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Čas versus hodinky 

Nový rok je často 

chvíle, kdy s povzdechem 

konstatujeme: vždyť ten čas tak rychle utíká. Není to tak 

dávno, kdy jsme slavili loňské Vánoce a loňský Nový rok. 

Čas neúprosně běží. Díváme se na kalendář a na hodinky, 

na rostoucí děti, na termíny, plány, povinnosti a možná si 

postěžujeme: nemám čas. Čas – nedostatkové zboží. 

Hektická doba. 

Pamatuji si před lety misijní heslo, které viselo 

na plakátku: „Evropané mají hodinky, a Afričané mají čas.“ 

Kdo je bohatší? 

Co tedy s tím časem? Jsme schopni ho nějak lépe 

organizovat, abychom neměli pořád pocit, že nestíháme? 

Snad ano. Čas je Boží dar, každá vteřina je Boží milost. 

Nebeský Otec je Pánem času. 

Na přednášce byla ukázka. Na stole stála skleněná 

váza naplněná kameny až po okraj. Přednášející se ptal: Je ta 

váza plná? Ano. Bylo slyšet odpověď od posluchačů. 

Přednášející dosypal malé kamínky, které vyplnily mezery 

mezi těmi většími. Vešlo se jich docela dost. Je váza plná? 

Zase zaznělo: ano. Teď trochu míň přesvědčeně. 

Přednášející přidal ještě písek. Vešlo se ještě docela značné 

množství. Je teď váza plná? Teď už skutečně ano. A co by 

bylo, kdybychom vázu ve stejném poměru začali naplňovat 

nejprve pískem? Malé kamínky a větší kameny bychom tam 

už nedostali. 

Ta váza je čas. Záleží na tom, čím ji začneme plnit. 

Pořadí má význam. 

Velké kameny symbolizují čas pro Boha, tedy 

modlitbu; malé kamínky jsou časem pro rodinu, vztahy: 

nejdřív manžel, manželka, potom děti, popřípadě rodiče – 

záleží na konkrétní rodinné situaci. (Manžel a manželka jsou 

větší kamínky, ostatní členové rodiny vždy menší). Písek, to 

jsou práce, přátelé, koníčky. (I tady rozlišujme různou 

velikost zrnek). Je to víc různorodé než v našem 

experimentu, všechno se však vejde.  

Stojí za to začít u toho, který je Pánem času. 

Bez víry věnovat čas Bohu, je ztráta. Bez Boha nám 

hrozí, že dáme přednost tomu, co je naléhavé před tím, co je 

důležité.   

Priority v oblasti zacházení s časem potřebují 

mnohdy osobní obrácení. Náš milosrdný Otec není sobec. 

To, co mu dám, mi vrátí. Mnohonásobně a v mnohem lepší 

kvalitě. I tím se projevuje jeho milosrdenství k nám. Jemu 

nezáleží na našich hodinkách ani na našem čase. Jemu záleží 

na nás. 

Přeji, aby vám v novém roce Duch Svatý pomáhal 

dobře organizovat čas. 

P. Michal Krajewski

 

1. leden  slavnost Matky Boží, Panny 

Marie  

2. leden  památka sv. Bazila Velikého a 

Řehoře Naziánského, biskupů 

a učitelů církve 

3. leden  2. neděle po Narození Páně 

6. leden  slavnost Zjevení Páně 

7. leden  sv. Rajmunda z Penafortu, 

kněze 

10. leden  svátek Křtu Páně 

 začíná liturgické mezidobí 

13. leden  sv. Hilaria, biskupa a učitele 

církve 

16. leden  sobotní památka Panny Marie 

17. leden  2. neděle v mezidobí 

18. - 25. ledna  Týden modliteb za jednotu 

křesťanů 

18. leden   památka Panny Marie, matky 

jednoty křesťanů 

20. leden  sv. Fabiána, papeže a 

mučedníka, 

21. leden  památka sv. Anežky Římské, 

panny a mučednice 

22. leden  sv. Vincence, jáhna a 

mučedníka 

23. leden  sobotní památka Panny Marie 

24. leden  3. neděle v mezidobí 

25. leden  svátek Obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

26. leden  památka sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 

27. leden  sv. Anděly Mericiové, panny 

28. leden  památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a učitele 

církve 

30. leden  sobotní památka Panny Marie 

31. leden  4. neděle v mezidobí 



 
Tam&Tam – číslo 1, ročník 7, leden 2016  Strana 3 

 

SYTIT HLADOVÉ A  

RADIT POCHYBUJÍCÍM 

 

Požehnaný nový rok. 

Po sedm následujících měsíců budeme procházet skutky duchovního a tělesného milosrdenství, jak nás 

k tomu vybízí papež František. Kéž se snažíme tyto skutky uvádět do praxe! 

V Písmu svatém mnohokrát čteme o tom, jak sám Bůh nasytil svůj lid.  Na poušti jim dal manu a živil 

po mnoho let. I Ježíš rozmnožil dvakrát chleby. To najdeme u Mt 14,15-21;15,32-38. Písmo svaté nás také 

na mnoha místech vybízí k tomuto skutku milosrdenství. Ve Starém zákoně měl dokonce tento skutek formu 

zákona: „Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, 

sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou. Když oklátíš plody ze své olivy, 

nebudeš ještě setřásat zbylé. Ty budou patřit bezdomovci, sirotku a vdově. Když budeš na vinici sbírat hrozny, 

nebudeš po sobě paběrkovat. Bude to patřit bezdomovci, sirotku a vdově“ (5. kniha Mojžíšova 24, 19-21). Volání 

po tomto milosrdném skutku najdeme na mnoha dalších místech Písma: „Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, 

neboť dal ze svého chleba nuznému“, říká kniha Přísloví (Př 22,9). „Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému?“ 

praví Izajáš v 58. kapitole 7. verši. Svatý Pavel dokonce vztahuje tento příkaz i na nepřátele: „Jestliže má tvůj 

nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale 

přemáhej zlo dobrem“ (Řím 12, 20-21). Pán Ježíš činí z tohoto skutku milosrdenství naprostou podmínku spásy: 

„Byl jsem hladový, a dali jste mi najíst…, pojďte požehnaní mého Otce“. (por. Mt 25) 

Existuje dnes někdo, kdo nemá co jíst? Možná, že v naší blízkosti ne. Ale na zemi je v současnosti asi 

795 milionů lidí, kteří nemají dostatek jídla. Nejvíc hladových lidí žije v jižní Asii a v Africe. Víc než 2,5 milionu 

dětí do pěti let umírá ročně v důsledku podvýživy, zatímco v ČR trpí třetina dětí nadváhou. Jak můžeme naplňovat 

tento skutek milosrdenství? Nejen tím, že finančně přispějeme do sbírky pro chudé. To můžeme na mnoho 

způsobů, třeba při pravidelných sbírkách v kostele určených misiím.  

Můžeme se více rozhlížet kolem sebe, zda někdo kolem nás nemá hlad. Rozdělit se o dobro, které máme 

od Boha. Zříct se některých pamlsků či náklonností k jídlu a ušetřené peníze věnovat potřebným nebo darovat 

potraviny. Připomínkou tohoto úkolu je nám pokaždé páteční půst. Církev je moudrá a je naše učitelka. I proto nám 

dává jeden den v týdnu, kdy se máme více postit, modlit, činit skutky lásky. Páteční půst nás má vést k tomu, 

abychom se učili žít střídmě, ale je také příležitostí, abychom něco málo v rámci tohoto postu ušetřili pro potřebné. 

Již za měsíc začne postní doba a s ní akce „postní almužna“, která je postavená právě na tomto principu. 

 

Letos jsem dostal od Ježíška zvláštní dárek: 20 kuřat. Ne, neběhaly nám po kuchyni, ale obdrželi je mým 

jménem chudí lidé někde v Africe. U mne pod stromečkem ležel jen darovací certifikát a já měl jako dárek pocit 

dobrého skutku, který tentokrát někdo udělal za mne. Takto skrze stránky www.skutecnydarek.cz můžete darovat 

chudým třeba kozu či sazenice stromků, ze kterých mají pak obživu dlouhodobě.  

Také akce Papežského misijního díla „Jeden dárek navíc pro děti v Africe“, o které máte informace na další 

stránce, stále probíhá, i když už je po svátcích. Je to další možnost, jak dát najíst hladovým.  

Způsobů, jak to dělat, se najde hodně, ale mnohdy není třeba hledat daleko či brouzdat po internetu. Stačí 

se rozhlédnout kolem sebe. Mnohdy je zapotřebí uvařit (nebo přinést) oběd potřebnému, který si vaří sám a který 

už má málo sil, pomoci mu nakrájet jídlo na talíři, když to nejde, podat hrnek s čajem… Ti, kteří se zapojují jako 

dobrovolníci ve službě v nemocnici, jak nám o tom píše paní kaplanka, toto důvěrně znají. Mít jídlo před sebou, 

ale nemoci se najíst, je zkušenost velmi krutá, kterou zažívá mnoho nemocných kolem nás.   

 

Máme si ale také vážit jídla, neplýtvat s ním, nevyhazovat ho. Vřele všem doporučuji prostudovat stránky 

www.zachranjidlo.cz. Najdete tam spoustu překvapujících a zahanbujících informací. Jen namátkově: třetina všeho 

vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí, v Evropské unii se přes 40 % ze všeho vyhozeného 

jídla znehodnotí na úrovni domácností (čili v našich kuchyních), průměrnou domácnost stojí vyhozené jídlo ročně 

v přepočtu 17 000 Kč… Najdete tam ale i řadu informací, jak s jídlem zacházet, aby se jím neplýtvalo, či nabídku 
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aktivit na záchranu potravin, které by se jinak prostě 

vyhodily. Hodně však v tomto ohledu můžeme udělat sami 

a je to mnohdy velmi jednoduché. Stačí méně nakupovat …  

 

Každé jídlo je Božím darem. Křesťan má žehnat, 

svolávat dobro, a tak i žehnáme pokrmy a vzdáváme za ně 

Bohu díky. Je to krásný křesťanský zvyk, který je pokaždé 

připomínkou naší povinnosti sytit hladové. Modleme se 

před a po jídle! Modlitba u jídla nás činí vnímavějšími vůči 

druhým a vděčnými vůči Bohu. A pokaždé, když voláme „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“, zamysleme se, zda i 

my jsme občas prodlouženou Boží štědrou rukou.  

 

Na konec ať je nám povzbuzením tento příběh: 

Rabín poprosil Boha, aby mu dal nahlédnout, jak bude vypadat nebe a peklo. Bůh souhlasil s jeho přáním a 

požádal proroka Eliáše, aby rabína na jeho dobrodružné cestě provázel. Eliáš zavedl rabína do rozlehlé místnosti, 

kde seděli lidé kolem hrnce plného dobrého jídla. Každý člověk měl lžíci s dlouhou rukojetí a nabíral si. 

Ale rukojeti lžic byly tak dlouhé, že nikdo nedonesl lahodný pokrm do úst. Lidé zde byli bledí a hubení. 

V místnosti panovalo hrobové ticho. Když se ocitli venku, otázal se rabín Eliáše, co to bylo za místo, které teď 

navštívili. „To bylo peklo,“ řekl Eliáš. A pak zavedl rabína do druhého sálu, který vypadal přesně jako ten první. 

Uprostřed opět plápolal oheň a na něm klokotal hrnec plný stejně chutného jídla. Kolem seděli lidé se stejnými 

lžícemi. Vedli mezi sebou živý rozhovor. Byli šťastní a spokojení, protože těmi dlouhými lžícemi se nepokoušeli 

nakrmit sami sebe, ale jeden druhého. „Tak tohle je nebe!“ vydechl rabín.  

 

Úkol radit druhým má svůj původ v daru rady, který je jedním z darů Ducha Svatého, kterého jsme přijali 

ve svátosti biřmování. Máme radit druhým, ale také si máme nechat poradit od druhých. O tom krásně píše papež 

František:  

„Víme, jak důležitá je možnost spolehnout se v delikátních situacích na radu moudrých lidí, kteří nás mají 

rádi. Skrze dar rady osvěcuje sám Bůh svým Duchem naše srdce, aby nám dal pochopit, jak máme správně mluvit 

či jednat a kterou cestou se ubírat. 

Duch Svatý, jakmile Jej přijmeme a uhostíme ve svém srdci, nás ihned vybavuje vnímavostí ke Svému hlasu 

a usměrňuje naše myšlenky, cítění a úmysly podle Božího srdce. Současně nás stále více nabádá, abychom svůj 

vnitřní zrak obrátili k Ježíši jakožto vzoru našeho způsobu jednání a vztahování k Bohu Otci a bratřím. Rada je 

tedy dar, kterým Duch svatý uschopňuje naše svědomí učinit konkrétní rozhodnutí ve společenství s Bohem podle 

Ježíšovy logiky a Jeho evangelia. Duch svatý nám radí, ale my musíme dát prostor Duchu, aby nám mohl poradit. 

A dát Mu prostor znamená modlit se, aby přicházel a stále nám pomáhal.  

Jako všechny ostatní dary Ducha je také rada pokladem celého křesťanského společenství. Pán k nám 

promlouvá nejenom ve skrytu srdce, ale také skrze hlas a svědectví bratří. Je to opravdu velký dar, můžeme-li se 

setkat s muži a ženami víry, kteří nám v komplikovaných a významných životních situacích pomohou osvítit naše 

srdce, abychom rozpoznali Pánovu vůli! Žalm 16. nás vybízí, abychom se modlili těmito slovy: „Velebím 

Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. Hospodina mám neustále na zřeteli, 

nezakolísám, když je mi po pravici“ (Žl 16, 7-8).“ (Z promluvy při generální 

audienci 7. května 2014)  

Kde hledat dobrou radu? Mnoho lidí se doptává věštců a kartářek na svůj 

život a hledají u nich odpověď na mnohdy velmi důležité životní otázky. Ale my 

víme, že to není správné. Doptávat se těchto lidí je jako snažit se chytit vítr, když 

vane. My, křesťané, máme vyhledávat moudré a opravdu věřící duchovní vůdce, 

kteří se sami snaží žít poctivým křesťanským životem a být vedení Duchem Svatým. 

Mnohdy jsou to kněží, ale nemusí to být jen oni. Kdo poctivě žije svůj život a hledá 

Boží vůli, toho Bůh nenechá tápat. Může nás to vést také k prohloubení modlitby 

Páně, kde prosíme: „Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi“. 
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Váhání, zmatky a nerozhodnost jsou u člověka 

normální; čím je prozíravější v hodnocení a v analýzách, 

tím větší nejistotu zakouší při rozhodování. Nerozvážní a 

omezení naopak ihned vědí, co dělat. Na druhé straně žít 

znamená jednat a jednat znamená překonávat nejistoty. 

Takže vyslovený názor, který pomáhá lépe se rozhodnout, 

představuje často velmi cenný dar. Radu, kterou nám dá 

duchovní vůdce, můžeme, ale také nemusíme poslechnout. 

Máme možnost volby a tuto volbu za nás nikdo jiný 

neudělá a duchovní vůdce ani nesmí! Kdyby chtěl ve všem 

rozhodovat za nás, určitě by nebyl dobrým duchovním 

vůdcem. Zodpovědnost za skutky je na každém z nás, 

nemůžeme tedy svá rozhodnutí svalovat na nikoho jiného. 

I duchovní vůdce se může mýlit. Ještě jednou opakuji: 

kdo poctivě hledá Boží vůli, radu, pro svůj život, co dál, 

toho Bůh neopouští, ale dává sílu a odpověď. Může se stát, 

že neslyšíme, ale tu je chyba na naší straně. Od toho máme 

možnost opět „zprovoznit“ svůj sluch ve svátostech, 

především ve svátosti smíření.  

Pro nás, katolické křesťany, je právě svátost 

smíření privilegovaným místem, kam chodíme pro radu. 

Také proto, že je to okamžik dokonale zastřený zpovědním 

tajemstvím, můžeme vyslovit věci, které jinde zcela jistě 

neřekneme. Jak je pak dobré mít stálého zpovědníka, který mne zná skrz naskrz, před kterým se nemusím nijak 

přetvařovat a činit lepším! Sám zakouším dobrodiní takového stálého zpovědníka a duchovního rádce a vím, 

kolikrát v životě mi usnadnil hledání správných řešení či rozhodnutí!  Pán Bůh zaplať za něj!  

Skvělou příležitostí hledat Boží vůli a nechat se vést Duchem Svatým, ptát se a nechat si „mluvit do života“ 

někým zkušeným jsou exercicie neboli duchovní cvičení. V tomto čísle vám přinášíme rozpis duchovních cvičení 

na Velehradě. Můžete se přihlásit sami či se skupinou kamarádů, osobně, telefonicky či skrze své kněze. Stojí to za 

to. Je to vždycky krásný čas modlitby, rozjímaní a poslouchání exercitátora, který - sám vedený Duchem Svatým - 

se snaží vést druhé. Vřele doporučuji.   

Nechat si poradit vyžaduje vždycky jistou dávku pokory, a to je mnohdy to nejtěžší… Přeji vám i sobě, aby 

nám nikdy nechyběla a abychom v novém roce vždy dokázali vnímat to Boží a podle toho žili.  

Ze srdce vám žehnám.  

P. Vilém Pavlíček 

 

 

 

 

 

Moravsko-slezská křesťanská akademie zve 

na přednášku P. Marka O. Váchy 

ENCYKLIKA LAUDATO SI 

22. 1. 2016 v 19:00, farní středisko v Šumperku 

 

 

  



 
Strana 6  Tam&Tam – číslo 1, ročník 7, leden 2016 

 

O NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA  
 

 

Drazí čtenáři, zpravidla v této rubrice představuji nějaké novinky, pokud 

nejde o knihy nové, vždy předpokládám, že většina z vás danou knihu nečetla. 

O knize, kterou vám doporučuji dnes, si toto myslet nemohu.  

Kniha není stará… je velmi stará! Starší než my všichni a nespočítáme 

ani to, kolik generací křesťanů ji četlo. Jelikož vznikla asi ve 20. letech 

15. století, mohou někteří mít strach, zda pro člověka dneška je ještě vůbec 

přijatelná, zda nám má vůbec co říci. Pokud se vám honí hlavou taková otázka, 

ujišťuji vás, že se bát nemusíte! Troufnu si říct, že pokud vyloučíme ze hry Bibli, 

nenajdete jinou knihu moudřejší, přínosnější a aktuálnější, než je tato! A říkám 

to zcela bez nadsázky a zodpovědně. Myslím si, že i ti nejčtenější spisovatelé 

dneška, pokud mají trochu pokory, nebudou mít proti tomuto tvrzení námitky. 

Kniha „O následování Krista“ je prostě knihou, která nestárne! A to je vlastnost 

velmi vzácná a nedocenitelná.  

Skoro jistě jste ji někdy četli. Já ji četl mnohokrát, v polštině, v češtině, 

v několika překladech. A asi bych ji dnes nedoporučoval, kdyby se mi nedostal nedávno do ruky překlad nový, 

velmi krásný a zajímavě vydaný. Překladatelem je Václav Uhlíř, knihu vydalo nakladatelství Refugium jako 

neprodejnou, navíc dvojjazyčně: latinsko-česky. Znamená to, že si ji nekoupíte v knihkupectví. Vznikla totiž jako 

publikace Institutu interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu a s podporou různých 

grantů se zdarma dostala pouze do rukou studentů a profesorů Univerzity Palackého; jako dárek jsme ji dostali také 

my, kněží. Zajímavá je i pro milovníky latiny. Sám jsem si zkoušel číst latinský originál a s pomocí českého textu 

oprášit dávno zapomenutá slovíčka… a po dlouhé době jsem si povzdechl: jak je latina krásná, škoda, že si už 

skoro nic nepamatuji.  

Doporučit vám tuto knihu mne napadlo v okamžiku, když jsem četl článek otce Viléma o skutku 

milosrdenství „radit pochybujícím“. První část této knihy má totiž nadpis: Užitečné rady pro duchovní život. 

Pomyslel jsem si: zde jsou rady vskutku nadčasové, které jen stěží uslyšíme od kohokoliv žijícího dnes. Proč 

bychom si neměli nechat poradit nesmrtelným Tomášem Kempenským?  

No a tu začal malý problém: toto jméno totiž v knize vůbec nenajdeme. Kritičtí badatele literatury natolik 

zpochybnili jeho autorství, že se už dnes jako autor neuvádí. Prostě mu 

to vzali … Co se dá dělat. Pro mne to ale Kempenský je a konec! A snad 

se na toto jméno nezapomene, aspoň hned každý ví, o které knize je řeč!  

Najdete tu opravdu užitečné rady, navíc z velké části krásnou 

formou rozhovoru s Kristem a s řadou krásných modliteb, které si rychle 

přivlastníte. Četl jsem tento nový, krásný a prostý překlad a byl jsem 

znovu zasažen hloubkou knihy. Každou chvíli jsem se musel zastavit, 

prostě skoro každá věta je trefa do černého a zasahuje citlivá místa duše 

s takovou přesností, že nemůžete pokračovat dál, musíte si nechat 

prostor k rozjímání. A toto je nejcennější: nutí vás přemýšlet o Bohu, 

o duchovních věcech, rozmlouvat s Ním, meditovat. Nenásilně, ale jistě.  

Kdybych byl hrozně bohatý, nechal bych tu knihu vytisknout a 

daroval každému z vás… Bohužel nejsem a musíte se spokojit s jedním 

výtiskem, který předávám do knihovny. Jen lituji, že ji nemůžete mít 

stále na stole jako já, vedle Bible.  

P. Slawomir  
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 MGR. LENKA TOPOLANOVÁ 
 

 

S paní Lenkou Topolanovou jsme vedli rozhovor už jednou, a to v době, kdy nastoupila 

do tehdy nové funkce nemocniční kaplanky v Šumperku. Výraz nemocniční kaplanka je 

mezinárodním označením osoby, která vykonává nadkonfesijní klinickou pastorační 

péči, doprovází nemocné a jim blízké v obtížných situacích, pomáhá jim mobilizovat 

síly a bojovat s nemocí. Tolik oficiální definice. Nová služba v šumperské nemocnici 

byla symbolicky zahájena v pátek 11. února 2011 při příležitosti Světového dne 

nemocných, který vyhlásil v roce 1993 papež Jan Pavel II. Co vše se za necelých pět 

let změnilo, jsme se zeptali právě paní Lenky, která ve své pozici nemocniční kaplanky 

patří k dalším spolupracovníkům šumperského otce děkana. 

 

Leni, můžeš se nám krátce představit? 

Dobrý den. Jmenuji se Lenka Topolanová a pocházím ze Žlebu u Hanušovic, kde jsem se i narodila. Po studiích 

jsem se vdala na Jižní Moravu. S manželem Ludvíkem máme tři děvčata – dvanáctiletou Sáru, jedenáctiletou Marii 

a nejmladší Ester, které je osm let. Před šesti lety jsme se vrátili zpátky – k nám do hor – a usadili se 

v Hanušovicích. I přesto, že jsem z katolické rodiny, víra mě v dětství neoslovovala a chtěla jsem církev ve svých 

osmnácti letech opustit. O rok později jsem však úplně změnila svůj dosavadní život a společně se zdravotní školou 

jsem vystudovala i teologii v Olomouci a pokračovala v pregraduálním studiu nemocničního kaplana. Absolvovala 

jsem rovněž kurz poradenství pro pozůstalé a krizovou intervenci. 

Společně jsme spolu vedly rozhovor v době, kdy jsi s prací nemocničního kaplana začínala v šumperské 

nemocnici. Co je náplní této funkce přímo zde? 

V době, kdy jsme spolu naposledy hovořily, byla práce nemocničního kaplana teprve v počátcích. Pro většinu byla 

neznámou pracovní pozicí a vše bylo samozřejmě nové i pro mě. V současné době se tato služba dostala více 

do povědomí lidí, je zavedena do mnoha dalších 

nemocnic a klientům nabízena ve větší míře.   

Náplní práce nemocničního kaplana obecně, je 

doprovázet pacienty v jejich nemoci, a to 

v mnoha obtížných situacích, do kterých se nově 

dostanou. Mým úkolem je pomoci jim 

zorientovat se v této nově vzniklé situaci 

a pomoci jim zvládnout ji. Více než kdy jindy si 

právě v nemoci lidé pokládají otázky po smyslu 

života či své nemoci a často se v těchto 

existenčních otázkách či náboženských 

a duchovních potřebách potřebují sdílet s někým 

dalším. A na tyto potřeby právě reaguje 

nemocniční kaplan – poskytuje duchovní péči 

pacientům nebo jejich blízkým. Ke konkrétním 

mým službám patří zajištění svátostí, kontakt 

s duchovními (i z jiných církví, přeje-li si to 

pacient) a zprostředkování návštěvy bohoslužby. 

O službě nemocničního kaplana se klienti 

v šumperské nemocnici mohou dozvědět 

z připravených letáků, kde je kromě základních 



 
Strana 8  Tam&Tam – číslo 1, ročník 7, leden 2016 

 

informací i kontakt na mě samotnou. 

Informace o této službě podají pacientům 

i sestry. Já osobně se rovněž setkávám 

s pacienty na oddělení. Nejsem zde pouze 

pro věřící, ale jsem k dispozici všem, kteří si 

potřebují promluvit, hledají útěchu, 

potřebují vyslechnout… 

Co tě motivovalo k této práci? 

Když jsem studovala na zdravotní škole, 

Bůh ve mně zapálil touhu studovat 

teologickou fakultu, ale nikdy mě 

nenapadlo, jak tato různorodá vzdělání lze skloubit dohromady. Po mateřské dovolené přišla nabídka pracovat jako 

nemocniční kaplan. Tato nově vznikající pracovní pozice ve zdravotnictví byla u nás zcela nová a pro mě byla 

velkou výzvou. 

Ty pracuješ v Nemocnici Šumperk. Jak probíhá tvoje práce přímo zde?   

Nemocniční kaplankou jsem v nemocnici na půl úvazku. Náplň mé další činnosti spočívá v realizaci 

dobrovolnického programu a v aktivizaci pacientů na ošetřovatelských a sociálních lůžkách. Od poloviny loňského 

roku bylo také otevřeno bezplatné poradenství pro ty, kterým někdo umírá, a pro pozůstalé. Zájemci o poradenství 

mě mohou navštívit každé úterý od 15. 00 do 17. 00 hod a ve čtvrtek dopoledne.  

Jednotlivé činnosti mám rozdělené a mají svůj řád. Na některá oddělení docházím pravidelně, jsem tam k dispozici 

určitý čas, jinam docházím pouze na zavolání. Není pro mě možné obejít celou nemocnici, proto jsem ráda, když se 

zájemci se mnou zkontaktují prostřednictvím zdravotnického personálu nebo telefonicky. 

Jak berou tvoji práci ostatní zaměstnanci a vedení nemocnice? 

Za dobré považuji fakt, že nemocnice jako taková má o tyto služby zájem, což stvrdila dohodou s arcibiskupstvím. 

Mám možnost navštěvovat pravidelně některá oddělení a hovořit jak s pacienty, tak i s personálem. Radost mám 

z toho, když mi sestry zavolají a požádají, zda bych nemohla promluvit s tím a s tím člověkem, protože vidí, že se 

trápí. Pro zdravotní personál není stále úplnou a vžitou samozřejmostí volat k pacientům nemocničního kaplana.   

Kde by tě konkrétně mohli klienti najít a co vše od tebe, coby nemocniční kaplanky, mohli požadovat? 

K osobním rozhovorům s klienty mám vyhrazenou svou pracovní místnost v okále u lékárny šumperské 

nemocnice. Zde lze návštěvu domluvit telefonicky denně do 15. 00 a v úterý do 17. 00 hodin. Většinu času však 

trávím u lůžka nemocných či navštěvuji jednotlivá oddělení. Mohu nabídnout pastorační rozhovor, svůj čas, útěchu, 

pomoc při doprovázení umírajícího, podporu v těžkých chvílích, doprovázení pozůstalých, modlitbu i prostor 

pro setkání.  

Existuje zpětná vazba od klientů? 

Ano, někdy hned, jindy se pacienti připomenou při opakovaných hospitalizacích, mám i pár pohlednic. Někdo 

chce, abych přišla zas, jsou však i takoví, kteří mě, když se představím jako nemocniční kaplanka, vyhodí. Taková 

je realita. 

Jak se tvoje práce vyvíjela (srovnání začátku práce s dneškem) 

Asi bych to prošla rychle. Všechny pozice, s kterými jsem v nemocnici začala, byly nové, a proto to nebylo 

oboustranně jednoduché. Dnes jsou součástí nabídky nemocnice. 

Při práci s klienty je důležitá i práce dobrovolníků - jak se může takový dobrovolník zapojit a co dobrovolníci 

v současnosti dělají? 

Dobrovolnický program je u nás nejvíce rozšířen na ošetřovatelském a sociálním úseku. V průměru k nám dochází 

deset dobrovolníků. Smekám před nimi a jsem ráda, že jsou lidé, kteří svůj volný čas věnují trpícím. Zapojit se je 
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možné jak do skupinových, tak individuálních aktivit. Dobrovolníci mají např. možnost si s pacienty zazpívat, 

procvičit si s nimi paměť, vzít pacienta ven, popovídat si s ním, pomodlit se s ním nebo mu předčítat knihu. 

V současnosti nabízíme rovněž i muzikoterapii, reminiscenční aktivity, se studentkami ze zdravotní školy 

připravujeme i tvořivé činnosti – např. před Vánocemi jsme pekli perníky, zdobili jsme je a takto pacientům 

připomněli vánoční atmosféru. Dobrovolníci mohou pomoci například i při vánoční bohoslužbě – jak s její 

organizací, tak např. se svážením pacientů na ni aj.  

Vidíš plody své práce?  

Ano, vidím, obzvlášť na ošetřovatelském a sociálním úseku. A krásné na tom je, že to není pouze výsledek 

mé práce, ale výsledek spolupráce celého týmu. Tímto bych chtěla všem poděkovat, ono to se mnou taky není 

jednoduché . Často prosím o pomoc duše v očistci a svaté, aby mě přivedli k někomu, kdo to potřebuje, a ono to 

funguje…Taky mi tyto modlitby pomáhají, abych nějak mohla pokračovat dál. 

Práce, dojíždění, rodina – máš čas na sebe či své zájmy? 

Za tuto práci jsem velice vděčná, i přesto, že mě často stojí nemalé úsilí. Je to veliká životní škola, učí mě pokoře 

k životu a pomáhá mi k náhledu i na mou vlastní rodinu. Dojíždění je pro mě čas, kdy se mohu pomodlit, rozjímat a 

kdy ve mně dozní ještě některé příběhy lidí. Mám takto prostor se domů vrátit „nohama na zemi“. Na koníčky moc 

času nemám, ale na děti, manžela, 

širokou rodinu a pobyt v přírodě si 

čas vždy udělám. 

Jak ti pomáhá při práce a v životě 

víra? 

Bez víry bych svoji práci nemohla 

dělat, a to není fráze. Tak jako jsem 

nemohla žít v katolické víře, dokud 

jsem nepoznala osobní vztah Krista 

ke mně, tak bych ve své práci 

nemohla dávat lidem naději v 

neustálém denním utrpení bez víry. 

Při denním setkávání se s utrpením a 

smrtí mě vůbec nepřekvapuje 

vyhoření zdravotních pracovníků či 

ztráta smyslu. Bez adorace a svatého 

přijímání bych sama shořela jak 

papír.  

Číslo časopisu vychází v lednu – 

na počátku nového roku, co bys 

čtenářům popřála do nového roku? 

Jeho vůle je, abychom byli šťastní, 

proto bych všem chtěla popřát, 

abychom dokázali žít Jeho vůli 

ve všech životních situacích. Děkuji 

i vám všem za vaši podporu a 

modlitby. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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SIMEON A PROROKYNĚ ANNA,  

DCERA FANUELOVA 
 

V městě Šumbarku, 

v jedenáctém roce panování Václava z Hrádečku 

 

Již dlouho jsem vám chtěl napsat, vždy jsem však připadl na někoho „vhodnějšího“, mediálně 

přitažlivějšího, řečeno dnešním jazykem. Na někoho, kdo více vyčnívá z řady těch, kteří se setkávali s Kristem, 

kdo se „zviditelnil“ nějakým zvláštním způsobem.  

Vaše postavy, ukryté za sloupy chrámu, jsou takřka neviditelné. Jen občas vycházíte z jejich stínů 

a předstupujete před oltář. Ani pak mnoho nemluvíte, nýbrž sloužíte Bohu posty a modlitbami. Nestaráte se takřka 

vůbec o světský ruch, veškerou pozornost obracíte k tomu, který jediný si ji plně zasluhuje. Ani tehdy však 

neupadáte do vytržení provázených hlasitými výkřiky a velkolepými gesty. Vaše rozmluva s Bohem se odehrává 

v tichu, v niterném usebrání. Nemáte oči a uši pro svět – a ten je nemá pro vás. Jako byste ani neexistovali, jste 

pouhou rekvizitou patřící k chrámu. Svět si vás nevšímá; dokonce i ti, kteří sem přicházejí v čase modlitby, zase 

pospíchají ven z chrámu, do „skutečného“ života, plného obchodních a politických záležitostí. A tak ani oni 

nezaznamenají onen okamžik, kdy do chrámu vchází tesař Josef se svým malým synkem, aby ho zasvětil 

Hospodinu. 

Jenom vy vstáváte ze svých míst, přicházíte k tomu, který se má stát spásou Izraele i celého světa, dotýkáte 

se ho a chválíte Boha za milost této chvíle. Setkali jste se se Spasitelem a vaše dlouhá životní cesta je u konce. 

Po všech těch letech mlčení hlasitě velebíte přítomný okamžik a děkujete Bohu za dar, který vám poskytl. Jste 

jediní, nikdo další se nepřipojuje k vašemu jásotu, nikdo další si neuvědomuje Ježíšovu přítomnost. Ani kněží 

a chrámoví služebníci; ti ji zaregistrují teprve po dlouhých dvanácti letech, kdy jim totéž dítě bude klást 

zneklidňující otázky. 

Museli jste v chrámu strávit celá desetiletí, abyste se nyní na několik prchavých chvil mohli potěšit 

ze setkání s Kristem. V očích světa to není žádná výhodná transakce: tolik úsilí, a tak malý efekt! Nelze přece 

donekonečna posedávat v chrámu a čekat na nejistá znamení. Pravý život pulsuje venku, dnes ještě rychleji 

než kdykoli předtím. Je plný důležitých informací: kdo je nezachytí, je předem odsouzen k neúspěchu a živoření 

na okraji společnosti. 

Také já podléhám tomuto klamu. Snažím se udržet krok se světem, sledovat televizní zprávy, číst noviny, 

odborné příručky, trnu strachem, že mi uteče některá životně důležitá informace. Čas, kdy jen tak sedím, pokládám 

za promarněný, a tak si i k jídlu beru něco na čtení. Večer 

pak klesám unavený na lůžko a v uších mi zní Simeonův 

chvalozpěv: „ Nyní můžeš propustit svého služebníka 

v pokoji...“ Pro mě však má falešné tóny, protože tato 

slova nemohu s klidným svědomím říci. Přes veškerou 

zahlcenost světem si bolestně uvědomuji, že jsem se 

za celý den nesetkal s Kristem. Všechny ty nicotné útržky 

informací, které jsem při svém pachtění nastřádal, 

nemohou nahradit čas opravdové modlitby. Usínám 

rozladěn, neboť tuším, že se s rozbřeskem znovu vrhnu 

do onoho beznadějného závodu. 

Prosím vás, kteří tak dobře znáte cenu modlitby, 

o troufalou přímluvu, aby mi byla dopřána stejná milost 

jako vám. Abych nezemřel, dokud se nesetkám s Kristem. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 

 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek 

od 17.00 na farním středisku. V lednu se sejdeme ve čtvrtek 14. a 28. ledna. 

 Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – jednou za 14 dní v pondělí vždy u jedné z maminek. 

V případě zájmu zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program. 

 Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu – 9:30 – 11:30 na farním středisku (modlitba 

s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Účastnický poplatek: 10 Kč/dítě.  

 
ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk) 

 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:00 tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, 

vyměnit za jiné či si je odnést domů, vše za dobrovolný příspěvek. V novém roce začínáme 13. ledna. 

 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30Kč); celý 

leden motivovaný pohádkami o Krtečkovi. V novém roce začínáme 12. ledna. 

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

V novém roce začínáme 7. ledna 

 

Centrum pro rodinu nabízí aneb Předčítání pro seniory v Čítárně 

Více než rok Centrum pro rodinu realizuje projekt „Čítárna“. Čítárna se nachází na ulici M. R. Štefánika 26 

v Šumperku a jejím cílem je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání zájemců a podpora jejich čtenářské 

gramotnosti. Kromě programů pro děti i veřejnost nabízí čítárna i pravidelný program pro seniory, a to každý 

čtvrtek od 10.00 hod. 

Příchozí si mezi sebou mohou popovídat, vypít kafíčko či si pochutnat na něčem dobrém, ale hlavně se 

dozvědět, co druhý během uplynulého týdne zajímavého přečetl či prožil v oblasti kultury. V druhé části programu 

se potom všichni přítomní zaposlouchají do předčítání zajímavých knih. Ty většinou vybíráme z titulů, které se 

nacházejí přímo v čítárně, čili je sem někdo přinesl, aby knihy mohly sloužit dalším lidem. A že jsou to tituly 

opravdu zajímavé, můžete posoudit sami! Několikrát jsme se začetli do laskavých příběhů Hany Pinknerové, 

zasmáli se společně se Zdeňkem Jirotkou a jeho Saturninem, došlo i na klasiku z řady příběhů od Jamese Herriota 

„To by se zvěrolékaři stát nemělo“. Před Vánocemi jsme se zaposlouchali do „Pokladů pod sněhem“ či se 

seznámili s úplnou novinkou na trhu „Pěšky do Jeruzaléma za 40 dní“ od Ladislava Zibury. A protože většinu 

přítomných tvoří věřící, nechybí ani pravidelné duchovní pohlazení od Bruna Ferrera. Mezi návštěvníky 

čtvrtečních setkání se najdou jak ti mladší, kteří jsou např. v invalidním důchodu, tak i starší, které k návštěvě 

neodradí ani jejich věk či fakt, 

že musí dojet např. z Bratrušova, 

Vikýřovic, Sobotína či Bludova. 

Počet přítomných se pohybuje 

od 5 do 15 a můžeme se pochlubit, 

že mezi nás pravidelně přicházejí i 

muži. Většinou program končí 

před dvanáctou hodinou a zdá se, 

že všichni odcházejí s dobrou 

náladou, obohaceni o další dílko 

české či světové literatury, které 

mnohdy znali jen podle názvu. 

Program je otevřený pro každého, 

kdo má v uvedenou dobu čas a 

chuť přijít mezi nás. Srdečně vás 

zveme.  

Lenka Špatná  



 
Strana 12  Tam&Tam – číslo 1, ročník 7, leden 2016 

 

FRANTIŠEK SALESKÝ 
*21. srpna 1567, zámek Sales u Annecy 

† 28. prosince 1622 Lyon, Francie 

 

Svatý František Saleský byl katolický teolog, spisovatel, mystik, 

ženevský biskup a učitel církve. Jeho spisy o duchovním životě (Úvod 

do zbožného života čili Filothea, Duchovní rozhovory, Pojednání o Boží 

lásce) patří ke klasice francouzské mystiky i literatury 17. století a měly 

velký vliv na katolickou spiritualitu nové doby. Podle papežů Pavla VI. 

a Jana XXIII. patří František mezi největší osobnosti církve, a dokonce jej 

označili za předchůdce myšlenek, které nalezly uplatnění na 2. vatikánském 

koncilu. František Saleský byl blahořečen roku 1661, dne 19. dubna 1665 

jej papež Alexandr VII. svatořečil a učitelem církve byl prohlášen roku 

1877. Jeho svátek se slaví v římskokatolické i anglikánské církvi 24. ledna. 

František Saleský je patronem saleziánů, novinářů, spisovatelů, neslyšících, 

měst Ženevy, Chambéry a Annecy. 

 

Narodil se jako nejstarší z dvanácti dětí na zámku Sales u Annecy nedaleko Ženevy v rodině šlechtice a 

diplomata. Byl velmi nadaný a inteligentní, jako patnáctiletý odešel se svým vychovatelem na pařížskou univerzitu, 

kde kromě latiny studoval řečtinu a rétoriku. Navštěvoval i přednášky z teologie. Měl rád literaturu, pravidelně 

cvičil šerm a jízdu na koni. V jeho spisech často najdeme obraz včely, která poletuje z květu na květ, vybírá ty 

nejjemnější šťávy a připravuje z nich léčivý med. Tento obraz nejlépe vystihuje Františkův vnitřní svět.  

V Paříži pobyl František šest let; zde se setkal s učením Jana Kalvína o predestinaci (předem určená 

budoucnost, osud), které ho silně ovlivnilo a vyvolalo krizi víry a pochybnosti o vlastním životě. František se 

domníval, že se nevyhne zatracení a že nebude moci na věčnosti Boha milovat. Rozhodl se proto ze všech sil 

milovat Boha alespoň na zemi. Svému předsevzetí zůstal věrný. Každý den začínal znamením kříže, při němž si 

připomenul svou situaci, možnosti a program. Dotýkaje se čela si říkal: „Sám ze sebe nemohu nic.“; když se 

dotýkal hrudi: „S Bohem mohu všechno.“ A končil dotekem ramen: „Chci dělat vše jen z lásky k Bohu.“ 

Při opětovném sepnutí rukou dodával: „Bohu sláva a mně pohrdání.“  

Během dlouhých týdnů patřily k nejčastějším modlitbám, které mu z krize pomohly: „Bože, obětuji ti celé 

své srdce, a kdyby se stalo, že bych tě nesměl milovat v nebi, chci tě milovat, alespoň pokud žiji.“ A druhá modlitba 

byla k Panně Marii: „Rozpomeň se, nejlaskavější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, 

kdo se utíkal pod tvou ochranu a prosil o tvou přímluvu.“ Roku 1587 při modlitbě pochopil, že Bůh je láska  

a že tedy cokoli se s ním v životě stane, bude k jeho dobru.  

Otec měl s Františkem velké plány, chtěl ho uvést do světa vysoké politiky v savojském senátu, a proto 

poslal svého prvorozeného ještě na univerzitu do italské Padovy, aby se vzdělal v občanském a církevním právu. 

Tamní univerzita měla věhlasnou pověst zejména v oboru lékařství a práv. Navštěvovalo ji tehdy asi dvacet tisíc 

studentů z celé Evropy. V roce 1386 zde byl rektorem rovněž Jan Nepomucký. František si získal v Padově velkou 

oblibu pro svou čestnost, bezelstnost a dobrosrdečnost. Někteří se však domnívali, že je dobrák, který si nechá 

všechno líbit. Pro partu výrostků, která jej přepadla a pustila se do něj, bylo velkým překvapením, když František 

vytasil kord. Za chvíli bylo kolem něj prázdno. Mladíci netušili, že je mistrem v šermu. 

V r. 1592 František studium práv v Padově dokončil. V savojském Chambéry se stal členem senátu, 

ale kariéra ho nelákala, toužil po kněžství. Díky již dříve získaným teologickým znalostem proběhla jeho příprava 

na kněžství velmi rychle, takže již 18. 12. 1593 přijal kněžské svěcení. Františkova cesta pak vedla do kalvínského 

kraje Chablais, ležícího jižně od Ženevského jezera. Jednalo se o místo, kde druzí neobstáli a kde následkem 

protestantské reformace měl ve farnosti zpočátku jen 15 katolíků. Kalvíni s ním odmítali diskutovat a tvrdými 

vyhrůžkami ho chtěli vyhnat, musel dokonce čelit několika atentátům. Účast na jeho kázáních se na některých 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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místech přísně trestala, František tedy začal používat tištěné letáky  

a s mnoha lidmi si dopisoval; snažil se postupovat co nejsmířlivěji. 

Letáky připevňoval na domy. Přesto, že někteří kalvínci byli původně 

rozhodnuti ho zabít, při střetnutí s ním je odzbrojovala jeho láska. 

Ohnivý, ale současně laskavý kazatel František pozvolna začal 

získávat srdce odpůrců. K výrazné změně došlo už po několika 

měsících; tehdy František v hlášení do Říma oznamoval návrat 25 000 

lidí ke katolické víře.  

V roce 1599 byl Klementem VII. jmenován pomocným 

biskupem v Annecy. R. 1601 byl v Paříži, kde jeho kázání udělala 

velký dojem, a roku 1602 se po smrti svého předchůdc stal biskupem ženevským, který však vzhledem 

k pronásledování katolíků v Ženevě musel sídlit v Annecy. Do diecéze patřilo šest set farností, šedesát klášterů 

a patnáct výchovných ústavů. Denně navštěvoval dvě až tři farnosti, shromažďoval věřící, urovnával spory, 

nevynechal ani horské samoty pod Mont Blancem. Působil duchovní hloubkou, neobyčejnou laskavostí 

a optimismem, šířil pokoj a lásku. Své příjmy považoval za majetek chudých. 

Jako biskup obnovil Fantišek některé zrušené kláštery a docílil navracení církevního majetku. Zakládal 

školy, vyučoval katechezi děti i dospělé; stal se vyhledávaným duchovním vůdcem. Dochovalo se mnoho dopisů 

urozeným osobám, které vedl ke zbožnosti projevované v každodenních maličkostech.  

V r. 1604 se v Dijonu setkal s baronkou Janou Františkou de Chantal. Výsledkem setkání bylo později 

společné založení ženského kláštera v Lyonu a nového řeholního řádu Navštívení Panny Marie, nazvaného také 

po něm salesiánky, visitantky. Založili jej r. 1610 v Annecy a k papežskému schválení došlo v r. 1618.  

František napsal řadu knih vzácných nejen obsahem, ale i nádherným jazykem. Nejvíce ho proslavila kniha 

Filothea – Úvod do zbožného života, jakýsi katechismus duchovního života. R. 1616 vyšlo jeho vrcholné 

teologické dílo Pojednání o Boží lásce (Teotimus), které dodnes patří mezi klasická díla francouzské duchovní 

literatury a bylo přeloženo do mnoha jazyků. Píše zde například: „Bohu se nelíbíme pro velikost našich skutků, 

ale pro lásku, s níž je konáme.“ František také zřídil tiskárnu, v níž tiskl dobré a poučné knihy. Vydavatelství 

v Annecy vydalo všechny jeho spisy. Jedenáct svazků tvoří zachovaná korespondence, je to přes dva tisíce dopisů, 

a to je pouze desetina všech, které napsal. Během života pronesl přes čtyři tisíce kázání. Miloval dějiny, přírodní 

vědy, znal staré filozofy, řecké a římské klasiky i literaturu své doby.  

Ve svých spisech a kázáních kladl František důraz na spojení křesťanské zbožnosti s praktickým 

každodenním životem křesťana, s běžným zaměstnáním a rodinnými povinnostmi. Řemeslník nemůže žít jako 

mnich, ale ve stvořeném Božím světě má „každý přinášet plody podle svého druhu“. Spiritualita Františka 

Saleského měla velký vliv na duchovní život, zejména ve Francii, ve Švýcarsku a v Německu, i na řadu řeholních 

společenství. Podle něho nazval Don Bosco své společenství pro pomoc a výchovu chudých dětí (salesiáni).  

František často zdůrazňoval vnitřní snahu o dokonalou lásku k Bohu a k bližnímu, kterou měl na prvním 

místě. Na dotaz, jak se té lásce naučit, řekl: „Je to jednoduché. Jako se učí dítě pomalu chodit, tak se učíme 

milovat, když se prostě milovat pokoušíme.“ Pro kněze napsal instrukce ohledně svátosti pokání, vydal směrnice 

pro vyučování náboženství. Jeho výuka byla jednoduchá, jasná, používal mnoho příkladů. Celé jeho literární dílo 

představuje 26 svazků.  

V letech 1618–1619 opět pobýval v Paříži, kde se setkal s řeholnicemi v Port-Royal a se sv. Vincencem 

z Pauly a pokusil se kardinálovi Richelieu rozmluvit rozhodnutí vstoupit do politiky. František měl v té době 

už podlomené zdraví a chtěl se stáhnout do samoty, roku 1622 však musel doprovázet savojského vévodu 

k francouzskému králi do Avignonu a na zpáteční cestě dne 28. prosince 1622 v Lyonu zemřel. Jeho poslední slova 

byla: „Pane, zůstaň se mnou, vidíš, že nastává večer.“  

V roce 1623 bylo Františkovo tělo převezeno do baziliky Navštívení Panny Marie v Annecy. Lidé 

zaplňovali ulice; města i vesnice se vyprazdňovaly, obyvatelé klekali na kolena před vozem, který ho převážel. 

Současníci Františka Saleského neměli pochyb o jeho svatosti. Svatý Vincenc z Pauly, vždy když odcházel 
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z nějakého setkání s Františkem Saleským, říkal: „Ach, jak dobrý musí být Pán Bůh, když biskup Ženevy je tak 

přeplněn dobrotou!“  

František Saleský byl svatořečený v roce 1665 a v roce 1877 byl zařazen mezi církevní učitele. Papež Pius 

XI. ho v roce 1923 prohlásil patronem novinářů a spisovatelů. Je nazýván doktorem lásky. 

Anička Rozsívalová 

 

Z MYŠLENEK SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO 
 

 Musíme mít strpení se všemi, ale především se sebou.  

 Kdo se modlí s láskou, modlí se úspěšně. 

 Lepší je mlčet, než dokazovat pravdu bez lásky. 

 Pravda ať je vlídná. 

 Pravá láska nezná žádnou metodu. 

 Naše dokonalost spočívá z velké části v tom, jak dovedeme navzájem snášet své nedokonalosti. 

 Světec, který je smutný – to je smutný svatý. 

 Raději se chci zodpovídat z velké mírnosti než z přílišné tvrdosti. Vždyť Bůh je láska, je zdrojem 

milosrdenství. Jeho Syn se nazývá beránek. A nabádá nás, abychom se učili být mírní a pokorní. Vy byste mi 

v tom chtěli bránit?  

 Někdo se sv. Františka zeptal, co by si víc přál, zda zemřít v plné síle a zdraví, nebo až bude vyčerpaný stářím 

a nemocí. Světec odpověděl: „Nepřeji si ani jedno, ani druhé. Je mi to lhostejné. Chci jen to, co chce Bůh. 

Nechci mu určovat způsob, jakým mu mám sloužit. Když mi dá zdraví, budu sloužit prací. Když pošle nemoc, 

budu mu sloužit utrpením. Záleží na něm, co pošle.“ 

 
MODLITBA VE STÁŘÍ - SV. FRANTIŠEK SALESKÝ 
 

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. 

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. 

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. 

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. 

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. 

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. 

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je 

snášet. 

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť 

neshoduje s jejich pamětí. 

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. 

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo. 

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. 

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se 

musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. 

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl 

bych směšný, kdybych se o to pokoušel. 

Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“ 

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako 

odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.  

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. 

Amen  
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Srdečně vás zveme na LIDOVÉ MISIE, 

které se uskuteční ve farnostech 

Loučná nad Desnou, Sobotín a Velké Losiny 

v týdnu od neděle 31. ledna do soboty 6. února 2016. 
 

Lidové misie (vede je FATYM ze Znojemska) jsou jedinečnou příležitostí 
pro nás všechny, kteří zde žijeme. 

Pro ty, kteří se účastní pravidelně bohoslužeb a svou víru se snaží 
žít, je to možnost k prohloubení vědomostí o Božích skutečnostech, 
k rozšíření obzorů, k nové radosti z daru víry… 

Pro ty, kteří se již dlouho chystají smířit s Bohem a dosud nenalezli 
odvahu, je to možnost po letech znovu přijmout svátosti, dát do pořádku své 
manželství... Kněží, kteří misie povedou, budou od čtvrtka do soboty zpoví-
dat a rádi poradí a pomohou i tomu, kdo snad již zapomněl, jak svátost smí-
ření (svatá zpověď) probíhá. 

Pro ty, kteří se k víře touží vrátit, mohou být týdenní lidové misie oka-
mžikem zlomu v jejich životě. 

Pro ty, kteří dosud víru hledají, kteří se touží o Bohu něco dozvědět, 
přijít mezi křesťany…, mohou být lidové misie novým začátkem, na kterém 
budou potom moci dál stavět. 

A je to příležitost úplně pro všechny pokřtěné katolíky, protože víru a Pána Boha potřebuje kaž-
dý. I ten, kdo si snad ještě myslí opak!! 

 

 

Ještě jednou vás srdečně zveme! Každý je vítán. 

  P. Milan Palkovič                          jáhen Ladislav Kinc                              P. Marek Dunda 
   farář ve farnostech                                 hlavní misijní kazatel                                      koordinátor misií 

Loučná, Sobotín, Velké Losiny 
 

                                                   

Z programu lidových misií: 
 

 bohatý program nejen pro dospělé, ale i pro děti 

 každý den bohoslužba s hlavním misijním kázáním  

 po večerní bohoslužbě stavovské promluvy (pro muže, ženy, rodiče…) 

 od čtvrtka příležitost ke svátosti smíření (svaté zpovědi) a to i pro ty, kdo tuto svátost po dlouhá léta 
nepřijímali 

 kající světelné procesí 

 stavění misijního kříže jako jeden z vrcholů misií 

 duchovní program nejen ve farním kostele (s cyklem přednášek o duchovním životě…) 

 další doprovodný program lidových misií 

 

Součástí lidových misií je i žehnání domů 
 

Bude probíhat v pondělí 18. a v úterý 19. ledna 2016. Není třeba nic zvláštního chystat ani se předem 
přihlašovat. Naši kněží a jáhnové vás sami navštíví, budete-li mít zájem, dům požehnají a předají 
upomínku. Žehnání je bezplatné! Je dobré využít této návštěvy kněze či jáhna a v případě, že vás 
cokoliv zajímá, informovat se – např. za jakých podmínek je možno pokřtít dítě, přijmout svátost 
manželství, dát do pořádku sňatek po církevní stránce, jak se mohou dospělí připravovat na křest, atd..  



 
Strana 16  Tam&Tam – číslo 1, ročník 7, leden 2016 

 

 

Milé děti, 

s novým rokem tu máme nové úkoly k nedělním evangeliím - 

tentokrát o křtu Pána Ježíše. Přejeme Vám do nového roku jen 

to nejlepší! 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

Kategorie I. – mladší děti (do 8 let)  

Když křtil Jan Pána Ježíše, někdo nebo něco slétlo z nebe. Poznáš, 

co ze znázorněných obrázků to bylo? 

 

Kategorie II. – starší děti (od 9 let) 

V následujícím kvízu zjistíte, jak jste na tom se znalostmi o křtu Pána Ježíše. Pokud si nebudete vědět rady, 

pořádně v kostele poslouchejte, vše se v evangeliu dozvíte. 

 
1. Při křtu Pána Ježíše se z nebe ozval hlas. Co řekl? 

a) To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. 

b) To je můj milovaný syn, mám ho rád. 

c) Ať žije můj syn. 

2. Ve které řece byl Pán Ježíš pokřtěn? 

a) Nil 

b) Amazonka 

c) Jordán 

3. Kdo Pána Ježíše pokřtil? 

a) Zachariáš 

b) Sv. Pavel 

c) Jan Křtitel

 

4. V jaké tělesné podobě na něj sestoupil Duch svatý? 

a) orel 

b) holubice 

c) hrdlička 

5. Ten, kdo Pána Ježíše křtil, pronesl větu: Přichází 

však mocnější, než já: jemu nejsem hoden 

a) rozvázat řemínek u hodinek 

b) rozvázat řemínek u opasku 

c) rozvázat řemínek u opánků 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SCHOLIČKA PRO HOLKY OD 1. TŘÍDY 
 

Ráda zpíváš nebo hraješ na hudební nástroj? 

Přijď mezi nás, těšíme se na Tebe. 

Scházíme se každý pátek od 17 h v Šumperku  

na faře. První povánoční scholička bude 8. 1. 

  

Kontakt pro rodiče: Věra Ponížilová 732 719 117 
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CO BYLO A JAKÉ TO BYLO: 
 

Adorace – modlitební pohotovost 

V sobotu 12. prosince jsme se spolu s farníky setkali 

k adoraci v našem kostele, abychom se pomodlili nejen za mládež, ale také za úmysly lidí, kteří si napsali své 

prosby v rámci adventní modlitební pohotovosti. 

 

Adventní snažení dětí 

Během adventu se děti snažily plnit skutky duchovního i tělesného milosrdenství. Za každý skutek si 

mohly na nástěnku připevnit rybičku, klas, stromek či květinku. Spolu s panem farářem jsme se rozhodli, že tato 

aktivita potrvá po celou dobu trvání roku Božího milosrdenství.  

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE: 
 

Aktivita pro děti v rámci roku Božího milosrdenství: Milosrdenství proměňuje svět 

Tato aktivita má za cíl prožít ve farnosti společně s dětmi dobu, během níž objevujeme Boží milosrdenství 

a sami se stáváme cestou, po níž Boží milosrdenství přichází do „našeho světa“, ke všem lidem. Zeměkoule, kterou 

budeme společně „dotvářet“, nepředstavuje vzdálené světadíly (na které však také nemáme zapomínat), ale je to 

především „náš svět“ – konkrétní místo, kde žijeme, chodíme do školy, bydlíme, pracujeme, radujeme se, trpíme… 

Srdce uprostřed „světa“ připomíná Boží lásku, Boží milosrdenství. Bližší informace budou na nástěnce v kostele 

nebo v ohláškách. 
 

Adorace 

Chvíle s Pánem ve společné modlitbě. Potom zveme na čaj, film. Každou první sobotu v měsíci: aktuálně 

9. 1. v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku, pokaždé v 19:00. 
 

Lednové stavění sněhuláka 

V sobotu 16. ledna na farním středisku mládeže v 16 hodin (16. v 16, aby se to lépe pamatovalo). 

Postavíme sněhuláka. Čím větší, tím lepší  Kdo chce zažít legraci, přijde.  
 

Setkání mládeže v Krakově 

Více informací na internetové adrese: 

krakov2016.signaly.cz.  

 

Místnost s ping-pongovým stolem 

Je možné využít novou místnost 

zařízenou jako hernu na přístavku u farního 

střediska. Součástí vybavení je ping-pongový 

stůl, 6 pálek, stolní fotbal, tabule, projektor a 

další. Místnost je určena pro setkávání dětí, 

mládeže, ministrantů a dalších. S informacemi 

se obracejte na mě (kontakt níže). Byl bych 

rád, kdybychom se začali scházet na ping 

pong. Kdo by si chtěl občas zahrát, ať dá 

vědět. 
 

 

Kontakt na mě:     P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230 

 

mailto:vildap@seznam.cz
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Drazí čtenáři, vkročili jsme do nového roku, 

roku, který je pro nás všechny zvláštním rokem milosti – 

rokem svatým. Otevřel se pro nás nejen nový čas, nový 

úsek života, ale rozhodnutím Svatého otce také nová 

příležitost víc žít s Pánem, víc vnímat Boží blízkost a dobrotu.  

Pokusím se vám dnes navrhnout několik možností, jak se pustit hned a intenzivně do prožívání tohoto roku. 

Není totiž na co čekat. Stále je tu nebezpečí, že se vzbudíme někdy u konce a řekneme: teď už je pozdě a nestojí to 

za to…  

Jako první možnost nabízím „teoretickou přípravu“. Máme dosti mlhavou a spíše intuitivní představu, 

jak církev teologicky chápe Boží milosrdenství a také čím je Svatý rok Milosrdenství. Není vůbec na škodu rozšířit 

si obzory v této oblasti a přečíst si několik textů, které 

jsou dnes na dosah ruky.  

Svatý otec vyhlásil Svatý rok Milosrdenství už 

dávno a hlavním dokumentem k této události je bula 

Misericordiae Vultus. Nesmírně hluboký a krásný 

text, který lze najít na internetu na stránkách 

www.radiovaticana.cz v podrubrice „Svatý otec 

encykliky, exhortace“ nebo na stránkách ČBK. Lze ho 

také koupit v papírové formě v křesťanských 

knihkupectvích. Proč mimořádné jubileum, jak ho 

chceme slavit, co pro nás znamená? Odpovědi najdeme 

právě tam a vycítíme z toho textu také velkou víru a 

důvěru samotného papeže v Boží dobrotu.  

Měli bychom se také vrátit o několik desítek let 

a sáhnout pro encykliku papeže Jana Pavla II. Dives 

in misericordia z 1980 roku. Papež František se na ni 

mnohokrát odvolává a je to dokument, který otevřel 

cestu spiritualitě opřené o úctu k Božímu milosrdenství 

v církvi. Najdeme ji k přečtení na např. na webových 

stránkách Kongregace sester Božího milosrdenství: 

www.kmbm.cz, ve složce „materiály – texty“. Kromě 

toho tam objevíme i mnoho dalších zajímavých článků 

či duchovních přednášek, dokonce i filmů, věnovaných 

Božímu milosrdenství či sv. sestře Faustyně. Jsou tam 

např. přednášky Katky Lachmanové nebo P. Vojtěcha 

Kodeta, vřele doporučuji.  

Deníček sv. sestry Faustyny je čtení obsáhlé a 

zvláštní, mystické. Je to celoživotní svědectví řeholní 

sestry, kterou si Pán vyvolil, aby byla apoštolkou jeho 

dobroty pro dnešní svět. Stojí za to pohroužit se 

do jejího duchovního světa, s ní meditovat a 

rozmlouvat s Milosrdným Ježíšem. Velmi dobrá 

lektura třeba na postní dobu. Kniha je k půjčení 

v knihovně, lze ji také koupit u karmelitánů: 

www.ikarmel.cz. Na českých stránkách sester najdete 

také nabídku dalších knih o sestře Faustyně. Na konec 

bych rád doporučil to, co bych měl navrhnout spíše na 

začátku: četbu Písma. Zvláště evangelia podle Lukáše, 

o kterém se říká „Evangelium Božího milosrdenství“, 

protože Lukáš nám – jako jediný z evangelistů - 

ODPUSTKY V ROCE MILOSRDENSTVÍ  
 

ODPUSTKY VÁZANÉ NA SVATÉ BRÁNY 

 

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání 

odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež 

František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, 

které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje 

ještě další dvě podmínky. 

- vykonat sv. smíření 

- účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání 

- pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které 

nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. 

Otče náš a Zdrávas Maria). Tyto tři výše uvedené 

podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy 

je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je 

vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl 

nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako 

odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3). 

- na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a 

Vyznání víry 

Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body: 

- jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení 

vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických 

možností každého člověka) 

- zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství 

 
ODPUSTKY VÁZANÉ NA SKUTKY 

MILOSRDENSTVÍ 

 

Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i 

na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat 

odpustky Svatého roku také při konání skutků 

milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi 

píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce 

milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích 

duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost 

s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě 

prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i 

Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či 

více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky 

spojené s tímto Svatým rokem.“ 

 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21717
http://www.radiovaticana.cz/
http://www.kmbm.cz/
http://www.ikarmel.cz/
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zanechal (v 15. kapitole) krásná podobenství o Milosrdném Bohu. Pokusme se v tomto svatém roce při modlitbě 

přečíst a promeditovat toto evangelium, třeba i opakovaně.  

 

Po duchovní stránce jde ve Svatém roce hlavně o naše osobní setkání s Milosrdným Bohem. Nejvíc 

zakoušíme Boží milosrdenství ve svátosti smíření. Určitě měli bychom v tomto roce prohloubit naše prožívání této 

svátosti. Opět doporučuji krásnou knížečku P. Opatrného „Jak potěšit zpovědníka“, kterou jsem nabízel už 

několikrát. Mnohdy potřebujeme opustit „vyjeté koleje“ a prožít zpověď nově a s větší opravdovostí. 

Co kdybychom si letos dopřáli delší, několikadenní exercicie, které jsou vždy završené zpovědí, třeba i celoživotní? 

Nabídku exercicií na Velehradě máte v časopise. Mnozí v sobě nosíme nějaká zranění či hříchy, někdy z dávné 

minulosti. Předložme je uzdravující Boží milosti… 

Můžeme získávat odpustky, čili darování trestů za hříchy, pro sebe či pro zemřelé. Kromě obvyklých 

podmínek musíme projít svatou bránou. Je to symbolický úkon, který nám ale umožňuje prožít zvláštní okamžik 

soustředění a modlitby. Můžeme to udělat při společné pouti – příležitostí určitě budou – ale i soukromě, při nějaké 

cestě do Olomouce nebo do Prahy, při soukromé pouti na Hostýn nebo jinam.  

Když zakoušíme Boží odpuštění, je třeba, abychom odpouštěli i my. Víme ale, jak je odpuštění 

náročné. Mnohdy proto, že se necháváme řídit city. Odpuštění je však otázkou víry a vůle. City nejsou ani dobrým 

rádcem, ani pomocníkem. Spíše překážejí. Slyšel jsem o jedné zvláštní iniciativě. Jako je v Jeruzalémě zeď nářků, 

kde se židé modlí a zanechávají na papírcích své prosby, v některých farnostech se organizují „zdi odpuštění“, kde 

lidé mohou po chvíli modlitby a po vnitřním rozhodnutí zanechat kartičku se jménem člověka, kterému chtějí 

ze srdce odpustit. I když jim někdy city napovídají něco jiného, chtějí takto, symbolicky ale konkrétně projevit 

svou vůli odpustit, symbolicky vložit nějakou bolestnou záležitost a konkrétního člověka do rukou Božích. 

Mnohdy jim to usnadní rozhodnout se pro další úkon: podání ruky.  Jestli to uděláme takto nebo jinak, na tom až 

tak nezáleží. Jde ale o to, abychom dospěli ke konkrétním rozhodnutím a skutkům. Rozhoduje vůle vedená vírou, i 

když jizvy někdy bolí do konce života.  

Velkým tématem tohoto roku jsou skutky duchovního a tělesného milosrdenství, jak nám je ukazuje 

tradiční učení církve. Více o nich, včetně konkrétních návrhů uskutečňování, vše najdete v rubrice „Co jsme ve 

škole nebrali“. Samozřejmě se nejedná o vyčerpávající pojednání na toto téma. Vašim osobním iniciativám či 

nápadům se nestaví meze.  Snad vás v něčem inspirujeme my, ale stejně můžete inspirovat i vy ostatní. Napište 

nám, jak jste to zkusili a co se vám daří…  

Já bych rád na tomto místě zprostředkoval dvě prosby, se kterými se na mne obrátili lidé:  

První je prosba mladé studentky ze Šumperka, která se - spolu se spolužáky ze zábřežského gymnázia - 

snaží pomoci malému postiženému Kubíkovi. Vytvořili ve škole skupinu „Gympláci pro Kubíka“ a s pomocí 

Nadačního fondu Karla Janečka, který veškeré dary znásobuje koeficientem 1,62 (to znamená, že zasláním každé 

stokoruny se ke Kubíkovi dostane 162,- Kč) se snaží vybrat peníze na osobního asistenta pro Kubíka. Podrobné 

informace naleznete na adrese: www.nfpomoci.cz/gymplaci-pro-kubika/. Je krásné, když se mládež dokáže 

spontánně zapojit do pomoci druhým. Můžeme ocenit a podpořit jejich úsilí a pomoci vybrat potřebnou částku. 

Samozřejmě ve svobodě: každý pomáhá tak, jak chce i tam, kde to považuje za nejvhodnější.  

Druhá prosba je složitější. Hledá se vhodný člověk na práci asistenta, který by s nemocným člověkem 

strávil čas cca od 8 do 14 hodin, a to nepravidelně, v pracovních dnech, v Šumperku. V tuto dobu totiž 

na Podporovaném bydlení, kde bydlí, nikdo jiný nebývá, a není dobré, aby byl sám. Pokud by někdo z vás cítil, že 

by mohl takto posloužit, ať se přihlásí telefonicky či osobně u mne nebo na mailovou adresu: fasumperk@ado.cz.  

Otec arcibiskup ve svém dopise sdělil, že v děkanátech bude v novém roce nabídka křtu dětí pro všechny, 

kdo to nějak zanedbali. Pokud víte o rodičích, kteří by to rádi napravili a chtějí pro křest svého dítěte něco udělat, 

povzbuďte je. Samotná příprava proběhne v postní době (což je už za měsíc!) a o všem budete informováni 

v dalším čísle časopisu. Na konec vám přejí do nového roku hodně Božího požehnání, hodně nápadů, jak tento rok 

dobře využít, a hodně elánu k jejich uskutečňování.   

 
P. Slawomir 

http://www.nfpomoci.cz/gymplaci-pro-kubika/
mailto:fasumperk@ado.cz
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D u c h o v n í  c v i č e n í  n a  Ve l e h r a d ě  2 0 1 6  

 
28.1. - 31.1. Duchovní cvičení pro všechny,  

 kteří přijali svátosti církve v dospělosti  P. Vítězslav Řehulka 

5.2. - 7.2 Duchovní obnova pro starší biřmovance P. Radim Kuchař 

16.2. - 19.2. Duchovní  cvičení pro zaměstnance Charity P. Bohumír Vitásek  

19.2. - 21.2. Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel  

 (+ praktická část pro aranžéry květin) Mons. Vojtěch Šíma 

26.2. - 28.2. Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství Mons. Pavel Posád 

4.3. - 6.3. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské P. Jan Szkandera 

11.3. - 13.3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty Mons. Vojtěch Šíma 

14.3. - 16.3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty Mons. Vojtěch Šíma  

18.3. - 20.3. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) P. Stanislav Peroutka SJ 

2.6. - 5.6. Duchovní obnova na téma „Moje setkání s milosrdným Ježíšem“ P. Vladimír Kasan OSB 

5.6. - 11.6. Duchovní cvičení pro řeholní sestry P. Jan Gacík SDB 

17.7. - 21.7. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Aleš Opatrný 

21.7. - 24.7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný 

31.7. - 3.8. Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB 

7.8. - 11.8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety Mons. Aleš Opatrný 

14.8. - 17.8. Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky P. Marcel Javora 

21.8. - 25.8. Duchovní cvičení pro všechny P. Antonín Dąbrowski OFM 

21.8. - 26.8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ 

4.9. - 7.9. Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB 

14.10. - 16.10. Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) P. Stanislav Peroutka SJ 

21.10. - 23.10. Víkend gregoriánského chorálu lektor - Jiří Hodina 

24.11. - 27.11. Adventní duchovní cvičení Mons. Vojtěch Šíma 

27.11. - 1.12. Adventní duchovní cvičení P. Antonín Dąbrowski OFM 

30.12. - 1.1. Duchovní obnova formou večeřadla jáhen Jiří Maxa,  

  P. Štěpán Filip OP  

 

Bližší informace naleznete na www.stojanov.cz. Přihlášky posílejte na adresu:  Římskokatolická duchovní správa 

Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 733 741 896   e-mail: velehrad@stojanov.cz 

 

  

http://www.stojanov.cz/
mailto:velehrad@stojanov.cz
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LEO MAASBURG 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 

3. KAPITOLA  

Jak si objednat světce  

Příští rok – opět při ranní mši v papežově domácí kapli, tentokrát jsem ale byl ohlášen – jsem se stal 

svědkem toho, jakou úctu a hluboký respekt vůči sobě měli Matka Tereza a Jan Pavel II., tito dva velikáni církve, 

které můžeme považovat i za velké osobnosti současných dějin. Prozrazoval to už samotný způsob, jakým se 

pozdravili: Matka Tereza sepjala ruce na hrudi, jak je to typické u Indů; Jan Pavel II. ji srdečně objal. Tehdy mě 

udivovalo – stejně jako při každé další příležitosti –, že si vyměnili jen pár slov. Přešli rovnou k věci a 

nediskutovali o tom, co přímo nesouviselo s aktuální záležitostí. Jako lidé, kteří se důvěrně znají, nepotřebovali 

nepodstatné úsměvy a rozhovory ani žádnou etiketu. 

Po srdečném pozdravu přešla Matka Tereza hned ke své záležitosti: „Svatý otče, potřebujeme nějakého 

světce pro naše nemocné malomocenstvím!“ Na protiotázku, koho pro tento „úkol“ má na mysli, Matka Tereza 

jmenovala otce Damiána de Veuster, misionáře narozeného v roce 1840 v Belgii, který žil mezi malomocnými 

na Havajských ostrovech a staral se o ně, dokud sám na tuto chorobu nezemřel. Jeho občanské jméno bylo Josef, 

jako sedmé dítě rolnické rodiny pracoval nejprve na hospodářství rodičů, pak jako dvacetiletý vstoupil v Lovani 

do Kongregace Nejsvětějších srdcí Pána Ježíše a Panny Marie a přijal řeholní jméno Damián. V roce 1874 odešel 

na ostrov Molokai, aby se tam staral o malomocné, kteří museli žít vyloučeni ze společnosti a bez lékařské péče. 

V roce 1885 i jemu diagnostikovali malomocenství, v roce 1889 zemřel. 

„Znáte ho, Svatý otče?“ zeptala se Matka Tereza. 

Papež přikývl a Matka Tereza už věřila, že dosáhla svého cíle: „Proč tedy ještě čekat? Kdy ho prohlásíte 

za svatého?“ 

Avšak ještě než mohlo dojít ke svatořečení, bylo třeba vyřešit jeden velký problém: otec Damián neudělal 

dosud žádný uznaný zázrak, který je podle církevního práva k blahořečení nebo svatořečení nutný. 

Svatý otec už velmi dobře znal Matku Terezu, než aby se s ní pouštěl do delší diskuse. Místo toho ji osobně 

pověřil, aby si o tom popovídala s prefektem Kongregace pro blahořečení a svatořečení, kardinálem Pietrem 

Palazzinim. Matka Tereza se nenechala dlouho prosit. 

Ještě rychlejší však byl kardinál Palazzini, kterého Svatý otec už zřejmě informoval. Hned druhý den ráno 

ve čtvrt na sedm zaklepal na bránu San Gregoria, mateřského domu Misionářek lásky v Římě. Zde bydlela Matka 

Tereza, když se zdržovala v Římě. Kardinál Palazzini byl hubený a stejně malý jako Matka Tereza. Jeho oči 

prozrazovaly humor a bystrost. Ve Vatikánu byl známý – a někdy i obávaný – pro své vynikající teologické 

vzdělání a odborné znalosti z církevního práva. Už roky byl prefektem Kongregace pro blahořečení a svatořečení 

a jistě také vynikajícím poradcem papeže. 

„Matko Terezo, poslal mě k vám Svatý otec. Co pro vás mohu udělat?“ zněly první kardinálovy věty, které 

jsem musel přeložit. „Eminence, potřebujeme světce pro naše malomocné pacienty,“ zopakovala Matka Tereza 

větu, se kterou se obrátila i na Svatého otce, když po něm žádala nového světce. 

„Kdože by jím měl být?“ chtěl vědět kardinál. 

„Otec Damián de Veuster. Znáte ho?“ 

„Ano, Matko Terezo. Ale jak víte, má to jeden malý háček; ještě neudělal žádný zázrak. A to je přece pro 

svatořečení nezbytné.“ 

„Asi je to tak,“ prohlásila Matka Tereza, „ale v Písmu svatém je psáno...“ a už překvapenému kardinálovi 

držela před očima otevřenou Bibli – Janovo evangelium, 15. kapitolu, 13. verš – a četla: „;Nikdo nemá větší lásku 

než ten, kdo za své přátele položí svůj život.’ Vždyť přesně to otec Damián udělal. Tady je přece svatořečení v Bibli, 

tak na co ještě čekat?“ 

Vyložila na stůl svůj nejsilnější argument a čekala, zda se „kořist“ chytí. Avšak tak jednoduše její plán zase 

vyjít neměl. 

Kardinál Palazzini se zhluboka nadechl a vytáhl svůj trumf: „Máte pravdu, Matko Terezo. Ale víte, už čtyři 

sta let máme tradici, která ke svatořečení vyžaduje tři uznané zázraky. A otec Damián dosud neudělal ani jediný!“ 

Odpověděla plná nadšení: „Ano, to by přece byla dobrá příležitost tuto tradici změnit!“ Opět plný zásah! Úspěch se 

zdál být už na dosah. „Bible má přece přednost před církevním právem!“ doplnila na zakončení diskuse. 

Kardinál se však stejně laskavě jako vychytrale usmál a prohlásil: „Matko Terezo, máte naprosto pravdu, ale 

nemyslíte, že by bylo mnohem jednodušší poprosit dobrotivého Boha o zázrak než měnit naši čtyřsetletou tradici?“ 

Ano, to bylo jedinkrát, kdy jsem viděl Matku Terezu neschopnou slova a odpovědi. 

Po chvíli navrhla: „Well, then leťs pray!“ (Dobře, tak se budeme modlit!) Bystrý kardinál z Itálie si udržel 

převahu. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Aby kardinál Matku Terezu nenechal na holičkách a aby jí ukázal, že vykonané přípravné práce 

ke svatořečení mají obrovský význam a byly ukončeny už před lety, pozval ji na návštěvu do archivu kongregace. 

Tam jí ukázal hory spisů, které byly shromážděny k blahořečení otce Damiána. 

„Který svazek k blahořečení otce Damiána je nejdůležitější?“ informovala se Matka Tereza už asi potřetí 

se zdánlivě velkým zájmem o stovky tlustých knih. 

Všichni spolupracovníci kongregace se seběhli, když se doslechli, že v domě je Matka Tereza. Kardinál 

vzácnému hostu trpělivě a se zjevnou hrdostí vysvětloval dlouhé řady dokumentů a knih v archivu a komplexnost 

procesu svatořečení. 

Na opětovně položenou otázku Matky Terezy, který svazek je k blahořečení či svatořečení otce Damiána 

vlastně nejdůležitější, kardinál Palazzini poslal jednoho zaměstnance, ten vylezl na žebřík a přišel se starou, určitě 

už desítky let zaprášenou, těžkou, tlustou knihou vázanou v kůži. Když ji položil na velký dubový stůl, vzneslo se 

mračno prachu a ukázalo význam onoho svazku. 

„Tak to je opravdu nejdůležitější svazek ke svatořečení otce Damiána?“ chtěla mít Matka Tereza jistotu. 

„Ano, Matko Terezo, protože v tom svazku...“ 

Kardinál se užuž chystal k dalšímu vysvětlování, ale ještě ani nedokončil první větu, když Matka Tereza 

sáhla hluboko do své šedomodré tašky a vytáhla malou zázračnou medailku a lepicí pásku. Medailku připevnila na 

přední stranu těžkého svazku, přerušila kardinálův výklad a řekla: „Tak, to nejdůležitější jsme už udělali, můžeme 

jít!“ A zaraženého kardinála a jeho spolupracovníky tam nechala. 

Kdo tedy nakonec „vyhrál“? Boží dobrota nechala vyhrát obě velké osobnosti. Zázrak vyprošený Matkou 

Terezou se udál trochu později. Zároveň nová úprava týkající se procesů blahořečení snížila potřebný počet zázraků 

ze tří na jeden. 

Otce Damiána de Veuster (1840–1889), který působil na ostrově Molokai mezi malomocnými a po čtyřletém 

utrpení sám na tuto chorobu zemřel, prohlásil za blahoslaveného papež Jan Pavel II. v Bruselu 4. června 1995 

za přítomnosti Matky Terezy. Byla přešťastná, že má pro malomocné pacienty světce, který byl jedním z nich  

a ke kterému se mohou ve svém utrpení s důvěrou utíkat. Svatořečení tohoto belgického misionáře vykonal papež 

Benedikt XVI. dne 11. října 2009 na náměstí svatého Petra v Římě. 
 

 

Proč Matka Tereza kladla takový důraz na světce pro malomocné, se dá snadno vysvětlit. Malomocní byli 

už od starověku izolováni od společnosti, dokonce i od nejbližších příbuzných. Museli žít jako odvržení daleko 

od osídlených oblastí, protože lidé se báli nákazy. Tak jako jednou svatý František objal malomocného, i Matka 

Tereza chtěla těmto ubohým lidem darovat blízkost a něhu, zvlášť když většina nemocných malomocenstvím žije 

v Indii. V roce 1957 přijala prvního pacienta postiženého touto chorobou. Ještě v témže roce dala vyškolit první 

sestry v ošetřování malomocných. V malomocných viděla „obzvlášť milované Boží děti“, které mají svým 

utrpením účast na utrpení Kristově. 

Zanedlouho Matka Tereza založila mobilní ambulance na zásobování a ošetřování malomocných, jakož 

i stacionární centra pro nejtěžší případy. Papamobil, který v Bombaji na eucharistickém kongresu používal papež 

Pavel VI. a který na závěr daroval Matce Tereze, prodala v dražbě, čímž financovala celou vesnici malomocných. 

V roce 1959 založila velké středisko pro malomocné, později tři sta kilometrů od Kalkaty vesnici, ve které 

malomocní pracovali pod vedením Misionářek lásky v dílnách, věnovali se chovu slepic a měli zde vlastní 

samosprávu. Nazvala ji Shanti Nagar (Místo míru). 

 

4. KAPITOLA  

Druhé povolání Matky Terezy 

Abychom plně pochopili zvláštní náklonnost Matky Terezy k nejchudším z chudých, musíme vědět o jejím 

nejdůležitějším zážitku týkajícím se povolání. V roce 1928 vstoupila k loretánským sestrám v Dublinu, aby odešla 

jako misionářka do Indie. Začátkem roku 1929 nastoupila do noviciátu v Dárdžilingu na severu Indie. Město leží 

v nadmořské výšce dva tisíce metrů na úpatí Himálájí. V roce 1931 složila Matka Tereza časné a v roce 1937 věčné 

sliby. Určitě se snažila o život svatosti a dělala pro to vše potřebné, ale 10. září 1946 cestou vlakem na každoroční 

duchovní cvičení měla přelomový zážitek.  

Stalo se to takto: Matka Tereza se opět vydala do Dárdžilingu v Západním Bengálsku, kde absolvovala 

noviciát. Už v Kalkatě cestou na nádraží viděla nesčetné množství chudých, protože po nejnovějším povstání široké 

vrstvy obyvatelstva upadly do nepopsatelné bídy. Na každé stanici, ve které přeplněný vlak zastavil, bylo vidět 

důsledky nepokojů: davy lidí v bídě. 

Během dlouhé jízdy vlakem ve svém srdci jasně slyšela Ježíšovo slovo: „Žízním.“ Slyšela ho velmi 

intenzivně a v srdci pocítila, že Bůh ji nesmírně miluje. Později napsala: „Je to poprvé, kdy je obzvlášť hlásána 
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Ježíšova žízeň.“ (This is the first time that the thirst of Jesus is being proclaimed.) Slovo „žízním“ je v Janově 

evangeliu předposledním slovem, které Ježíš vyslovil před svou smrtí na kříži: „Potom Ježíš s vědomím, že je už 

všechno dokonáno a aby se splnilo Písmo, řekl: ‘Žízním’ (Jan 19,28).“ 

Právě tehdy Matka Tereza poznala skutečné jádro svého povolání. Deset dní exercicií v Dárdžilingu využila 

k tomu, aby přemýšlela o tomto poznání, přesněji řečeno o poselství, které přijala od Ježíše. Když se vrátila 

do Kalkaty, byla přesvědčena, že její život se teď změní. Rozhodla se, že bude sloužit Ježíši v nejchudších 

z chudých. A chtěla se s ním ztotožnit životem v úplné chudobě. Rozhodla se vést život chudé mezi chudými, nic 

nevlastnit a zcela důvěřovat Boží prozřetelnosti a Božímu vedení. 

Rozhodnutí opustit loretánské sestry po osmnácti letech nebylo snadné. A ani na okamžik pro ni nepřipadalo 

v úvahu, že by tento krok, který poznala jako Ježíšovu vůli, učinila proti církevním autoritám nebo bez jejich 

souhlasu. Obrátila se na svou představenou, vícekrát hovořila s Ferdinandem Périerem, kalkatským arcibiskupem, 

a písemně svoje přání – následovat Ježíšův příkaz – zdůvodnila své generální představené v Dublinu. 

Dne 2. dubna 1948 papež Pius XII. v odpovědi na žádost arcibiskupa Périera udělil Matce Tereze povolení 

žít jako řeholní sestra mimo klášter. Stále ji však vázala poslušnost vůči arcibiskupovi a dodržování regule její 

kongregace. 

Dne 16. srpna 1948 vysvlékla řeholní roucho loretánských sester a odešla z kláštera. Žačky si pro ni 

nacvičily píseň na rozloučenou. Matka Tereza odcházela s kufrem a taškou k bráně, uprostřed stovek žaček se však 

zastavila. Děvčata začala zpívat, postupně však jedna po druhé začala vzlykat. Za několik minut dívky tak kvílely, 

že musely přestat zpívat. Matka Tereza se sklonila, vzala si zavazadlo – a odešla bránou rovnou do slumu vedle. 

Ani jednou se neotočila. Definitivně za sebou zavřela klášterní bránu, aby žila své povolání mezi nejchudšími 

z chudých. Bylo to v den po slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 
 

 

Především prostřednictvím dětí – Matka Tereza byla vynikající pedagog – venku na ulicích Kalkaty našla 

přístup k lidem v nouzi, k lidem bez přístřeší, k nemocným, k umírajícím, k postiženým, k znetvořeným. Ve všem 

se dala zcela k dispozici Boží prozřetelnosti. Nechtěla spřádat žádné strategické plány ani dělat ekonomická 

bezpečnostní opatření – mělo to být od začátku zcela Jeho dílo („His work“). A Pán její důvěru odměnil. 

Existují tucty příběhů, které Matka Tereza znovu a znovu vyprávěla a které více či méně svědčí o tom, co 

sám Ježíš přislíbil svým učedníkům: „Hledejte tedy nejprve království Boží a jeho spravedlnost a toto všechno vám 

bude přidáno“ (Mt 6,33). 

Jednou dala Matka Tereza jednomu knězi svou poslední rupii, takže ani nevěděla, z čeho bude sama druhý 

den žít. Večer zaklepal na dveře neznámý člověk a podal jí obálku s padesáti rupiemi „za její práci“. 

Když později sestry v Kalkatě sytily už tisíce lidí, jednou jim překvapivě došly zásoby potravin. Sestry 

chtěly chudé informovat, že tento víkend jim nebudou mít co dát, ale Matka Tereza je zastavila a zavedla 

na modlitbu do kaple. Druhý den ráno přivezlo nákladní auto obrovské množství mléka, chleba a džemu. Co se 

stalo? Vláda z nějakého důvodu zavřela školy a nějaký prozíravý člověk přesměroval náklad školního jídla pro děti 

k Misionářkám lásky. 

Jindy zase došla mouka a nebyly peníze na další. Sestra, která měla službu v kuchyni, přišla smutně 

za Matkou Terezou a dostala jasné nařízení: „Máš na starosti kuchyň? Tak běž do kaple a modli se!“ Ještě když se 

modlila, zazvonil u dveří neznámý člověk a předal jim obrovský pytel mouky.  

 

V prvních letech platily Misionářky lásky ve Vídni za prostory, které potřebovaly pro chudé, poměrně 

vysoké nájemné. Když jsem Matce Tereze řekl o svých rozpacích v této věci, jen prohlásila: „Bůh se o to postará!“ 

Byli jsme právě na cestě za kardinálem Königem. Když jsme se po návštěvě chystali odejít, zastavily nás dvě starší 

dámy. Matka Tereza měla už další program, proto jsem se musel trochu přemáhat, abych ty dámy neodkázal 

na později. Zatímco jsem na ni s běžícím motorem čekal, Matka Tereza si s nimi delší dobu povídala. Na prvním 

červeném semaforu otevřela svou záplatovanou tašku: byl v ní svazek asi tří set tisíc šilinků, které dostala od jedné 

z těch žen. „Teď už chápeš?“ 
 

 

Matka Tereza a její sestry by mohly vyprávět mnoho takových příběhů, a to nejen z Indie, ale téměř ze všech 

domů své řehole na světě. Věděly, že denně se dějí zázraky. Nebo, lépe řečeno, že Ježíš nenechá své dílo napospas. 

Matka Tereza skutečně v chudých a trpících viděla Kristovo tělo, kterému sloužila s odevzdaností a bez ohledu 

na jakékoli opatrnické argumenty. Ani na okamžik nechtěla, aby Misionářky lásky byly jejím dílem, měly být 

výlučně jen Jeho dílem. 

Někdy až odstrašující nedostatek plánování měl dát prostor Boží prozřetelnosti. Jinými slovy: toto dílo se 

mohlo podařit jedině tehdy, jestliže bylo úplně Jeho dílem. A dařilo se mu, rostlo a vzkvétalo. Když Matka Tereza 



 
Strana 24  Tam&Tam – číslo 1, ročník 7, leden 2016 

 

zemřela, zanechala zde řeholní rodinu sestávající z pěti kongregací s pěti sty devadesáti dvěma domy ve všech 

částech Země, aby světu ukázala Ježíše v nejchudších z chudých. 

U Misionářek lásky nejsou chudí jen jednotliví členové řehole jako v mnohých jiných katolických řeholích, 

ale společenství jako celek. Nemají ani stálý plat, ani skutečný majetek. Když sestry skládají sliby, že budou sloužit 

nejchudším z chudých bez protislužby, nemají příjem ani z této služby. Pracují tvrdě, aniž by si – v materiálním 

smyslu – něco vydělaly. Matka Tereza byla stále neochvějně přesvědčená o tom, že Bůh jim ve své starostlivé lásce 

dá přesně tolik, kolik pro svou práci budou potřebovat. Dělal to a dělá ještě i dnes prostřednictvím dárců, 

dobrodinců a mecenášů z celého světa. 

Pro mnohé lidi byla důvěra Matky Terezy v Boží prozřetelnost těžko pochopitelná. Ona byla pevně 

přesvědčena, že Boží prozřetelnost pro ni vždy obstará vše nezbytné. Pomohl mi to pochopit jeden příběh: Jednou 

se na Matku Terezu přišel podívat prezident jakési mezinárodní společnosti, aby jí nabídl pozemek v Bombaji. 

Dříve než jí ale tuto nabídku předložil, profesionálním tónem se zeptal: „Matko Terezo, jak pracujete se svým 

rozpočtem?“ 

Matka Tereza odpověděla protiotázkou: „Kdože vás sem poslal?“ 

On nato: „V nitru jsem pocítil potřebu, abych sem přišel.“ Matka Tereza se na něho usmála: „Přicházejí i jiní 

lidé, aby mě viděli, a všichni mi odpovídají stejně. Je jasné, že vás i všechny ostatní poslal Bůh a vy všichni se 

staráte o naše materiální potřeby. Je to Boží milost, která pohnula i vámi. Vy jste můj rozpočet. Kdyby sestry zcela 

nedůvěřovaly Boží prozřetelnosti, musely by si zoufat nad zodpovědností za tisíce a tisíce nemocných, umírajících, 

hladových a za malé děti. Proč jsou však vidět pořád usměvavé? Protože žijí podle láskyplného Božího vedení.“ 

pokračování příště 
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