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Blíţí se podzim (vlast-

ně pár dnů uţ je). Moţ-

ná, ţe kdyţ pozorujete, 

jak příroda se připravu-

je k „zimnímu spánku“, tak přemýšlíte o tom, jak je 

všechno pomíjivé, a ţe za chvíli budou „dušičky“, 

pak advent, Vánoce a konec roku. A moţná se také 

ptáte, co vlastně jste za to jaro a léto dobrého udělali 

a jestli to za to vůbec stalo... Moţná, ţe  se budete i 

ptát sami sebe, jak jste naplnili nejen to, co jste si 

naplánovali,  ale i také jak jste naplnili to, co po vás 

chtěl Bůh, jestli jste vyplnili Jeho vůli. Pak přijde 

další otázka: jaká vlastně je ta Boţí vůle pro mne? 

Jak máme Boţí vůli poznat? Odpověď je krátká a 

jednoduchá – modlitbou a rozjímáním Boţího slova. 

Dnes často hledáme různé „zlepšováky“, něco, co 

nám usnadní a zjednoduší ţivot, takové „dva 

v jednom“ jako jsou šampón a kondicionér dohro-

mady. A v duchovním ţivotě bychom taky nejraději 

přivítali takový zlepšovák, „dva v jednom“ . A taky 

něco takového máme.... ano, moţná uţ tušíte, kam 

mířím... máme měsíc říjen, a s tímto měsícem je 

neodlučně spojená růţencová modlitba. Krásně 

propojuje rozjímání tajemství Jeţíšova a Mariina 

ţivota s modlitbou. Navíc je to veliká a silná zbraň 

proti pokušením zlého ducha. Mnoho svatých růţe-

nec ani na chvíli nepustili z rukou. Svatému Domi-

niku se dokonce zjevila Panna Maria – kdyţ se v 

modlitbě stěţoval, ţe jeho kázání nepřinášejí plody 

obracení, jaké si představoval on sám – a řekla mu, 

ţe nemá jen hlásat kázání, ale má je spojit 

s modlitbou „Ţaltáře Nejsvětější Panny Marie“, čili 

150 „Zdrávasy“ (tolik je v Písmu Svatém ţalmů) a 

15-tí „Otčenáši). Dominik poslechl Marii a kázáni 

propojoval s rozjímavou modlitbou růţence, a na-

jednou zjistil, ţe uţ nemá důvod si stěţovat, ţe nevi-

dí plody obrácení u lidí, kterým hlásal Evangelium. 

Růţenec je vlastně „Evangelium v kostce“ – celý 

Jeţíšův ţivot od narození aţ po Nanebevstoupení. A 

je to taky velmi mocná modlitba.   

Modleme se tedy růţenec denně a dobře, 

tzn. za dobré věcí – za to, co nás vede k Bohu. Po-

zorně přemýšlejme o tom, co se modlíme a vytrvej-

me v Boţí přítomnosti s důvěrou, vírou a pokorou. 

Papeţ Lev XIII nás učí, ţe bez rozjímání tajemství 

není růţenec (encyklika  Iucunda semper z r. 1894). 

Rozjímání růţencových tajemství vede 

k prohloubení víry, zboţnosti a také znalosti evange-

lia. A pokud nás Panna Maria u kaţdé příleţitosti 

ţádá o modlitbu růţence, tak po nás vlastně ţádá, 

abychom poznávali tajemství víry a podle nich ţili. 

Kdyţ se modlíme růţenec, tak si můţeme zkusit 

představit lidí, to, co jim Bůh učinil, jak na Boţí 

volání odpověděli, co mohli proţívat. Můţeme se 

s nimi srovnávat, ptát se, jestli i já jednám tak, jak 

oni. Můţeme prosít, litovat, omlouvat se, vyjadřovat 

naší lásku k Bohu... 

Vyuţijme tohoto měsíce a „oprašme“ růţence, ob-

novme v našem denním ţivotě zvyk růţencové mod-

litby. Vţdyť se můţeme tuto modlitbu modlit všude, 

pří práci, procházce, v čekárně u doktora, čekaje na 

autobus nebo vlak...  

P. Piotr Grzybek 

 

1. říjen - památka sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, panny a 

učitelky církve 

Narodila se r. 1873v severozápadní Francii, svým jménem se 

jmenovala Marie Františka Martinová. Kdyţ jí byly 3 roky, 

zemřela jí matka a otec se s ní a jejími sourozenci přestěhoval 

do Lisieux. V r. 1888 vstoupila ke karmelitkám, zde přijala 

jméno Terezie od Dítěte Jeţíše a od Svaté tváře. Vynikala 

pokorou a důvěrou v Boha, svůj ţivot zasvětila modlitbě a 

sebeobětování za spásu duší, za kněze a za misie. V r. 1895 

začala na příkaz představené psát své vzpomínky „Dějiny 

duše“. Zemřela v r. 1897 na tuberkulózu, v r. 1925 byla pro-

hlášena za svatou a r. 1927 za patronku misií. 

2. říjen - památka svatých andělŧ stráţných 
Úcta k andělům stráţným vyplývá z obecné nauky církve 

opírající se o mnohé biblické texty, podle kterých má kaţdý 

věřící svého anděla stráţného. Tato úcta je starší neţ úcta 

k svatým. Mnozí z církevních Otců jsou toho názoru, ţe své-

ho anděla stráţného má kaţdý člověk, i nevěřící; podobně i 

jednotlivé národy, obce a společenství. 

3. říjen - 27. neděle v mezidobí 

4. říjen - památka sv. Františka z Assisi 
Narodil se r. 1182 v Assisi ve střední Itálii v rodině bohatého 

obchodníka. Jeho křestní jméno bylo Jan. Proţil bouřlivé 

mládí, ale v r. 1206 se rozhodl ţít v úplné evangelní chudobě, 

proto odešel z domova a ţil jako potulný mnich. Postupně se 

k němu přidávali další následovníci, a tak vzniklo v r. 1209 

první františkánské společenství. Spolu se sv. Klárou zaloţil 

řád klarisek (1212). Definitivní františkánská řehole byla 

schválena v r. 1223. V r. 1217-1219 poslal několik skupin 

bratří hlásat evangelium do různých krajin Evropy, sám se 

dostal aţ do Palestiny, Sýrie a Egypta. Poslední léta svého 

ţivota proţíval v ústraní. Na jeho těle se objevila stigmata, 

která ho ještě víc přiblíţila Kristu. Zemřel  3.10.1226, za 

svatého byl prohlášen uţ v r. 1228. 

7. říjen - památka Panny Marie Rŧţencové 

Modlitba růţence se ve své dnešní podobě šířila od 15. stol. 

především zásluhou dominikánů. Spočívá v opakování anděl-

ského pozdravení a v rozjímání o událostech z Jeţíšova ţivota 

a o spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má 

jeho matka Panna Maria. Definitivní podobu růţence stanovil 

v r. 1569 papeţ Pius V. 

10. říjen - 28. neděle v mezidobí 

15. říjen - památka sv. Terezie od Jeţíše, panny a učitelky 

církve 
Narodila se v r. 1515 v Avile ve středním Španělsku. Kdyţ jí 

bylo 14 let, zemřela jí matka a otec ji dal na vychování 

k sestrám augustiniánkám. V r. 1536 vstoupila do kláštera 

karmelitek. V r. 1557 se rozhodla vyloučit ze svého ţivota 

vše, co by ji odvádělo od Boha; začala ţít ţivotem hluboké 

vnitřní modlitby a touţila po návratu k původní řeholi 

s přísnou klauzurou. Začala tedy zakládat kláštery reformova-

ných karmelitek a po setkání se sv. Janem od Kříţe dávala 

podněty k zakládání i muţských reformovaných klášterů. 

Zemřela v r. 1582, v r. 1622 byla prohlášena za svatou a r. 

1970 za učitelku církve. 
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17. říjen - 29. neděle v mezidobí 

18. říjen - svátek sv. Lukáše, evangelisty 

Byl pravděpodobně syrského původu a asi pocházel z Antiochie. Byl lékařem a nepatřil k ţidovskému národu. Doprová-

zel sv. Pavla na jeho cestách, při jejich cestě do Jeruzaléma se setkal s apoštolem Jakubem a v Římě také s evangelistou 

Markem. Jako jediný zůstal v Pavlově blízkosti při jeho druhém věznění a před jeho smrtí v Římě. Lukášovy další osudy 

nejsou bezpečně známé, zemřel pravděpodobně v Achai. Jeho evangelium a Skutky apoštolů zdůrazňují Boţí milosrden-

ství a otevřenost poselství spásy pro všechny národy i společenské vrstvy. 

24. říjen - 30. neděle v mezidobí 

28. říjen - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolŧ 
Šimon, zvaný Horlivec, ještě před tím, neţ se stal Jeţíšovým učedníkem, patřil pravděpodobně k bojovné nacionalistické 

skupině zelótů, která chtěla uspíšit Boţí vládu na zemi odbojem proti římské nadvládě. Další zaručené zprávy o jeho 

ţivotě nemáme. Juda (Tadeáš) je podle starobylé tradice povaţován za bratra apoštola Jakuba Mladšího. O jeho ţivotě 

toho mnoho nevíme. Janovo evangelium se o něm zmiňuje jen při líčení Jeţíšova rozhovoru s apoštoly při poslední veče-

ři. Oba tito apoštolové zemřeli pravděpodobně v Persii; jejich ostatky jsou uloţeny ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu. 

31. října - 31. neděle v mezidobí 
 

 

 

 

„Modlit se růženec, znamená přicházet 

do „školy“ Ježíšovy matky Marie, kde se 

pod jejím mateřským dohledem učíme 

číst vtělené Slovo věčného Otce, vnikat 

do jeho tajemství a stávat se mu stále 

více podobnými.“ 
Jan Pavel II.  

 

 

 

Mnozí lidé se růţence bojí, protoţe mu nerozumějí. Mnohým mladým se zdá, ţe stereotypní opakování je ne-

smyslné. Jak se tedy růţenec modlit?  

Kdo se chce tuto modlitbu naučit, musí pochopit, ţe je to rozjímavá modlitba. Dá se zařadit také do tzv. opako-

vacích modliteb. Jsou to modlitby postavené na opakování. Tak se v minulosti v kostelech zpíval chorál, tak se modlí 

litanie, tak fungují zpěvy z Taizé, některá duchovní hudba (písně chval, krátké písně, kdy se opakuje jedna věta, často 

vzatá z Písma). Těch několik minut se prostě na základě písně, která se mi stává pomocí pro soustředění, modlím. Na 

pozadí melodie a slov, které mi tvoří jakousi kulisu, rozplétám svou osobní modlitbu. Dnes je tento druh modlitby velice 

rozšířen; zřejmě díky pomoci, kterou zprostředkovává soustředěnost.  

Takovou modlitbou je také odjakţiva růţenec. Pravidelné opakování jednotlivých Zdrávasů, přerušované vţdy 

po deseti, mi umoţňuje myslet na Boha a modlit se na nejrůznější úmysly. Dokonce můţeme říci, ţe je to modlitba, která 

nejenţe dovoluje, ale předpokládá, ţe v ní spojuji svůj ţivot s ţivotem Panny Marie a Jeţíše. Tak si můţeme představit 

starou ţenu, jak do jednotlivých Zdrávasů vkládá své děti; maminku, jak v desátcích rozebírá s Jeţíšem a Marií svoje 

starosti o rodinu; nemocného, jak klade do Zdrávasů své bolesti a obětuje je Bohu na mnoho úmyslů; mladého člověka, 

jak v této modlitbě hledá své povolání.  

Růţenec je zcela praktickou modlitbou, do níţ vkládáme celý svůj ţivot. Rozmlouváme s Jeţíšem, s Marií. A 

můţeme říci, ţe její krása a mimořádnost spočívá v tom, ţe se vţdy modlíme ve spojení s Marií, pomocnicí křesťanů. Jan 

Pavel II., který byl mistrem této modlitby, řekl v říjnu 1988:  

„Při modlitbě svatého růžence nejde tak o to opakovat formulky, jako spíše navázat důvěrný rozhovor s Marií, mluvit s 
ní, vyjevovat jí své naděje, svěřovat jí svá trápení, otevírat jí své srdce, říkat jí, že jsme ochotni přijmout Boží plány, 

slibovat jí věrnost v každé situaci, zvláště v těch nejtěžších a bolestných, být si jisti její ochranou a být přesvědčení, že 

ona nám vyprosí od svého Syna všechny milosti potřebné k naší spáse.“  
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RŦŢENEC – MODLITBA STARÁ - MODLITBA STÁLE AKTUÁLNÍ 



Zvyk počítat modlitby je prastarý. Vypráví se o sv. Pavlu poustevníkovi, ţe si vţdy ráno nabral do kapsy 300 

kamínků a jeden po druhém vyhazoval, kdyţ řekl stanovenou modlitbu. Podobného způsobu uţívala i sv. Klára. Pak 

přišlo vylepšení – provaz se suky se spojenými konci – tzv. „corona“ nebo „otčenášový provaz“. Pak jiţ nebylo daleko 

od toho, aby se suky nahradily zrníčky, dřívky… a samozřejmě i perlami a drahokamy. Nejdříve se pouţívalo počítadlo 

na modlitbu Otčenášů. Od 12. století ho někteří začínali pouţívat k modlitbě Zdrávasů. Sv. Dominik, který je podle le-

gendy autorem růţence, propagoval modlitbu 150 nebo 50 Zdrávasů. Vycházel z toho, ţe se mniši denně modlili 150 

ţalmů nebo aspoň třetinu.  

Ve své dnešní podobě se modlitba růţence začala šířit od 15. století zásluhou dominikánů. Definitivní podobu 

růţence stanovil Pius V. v roce 1569. Slavení památky Panny Marie Růţencové (7. října) bylo zavedeno v roce 1572 na 

paměť vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta (7.10.1571) . 

Velký rozvoj této modlitby nastává v 19. století zásluhou papeţů. Tak například papeţ Lev XIII (+ 1901) napsal 

o růţenci 20 dokumentů. O Vánocích 1883 píše: „Napomínám a zapřísahám všechny, aby se modlili růţenec denně a 

vytrvale. Zároveň prohlašujeme, ţe je přáním našeho srdce, aby se konala růţencová modlitba v hlavních kostelích 

diecézí kaţdý den, ve farních kostelích alespoň v neděle a svátky.“  

Růţenec je doporučován i při velkých, církví uznaných zjeveních Panny Marie. Jde především o Lurdy a Fati-

mu. Na těchto místech Bůh dal a neustále dává světu velké milosti. 

V roce 1858 se Panna Maria zjevuje v Lurdech malé dívce Bernardetě. Od prvního setkání drţí v ruce růţenec a 

vyzývá děvče, aby se ho modlilo. Poselstvím tohoto zjevení je výzva k pokání a k modlitbě za obrácení hříšníků.  

Rok 1917 je pak provázen zjeveními Panny Marie třem malým dětem ve Fatimě. A zde opět Maria ţádá denní 

modlitbu svatého růţence. „Mnoho duší přichází do pekla, protoţe se za ně nikdo neobětuje a nemodlí,“ říká a učí děti 

krátkou modlitbu po kaţdém desátku: „O můj Jeţíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a přiveď do 

nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Blahoslavená Hyacinta, blahoslavený Fran-

tišek a Lucie se předháněli v modlitbě a v nejrůznějších obětech, jen aby zachraňovali duše od pekla.  

Velkým šiřitelem modlitby růţence byl blahoslavený Bartolo Longo. Působil v Pompejích v Itálii na přelomu 

19. a 20. století. Tento ţenatý laik byl po celý ţivot hnán myšlenkou, kterou zaslechl ve svém nitru: „Kdo rozšiřuje mod-

litbu růţence, je spasen.“  

Proto nalézáme růţenec u prostých lidí, u mladých i u duchovních velikánů. Matku Terezu nebo Jana Pavla II. si 

bez růţence v ruce nedovedeme ani představit. Pater Pio říkal: „Růţenec je modlitba, kterou já sám upřednostňuji.“ V 

ţivotě světců bychom ho téměř vţdy našli jako jednu z hlavních modliteb.  

Růţenec nás vede po bezpečné cestě skrze Marii k Jeţíšovi… Její smysl je s Marií a skrze Marii dospět k Jeţíši 

Kristu. Proto se jednotlivá tajemství soustřeďují okolo ţivota Jeţíšova. Maria je přítomna jako spolupracovnice na Kris-

tově díle, jako jeho pomocnice, ale také jako nesmírně vzácný příklad pro kaţdého z nás. Ona není cílem ani středem, 

ona je cestou ke Kristu. Vede nás k němu tak, jako jeho přivedla k nám. V jednotlivých tajemstvích se nám Maria ukazu-

je jako ta, která je vţdy u něho, vţdy s ním, aby mu slouţila, aby mu pomáhala, aby se s ním radovala. A my se modlíme 

růţenec a jdeme s ní, v jejím doprovodu, za její pomoci k Jeţíši Kristu… Při modlitbě svatého růţence nazíráme Krista z 

výsadního hlediska, z hlediska Marie, jeho Matky. Rozjímáme o tajemství ţivota, utrpení a vzkříšení Páně očima a srd-

cem té, která byla nejblíţe svému Synu.“ 

Papeţ Jan Pavel II. nás ve svém listu Rosarium Virginis Mariae (16.10.2002) vybízí k  znovuobjevení modlitby 

svatého růţence. Říká, ţe „Modlit se růženec znamená přicházet do „školy“ Ježíšovy matky Marie, kde se pod jejím 
mateřským dohledem učíme číst vtělené Slovo věčného Otce, vnikat do jeho tajemství a stávat se mu stále více podobný-

mi.“ Ať se nám chvíle, v nichţ společně s Marií kontemplujeme v  růţenci tvář jejího Syna, stanou pramenem pokoje, 

radosti a posily na naší kaţdodenní cestě za Kristem.  

 

 

 

 

 

Podle Enchiridionu odpustků, ustan. 17, § 1, se uděluje plnomocný odpustek  věřícímu, který:  

1 ° se zbožně pomodlí růženec, a to v kostele či v kapli, v rodině, v řeholní komunitě, v asociaci věřících a 

obecně tehdy, když se více věřících shromáždí za nějakým čestným účelem;  

2 ° se zbožně připojuje k recitaci této modlitby, když se ji modlí nejvyšší velekněz (papež); věřící se může 

připojit k této modlitbě prostřednictvím televizního nebo rozhlasového přenosu.  

V ostatních případech  (např. soukrom{ modlitba) se jedn{ o částečný odpustek. 
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Jako děti jsme běhali po loukách nebo honili 

světlušky podél příkopů. Pán farář v rochetě a štole 

vţdycky vyběhl z kostela, aby nás našel a zavolal: 

„Rychle, už zpívají Salve Regina.“ Probíhala poboţ-

nost. My jsme věděli, ţe ještě neskončil ani třetí desá-

tek růţence. Přesto jsme byli spokojení, vţdyť jsme 

byli ušetřeni skoro poloviny modlitby. Stál jsem pak 

v malém presbytáři a nespustil oči z lavic na levé stra-

ně, kde sedělo několik mně známých osob. Byla tam 

Tina z obchodu alkoholem, Marie od pekaře, pradlena 

Antonietta, Pinota, Esterina z obchodu uzeninami a 

sýry, má dřívější učitelka…  

Všechny přesouvaly zrnka na 

svých růţencích. Občas bylo 

slyšet i ťuknutí zrnek o lavice. 

Často myslím na tyto ţeny. 

Všechny byly poznamenány 

těţkou prací, měly za sebou 

bolestné zkušenosti, oběti, které 

nelze popsat, draze zaplacenou 

oddanost, věrnost, která převy-

šovala všechny proţité křivdy. 

Za několik let se naše vesnice 

stala strategickým bodem pro 

partyzány a okolní kopce byly kontrolovány hnutím 

odporu. Jsem přesvědčen, ţe se tyto ţeny „stavěly na 

odpor“ odjakţiva. Jejich aţ dojemně statečný postoj 

musím spojit s modlitbou růţence. Růţenec byla pro ně 

svátost navíc. Svátost, která byla klíčem k jejich neu-

věřitelné schopnosti snášet oběti, nikdy se nevzdávat, 

necouvnout, postavit se čelem k tvrdým ţivotním po-

vinnostem, procházet přes sebekrutější bouře. Jejich 

víra a drsná ţivotní matérie byly sešité a svázané silnou 

nití desítek tisíc Ave Maria. Pravidelně se modlily 

radostná a slavná tajemství, ale některé z nich, jen 

s malými přestávkami, jakoby ve formě protestu, moh-

ly si dovolit jen a jen bolestná. Zdálo se, ţe Pán neustá-

le vymýšlí nějakou novou bolest speciálně pro ně. 

V kostele měla moje matka vţdy skloněnou hlavu. A 

já, kdyţ jsem poslouchal její večerní vyprávění, měl 

jsem dojem, ţe se nezbavila této nepohodlné pozice od 

doby, kdy pracovala na rýţovém poli, kdy byla nucena 

ohýbat se tak nízko, ţe se její čelo skoro dotýkalo vo-

dy. Růţenec mé matky by si zaslouţil zvláštní pozor-

nost. Nikdy se neroztrhl. A přece neměla hebké ručič-

ky… (Pokud by existoval takový přístroj, jistě by obje-

vil na mé kůţi na některých místech těla hluboké stopy 

tvrdých matčiných rukou…). Kdyţ jednou byla se 

mnou na audienci u papeţe Pavla VI., dostala od něj 

vzácný růţenec. Ukazovala ho s hrdostí přítelkyním, 

ale nikdy nepouţívala. Byl příliš jemný, bála se, ţe jej 

poškodí.  Důvěřovala jen starému růţenci navlečenému 

na silném provázku, který vydrţel všechno. Měl tmavá 

lehce odřená zrnka v šedém odstínu. Tento růţenec 

jsem jí dal do rakve. Ten stejný, který jsem vídal 

 

  

v jejích rukou jako dítě v kostele. Kdyţ jsem se uţ jako 

kněz vracel domů, vţdycky se ptala,  

kolik částí breviáře jsem se uţ pomodlil. Kdyţ jsem 

večer leţel v posteli, brala mé kalhoty k ţehlení. Byl  

to diskrétní způsob, jakým se chtěla ujistit, ţe mám 

v kapse růţenec. Kdyby jej tam nenašla, bojím se, ţe 

by se na mé kůţi „pomazané Pánem“ objevily jiné 

stopy…    

Stávalo se, zvlášť v poslední době, ţe jsem se 

vracel domů v noci, opilý dálnicí, únavou a ospalostí, 

z cest, které kvůli husté mlze byly dramatem. Okamţi-

tě, kdyţ jsem prošel prahem 

domu, v jejím pokoji zhasínalo 

světlo a já jsem slyšel typický 

zvuk růţence odkládaného na 

noční stolek. Konečně mohla jít 

spát s povzdechnutím úlevy. I 

tentokrát vše skončilo dobře. 

Neztratil jsem se jejímu pohle-

du ani ve tmě noci a v mlze, ba 

více - byla mým pilotem s do-

mácím radarem posouvaným 

nespočetněkrát v jejích kostna-

tých chvějících se rukách. Ra-

dar… A moţná spíše vodítko! Ano, mám dojem, dnes 

více neţ tehdy, ţe moje matka pouţívala růţenec jako 

vodítko. Velkou sílou modlitby mne drţela, abych 

nesešel ze správné cesty. Věděla, ţe je silnější neţ já, 

silnější neţ má studia, přečtené knihy, poutě po světě, 

protoţe drţela v ruce růţenec a věděla, jak jej pouţívat. 

Kdyby se to dalo zváţit na váze, hora růţencových 

zrnek by byla mnohem těţší, neţ tlusté svazky papíru 

popsaného inkoustem. Domnívám se, ţe v nebi se mé 

mamince podařilo získat zpět svůj starý růţenec 

s provázkem, který všechno vydrţí. Dostala ho jako 

odměnu a pracovní nástroj. Stále ho pouţívá, a jakmile 

se pokouším sejít ze správné cesty, cítím pořádné 

škubnutí… Neskutečné, jak dlouhý a silný je ten pro-

vázek… Pokaţdé se pak usmívám a šeptám, ţe ani tam 

nahoře ji nikdo nepřesvědčil, aby pouţívala ve vztahu 

ke mně jemnější metody.  Naštěstí!  

Poslední doba byla plna útoků mnohých do-

mýšlivců proti růţencové modlitbě, kterou popisovali 

jako zastaralou, anachronickou, proti správné pedago-

gice modlitby a současné vnímavostí. Říkalo se, ţe je 

jen unavujícím opakováním a neodpustitelnou mono-

tonií. Posměch, pohrdání, podezřívavost… Nikdy jsem 

se nenechal zmást těmito mistry víry, kteří pocházejí 

asi z nějaké podivné teologické laboratoře. Stále jsem 

měl před očima zástup ţen v čele s mou maminkou, 

pro které se růţenec stal nekonečně silným nástrojem 

odporu. Stará korunka „se drţí“ skvěle. Jako tenkrát 

drţela osudy těţce zkoušených ţen, ani dnes ji nedoká-

ţe roztrhnout posměch lidí ohrnujících nad ní nos. 

Nedokáţe roztrhnout tu tenkou nit, která je silnější neţ 

kovové lano.    

 

RŦŢENEC – MODLITBA TĚCH, KTEŘÍ UMÍ KLÁST ODPOR 
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I náš ţivot víry se „drţí skvěle“ díky růţenci. 

Přesouváme v prstech malá zrnka a objevujeme smysl 

naší existence, navazujeme ji na Tajemství, dobýváme 

nové prostory, jsme chráněni Matčinou přítomností a 

střeţeni před záhubou neviditelným lanem, které nám 

nedovoluje sklouznout do nesčetných propastí dnešní 

doby.   Růţenec i z nás činí lidí, kteří dokáţou klást 

odpor módě, barbarství, hlouposti, ničemnosti, propa-

gandě, povrchnosti. Klidně dovolme, ať se nám posmí-

vají.  

 
Z knihy Alessandro Pronzato „Modlit se – jak, kdy, proč“ 

překlad z polského vydání S.S. 

 

Alessandro Pronzato, nar. 1932, 

je italský kněz a publicista. Teolo-

gii studoval v Casale Monferrato 

a byl vysvěcen na kněze v r. 1956. 

Místní biskup a později i sám 

Pavel VI. objevili jeho literární 

nadání a povzbudili ho, aby se 

vědomě věnoval službě pera. 

Napsal desítky knih závažných i 

humorných, které jsou překládány 

do všech světových jazyků. 
 

 

 

 

 

 

Nechtěl jsem to, ale ...  
Izolace od světa byla v komunistickém vězení (roku 1953) dokonalá. Ani návštěva, ani dopis. 

Samota byla tíţivá, dokud si na ni člověk nezvykl. Uvědomil jsem si, ţe izolace od drahých, 

od světa je propracovaná součást vymývání mozků. Tak jsem se já, zvyklý na společnost, stal 

kartuziánským mnichem. Nechtěl jsem to, ale smířil jsem se s tím jako s Boţím povoláním ke 

zvláštní sluţbě. Odměnou jsem získal pokoj duše, jaký jsem dosud nepoznal, a nadhled nade 

vším, co mě obklopovalo.  

 

Boţe, rozmetej komunismus 
Ráno jsem v cele cvičil, pokud nehlídal obzvláštní sadista. Po snídani jsem pak odstartoval 

modlitební maraton. Má ranní modlitba byla prosbou za církev všude na světě, ale zejména 

tam, kde je pronásledována. Prosil jsem za svobodu národů, za jejich mravní, kulturní, hospo-

dářský i politický rozvoj. Zcela starozákonně jsem prosil: „Boţe, rozmetej komunismus, ať z 

toho nelidského systému nic nezbude, ale zachovej národy, které mu podlehly, jejich kulturní 

i materiální hodnoty. Učiň naše děti a mládeţ imunními vůči demagogii nelidských ideolo-

gií.“ 

 

Rŧţenec ve vězeňské cele 

Odpoledne jsem si vyhradil „apoštolským“ cestám po vězeňské cele. Prochodil jsem desítky kilometrů, ode dveří k oknu, 

od okna ke dveřím. Modlil jsem se přitom kompletní růţenec. O jeho tajemstvích jsem rozjímal nejrůznějším způsobem: 

jednou, ţe jdu v Jeţíšových stopách, jindy jsem uvaţoval o skutcích milosrdenství, také o Desateru nebo Kázání na hoře. 

Modlil jsem se v Kristově duchu, aby všichni jedno byli, za pravoslavné, české bratry, husity, ţidy, za věřící i nevěřící, 

za sjednocení křesťanů a porozumění mezi národy, zejména mezi Čechy a Slováky. 

 

Nevěděl jsem, co je „řetězový rŧţenec“ 
V souvislosti s růţencem si vzpomínám na jedno setkání s Hankou Vrbíkovou ještě před mým uvězněním. Oslovila mě: 

„Hele, Vašku, byla jsem za Pepíkem ve vězení na Bytízu. Řekl mi, ţe se tam kluci modlí řetězový růţenec a ţe by byli 

rádi, kdyby se do toho řetězce zapojili i přátelé venku.“ Nevěděl jsem, co je „řetězový růţenec“. Vysvětlila mi, ţe kaţdý, 

kdo se do něho zapojí, se modlí denně jeden z patnácti desátků, čímţ vytvoří s dalšími čtrnácti jeho účastníky řetěz celé-

ho růţence. „Tak bychom byli duchovně spojeni my venku s těmi, co jsou zavření.“ Přidal jsem se, vţdyť bylo hezké být 

v duchovním spojení s kamarády odsouzenými v prvním procesu s Katolickou akcí. Do řetězce ţivého růţence se zapoji-

li také moji rodiče. A kdyţ jsem pak byl zatčen já, měl jsem dobrý pocit zvláštní duchovní blízkosti nejen s mukly na 

lágrech, ale i s rodiči a přáteli doma. 

 

 

Podle knihy Ne vším jsem byl rád, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
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RŦŢENEC V KRIMINÁLE 
 



 

 

SVATÝ AUGUSTIN /354-430/ 
 

 „ Bratři moji, děti moje, zárodky katolické církve, svatá a nebeská semínka, 

vy obrození v Kristu a narození shůry, slyšte mě, ano slyšte skrze mne: 

„Zpívejte Pánu novou píseň!“ Řekneš:“Vţdyť zpívám!“Zpíváš, to ano, 

zpíváš, slyším: Ale ať ţivot nesvědčí proti jazyku. Zpívejte hlasem, zpívejte 

srdcem, zpívejte ústy, zpívejte chováním…Chcete chválit Boha? Buďte vy 

tím, co říkáte. Jste jeho chválou, jestliţe dobře ţijete.“ 

Tato přímá a naléhavá slova se kaţdému, kdo je slyší, vrývají s ja-

kousi zvláštní silou hluboko do srdce. Jejich působivost zcela jistě pramení 

z Augustinových osobních duchovních zkušeností, ale rovněţ i z jeho po-

hnutého ţivota, který byl plný vášnivosti, zvratů a hloubky. Zvláště doba 

jeho dospívání a mládí byla velmi bouřlivá a nikterak nenasvědčovala tomu, 

ţe Augustin bude ve svém zralém věku na lidi ve svém okolí působit pokor-

nými slovy hluboké a ţivé víry. Jiţ od svých šestnácti let, kdy se musel 

kvůli finanční tísni rodiny vrátit ze započatých studií v Madauře, se mladý 

Augustin ocitá ve společnosti různých mladistvých rváčů a všelijakých 

darebů, od nichţ se ho často, ale marně snaţila odvracet jeho matka, svatá 

Monika. „Syn, pro něhoţ teklo tolik slz, nemůţe být ztracen,“ říkával ji o 

mnoho let později svatý Ambroţ, milánský biskup. Ale neţ došlo k Augus-

tinově konverzi, musela se svatá Monika ještě mnoho modlit. Při svých 

dalších studiích práv a rétoriky v Kartágu prošel Augustin mnoha nejrůzněj-

šími dobrodruţstvími a proţil mnoho povrchních vztahů s různými ţenami.  

S jednou z mladých milenek, se kterou ţil vcelku čtrnáct let, měl dokonce 

syna Adeodata. Studium mu nedělalo problémy a vynikal rovněţ svým 

přitaţlivým zjevem, obojí ho však vedlo spíše k pocitu uspokojení a k pýše 

neţ ke skromnosti a pokoře.   

Po ukončení studií si otevřel vlastní školu gramatiky, poté přednášel řečnictví v Římě a za rok odešel do Milána. Zde 

na něj kromě Platóna, kterého začal studovat, hluboce zapůsobila setkání s biskupem Ambroţem, který se ve své pastorační 

činnosti nejvíce zaměřoval na chudé, malé a trpící. Společně s Augustinem ţila v Miláně i jeho matka Monika, která se za 

svého syna nepřestávala modlit, a byla to právě ona, která Augustina přiměla, aby se rozešel se svou dlouholetou milenkou a 

matkou syna Adeoata. 

Častá setkávání s biskupem Ambroţem i matčiny modlitby postupně připravovaly Augustinův hluboký vnitřní pře-

vrat, ke kterému došlo r. 386. Kdyţ jednou rozjímal v zahradě svého milánského domu, uslyšel dětský hlas, který mu řekl: 

“ Tolle! lege!“ /“Vezmi a čti!“/Augustin otevřel knihu epištol svatého Pavla a četl: „Veďme počestný ţivot, jako ve dne; ne v 

hodování a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Jeţíše Krista a nepečuj-

te o tělo tak, ţe to vyvolává ţádosti.“ 

Ještě několik týdnů vyučoval rétoriku, pak svůj úřad sloţil a odešel s matkou a synem na statek jednoho kolegy neda-

leko Milána. O velikonoční noci roku 387 přijal on i jeho syn křest. Po smrti matky Augustin odešel do svého rodného města 

Hippo v Africe.  Zde ţil v tichosti, chudobě a rozjímání. Po třech letech byl vysvěcen na kněze a r. 395 přijal biskupské svěce-

ní. Tento úřad vykonával třicet čtyři let. Ve svém soukromém ţivotě zůstal však vţdy řeholníkem, svůj palác změnil v klášter, 

kde s ním ţili klerikové, kteří si stejně jako on zvolili ţivot chudoby a odříkání. Augustin často říkával, ţe „ sténá pod břeme-

nem biskupského úřadu“. Kromě svých povinností spojených s biskupským úřadem se staral o chudé a sirotky, o správu cír-

kevního jmění a k tomu všemu byl i literárně činný – dochovala se velká spousta jeho proslulých kázání, ta napsal někdy i dvě 

denně, i významná díla O Obci Boží či dodnes populární autobio-

grafie Vyznání.  

A co říci závěrem? Nechme opět promluvit samotného 

Augustina, člověka, který po svém obrácení nebyl osloven jen 

nějakou vznešenou myšlenkou, ale zasaţen do hlubin svého nitra 

samotným Bohem. Jeho slova jsou plná ţhavosti, vášnivosti i tou-

hy a oslovují a zasahují dnešního člověka stejně tak, jak lidi v 

době, kdy ještě sám ţil. “Nyní ţijete z víry, dokud jste v tomto 

smrtelném těle jako vyhnanci v cizině daleko od Pána. Ale sám 

ten, ke kterému tíhnete, Kristus Jeţíš jako člověk, stal se vám bez-

pečnou cestou. Stal se jí pro vás. Vyhradil nesmírnou dobrotivost 

těm, kdo se ho bojí, a chce ji zpřístupnit a zdokonalit těm, kdo v 

něho doufají. 

/ Pouţitá literatura: Heyduk, J.: Svatí církevního roku / 

Lenka Špatná 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

 
Vřele doporučujeme 

krásný dvoudílný film, 

který lze koupit 

v křesťanských knih-

kupectvích nebo  

v nakladatelství 

www.paulinky.cz  

o svatém Augustýnovi. 
(české titulky) 
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„ BŦH…: VŠEMOHOUCÍ? 
 

„Věřím v Boha… všemohoucího.“ Co to zna-

mená, ţe Bůh je všemohoucí? Není Bůh také v něčem 

omezen, opravdu vţdy můţe udělat to, co chce? Co nám 

k tomu říká Katechismus? Čteme: „Bůh se zjevil jako 

silný a mocný (Ţl 24, 8-10), jako ten, pro něhoţ nic není 
nemožné (Lk 1, 37). Jeho vše-

mohoucnost je všeobecná, ta-

jemná, projevuje se stvořením 

světa z ničeho, stvořením člo-

věka z lásky, ale především 

vtělením a zmrtvýchvstáním 

Boţího Syna a tím, ţe nás při-

jímá za své děti a odpouští 

hříchy.“  

Učení církve nám uka-

zuje, proč nazýváme Boha 

všemohoucím. Svědčí o tom 

především Boţí zjevení, sebe-

prezentace Boha. Bůh v dějinách Izraele ukazuje svou 

„tvář“, dává vědět, kým je. Vidíme, ţe jednou z jeho 

základních vlastnosti je neomezenost. On tvoří tento 

svět. Pravidla hry existence vesmíru jsou v jeho rukou. 

Katechismus k pochopení Boţí všemohoucnosti nám 

ještě více zdůrazňuje událost vykoupení člověka. Bůh 

uskutečňuje svoji vůli podle svého úmyslu. Dobře víme, 

ţe Bůh od okamţiku hříchu člověka plánuje spasení, 

vykoupení lidstva. Bůh neuvaţuje ani chvíli o tom, ţe by 

nechal člověka samotného v pasti hříchu. Všemohouc-

nost Boha není v tom, ţe si dělá ,co chce a kdy chce jako 

rozmazlené princátko, které kaţdý den uskutečňuje nové 

a stále bláznivější nápady. Bůh má naplánované a pro-

myšlené všechno, co se týká existence světa i kaţdého 

člověka. Vidí to z velikého nadhledu a uskutečňuje svou 

vůli postupně, ale v kaţdé chvíli nám nabízí určitou 

formu dobra a lásky, i kdyţ to neznamená, ţe je pro nás 

vţdy jednoduchá a předvídatelná. 

„Všemohoucí“ - to je velice ošidné slovo. Nejjednoduše-

ji, nejvýstiţněji, také nejrychleji řečeno to znamená, ţe 

"všechno můţe". Naše chápání není tak jednoduché. 

Často si pod tím člověk představuje, ţe Bůh můţe to, co 

já bych chtěl a nemohu. To jsou ty pohádkové věci jako: 

„Stolečku, prostři se!" Ano, my bychom to jistě chtěli, 

bylo by to pro nás výhodné, a tak máme také sklon si 

představovat Boţí všemohoucnost: Bůh by měl udělat to, 

co my pokládáme za správné a ţádoucí, ale co sami ne-

dokáţeme. Tohle ovšem není správné. A má to ještě 

jeden velice nepříjemný důsledek: nezřídka se stává, ţe 

lidé pod vlivem této zkreslené představy o Bohu samého 

Boha odsuzují. Mám na mysli výroky typu: „Jak můţe 

být Bůh, kdyţ jsou války? Jak se na to můţe dívat?! Jak 

to, ţe to dopustí?! Je-li Bůh všemohoucí, má něco udě-

lat!..." Jakmile si Boha začneme představovat podle 

svých měřítek, tak se velice mýlíme. Jakmile si myslíme, 

ţe Bůh je ten, který by měl udělat to, co my povaţujeme 

za správné, nikdy mu neporozumíme. Jestliţe si Boţí 

všemohoucnost představíme jenom jako rozšíření lid-

ských moţností, jako to, co bychom dělali my, kdyby-

chom všechno mohli, pak jsou to představy falešné. 

Ovšem Bůh je opravdu ten, kdo všechno můţe, jde jen o 

to, co je to "všechno".  

Filozofové dlouho přemýšleli, jak najít past na 

Boha, aby dokázali, ţe neexistuje. Ptali se: „Můţe Bůh 

stvořit takový kámen, který nezvedne?“ Logický háček 

té věty je v tom, ţe opravdu není moţné v takové myš-

lenkové úrovni vyhnout se 

nemohoucnosti Boha. Moţná to 

zní dost divně, ale nějakým 

způsobem je stvoření člověka 

pokusem Boha o stvoření tako-

vého kamene. A není tomu tak, 

jestliţe Bůh tvoří bytost, pro 

kterou má určený plán, a ona 

mu řekne „ne“? Svoboda člo-

věka je něčím, co zdánlivě 

komplikuje Bohu plány. Člo-

věk řekl ne a všemohoucí Bůh 

toleruje rozhodnutí člověka. 

Bůh ve své všemohoucnosti 

stvořil něco, co překračuje naše smýšlení – dal člověku 

svobodu, to znamená, ţe mu dal něco ze své všemo-

houcnosti. Můţeme volit a rozhodovat o svém ţivotě a 

ţivotě ostatních, ale bereme za to zodpovědnost. Mnoh-

dy vidíme, jak to dopadá. Konáme mnoho dobra, ale i 

spoustu zla. Všemocnost Boha funguje, i kdyţ je omezen 

svobodou lidí. Bůh bere ohled na jejich rozhodnutí, ale 

přesto řídí tento svět a pečuje o něj. Říkáme tomu Boţí 

prozřetelnost. Moc Boţí se neomezuje jen do okamţiku 

stvoření – Bůh není jen velkým hodinářem, který poprvé 

pohnul tímto světem. Nějakým způsobem Bůh stále svět 

tvoří. Sv. Augustin říká, ţe Boţí stvoření trvá pořád, 

kaţdou chvíli Bůh tvoří svět. Jestliţe by se Mu v jednom 

okamţiku zachtělo, aby svět přestal existovat, nastal by 

konec světa. Bůh jako všemohoucí do všeho stále zasa-

huje, má kontrolu nad svým stvořením. Svět díky jeho 

nekonečné moudrosti funguje a je odrazem jeho samého, 

jeho vůlí a vyjádřením jeho lásky. Jen naše svoboda, 

v důsledku mohutný egoismus, nás vede k tvrzení, ţe 

sami zvládneme svůj ţivot, sami najdeme a uskutečníme 

své štěstí, poznáme pravidla fungování světa, nějak si ho 

podmaníme. Mimochodem - to je čistý komunismus. Ale 

stále vidíme, jak je to bez Boha, bez důvěry v jeho po-

ţehnání a pokorné odevzdání mu sebe a našeho snaţení, 

nemoţné. Vypadá to jako pokus malého dítěte zvládnout 

řízení automobilu za plného provozu.  

Všemohoucnost Boha nejen obsahuje „kontrolu 

nad nekontrolovatelným“, ale zahrnuje i jiné paradoxy. 

Např. u Boha se spojují věci opravdu nemoţné: sprave-

dlnost s milosrdenstvím, transcedence s imanencí (vzdá-

lenost a blízkost). Stejně tak byl všemohoucí Bůh na 

kříţi zavraţděn jako bezmocný plukem ţoldáků… 

 

P. Paweł Zaczyk
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BLUDOV  

– KOSTEL SV. JIŘÍ 
 

 

Původní bludovský kostel byl zasvěcen sv. Jiří 

(tak je tomu dodnes), byl dřevěný a postaven byl patrně 

před rokem 1350, snad v první polovině 13. století. Po 

roce 1588 byla dřevěná stavba přestavěna. Tato přestavba 

však byla provedena nekatolíky, patrně Českými bratry. 

Tento kostel byl jiţ zděný. Dalším důleţitým datem byl 

rok 1764, kdy byl za působení P. Ignáce Bapt. Denglera 

kostel přestavěn a značně rozšířen. Přistavěna byla věţ, 

nově presbytář (kněţiště) a sakristie s oratoří nad ní. Po 

tomto rozšíření byly po stranách jakési "pavlače". Strop 

byl prkenný a celý byl zavěšen řetězy na jedné skobě v 

krovu. Roku 1832 byl zrušen hřbitov kolem kostela. Od 

roku 1842 je hřbitov na dnešním místě. Roku 1833 začal 

kostelní strop praskat a klesat. Kostel byl roku 1837 z 

bezpečnostních důvodů uzavřen a mše sv. se téměř dva 

roky konaly v tehdy nedávno obnoveném Kostelíčku Bo-

ţího Těla. Poslední přestavba bludovského kostela se tedy odehrála v letech 1837 - 1838. Chrám byl celý zbořen 

kromě jiţní stěny, která se posléze stala součástí kostela zcela nového. Tato nová stavba je delší cca o 1 / 3 a má 

tvar kříţe, coţ je dáno dvěma bočními oratořemi. 28. 9. 1838 - tedy na svátek sv. Václava - byl kostel slavnostně 

vysvěcen. Tohoto roku byl nad hlavní oltář umístěn obraz prof. Reinhardta - obraz sv. Jiří. V roce 1895 při příleţi-

tosti nové výmalby kostela byl pořízen nový obraz sv. Jiří - Drakobijce od Antonína Muhla z Nové Paky. Roku 

1885 byla pokládána nová dlaţba. Při této příleţitosti byla také otevřena podzemní hrobka farářů, která však byla 

prázdná (tělesné ostatky byly patrně odstraněny v době josefinských reforem). V roce 1887 byl pořízen nový 

(dnešní) hlavní oltář, který mimo svatostánku zahrnuje sošky evangelistů Matouš, Marek, Lukáš, Jan), dvě velké 

sochy moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a sochu Krista. Výmalba stropu je unikátní. Byla pořízena na 

náklady manţelů Mertových roku 1895 a je to tzv. "průmyslová výmalba" - technika, která je na celé Moravě oje-

dinělá. Strop nese tři hlavní kresby: Spasitel, sv. Rodina a sv. Cecilie. Prostor mezi těmito malbami je vyplněn mj. 

patnácti tajemstvími sv. růţence. Nad okny v přední 

části kostela jsou umístěny nástěnné obrazy sv. Rosa-

lie, sv. Ignáce z Antiochie, sv. Kateřiny a sv. Františka 

z Assisi. O rok později byla pořízena dvě malovaná 

okna sv. Anny s dívkou Marií a sv. Josefa s dítětem 

Jeţíškem. Okna s obrazy zemských patronů Václava a 

Ludmily jsou aţ z roku 1946. Při příleţitosti svatovác-

lavského milénia v roce 1929 byly pořízeny a posvě-

ceny dnešní varhany. Historicky nejstarší součástí in-

ventáře kostela je patrně křtitelnice tvaru kalicha, která 

byla věnována rodem Liechtenštejnů - Kastelkornů, 

jejichţ znak je na křtitelnici umístěn. Liechtenštejnové 

vlastnili Bludov v letech 1621 - 1710. Kostel se ve své 

vnitřní úpravě dochoval do sedmdesátých let 20. stole-

tí. Tehdejší duchovní správce P. Ladislav Král provedl 

zásadní úpravu interiéru. Byly odstraněny oba boční 

oltáře, oltář hlavní byl upraven, byly vybíleny boční stěny i s obrazy výše zmíněných světců a byla odstraněna 

mříţka oddělující presbytář od chrámové lodi. Na začátku osmdesátých let muselo být provedeno statické zajištění 

- celý kostel ve výši nadokenních parapetů byl staţen ocelovými lany, čímţ bylo zabráněno dalšímu rozevírání 

klenby uprostřed stropu. V letech 1987 - 1988 za působení ThDr. Hynka Wiesnera byla provedena generální opra-

va maleb, včetně obnovení obrazů světců, kterou mistrně provedl zdejší malíř František Špička za asistence řady 

dobrovolníků. Iniciátorem a organizátorem výmalby byl pan František Zatloukal st. Dne 21. listopadu 1992 byl 

olomouckým arcibiskupem vysvěcen nový obětní stůl. Roku 1996 byla mědí oplechována střecha a ze zámkové 

dlaţby poloţen nový chodník. V roce 1999 došlo k pořízení dvou nových zvonů sv. Jiří a Panny Marie, které ulila 

firma Manoušek Zbraslav.  
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KOSTELÍČEK BOŢÍHO TĚLA 
 V lesích severně nad Bludovem se nachází takřka kouzelné místo. Náhodný poutník určitě nečeká, ţe se mu vpro-

střed lesů najednou, z ničeho nic zjeví před očima nádherné, tiché, udrţované prostranství, s větším kostelíkem uprostřed. 

Zastaví se a zamyslí. Co to je za místo, co se zde přihodilo, co přimělo dávné bludovské obyvatele, aby daleko od svých obydlí 

vybudovali poutní kostel? Jedno z moţných vysvětlení nabízejí pověsti, které se ke "kosteléčku" váţí.  

Nejrozšířenější z pověstí vypráví následující příběh: Lakotná 

selka z Hrabenova šla do Šumperka do kostela. Při svatém přijí-

mání hostii - Tělo Páně - nespolkla, ale vloţila do modlitební 

kníţky, aby jej mohla dát doma do ţlabu krávě, aby více dojila. 

Kdyţ se vracela zpátky, zastavila se na místě dnešního kostelíč-

ka, kde byly tehdy pouze hluboké lesy. Chtěla si odpočinout. 

Usnula a během spánku jí hostie z kníţky vypadla. Selka se po 

chvíli vzbudila, nevšimla si, ţe hostie vypadla, vzala kníţku a šla 

domů. Po čase si lidé na tom místě všimli podivné záře, která 

vycházela z dutého stromu. Šli blíţe, a co nespatřili - vprostřed 

stromu byla v monstranci ze včelího vosku umístěna ztracená 

hostie. To roj divokých včel sebral tenkrát vypadnutou hostii, 

zanesl ji do stromu a kolem ní utvořil voskovou monstranci. 

Včely tak napravily zneuctění Boţího Těla, jehoţ se dopustil 

člověk. Lidé v úţasu nad tím, co spatřili, postavili na tom místě 

malý kostel (proto se mu od jaktěţiva říkalo kosteléček), který nazvali Kostelíček zjevení se Boţího Těla. Podle podobné po-

věsti měl hostii v těch místech vytrousit ovdovělý dělník Kuneš. Mezi lidmi se také dodnes traduje pověst o tom, ţe kosteléček 

patřil kdysi k Hrabenovu. Kdyţ jednou Hrabenovští hráli v jedné z bludovských hospod s Bludovskými karty, prohráli všech-

no, co u sebe měli. Ale chtěli hrát dál - nevěděli ale o co. Jediné, co je napadlo, byl kosteléček. Prohráli ho a od té doby patří 

Bludovu. Od té doby se také Bludov Hrabenovu směje, ţe jejich předkové prohráli kosteléček v kartách.  

Tolik pověsti, které toto tajemné místo obestírají. Říká se, ţe i kdyţ pověsti nebývají úplně pravdivé, alespoň zrnko pravdy na 

nich bývá. Ale i doloţená historie kostelíčka je zajímavá. Poprvé je doloţen k roku 1553, kdy se v jedné listině mluví o cestě 

ke kostelíčku Boţího Těla. Údajně jej zaloţil Diviš z Bludova nebo jeho syn kolem roku 1387, kdy drţeli v zástavě bludovské 

panství. Bludov v té době patřil moravským markrabatům Joštovi a Prokopovi, kteří jej často zastavovali. K opatrování koste-

líčka byl ustaven poustevník. Poustevníci se o něj starali aţ do konce 18. století. Poblíţ měli postavenou poustevnu. Kdyţ se v 

první polovině 20. století přistavovala sakristie, vykopali lidé u zdi kostelíčka lidské kosti, snad právě kteréhosi z poustevníků. 

V 18. století byl přebudován víceméně do dnešní podoby. Ovšem jiţ o několik desítek let později nastoupil na trůn císař Josef 

II., který přikázal zrušit mnohé kláštery, kaple či poutní místa. Stejný rozkaz - zbourat - vynesl i pro bludovský kostelíček a 

kapličky při cestě na Zámeček a na kopci mezi Šumperkem a Bludovem. To ovšem neznal Bludovské! Svůj kosteléček a kap-

ličky natolik milovali, ţe se odmítli podílet na jejich zbourání. Třikrát byla vyhláše-

na draţba. Draţba se konala na rychtě, ale ţádný kupec se nenašel. Bludovští prohlá-

sili, ţe na poli mají dost kamení a zadarmo. Aţ kdyţ se draţba konala po třetí - po-

kaţdé byla sníţena cena - domluvili se mezi sebou, vybrali potřebnou částku a nastr-

čili jednoho ze sousedů, který kosteléček koupil. Koupil ho, ale nezboural. Nechal 

ho stát a lidé čekali, aţ bude příznivá doba na jeho obnovení. Ta dlouho nepřicháze-

la. Kostelík mezi tím chátral, aţ se mu propadla i klenba a v jeho rozvalinách se 

schovávali pasáci dobytka před nepřízní počasí. Aţ v roce 1832 se díky přímluvě 

hraběte Františka Josefa ze Ţerotína podařilo kostelíček opravit. Od poloviny 19. 

století se zde také kaţdoročně slavívá svátek sv. Rozálie, patronky Bludova. V roce 

1855 totiţ postihla Bludov velká epidemie cholery. Jen v srpnu a září tehdy zemřelo 

na 120 lidí. Tehdy Bludovští zavázali veřejným a slavným slibem Bohu sebe i své 

potomky, ţe svátek toho světce či světice, na jehoţ svátek cholera poleví, budou po 

všechny věky slavit jako svátek zasvěcený. Cholera polevila od 4. září, na svátek sv. 

Rosálie. Od té doby se tato světice kaţdoročně slavívá bohosluţbami u kostelíčka. 

Hlavní pouť vţdy bývá v neděli po svátku Boţího Těla (obvykle v červnu). Sám 

kostelík byl postupně zvelebován a doplňován - o to se nejvíce zaslouţil farář Franti-

šek Ermis se Spolkem sv. Rozálie, který pořídil novou dlaţbu, zaslouţil se o vybu-

dování venkovní kříţové cesty apod. Ve třicátých letech dvacátého století byla při-

stavěna sakristie a jeden pokoj nad ní. Poslední rozsáhlá oprava omítky, nová vnitřní 

výmalba, oprava okapových ţlabů, měděné oplechování věţe byly provedeny v letech 1990 - 1992. Lidé, kteří tam tehdy 

zdarma pracovali, poslechli snaţné prosby svých předků, aby na kostelíček nikdy nezapomněli.  

Kolem kostelíku postupně vyrůstal celý poutní areál, který se velmi záhy proslavil slavnými poutěmi a procesími. Prameny 

dokonce hovoří o účasti deseti tisíc poutníků při hlavní pouti. Nejstarší památkou pak jsou pískovcová boţí muka, dále tam 

najdeme Stonův kříţ, kapličku Panny Marie z roku 1905 atd. Z boku kapličky vytéká od roku 1909 vynikající, ledově chladná 

a křišťálově čistá voda přivedená z blízkého lesního pramene.  
 

Pramen: internetové stránky obce Bludov 

Strana  10                                                                                        Tam&Tam -  Číslo 7, Ročník 1, Říjen 2010                                                                                      

 



 

 

 

 

P. ThDr. HYNEK WIESNER 
 

 

 

Poslední obsazenou 

farností ze šumper-

ského děkanátu, 

kterou jsme Vám 

ještě nepředstavili, 

je farnost Bludov. 

Zde už notnou řádku 

let působí jako farář 

P. ThDr. Hynek 

Wiesner. I přesto, že 

je Bludov ze Šum-

perka coby kame-

nem dohodil, mys-

lím, že je mezi námi 

hodně takových jako 

já, kteří o této farnosti a zdejším knězi moc neví. Pro-

to Vám rádi představujeme P. Hynka Wiesnera. P. 

Hynek sice na šumperské faře, kde probíhal náš roz-

hovor, „křeslo pro hosta“ hledal marně, posadili 

jsme ho na obyčejnou židli, čemuž se v legraci podi-

voval. I přesto odpovídal na následující otázky 

ochotně, a my rovněž ochotně jeho odpovědi před-

kládáme dál 

. 

Vaše jméno a působení jsou spjaté s farností Blu-

dov. Jak dlouho v Bludově působíte a který farář 

tam slouţil před Vámi? 
Do Bludova dříve jezdili slouţit mše svaté kněţí ze 

Šumperka nebo Postřelmova. Já osobně jsem bludov-

ským farářem opravdu dlouho, myslím, ţe tomu bude 

dobrých 23, 24 let. Ale v samotném Bludově bydlím 

kratší dobu, 17 let jsem ţil v Šumperku a do Bludova 

dojíţděl. Přede mnou zde působil P. Vojtěch Ţirov-

nický, který však po roce svého působení zemřel, a 

tak jsem nastoupil já. Bylo to ještě v době, kdy jsem 

učil na Teologické fakultě v Litoměřicích, a tak jsem 

stále pendloval tam a zpět. 

 

Mohl byste nám farnost Bludov několika větami 

představit? (komu je zasvěcen kostel, počet farníků, 

jejich farní ţivot, jaké další vesničky pod Bludov 

spadají atd.) 

Bludovský farní kostel  je zasvěcen sv. Jiří. Původně 

byl dřevěný a prameny dokládají, ţe byl postaven 

před rokem 1350. Od té doby prošel mnoha rekon-

strukcemi, z nich nejzásadnější a zatím poslední pro-

běhla v letech v letech 1837 - 1838. Chrám byl celý 

zbořen kromě jiţní stěny, která se posléze stala sou- 

 

 

částí kostela zcela nového. Tato nová stavba je delší 

cca o 1 / 3 a má tvar kříţe. R. 1838 byl kostel slav-

nostně vysvěcen. V letech 1987 – 1988 zde byla pro-

vedena generální oprava maleb. V zachovalém stavu 

se interiér kostela nachází dodnes. 

Co se týká farníků, řekl bych, ţe jsou „dobrá parta“, 

nemohu si opravdu stěţovat. Ve všední dny jich na 

mši přijde kolem 20 – 30, v neděli kolem stovky, coţ 

je číslo variabilní, protoţe Bludov je lázeňské stře-

disko a lázeňští hosté trochu “hýbou“ statistikou. 

Kdybyste se chtěli v Bludově účastnit mše, máte 

moţnost ve středu, čtvrtek a pátek v 17.00 hod a 

v neděli v 9.30. Pod farnost Bludov patří ještě Bo-

hutín, kde je slouţena mše v neděli v 8.00 hod.   

 

Povězte nám něco o Vaší rodině, o Vašich rodičích, 

sourozencích, zda se ještě někdo další z příbuzných 

dal na duchovní dráhu a tak… 

Mým rodištěm je Zlín, ale v mých 10 letech jsme se 

přestěhovali do Šumperka, ve 20 jsem byl (coby vo-

ják na vojenské sluţbě) v Českých Budějovicích, ve 

30 v Olomouci, ve 40 v Ostravě… Jak vidíte, „deseti-

letky“ hrají v mém ţivotě velkou roli. Mám jen 

jednu sestru, která ţije na jiţní Moravě. Z mých pří-

buzných není nikdo ani kostelníkem, natoţ duchov-

ním…. 

 

Jaké jsou Vaše zájmy a koníčky? 

Na ty moc času nezbývá – zatím mám stále hodně 

práce a povinností – papírování, slouţení mší, výuka 

náboţenství, ke které jsem se po dvou letech vrátil. 

Vyuţívám zde své pedagogické vzdělání (viz dále). 

Děti jsou z 1. stupně ZŠ a přišlo jich minule 10. Taky 

si rád dopřeji i nějakou relaxaci či návštěvy známých. 

 

Byl jste několik let profesorem na Teologické fakul-

tě v Litoměřicích. Jaké obory jste tam vyučoval a jak 

se Vám role vyučujícího líbila? 

Na Teologické fakultě jsem působil od r. 1982. Nej-

prve jako vicerektor a poté jako odborný asistent, kdy 

jsem vyučoval pedagogiku a katechetiku. Tehdy se – 

kuriózně – na kněze hlásilo o hodně více uchazečů 

neţ dnes. Jeden rok jich bylo jen z olomoucké diecé-

ze 90. Byla to sice výjimka, průměrně se hlásívalo 

kolem 50, ale je to opravdu velké číslo. Celkově zde 

ze všech diecézí obvykle studovalo přes sto boho-

slovců. Co se týká toho, zda se mi tam líbilo či ne, 

bych odpověděl, ţe člověk hlavně musel “cvakat“, 

nebylo to za odměnu… 
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Máte v ţivotě nějaký lidský vzor či knihu či myšlen-

ku, které jsou pro Vás takovým určitým ţivotabudi-

čem, příkladem, vzpruhou v kaţdodenních staros-

tech? 

Nikdy jsem se neupínal k ţádným vzorům, myšlen-

kám a podobně. Co je potřeba, tak dělám. Jsem uţ 

v důchodovém věku, a kdyţ jsme mluvili před rokem 

s arcibiskupem Janem, projevil přání, ţe „zda to ještě 

nějaký čas utáhnu, tak mám ještě chvíli táhnout“. Na 

to jsem mu odpověděl, ţe jestli nemusím táhnout na 

Kamčatku, tak se budu snaţit. Dokud mi zdraví 

aspoň trochu slouţí. S jednou myšlenkou se s Vámi 

podělím. Jejím autorem je A. S. Puškin a je opravdu 

výstiţná. 

„Jen vůle Boţí je povinností múzy, 

nebát se uráţek a slávy neţádat. 

Být k chvále lhostejný i ke klevetám lůzy 

a s hlupákem se nehádat!“ 

 

A obligátní otázka na závěr. Co byste vzkázal Vašim 

farníkům a čtenářům děkanátního časopisu 

Tam&Tam? 

Radit či vzkazovat někomu nic nechci. Kaţdá slova 

mohou pomoci jednomu a druhému ne. Kaţdý ať ţije 

podle sebe a svého svědomí. 
 

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 
CHARITA ŠUMPERK SE PŘEDSTAVUJE 

(pokračování z minulého čísla) 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA 

 
POSLÁNÍ SLUŢBY 

Posláním pečovatelské sluţby Charity Šumperk (dále jen CHPS) je umoţ-

nit lidem se sníţenou soběstačností vést důstojný ţivot v jejich domácím 

prostředí a zachovat si vlastní ţivotní styl. 

 

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŢBY 

Cílem Charitní pečovatelské sluţby je individuálně podporovat uţivatele, 

aby mohli co nejdéle zůstat doma v jejich přirozeném prostředí, pomoci jim 

ţít dosavadním způsobem ţivota, podporovat jejich rodinné a přátelské 

vazby a zprostředkovávat přirozený kontakt se společenským prostředím. 

 

 

CHARAKTERISTIKA SLUŢBY 

Jedná se o terénní sluţby, které jsou poskytovány převáţně přímo v do-

mácnosti uţivatele na základě jeho aktuální potřeby. Na úhradě se uţivatel 

sluţby finančně spolupodílí dle cen v sazebníku sluţeb (ke staţení na 

www.sumperk.charita.cz, sazebník uveřejníme v některém z dalších čísel 

děkanátního časopisu). 

 

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY 

v pracovní dny od 7.00 – 15.30 hod. (v případě potřeby 

můţe být péče po individuální domluvě s vedoucí pe-

čovatelské sluţby přizpůsobena potřebám uţivatele 

sluţby). 

 

KOMU SLUŢBU POSKYTUJEME 

Pečovatelskou sluţbu poskytujeme osobám se sníţenou 

schopností sebeobsluhy a péče o domácnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního posti-

ţení a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc 

jiné fyzické osoby. Bliţší specifikace cílové skupiny je 

vymezena na webových stránkách organizace v části 

Pečovatelská sluţba. 
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KOMU SLUŢBU NEPOSKYTNEME  

Občanům ţijícím na území děkanátu Šumperk, kteří: ne-

splňují podmínky cílové skupiny, např. jsou natolik soběstační 

nebo nejsou v tak nepříznivé sociální situaci, aby byli závislí na 

pomoci dalších osob vyţadují sluţby, které nejsou v kompetenci 

CHPS například: zdravotnické úkony jako jsou odběry krve, 

aplikace injekcí a inzulínu, podávání léků, převazy ran atp. (za-

jišťuje Charitní ošetřovatelská sluţba); uţivatelům s potřebou 

intenzivní pečovatelské sluţby (2 a více hod. vcelku, více jak 2 

návštěvy denně); vyţadují jiný druh sociální sluţby např. asis-

tenční sluţbu, pobytovou sluţbu (jako je domov pro seniory 

nebo ústav sociální péče), krizovou pomoc atp. 

 

 

NABÍZENÉ SLUŢBY 

Pečovatelská sluţba zahrnuje: 

- pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- pomoc při zajištění chodu domácnosti 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- fakultativní sluţby 
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FARNOSTI P. MILANA PALKOVIČE 

SLAVÍ. 
 

V sobotu 11. 9. 2010 v podvečerních hodinách navštívili 

zástupci sobotínské farnosti Otce Jana Glogara, aby mu 

popřáli k jeho 80. narozeninám. Otce Jana přišli navštívit 

i farníci z Rapotína a tak hovor plynul v příjemné atmo-

sféře při vínku a „sviňa límci“, jak sobotínští nazývají 

ovar. Otec Jan přinesl fotky z jeho působení v jiných far-

nostech a vzpomínal. Následující den v  neděli po mši sv. se přidali se svojí gratulací a darem i věřící z Velkých 

Losin. Otec Jan měl i celé nedělní odpoledne den otevřených dveří.  

Přejeme O. Janovi hojnost Boţího poţehnání, ochranu P. Marie, zlepšení zdravotního stavu, stálý humor, 

pokoj a radost. 

Dana  Ponížilová 

 

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI CENTRA PRO RODINU  

ANEB FOTOREPORTÁŢ  Z PRÁZDNINOVÝCH PROGRAMŦ PRO DĚTI  
 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVA  

DOMOVA  

DŦCHODCŦ –  

DĚTI S TATÍNKY 

HRAJÍ POHÁDKU 

O 12 MĚSÍČKÁCH 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ  

ZAHRADA 

V POMNĚNCE 
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NÁVŠTĚVA  

SONS 

 

 

 

 

 

 

TVOŘÍME,  

ZPÍVÁME,  

HRAJEME SI… 

 

 

 

 

 

MŠE SVATÁ 

S OTCEM  

PAWLEM 

V KAPLIČCE  

U MARŠÍKOVA 
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NOVĚ NABÍZÍME 
 

VÝTVARNÝ KROUŢEK PRO DĚTI ZŠ, 

KAŢDÝ ČTVRTEK OD 16.15 do 17.30. Cena 

jedné lekce – 25 Kč, lektorka – studentka Gymnázia Šumperk Gabriela Švubová.  Krouţek se 

uskuteční na farním středisku v katechetické místnosti. 
 

 

NA CO PĚKNÉHO SE MŮŢETE TĚŠIT NA PODZIM    !!! aktualizované informace !!! 
 

 PODZIMNÍ KURZ MANŢELSKÉ VEČERY   
 

Osm setkání vţdy kaţdé pondělí od 4. 10. DO 22.11, 19.00 -21.00; 1000,- Kč za pár  TÉMATA: Vybudovat pevné základy; 

Umění komunikace; Řešení konfliktů; Síla odpuštění; Rodiče a rodiče partnera; Dobrý sex; Láska v akci; Slavnostní závěrečný 

večer. Srdečně zveme další zájemce. Setkání se uskuteční v přízemí farního střediska. 

 

 KLUB OSAMĚLÝCH (NEJEN) RODIČŦ - SETKÁVÁNÍ VŠECH, KTEŘÍ SE OCITLI V OBTÍŢNÝCH ŢI-

VOTNÍCH SITUACÍCH (určeno pro ovdovělé, bezdětné, rozvedené či svobodné, ale i sezdané ) 

 

Ve středu 20. října – 16.00 – 18.30 - Nová ţivotní situace jako nový začátek – PHDr. Hana Marková, renomovaná psycholoţka 

s  dlouholetou praxí v manţelské proradně ve Vyškově. Setkání se uskuteční v prostorách poblíţ obchůdku Rozmanitosti (prů-

chod k trţnici „Botax“), u něhoţ se sejdeme v 16.00.   

Ve středu 10. listopadu -16.00 – 18.30 -  Ţivot Noemi a Rút – výpovědi o síle víry a odvaze vzít ţivot do svých rukou – Bc. 

Marcela Řezníčková, poradenství v obtíţných ţivotních situacích v Olomouci. Setkání se uskuteční v prostorách poblíţ ob-

chůdku Rozmanitosti (průchod k trţnici „Botax“), u něhoţ se sejdeme v 16.00.   

  

 ŢENA V SEDMI PÁDECH – cyklus sedmi pátečních setkání určených výhradně pro ţeny: 

 

1. setkání  - pátek 29. října –19.00 -  (KDO CO) ŢENSTVÍ JE DAR, ČASTO NEROZBALENÝ – BESEDA S BC. MARCE-

LOU ŘEZNÍČKOVOU Z CPRŢ OLOMOUC – 29. října 2010, 19.00. Setkání se uskuteční v prostorách poblíţ obchůdku 

Rozmanitosti (průchod k trţnici „Botax“), u něhoţ se sejdeme v 19.00. (Vstupné - dobrovolný příspěvek na lektora.) 

2. setkání – pátek 19. listopadu –19.00 – KRÁSA (KOHO ČEHO) ŢENY POCHÁZÍ ZEVNITŘ – O VNITŘNÍ HARMONII 

A NEJEN O NÍ . Setkání se uskuteční v prostorách poblíţ obchůdku Rozmanitosti (průchod k trţnici „Botax“), u něhoţ se 

sejdeme v 19.00. Svědectví podají p. Lenka Pchálková od Přerova a p. Veverková z Bludova . (Vstupné - dobrovolný příspě-

vek na lektora.) 

 

 CYKLUS MANŢELSKÁ ZASTAVENÍ  - NEDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ MANŢELSKÝCH PÁRŦ JEDNOU ZA 

DVA MĚSÍCE.    

 

Zastavení třetí – s manţely Sikorovými  (Centrum pro rodinu Rodina v akci, Zábřeh) –téma  - Mluvím, mluvíš mluvíme – ko-

munikace mezi manţely – v neděli 17. října od 16.30 – 18.00 hod (omlouváme se za změnu oproti plánovanému začátku 

v 15.00). Setkání se uskuteční na farním středisku v sále v 1. patře a v kapli. (Dobrovolný příspěvek na lektory.) 

 

 TVOŘENÍ PRO KAŢDÉHO   

 

Pátek 26. listopadu  - Tradiční tvoření adventních věnců v 19.00 v sále na farním středisku (v prvním patře). 

Sobota 27. listopadu– Tradiční zdobení perníků  na akci Setkání se svatým Mikulášem; ve 14.30 v katechetické místnosti na 

farním středisku. 

 

 PRAVIDELNÉ AKTIVITY V TÝDNU   (Akce probíhají v prvním patře farního střediska) 

 

PONDĚLÍ: 16.00 - 18.00 – SEDMIKRÁSEK – SETKÁVÁNÍ MAMINEK A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

                  16.00 – 18.00 /lichý týden/ - zač. 4.10.; 16.30 – 18.30 /sudý týden/ - zač. 11. 10. MASÁŢE PRO  

                                            KAŢDÉHO; 40 Kč pro důchodce, 60 Kč pro ostatní 

STŘEDA:   16.30 - 17.30 - CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY; 25 Kč/lekci 

ČTVRTEK:  16.15 – 17.15;17.30 - 18.30 – ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY I.,II. 50 Kč/lekci 

                   16.15 – 17.30 – VÝTVARNÝ KROUŢEK PRO DĚTI ZŠ   25 Kč/lekci        

 

Bliţší informace či rezervace akcí na tel. 731 402 395 u Lenky Špatné. Další info  na webových 

stánkách farnosti (www.farnostsumperk.cz) či centra pro rodinu (www.cprsumperk.estranky.cz). 
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V pátek 5.11. přijal naše pozvání šumperksý lékař, urolog šumper-

ské nemocnice, MUDr. Josef Marada, aby se podělil se svými 

osobními zkušenostmi z několika misií na Haiti. Jeho přednáška se 

jmenuje Lékařem na misích a opět se uskuteční v 19.00 v přízemí 

farního střediska. Srdečně zveme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCYYKKLLUUSS  BBEESSEEDD  SS  MMGGRR..  BBAARRBBOORROOUU  ŠŠEEVVČČÍÍKKOOVVOOUU  
 

Všechny osmáky, deváťáky a „desáťáky“ (nejen z naší skupinky) 

zveme na cyklus besed s Mgr. Barborou Ševčíkovou (na fotogra-

fii), zaměstnankyní Poradny pro ţeny a dívky v Olomouci, která má 

setkání s dětmi a mládeţí na svém kaţdodenním pořádku. Barbora je 

mladá, sympatická, věřící, čerstvě „vydatá“ (je Slovenka ) a především ví, o čem mluví. Její besedy v rámci vstu-

pů do základních a středních škol jsou často vyhledávány učiteli a těmi, kdo pracují s dětmi a mládeţí. Proto jsme 

se rozhodli pozvat ji i na akci ryze přespolní a přivítat ji v naší katechezi. Tohle pozvání chceme zprostředkovat i 

dalším mladým.  

Bude se jednat o cyklus besed s různými tématy (Jak si nenechat ublíţit, Anorexie, Láska a sexualita, Plánování 

rodičovství, Domácí násilí aj.). Besedy budou probíhat nepravidelně v předem inzerovaný čtvrtek a budou trvat dvě 

vyučovací hodiny od půl sedmé do osmi hodin.  Protoţe přednášející dojíţdí, prosíme o dochvilnost, začíná se 

přesně, protoţe není moţné dobu setkání protahovat.  

První setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. října o pŧl sedmé v katechetické místnosti na farním středisku a téma 

besedy bude shodné s podtitulem našeho pozvání  - Jak si nenechat ublíţit. Dotkneme se následujících témat: 

- sebevědomí člověka, proč si nemá nechat ubliţovat a proč nemá ubliţovat, 

- nebezpečí kolem nás (šikana, násilí, sexuální deviace), 

- jak se pozná, ţe jsem nemocný/á, péče o zdraví (pohlavní nemoci), 

- asertivní řešení nepříjemných situací, kontakty na krizová centra, 

- nebezpečí zneuţívaní a šikany prostřednictvím internetu a mobilu. 

Pokud Vás či Vaše dítě naše nabídka zaujala, a nenavštěvuje naší katechezi, prosím o přihlášení na tel. 

731 402 395, kvŧli informování o počtu dětí přednášející. 

                                                                                                     Za katechezi 8. a  9. tř. Lenka Špatná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKTUALIZOVANÝ ROZPIS VÝUKY NÁBOŢENSTVÍ NA ROK 2010/2011 
 

Sedmikrásek   pondělí  16.00-17.30 hod.     Lenka Špatná 

1-2 třída          pondělí   15.00-16.00 hod.        Hanka Havlíčková 

5-6 třída          pondělí   17.00-18.00 hod.          Pavel Rozsíval 

7-8 třída          čtvrtek     18.15-19.15 hod.  Marie Sovadinová 

6-7 třída          úterý      16.00-17.00 hod.           Marie Sovadinová 

3-4 třída          středa    16.00-17.00 hod.          Věra Schlemmerová 

8-9 třída          čtvrtek   18.45-19.45 hod.  Lenka Špatná 

středoškoláci   úterý   19.00-20.00 hod.          Eva Rozsívalová 
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DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  OOBBNNOOVVYY  VV  SSOOBBOOTTÍÍNNĚĚ  

  
UUbběěhhll  ooppěětt  rrookk  aa  nněěkktteeřříí  zz  nnááss  ddoossppěěllýýcchh  ssii  mmooţţnnáá  řřííkkaajjíí,,  ţţee  bbyy  ppoottřřeebboovvaallii  aalleessppooňň  nnaa  cchhvviillkkuu    ooppuussttiitt  ddoo--

mmoovv,,  vvyyddeecchhnnoouutt,,  zzttiiššiitt  ssee  aa  nnaaččeerrppaatt  zz  BBooţţííhhoo  sslloovvaa..  KK  ttoommuuttoo  zzttiiššeenníí  zzvvuu  ddoo  SSoobboottíínnaa  ţţeennyy,,  mmuuţţee  ii  mmllááddeeţţ  aa  

ttoo  nnaa  vvííkkeennddoovvéé  dduucchhoovvnníí  oobbnnoovvyy..  

 
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŢENY 

5. – 7. 11. 2010, vede P. Vratislav Kozub, téma „Odpuštění“ 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŢE 

26. – 28. 11. 2010, vede P. František Lízna, téma „Trpět se srdcem Jeţíšovým, zraňovaným“ 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŢ 

3. – 5. 12., vede P. Jan Szkandera 

 

Hlásit se můţete u D. Poníţilové, e-mail ponizilova.sobotin@seznam.cz nebo na tel. čísle 731 626 557 
 

 

MMŠŠEE  SSVVAATTÉÉ  KKEE  CCTTII  SSVV..  HHUUBBEERRTTAA  

 

VV  ppooddhhŧŧřříí  JJeesseennííkkŧŧ  ssee  jjiiţţ  ssttaallyy  ttrraaddiiccíí  ssvvaattoohhuubbeerrttsskkéé  mmššee  ssvvaattéé,,  kkddyy  vvššiicchhnnii  mmiilloovvnnííccii  lleessaa,,  aaťť  uuţţ  pprrooffeessiioo--

nnáálloovvéé  ččii  ffaannddoovvéé  ssee  sscchháázzeejjíí  nnaa  oossllaavváácchh  ssvv..  HHuubbeerrttaa,,  ssvvééhhoo  ppaattrroonnaa..  

 
V RAPOTÍNĚ bude mše sv. v neděli 10. 10. 2010 v 10.00 hod., následovat bude doprovodný program. 

Ve VERNÍŘOVICÍCH o tři týdny později se v sobotu 6. 11. uskuteční mše sv. v 16.00 hod., následovat bude téţ doprovodný 

program. 

 

 

CCÍÍRRKKEEVVNNÍÍ  RROOKK  VV  HHUUDDBBĚĚ  

 

Farní středisko, zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4 

Vţdy první středu v měsíci  v 19.00 hod. 

 
 Minulý rok jsme mohli sledovat vývoj církevní hudby během tzv. církevního roku. V poslechových večerech 

jsme se mohli seznámit s velkými díly skladatelů (J.S. Bacha, C. Monteverdiho,  G.F. Händela, W.A. Mozarta, A. Pärta), 

která bychom mohli jen stěţí slyšet v šumperských koncertních prostorách. Nejde však jen o to díla vyslechnout, ale je 

moţno se o jejich vzniku, historii, provedení a významu pro církevní hudbu něco dozvědět. 

 Pořady jsou pořádány ve zkušebně Scholy od svatého Jana Křtitele, vstupné je dobrovolné a večery jsou uzavře-

ny skleničkou vína v liturgických barvách.  

 Program na sezónu 2010-2011 vám předkládáme a zároveň vás zveme na druhý poslechový večer, který bude 6. 

října 2010. Budeme poslouchat dílo barokního skladatele Georga Friedricha Händela – Izrael v Egyptě. Toto oratorium 

je pátým z  devatenácti, které Händel vytvořil v Anglii. Pochází z roku 1738. Händel poskytuje v 27 částech oratoria 

neobvykle velký prostor sboru. Dramatická akce dosahuje minimálně stejně strhujícího účinku, jaký známe z Mesiáše. 

Kroupy a blesky, bzučení much, ţáby – to vše je skvěle evokováno geniální hudbou, která vykresluje Egyptské rány i 

přechod přes Rudé moře, jak je psáno v knize Exodus. Přijeďte i Vy proţít biblické dobrodruţství v hudbě G. F. Hände-

la.  

 
Pořady v sezóně 2010 – 2011:   

6. října:  Georg  Friedrich Händel – Israel in Egypt  (Oratorium Izrael v Egyptě) 

3. listopadu: Claudio Monteverdi – A Mass of Thanksgiving (Mše k díkůvzdání)  

1. prosince: Johann Sebastian Bach  - Magnificat (Mariánský chvalozpěv) 

5. ledna:  Georg Philipp Telemann – Christmas Oratorio (Vánoční oratorium) 

2. února:  Missa Mexicana (Mexická mše) 

2. března:  Ludwig van Beethoven – Missa solemnis (Slavnostní mše) 

6. dubna:  Antonín Rejcha – Reguiem (Mše za zemřelé) 

4. května: František Ignác Tůma – Stabat Mater (Kantáta Stála Matka) 

1. června:  Marc-Antoine Charpentier – Te Deum (Boţe, chválíme Tě) 

Vít Rozehnal 
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VOLBY  

 
„Těţko chápu, ţe se (věřící občané) při vol-

bách dostatečně nepostaví za věřící kandidáty, kteří – 

pokud jich bude dost – mohou změnit politickou vůli 
státu k nápravě křivd způsobených církvím. (…) Politika 

se dá měnit k lepšímu především dobrým výběrem kva-

litních osobností při volbách. Tam má každý občan 
stejnou zodpovědnost jednoho hlasu“.   

Jan Graubner 
 

Takto psal otec arcibiskup 

v Katolickém týdeníku před 

volbami do sněmovny v roce 

2006. O čtyři roky později tato 

slova stále platí. Je rok 2010 a 

blíţí se tentokrát komunální 

volby. Neptal jsem se pana arci-

biskupa, ale nepochybuji, ţe by 

se pod nimi podepsal i dnes. A 

já se podepisuji také. Moţná, ţe 

uţ jsme všichni otrávení volební 

reklamou, která na nás doráţí v těchto dnech. Ale přece 

se tyto volby týkají opravdu kaţdého z nás. Navíc jako 

křesťané nesmíme být lhostejní a říci: mne to nezajímá. 

Proto jsem se rozhodl napsat tato slova.  

Vím – a tuto námitku jsem slyšel uţ mnohokrát 

– vţdyť mezi nevěřícími jsou také hodnotní a dobří lidé. 

Nepochybuji a nechci podceňovat kohokoliv. Přesto 

jsem přesvědčený, ţe jako menšina ve společnosti mu-

síme stát za zády těm kandidátům, o kterých jistě víme, 

ţe vyznávají spolu s námi společné hodnoty. Jsme jako 

lidé věřící jen menšinou, ale přece významnou! A je jen 

dobře, pokud někteří z nás mohou prezentovat naše 

zájmy na fóru města či obce! Je jen dobře, kdyţ jako 

křesťané chceme a můţeme v křesťanském duchu 

ovlivnit dění kolem nás! Je jen dobře, kdyţ se křesťa-

né nebojí přiznat ke svým postojům i v politice, té 

vrcholné nebo komunální.  

V Šumperku je velmi výhodné, ţe většina 

těch kandidátů, jejichţ tváře známe z našeho farního 

společenství, je na jedné kandidátce. Navíc jiţ v názvu 

neváhají přiznat: „jsme křesťané“ a moc jim za to 

děkuji. Pokud kandidují věřící lidé i na jiných listi-

nách, samozřejmě podpořme také je. Podobně to dě-

lejme při volbách v ostatních městech a obcích.  

Buďme prostě jako věřící zajedno.  

 

Jste jiţ unaveni volbami… Pokud ano, tak se 

vám velice omlouvám. Ale já nejsem! Bude to asi tím, 

ţe při parlamentních volbách jsem hlasovat nemohl. 

Nejsem občanem ČR, proto tento zápas o dobro (kte-

rým kaţdé volby nakonec jsou), jsem mohl jen 

pasivně sledovat, případně povzbuzovat druhé. Teď je 

tomu ale jinak. Jsem občan tohoto města, trvale tady 

bydlím a hlasovat mohu! A mám s toho radost! A 

kdyţ se podívám na volební plakát, na kterém vidím 

dlouhou řadu svých nejbliţších spolupracovníků, lidí, 

které znám a kterým důvěřuji, mám rozhodování 

velmi jednoduché! Členové farní rady či reprezentanti 

naší katolické Charity, akolyté, které mam po boku u 

oltáře, zpěváci ze sboru, katecheté, obětavci brigádnici 

z farního střediska či věřící mládeţníci - dívám se na 

tu fotografii a myslím, jak bych si přál, aby se do 

zastupitelstva dostali úplně všichni! Není to asi moţ-

né, ale ze srdce to přeji jim a Šumperku! A hlavně 

věřím, ţe se věřící občané při volbách ve všech obcích 

dostatečně postaví za věřící kandidáty! Vţdyť jejich 

tváře známe nejen z plakátů, ale z kaţdotýdenního 

setkávání v naších kostelech a kaplích.  

 

P. Slawomir Sulowski, 

šumperský děkan 
                                                           

 

INFORMACE PRO BIŘMOVANCE V ŠUMPERKU 
 

 

Termíny příprav: 
 

7.10./10.10.    ČTVRTEK nebo NEDĚLE 

21.10./24.10. 

5.11-7.11  Rajnochovice 

18.11./21.11. 

9.12./12.12. 

16.12./19.12. 

6.1./9.1.2011 

20.1./23.1. 

3.2./6.2. 

17.2./20.2. 
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Těším se na setkání s vámi. Termíny příprav máte prozatím 

do konce února. Pak budou jarní prázdniny, postní doba… a vše se 

uvidí. Platí jako loni, ţe vţdycky si můţete vybrat mezi čtvrtkem a 

nedělí.  

 

Všechny zvu také v pátky na 19.30 hod. na středisko na mod-

litbu a povídání ve společenství mladých! 

 

Na další stránce máte informace o víkendu v Rajnochovicích. 

Pojedu s vámi a těším se na to. Doufám, ţe budeme opravdu všichni 

(kromě těţce zaneprázdněných „motýlů“, pro které připravíme poká-

ní! Nejlépe však udělají, kdyţ poletí s námi…)  

P. Slávek 

 

 

 

 

 



VVÍÍKKEENNDD  PPRROO  BBIIŘŘMMOOVVAANNCCEE  NNAA  PPŘŘÍÍSSTTAAVVUU  VV  RRAAJJNNOOCCHHOOVVIICCÍÍCCHH  
 

Kdy?   5.-7. 11. 2010 odjezd v 16.15 z vlakového nádraţí v Šumperku,  
sraz v 16.00, jízdenka společná 

 

Kde?  ADCŢM Přístav v Rajnochovicích 

V kolik?  začátek ve 20 hod., ukončení v neděli po obědě 

Co s sebou? 250 Kč + peníze na vlak, spacák, přezůvky, hygienické potřeby, pohodlné (a 
teplé!) sportovní oblečení do místnosti i ven, sportovní obuv, pokud na něco hrajete, tak 
určitě i hudební nástroj a nějaký drobný příspěvek do kuchyně (např. buchta, ovoce, 
zelenina, salám, sýr, zavařenina, marmeláda a tak pod.)  
 

Co určitě nebrat?  alkohol a jiné dopingové látky:)  

Co vás čeká a nemine: 

 příjemná atmosféra 
 přednáška 
 modlitba, jak ji neznáte 
 mše svatá 
 zajímavé hry a soutěţe 
 povídání na témata týkající se biřmování 
 posezení v baru, sport a další… 

Máte nějaké dotazy? Mrkněte na www.ado.cz/mladez  
 

Těšíme se na vás! Tým ADCŢM Rajnochovice 
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Máme tu nový školní rok, a tak bych vás chtěla nejdříve pozvat ke čtení příběhu, který má školu ve svém 

názvu. Nejedná se však o román ze školního prostředí, ale o křehké vyprávění postřehů chlapce – Malého stromu -

jehoţ se jako sirotka ujmou babička s dědečkem – jedni z posledních Indiánů (Čerokíů). Ti ho svým ţivotem učí 

vidět správnou cestu. 

 Škola Malého stromu spisovatele Forresta Cartera je hlavně obrovskou školou ţivota. Především myš-

lením a jednáním hlavních hrdinů, jejich postojem k člověku, přírodě i k ţivotu a jeho smyslu. Svým způsobem je 

vlastně vysokou školou lidství..... Tento titul má i podobnou výhodu jako třeba Exuperyho Malý princ – příběh 

potěší dětského čtenáře a otevře mu nové obzory, těm trošku větším navíc nabízí nejedno místo k zamyšlení a se-

tkání s moudrostí. 

 Kníţku vydalo (uţ potřetí) nakladatelství Kalich  

 

 Mezi vydané novinky patří (a za pozornost jistě stojí) také kníţka nedávno zesnulého kardinála Tomáše 

Špidlíka: Vatikánské promluvy s humorem.  

 Vydalo ji nakladatelství Refugium a jedná se o kniţní podobu homilií pana kardinála, které před dvěma 

lety připravil pro rozhlasové vysílání. Kaţdé kázání příslušné neděle liturgického roku je uvedeno krátkou anekdo-

tou, jeţ je později rozvíjena, nebo slouţí jako „odrazový můstek“ pro otevření homilie. Témata kázání jsou rozma-

nitá – láska, pravda, odpovědnost, neomylnost papeţe, almuţna, inkulturace atd.  Máte-li chuť nechat se oslovit 

humorem i moudrostí pana kardinála, kníţka je k dispozici ve farní prodejně. 

 

 Pěkné podzimní dny s kníţkami přeje  

                                                                         Alena Havlíčková 

 

 

 

JAN TWARDOWSKI 

 

HLEDAL JSEM 

 

Hledal jsem Boha v knihách 

přes zázrak nedopovězení o sobě samém 

přes ctnosti horké i studené 

v tmavém okně kde měsíc předstírá neviňátko 

a tolik oţenil hlupáků 

známým způsobem  

v zahradě kde chodil havran čili trouba 

v poli kde v červenci obilí tvrdne a ţloutne  

přes přímluvu askety který nejedl 

tedy se modlil jen před trápením i po trápení 

v kostele kde nikdo nebyl 
 

a najednou přišel neočekávaný 

jak klikev jeřabina po prvním mraze 

se srdcem mezi jednou a druhou rukou  
 

a řekl 

proč mě hledáš  

na mne je třeba občas počkat 

 

1975 
 

 

MODLITBA 

 

Svaté děvčátko se sirkami 

chraň nás před stařenami 

které pláčí ţe je všude zlo 

dělají si starosti ţe nás klamou 

neříkajíc nám o tom 

 

a my máme radost z růţového pole 

kdyţ vzchází obilí 

měsíčníku který dokvétá v říjnu 

včel důkladně zlatých 

lísky která plodí zároveň květy i ořechy 

setkáváme se na zahradě s Boţí Matkou 

ţijeme s oříškem den co den 

cítíme neviditelné ruce  

vidíme dále 

a více 

 

1993 
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Rostislav Dočkal 
SANTO SUBITO – životopis papeže Jana Pavla II. 

Vesnický kaplan – studentský vikář 
 

Karola Wojtylu a jeho kolegu Staszka Starowiejského unášel 

rychlík poprvé za hranice Polska. Psal se 15. listopad 1946. Praha, 

Norimberk, Štrasburk, Paříţ. A odtud pokračovali mladí kněţí dal-

ším vlakem do Říma, kam dorazili koncem listopadu. Nastálo se 

nastěhovali do Belgické koleje, kde měli dva roky bydlet. Belgická 

kolej byla sice malá i pro dvacet studentů, ale ţila intelektuálně díky 

dominikánům a jezuitům. Do Angelika to bylo jen pár kroků. 

 Cestou do školy se Karol pravidelně zastavoval u ostatků sv. 

Stanislava Kostky, patrona polské mládeţe, v chrámu Sant Adrea 

del Quirinale. Pokaţdé byl překvapen, kolik kleriků jiných národ-

ností se modlívalo u hrobky polského světce a uvědomil si meziná-

rodní rozměr církve, ona jde nad národy, napříč všemi. Na Angeliku 

se konaly přednášky v latině, ale zároveň se učil na této vysoké 

škole španělštině, kterou potřeboval pro dokončení disertační práce 

o problému víry u sv. Jana z Kříţe. Vůdčí postavou Angelika v době 

dalšího Wojtylova studia byl otec Riginald Garrigou-Lagrange, profesor tradiční neoscholastiky. Hluboce se zajímal, tak jako 

Wojtyla, o sv. Jana z Kříţe a stal se dokonce vedoucím jeho doktorské práce. Disertaci psal mladý kněz v latině – „Nauka da 

fide u sv. Jana z Kříţe“. V práci kladl doktorand důraz na osobní charakter lidského 

setkání s Bohem. „Boha totiţ poznáváme tak, jak poznáváme jinou osobu prostřed-

nictvím vzájemného sebeobdarování. Tak, jak dvě osoby, jeţ se milují, se učí ţít, 

jeden uvnitř druhého‘, aniţ ztratí svou identitu, Bůh přichází ţít uvnitř nás a my tím 

pádem a svým způsobem ţijeme ,uvnitř Boha‘, aniţ se ztrácí radikální rozdíl mezi 

Stvořitelem a člověkem…“ Takto Wojtyla chápal učení sv. Jana z Kříţe. 

 Během akademických prázdnin cestoval po Itálii, procestoval Francii, Belgii, 

Holandsko a studoval různé metody pastorace. Během Velikonoc 1947 navštívil na 

jihu Itálie San Giovanni Rotondo a šel ke zpovědi ke známému kapucínovi-

stigmatikovi Padre Piovi. Legendou je to, ţe Padre Pio během zpovědi Karolovi 

předpověděl, ţe se stane papeţem. 

 14. června 1948 otec Karol Wojtyla vykonal na výbornou doktorské zkoušky – 

dosáhl osmnáct bodů z dvaceti moţných a za obhajobu práce padesát z moţných 

padesáti. Doktorát teologie mu udělila Teologická fakulta Jagellonské univerzity 

v Krakově v prosinci roku 1948. 

 První duchovní funkcí otce Wojtyly se po návratu z Říma stal úřad vesnického kaplana, pomocníka faráře v Niegowici, 

malé vesnici na úpatí Karpat, asi 25 km od Krakova. Vzal to autobusem, povozem a pěšky, zkratkou přes pole aţ na hranici 

své prvé kněţské farnosti. Tam poklekl a políbil 

zem. Tomuto gestu, jemuţ se naučil od sv. Jana 

Vianneye, zůstal věrný po celý ţivot. Pan farář 

Kazimierz Buzala ho přijal velmi srdečně a ukázal 

mu sluţební byt. Nebyla tam ani elektřina, ani 

voda, ani kanalizace, ba dokonce nedávné povod-

ně poškodily v obci i cesty i pole, a tak krávy i 

slepice pobíhaly volně po okolí i mezi lípami. 

Hlavním úkolem mladého kaplana byla výuka 

náboţenství v pěti okolních vesnicích. To zname-

nalo rychle se přepravit na voze či bryčce. Farníci 

vzpomínají, ţe kaplan vţdy cestou něco četl. Za-

nedlouho Niegowičtí poznali, ţe otec Wojtyla 

není troškař. K Buzalovu padesátému výročí svě-

cení vesničané navrhli, aby se na faře a v obci 

trochu uklidilo a natřel se plot okolo fary. Karol 

Wojtyla ale navrhl: „Postavíme nový kostel.“ 

Obec byla v šoku. A ejhle, sbírka vynesla tolik, ţe 

kostel stojí ve vesnici dodnes. 

 Krásné a zajímavé bylo ţehnání domů a bytů 

po Vánocích, kdyţ chodil s ministranty a varhaníkem dům od domu. V podhorských vesnicích bylo nafoukáno sněhu aţ aţ. Šel 

samozřejmě v klerice, rochetě a biretu po úzkých, sněhem vyšlapaných cestičkách. Sníh uvízl dole na klerice, ve světnicích se 

vţdy roztopil a pak venku na mrazu opět zmrzl. Časem se mu kolem nohou utvořil ztuhlý zvon, který byl čím dál těţší a zne-

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

Se studenty z farnosti svatého Floriána 

v Krakově 

Vesnický kaplan, pomocník faráře v Niegowici 

Kaplan v Niegowici 1948 
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snadňoval chůzi. Chvílemi si připadal jako v srdci zvonu. A pak znovu dovnitř, pozdravil shromáţděnou rodinu, pomodlil se s 

nimi, poţehnal svěcenou vodou dům, světnice, stáje, aby všem se celý rok dobře dařilo. Nakonec si přisedl k obyvatelům domu 

a bavil se se všemi a s kaţdým zvlášť, ale to uţ doprovod připomínal, ţe uţ mají zpoţdění a musí dál. A na takový rozhovor 

čekali lidé po celý rok a měli na něj nárok. „Alespoň po mně zůstalo u nich něco víc, neţ jen ona louţička vody z kleriky“, 

pomyslil si a nelitoval námahy. 

 Oblíbený kaplan byl po osmi měsících, v březnu 1949, přeloţen jako farní vikář pro studenty do farnosti sv. Floriána do 

Krakova. Kostel leţel pět minut pomalé chůze od Starého rynku a od památníku Vladislava Jagellonského to bylo sto metrů k 

faře sv. Floriána, kde bydlel. Do Krakova přišel v době, kdy sílil nátlak totalitního 

reţimu na církev. Úřad studentského vikáře ale lákal aktivitami tolik studentů a členů 

krakovské inteligence, ţe otec Jan Pietraszko, Wojtylův nadřízený, přivítal, ţe mladý 

kněz povede druhé centrum – studenty krakovské polytechniky, Akademie výtvarných 

umění a dalších institucí. Časově to, při jejich studiu rozprostřeném po celém dnu, 

kladlo na Karola poţadavek šestnáctihodinové i delší kaţdodenní práce. Nadto ve čtvr-

teční večer pořádal duchovní konference o protipólu marxismu – křesťanském huma-

nismu. Z krakovské inteligence jeho centru finančně pomáhala především hraběnka 

Potocká. Neteř kardinála Sapiehy, manţelka Stefana Swieţavského, si přístupu otce 

Wojtyly váţila tak, ţe jej poţádala, aby se stal osobním katechetou a zpovědníkem 

jejích dcer. Obdobně fyzik doktor Jerzy Janik a další. 

 Během oněch osmadvaceti měsíců, jeţ strávil Wojtyla 

ve farnosti sv. Floriána, stačil jako první v dějinách kra-

kovské arcidiecéze zahájit program přípravy na manţel-

ství a dát poţehnání 160 manţelským svazkům, tedy v 

průměru více neţ jednomu manţelství týdně, jehoţ snou-

bence připravoval. Svůj silný dojem z rozhovorů se snoubenci shrnul takto: „Pohlavní touha je 

dar od Boha. Člověk můţe tuto touhu prostřednictvím slibu panenství věnovat výhradně Bohu. 

Můţe ji věnovat jiné lidské bytosti s vědomím, ţe ji věnuje osobě. Nemůţe to být hra náhody. Na 

druhé straně je zde také lidská bytost, jeţ nesmí být zraněna, jeţ musí být milována. Milovat 

znamená přát druhému dobro, obětovat se pro druhého. Ve chvíli, kdy v důsledku odevzdání se 

pro druhého se rodí nový ţivot, musí to být odevzdání se vyplývající z lásky.“ 

 Za onu dobu dokázal Wojtyla shromáţdit kolem sebe „rodzinku“, asi dvacetičlennou skupinu 

mladých lidí, scházejících se nejen v kostele, ale i v bytech. Začali navštěvovat nemocné a slepé 

a pomáhat jim. Stmelovala je modlitba a 

Karolovy miniexercicie. V den zasvěcený 

svatému, jehoţ jméno někdo z rodinky 

nesl, mladý kněz za něj celebroval mši a účastnil se i jeho oslav. Ráno 

před zkouškami pro ně studentský vikář slouţil mši svatou a poblahopřál 

po zkouškách. Vytvořila se hluboká přátelství a rodinka se rozrůstala. 

 Od velikonočního výletu 1952 do tatranského Zakopaného začali 

všichni členové rodinky říkat Karolovi – „wujku“, strýčku. Wujek byl 

nadšený pro pěší turistiku, v přírodě byl jako doma. Jeho mladí přátelé 

byli zase lyţaři, a tak se jezdilo do hor a k jezerům a řekám. Wojtyla 

uměl velice dobře lyţovat a často si na sjezdovce dost troufal. Naopak 

hodně se nasmáli, kdyţ ho učili jezdit na kole. Jeden musel jet před ním, 

neboť kdyţ jak oni říkali, přeřadil, vzniklo nebezpečí, ţe přistane na 

nějakém stromě a oni by tím mohli přijít o svého strýčka. Letní pobyty 

rodinky byly většími akcemi, ale reţim nedovoloval, aby kněţí trávili čas 

s mladými lidmi. Výletníci proto přespávali raději na salaších 

v opuštěných boudách, pod starými dekami. Účastníci vzpomínají, ţe 

Wojtyla se na konci dne na hodinku ztrácel k modlitbám či rozjímání. Od 

září 1953 se konaly i kajakářské výlety. Věřte nebo ne, Wojtyla se kaja-

kářům věnoval kaţdoročně do srpna 1978 – plných 25 let. Jednou se 

dokonce zúčastnil mezinárodních závodů na Dunajci. Wojtylův kajak při 

nízké vodě narazil ve finiši na kámen, převrátil se a potopil. Podle jedné 

zaručené „zprávy“ se snad nenamočil jen jeho breviář. Bývalý fotbalový 

brankář se přidával na stranu slabšího v zápasech svobodní - ţenatí. 

 Mše svaté se slavily na oltáři – převráceném kajaku – denně. Dvě 

pádla spojená řemínky tvořila oltářní kříţ. Wujek se jen pousmál, kdyţ 

v roce 1957 dostal nabídku polského vydavatele kněţského časopisu 

Homo Dei napsat článek, čemu se on a jeho přátelé věnují na horách 

a řekách. Bylo co číst, Wujkova pastorační strategie doprovodu mladých a jeho výzva „dívat se na věci v duchu evangelia“ 

byla přitaţlivým protipólem k akcím vynucovaným částí antispolečnosti tehdejšího Polska. 
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Jednatřicetiletý studentský vikář 

Rozjímání na kajaku – rok 1955 

Na kole s přáteli z rodinky 

Wujek – nadšený turista 
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ZZVVEEMMEE  VVÁÁSS  DDOO  FFAARRNNÍÍ  PPRROODDEEJJNNYY  

KKŘŘEESSŤŤAANNSSKKÉÉ  LLIITTEERRAATTUURRYY    

 
Kaţdou neděli po mši svaté v 9.00 hod. jste zváni 

k posezení u kávy nebo čaje v sále farního stře-

diska, kdy také, v sousední místnosti, si můţete 

v klidu vybrat z nabídky knih a časopisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejna je otevřená:  

- po všech nedělních bohosluţbách  

- v pondělí a středu po ranní mši svaté 

od 9.15-11.00 hod. -  nutné zvonit na 

zvonek FARNÍ KNIHOVNA 

  

PPoommoozzttee  nnáámm  ss  ttvvoorrbboouu  dděěkkaannááttnnííhhoo  ččaassooppiissuu!!  
 

Aby byl Tam&Tam skutečně děkanátním časopisem, potřebujeme spolupracovníky ze všech farností děkanátu, kteří 

nás budou informovat o dění v ostatních farnostech. Jenom pokud budeme mít dostatek informací, bude Tam&Tam skutečně 

přínosný a zajímavý pro všechny. 

Blíţí se pouť ve vaší farnosti? Pořádáte nějakou zajímavou akcí? Slaví u vás někdo významné jubileum? Máte ado-

rační den farnosti? Bude ve vašem kostele koncert? Všechny tyto informace rádi zprostředkujeme všem v děkanátu v pře-

hledném kalendáriu. Musíme ale o tom vědět. Nebojte se psát! 
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