vyplynulo dosti témat, jedno zajímavější než druhé.  

„Betty,“ řekla jsem dnes vítězně, jako bych ohlašovala novinku, „víš, že se naše dopisy necenzurují?“ 

Moje spolusestra zvedla obličej kulatý jako jablko. 

„Jasně, to nám řekli hned v první hodině psaní, ve které jsi nebyla, protože jsi přišla později. Myslím si ale, 

že by se mohlo trochu slevit. Co to je, jeden dopis za měsíc? Mám tolik kamarádek. Všechny se u nás doma 

vyptávají, jak se mi daří a jak se mi v klášteře líbí – to je škoda.“ 
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Ostatní byly téhož mínění – ale kolik by se utratilo za poštovné, kdyby každá psala po libosti všem svým 

známým ve světě. Kromě toho máme pozvolna uvolňovat světská přátelství, abychom tím pevněji vrostly do nové 

řeholní rodiny. Teoreticky bylo vše správné, ale sledovala jsem argumenty postulantek a byla jsem posílena ve 

svém rozhodnutí, že něco z klášterního života učiním přístupným nejširší veřejnosti. 

Mariina tajemství to určitě nebudou. 

Betty se ke mně naklonila. Ona velmi ráda šeptala. 

„Ty, ale někdy se může dopis poslat tajně, například když jsme u brány. Naše dojička je přece děvče 

z vesnice, sestra Alžběta to všechno sama nedělá. Když tedy podstrčíš Julii frankovaný dopis, zasune jej beze všeho 

do kapsy u zástěry a ví, co má dělat.“ 

Ostatní se bavily tak hlasitě a vzrušeně o blížící se vizitaci, že jsme si mohly k sobě přisednout. 

„Opravdu, ale kdyby se na to přišlo …“ 

„Ach, hříchy postulantek se ani zpolovic tak neváží, v noviciátě by to bylo horší, my jsme ještě napolo 

ve světě.“ 

Bylo mi to nějak nepříjemné. „Ne, Betty, tajnůstkářství se mi nelíbí…,“ přitom jsem se celá začervenala, 

protože mě v tom okamžiku napadlo, že já se vlastně trvale dopouštím největšího podvodu, jaký je v klášteře 

možný.  

„Ano, jen se červenej,“ popichovala mě Betty smíchem, „vidím Ti na špičce nosu, jak ráda bys pašovala. 

Na tom nic není, ledaže bys psala nějakému hezkému chlapci, kterého jsi ve světě zanechala, nebo jako sestra 

Mariana, která již byla skutečně zasnoubena, než přišla k nám.“ Udiveně jsem pohlédla na tichou velkou 

postulantku Marianu, která se držela vždy poněkud vzadu. 

„Ta?“ 

„Ano, ale říká se, že ho nechtěla. Někdy si myslím, že snad přece pro svou lásku tajně trpí, protože chodí 

stále jako zmoklá slepice, ne?“ 

Mariana na nás pohlédla, jako by své jméno přečetla na našich rtech. Pokrčila jsem rameny. Ta a láska? Ne, 

nedovedla jsem si představit, co by viděl muž na tomto bezbarvém děvčeti – a tím méně, že by ona sama byla 

schopna nějaké vášně. 

„Betty,“ řekla jsem, „s tím pašováním dopisů raději přestaň, vrhá to na nás špatné světlo, když to vyjde 

najevo.“ 

„Ale co, sestra Alžběta nám vyprávěla, že jako mladá postulantka to také jednou udělala a výsledek byl, že 

jeden z jejích bratří přijel s opravdovým kočárem a chtěl ji odvézt z kláštera jen proto, že se jako mimochodem 

zmínila, že na klášterním statku jsou samé stroje a žádný kůň a že ona mívá strašnou touhu projet se na své 

milované klisně Májový květ.  

„Pochází tedy naše matka postulantek z nějakého ranče?“ tázala jsem se poněkud udivena, poněvadž jsme 

věděla, jak dobře zachází s dobytkem ve stáji a řídí práce lidí na polích. 

„Ne, je dokonce šlechtična, vystěhovalá polská hraběnka, jejíž rodiče si koupili v Minnesotě novou 

hospodářskou farmu.“ 

„Ach, Betty, to je jistě jen postulantský tlach,“ smála jsem se, „ani slovo Ti nevěřím.“ 

„Ale je to tak. Dostaly se mi v prádelně do rukou kapesníky, které měly v rožku vytištěnou nebo vetkanou 

hraběcí korunku a ta byla pečlivě přešita klášterním číslem. Při praní se číslo vypáralo. Docela naivně jsme se ptala, 

čí jsou ty velké, jemné kapesníky, musela jsem je přece při mandlování roztřídit. A sestra Tony řekla bezelstně, že 

patří sestře Alžbětě.“ 

Přesto jsem tomu nechtěla uvěřit. Hraběnku by přece neposílaly do chléva a na pole. 

„Copak my víme, možná, že někdy něco provedla, a proto se dostala na takové místo. Je přece také matkou 

postulantek a pro ten úřad se neberou jen tak obyčejné sestry. 

Betty měla zvláštní argumenty, ale kdož ví, co všechno je zde možné? Sestra Alžběta mi připadala vždy tak 

nehezká – ale vždyť nebyla už mladá a práce ve chlévě setřela všechny jemnější tahy jejího obličeje. A kromě toho, 

znala jsem to ze středověkých povídek, neschopné a nevzhledné hraběnky byly často posílány do kláštera. No, ještě 

mnohé budu muset vypátrat. 

     pokračování příště 
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9.00  
za uzdravení nemocných, trpělivost v utrpení, důvěru v Boží posilu a poslušnost Boží vůli 

10.00 
za rodiny, aby byly společenstvím lásky a odpuštění, prostředím růstu ke svatosti a zdrojem života, 

radosti a štěstí 
11.00 

za naši schopnost žít pro druhé, otevřenost a lásku k potřebným, obětavost a odvahu sloužit 
12.00 

za Svatého otce Františka, biskupy, kněze a jáhny, za bohoslovce a nová duchovní povolání,  
za svatost a věrnost všech služebníků církve 

13.00 
za farnost a město Šumperk - za svornost a zdar všech dobrých záměrů   

a za ty, kteří jim věnují svůj čas a síly 
14.00 

za děti a mládež, učitele a vychovatele, za vzájemné porozumění a odvahu objevovat nové cesty 
výchovy v rodinách a školách 

15.00 
za spravedlnost a mír na světě, za práci pro hledající zaměstnání, chléb pro hladovějící, útěchu a pomoc 

pro soužené válkou, za účinnou solidaritu s pronásledovanými a vykořisťovanými 
16.00 

za všechny, kterým za něco vděčíme – za rodiče a přátele, za všechny, kteří nás vedou  
a podporují, učí a napomínají, za živé a zemřelé dobrodince a životní vzory 

17.00 
za dar živé víry a lásky k Bohu, zdravou zbožnost a odvahu svědčit; za věrnost a vytrvalost v modlitbě 

 
Přijďte se s námi modlit do kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku.  

Vždy v celou hodinu vedou modlitbu farníci či farní společenství. Od půl je vždycky tichá adorace.  
Adorační den zakončíme mší svatou v 18.00 hod. 
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