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Milí čtenáři, 

květen je pro mě jeden z nejkrásnějších 

měsíců v roce. Na ten letošní připadá Diecézní 

eucharistický kongres. Pak hned následuje 

slavnost Seslání Ducha svatého a o týden později 

Noc kostelů.  Na letošní rok vyhlásil Svatý otec 

Rok zasvěceného života. S celou církví 

se připravujeme na synodu o rodině. K výčtu 

toho všeho také určitě patří oslava 200 let 

od narození Jana Boska a 500 let od narození 

Terezie od Ježíše. Jistě uvedete i další 

významnou událost, kterou jsem zapomněl. 

Někdy mi připadá, že se v tom všem ztrácí 

normální život. Jak z toho všeho ven, abychom 

pro jedno nepřišli o druhé? 

Květen je tradičně zasvěcen Panně Marii. 

Myslím, že ona nám ukazuje, jak prožívat velká 

tajemství víry, jak je spojovat s naším 

každodenním životem. Ona nás uvádí do podstaty 

Boha, který se v ní stal člověkem, aby se za nás 

vydal na kříži, a tak naplnil novou a věčnou 

smlouvu, která je slavená v eucharistii. Ona 

s učedníky očekávala v modlitbě slíbený příchod 

posvětitele Ducha Svatého. Ona vždy byla a je 

v nitru církve svědčící o jejím Synu hlásáním 

pravdy, službou a společenstvím lásky. Dívejme 

se na Marii, svěřme se jejímu mateřskému 

vedení. Aby to, co se nám někdy zdá namáhavé a 

těžko pochopitelné, se nám stalo radostným 

prožíváním oživující Boží pravdy a lásky. 

Přeji Vám všem krásný květen v blízkosti 

Marie. 

P. Otto Sekanina 

  

 

 

1. květen  sv. Josefa Dělníka 

2. květen  památka sv. Atanáše, bískupa a učitele 

církve 

3. květen  5. neděle velikonoční 

6. květen  památka sv. Jana Sarkandra, kněze a 

mučedníka 

8. květen  Panny Marie, Prostřednice všech 

milostí 

10. květen  6. neděle velikonoční 

12. květen  sv. Nerea a Achillea, mučedníků

 sv. Pankráce, mučedníka 

13. květen  Panny Marie Fatimské 

14. květen  slavnost Nanebevstoupení Páně 

16. květen  svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a 

mučedníka 

17. květen  7. neděle velikonoční 

18. květen  sv. Jana I., papeže a mučedníka 

20. květen  památka sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 

21. květen  sv. Kryštofa Magallanese, kněze a 

jeho druhů mučedníků 

22. květen   sv. Rity z Cascie, řeholnice 

24. květen  slavnost Seslání Ducha svatého 

liturgické mezidobí 

26. květen  památka sv. Filipa Neriho, kněze 

27. květen  sv. Augustina z Canterbury, biskupa 

29. květen   slavnost Nanebevstoupení Páně 

30. květen   památka sv. Zdislavy 

31. květen  slavnost Nejsvětější Trojice 

 
 

  

   

Kaple Svatá Trojice - Vysoký Potok 

Mše svaté v roce 2015 
 

3. května ve 14.00 hod. 

31. května - Poutní slavnost 

v 9.00, 11.00 a 14.00 hod. 

7. června ve 14.00 hod. 

5. července ve 14.00 hod. 

2. srpna ve 14.00 hod. 

6. září ve 14.00 hod. 

4. října ve 14.00 hod. 
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 ANNA GRAUOVÁ, MATYLDA KÖNIGOVÁ A 

LUCIE KAŠPAROVÁ  

 

 

Na Bílou sobotu - po západu slunce - slavíme slavnost Kristova vzkříšení. Při této slavnostní vigilii bývá zvykem, 

že se křtí dospělí katechumeni. Od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o této Velikonoční noci, 

se pravděpodobně odvozuje i název této soboty. Tak jako bílá roucha, která září svou neposkvrněností a čistotou, 

stejně září duše těch, kteří přijali křest a jejichž hříchy byly takto smazány. A takto zářily i čtyřem mladým ženám - 

Lucii, Matyldě, Aničce a Lucii – které byly v šumperské farnosti na Bílou sobotu pokřtěny. Jejich naplnění a úžas 

nad přijetím této svátosti byly mocné i týden po křtu, kdy jsem společně se třemi z nich vedla rozhovor. Přejme jim, 

ať jim obojí vydrží po celý život. 

 

 

ANNA GRAUOVÁ 

S Aničkou jsem vedla rozhovor samostatně, protože v době našeho 

plánovaného setkání neměla už zpáteční spojení do Postřelmova, 

kde bydlí. Setkání bylo velice milé, klidné a obohacující – prostě 

stejné, jako je Anička sama . 

 

Mnohé může zajímat, jaké důvody vedly mladou dívku v době, 

kdy mnozí z kostela spíše odcházejí, k tomu, aby přijala křest. 

Důvodů k mému rozhodnutí pokřtít se bylo více. Můj tatínek je 

pokřtěný, stejně jako moje starší sestra, ale do kostela chodí spíše 

jen na větší svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce. Pomohlo mi i 

to, že věřící je i můj skvělý přítel – Honza Žůrek. Sem tam jsem 

do kostela zašla s ním a začala jsem si k tomu vytvářet určitý 

vztah. Do kostela chodí i celá Honzova rodina a mnoho mých 

dobrých přátel, a tak jsem nad vším začala uvažovat více a 

do hloubky. Bavila jsem se s nimi o víře, hlavně s Tomem Žůrkem, který má opravdu o všem velký přehled. Nejen 

proto jsem si ho také vybrala za kmotra. K přípravě na křest jsem se rozhodla už minulý rok, a to týden po Bílé 

sobotě. 

Rozhodla ses sama, nebo na tebe někdo „tlačil“? 

Ne, to v žádném případě. Bylo to mé svobodné rozhodnutí. Přála jsem se posunout dál, nikdo mě nenutil ani mě 

nepřesvědčoval. Toužila jsem se dovědět víc, chodit ke svatému přijímání a dělat prostě vše, co k tomu patří. 

Začala jsem do Šumperka dojíždět na pravidelné mše a později také 

na přípravy, které vedl otec Petr.  

Jak taková příprava na křest probíhá? A neodradilo tě, že se musíš 

připravovat vlastně celý dlouhý rok? 

Příprava probíhala jednou za čtrnáct dní. Délka přípravy mě vůbec neodradila, 

protože každé setkání s otcem Petrem se mi velice líbilo. Měl vše pečlivě 

připravené, jako kdyby ušité na míru pro mě . Hodně jsme si o všem 

povídali, nebylo to nějaké předávání informací, ale mohla jsme vyjádřit i svůj 

názor, klást otázky. Probírali jsme otázky víry a vše, co se týká Desatera, 

modlitby, svátostí. Od září se ke mně připojily i holky (dvě Lucky a Matylda). 

Ještě chodila jedna paní, ale ta nakonec ke křtu nešla.  

Anna Grauová (19) – bydlí 

v Postřelmově, připravuje se 

na maturitu na obchodní 

akademii. Má dva starší 

sourozence, bratra (30 let) a 

sestru (32 let). Od malička 

zpívá, navštěvovala pěvecký 

sbor Motýli Šumperk a chodí 

zpívat i sólově. Po maturitě 

by chtěla jít studovat do 

Olomouce obor Politologie a 

evropské studie 
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A změnila se nějak příprava bezprostředně před křtem? 

Asi tak měsíc před Bílou sobotou jsme se scházeli každý týden. Příprava byla intenzivnější a také jsme se zabývali 

praktickou stránkou křtu – vyplňovaly jsme potřebné dokumenty, říkali si, jak bude obřad přesně probíhat, také 

jsme už musely mít jasnou představu o kmotrovi a o našem křestním patronovi. Jak už bylo řečeno, mým kmotrem 

se stal Tom Žůrek. Hodně jsem o víře diskutovala právě s ním a myslím, že jsem si nemohla vybrat lepšího kmotra, 

opravdu mi se vším moc pomáhá.  

Jakého (a proč) sis vybrala křestního patrona? 

Vybrala jsem si Marii. Je to pro mě opravdu nejobdivuhodnější žena celé Bible. Je pro mě ženou, která řekla Ano, 

nelekla se a byla statečná.  

Jak to probíhalo v den křtu? 

Otec Petr nás vzal dopoledne do kostela, kde jsme si ukazovali, kde budeme sedět, kde budeme stát aj. Bylo 

připravené vše do každého detailu - otec Petr zajistil i rezervaci míst pro všechny naše rodiny a kmotry, nic nebylo 

ponecháno náhodě. V kapli na středisku jsme se ještě všechny čtyři zúčastnily obřadu s předáním symbolů víry. 

Bylo to spojené s modlitbami Otče náš a Věřím v Boha a se speciálním pomazáním uší a úst, abychom dobře 

slyšely Boží slovo a také ho správně hlásaly . 

 

Jak se odehrával konkrétní obřad? 

Seděli jsme vepředu i se svými kmotry a když proběhl obřad křtu, oblékly jsme si bílé roucho (bylo až pod kolena) 

a naši kmotři nám donesli zapálenou svíci.  

Poprvé jsem mohla jít ke svatému přijímání. Šly jsme s Matyldou jako první, klekaly jsme si totiž na klekátko 

po dvojicích. Bylo to něco zvláštního a krásného, poprvé přijímat. Tak dlouho jsem na tuto chvíli čekala! Necítila 

jsem něco přehnaného, spíše klid a pohodu a taky úlevu, že jsem nic nezkazila, že vše proběhlo správně. 

Je nějaký rozdíl v tom, jak jsi vnímala Boha před přípravou a křtem, a tím, jak ho vnímáš nyní? Kdo je pro Tebe 

Bůh? 

Myslím si, že to, jak jsem Boha vnímala, se spíše měnilo a formovalo během celé přípravy, než až při samotném 

obřadu.  

Bůh je pro mě sílou a zároveň osobou, která je tu vždycky pro mě a která mi chce vždy pomoci. S Ním vím, 

že všechno, co se stane, se stát má a je to tak správně. 

Jaká máš přání do budoucna? 

Teď bych ráda zvládla všechno potřebné ve škole. A jinak je mým přáním, abych stále dokázala vše dělat správně, 

v souladu s Boží vůlí. A nechala se více vést. 

 

 

MATYLDA KÖNIGOVÁ A LUCIE KAŠPAROVÁ 

Setkání s Matyldou a Lucií, které rovněž přijaly křest na Bílou sobotu, probíhalo ve stejně laděném duchu. Ještě 

nyní cítím dotek nehrané radosti a nadšení z jejich nově objevené víry. 

Jaké bylo Vaše první seznámení s vírou? 

Matylda: I přesto, že moje sestra je pokřtěná, mě rodiče nepokřtili. Asi to chtěl Bůh – abych k tomu došla sama☺. 

Ve víře jsem nebyla vychovaná, a tudíž jsem o víře nevěděla vůbec nic. Jen babička mě naučila dvě základní 

modlitby – Otče náš a Andělíčku, můj strážníčku. Asi před čtyřmi roky jsem začala jezdit na English campy. 

English campy jsou organizovány baptisty. Tehdy to byla pro mě jen a pouze příležitost, jak se zdokonalit 

v angličtině, poznat nové lidi. Zde jsem se poprvé setkala s vírou a s křesťany, kteří víru opravdově žijí, ne jen 

přísluší k nějaké církvi. Po prázdninách jsem sice nezačala chodit k baptistům nějak pravidelně, ale něco mi v srdci 

zůstalo. Asi před rokem a půl jsem začala chodit na katolické mše. Některé zdejší mladé jsem už znala – ze školy či 

osobně. Nemůžu říct, že bych chodila do kostela pouze kvůli nim, chodila jsem na mše i sama, z mého přesvědčení. 
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Vždy, když jsem byla na mši, jsem cítila takový zvláštní klid, vnitřní 

pokoj. Ke konci léta 2014 se mě jeden kamarád zeptal, zda neuvažuji 

o křtu, že od září určitě začne příprava na něj. Po určité době jsem se 

na přípravu ke křtu přihlásila s tím, že uvidím, jak se to vše vyvine. 

Lucie: Moje rodina byla vždy věřící, vždy jsme se snažili žít podle 

Desatera, ale nebyli jsme praktikující. Během stáže v hospici jsem 

měla možnost účastnit se mší, které zde probíhaly, poté jsem začala 

chodit do kostela i v Šumperku. Při mších jsem si uvědomila 

důležitost jednotlivých svátostí, mezi nimi i křtu, uvědomila jsem si, 

že bych chtěla přenést svou víru i do praktické roviny, tj. být 

pokřtěna a moci přijímat jednotlivé svátosti a žít životem katoličky. 

Jak jste prožívaly Vaši přípravu ke křtu?  

Matylda: Jak řekla už předtím Anička, připravovaly jsme se všechny 

čtyři u otce Petra. Ona od Velikonoc minulého roku, my od září. 

Přípravy mě hodně bavily a ujasňovaly mi některé otázky. Nebyla 

jsem sice úplný začátečník, mnoho jsem si už do té doby načetla, 

i Bibli jsem měla a četla ji. I přesto jsem si během přípravy mohla spoustu věcí doplnit, uvědomit nově nebo se je 

dozvědět. Vědomosti se jakoby spojovaly, hlavně při mších, a jakoby se učesaly☺. Zpočátku jsem prožívala hodně 

obav, zmatků, otázek, vedla hodně různých rozhovorů, proplakala spoustu nocí☺. Hodně jsem o všem přemýšlela. 

Chtěla jsem mít jasno v zásadní otázce, zda Bůh opravdu je. Jednou, když jsem šla ze mše, bylo to někdy začátkem 

listopadu, jsem najednou ve svém srdci ucítila takový zvláštní klid. A v tomto pro mě zvláštním - a dá se říct 

slavnostním okamžiku - jsem konečně uslyšela odpověď na svou otázku. V tu chvíli jsem pochopila, že Bůh 

opravdu je a je tu pro nás. 

Lucie: Přípravu na křest jsem brala jako něco, na co se člověk těší, něco obohacujícího. Sezení s otcem Petrem byla 

příjemná, probírali jsme témata od historie přes Nový zákon až k otázkám dneška. Myslím, že jsme také všechny 

ocenily možnost dotazů. 

Matylda: Byla jsem ráda, že přípravu vede právě otec Petr. Protože je mladý, mohla jsem k němu mít přátelský 

vztah a nebát se ho zeptat na cokoliv. Nemusela jsem se jakkoliv přetvařovat a stydět. 

 

A jak probíhal samotný křest? 

Matylda: Mí přátelé mi často připomínali, že se křest blíží. Ještě ti zbývá měsíc, 14 dní, dva dny – dobírali si mě 

trochu☺. Já se na křest moc těšila. Ale dostavily se i obavy. 

Že je to závazek na celý život – vůči Bohu i vůči mně samotné. 

Říkala jsem si, že se musím noc před křtem dobře vyspat, abych 

byla další den čilá, ale nešlo to. V noci se dostavil strach, snad i 

pochybnosti, a samozřejmě i pláč. Probrečela jsem snad dvě 

hodiny, naspala dohromady pět hodin. Ale ráno jsem ucítila 

radost a těšila jsem se. 

Těsně před udělením svátosti křtu jsem byla hodně nervózní. 

Klepala se mi kolena (ne obrazně, ale doopravdy☺), bylo mi 

zima, chvíli jsem měla na krajíčku. Ale pak jsem se uklidnila a 

všechna ta tíha ze mě spadla. Snad se nikdo nepohorší, když 

řeknu proč. Nejprve ministrant Ondra, který uváděl jednotlivé 

části obřadu, něco přehodil a lidi se začali smát, tím se atmosféra 

uvolnila . A také u přímluv ke všem svatým - Felicie, 

Perpetua… přiznávám, že mě některá jména trochu pobavila. 

Lucie: Když jsem před mší seděla v lavici kostela, byla jsem 

trochu nervózní, ale potom jsem si uvědomila, že vlastně nemám 

být proč nervózní, protože je tu se mnou Bůh a samí věřící lidé. 

Matylda Anna Königová (17) – žije 

v Šumperku, studuje gymnázium. Má 

o deset let starší sestru. Ve studiu ji zajímají 

cizí jazyky. Jednou by chtěla tlumočit nebo 

učit. Proto by chtěla jít studovat německou 

a anglickou filologii nebo alespoň 

pedagogickou fakultu se zaměřením 

na jazyky.  

 

Lucie Anastázie Kašparová (28) – žije 

v Šumperku. Od dětství chtěla být zdravotní 

sestrou, vystudovala střední zdravotnickou 

školu, bakalářský studijní obor 

Ošetřovatelství a magisterské studium 

na Lékařské fakultě v Ostravě, obor 

geriatrie. Právě v tomto oboru, kdy jsou 

cílovou skupinou senior a jeho rodina, 

spatřuje své poslání. Pracuje jako zdravotní 

sestřička v domově důchodců.  

Matylda se svou kmotrou Eliškou 
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Celá mše byla silným zážitkem, zejména okamžiky, kdy se v kostele znovu rozsvítila všechna světla a rozezněly 

zvonky, dále pak společné prosby davu za katechumenky k jednotlivým svatým, křest samotný a přijímání pod 

obojí. 

Matylda: Pro mě byla mše taky velmi pěkná, ale nejvíce silné byly ty okamžiky, kdy se celý kostel před naším 

křtem za nás modlil, nebo když nám po tom, jak jsme si oblékly bílá roucha, všichni zatleskali. 

I pro mě bylo mocným zážitkem, když se rozsvítilo světlo, začaly znít zvony a přiblížil se tak čas našeho křtu. Bylo 

úžasné se dívat na lidi, jak se jeden vedle druhého radostí usmívají. 

Ještě jste nám neřekly, jaká jste si vybraly křestní jména a koho jste si vybraly za kmotry. 

Matylda: Já jsem si vybrala za svou křestní patronku Annu. Moje babička, kterou mám moc ráda, se také jmenuje 

Anna. Jezdila jsem za ní na prázdniny, věnovala mi v dětství hodně času, vychovávala mě, je pro mě velkým 

vzorem. Významově Anna znamená „milá“, „milostivá“ či „milostiplná“. Svatá Anna byla maminkou Panny 

Marie. Stala se ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, či patronkou horníků, mlynářů, truhlářů nebo 

jiných řemeslníků. Za kmotru jsem si vybrala Elišku Suchomelovou. Je to moje dlouhodobá kamarádka, chodíme 

spolu do třídy, sedíme spolu ve všech předmětech, je to moje nejbližší křesťanka, s kterou si mohu povídat nejen o 

životě, ale i o víře. Mohu být před ní sama sebou, otevřená, bez zábran. Je pro mě – stejně jako její rodiče ‐  

vzorem ve víře. 

Lucie: Jako křestní patronku jsem si vybrala svatou Anastázii, což v překladu znamená „vzkříšení“. Byla to silná 

žena, která i přesto, že velmi trpěla, dovedla pomáhat uvězněným křesťanům a projevovat skutky milosrdenství. 

Mojí křestní kmotrou se stala paní Vlasta Lehárová, kterou oceňuji po lidské stránce. 

A ještě otázka na závěr – co pro vás znamená Bůh a víra? 

Matylda: Já mám v Bibli oblíbené místo. Konkrétně Římanům 6, 23: „Nestydím se za evangelium, vždyť je to 

Boží moc ke spasení žida, ale i Řeka“. Často se snažím na tento úryvek myslet. Když se někdo zeptá na mou víru, 

snažím se o ní mluvit otevřeně a ukázat ostatním, jaké to je pro mě naplnění a radost. Na křest jsem pozvala kromě 

mé rodiny i své nejbližší spolužáky. Přišly tři kamarádky: jedna byla nadšená, druhá potěšená, ta se mnou do 

kostela sem tam zajde. Jednou mě dokonce prosila o modlitbu za svého dědečka. Třetí byla budhistka, která byla 

z toho všeho víceméně zmatená. Jsem šťastná, že v sobě mohu cítit lásku. Nejen tu svoji k Bohu, ale hlavně tu Jeho 

k nám. 

Lucie: Ve víře vidím smysl života, určitý pevný bod, stabilitu. Z Bible mě nejvíce oslovuje Janovo evangelium, 

ke kterému se opakovaně ráda vracím. 

za rozhovory děkuje Lenka Špatná 

 

 
 

 

INTERNETOVÉ OKÉNKO 
 

Nebojte se, nebudeme se v našem časopise učit, jak pracovat s Internetem . Chci jen upozornit na dva 

zajímavé rozhovory, které si můžete díky internetu poslechnout či zhlédnout. 

První najdete na DVTV (http://video.aktualne.cz/dvtv/) a vedl ho Martin Veselovský se sestrou boromejkou 

Angelikou Ivanou Pintířovou. Sestra velmi zajímavě vypráví o své práci s drogově závislými chlapci, o ježdění 

na běžkách nebo např. o Václavu Havlovi (pečovala o něj poslední týdny jeho života), ale vždy znovu a znovu se 

v řeči vrací k Bohu a k životu s Ním. 

Druhý rozhovor vedl Marek Eben ve svém pořadu Na plovárně s generálním sekretářem České biskupské 

konference P. Tomášem Holubem nejen o práci v ČBK, ale především o jeho předchozím působení vojenského 

kaplana. Pořad najdete na webu České televize (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/). 

Tomáš Havlíček  

  

http://video.aktualne.cz/dvtv/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/
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8. PŘIKÁZÁNÍ – NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉ 

SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU 

Co patří do tohoto přikázání obecně, asi 

všichni dobře víme: neměli bychom pomlouvat, 

posuzovat, nactiutrhat, neměli bychom lhát, ale měli 

bychom být pravdiví. Také ale víme, jak je někdy 

těžké takto jednat. 

V tomto zamyšlení bych se proto rád s vámi 

podělil o několik myšlenek, které by nás mohly 

povzbudit v zápase o naplňování i tohoto přikázání 

v našem životě.  

Nejprve si můžeme uvědomit, že když jsme 

pravdiví, projevujeme tím úctu a lásku Bohu, který je 

zdrojem veškeré pravdy. Pán Ježíš v evangeliu říká: 

„Já jsem ta cesta, pravda i život.“ (Jan 14,6) 

Co vlastně znamená být pravdivý? Znamená 

to pravdivě mluvit a jednat. Varovat se 

dvojsmyslnosti, přetvářky, lstivých úkladů 

a pokrytectví. Do toho také patří, jak jsme si 

připomenuli už v úvodu, varovat se pomlouvání, 

posuzování a nactiutrhání.  

Jenom pro pořádek si připomeňme, jaký je 

mezi tím rozdíl: Kdo snadno a bezdůvodně soudí 

skutky bližního, říkáme, že posuzuje. 

Kdo bezdůvodně a bez potřeby mluví s jinými 

o chybách bližního, říkáme, že nactiutrhá. Kdo 

o bližním šíří nepravdy, ten pomlouvá. Tato jednání, 

která bychom mohli nazvat hříchy jazyka proti 

bližnímu, jsou velkým zlem, protože zabíjejí lásku a 

ničí přátelství. 

Co takovým jednáním způsobujeme, nám 

může pomoci pochopit také následující příklad, který 

jsem jednou někde slyšel: Kajícník se zpovídal 

z toho, že pomlouval a nactiutrhal. Když se 

vyzpovídal, kněz mu dal jako pokání za úkol, aby si 

vzal péřový polštář, vyšel s ním na věž kostela, 

tam ho roztrhnul a peří vysypal z věže na město. 

Pak se měl vrátit ke knězi. Když kajícník pokání 

vykonal a vrátil se ke knězi, ten mu řekl, ať teď jde a 

peří posbírá zpátky do polštáře. Kajícník naříkal, 

že to není možné a kněz mu připomenul, že podobné 

to je, když hřešíme jazykem proti bližnímu. 

To, co jsme jednou řekli, někdy nejde vzít zpátky 

a pomluva si už žije „vlastním životem“ mezi lidmi... 

Když se stane, že hřešíme jazykem proti 

bližnímu, je důležité, abychom to nejen vyznali 

ve zpovědi, ale také se vždy snažili vůči druhému 

zjednat nápravu. 

S tím, co jsme si řekli, asi budeme souhlasit, 

zvlášť když se to týká pomlouvání. Jak ale jednat, 

když říkám o druhém jenom pravdu, i když to není 

nic dobrého? Jak a podle čeho se v takovém případě 

řídit? 

Pěkně nám to vysvětluje katechismus: 

„Při předávání informací je třeba brát ohled na osobní 

a společné dobro, ochranu soukromého života, 

na nebezpečí pohoršení a na zachování 

profesionálních tajemství.“ (Youcat – dále jen „YC“ 

– 457)  

A taky připomíná Sokratovo „trojí síto“ – to 

znamená, že se při předávání informací můžeme řídit 

těmito třemi principy: Je to, co říkám, pravda? Je její 

sdělení dobré? Je prospěšné? 

V souvislosti s pravdou se v katechismu také 

pěkně říká, že „všechno, co člověk říká, musí být 

pravda, avšak ne všechno, co je pravda, musí člověk 

říkat.“ (YC 457) 

Švédská spisovatelka Selma Legerlöfová 

píše: „Nepouštěj dále klep, který jsi zaslechl, dokud 

se nepřesvědčíš, že je to pravda. A pokud by to měla 

být pravda, pak teprve mlč.“ 

Velkou zodpovědnost na tomto poli mají 

média (tisk, rozhlas, televize, internet, atd.) Média 

mají sloužit lidem, informovat je, a proto je důležité, 

aby informovala pravdivě.  

Víme ale také, že jsou nám mnohdy skrze 

média předkládána podezření, polopravdy, mnohdy 

se o někom něco řekne, aniž by to bylo podložené 

fakty a je to podložené domněnkami... Často pak 

kolem sebe slyšíme povzdech nad tím, že nevíme 

čemu máme tedy věřit, když už se ani těm zprávám 

nedá … 

 



Strana 8  Tam&Tam – číslo 5, ročník 6, květen 2015 

 

 

Může nám pomoci, když „pravdu“, která je 

nám předkládána skrze média, budeme konfrontovat 

s „Pravdou“, podle které chceme jako křesťané řídit 

svůj život. To znamená učit se mít i zdravý kritický 

odstup od toho, co je nám předkládáno. 

Nakonec bych rád ještě připojil jeden 

zajímavý postřeh Maxe Kašparů: 

„Slovo a postoj jsou dva prostředky, kterými 

se dá vyjádřit pravda nebo lež. Mohu lhát buď tím, 

co říkám, nebo tím, jak se chovám. 

Představte si pár mladých snoubenců, který 

žádá církevní sňatek. Ani on, ani ona nejsou věřící. 

Nevěří v Boha, nejde jim o svátost, nechtějí přijmout 

do svého osobního i společného života Ježíše, nemají 

zájem spolupracovat s církví na svém růstu. Odmítají 

svátost smíření i Eucharistii, jde jim jen a pouze 

o „parádní obřádeček v chrámovém interiéru.“ Stůj 

co stůj trvají na vykonání obřadu. Napadlo někoho 

z těch dvou, že jejich postoj je nepoctivý? Slibují před 

Bohem, ve kterého nevěří, před církví, kterou a priori 

odmítají. Slavnostně ve svatební den vystupují 

z kostela, do kterého už stejně nechtějí přijít, protože 

tam ani nikdy předtím nebyli, nechávají se 

fotografovat u kostelních dveří.  

Náhodní kolemjdoucí se domnívají, že se zde 

brali dva věřící. Ale pravda je jiná. Mladí manželé 

dávají postojem křivé svědectví o svém vztahu 

k Bohu. 

Divím se, proč si první den manželství kazí 

nepoctivým postojem. Stojí jim falešná póza za fotky 

a nahrávku na DVD? 

Není zde nebezpečí, že se vůči sobě budou 

falešně chovat i v dalším životě?“ 

A ještě jedna myšlenka na závěr   

Když budeme v kontaktu a blízkosti Pravdy, 

(Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“) 

budeme se stávat pravdivějšími i my sami a budeme i 

do někdy velmi zmateného světa kolem nás přinášet 

trochu víc pravdy. 

P. Petr Káňa 

 
 

 

 

 

 

ROK  ZASVĚCENÉHO  ŽIVOTA 

Říká vám něco tento znak? Nebudu daleko od pravdy, 
když řeknu, že většině z vás neříká nic... 

Je to znak sester „Zdislavek“ a úplně správně  
Sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy. 

Pokud se chcete o nich dozvědět víc, přijďte na mši 

svatou ve čtvrtek 21. 5. v 18.00 hod. do Šumperka. Po mši 

svaté budou o sobě vyprávět a rády vám odpoví. 

SRDEČNĚ ZVEME  
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Josef z Kypru, zvaný Barnabáš 
  

V městě Šumbarku,  

v devátém roce panování Václava Vrtošivého 

 

Tvé jméno znamená „Syn povzbuzení“ 

a zřejmě opravdu nijak nepřehání. Pisatel Skutků Tě 

charakterizoval jako „výborného muže naplněného 

Duchem svatým a vírou“. Sotva jsi vstoupil do nově 

vznikajícího společenství prvních křesťanů, přinesl jsi 

apoštolům peníze utržené za prodej vlastního pole. 

Zanedlouho jsi osvědčil svou statečnost i prozíravost, 

když ses ujal všemi obávaného Šavla po jeho obrácení 

u Damašku a provázel ho na dalších cestách. Byl jsi 

jeho věrným společníkem po řadu let, sdílel jsi s ním 

radost z úspěšné misijní činnosti i odmítání a věznění. 

Vše jste konali společně, ve vzácné shodě 

a porozumění.  

A přesto nakonec došlo k vašemu rozdělení. 

V prvotní církvi se schylovalo k prvnímu schizmatu. 

Křesťané vzešlí ze židovství nutili své „pohanské“ 

spolubratry, aby se nechali obřezat. Ty s Pavlem jste 

tento nesmyslný požadavek rázně odmítli, ale museli 

jste svůj postoj obhájit na prvním jeruzalémském 

sněmu. Jsem vám opravdu vděčný, že se to podařilo. 

Nešlo jen o obřízku, ale o mnohem obecnější – a 

závažnější – problém rovnosti před Bohem. Jako vždy 

a jako všude se „otcové zakladatelé“ počali domáhat 

zvláštních privilegií, argumentujíce skutečnými i 

domnělými zásluhami. Krátké období bezproblémové 

komuny skončilo a hrozilo, že se i prvotní církev 

rozmělní v půtkách a vzájemné nevraživosti. A tehdy 

jsi znovu osvědčil svou moudrost. Bylo zřejmé,  

že je pouze otázkou času, kdy na sebe narazí dvě 

nejznámější osobnosti: Petr a Pavel, tolik odlišní svým 

naturelem i spiritualitou. Oba legitimně odvozovali 

své jmenovité vyvolení a povolání od samého Krista, 

oba byli dostatečně vytrvalí – a zarputilí, aby 

vzájemným soubojem destabilizovali celé 

společenství.  

A tu jsi Ty přišel na geniální řešení: Petr 

nechť je hlavou jeruzalémské církve, Pavel ať šíří 

Kristovo poselství po celém tehdy známém světě. 

Každý z nich si zachová svou tvář a zároveň zúročí 

své hřivny. Jak to tak bývá, nedočkal ses velkého 

vděku. Pavel se s Tebou rozešel ve zlém, protože 

z malicherných důvodů odmítal vašeho někdejšího 

společníka Marka. Nakonec jsi s tímto mládencem 

vyrazil na další apoštolské cesty sám. A vedl sis – jak 

jinak – výtečně.  

Stále znovu s údivem zjišťuji, jak Bůh dokáže 

využít všech lidských slabostí pro rozvoj svého díla. 

Banální skutečnost, že dva kohouti nemohou žít 

na jednom smetišti, přispěla k rozšíření evangelia 

do celého světa. Je tomu tak do dnešních časů. I v naší 

zemi spolu nedokážou komunikovat, natož 

spolupracovat, mnozí skvělí křesťané těšící se 

vynikající osobní pověsti. I v našich místních 

společenstvích se z malicherných příčin rozcházejí 

dlouholetí přátelé a míří každý jinam. Bůh umí toto 

vše proměnit ve výhodu. Potřebuje k tomu „jenom“ 

pár takových, jako jsi Ty. Výborných mužů (a žen) 

naplněných Duchem svatým a vírou. 

Pavel Obluk 

 

 

Pro přátele aktivního pohybu, kteří budou mít zájem protáhnout svá těla, se uskuteční cyklovýlet 

v neděli 17. 5. 2015. Sraz v 10,00 hod. u hotelu Grand v Šumperku. Směr Rejchartice, Prameny - 

Štolnava, Pekařov - kaple a zpět přes Velké Losiny - zámek do Šumperka.    

Na viděnou se těší    

Jiří Novák   

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 



Strana 10  Tam&Tam – číslo 5, ročník 6, květen 2015 

 

 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V květnu budou 7. a 21. 

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

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

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

Indie pohledem studentky sociální a humanitární práce Elišky Genčurové – pátek 15. května v 19.00 v Čítárně, 

M. R. Štefánika 26. Promítání fotografií a povídání o tříměsíční praxi v Indii se studentkou sociální a 

humanitární práce; zároveň se můžete podívat na výstavu jejich fotografií.   

TÝDEN PRO RODINU 

Úterý 12. května 

Zahradní slavnost pro předškolní děti a rodiče – od 9.00 na zahradě  Čítárny 

Středa 13. května 

9.30 – 12.00  dopolední výlet rodičů s dětmi do blízkého okolí; sraz v 9.15 u farního střediska 

15.00 – 16.00 májová pobožnost pro děti z katechezí a rodiče - v kostele sv. Jana Křtitele. Sraz v 15.00. 

Čtvrtek – 14. Května 

10.00 – 12.00  Zábavné dopoledne pro seniory v Čítárně – předčítání, luštění, tvoření, sdílení 

17.00 – 18.00  Modlitby matek z celého děkanátu v kapli farního střediska 

PROGRAMY PRO DĚTI 

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

říkadla, tanečky, hudební chvilka, tvoření) 

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

motivované knihou, lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9.00  

Pohádkový les - 30. května  v rámci Charitní pouti. V pohádkovém lese se můžete setkat s postavami ze známé 

pohádky Lotrando a Zubejda. Start u hrabenovské myslivny od 12.45 do 13.45. Cíl bude u kostelíčku, kde 

všechny čeká zasloužená odměna. Mše svatá za koledníky bude sloužena v 15.00 v kostelíčku Božího Těla. 

 

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

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

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

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

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

(mohou přijít i s miminky); programy budou probíhat převážně na farním středisku a farním hřišti, popř. 

v přírodě, a to od úterý do pátku 9.00 - 14.30 (děti možno po domluvě přivést už v 8 hodin či 

vyzvednout už po obědě). Těšit se můžete na  tvořivé pohádkové dílny, výlety motivované pohádkou, 

obědy a svačinky pro rodiče i děti (které budou připravovat zkušené kuchařky), aktivity motivované 

pohádkou na farním hřišti.  

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

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

I. turnus od pondělí 13. 7 do pátku 17. 7. 2015; II. turnus od pondělí 24. 8. - do pátku 30. 8. 2015 

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

do pátku od 9.00 - 16.00. Určeno pro školní děti od 3. do 9. třídy. Těšit se můžete na zajímavé tvořivé 

dílny, sportovní aktivity a dobrodružné cestování po celém světě . Pro děti je zajištěn pitný režim po 

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

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

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

na tel. 731 402 395 -  Lenka Špatná. 
 

 



 
Tam&Tam – číslo 5, ročník 6, květen 2015  Strana 11 

 

 

 

 

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2015  
 

 

Obec 

Vybraná 

částka 

Vráceno 

kasiček 

Bludov 4 313,- 17 

Bohutín 1 134,- 4 

Bratrušov 767,- 7 

Dolní Studénky 2 587,- 11 

Hanušovice + Malá Morava 6 755,- 12 

Loučná nad Desnou 1 478,- 10 

Nový Malín 2 189,- 2 

Rapotín 5 228,- 18 

Ruda nad Mor. + Bohdíkov + Raškov 8 174,- 20    

Sobotín 2 032,- 8 

Staré Město pod Sněžníkem 4 282,- 11 

Šumperk 26 565,- 85 

Velké Losiny 7 072,- 15 

CELKEM 72 576,- 220 

 
Pán Bůh zaplať! 

 

Zpracování nezávazného doporučení na využití almužny (zpracováno 

dle lístečků a dotazníků na spodním dílu schránky) 

Kategorie z dotazníku Součet 

Činnost farnosti pro lidi v nouzi 5 

Senioři 6 

Matky s dětmi v tísni 13 

Lidé bez domova 10 

Lidé těžce nemocní a s postižením 20 

Cizinci a uprchlíci 2 

Pomoc rodinám 3 

Humanitární pomoc 2 

Dle rozhodnutí Charity 18 

Jiná: 

Paní A. J., Šumperk 

Pro osamělou matku s tříletou dcerkou, pomoc s vybavením garsonky 

Rodina z Rapotína  

Rodina z Jindřichova u Šumperka 

Pan P. F., Bartušovice u Nového Jičína 

 

  

 

Nabízíme pozvánku šumperského kina 

Oko, ve kterém se bude 12. 5. v 19:15 

promítat film Vatikánská muzea 3D. 

Zváni jsou jak ti, kteří tam byli a viděli 

vše naživo, tak i ti, kdo toto štěstí 

doposud neměli. Vstupné 200 Kč. 
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

AŽ NA VRCHOL 
 

Dnes bych vám chtěl doporučit knihu ryze duchovního 

charakteru, žádný román, žádný životopis, ale... opravdové 

duchovní cvičení! Možná si vzpomínáte na film, který před časem 

šel v kině a my jsme vám  doporučovali, nedávno jsme ho mohli 

uvidět i na TV Noe. Dokument „Poslední vrchol“ vypravoval 

o životě jednoho výjimečného španělského kněze, Pabla 

Domíngueze Prieta, který v pouhých  43 letech zahynul tragicky 

v horách. Ovšem těsně před svou poslední výpravou do hor vedl 

exercicie pro sestry v jednom španělském kontemplativním 

klášteře. A  kniha je právě zápisem těchto jeho přednášek.  

Nebojte se, nebudete se nudit, i když nejste zvyklí 

na takovou striktně „duchovní“ četbu.  Přes veškerou vážnost 

témat, kterým se věnuje, je kniha plná příkladů ze života, příběhů 

zajímavých lidí, poutavých postřehů. Zároveň je ale úchvatně 

hluboká a září z ní úžas nad Boží velikostí a dobrotou. Vyžaduje 

však trochu klidu a soustředění, prostě nelze ji číst u televize...  

Co v tomto životě hledám? Co pro mě znamená žít?  

Co pro mě znamená zemřít? Jsem přítel, či nepřítel Kristova 

kříže? Čekám nečekané, nebo jsem si zvyknul na podivuhodné? 

Najdete tam spoustu otázek tohoto typu. Ale i spoustu odpovědí... 

Ne, nebudu vám je citovat. Najdete je tam a slibuji, že budete 

překvapení tím, jak autor umí klidně a srozumitelně uchopit i ta témata, o kterých se nesnadně mluví a ještě nesnadněji 

se vysvětlují.  

Rád bych vám jen nabídl krátké ukázky úvah otce Pabla na téma Eucharistie, vždyť prožíváme dobu, kdy se 

všichni pokoušíme víc o tomto tématu rozjímat. Myslím si, že i v tomto ohledu je kniha velmi aktuální a může nám 

být velkou pomocí. Eucharistie je vedle smrti druhé velké téma těchto exercicií. Autor píše: 

„V Eucharistii  přijímáme všechny dary, je to pouhý dar, dává se nám, nic nám nebere, daruje se nám. (...) Byl 

jsem jednou ve škole a měl jsem zpovídat děti. Vstoupil jsem tedy do kaple. Našel jsem tam jednoho chlapce, 

který jedl sendvič pod svatostánkem. ‚Chlapče‘, pomyslel jsem si, ‚ne že by to bylo kacířství, ale tady u svatostánku to 

zrovna není to nejvhodnější místo.‘ Přiblížil jsem se k němu a obezřetně jsem mu řekl: ‚Podívej, máš tady všude 

kolem dost místa na oběd, a ty musíš obědvat zrovna tady.‘ A on mi odpověděl: ‚Ale Ježíš je můj jediný kamarád, 

který ode mě sendvič nechce.‘ (...) Ježíš nic nechce. Dává nám. Eucharistie je čirý dar.“ 

„(...) má cenu vynaložit celý svůj život na to, abych jen jednou spatřil Krista v eucharistii - v opravdovém 

předsálí nebe.“ 

„To, co se na zemi nejvíce podobá nebi, je okamžik svatého přijímání. Jenže občas, jak říká svatý Pavel, máme 

závoj a nevidíme, necítíme. Ale eucharistie znamená zůstávat s Kristem, je to předzvěst nebe.“ 

„Náš duchovní život má takovou hodnotu, jakou má naše eucharistická zbožnost. Je důležité uctívat Krista 

v Nejsvětější svátosti, toužit po něm.“ 

Na konec vám velmi doporučuji zhlédnout i film o otci Pablovi, pokud jste ho neviděli. Je totiž velmi 

nápomocné číst tuto knihu v kontextu celého jeho života, mít na paměti to, jaký byl, jak jednal, jak umřel.  

Pak tu knihu vnímáme mnohem intenzivněji. Pro dokonalý efekt potřebujeme dva v jednom: knihu i film. Obojí si 

můžete zapůjčit ve farní knihovně.  

Přeji krásné zážitky, opravdové povznesení ducha s pomocí slov otce Pabla. 

P. Slawomir 
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PASCHAL BAYLON 

(* 24. května 1540, Torrehermosa  

† 17. května 1592, Valencie, Španělsko) 

 
 

 

Paschal Baylon byl španělský řeholník, františkán. 

Vynikal velkou úctou k eucharistii a k Panně Marii. Tohoto 

muže Bůh obdařil řadou charismat, měl schopnost vidět 

do lidských srdcí (kardiognose), napsal i několik duchovních 

spisů, a přesto zůstal neobyčejně pokorný a skromný. 

Dne 16. 10. 1690 byl papežem Alexandrem VIII. svatořečen. 

Papež Lev XIII. ustanovil Paschala dne 28. 11. 1897 

zvláštním patronem eucharistických kongresů a sdružení 

věnujících se úctě k Nejsvětější svátosti. Je také uctívaný 

jako patron pastýřů a kuchařů. Jeho svátek se podle 

liturgického kalendáře slaví 17. května. V ikonografii bývá 

Paschal zobrazován v řádovém oděvu s monstrancí 

či růžencem. 

 

Paschal se narodil na území Aragonie na severu 

Španělska v r. 1540, v den Letnic. Jméno Paschal (Pascal - 

Paškál) je jménem latinského původu s patrnými hebrejskými stopami (latinské paschalis má kořeny v hebrejském 

pesach) a znamená „ten, kdo se narodí o Velikonocích". 

Vyrůstal ve velmi chudých poměrech, nebylo ani pomyšlení posílat jej do školy. Údělem chlapce bylo 

od útlého věku pást ovce. Během práce se často soustředil na modlitbu. Snažil se pobývat se svým stádem v blízkosti, 

kostela a když v kostele vyzváněli, v duchu se účastnil bohoslužby. Měl lásku ke knihám, i když jim nerozuměl. 

Brával je s sebou na pastvu a prosil, aby ho ti, kdo šli kolem, učili číst. Neúnavnou pílí se nakonec číst naučil. Neměl 

žádného učitele, a přesto prospíval v duchovním životě. U statkáře, kterému sloužil, si získal takovou vážnost, že mu 

tento hospodář nabízel za manželku svou dceru, aby se Paschal stal jeho dědicem. On však odmítl, protože toužil 

po řeholním životě. 

V sedmnácti letech Paschal poprvé uslyšel o františkánském řádu a byl jím nadšen, protože stále hledal hlubší 

vnitřní spojení s Bohem. Byl přitahován ponejvíce eucharistickou zbožností, ale i chudobou a prostotou. Zpočátku 

však představení kláštera váhali s Paschalovým přijetím do řádu, zkoušeli tak opravdovost jeho zájmu. 

Paschal se tehdy oblékal velmi chudě, do hábitu podobného tomu, jaký nosil svatý František, opásával se 

provazem, chodil bos a s odkrytou hlavou, přísně se postil a bičoval. Když františkáni viděli jeho horlivost, přijali 

„svatého pasáčka“ mezi sebe. Řeholní sliby složil 2. února 1564. Po noviciátu mu bylo nabídnuto studium teologie 

s vyhlídkou na kněžské svěcení, ale Paschal se ve své pokoře nepovažoval za osobu, která by byla vhodná k ucházení 

se o takovou důstojnost, a zůstal raději laickým bratrem. Modlil se ale mnoho za kněze a kazatele, kteří si od něho 

vyprošovali rady a pokyny. Paschal žil s darem vlitého poznání a i když sám nekázal, jeden z profesorů teologie o něm 

řekl, že z rozmluvy s ním se poučil více než od profesionálních kolegů. O pravdách víry dokázal totiž mluvit velmi 

srozumitelně, jasně a prostě.  

Když bratři poznali jeho mimořádné milosti, pověřovali ho dokonce funkcemi, které jinak vykonávali kněží: 

zaučoval bratry do řeholních pravidel a později byl vysílán, aby obnovil kázeň v některých klášterech. Měl velký vliv 

na věřící, usmiřoval rozhádané, k jeho charismatům patřila i kardiognose. Miloval modlitbu i půst a rád se obětoval 

za hříchy ostatních. Při své askezi (mimo jiné) prý spával i v řetězech. Zanechal také psané slovo, které při apoštolátu 

používal. Vedle textů mystického rázu je autorem i mnoha modliteb a básní s hlavním námětem eucharistie.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie
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V klášteře působil Paschal nejprve jako vrátný, později byl zahradníkem, almužníkem a sakristiánem. 

Všechny úkoly plnil velmi pečlivě, ale služba u oltáře mu byla nejmilejší. Měl mimořádný vztah k eucharistii. Jako 

almužník se v každé vesnici snažil nejdříve navštívit Ježíše v kostele. Také po návratu do kláštera se mu šel nejdříve 

poklonit do kaple. Za nejdražší svátky měl Zelený čtvrtek a slavnost Božího Těla. Na oba dny se připravoval posty 

a skutky pokání. Paschal byl přímo unesen velikým tajemstvím víry, které svěřil Ježíš Kristus církvi při poslední 

večeři. Je to největší ctitel eucharistie a největší adorátor mezi františkány. V roce 1576 byl představenými poslán 

s naléhavým listem do Paříže za generálním ministrem řádu. Cesta vedla krajinami ovládanými hugenoty, kteří 

nevěřili ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii. V Orleansu na náměstí Paschala ve františkánském hábitu 

zadrželi s otázkou, zda věří v reálnou přítomnost Krista v Nejsvětější svátosti. Odpověděl okamžitě a rozhodně a svým 

„Věřím!“ vzbudil opravdovou bouři mezi přítomnými, takže jen zázrakem unikl mučednické smrti ukamenováním. 

Nakonec spor skončil zraněním ramene, které se Paschalovi do smrti nezahojilo. 

Jan Pavel II. napsal v apoštolském listu O tajemství a úctě eucharistie (1986): „Pravá úcta k eucharistii se 

stává školou aktivní lásky k bližnímu. Eucharistie nás k této lásce vychovává nejhlubším způsobem, neboť ukazuje, 

jakou hodnotu má v Božích očích každý člověk, náš bratr a sestra, neboť každému tímto způsobem Kristus dává sebe 

sama pod způsobami chleba a vína". Tato slova se ověřila na životě a postoji svatého Paschala. Ve svém životě se řídil 

zásadou, které byl věrný až do konce: „Vůči Bohu je třeba mít srdce dítěte, vůči bližnímu srdce matky a vůči sobě 

srdce přísného soudce.“ 

Ve své touze po dokonalosti si Paschal s přibývajícím věkem ukládal stále přísnější kající skutky, které 

ohrozily jeho zdraví. Když mu lékař řekl, že jeho nemoc je smrtelná, odpověděl: „Nikdy jsem neslyšel radostnější 

zprávu!“ Zemřel s růžencem v rukou během slavné mše svaté o Letnicích, čili při stejné slavnosti jako se narodil. 

Odešel k Pánu 17. května 1592 v klášteře Villarreal u Valencie ve věku 52 let. Při bratrovražedné španělské válce 

(1936-1939) byly jeho ostatky zneuctěny a rozházeny. Část se vrátila na původní místo až v roce 1952. 

Paschal byl nazván „Serafínem eucharistie“ pro svou velkou úctu k eucharistii a pro četné modlitby a 

myšlenky o eucharistii obsažené v jeho spisech. Byl blahořečen 29. října 1618 Pavlem V. a za svatého jej prohlásil 

16. října 1690 papež Alexandr VIII. Protože jeho duchovní život byl cele zaměřen k eucharistii jako ke slunečnímu 

zdroji veškerého náboženského života, papež Lev XIII. ho 28. listopadu 1897 prohlásil za patrona všech 

eucharistických akcí, sdružení a eucharistických kongresů a uznal jej za jednoho z největších ctitelů Nejsvětější 

svátosti mezi všemi kanonizovanými svatými. 

Jeho horoucí úcta k eucharistii inspirovala mnoho umělců, kteří ho zobrazují vždy na kolenou před Nejsvětější 

svátostí. Je také pokládán za patrona kuchařů a cukrářů a za vynálezce vaječného punče.  

 

Modlitby sv. Paschala před sv. přijímáním  

Pane, můj Bože, Stvořiteli nebe a země, všemohoucí Králi, Ty jsi mě stvořil 

svou moudrou rukou ke svému obrazu a podobenství. Kdo jsem já, že na mě pamatuješ? 

Anebo, kdo je člověk, nejlaskavější Otče, že ho děláš tak velkým? Vždyť je tak blízko 

Tvému srdci a Tvé lásce. Hned jak jsi stvořil člověka, učinil jsi ho pánem a postavil jsi 

před ním ten nejbohatší stůl v rajské zahradě. Když jsi však dokonal jeho vykoupení, 

připravil jsi pro něho jiný stůl, na kterém dáváš za pokrm sebe samého. Pane, jaká je 

Tvá hojnost a neobyčejná vznešenost! Přicházíš ke mně takový, jaký jsi: Bůh, 

nekonečný Stvořitel a Vykupitel.  

Můj dobrý Ježíši, moje Spáso! Obětuji ti své chladné srdce a svou ubohou duši. 

Prameni živé vody, očisti mě! Uzdrav mě, Lékaři mé záchrany! Ozdob mě silnou vírou 

a nadějí, abych se stal svatyní hodnou Tebe. Setník, člověk velké víry, nebyl hoden 

přijmout Tě do svého domu; svatý Jan Křtitel, posvěcený ještě před svým narozením, neměl odvahu Tě pokřtít; a já, 

hříšník, odvažuji se přijímat Stvořitele a Pána andělů.  

Nebeský Otče, dej mi sílu a odvahu, abych se stal hodným Tebe. Synu, Moudrosti Otcova, daruj mi moudrost a 

obezřetnost. Duchu svatý, Lásko Otce i Syna, zapal mé srdce a očisti mou duši ohněm své lásky, abych s živou vírou 

přijal tuto Nejsvětější svátost.  
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Modlitby sv. Paschala po sv. přijímání 

Nebeský Otče, vzdávám ti díky za to, že tvůj jednorozený Syn přišel 

dnes ke mně v této svaté Hostii jako pokrm, aby mě osvobodil od ďábelské 

moci a potěšil mě.  

Můj Vykupiteli, vzdávám ti neskonalé díky za to, že jsi tak štědře 

obohatil mou duši tím, že jsi ji nasytil svým svatým tělem a krví.  

Duchu svatý, dokonalá Lásko, díky ti za to, že jsi navštívil mé srdce 

a posilnil jsi je svou svatou láskou.  

Dej, Pane, ať síla tvé svátosti způsobí, aby se moje duše spojila s 

tebou v lásce. Prosím tvou velebnost, abych tě od nynějšku už nikdy 

neurážel. Ať mě nepřitahuje svět a všechny jeho půvaby.  

Celým svým vanutím vládni nad slabostí mého těla, abych s tvou 

pomocí zcela zvítězil, zahrnutý tvou svatou láskou. Toužím co nejplněji 

zdokonalit svou víru a naději. Toužím, aby moje duše rostla v ctnostech, až 

v obšťastňujícím vidění spatří a dosáhne to, čemu se zde věrně klaní. Toužím s dokonalou radostí ve věčné slávě mít 

Toho, kterého jsem přijal v této svaté Hostii. Amen.  

 Anička Rozsívalová 

 

 

 

 

 

Vážené a milé děti,  

máme tu květen a s ním jednu významnou církevní událost hezčí než druhou. Budete-li šikovní (a to vy určitě 

budete), dozvíte se z úkolů, co nás tedy tento měsíc čeká.  

Kdo by chtěl soutěžit o cenu, pošlete své řešení (formou kopie, fotografie,…) na adresu redakce nebo na email: 

tamtamsoutez@seznam.cz do uzávěrky dalšího čísla. Připište i vaše jméno, věk a adresu, ať víme, komu a kam 

doručit odměnu. 

Příjemné chvilky s Tamtamem   

 

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let)  

Najděte cestu od Pána Ježíše na nebi k přihlížejícím  

na zemi. Doplněním písmenek v tabulce na správná  

volná místa zjistíte název prvního významného svátku. 

 

 

 

 

 

 

 

N_ _E_ _ _ _T_ _ _ _ _Í  P_ _ 

_ 

Ě O N S B A N E Á V N U P 

E 
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Kategorie II. – starší děti (od 10 let) 

Název první nedělní slavnosti nám napoví obrázky a přesmyčky, název druhé získáme vyluštěním tajenky. 

                                                                       

 

1. Muž, který postavil archu  

2. Křeslo, ve kterém při bohoslužbě sedí kněz  

3. Křestní jméno našeho arcibiskupa  

4. Jedna ze svátostí  

5. Jiným slovem „svátost smíření“  

6. Světec z rodu Slavníkovců  

7. Jméno současného papeže  

8. První slovo z vyznání víry  

9. Květnová pobožnost k Panně Marii  

10. Jeden z evangelistů  

11. Patron skautů  

12. Soubor přikázání  

13. Latinsky „Sláva“  

14. Jiným slovem „učedník“  

15. Jiný výraz pro nebe  

16. Syn Abrahama  

17. Patron české země  

18. Nejznámější modlitba 

 

   

LÍSESNÁ 

HACUD 

VÉTAHOS 
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Drazí, opět přicházím s tím, „co se do ohlášek nevešlo.“ 

Ovšem to, o čem chci psát, se jistě do ohlášek ve všech 

farnostech opravdu vešlo, protože se jedná o velmi důležitou věc. 

Už za dva týdny – 15. a 16. května – prožijeme v Olomouci naši diecézní oslavu Eucharistického kongresu.   

Přihlašování jak dětí, tak i dospělých je v plném proudu, ale zůstává pravdou, že žádné nadšení nepozoruji... 

Je sice zvykem přihlašovat se na poslední chvíli, někteří také pojedou po vlastní ose, ale je smutné, že mnozí 

upřednostňuji různé výlety a zahrádky před touto mimořádnou událostí. I přesto, že se tomu věnujeme v časopise 

už několik měsíců, ve všech farnostech se střídáme s kázáními o Eucharistii, mnozí se ptají, o co vlastně jde... 

Nechápou, že nejde o něco běžného, co se opakuje každý rok, ale o výjimečnou událost, kterou zde můžeme zažít 

poprvé a pravděpodobně i naposledy, protože se koná jednou za mnoho let. Vnímejme, že je to příležitost nechat se 

oslovit Pánem a zažít setkání s Ním jinak, nově, ve společenství s ostatními. Ještě jednou srdečně zvu. O tom, čím je 

Eucharistický kongres a jaký je program, už jsem psal, stačí vzít do ruky minulá čísla.  

Setkáním v Olomouci však vše nekončí. Pokračovat budeme naší děkanátní oslavou v měsíci červnu.  

V SOBOTU 6. ČERVNA ZVEME NA DĚKANÁTNÍ POUŤ  
KE KOSTELÍČKU BOŽÍHO TĚLA NAD BLUDOVEM A HRABENOVEM 

Začne slavnostním eucharistickým průvodem od kaple v Hrabenově ke kostelíčku. Půjdeme s doprovodem 

dechovky a chceme tak navázat na událost, která měla místo přesně před sedmdesáti léty, v roce 1945. Můžeme si 

o tom přečíst v kronice rudské farnosti.   

 

Dnes, kdy oslavujeme 70. výročí konce války, chceme podobný průvod zopakovat. Stále málo si 

uvědomujeme a děkujeme za to, že žijeme v míru a svobodě... Příležitost je tady! 

Začneme u kaple v Hrabenově v 10.00 hod. Pokud přemýšlíte, jak se tam dostanete, nebojte se: bude vypraven 

autobus na trase Velké Losiny, Rapotín, Šumperk, Bludov, Ruda, Hrabenov. Jen vzdálenější farnosti děkanátu musí 

počítat s auty. Prosíme, aby přišly i družičky a doprovázely Pána Ježíše sypáním kvítí na cestu. Po příchodu 

do kostelíčka bude krátká adorace a požehnání.  

Tím ale průvod neskončí. Sice méně slavnostně, bez orchestru, baldachýnu a monstrance, ale přece 

s Eucharistickým Ježíšem uprostřed chceme, po krátké zastávce v kostele, pokračovat dál. V tichém modlitebním 

HLAVNÍ POUŤ V KOSTELE BOŽÍHO TĚLA 
U KOSTELÍČKA NAD BLUDOVEM 

7. června 2013  

10:30    Slavnostní mše svatá  
14:30     Svátostné požehnání 

Na mši svatou pojede z Bludova ke Kostelíčku autobus  
se zastávkami na trase.  

Stánky nabídnou tradiční produkty lidových řemesel.  

www.farnostbludov.cz 

http://www.farnostbludov.cz/
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průvodu půjdeme vzhůru až na rozhlednu Háj. Baldachýnem bude 

les a hudbou tlukoucí srdce... Je to prostě hodně do kopce. 

Vyjdeme až na vrchol rozhledny a po krátké společné modlitbě 

ukončíme vše eucharistickým požehnáním „z výšin“ pro celý 

děkanát a Šumpersko.  

Pak se vrátíme ke kostelíčku a posilníme se obědem 

připraveným pro účastníky průvodu.  

Ve 13.30 začne odpolední, hlavní část programu, 

na kterou dorazí z různých stran, pěšky či na kolech, další malí a 

velcí poutníci. Nejprve si vyslechneme krátkou přednášku 

o dějinách tohoto místa, pak zhlédneme představení o kostelíčku, 

které připravili katecheté s dětmi. Následovat bude růženec a 

slavná mše svatá s adorací a požehnáním. Hlavním celebrantem 

bude P. Mons. Adam Rucki, spirituál kněží z ostravsko-opavské 

diecéze. Promluva tentokrát nebude vlastenecká, ale určitě 

zaměřená na Eucharistii jako vrchol a pramen křesťanského 

života.  

Po mši svaté bude v programu: hudba, dobré jídlo a pití, 

atrakce pro děti, povídání a návrat.  

Takto se náš děkanát připojí k diecéznímu a národnímu 

Eucharistickému kongresu. Srdečně zveme. Další etapa bude 

na podzim na celostátní úrovni v Brně.  

V našich farnostech je pro nás ovšem úkolem i zvlášť 

krásná oslava letošního svátku Božího Těla. Pokusme se ji 

mimořádně pěkně připravit: ať jsou to průvody obcí či adorace, 

pěkná výzdoba kostelů či slavnostní liturgie... Kéž je to všechno 

k větší slávě Boží a příležitostí k svědectví o naši víře a úctě 

k Eucharistii! 

P. Slawomir 
 

  
 Drazí, tradičně vám na začátku května nabízíme intence na každý den tohoto mariánského měsíce. Týkají se 

nejen farnosti, ale i různých oblastí života, a reagují na aktuální důležité události v církvi a ve světě. Stejně jako loni 

nabízím je všem v děkanátě, abychom spojili svá srdce v modlitbě k Boží Matce, ale hlavně abychom svá srdce 

rozšířili a nemysleli pouze na sebe a stále ty stejné soukromé záležitosti. Je třeba, abychom se dívali dál, na své okolí 

 a na celý svět, který potřebuje naši modlitbu. 

 V půlce března jsme si připomínali druhé výročí zvolení papeže Františka. U té příležitosti papež poskytl 

jedné mexické novinářce rozhovor, ve kterém vzpomínal na okamžik volby. Řekl tam i taková zajímavá slova: „Když 

při druhém hlasování bylo dosaženo dvou třetin hlasů, spustil se potlesk, jako v závěru každého konkláve. (...) Během 

hlasování jsem se modlil růženec, protože mám ve zvyku modlit se tři růžence denně, a pociťoval jsem nesmírný pokoj, 

až k nevědomí. Tento pokoj pro mne byl znamením toho, že si to Bůh tak přál. Dodnes jsem o tento pokoj nepřišel. 

Je to cosi uvnitř, jakýsi dárek“. 

 Tři růžence denně... Není to krásné svědectví lásky papeže k Panně Marii? Není to krásné svědectví,  

že do toho všeho, co nás tak hodně znepokojuje, ONA přináší pokoj? Pokoj „až k nevědomí“... Prožívejme letošní 

májová společná a soukromá setkání s Pannou Marii s velkou důvěrou, že přinese pokoj do našich srdcí a do celého 

světa. Ave Maria!                                                              

 P. Slawomir 

Odjezd autobusu tam:  
Sobotín 8.15 
Velké Losiny 8.30 
Rapotín 8.45 (u hříště, pila, U Ptáčka) 
Šumperk (vlakové nádraží, Mototechna 9.00 
Bludov 9.15 (U školy) 
Bohutín rozcestí 9.30 
Olšany (rozcestí) 
Ruda nad Moravou 9.45 
příjezd Hrabenov kaple 10.00 
 

Časový rozvrh programu: 
10.00 - odchod průvodu z Hrabenova 
11.00 - adorace v kostelíčku 
12.00 - příchod na rozhlednu Háj 
13.30 - přednáška z dějin kostelíčka 
14.00 - divadlo o kostelíčku 
14.30 - růženec 
15.00 - mše svatá 
 

Odjezd autobusu zpět z Hrabenova po stejné 
trase v 18.30.  
Cesta od kostelíčka pěšky do Hrabenova  
nejkratší cestou trvá 20 min.  
Autobus za dobrovolný příspěvek. 
 

Jídlo a pití bude připraveno za „lidové ceny“. 
Bude přípraven stan pro případ nepříznivého 
počasí.  



 
Tam&Tam – číslo 5, ročník 6, květen 2015  Strana 19 

 

 

 

 

INTENCE NA KVĚTEN 2015 
 

Na tyto úmysly se chceme modlit letos při 

májových pobožnostech, 

při rodinné a soukromé modlitbě. 
 

 

 

 

 

1. 5. pátek 

Prosme dnes na přímluvu sv. Josefa, dělníka, 

o požehnání pro pracující, a také za ty, kteří nemohou 

najít práci. Prosme také, aby všichni pochopili, 

že práce je pro člověka a ne člověk pro práci, 

že nežijeme jen pro peníze a pohodlí, že neděle je 

svatý den, kdy se nemá pracovat. Ať pamatujeme, že 

bez Božího požehnání marné lidské namáhání. 

 

2. 5. sobota 

Prosme o růst zbožnosti všech farníků. Prosme, 

aby náš náboženský život nebyl jen zvykem, 

ale opravdovou odpovědí víry na Boží lásku. Ať náš 

vztah k Bohu není povrchní, ale ať se dotýká našeho 

srdce. Prosme, abychom uměli být opravdovými 

svědky víry a ukazovat Boha lhostejným a nevěřícím. 

Ať nejsme věřící jen v kostele. 

 

3. 5. neděle 

Prosme, ať jsme shovívaví při posuzování jiných a 

přísnější při posuzování sebe. Ať vidíme své chyby a 

druhým umíme odpustit. Ať nepomlouváme! 

 

4. 5. pondělí 

Prosme dnes za všechny lektory v naší farnosti, za ty, 

kteří čtou čtení a přímluvy při mši svaté a vedou 

modlitbu růžence. Ať jim Bůh žehná za jejich službu 

farnímu společenství. Ať čtení Božího slova je pro ně 

ctí a radostí, ať z Božího slova žijí. Ať umí zapálit 

druhé a ať je co nejvíce těch, kteří by byli ochotni 

takto sloužit Bohu a lidem. 

 

5. 5. úterý 

Prosme za všechny, kteří pravidelně obětují farnosti 

svůj čas i síly. Za všechny dobrodince, brigádníky a 

dobrovolníky. Za vedoucí a animátory různých farních 

společenství. Na konec i za ty, kteří naše kostely 

stavěli a po celá staletí udržovali, opravovali a na ně 

přispívali. 

 

 

6. 5. středa 

Prosme za ty, kteří vykonávají službu akolytů - 

podávají svaté přijímání a roznášejí je nemocným. 

Ať je tato služba pro ně ctí a radostí, ať jim pomáhá 

denně vnímat Boží blízkost, ať ji konají s láskou. Také 

za kostelníky a ministranty, varhaníky a pěvecké 

sbory. Ať všechny, kteří se starají o krásu liturgie, Pán 

obdaruje svým požehnáním. Ať jim dá sílu a ochotu 

sloužit druhým. Ať sám Pán rozmnoží počet 

ministrantů, dává jim nadšení a radost z ministrování. 

Chrámové sbory ať zpívají nejen hlasy, ale celým 

svým srdcem životem k větší cti a slávě Boží. 

 

7. 5. čtvrtek 

Prosme za naše rodiny. Kéž v nich vládne láska a 

odpuštění. Ať jsou všichni manželé sobě věrni a své 

děti učí dobrým příkladem opravdové věrnosti a lásce. 

 

8. 5. pátek 

V den 70. výročí ukončení 2. světové války modleme 

se za všechny, kteří pro naši svobodu obětovali svůj 

život. Prosme za všechny nevinné oběti této strašlivé 

války a také za ty, kteří uprostřed nenávisti ukazovali, 

že je možné opravdu milovat a žít pro druhé. Kéž jsou 

pro nás vzorem a inspirací! 

 

9. 5. sobota 

Prosme za nová kněžská a řeholní povolání. Prosme 

Pána o odvahu pro všechny, kdo cítí povolání, aby 

velkoryse odpověděli na Boží volání. Prosme o dobré a 

svaté kněze. 

 

10. 5. neděle 

V tento krásný den - Den matek - děkujme za naše 

maminky. Boží Matce svěřme jejich životy, ať je 

ochraňuje a vede, zemřelým vyprošujme život věčný. 

Prosme za všechny matky, ať jsou jejich životy 

po vzoru Panny Marie plné lásky, pokory a důvěry 

v Boží pomoc.  
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11. 5. pondělí 

Prosme za všechny pronásledované křesťany, ať je to 

v Sýrii, Iráku, Pákistánu, Severní Koreji nebo kdekoliv 

na světě. Prosme o sílu pro ně ve všech zkouškách a 

důvěru v soužení. Kéž je posiluje vědomí, že se 

podílejí na oběti Ježíše, která přináší spásu. Prosme i 

za ty, kdo je pronásledují, aby je Pán zbavil slepoty, 

nelásky a nevěry a dal jim poznat sebe. 

 

12. 5. úterý 

Za ty, kteří pravidelně uklízejí naše kostely i farní 

budovy a za ty, kteří se starají o kaple, kříže a Boží 

muka v naších obcích. Ať jim Bůh odplatí svým 

požehnáním. Ať vždy vědí, že to nedělají pro lidské 

oko, ale ad maiorem Dei gloriam, pro větší čest a slávu 

Boží. Prosme, aby nikdy nechyběli naší farnosti ti, 

kteří by vykonávali tuto službu s radostí a pokorou. 

 

13. 5. středa 

V den svátku Panny Marie Fatimské prosme za mír 

ve světě, zvlášť na Ukrajině. Prosme, aby všichni lidé 

pochopili, že nikdo nemá právo prosazovat své zájmy 

násilím a nenávistí, aby kvůli sobectví několika 

nemuseli mnozí utíkat z vlastního domova, aby 

zodpovědní bránili svobodu a důstojnost všech lidí, 

aby nikdo netrpěl pro svou víru a národnost, 

aby navždy zmlkly zbraně, které způsobují vyhasínání 

nevinných lidských životů. 

 

14. 5. čtvrtek 

Prosme o dobré počasí a hojnou úrodu. Ať Bůh dá sílu 

a požehnání všem, kteří pracují na poli. Ať dá chléb 

všem hladovým. Ať naučí i nás dělit se chlebem a 

radostí s těmi, kteří je nemají. 

 

15. 5. pátek 

Dnes se koná „eucharistická“ pouť dětí z náboženství 

do Olomouce. Prosme za ně, za jejich rodiny, učitele a 

katechety. Prosme, ať jsou všechna dětská srdce 

naplněná láskou k Pánu Ježíši. Ať ho pak po celý život 

upřímně hledají, poznávají a milují. A my všichni ať 

máme rádi děti, ať jsme vynalézaví v hledání způsobů, 

jak účinně dětem předávat živou víru. Prosme i za děti, 

které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a 

také za jejich rodiče. Kéž mají rádi Ježíše a setkávají 

se s Ním často a s láskou po celý život. 

 

16. 5. sobota 

V den Diecézního Eucharistického kongresu 

v Olomouci prosme o opravdovou úctu a lásku nás 

všech ke Kristu v Eucharistii. Ať Maria, která podle 

vyjádření sv. Jana Pavla II. byla po zvěstování „první 

Ježíšovou monstrancí“, nám pomáhá nosit Krista 

v sobě a ukazovat všem.  

 

17. 5. neděle 

Na dnešek připadá 20. výročí památného setkání Jana 

Pavla II. s mladými na Svatém Kopečku. „Svatý 

Kopeček je plný tvých oveček!“ Prosme proto 

za mladé: Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí 

Božích, jak je k tomu vyzýval papež. Ať všechny své 

hřivny, ideály a elán investují do budování civilizace 

lásky. Prosíme, ať v našich farnostech naleznou mladí 

lidé láskyplné přijetí a dobré prostředí pro svůj růst. 

 

18. 5. pondělí 

Prosme za bohoslovce a jáhny, kteří se v těchto dnech 

připravují na přijetí svátosti kněžství. Prosme pro ně o 

velkou víru a důvěru. Ať je Duch Svatý vede v těchto 

důležitých dnech jejich života.  

 

19. 5. úterý 

Za pastorační a ekonomické rady farností. O světlo 

Ducha Svatého a nadšení v práci pro farní 

společenství. O ducha jednoty a o radost ze služby 

druhým. O schopnost získávat spolupracovníky a Boží 

požehnání pro všechny jejich záměry a činnost. 

 

20. 5. středa 

V den svátku českého světce Klementa Marie 

Hofbauera prosme o touhu po svatosti pro nás.  

Děkujme také za životní vzory v osobách arcibiskupa 

Cyrila Stojana, kněží Antonína Šuránka a Ignáce 

Stuchlého i Aničky Zelíkové, kteří jsou kandidáty 

k svatořečení z naší olomoucké arcidiecéze. Prosme, 

abychom je mohli brzy uctívat jako svaté a ať na jejich 

přímluvu umíme sami překonávat všechny životní 

těžkosti.  

 

21. 5. čtvrtek 

Prosme za všechny nemocné a trpící. Kéž se k nim Pán 

skloní a posilní je svou mocí. Ať jeho kříž je pro ně 

posilou v utrpení. Prosme o požehnání, sílu a trpělivost 

pro všechny, kdo jim pomáhají, kdo je ošetřují a kdo je 

léčí. 

 

22. 5. pátek 

Prosme, abychom nedělní mši svatou prožívali jako 

opravdové setkání s živým Bohem. Ať je pro nás mše 

svatá, podle slov koncilu, pramenem a vrcholem 

křesťanského života. Ať nikdy není jen povinností a 

zátěží. Kéž se každý z nás po celý týden těší na nedělní 

setkání s Pánem. 

 

23. 5. sobota 

Prosme dnes za Radio Proglas a televizi NOE. Kéž je 

působení těchto stanic opravdovou službou evangeliu. 

Prosme o požehnání pro všechny, kteří je tvoří. 

 

24. 5. neděle 

O slavnosti Seslání Ducha Svatého prosme o, abychom 

byli vždy otevření  pro jeho vnuknutí. Dnes je v celé 

církvi také den modlitby za církev v Číně. Kéž Matka 

Boží, kterou ve své svatyni v Še-šan Číňané uctívají 

jako Pomocnici křesťanů, jim pomáhá vytrvat ve 

zkouškách a být pravdivými svědky víry.  
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25. 5. pondělí 

Prosme, aby se všichni farníci cítili spoluodpovědní 

za naši farnost. Prosme, aby nikdo z nás nebyl jen 

pozorovatelem a kritikem, ale abychom všichni uměli 

žít nejen pro sebe, ale i pro druhé. 

  

26. 5. úterý  

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie při 

opravách farního střediska a také při opravách kostelů, 

kaplí a jiných farních budov, které letos proběhnou. 

Pamatujme s vděčností na ty, kteří opravám věnují 

svůj čas a síly a na všechny dobrodince.  

 

27. 5. středa 

Prosme za Charitu. Prosme, aby svou službou 

potřebným vydávala opravdové svědectví křesťanské 

lásky. Ať se všichni cítíme spoluodpovědní za naše 

charitní dílo. Prosme o Boží požehnání pro všechny 

pracovníky, dobrovolníky a klienty. 

  

28. 5. čtvrtek 

Pamatujme dnes v modlitbě na kněze, kteří nám 

sloužili, se kterými jsme se setkali, kteří pracovali 

v naší farnosti. Prosme o požehnání pro živé a o věčný 

život pro zemřelé. 

29. 5. pátek 

Dne se koná na mnoha místech Noc kostelů, kdy naše 

chrámy otevíráme především pro ty, kteří tam běžně 

nechodí. Prosme za všechny nevěřící a hledající, za ty, 

kteří nepoznali Boha nebo ho nechtějí znát. Možná, 

že je od Boha vzdálila naše nedokonalost a hřích. 

Odevzdejme je tedy do Božích rukou a rukou Panny 

Marie. Ať nezapomínáme, že i my jsme za ně 

odpovědni. Kéž se s nimi jednou shledáme v nebi a 

můžeme navěky chválit Boha. 

 

30. 5. sobota 

Prosme dnes za svatého otce Františka, o Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie pro jeho 

apoštolskou práci. Již v sobotu za týden se vydává na 

pastorační cestu do Sarajeva. Kéž všechny jeho cesty a 

plány jsou provázeny světlem Ducha Svatého a 

naplněné rozvážností, odvahou a pokorou.  

 

31. 5. neděle 

Prosme za všechny ctitele Panny Marie, za ty, kteří 

přicházeli na májové pobožnosti, za všechny, pro které 

je Panna Maria každodenní společnicí na cestě 

životem. Kéž nás všechny Boží Matka vede po Božích 

cestách a chrání před každým nebezpečím. 

 

 

 

PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

25. 

Good joke, Sir 

 Velvyslanci států Evropské unie v Rabatu se s námi, velvyslanci tehdy ještě kandidátských států, 

pravidelně scházeli. Když přišla řada na mě, abych uspořádal pracovní oběd, měl jsem starost, abych opatřil 

pro vzácné hosty dobré víno. Byl jsem přesvědčen o tom, že jsou mezi nimi znalci. Maroko má všechny 

předpoklady pro dobré víno a révě se tam daří, zvlášť v okolí města Meknés, kde je dostatek srážek, hodně slunce 

a kde jsou proto od dob francouzského protektorátu nádherné rozlehlé vinohrady. Ale kvalitní réva, to je jen 

předpoklad úspěchu. Dobré víno se musí dělat především s láskou. Dobré víno, to je tradice, zkušenost a vášeň. 

Vinaři, stejně jako hostinští, nebývají abstinenty, tak jako řezníci zpravidla nejsou vegetariáni. 

 Maročané jsou muslimové. A ti obvykle nepijí. I když mi někteří vysvětlovali, že prorok Mohamed neřekl 

„nesmíš pít“, ale „nesmíš pít“. Tak či tak, je zřejmé, že ten, kdo se vína nesmí napít, je sotva může dělat dobře. 

Přesto některá marocká vína nebyla špatná. Jen nebylo spolehnutí na jejich kvalitu. 

 Co dělat? Na objednání moravských vín bylo pozdě. Na poslední chvíli se mi podařilo objevit v Rabatu 

obchod, kde prodávali i vína francouzská. 

 Jel jsem tedy nakupovat. Bylo to bizarní. V Maroku se oficiálně nepije. Pokud někdo pije, pak to nejsou 

Maročané, ale my, cizinci. My nepijeme, my, alespoň podle statistik, doslova chlastáme. Litr čistého alkoholu 

denně. 

 Obchody s alkoholem se otvírají jen někdy a jen na několik hodin. Ale stojí před nimi dlouhé fronty 

marockých, zejména mladých mužů. Teď už vím, proč se všude v Maroku válí tolik černých igelitových pytlíků. 

Do nich si maročtí mládenci diskrétně ukrývají nakoupené láhve, aby je nebylo vidět. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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 Nakoupil jsem dobré bílé chablis i červené bordeaux a byl jsem náramně zvědav, co řeknou „znalci“. Sešli 

jsme se u oběda v naší české rezidenci. Pokud jde o podávané české speciality, byl jsem klidný. Ale přesto jsem 

první láhev bílého chablis otevíral s určitým napětím. 

 „Nepochybuji, že jste znalec, Micheli, ale doufám, že mi odpustíte, pokud jsem nevybral dobře,“ říkám s 

omluvným úsměvem, nalévaje francouzskému kolegovi. 

 „Pane kolego, kdo se může vyznat ve francouzských vínech? S těmi je to ještě horší než s našimi sýry,“ 

opáčil Michel. „Ale znám jednoho skutečného znalce. Ten by vám bez zaváhání pověděl nejen, z které oblasti to 

víno je, ale z kterého svahu a od kterého vinaře. Jednou byl u mě, také jsme pili bílé, provensálské, a on povídá: 

'Máš štěstí, Micheli, že tohle víno pochází z vinic na pravé straně pobřežní silnice mezi Aix en Provence a Sete. 

Kdyby bylo z vinic na levé straně, bylo by trochu slané. Tam totiž stále fouká slaný vítr od moře.'“ 

 Portugalský kolega Ruy de Brito se smál ze všech nejvíc a nejdéle. Když popadl dech, ujal se slova: 

„Přátelé, znalci vín, to je ono. Nikdy nevíte, kdy na nějakého narazíte. Také jsem jednoho potkal. V Thajsku. Byl 

to Angličan. 

 Sloužil jsem v Thajsku na konci osmdesátých let. Měl jsem vynikající vztahy s královskou rodinou. 

Kterému velvyslanci se stane, že pozvání do jeho rezidence na slavnostní večeři přijme člen královské rodiny? Já 

měl to štěstí, prosím. Královy svobodné sestry ke mně chodily pravidelně a rády. Nechával jsem si posílat jen to 

nejlepší portské. Mám v Portu a okolí plno přátel, rodina mé matky odtud pochází. Byl jsem na své portské pyšný. 

Jako tady kolega na své plzeňské pivo. Nejlepší portské z nejlepšího portského. 

 Pár lahví lze poslat letadlem. Ale několik beden, to by bylo tres cher (velmi drahé). Jednou mně můj přítel 

z Porta zavolal: 'Mám výborný ročník, pošlu ti šest beden vintage (označení pro nejlepší kvalitu portského vína).' 

Říkám si, proč ne? Ale bude to muset jít nákladní lodí. Celé týdny. Přes rovník, víte. To horko, loď se kymácela, 

muselo to být hrozné, jako když děláte šlehačku. 

 Přivezli mi těch šest beden nejlepšího portského z přístavu krátce před jednou slavnostní večeří a já dal 

bedny rovnou do sklepa. Ani jsem neochutnal a to byla chyba. Víno přinesli číšníci až v den oné večeře s 

královskými dcerami a několika velvyslanci. Pyšně jsem otevřel láhev, říkám: 'To je nejlepší vintage.' Nalil jsem 

si, ochutnal, tak jak to má být – a zhrozil se. Jak to šlo přes ten rovník, horko a loď se kymácela, bylo to plné 

bublinek. To nebyl vintage, to bylo něco jako šumivé mateo. Co jsem měl dělat? Nedal jsem na sobě nic znát. Pít 

se to dalo. Nezbývalo než doufat, že to nikdo nepozná. 

 Večeře proběhla výborně. Zdálo se mi, že vintage chutnalo všem znamenitě, nejen královským dcerám. 

Dlouho jsme seděli v salonu a družně se bavili, až konečně hosté postupně začali odcházet a já všechny 

vyprovázel. 

 Jen Angličan seděl v salonu dál a kouřil svůj doutník. Pouštěl do vzduchu kolečka dýmu a pozoroval je. 

Jako by čekal, až všichni odejdou. Vyprovodil jsem královské hosty a vidím, že Angličan pije Cardhu Single Malt 

whisky. 

 Posadil jsem se do křesla proti němu a nalil si také. Pomalu jsem po tom šoku s šumivým vintage přicházel 

k sobě. Štěstí, myslel jsem si s úlevou, že mezi hosty nebyl žádný znalec. 

 Angličan se ke mně po chvíli naklonil, jako by mi chtěl cosi pošeptat do ucha. Naklonil jsem se také. 

 'Vintage, Sir,' povídá Angličan, 'to bylo podle vás nejlepší portské vintage?' 

 'My dear Friend, vám snad nechutnalo?' povídám a začal jsem se rosit. Přepadlo mě tušení, že Angličan je 

znalec. 

 'Ale jistě, Sir, chutnalo. Really good Vintre, Sir!' Pokrčil jsem rameny. Nemělo cenu zapírat. Angličan byl 

znalec. Dopil svou Cardhu, odložil nedopalek doutníku a zvedl se z křesla. Šel jsem ho, jak se sluší, vyprovodit 

k domovním dveřím. Stiskl mi na rozloučenou ruku. 

 'Good bye, Sir!' 

 Vykročil do tropické noci. Udělal několik kroků, otočil se, a se širokým úsměvem v tváři mně povídá: 

 'Good joke, Sir!'“ 
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26. 

Tatínku, co je to závist 

 Píše se rok 1996. Park zámku Schönbrunn ve Vídni. Můj šestiletý syn Honzík se mě na procházce ptá: 

„Tati, co to je vlastně závist?“ 

 To není snadná otázka – jak už to bývá u dětí, když začínají objevovat ten druhý, nehmotný svět. 

Přemýšlím, jak bych mu význam onoho abstraktního slova vysvětlil a tu mě napadá povědět mu příběh. Vím, že 

příběhy miluje a dychtí po nich, každý večer musí mít svou pohádku, a když mu ji má žena nebo já povíme, 

žadoní o další. Tak mu vyprávím příběh o Sněhurce a zlé královně. A on poslouchá s otevřenou pusou. Až příběh 

skončí – šťastně, jak jinak – budeme oba o něco bohatší. Já o radost, jakou má člověk vždycky, když pomáhá 

druhým, a hlavně vlastním dětem, objevovat krásy světa. On zase bude navždy vědět, co znamená závist, a bude 

si pamatovat tento příběh do konce svého života tak, jako já si pamatuji příběhy, které mi vyprávěla moje 

maminka. 

 Nevím, kolik divů světa bych napočítal, ale příběh bude vždycky mezi nimi. Léta jsem pouze tušil, jakou 

má příběh hodnotu. To proto, že přijímáme jako samozřejmost vše, co je tak důležité, že se nedá vyjádřit ani 

všemi slovy světa, ani všemi poklady. Jako zdraví, které užíváme, aniž známe jeho hodnotu, kterou dokážeme 

plně ocenit až tehdy, když jsme je ztratili. 

 Jednotlivý životní osud je vždy jedinečným příběhem. A příběh zajímá lidi ze všeho nejvíc. Jeho síla 

spočívá v tom, že je obrazem, ilustrací. Moc obrazu je větší než moc tisíců slov. Tak příběh, který se skutečně 

stal, ač sám utkán ze slov, není pouhým součtem těchto slov, ale jejich násobkem. Příběhy jiných se stávají 

součástí našich vlastních příběhů, protože vždy obsahují nějakou pravdu a předmět zamyšlení. Milujeme příběhy, 

protože je můžeme porovnávat s tím, co jsme sami zažili, a protože je sami můžeme domýšlet, dotvářet a psát dál. 

 Každý člověk má svůj příběh. A jeho příběh je vlastně to nejcennější, co má. Těžko totiž může poznání 

nějakého člověka přesáhnout to, co už lidstvo jako poznání drží, to, co je někde na světě v nějaké knize napsáno. 

Ale ne tak příběh. Každý lidský osud je neopakovatelným příběhem, jako život sám. Milion osudů je milion 

jedinečných příběhů, z nichž žádný se neopakuje. I když se sobě mohou podobat, nikdy nejsou stejné. 

 Lidský život je pomíjivé mihnutí na této nemocné kuličce. Člověk se celý život něco učí, těžce dobývá 

nové a nové poznání a získává nové zkušenosti. Jednoho dne, po všem tom pachtění, se cosi stane a stroj našeho 

těla, tisíckrát složitější než kterýkoli stroj sestavený a vymyšlený člověkem, se zastaví, miliardy buněk přestanou 

spolupracovat a složité sloučeniny se začnou rozkládat. Co by byl člověk, pokud by byl pouze shlukem buněk a 

tkání? 

 Ale, jak věříme, člověk je víc a je tudíž velká škoda, že většina prostých lidských příběhů zůstává nám 

ostatním utajena. Protože nikdy nebyly napsány, nikdy se s nimi nemohlo potkat víc lidí. Kromě těch, kterým 

byly vyprávěny nebo kteří je spoluprožívali. 

 Nejdokonalejší příběhy vždycky přináší život sám. Nejbujnější fantazie bledne při konfrontaci s příběhy, 

které přinesl život. Nejkrásnější příběhy nelze vymyslet, ty se musely stát. Proto nás tak oslovuje Starý zákon i 

evangelia, proto nejvíce milujeme autory, kteří píší své vlastní příběhy. 

 Teprve poté, co jsem hodně četl Pagnola, Saroyana, Exupéryho, ale i Němcovou, Baara nebo Čapka, jsem 

pochopil, že právě v těch nejprostších příbězích je ukryta největší krása a síla. 

 O co bychom byli jako lidé a jako lidstvo chudší, kdybychom neznali příběhy dánského prince Hamleta 

nebo Othellův příběh lásky a žárlivosti, důvěřivosti a podlosti, věrnosti a zrady? O co více chyb bychom museli 

učinit, kdybychom neznali příběhy českého Honzy či chytré horákyně? 

 Milujeme příběhy a ta láska se rodí s našimi prvními krůčky a s prvními slůvky človíčka konfrontovaného s 

divem žití. O tom, co je statečnost, věrnost, láska, nenávist, lakota a zrada, nejlépe vypráví příběh. Kdo zná příběh 

Robinsona Crusoe z Yorku, bude celý život chápat nezbytnost úcty k rodičům, trýzeň samoty a dobrodiní 

společenství. Omračující Michelangelova freska Posledního soudu v Sixtinské kapli je příběh. A není pochyb 

o tom, že vůbec ten nejdůležitější. 
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 Není nic, co by 

mělo pro člověka 

větší význam než 

příběh. Naučit se 

řemeslu, vystudovat 

školu – to vše jsou 

příběhy. Milujeme 

příběhy, protože jsou 

součástí naší 

existence a sama naše 

existence není nic 

jiného než příběh. 

Osudy milionů 

neznámých nás 

nezaujmou a 

nedojmou tak jako 

jeden jediný 

konkrétní lidský osud. 

Utrpení a smrt, štěstí 

a láska blízkého 

člověka nás zajímá, 

dojímá, bolí i těší 

mnohem víc než 

utrpení a smrt, štěstí a 

láska člověka 

vzdáleného, cizího, 

protože člověk blízký 

patří do našeho 

příběhu a my jsme 

součástí příběhu jeho.  

 Skrze příběhy 

se stáváme přáteli 

hrdinů těchto příběhů 

a náš svět se tak 

rozšiřuje a obohacuje. 

pokračování příště 
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