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Drazí čtenáři, 

dlouho jsem 

přemýšlel, co do únorového čísla děkanátního 

časopisu napsat. Vánoce jsou „daleko“ za námi, 

postní doba „daleko“ před námi. Únor je nejkratší 

měsíc v roce. Je chladný. Sluneční paprsky a světlo 

jsou vzácné. O to víc je potřeba, abychom si každý 

paprsek a každou radost ukládali do svého nitra jako 

zásoby. Pěkně to vystihuje báseň napsaná mladíkem 

nemocným na rakovinu v posledním stádiu nemoci: 

 

Pozoroval jsi děti, jak si hrají? 

Nebo naslouchal jsi šumění deště, když prší?  

Nebo se díval na poletování motýla?  

Nebo sledoval slunce zapadající za obzorem?  

Udělal bys líp, kdybys zpomalil. 

Netanči tak rychle. Zakrátko to skončí. 

Hudba přestane. 

Prožíváš každý den v letu? 

Když říkáš: „Jak se máš?“ poslouchej odpověď. 

Když končí den, jdeš si lehnout se stovkou otázek, 

které ti procházejí hlavou? 

Udělal bys líp, kdybys zpomalil. 

Netanči tak rychle. Zakrátko to skončí. 

Hudba přestane. 

Řekl jsi někdy svému synovi: „Uděláme to zítra,“ 

aniž by sis ve spěchu všiml, že ho to mrzí? 

Ztratili jste se někdy s dobrým přítelem, protože 

jsi neměl čas a nezavolal jsi mu, abys ho třeba jen 

pozdravil? 

Udělal bys líp, kdybys zpomalil. 

Netanči tak rychle. Zakrátko to skončí. 

Hudba přestane. 

Když tolik spěcháš, abys už někde byl, přijdeš o 

polovinu radosti z toho, že tam jdeš.  

Když se nadmíru znepokojuješ a spěcháš celý den, 

je to, jako bys dostal dárek a nikdy ho 

nerozbalil…vyhodil ho. 

Život není závod. Přijímej ho pomalu. 

Poslouchej hudbu. 

(Bruno Ferrero: Hvězdy pro duši) 

 

Přeji Vám, abyste každý den zachytili všechny 

paprsky Boží dobroty. Zvláště ty, které vám posílá 

skrze druhé lidi. I vy je nezapomeňte posílat dál.

  

P. Otto Sekanina 

 

 

2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Tento svátek se v Jeruzalémě slavil již v 5. století, 

v Římě v 7. století a v západní Evropě je od 10. 

století znám pod názvem Očišťování Panny Marie. 

Nynější název znovu připomíná, že je to především 

svátek Páně. 

5. února - památka sv. Agáty, panny a mučednice 

Pocházela ze Sicílie. V roce 250 zemřela 

mučednickou smrtí. 

6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, 

mučedníků 

Do Japonska přinesl křesťanství sv. František 

Xaverský. Po půl století (1597) začalo 

pronásledování křesťanů. Prvním mučedníkem byl 

japonský jezuita. Spolu s ním byli umučeni dva 

japonští jezuité, 6 španělských misionářů a 17 

japonských laiků. 

9. února - 5. neděle v mezidobí 

10. února - památka sv. Scholastiky, panny 

Narodila se ve střední Itálii kolem roku 480. 

Následovala svého bratra sv. Benedikta a vstoupila 

do kláštera na úpatí Monte Cassina.Tam také zemřela 

kolem roku 547. 

16. února – 6. neděle v mezidobí 

22. února - svátek Stolce sv. Petra apoštola 

Biskupský stolec v katedrále je symbolem 

učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Také 

Petrův stolec připomíná jeho postavení v církvi. 

Dnešní svátek se slavil v Římě již od 4. století. 

23. února - 7. neděle v mezidobí 

 

  

wwwwww..aaddoo..cczz  
Na těchto stránkách olomoucké arci-

diecéze máte možnost si doma v klidu 

znovu přečíst pastýřské listy, termíny 

poutí, reflexe církevních událostí 

 a další důležité informace. Diecézní 

web je tu pro vás. Nezapomeňte:  

wwwwww..aaddoo..cczz  
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                                            MANŽELÉ ROZSYPALOVI 

Letos oslaví 50 let společného života. Recept na fungování šťastného 

manželství spatřují v každodenním odpouštění a přijímání toho 

druhého takového, jaký je. Jejich život je naplněn pomocí druhým a 

radostí z každého okamžiku. Řeč je o manželích Rozsypalových z Velkých Losin.  

Povězte nám oba dva něco o Vašich 

původních rodinách a o tom, jak jste se 

seznámili. 

Pan Rozsypal 

Narodil jsem v roce 1939 ve Vlkoši u 

Přerova, předchozím působišti P. 

Slawomira . Pocházel jsem z věřící 

rodiny. Bylo nás pět dětí, já jsem byl 

druhý nejstarší. Moji rodiče pracovali 

v zemědělství, a tak jsem často pomáhal, 

s čím bylo potřeba. Po základní škole, 

kterou jsem absolvoval ve Vlkoši a v 

Přerově, jsem zůstal v hospodářství i 

nadále. Po roce 1948 museli všichni 

soukromí zemědělci postupně přejít do Jednotného zemědělského družstva. V souvislosti s tím bylo ve Vlkoši pět 

lidí zavřeno, protože s jeho založením nesouhlasili. Mezi nimi byl i můj otec, který protestoval i proti zrušení 

náboženství, do kterého jsme jako malí chodili. Byl zavřen na dva měsíce v uranových dolech v Jáchymově. O 

těchto událostech s námi nikdy moc nemluvil. Já jsem musel jít pracovat do JZD, stavěli jsme zde velký kravín. Za 

rok práce jsem si vydělal 150 Kč. Poté jsem narukoval na dva roky na vojnu do Luštěnic u Mladé Boleslavi. Po 

návratu z vojny jsem nikde nepracoval. Až po roce jsem sehnal místo u pozemních staveb, kde jsem nakonec 

skončil jako řidič a pracoval zde celých 15 let. Tak jsem se dostal pracovně do různých měst, i do Šumperka. To 

bylo pro mě osudové, protože v tehdejší vyhlášené restauraci Koruna, kam jsme chodívali na oběd, jsem se 

seznámil se svou budoucí ženou. Pracovala tady v kanceláři, ale musela sem tam pomáhat i s roznáškou. A tak jsme 

si padli do oka. Svatbu jsme měli v Šumperku, v kostele svatého Jana Křtitele. Když jsme se vzali, neměli jsme kde 

bydlet. A tak jsme postavili svépomocí pětipodlažní dům v Přerově, ve kterém bylo 24 bytů. My jsme zde obývali 

jeden a půl pokojový byt. Zde jsme bydleli tři roky. Ale když zemřel manželčin bratr, který žil s manželčinými 

rodiči, nastěhovali jsme se za nimi do Velkých Losin, aby tam nebyli sami. To jsme měli už tři děti. Čtvrté se nám 

narodilo v Losinách 

Paní Rozsypalová 

Já jsem se narodila v roce 1936 v Rokytnici u Slavičína. Ze Slavičína pro změnu pochází otec Milan. Byli jsme 

rovněž věřící rodina, já jsem se narodila jako nejmladší z pěti dětí. Do školy jsem v letech 1940 - 1945 chodila 

v Rokytnici. Po válce dostal tatínek nabídku, jako legionář z první světové války, aby se odstěhoval do pohraničí, 

kde probíhalo osidlování po Němcích. A tak jsme se ocitli ve Velkých Losinách. Zde jsem dochodila základní 

školu. V té době byla maminka velice vážně nemocná, a tak jsem se musela starat jak o ni, tak o celou rodinu. 

Nějaké studium nepřipadalo v úvahu. Až se maminka uzdravila, začala jsem pracovat. Vystřídala jsem mnoho 

zaměstnání, převážně v administrativě v Losinách, Zábřehu či Šumperku.  

Jak manžel zmínil, měli jsme spolu 4 děti. Jak bylo řečeno, zpočátku jsme bydleli v Přerově. Zde se nám narodily 

tři děti – Ludmila, Jana a Pavel. Nejmladší Maruška se narodila už v Losinách. Kdybych ale měla být úplně přesná, 

všechny čtyři děti se narodily vlastně v porodnici v Zábřehu.  Zábřežská porodnice byla tehdy vyhlášená a já v ni 

měla velkou důvěru, a tak mi nebylo zatěžko přijet do ní až z Přerova či Losin. Dnes máme už 7 vnoučat, 

a dokonce jedno pravnouče.  

Po mateřské dovolené jsem pracovala dlouhodobě na losinském zámku jako uklízečka. Protože maminka znovu 
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velice těžce onemocněla, starala jsem se o ni. Po její smrti jsem dostala, dá se říct, netradiční pracovní nabídku - do 

kompresorovny na přehradu na Dlouhé Stráně. Nejprve jsem musela složit v Příbrami složité psychotesty. Ty 

dopadly dobře, a já mohla nastoupit do práce. Vozila jsem pracovníky z horní do dolní nádrže. Bylo to náročné na 

psychiku - vlastně jsem velkou část pracovní doby strávila jako strojník těžního stroje.  Ale práce mě bavila, a i 

když z počátku byli chlapi překvapeni, že takovou práci dělá žena, zvykli si na mě a měli mě rádi. Když jsem měla 

odejít do důchodu, uspořádali mi velkou rozlučku a dali mi jako upomínku veršované přání s jejich podpisy. 

Vzpomínali jsme na všechna léta, která jsme společně prožili. Ve zmíněném přání neopomněli ani vzpomenout na 

různá „dobrodružství“, např. jak celou strojovnu zasypal sníh, a já tam zůstala uvězněná, dokud mě neodházeli. 

Ale i v důchodovém věku jsem byla činná. Pracovala jsem v hotelu Diana v kuchyni, jako poštovní doručovatelka 

v Losinách či při sázení stromků. 

Slyšela jsem, že jste byli velmi činorodí i ve farnosti a samozřejmě i 

doma… 

Pan Rozsypal 

Kolem kostela bylo - a je - stále moc práce. Já jsem se staral nejvíc o 

venkovní údržbu - sekal jsem trávu kolem kostela, na farní zahradě či 

kolem fary, opravoval jsem vše, co bylo potřeba, jednu dobu jsem dělal 

dokonce kostelníka - chodil jsem zvonit. Pomáhal jsem kácet velký 

strom za kostelem, aby se to tam prosvětlilo. Dělali jsme i drobné 

úpravy v kostele, např. zábradlíčko u oltáře (teď je už nové, jiné). Nyní 

už moc pomáhat nemohu - měl jsem mozkovou mrtvici, a tak se musím 

držet.  

Paní Rozsypalová 

Já jsem také často pomáhala manželovi s údržbou či sekáním trávy. 

Také chodím pravidelně uklízet do kostela Už od 15 let zpívám 

v losinském kostelním sboru. Tehdy ho ještě řídil pan Miloš, jenž hrával 

i na varhany. Zpívávali jsme o Vánocích, Velikonocích i na Boží Tělo, 

kdy jsme chodili v průvodu po celých Losinách. Tehdy zde byly různé 

malé oltáříčky, u kterých se průvod zastavoval. Zpívali jsme i při 

svatbách či pohřbech. Dá se říct, že na hřbitově znám téměř každé 

místo. V kostele zpívám dodnes, ale je nás málo. Doprovázíme už jen 

pohřby a některé sváteční bohoslužby. Také někdy - s velkou trémou - 

čítávám čtení. 

Pan Rozsypal 

I doma jsem byl stále činný. Máme domek, ve kterém žijeme se synem a jeho rodinou. Takže je stále co doma 

dělat. Chováme králíky, pěstujeme zeleninu (cibule, česnek aj.), rovněž se musí sekat tráva. Po nemoci už nemám 

tolik sil, ale stále se snažím. Doma relaxuji četbou. Teď mám rozečtený cestopis od Zikmunda a Hanzelky. Dříve 

jsem rád chodil na různé výšlapy, byl jsem dvakrát dokonce i na pouti v Czenstochowe, kterou ještě ve Vlkoši u 

Přerova organizoval otec Slávek.  

Paní Rozsypalová 

Také - téměř každý rok - jezdíme spolu na dovolenou. Nejraději jezdíme do Chorvatska. Moře oba milujeme. 

Minulý rok jsme byli v Crkvenici. Tam jsme byli už vícekrát. Snažíme se žít aktivně. Doma - jak manžel říkal, je 

stále co dělat; manželovi ráda pomáhám na zahrádce, je tam práce dost pro oba.  

S chozením do kostela je spojena víra. Co pro vás znamená? 

Pan Rozsypal 

Víra je pro nás velkou oporou v každodenním životě. Pomáhá v okamžicích, kdy si člověk neví rady. Ví, že tady 

není sám. I když jsme ve světě, víme, že je tady Bůh a Jeho příslib věčného života. Nedá se to pojmenovat ani více 

rozvést. 

Paní Rozsypalová 

Dříve jsme nechodili ke svátostem. Nyní chodíme a velice nás to povzbuzuje a obohacuje. 
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Máte nějaký zaručený recept na šťastné manželství? 

Pan Rozsypal 

Letos oslavíme společných 50 let. Aby ke zlaté svatbě člověk „došel“, je k tomu potřeba mnoho tolerance a umění 

odpouštět. A hlavně láska - mít se rádi v dobrém i zlém. 

A nějaké motto na závěr?  

Paní Rozsypalová 

Vždy mě oslovovala slova jedné křesťanské písně: „Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán. On se stal 

mým spasením, když kráčím s Ním, nemusím se bát.  

 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

PRO TY, KDO MAJÍ RÁDI POHYB 
 

Je 5.30 – sobota, zvoní budík. Z teplé postýlky se mi nechce. Balím pár věcí do batohu, snídám a odcházím 

na sraz. Devět běžkařů, čtyři pěší, jeden má sněžnice. Občas je mi někdo povědomý, ale odkud?  Z kostela? 

Odjinud? Bojuji s pamětí. Marně. Stoupáme na hřeben. Na zmrzlém ledu je několikacentimetrová vrstva nového 

sněhu. Spokojení jsou všichni, běžkaři i pěší.  Opět inverze, bezvětří.  Kosodřevina obalená ledem vytváří bizarní 

útvary s dlouhými jehlicemi ledu, kterými prochází paprsky zářícího slunce. Hory jsou liduprázdné. Starší paní na 

běžkách potkáváme až před Petrovými kameny. Odkud? Kam? Mějte se… Ještě se otáčí a dodává: „Pánbůh nás má 

stejně rád“ a kývne směrem k slunci nad zářícím hřebenem. Přikyvují všichni, věřící i nevěřící. Ovčárna, Švýcárna, 

Kouty. Ahóóój…  zase  někdy… Jsem rád, že jsem ráno nedal přednost teplé postýlce.  

 
Další akce pro ty, kteří mají rádi pohyb, se uskuteční dne 15.2.2014 – sobota. Odjezd z nádraží ČD v 7,09 

hod. Příjezd do Ramzové (8,39 hod.).  Půjdeme přes Šerák, Keprník, Vřesovou studánku a Červenohorské sedlo do 

Kout ( běžky, pěšky, sněžnice – volte dle množství sněhu).  

                               Zve a těší se             Jiří Novák 
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V poslední době ke mně dorazily hlasy maminek, které by 

rády četly svým dětem krásné knihy a prosí, aby se jich více 

objevilo ve farní knihovně. Shodou okolností se mi v poslední 

době tři krásné dětské knihy objevily na stole a mohu je hned předat do 

knihovny a vřele doporučit.  

První z nich je pro menší děti a jmenuje se Bumbulín a Cvrčínek 

a jejími autory jsou Raimund Štimpl a Vladimír Babula, který nakreslil 

roztomilé obrázky. Poprvé byla vydaná v Přerově hned po válce a teď je 

vydaná opět, a to díky snaze několika lidí, kterým se tak zalíbila, že jí pomohli 

na svět vlastním přispěním. Proto ji nenajdete v žádném knihkupectví. Při čtení 

této knihy se vypravíte s dětmi do světa cvrčků a budete s nimi prožívat 

nesčetná dobrodružství. Ať je to hrozný požár v domečku pod Božími muky, 

první kroky malého Cvrčínka nebo jeho první den ve škole. Vše je úžasně 

napínavé, poučné a zároveň něžné, citlivé a krásné. Odpuštění, pracovitost či 

láska k druhým - o tom všem děti uslyší a uvidí to na životě svých malých 

pohádkových kamarádů. A spolu s nimi se naučí i několik krásných básniček, 

třeba: 

„Tvé srdíčko je zahrádka 

plničká sladké vůně, 

když dovedeš z ní rozdávat,  

nikdy ti nezastůně.“  

Autoři nezapomněli ani na Pána Boha – v mnohých situacích si malí cvrčci 

na něj vzpomenou, umí se modlit, prosit a Bohu děkovat. V dnešních pohádkách 

vyprávění o Bohu najdete jen zřídka - tady ano, navíc je to vyprávění nenápadné 

a citlivé.  

Druhá kniha je pro děti starší a i dospělí si ji nepochybně přečtou s radostí. 

Navíc ji mnozí znáte, protože je právě na pokračování čtená v rádiu Proglas. Řeč je 

o knize Poklady pod sněhem, jejíž autorkou je Patricia St. John. Hlavními hrdiny 

jsou děti v chudé alpské vesničky. Děj je opravdu dramatický. Budete svědky 

nehody vysoko v horách, jejímž následkem je nejen zdravotní postižení malého 

chlapce, ale hlavně zloba, nenávist a neodpuštění v lidských srdcích. Ty však nemají 

nekonečnou sílu. Moudrost staré babičky a několika dobrých lidí pomůže k vítězství 

odpuštění, lásky a přátelství. Kniha je velmi moudrá, krásná a napínavá. Existuje 

také stejnojmenný film natočený na motivy této knihy.  

Do třetice je tu malinká brožurka O klevetivé žábě. 

Zavede nás do Galilejské Kány a uvidíme celý příběh 

pohledem žáby, která se octla uprostřed dění na slavné 

svatbě. Ráda by o všem, co viděla, povídala všem 

a všude, jak to byla zvyklá činívat. Ale tentokrát nemohla. 

Proč? To se dozvíte z krásné knížečky, kterou napsala 

a nakreslila sestra Česlava Talafantová, dominikánka. 

A sestře Dianě Kopřivové, naší šumperské rodačce, která 

mi knihu věnovala, děkuji jménem svým a všech dětí, 

které osudy klevetivé žáby rády poznají.  

 

Do budoucna se budu snažit na děti nezapomínat. 

Krásné večery všem dětem i rodičům přeje  

P. Slawomir.  
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ  

 
III. ČÁST 

Kromě poznávání míst jsem si zvykal i na místní podnebí a v této souvislosti jsem zažil i následující událost.  

V těch prvních dnech tady bylo velké horko, a to i v noci. A proto, než jsem si trochu zvykl, spával jsem 

s puštěným ventilátorem a otevíral si okno a dveře do dvora, abych měl alespoň nějaký průvan. 

Jednu noc jsem také tak usnul a když jsem pak v noci procitl a pohnul nohou, vyskočila na mě z postele 

„krásná“ velká kočka a utekla ven. K tomu bych jenom rád dodal, že během dne bylo možné vidět takové „pěkné“ 

velké kočky, jak na ulicích dojídají zbytky jídla a prolézají kontejnery a koše. Od té doby už jsem pak raději na noc 

zavíral. Ne že bych se koček bál, nebo je nechtěl nechat vyspat u svých nohou, ale bál jsem se představy, že se 

některé ráno vzbudím s kočkou pod hlavou...  

 

 

24.9. Výlet se sestrou Miriam do Galileje 

Jeli jsme sem hlavně pro dva slovenské 

volontéry, kteří pomáhali u kostela sv. Petra 

ve městě Tiberias. Během této cesty jsme v Nazaretě 

navštívili baziliku Zvěstování, kostel Sv. Josefa, 

místní starobylou synagogu, kde Ježíš začal své 

veřejné působení poté, co na sebe vztáhl starozákonní 

proroctví (Lk 4,16-21), vykopávky, které jsou vedle 

baziliky a na kterých je vidět, jak dřív také vypadaly 

nazaretské domy. Překvapilo mě, že to mnohdy byly 

upravené vykopané jeskyně. 

Kromě Nazareta jsme také navštívili Kánu 

Galilejskou, Horu Blahoslavenství, kostel primátu 

sv. apoštola Petra, postavený na místě, kde Ježíš 

předal Petrovi moc klíčů (Mt 16,18-19), Tabghu, kde 

Ježíš rozmnožil pět chlebů a dvě ryby pro tisíce lidí a 

nakonec jsme se zastavili ve městě Tiberias, ležícím 

na břehu Galilejského jezera, kde jsme vyzvedli 

zmíněné slovenské volontéry. 

Jednotlivá místa jsou od sebe vzdálená jenom 

několik desítek kilometrů, a proto jich bylo možné 

navštívit tolik. 

 

 

Z celého tohoto krásného dne, mě však nejvíc 

zaujalo následujících pár postřehů: 

Ráno jsme projížděli kolem skupiny mužů, 

kteří stáli na určených stanovištích a čekali, až je 

někdo najme na práci, jako to bylo už v době 

Ježíšově, který o najatých dělnících mluví v jednom 

ze svých podobenství (Mt 20,1-16). Tato praxe 

námezdních dělníků je zde až do dneška. Jsou určená 

místa, kam přicházejí muži, kteří nemají práci a 

potřebují si vydělat na živobytí, a na těchto místech si 

je případně najímají ti, kteří potřebují udělat nějakou 

jednodenní práci. 

Oblast Galileje je od Jeruzaléma vzdálená asi 

180 km a zbožný Žid považoval za povinnost, aby 

cestoval do Jeruzaléma alespoň třikrát do roka. 

Uvědomil jsem si, že Ježíš byl docela často na 

cestách mezi Jeruzalémem a Galileou. 

Během cesty jsme měli možnost se sestrou 

Miriam mluvit o spoustě věcí. Z toho co říkala, mě 

zvlášť zaujala tato její myšlenka: „Kdo každý den 

nevolá alespoň jednou k Bohu, neprosí o pomoc 

Ducha svatého do svých situací, je ateista, který 

spoléhá jen na vlastní síly. Denně totiž potřebujeme 

pomoc Boha v různých situacích.“ 



Strana 8                 Tam&Tam – číslo 2, ročník 5, únor 2014 

 

 

30. 9. Zvyky Arabů 

Dnes jsem si všiml, že když Sami (jeden 

z arabských zaměstnanců) dával sestře Miriam talíř 

od svačiny, nechal na něm kousek chleba. Bylo mně 

divné proč to nedojedl, a když jsem se na to potom 

ptal, tak mně sestra Miriam vysvětlila, že je to jeden 

z místních zvyků. Arabové i Židé prý nechávají vždy 

trochu jídla na talíři. Ve starých dobách bývalo prý 

u Židů běžné, že například při žních nechávali něco 

z úrody na poli pro chudé, aby z toho mohli žít 

(Rút 2,3) 

Tento týden, než srpek měsíce na obloze 

dosáhne tvaru arabského půlměsíce, mají muslimové 

volno. Kdo nutně nemusí, tak nepracuje a ani děti 

nechodí do školy. 

Já jsem to osobněji prožil, když jsem vyvážel 

odpadky do kontejneru na ulici. Musím přitom projet 

bránou, kterou mi otvírá vrátný Samir (další z 

arabských zaměstnanců). Když jsem přijel k bráně, 

nebylo by nic zvláštního na tom, že mi otevřel jeho 

syn, kdybych při návratu neviděl Samira, jak sedí na 

schodech školy. On mě celou dobu viděl a místo aby 

mi přišel otevřít, poslal svého syna. Jeden z dalších 

Arabů, který tam v tu dobu byl, mně pak vysvětlil, že 

Samir je muslim a protože má volný týden, tak tu 

bránu otevřít prostě nemůže. Když je volno, tak je 

volno. 

P. Petr Káňa 

 

 

 

 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2014 
 

 

 

Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: “Pane, ať vidím!“ (Mk 10,51) 

Bylo to někdy po vojně (po základní vojenské službě), kdy 

jsem někam šel s bratrem. Cestou jsme si povídali. Najednou 

zjišťuji, že jdu sám, otáčím se a vidím, že bratr pomáhá nějakému 

starému muži s plně naloženým dvoukolákem vjet na chodník. 

Zastyděl jsem se. Já jsem si toho člověka vůbec nevšiml. Neviděl 

jsem ho. Začal jsem pak prosit: „Pane, ať vidím!“ A začal jsem 

lépe vidět potřeby druhých. Ne vždy se mi daří je naplnit. 

 

Když si budeme něco odříkat, přemýšlejme, prosím, o 

lidech, kteří v našem okolí potřebují pomoc. Přátelskou, která 

neponíží.  

 

Prosme, abychom viděli ve svém okolí ty lidi, kterým může postní almužna pomoci. Přemýšlejte sami, 

ale i v rodinách, v nejrůznějších společenstvích, do kterých patříte, ve skupinkách před kostelem (pokud to 

počasí dovolí). Vložte pak do postní kasičky lístek s konkrétním návrhem komu, popř. jak pomoci.  

 

Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, (Sk 4,34a) 

P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc 

Postní almužna probíhá  

od Popeleční středy 5. 3. 2014 do Květné neděle 13. 4. 2014.  

http://www.acho.charita.cz/images/postni_almuzna/2013/DSC00405.jpg
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PRO DĚTI 

Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program 

pro rodiče na RD a jejich děti – středa od 9.30 hod 

Tradiční maškarní bál – neděle 16. 2. 15.00 na farním středisku, vstupné 25 Kč. Téma jednotlivých 

zastávek: „Ze života hmyzu“. Poté představení masek, tanečky a zábavný program. 
 

PRO DOSPĚLÉ 

Kurz Sourozenecké vztahy – 22. 2. 9.30 – 15.30 na farním středisku; lektorka Mgr. Marie Kaňovská; cena - 

200 Kč/osoba, 300 Kč/pár, info a přihlášky na cprsumperk@ado.cz nebo 731 402 395  

Modlitby matek – 6. a 20. února od 17.00 na farním středisku  

Cvičení s rehabilitačními prvky – Ing. Marie Vychopeňová – 5. a 12. února 16. 30 – 17.30 hod;  

1 lekce – 30 Kč/hod 

Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můžete na tel. 777 988 864. 

Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy. 

 

SRDEČNĚ ZVEME:  

Pouť zamilovaných - 15. února (v rámci Národního týdne manželství) v poutním kostele Očišťování Panny 

Marie v Dubu nad Moravou. Program začíná ve 13.30 hod. a zahrnuje zajímavou přednášku, svědectví 

manželů, případně krátkou aktivitu pro stmelení párů. Vrcholem odpoledne bude mše svatá v poutním kostele 

(nachází se v něm také oltář sv. Valentina), kterou bude celebrovat P. Milan Palkovič.  Následují zvěřinové 

minihody. Kvůli počtu porcí je potřeba se přihlásit předem. Příspěvek na osobu: 120,- Kč (večeře + 

občerstvení + režie); 40,- Kč (bez večeře) 
 

NA CO SE PTÁTE: 

Radost být ženou – 5. dubna od 9.30 do 

16.00 celodenní program pro ženy, opět s 

Františkou Böhmovou, tentokrát ze šuplíku 

svých úžasných témat vybrala O laskavosti a 

něze a O hněvu.  Program bude obohacen  

i o zajímavé tvoření, tentokrát se potěšíme 

s technikou enkaustiky.  

 

Prosíme,  abyste se na všechny programy 

předem přihlásili. 

 
V poslední době jsem biřmoval mnoho děv-

čat, která si zvolila za biřmovací patronku blaho-

slavenou Chiaru Luce Badano. Mnohé z nich se 

setkaly s rodiči blahoslavené při národním setká-

ní mládeže v Žďáru nad Sázavou. Připravuje se 

setkání mladých, které tato blahoslavená oslovi-

la. Srdečně zvu všechny biřmovankyně, které 

přijaly biřmovací jméno této blahoslavené (pří-

padně se připravují na biřmování a chtějí si zvolit 

její jméno) na setkání, které se bude konat v Brně 

16. března na Biskupském gymnáziu od 9.30 do 

17.30 hod. Informace a přihlášky 

http://chiaraluce.naplno.net. Oběd je zajištěn pro 

všechny přihlášené; dobrovolný příspěvek 100 

Kč. 

arcibiskup Jan 

http://www.tydenmanzelstvi.cz/
http://chiaraluce.naplno.net/
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VÝSLEDNÁ TABULKA  

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014 
 

Název obce Částka v Kč 
Počet  

skupinek 

Bludov 60.293,- 11 

Bohdíkov 25.124,- 9 

Bohutín 11.069,- 4 

Bratrušov 16.600,- 3 

Bušín 11.148,- 4 

Dolní Studénky 26.584,- 7 

Hanušovice 49.057,- 17 

Hraběšice 4.727,- 2 

Jindřichov 13.485,- 3 

Kopřivná 6.000,- 1 

Loučná nad Desnou 24.571,- 6 

Nový Malín 52.593,- 18 

Olšany 15.821,- 3 

Rapotín 46.982,- 18 

Rejchartice 2.135,- 1 

Ruda nad Moravou 54.348,- 15 

Sobotín 19.678,- 7 

Staré Město 27.486,- 7 

Šumperk: 93.978,- 35 

 farnost 67.612,- 21 

     zdrav. škola   2.148,- 2 

     gymnázium   3.077,- 3 

     ŠDS Motýli 21.141,- 9 

Velké Losiny 62.723,- 13 

Vernířovice 5.213,- 2 

Vikýřovice 34.149,- 11 

Celkem 663.764,- 197 

Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům. 

 
DDnnee  1111..  úúnnoorraa  jjee  ssvváátteekk  PPaannnnyy  MMaarriiee  LLuurrddsskkéé..  JJee  ttoo  

zzáárroovveeňň  SSvvěěttoovvýý  ddeenn  nneemmooccnnýýcchh..  CChhcceemmee  vvyyuužžíítt  ttééttoo  ppřříílleežžiittoossttii  

aa  sstteejjnněě  jjaakkoo  lloonnii  ppoozzvvaatt  nnaa  mmššii  ssvv..  ssppoojjeennoouu  ss  uudděělloovváánníímm  

ssvvááttoossttii  nneemmooccnnýýcchh  vvššeecchhnnyy  ssttaarrššíí  aa  nneemmooccnnéé  ffaarrnnííkkyy..  TTeennttookkrráátt  

ssee  bbuuddee  ssee  ttaattoo  mmššee  ssvv..  kkoonnaatt  vv  ssoobboottuu  2222..  úúnnoorraa  vv  88..3300  hhoodd..  

vv  kkoosstteellee  vv  ŠŠuummppeerrkkuu..  PPrroossíímmee,,  aabbyyssttee  oo  ttoomm  iinnffoorrmmoovvaallii  vvššeecchhnnyy  

nneemmooccnnéé,,  ppoovvzzbbuuddiillii  jjee  aa  vv  ppřřííppaadděě  ppoottřřeebbyy  jjee  ddoopprroovvooddiillii  nneebboo  

ppřřiivveezzllii..    PPoo  mmššii  ssvvaattéé  ppaakk  ppřřiipprraavvíímmee  pprroo  vvššeecchhnnyy  nneemmooccnnéé  ii  ss  jjeejjiicchh  ddoopprroovvooddeemm  ppřřáátteellsskkéé  ppoosseezzeenníí..    

Tříkrálová sbírka 2014 v děkanátu Šumperk 

skončila 14. 1. 2014. Celkem 197 tříkrálových 

skupinek vykoledovalo 663 764,- Kč.  

 

Výtěžek sbírky podpoří především projekty 

Charity Šumperk, včetně rozšíření sortimentu 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a 

obnovu vozového parku Charity Šumperk, 

Centrum pro rodinu v Šumperku, Poradnu pro 

ženy a dívky, dále občany v hmotné nouzi, 

humanitární projekty a vytvoření recepce pro 

uživatele služeb a jejich rodiny. 

Děkujeme všem koledníkům a štědrým dárcům. 

Poděkovaní patří také všem místním asistentům, 

kteří pomáhají organizovat sbírku v jednotlivých 

farnostech a obcích. A také těm, kteří sbírku 

doprovodili svou modlitbou. 

Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky 

v Olomoucké arcidiecézi:  

 65 % samostatné a společné projekty farních 

a oblastních charit (58 % přímo k dispozici 

na záměry F/OCH, 5 % záměry F/OCH na 

společnou pomoc charitám v existenční krizi 

- Krizový fond, 2 % záměry F/OCH na 

společnou pomoc potřebným - Nouzový 

fond),  

 15 % projekty diecézních charit,  

 10 % humanitární pomoc,  

 5 %  projekty pomoci organizované 

sekretariátem CHČR,  

 5 %  režijní náklady na pořádání sbírky. 
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU V ŠUMPERKU 
Jak je už tradicí, tříkrálového koledování se účastnili i koledníci z šumperské farnosti. Letos se v naší 

farnosti vytvořilo 17 koledujících skupinek (oproti loňským13) a vykoledovalo se 67 612,- Kč (oproti loňským 

57 509,- Kč). Všem zúčastněným – jak dospělým, tak dětem, kteří do šumperských ulic vyrazili jako tříkráloví 

koledníci, ze srdce děkujeme.                

 L. Špatná 

 

 

 

Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli na Tříkrálovou sbírku. Bylo příjemné se setkat s laskavými lidmi, 

kterým není lhostejný osud druhých. 

Ráda vzpomínám na paní pohybující se pomocí chodítka. Vyprávěla nám, že před 80 lety jako dítě 

chodila také koledovat. Zazpívala si s námi koledu a pak jsme se rozloučili.  

Pro spoustu lidí jsme byli první koledníci, s kterými se setkali, a bylo vidět, že z toho mají radost. 

Z Tříkrálové sbírky nám zůstává mnoho radosti a krásných zážitků. 

Jana Stejskalová 

(Paní Stejskalová se koledování se svou skupinkou tvořenou manželem, dvěma dcerami, kamarádkou a 

kamarádčiným synem účastnila letos poprvé. I přesto (nebo právě proto) společně vykoledovali úctyhodných 

5715,- Kč a byli takto druzí nejlepší!) 

 

 
 

Při letošním tříkrálovém koledování nás překvapilo milé přijetí v několika rodinách. Nejenže přispěli značnou 

částkou do pokladničky, ale také nás pohostili. Ochutnaly jsme výborné domácí uzené a slivovičku, vánoční 

cukroví a kávu (Dolce Gusto). Chutnal nám i vaječný koňak. V chladném počasí nám darované občerstvení 

přišlo vhod. I nohy nás přestaly bolet. Loučili se s námi – na shledanou příští rok.  

Jana Tunysová, Marie Šilarová, Marie Macková, Zdenka Hlaváčová 

(Tato skupinka žen patří ke stálicím tříkrálového koledování. V pokladničce Marie Mackové bylo minulý rok 

6571,- a letos 5560,- Kč, pokladnička Zdeny Hlaváčové měla minulý rok obnos11334,-, letos 6973. Na 

pomyslném žebříčku vítězů se „holky“ každý rok umisťují na prvním místě. Moc děkujeme za vytrvalost a 

obětavost). 
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Chodili jsme již třináctým rokem po Zahradní ulici. Lidé nás už znají, a když se nám některý rok 

stane, že nedojdeme až na konec, příští rok se ptají: „A kde jste byli loni, my jsme na Vás čekali!“. 

Nespěcháme, zpíváme, někde i na přání, a když chtějí zazpívat ještě, vybereme nějakou koledu z našeho 

širokého repertoáru. Mnohde zpívají s námi a potěšíme se navzájem. Paní na poschodí si pak řeknou: „To jsme 

si toho letos užili!“ Po chodbách paneláků se naše zpívání krásně rozléhá, takže také slyšíme: „Já jsem 

myslela, že má někdo puštěné rádio.“ Taky se nám líbí, když si nás někde vyfotografují. Děti s povděkem 

přijímají od Tří králů do ručičky „pravé kadidlo ze Svaté země“. Samozřejmě, že někteří před námi zavřou 

dveře, ale to je třeba brát se shovívavostí, mají třeba před výplatou a Vánoce jsou drahé. Letos ale máme jeden 

zajímavý postřeh: Asi před čtyřmi lety málokdo chtěl na dveře napsat od Tří králů požehnání. Letos si jej 

nechali napsat všichni se slovy: „Budeme ho potřebovat“ nebo „To neuškodí.“ Odmítla nás pouze jedna paní. 

Tak se doba mění.                         

Helena Švubová  

(Paní Švubová chodí „koledovat“ už nemalou řádku let. Letos se svou skupinkou (Anna Mračková ml. a 

Veronika Bednarská) vykoledovala rekordních 5 662,- Kč. V pomyslném žebříčku vítězů  se společně umístili 

na 3. místě ze zmíněných 17 skupinek) 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ A KONCERT 

V RAPOTÍNĚ 
 

Do letošního koledování, které v Rapotíně proběhlo 4. ledna 

2014, bylo zapojeno celkem 17 skupinek tříkrálových 

koledníků.  Celkem tato tradiční sbírka vynesla 44 577,- Kč. 

Poděkování patří všem dárcům a také dobrovolníkům, kteří se 

na letošní sbírce podíleli. Srdečně děkujeme dětem ze ZŠ 

Rapotín za pomoc při koledování.  

 

 

 

Ve sváteční atmosféře 

vánoční doby se 

uskutečnil v rapotínském 

kostele Tříkrálový 

koncert Chrámového 

sboru Rapotín a jeho 

hostů. 

Výtěžek z dobrovolného 

vstupného ve výši Kč 

2 415,- byl věnován 

Charitě Šumperk. 

Srdečné Pán Bůh zaplať 

patří všem, kdo přispěli, 

a také členům sboru, 

účinkujícím a 

organizátorům koncertu. 

 

římskokatolická farnost Rapotín  
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KLEMENT MARIA HOFBAUER (DVOŘÁK) 
(* 26. prosinec 1751, Tasovice u Znojma 

† 15. březen 1820, Vídeň) 
 

Svatý Klement Maria Hofbauer (nebo také Jan Evangelista 

Dvořák) byl římskokatolický kněz, řeholník z kongregace 

Nejsvětějšího Vykupitele, tzv. redemptoristů. S jeho jménem 

jsou úzce spojena tři evropská města – Řím, Varšava a Vídeň. 

Tento světec se ovšem narodil na jižní Moravě a pocházel ze 

smíšeného česko-německého manželství. Je považován za 

velkou osobnost v historii Evropy - ovlivnil Vídeňský kongres a 

zapříčinil zrušení josefínských dekretů, které potlačovaly 

římskokatolickou církev. Ve Varšavě v letech 1787-1808 

založil mnoho škol pro chudé a také první dívčí průmyslovku v 

Evropě. Když Napoleon po dobytí Varšavy zakázal všechna 

řeholní společenství, přesídlil do Vídně. Pro své působení na 

široké vrstvy obyvatel byl dán pod policejní dohled. Je 

patronem pekařů, cukrářů a vinařů; hlavním patronem města 

Vídně a spolupatronem města Varšavy. Klementovým 

atributem bývá řeholní oděv redemptoristů, růženec, případně 

i pekařské náčiní či chléb. V katolickém liturgickém kalendáři 

se připomíná 20. května, kdy byl v roce 1909 svatořečen. 

Klement Maria Hofbauer se narodil v Tasovicích na Znojemsku 26. prosince 1751 jako deváté 

z dvanácti dětí. Podle tehdejšího zvyku dostal jméno podle světce, jehož svátek připadal na následující den – 

Jan Evangelista. Do matriky byl zapsán jako Hofbauer, neboť toto jméno používal jeho otec místo českého 

Dvořák. Janův otec Petr Pavel Dvořák pocházel z Moravských Budějovic a v Tasovicích převzal hospodářství 

a řeznictví. Matka Maria, rozená Steer, ovdověla, když Janovi bylo šest a půl roku. 

Jan již v dětství začal toužit po kněžském povolání, ale na studie nebylo a chudá matka ho dala v 

patnácti letech do učení ke znojemskému pekaři Františku Dobešovi. Po vyučení pracoval v klášteře v Louce a 

zároveň navštěvoval gymnázium, které ukončil v r. 1777 ve věku 26 let. Od roku 1779 pracoval ve Vídni jako 

pekařský tovaryš. Jeho mistr ho chtěl oženit se svou dcerou a předat mu živnost. Klement si však přál zasvětit 

svůj život Bohu. A protože se zdálo, že všechny dveře, které vedou ke kněžství, jsou pevně uzavřeny, neviděl 

Jan jinou cestu, než zasvětit se Bohu jako poustevník. 

Zvolil si tedy život eremity – 

samotářského poustevníka a poutníka. První 

poustevnu si postavil na zděděném pozemku 

v údolí řeky Dyje. Církvi nepřátelská vláda 

tehdejšího Rakouska však nebyla klášterům a 

eremitům příznivě nakloněna. V roce 

1782 bylo poustevnictví patentem Josefa II. 

zcela zakázáno. Mnozí proto hledali útočiště 

v Římě nebo v jiných církevních státech. 

Hofbauera biskup Barnabas Chiarmonti 

(pozdější papež Pius VII.) uznal 

poustevníkem a odevzdal mu do opatrování 

opuštěné mariánské poutní místo v italském 

Quintiliolo. Poustevnický hábit oblékl Jan 

Hofbauer o svátku Klementa z Ancyry dne 

23. 1. 1783 a přijal nové jméno Klement. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kongregace_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_Vykupitele
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongres
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josefinismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patron
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1ava
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1909
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svato%C5%99e%C4%8Den%C3%AD
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Při jedné ze svých poutí do Říma se Klement dostal k redemptoristům, do jejichž řádu s nadšením 

v roce 1785 jako první cizinec vstoupil. Z úcty k zakladateli řádu – Alfonsi Maria Liguorimu – přijal Klement 

ještě druhé jméno – Maria. Po dokončení vzdělání byl 29. března 1785 vysvěcen na kněze a pak z kláštera 

poslán do střední Evropy, aby rozšířil svou kongregaci za Alpy. Přišel do Vídně, kde se pokusil založit nový 

řeholní dům a pracovat pro spásu duší. Politická situace však byla nepříznivá nejen pro něj, ale pro všechny 

řeholní rodiny. Císař Josef II. zrušil v této době více než 800 klášterů. Kromě toho byly přísně zakázané lidové 

misie, a právě tato činnost je stěžejní pro redemptoristy.  

V září roku 1786 tedy opustil Hofbauer Vídeň. Chtěl putovat přes Polsko dále na sever. Po dlouhé a 

namáhavé čtyřměsíční cestě se v únoru 1787 ocitl Klement spolu s dvěma přáteli redemptoristy v hlavním 

městě Polska, ve Varšavě. Tam se Klement se spolubratry zastavil a na prosbu bratrstva sv. Benona, 

papežského nuncia i samotného krále Stanislava II. již zůstal. 

Ve Varšavě působil s velkou horlivostí 21 let a hned v roce 1787 založil redemptoristický klášter, 

který byl prvním mimo území Itálie. Následovaly další kláštery, řeholní domy, školy a sirotčinec. Aby získal 

finance na provoz škol či sirotčince, chodil Hofbauer i žebrat. Jednoho dne zažil příhodu, která vypovídá 

o Klementově povaze. Když se na kolemjdoucího muže obrátil s prosbou o almužnu, plivl mu ten člověk do 

obličeje. „To bylo pro mě. A nyní mi prosím dejte něco pro mé chudé děti," řekl na to Hofbauer. Zahanbený 

muž mu beze slova vyplatil velkou částku. 

S mladými různých národností rozvíjel nejen 

duchovní, ale i sociálně charitativní činnost, takže od 

mnohých byl nazýván apoštolem Varšavy. Určitý obraz 

jeho působení ukazuje nárůst sv. přijímání v kostele sv. 

Benona z dvou tisíc na více jak sto tisíc ročně. Hofbauer 

zavedl nepřetržité misie, v neděli začínaly bohoslužby 

už v pět hodin ráno. Kde bylo třeba, nasadil laické 

apoštoly. Později byl jmenován generálním vikářem 

řádu pro země na sever od Alp. S posláním zakládat 

pobočky, kláštery, jezdil do Německa, Švýcarska 

i Francie.  

Klementu Hofbauerovi bylo 57 let, když bylo 

jeho velké dílo – instituce svatého Benona ve Varšavě – 

zničeno. V roce 1808 Napoleon zrušil klášter svatého 

Benona a řeholníky nechal pozatýkat, uvěznit v pevnosti 

Küstrin a postupně je propouštěl po dvou do rodných 

zemí. Kongregace redemptoristů byla severně od Alp 

zcela rozpuštěna a zrušena. 

Hofbauer se poté vydal do Vídně, kde začal 

podobný apoštolát jako ve Varšavě. Získal zde místo 

zpovědníka sester voršilek a správce kůru. Jeho přístup k 

lidem byl výjimečný. Vyznal se v lidském srdci a dokázal pochopit lidi různého stáří i společenského 

postavení. Proslul jako úžasný duchovní vůdce, zpovědník a životní rádce. K jeho „klientům“ patřili šlechtici, 

úředníci, vzdělanci, umělci, biskupové, kněží, profesoři, bohatí i chudí. Sám občas žertem říkával: 

„Nezpovídal jsem jen papeže a císaře.“ Skrze významné osobnosti měl vliv i na řešení církevních otázek na 

Vídeňském kongresu (1814-15). Když zemřel, jeho pohřeb byl velkou manifestací úcty obyvatel Vídně. 

Pohřben byl v redemptoristickém kostele Maria Stiegen ve Vídni. V roce 1888 byl blahořečen Lvem XIII. a v 

roce 1909 kanonizován Piem X.  

Klement miloval modlitbu růžence. Jednou ztratil malý růženec, který dostal jako dárek od papeže Pia 

VII. Sestře voršilce, která mu ho přinesla, s radostí řekl: „Pomohla jste mi v obracení hříšníků, protože 

pokaždé, když jsem se pomodlil růženec za některého hříšníka, dosáhl jsem jeho obrácení.“ Také kajícníky 
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prosil, aby mu pomáhali obracet hříšníky modlitbou 

mnoha růženců. Ujišťoval, že růžencem vždy dosáhl 

požadovaného obrácení i když se jednalo o hříšníky, kteří 

se vyhýbali svátostem třicet nebo čtyřicet let. 

Svými slovy také nabádal k vytrvalosti a dodával: 

„Viděl jsem mnohé bezbožníky umírat svatě a viděl jsem 

mnohé, kteří se zdáli být svatí, a zemřeli jako 

bezbožníci.“ Doporučoval mluvit spíš s Bohem o 

hříšníku, než s ním o Bohu. 

Jeden z jeho úhlavních nepřátel, avšak později 

nadšený spolupracovník, básník Zachariáš Werner, o něm 

prohlásil: „Mezi žijícími lidmi znám jen tři opravdové 

osobnosti: Napoleona, Goetha a Hofbauera“.  

Novinkou, kterou Hofbauer přinesl do života 

církve, byla v té době nevídaná spolupráce s laiky. 

Klement kolem sebe shromažďoval jakési laické 

misionáře, muže i ženy všech stavů. Někteří pod jeho 

vlivem psali do novin, jiní se starali o sirotky, další 

vyučovali ve škole, působili na politické scéně, modlili se 

za hříšníky apod. Úplnou novinkou za jeho působení ve 

Varšavě bylo otevření školy pro děvčata.  

Hofbauer měl i své chyby; sám říkával, že má „nepřítele ve své hrudi“. Myslel tím hlavně prchlivost, 

která se u něj občas projevovala ve styku s okolím. Svému spolubratrovi dokázal dát ve slabé chvíli i facku. 

Své slabosti však s pokorou přiznával, bojoval s nimi, ale zároveň za ně Bohu děkoval a říkával: „…drží mě to 

v pokoře a chrání před pýchou.“ 

Klement Hofbauer byl mužem víry, ale i humoru. Jeho vtip byl svérázný, jemně sarkastický až 

šokující. Obzvlášť rád zesměšňoval lidskou marnivost. Měl zvláštní dar obracet umírající k Bohu. Nenáviděl 

nepoctivost a podvody. Miloval apoštolskou horlivost spojenou s láskou k modlitbě, obětavou službu druhým 

a radostnou mysl. „Raději chci slyšet zpověď celého regimentu vojáků než deseti vlažných řeholnic." 

Dodnes je uctívaný věřícími jako muž víry, který vyvedl církev z krize osvícenství zpět k lidové 

zbožnosti. Vedle sv. Alfonse Maria de Liguori, je náš rodák z Tasovic u Znojma nazýván „druhým 

zakladatelem“ kongregace redemptoristů. 

Na Hofbauerovu počest se již několik let scházejí věřící v jeho rodných Tasovicích na pekařské pouti. 

Organizátoři tam nabízejí symbolické pohoštění – chléb se sklenkou vína. Výrobky přivážejí i polští pekaři, 

kteří ctí svatého Klementa jako svého patrona. V místech světcova rodného domu postavili počátkem 

dvacátého století kostel svatého Klementa Hofbauera. Vitráže oken zobrazují výjevy ze života svatého 

Klementa. Oltář z mramoru pochází z Rakouska.  

Hofbauerovo muzeum v Louckém klášteře u Znojma je přístupné při prohlídkách kláštera. Osobnost 

jediného světce původem ze Znojemska připomíná i socha na nádvoří kláštera a svatoklementská stezka. Tato 

turisticko-naučná stezka vznikla v r. 2009 u příležitosti 100. jubilea svatořečení Hofbauera. Klementův život a 

jeho rodný kraj přibližuje jedenáct informačních panelů po trase Znojmo – Dobšice – Dyje – Tasovice – 

Hodonice. Přibližně touto cestou chodil světec z Tasovic do Znojma, když se učil pekařem. Stezka je dlouhá 

cca 15 km a je vhodná pro pěší i cyklisty. 

Společnost Znovín Znojmo nabízí k oslavě svatého Klementa Hofbauera víno Sankt Clemens, které 

vzniklo v oblastech, kde se svatý Hofbauer narodil, strávil své mládí, vyučil se a později i poustevničil. Sám si 

ke konci svého těžkého a pracovitého života neodpustil sklenku dobrého vína pro zdraví. Víno, které 

symbolizuje jeho osobnost, je mírně nasládlé a jemné. 

Anička Rozsívalová  
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 Drazí čtenáři, měsíc nového roku máme za sebou, a přece je to stále teprve 

začátek a většina událostí je před námi. Naše diáře se dost rychle zaplňují a proto 

je třeba na některé důležité akce myslet dopředu a již dnes si je dobře zapamatovat 

či poznačit. Proto vás chci dnes informovat či připomenout  některé významné dny 

v životě děkanátu,  ale i šumperské farnosti (což mi určitě laskavě odpustí ti, kteří 

ze Šumperka nejsou). Poznamenejte si je do svých kalendářů. 
  

● V únoru se koná návštěva českých a moravských biskupů ad limina u Svatého 

otce. Je to důležitá událost pro celou církev u nás. Malá skupinka 10 osob z děkanátu bude spolu se mnou  

v Římě. Vy všichni můžete sledovat společné bohoslužby v římských bazilikách a naši audienci u papeže ve 

středu 12.2.  v 10.30 hod. díky TV Noe a rádiu Proglas. Na Svatého otce chceme v únoru myslet také v neděli 

23. 2., kdy se ve všech farnostech koná sbírka "Haléř sv. Petra", kterou chceme podpořit jeho snahu pomáhat 

na těch místech světa, kde je to nejvíce potřeba.  

● Ve středu 5. března začíná postní doba, čas pokání a duchovní obnovy. Podrobnější informace o postních 

akcích budou v dalším čísle Tam&Tamu. Tradičně proběhne i charitní akce "Postní almužna", o které máte 

několik slov už v tomto čísle.  

● V sobotu 8. 3. v 10.00 hod. v katedrále v Olomouci budou slavnostně přijatí otcem arcibiskupem mezi čeka-

tele křtu ti, kteří budou letos o Velikonocích v našich farnostech pokřtěni. Pamatujme na ně v modlitbě v tento 

den a také během celé postní doby.  

● V úterý 25. 3. je slavnost Zvěstování Páně. V Šumperku bude v tento den už tradičně poutní mše svatá  

v Klášterním kostele v 18.00 hod.  

● Sobota před Květnou nedělí (12. 4.) je tradičně dnem setkání mládeže. Tentokrát se setkání konají v děkaná-

tech. Podrobné informace dostanete v březnu, ale již teď prosím mladé, aby si ten den rezervovali.  

● 20. dubna je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Už léta je sbírka ve farnostech v tento den věnovaná pro kněž-

ský seminář. V Šumperku se odpoledne na farním středisku bude konat jako loni společná farní oslava Veli-

konoc. 

● Hned nato v sobotu 26. dubna se vydáme na děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Tentokrát 

je místem konání opět olomoucká katedrála.  

● Další den 27. dubna bude významný pro celou církev. V Římě budou svatořečeni dva velcí papežové: Jan 

XXIII. a Jan Pavel II. Určitě nám tuto událost zprostředkuje televize a budeme ji sledovat. Nesmíme být však 

jen diváky. Musí to být pro nás duchovní událost a musíme ve farnostech najít způsob, jak z jejich duchovního 

odkazu vytěžit co nejvíce pro náš život. Určitě postní doba bude k tomu dobrou příležitostí a také přípravou na 

samotné svatořečení.  

● V sobotu 10. 5. bude u kostelíčka za Bludovem tradiční pouť šumperské Charity. Již dnes srdečně zveme 

všechny tříkrálové koledníky, charitní pomocníky a vás všechny, abychom charitní dílo podpořili a za charitu 

se modlili. 

● Noc kostelů se letos koná v pátek 23. 5. Organizace však musí začít mnohem dříve. Přihlásit se je třeba elek-

tronicky do 28. 2. a první organizační setkání v Olomouci bude v prvním týdnu března. Noc kostelů je krásná 

příležitost pozvat do našich chrámu ty, kteří tam běžně nechodí. Je třeba jim však ukázat nejen památky ale i 

to, že farnost tvoří živí, radostní, věřící lidé, mezi kterými se mohou cítit přijatí.  

● Červen je ve znamení modlitby za kněze. V úterý 10. 6. putují všichni kněží na Svatý Hostýn, aby se modlili 

za vlastní posvěcení. Velmi stojíme i o vaši modlitbu nejen v tento den...  

● 21. 6. budou vysvěcení noví jáhni a o týden později v sobotu 28. 6. noví kněží Olomoucké arcidiecéze. Pro 

nás je to nesmírně důležité datum. Bude totiž vysvěcen na kněze i jáhen pocházející z našeho děkanátu Franti-

šek Ponížil. Je třeba, abychom ho už teď zahrnuli do našich modliteb a provázeli v tomto čase bezprostřední 

přípravy na kněžské svěcení.  

● Hned další den o slavnosti svatých Petra a Pavla bude náš novokněz sloužit svou primiční mši svatou, a to  

v Rapotíně v 15.00 hod. Na podrobnosti je ještě čas, ale již dnes vás zveme jak do Olomouce, tak i do Rapotí-

na. A určitě to nebudou jediná místa, na kterých se s novoknězem budete moci v děkanátě setkat.  

● Pouť sv. Jana Křtitele v Šumperku bude letos v neděli předcházející svátek sv. Jana - 22. 6. 2014. 

● Nezapomeňme také na adorační dny, které má určená každá farnost v jiném termínu. Jsou to dny modlitby 

za diecézi a bohoslovce. Do té společné pokladnice modliteb přispějme i našim podílem.  
 

Prostor na mé povídání skončil a jsme v půlce roku. Druhou polovinu necháme na potom. Přeji vám krásný 

únor a prosím, abyste si tyto dny zapsali nejen na papír, ale hlavně v srdcích. Moc zdravím.  

P. Slawomir 
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

 

Nyní jsem již dva měsíce novickou, zima je přede dveřmi, čas letí. Moje zvědavost je již ukojena – poznala 

jsem klauzuru a život v ní i její význam. Za postulátu nás učili poznávat řád a pravidla vnějšího chování, nyní se 

učíme žít podle řeholních slibů, jde tedy o vnitřní strukturu. Jinak se náš život podstatně nezměnil. Jen ten, kdo sám 

žil v klášteře, ví, co to znamená stát se najednou chudým, ale netrpět nouzí. Je to jiná chudoba než ve světě. Chudí 

v Chicagu a v jiných světových velkoměstech usilují alespoň o to, aby se své chudoby zbavili. A vším právem. My 

ale se máme snažit být vždy bez požadavků a nemít nic vlastního.  

Řeholní oděv, který nosím, nepatří mně, ale komunitě, ve které žiji; předměty denní potřeby, jídlo, které 

požívám, vše se mi dává, nevydělávám si na to. Osoba řeholní je stále ve stavu přijímajícího. Není to tak 

jednoduché, jak se zdá. Sestra Eva, které již poslušnost připadala tak těžkou, že ji plnila jen se zaťatými zuby, 

objevila novou saň ve svém nitru, jak se jednou při rekreaci otevřeně přiznala, totiž lakotu. Zasmály jsme se, neboť 

v klášteře i lakotnému je těžko si něco přivlastnit. Eva se však například jen s krvácejícím srdcem zřekla svého 

vajíčka na spravování punčoch, takové moderní věcičky s elektrickým osvětlením, kterou jí darovala maminka při 

obláčce. My řeholnice se máme přece naučit starému umění látání a zašívání. Sestra Betty má zase sklon ulovit u 

společného stolu vždy to nejlepší sousto pro sebe. Byla již několikrát za to káraná a musela se zříci i zákusku, 

protože byla sobecká.  

A já zase nemohu pochopit, že knihy, které jsem dostala darem, jsou majetkem všech. Vždy znovu se 

přistihnu při tom, že zahrabu svůj čtenářský poklad jako křeček v nějakém odlehlém koutku, odkud jej sestra Glorie 

při úklidu vítězně vynese na světlo Boží. Celkem však není chudoba nijak tísnivá. 

Že by některá z nás mohla mít těžkosti se zachováváním druhého slibu – čistoty – se mi zdá téměř směšné. 

Naše výchova a vzdělání jsou tak duchovní, že i ďáblovi je těžko vyvolat nějaké pokušení. Daleko široko zde není 

muže, kromě čeledína ve statku a P. Donata, který je již předem vyřazen. Ani madame Pompadour by nezmohla 

tohoto diplomata nebeského dvora zaplést do svých osidel. Jeho zdrženlivost je přímo klasická a jeho mírný úsměv 

a chladný pohled jeho černých očí odzbrojí a zničí pošetilost každé Eviny dcery. Je nepřetržitě zaměstnán 

teologickými problémy a úplně zapomněl, že by ženy zde mohly být ještě k něčemu jinému, než aby je mužský 

veleduch uchvacoval do výšin moudrosti. Uznalý pohled můžeme od něho očekávat jen tehdy, když dáme ve 

vyučování tak moudrou odpověď, že by byla hodna i mužského novice. 

Na třetí slib – poslušnost – klade P. Donatus největší významný důraz. On sám zastupuje otce našeho 

konventu, aby celé řízení nebylo příliš ženské, zahalené do růžového obláčku. Občas zaburácí jako vichřice, 

rozežene tyto mraky a přižene svěží, arktický vzduch. Slyšela jsem ho již jednou, jak si s chutí řádně zahromoval, 

když totiž sestra Nora postavila úklidový kbelík tak nešťastně přede dveře jeho pracovny, že o něj klopýtl. Občas 

pečuje také o to, aby u nás nevládl duch přemrštěné čistotnosti, začež jsme mu vděčny zvláště my, novicky.  

Vše, co jsem si pod slovem „klauzura“ představovala, se značně seschlo. Ovšem, máme teď o něco více 

kajících cvičení, ale žádné není toho druhu, jak bývají líčena ve filmech a románech. Mohu říci, že v tom nevidím 

nic nedůstojného, když se od nynějška učíme v jistých kvatembrových dnech, které byly vždy kajícími dny v církvi, 

pak v postě a na Velký pátek jíst v kleče. Číňané a Japonci to dělají dobrovolně již po tisíciletí a zdá se jim to 

pohodlné. Spíš naše poloha při jídle by jim připadala komická. Zpočátku mne bolela kolena, ale od té doby, kdy 

nám P. Donatus promítl film, který názorně předváděl jednak do nebe volající hlad ve světě, jednak rovněž do nebe 

volající přepych některých zbohatlíků, uznávám za zcela správné na kolenou si uvědomit, jaký je to dar Boží, když 

se můžeme denně dosyta najíst. Přesto bych se neodvážila cestovat do těchto ubohých krajin jako misionářka. Měla 

bych v těchto vzdálených zemích strach z nemocí, z nezvyklého podnebí, z cizích národů a ze života plného obětí, 

který tam misionáři vedou. 

Gratia naproti tomu má nejraději ty vyučovací hodiny, kde se mluví o misiích. Ačkoliv ji mám ráda, nechtěla 

bych s ní jít k Číňanům nebo na Filipíny. Již jsme o tom hovořily. 

„Nedokázala bys to ani z lásky k vůli Boží?“ tázala se mne nedávno. Pokrčila jsem rameny.  

„To nevím. Bojím se, Gratie, že nemám Pána Boha tak ráda, že by mohl ode mne žádat vše, co by chtěl. 

Neskláníš se také někdy před Ním jen proto, že je mocnější a že Ti nic jiného nezbývá?“ Podívala se na mne 

zvláštním pohledem a usmívala se. Její krátká odpověď mě velmi dojala. 

„Klaním se Boží vůli s toutéž silou, s kterou se milující podrobuje miláčkovi, a hledím upřeně v Jeho oko, 

abych poznala, co ode mne žádá.“ 

„A co když je to příliš těžké?“ 

„Jsem přesvědčena, že to napřed zvážil,“ řekla. Kéž bych mohla také tak věřit! Ale od toho okamžiku bych 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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zde byla z přesvědčení a zůstala bych. A bylo by to šílenství??? Představa, že budu muset brzy odejít, až 

prozkoumám všechna tajemství klauzury, je mi někdy těžká. Jen jediná věc mi zůstala dosud cizí a záhadná – veliké 

kající cvičení „venia“. Ve světě bych si pod tím nebyla nic představila. Žádá se ostatně jen v případech těžkého 

provinění proti řeholní společnosti nebo klášternímu životu. Provinilá sestra se v kapitule pro přestupky položí před 

křížem na zem celou délkou těla v přítomnosti představené a všech sester a prosí za odpuštění. Matka Amabilis nám 

předvedla, jak se to má vykonat – a já jsem si živě představila kněžské svěcení, na kterém jsem jednou byla. 

Kajícnice leží před křížem a s obličejem na rukou přitisknuta k zemi a předepsanou formulí prosí za odpuštění a 

milosrdenství – potom udělí generální představená pokání a odpuštění jí a zároveň i ostatním. Tím je za provinění 

zadostiučiněno a spolusestře nesmí být již žádným způsobem její provinění připomínáno. 

Uznávám, že je to tvrdé, ale spravedlivé. Měla jsem od malička cit pro spravedlivou přísnost, je-li 

zasloužena. Ovšem, nemohu si představit, co by se mohlo přihodit, aby některé sestře bylo venie uloženo. Moje 

fantazie pracuje horečně a mrzí mne trochu, že je to tak výjimečný případ. Jestli venie někdy zažiji, pak myslím, že 

se již mohu vrátit do světa, neboť něco víc vzrušujícího se již v klášterech nevyskytuje a jistě nevyskytne. Vyjímaje 

požár domu. 

Bohužel náš život v noviciátě probíhá zcela krotce. Tvoříme teď s novickami minulého roku velkou skupinu. 

Tu a tam se mi naskytne vytoužená příležitost setkat se s Klárou Nell. Ale nepůsobí mi to už žádné potěšení. 

Myslím, že Marie Klára přepíná studium, je neklidná a podrážděná. Také velice zhubla, čímž ztratila svou dřívější 

filmovou krásu. Není divu, že se Jakub Peet mýlil. 

Domnívám se, že Marie Klára považuje za veliké pokoření, když ji tu a tam vytrhnou z jejího studentského 

života a přikáží jí jinou práci, např. ošetřování nemocných, poučení o první pomoci apod. Sestra Alžběta se v chlévě 

poranila a hrozila jí otrava krve. Máme zvláštní pokoj pro nemocné, krásnou, jasnou světničku, která je mnohem 

pohodlněji a útulněji zařízena než naše klášterní cely. Nemocné sestře se poskytnou různé úlevy a pohodlí jako by 

se na krátký čas vrátila do soukromého života. Sestra Alžběta není zrovna trpělivá pacientka. Ví, že ji potřebují, a to 

ji znervózňuje. Když jsem včera viděla, jak si Marie Klára na nemocnou prudce vyjela, styděla jsem se za ni. Naše 

sestra Alžběta má za sebou řadu tvrdých řádových let a může si proto někdy dovolit trošku netrpělivosti. 

„Dodělej to, Eileen, já už sestru Alžbětu nebudu svazovat,“ řekla Marie Klára a hodila obvaz na stůl. „V 

ničem jí nevyhovím, snad budeš mít u ní lepší oko, byla’s přece její dojičkou.“ Pohodila hlavou a odešla. Sestra 

Alžběta se začervenala za ni. 

„Ach, sestro Eileen, jaké štěstí, že se blíží naše duchovní obnova, máme ji obě zapotřebí, sestra Marie Klára i 

já.“ Údivem jsem přestala obvazovat choré rámě. 

„Duchovní obnova? Copak to je?“  

Sestra Alžběta zase již spokojeně ukázala na své velké zuby.  

„Počkat! Nacvičujeme poslední úkon, a to důkladně. To prospěje každé řeholnici. Zde v klášteře Panny Marie 

se koná dvakrát do roka. Na Velký pátek a v oktávu Všech svatých. Jistě poznáš, že postačí na šest měsíců.“ 

Byla jsem zvědavá. Matně si vzpomínám, že nás jako postulantky poslaly na jaře krátce před Velikonocemi 

ven s odůvodněním, že sestry mají duchovní obnovu, proto máme hodinu volno. Tehdy jsem nepřemýšlela, co to 

znamená. Bylo tedy ještě jedno tajemství klauzury, které zůstalo postulantkám skryto.  

Bylo to ve středu po Dušičkách, kdy jsme byly poprvé připuštěny k tomuto tajemnému cvičení. Konalo se 

v kapli, kde jako ve většině kostelů byl v oktávu Všech svatých před oltářními stupni katafalk zastřený černým 

suknem. Svíce kolem něho ještě nehořely. Byly přítomny všechny sestry a přišla také nemocná sestra Alžběta, která 

si účast na obnově nedala ujít. Seděla však stranou v pohodlné židli. 

Teď přišel P. Donatus v černém mešním rouchu, jak je obvyklé pro tuto dobu. Pravděpodobně se bude ještě 

jednou vzpomínat na zemřelé členy řádu. Stalo se to již na Dušičky, proč tedy podruhé? Tiše! P. Donatus se obrátil 

k nám: „Dnešní mši svatou budeme obětovat za pokoj svých vlastních duší a budeme se modlit za sebe, jako 

bychom již zemřeli,“ oznamoval a já jsem cítila, jak mi škublo v koutcích úst. Jaký podivný zvyk! Ale úsměv mě 

brzo přešel, když vážně pokračoval: „Není to nic jiného, než předběžná příprava na smrt, která nám všem nastane 

s naprostou jistotou jako žádná jiná událost na světě, jenže nevíme kdy, kde a jak. Právě proto, že to netušíme, 

chceme my, řeholní osoby, dostiučinit za všechny lehkomyslnosti vlastního života, jejž prožíváme, jako by neměl 

skončit – a za lehkomyslnost světských lidí, kteří na smrt nepamatují, jako by po ní nebylo zodpovědnosti ani soudu 

ani zmrtvýchvstání. Když tedy zde slavíme současně smrt, soud i vzkříšení, je to pokání za nás a za všechny ubohé 

hříšníky.“ Sedla jsem si trochu pevněji, jako bych potřebovala pro příští hodinu více síly, a když jsem pohlédla 

stranou, viděla jsem, že sestra Dolly je celá bledá. Doufám, že ta záležitost nebude příliš děsivá.  

S náznakem jemného úsměvu se P. Donatus obrátil na nás – novicky. Před čtyřmi týdny přijaté postulantky 

byly z této pobožnosti vyloučeny stejně jako my svého času. A pokračoval: „Vím, venku ve světě koluje pohádka, 

že občas spíme ve svých rakvích, jak tomu snad bylo ve středověku. Připouštím, byl to poněkud drastický způsob, 

jak připomenout mnichovi jeho konec. Naše cvičení nám nemá nahnat strach, nýbrž přinést pokoj a duchovní 

obnovu.“ 
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Obrátil se k naší generální představené a pokynul jí. Vstala, šla dopředu, poklekla a hluboce se sklonila. 

Polohlasně začala Confiteor; hlučně jsme klekly na kolena a modlily se s ní. Potom vstala, rozžehla zvolna svíci a 

šla zpět na své místo.  

„Tato svíce, ctihodné sestry, hoří tedy za pokoj duše vaší generální představené a matky, jako by byla právě 

zemřela. Já, jako váš spirituál, rozžehnu svíce na pravé straně pro profesní sestry, na levé straně pro novicky. Tato 

svíce tedy hoří za vaše vlastní duše, jako by již stály před Božím trůnem na soudu jeho milosrdenství a 

spravedlnosti.“ 

Klečely jsme nepohnutě a dívaly se do zářících a klidně hořících světel a nemohu tvrdit, že bych byla klidná, 

naopak, srdce mi začalo temně bít … Strach? Ach co, jen starý klášterní zvyk! 

Nyní se postavil P. Donatus na sarkofág a složil ruce. A jestli jsem očekávala kázání, velmi jsem se mýlila. 

Řekl zcela stručně a strašně věcně: „Teď budeme čtvrt hodiny mlčet a představíme si, jak by se Bůh díval na 

uplynulý rok našeho života, kdybychom se měli hned zodpovídat. Dále si představíme, co bychom si přáli změnit na 

našich činech, úmyslech a přáních, kdyby nám to bylo možné, kdyby nám Bůh dopřál milost dalšího života a 

vytrvalosti v pravdě a lásce.“ Obrátil se a tiše poklekl. 

Mlčení … Jen tu a tam zavrznutí lavice, zašustění růžence a potlačený vzdech. Pro mne bude nejlépe, když to 

nebudu dělat tak důkladně jako ostatní, vždyť k nim ani řádně nepatřím. Proč bych se tedy řídila takovým 

barbarským zvykem a vmýšlela se do své hodiny smrti? Jistě by se mi nedařilo příliš dobře, kdybych předstoupila 

před Boha a prohlásila, že jsem zde skutečně jen proto, abych vypracovala pro svého šéfa řádnou reportáž o 

ženském klášteře! 

Dobrotivé nebe, pot na mně vyvstal! Tajně jsem pohlédla na svou sousedku Gratii. Co bych za to dala, 

kdybych mohla tak klidně, skoro šťastně pozorovat plamen svíčky, který znázorňoval mou odloučenou duši! Moje 

ruce zledovatěly – bylo mi téměř, jako bych skutečně umírala. Rychle jsem si sedla, nikdo toho nedbal, všichni byli 

zaměstnáni sami sebou a zpytováním svědomí. Připadalo mi, že se čas prodlužuje do nekonečna tak, jak se to asi 

jeví zesnulým v očistci – až se P. Donatus zvedl a hluboce nakloněn zanotoval De profundis a sestry se modlily 

sborem: „Z hlubin volám k tobě, Hospodine.“ 

Obřad skončil, byla jsem blízká mdlobě. Za žádnou cenu na světě bych nechtěla v této hodině zemřít. Byla 

jsem přímo šťastná, když mše za zemřelé pokračovala obvyklým způsobem. Na tyto pohyby, na tyto modlitby jsem 

se mohla upoutat, ještě žiji, lhůta mi byla ještě prodloužena. 

Nakonec řekl P. Donatus: „Vraťte se ke svým denním pracím jako ty, které byly vysvobozeny a vstaly 

z mrtvých, jako ty, jimž byla jako Lazarovi doba života ještě o nějakou chvíli prodloužena. A poznáte, že z tohoto 

cvičení vyroste nová síla a nová láska k vašemu povolání, abyste snesly to, co ve vašem řeholním životě znamená 

oběť a pokání. Požehnej vás všemohoucí Bůh …“ 

Klesla mi kolena, když jsme se zvedly.  

Myslela jsem, že mne klame zrak, když jsem za čtvrt hodiny uviděla sestru Dolly a Betty, jak spolu 

spokojeně šeptají. Z jakého dřeva je člověk vytesán? Když skončilo mlčení, uvolnila jsem svému stísněnému srdci. 

Vyhledala jsem svou spolubydlící Gratii. 

„Ty, řekni, kdybych to byla tušila, nebyla bych překročila práh kláštera. Je to ukrutné, nebo nežijí ostatní tak 

rády jako já?“ 

Sestra Gratia se na mne podívala s úžasem.  

„Zdá se ti to tvrdé? Myslím, že člověk žije právě tak rád a radostně dále jako po šťastně přestálé nemoci.“ 

„Ne, sestro Gratie, myslím, že se zachází příliš daleko. K čemu je to všechno? Chtějí nám nahnat strach, 

abychom snad nevystoupily z kláštera?“ 

„Ale sestro Eileen, právě naopak. Kdyby některá z nás nevstoupila do kláštera z pravého úmyslu, při tomto 

cvičení se naučí nahlédnout před Bohem až na dno duše a udělá pořádek. Zůstaneme-li i po této hodině, můžeme si 

být jisty, že vytrváme v klášteře z pravého povolání.“ 

Rychle jsem se obrátila. To je právě ono. Gratia a ostatní mohly předstoupit před Boží tvář a zůstat klidné. 

Ale já? 

„Nevím, jaké ceremonie se stále dělají s tím povoláním,“ řekla jsem podrážděně, „je to tak důležité, proč 

která přichází? Hlavní je přece, aby se stala řádnou řeholnicí.“ 

Sestra Gratia se usmívala. „A tou se nemůžeš stát bez povolání, Eileen. Vidím jasně, jak je to důležité.“ 

Obrátila jsem se k ní a pohlédla na ni, odhodlána k poslední otázce: „Řekni sestro Gratie, jak jsi mohla být při 

tom obřadu připomínky naší smrti tak šťastna?“ 

Sedla si na okraj postele a složila ruce do klína trochu zmatena, protože jsem se tázala na věc svědomí, což se 

vlastně nepatří. 

„Byla jsem šťastna, sestro Eileen, protože jsem si myslela, že kdybych teď skutečně zemřela, vplynula bych 

navěky do velkého proudu Eucharistie a vznášela bych se tak v onom mohutném díkůčinění, které dluží nebeskému 
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Otci všechno stvoření – ale to je pro tebe asi příliš teologické?“ 

Dívala jsem se na ni u vytržení. Jak Gratia věří, doufá a miluje! Byla bych se rozplakala.  

„Zač, pro všechno na světě, jsi tak vděčná, Gratie? Řekla jsi mi již jedenkrát, za milost víry, ale to samo 

nemůže být jediným důvodem.“ 

„Máš pravdu,“ řekla tiše, „jsem vděčná, že jsem poznala, že jedině v Bohu zasvěceném řeholním stavu může 

člověk dokonale uskutečnit smysl svého života, totiž žít všemi silami, celou svou bytostí ke cti a slávě Boží.“ 

Opravdu, vždyť ona vlastně dospěla k první otázce katechismu každého křesťana: „Proč jsme na světě?“ 

„O tom jsem dosud nepřemýšlela,“ šeptala jsem.  

„Není to přece nic jiného, než to, co míní Pán, když praví: ‚Někteří se zdrží manželství pro království 

nebeské. Kdo můžeš pochopit, pochop.‘“ 

Sedla jsem si vedle ní a bezděčně jsem ji vzala za ruku. „Sestro Gratie, našim představeným budiž dík, 

musela jsem tě poznat, abych pochopila smysl řeholního života.“ 

Skromně se bránila: „Na to přijde člověk teprve v klášteře!“ 

Rychle jsem se připravila k odchodu, neboť dole právě zazvonilo, musela jsem jít po práci. Náhle, stála jsem 

již ve dveřích, sáhla si sestra Gratia na srdce. 

„Ach, mně je tak špatně – Eileen – řekni sestře Viktorii, že přijdu trochu později.“ 

„Ano, lehni si, mohu pro tebe něco udělat? Míváš častěji srdeční potíže? Musíme zavolat lékaře, víš, jsem teď 

ošetřovatelkou nemocných.“ 

„Ale ne, zase to přejde, nech mě. Spěchej, už je čas.“ 

Šla jsem uklidit pokoj pro nemocné. 

Celý klášter byl plně zaměstnán, neboť se 

každým dnem blížily Vánoce. Každá měla 

řadu vedlejších úkolů, a tak jsem se nedostala 

k novicmistrové, abych s ním promluvila o 

zdravotním stavu sestry Gratie. Doufám, že 

se jí nyní bude dařit lépe, když minul 

pošmourný listopad. Snad ji přece vnitřně 

rozrušila „duchovní obnova“. Dále jsem se 

tím nezabývala a těšila se myšlenkou, že se to 

již nevrátí. 

Až se sejdu v práci se sestrou Marií 

Klárou – budeme teď spolu u varhan 

nacvičovat vánoční zpěvy – zeptám se jí 

přímo na to, co jsem se už dávno snažila 

vypátrat. Pak bude můj úkol splněn. Nemohu 

již dále snášet ten nepřirozený dvojí život, 

který zde vedu. Protiví se mi tím více, když 

vidím, jak ostatní vstoupily z pravého 

povolání a jsou šťastny. Po svátcích si najdu 

nějaký důvod k vystoupení. Kdyby mě tato 

myšlenka jen tak divně netrápila! Někdy mě 

připravuje i o spánek, jsem smutná, stísněná, 

musím se násilím od ní odvracet. Myslím, že 

musím přerušit i psaní těchto poznámek. 

Mám v cele nejtaktnější společnici, jaká může 

být. Nikdy se mě sestra Gloria neptá, co 

vlastně stále píši … 

    pokračování příště 
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