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Měsíc Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

 

U každého rozhoduje o věčnosti konec 

jeho života. Sv. Pavel začal zle – Jidáš dobře – 

ale konec rozhodl. Proto je nejdůležitější otázka: 

„Jak si svůj konec života zajistit, abych obstál?“ 

Láska a Moudrost Božského Srdce Ježíšova nám 

nabízí i toto „Veliké zaslíbení!“, které řekl 

sv. Markétě Alacogue: „V nesmírném 

milosrdenství svého Srdce slibuji tobě, 

že všemohoucí láska moje dá milost kajícného 

skonání všem těm, kteří po devět měsíců po sobě 

pokaždé v první pátek půjdou k sv. přijímání. Ti 

nezemřou v nemilosti bez svátostí, neboť mé 

božské Srdce bude jim bezpečným útočištěm 

v této poslední chvíli.“ V jedenáctém přislíbení 

praví Pán Ježíš sv. Markétě: „Jména těch, kteří 

tuto úctu k mému Srdci podporují, budou zapsána 

v mém Srdci a nikdy z něho nevymizí.“ Nenech 

si tuto příležitost ujít a učiň pro rozšíření 

známosti a úcty k Božskému Srdci, co je v tvých 

silách a doufej, že i tvoje jméno zapíše Pán Ježíš 

do svého Srdce. Ať se nám to podaří! 

 

k tomu vám žehná P. Petr Dolák 

 

 

 

 

 

1. červen  památka sv. Justina, mučedníka 

2. červen  sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

3. červen  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

4. červen  památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

5. červen 10. neděle v mezidobí 

6. červen  sv. Pavlíny, panny a mučednice 

9. červen  sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 

11. červen  památka sv. Barnabáše, apoštola 

12. červen  11. neděle v mezidobí 

13. červen  památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele 

církve 

15. červen  sv. Víta, mučedníka 

18. červen  sobotní památka Panny Marie 

19. červen  12. neděle v mezidobí 

21. červen  památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

22. červen  sv. Paulína Nolánského, biskupa 

24. červen  slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

25. červen  sobotní památka Panny Marie 

26. červen  13. neděle v mezidobí 

27. červen  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele 

církve 

28. červen  památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

29. červen  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

30. červen  svátek Výročí posvěcení katedrály 
.  

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii na titulní 

stránce je svatostánek 

z klášterního kostela 

v Paray-le-Monial, 

ve kterém spočívají 

ostatky sv. Markéty  

Marie Alacoque. 
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NAVŠTĚVOVAT VĚZNĚ A TRPĚLIVĚ 

SNÁŠET OBTÍŽNÉ LIDI 

 

NAVŠTĚVOVAT VĚZNĚ 

Nechme spočinout náš pohled na Kristu: Pán země byl zajat v noci před svým ukřižováním. Kolik trpkých 

hodin musel Ježíš prožít! Uvězněním ho zbavili svobody: čekání na soud a zcela nespravedlivé a hanebné 

odsouzení. Paradoxně, tento Zajatec s velkým počátečním písmenem, všemi opovrhován, nás v naprosté svobodě 

osvobozoval od hříchu a tímto služebným úkonem nepohrdl, protože je to Syn Boží, bratr všech lidí. 

Kdo je zbaven svobody, musí být posilován nadějí. Proto papežové, 

i papež František, příležitostně navštěvují vězně a předávají jim slova útěchy, 

zvou je, aby toto údobí svého  života využili a otevřeli se Bohu. „Když Ježíš 

vstoupí do života člověka – řekl papež František v jednom vězení v Bolívii –, 

není už zakotven ve své minulosti, ale začíná se dívat na přítomnost jiným 

způsobem, s jinou nadějí. Začíná se dívat na sebe a svou skutečnost jinýma 

očima. Není už fixován na to, co se stalo, ale je schopen pláče, díky kterému 

objevuje sílu k novému začátku.“ Navštívit vězně nebo jim pomoci se zařadit 

do společnosti znamená sloužit těm, kdo byli od společnosti odloučeni. 

Jak krásnou práci mohou vykonat ti, kdo pracují nebo spolupracují na tomto 

úkolu! Zvláště když se starají o ty, kdo jsou uvěznění z náboženských 

důvodů, což je i v dnešní době častý případ. 

Mysleme také na ty, kdo jsou vězni ne ve věznicích kamenných, ale 

za mřížemi jiného druhu: v alkoholu, pornografii, drogách nebo jiných 

neřestech, jež zotročují duši a vrhají ji do propasti. 

Přinášejme těmto lidem naši blízkost, naše pochopení a radu, a hlavně naši modlitbu. Připomínejme jim, 

že Bůh nikomu neodepře svou pomoc, že žádné ze svých dětí neopustí. Všem nabízí nové příležitosti, vždy,  

až do poslední chvíle našeho života. 

Ve třicátých letech minulého století docházel v Madridu svatý Josemaría Escrivá příležitostně 

do vzorového vězení. Bylo tam několik mladých lidí uvězněných výlučně z politických důvodů, o které se 

duchovně staral. Oblečený v sutaně, v časech, kdy kněží byli běžným terčem napadení, a pomáhal jim v modlitbě a 

povzbuzoval je k tomu, aby využívali čas, studovali jazyky nebo si opakovali katechismus. Dokonce je i vybízel, 

aby se při tomto praktikování lásky nezdráhali si zahrát fotbal s vězni opačných protikřesťanských názorů a aby se 

tak z tohoto sportovního přátelství vybudoval vzájemný respekt. Svatý Josemaría věděl, že věznice, fyzické nebo 

morální, se mohou stát místem setkání s Kristem, místem hluboké konverze. Proto doporučoval nám, věřícím 

prelatury, abychom při vykonávání tohoto úkolu nezapomínali na jeho křesťanský a bratrský rozměr. Pokud my 

křesťané budeme přinášet na tato místa balzám Božího milosrdenství, zakusí mnozí z uvězněných opravdové 

osvobození: vědomí, že jsou Božími dětmi a tudíž bezpodmínečně milováni a zároveň pod ochranou naší Matky 

Panny Marie. 

Navštěvovat vězně, kteří jsou potrestáni za nějaký špatný čin, je náročné. Existuje pastorace vězňů a 

nemocných. Někdy si vězeň teprve ve vězení uvědomí, že nevedl dobrý život. Když je nablízku někdo, kdo ho 

vyzve ke smíření s Bohem, může se takový trestanec i obrátit. 

Někteří kněží, sami zavření z politických důvodů v době totality, ví, 

jak to mezi vězni chodí a mohou je přivést ke změně života. „Pane, 

jestli mě zas líznou, dej, ať sedím s Frantou Líznou“ (František 

Lízna je kněz, který se věnuje vězňům), tak nějak to vyjádřil básník 

Jirous – zvaný „Magor“. Vězni či vězeňkyně mohou pak díky 

někomu, kdo jim pomohl a dodal naději, vidět život jinak, přijmout 

ve vězení křest či biřmování, jak vidíme třeba v některých věznicích.  
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P. Bartoň, kněz a kapucín, vypravuje svůj zážitek z vězení, kam docházel za těmi vězni, kteří byli 

odsouzeni na smrt. Jeho náročným úkolem bylo pokusit se o to, aby se odsouzenec smířil se svou situací a přijal ji 

tak, jak nastala, a smířil se s Bohem. Ráno pak kapucín Bernard ještě vyprovázel odsouzence na místo popravy. 

Tentokrát měl odsouzený vězeň povolení, že ho ještě mohla navštívit jeho manželka. Když přišla, seděli spolu 

po celou dobu návštěvy, drželi se za ruce a nic neříkali, mlčeli a vnímali svou přítomnost i vzájemnou lásku. Slova 

byla zbytečná. P. Bernard uvádí tento příklad jako určitý druh modlitby. Jsme s Pánem Bohem, nic neříkáme, 

protože Bůh všechno ví, jen vnímáme Boží přítomnost a vzájemnou lásku. To je hluboká modlitba, ona hlubina 

duchovního života, modlitba srdcem. Bolest těch manželů, kteří se tam ve vězení před popravou loučili, připomíná 

bolest Matky pod křížem Syna. 

Otázky: Jaké jsou formy vězení? Byl jsi navštívit někoho ve vězení? Jak jsi to prožíval? 

 

TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽNÉ LIDI 

Být trpělivý znamená umožnit druhým nebýt dokonalí. 

  

Všichni se musíme započítat do počtu „obtížných osob“, přirozeně někdo více, někdo méně. Tento podnět 

je prospěšný pro všechny. A všichni se musíme učit ctnosti snášenlivosti. Pouze osvícenská naivita – určená 

k rychlé deziluzi – by nás mohla přivést k myšlence, že lidé jsou od narození sympatičtí. Jako obvykle křesťanství 

je v těchto věcech pozornější. Nikoli proto, že bychom byli dobří a k pomilování, musíme přát dobro druhým, 

ale proto, že dobrý je Bůh, který z lásky stvořil všechny, nás i druhé. Bylo by zajímavé, i když poněkud riskantní, 

sestavit seznam, alespoň pro kategorii „obtížná osoba“. Řekněme jen, že se zde nacházejí také často lidé úctyhodní. 

Například ti, kteří mají výjimečnou horlivost a neberou na vědomí, že i když se neděje nic zlého, ani dobro 

nekonají všichni a ve všem. Např. novinář, který si musí vydělávat na chléb, a někdy, aby si vydělal, snaží se říkat 

nikoli to, co ho nutká, aby řekl, nýbrž to, co se zdá být výhodnější a jako zpráva zajímavější. To, co je 

nejdůležitější, je, abychom si byli vědomi, že jsme všichni z toho či onoho důvodu nudní a otravní pro naše bližní. 

Jinak dokud nevstoupíme do nebeského království, nikdo z nás není osvobozen od nutnosti mít trpělivost. Právě 

návyk trpělivosti může křesťanská komunita nabídnout lidstvu. Podle slavné Newmanovy definice je džentlmen 

ten, kdo nikdy nezarmoutí druhého.  

Trpělivost je jako sloup, který podpírá život. 

K úspěšnému životu nám pomáhá množství dobrých 

návyků, tj. ctností. Trpělivost je jednou z velmi důležitých 

ctností. Nespadne nám jen tak do klína, musíme o ni 

usilovat. Je darem a posláním zároveň. „Trpělivost“ se 

řecky řekne „hypomone“. To vlastně znamená: zůstat 

vespod, něco nést, snést, vydržet, odolat. Latinský výraz 

pro trpělivost, „patientia“, souvisí se slovem „pati“, 

což znamená „trpět“. 

Trpělivost znamená, že snáším někoho druhého s jeho chybami a slabostmi. To mi často připadá těžké. 

A znamená to utrpení. Trpím kvůli někomu druhému, ale přesto stojím na jeho straně. Nemám proti němu námitek. 

Přijímám ho takového, jaký je. Trpělivost je především ctností soužití. Aby se společenství dařilo, je potřeba 

trpělivosti. Aby lidé spolu dokázali žít v míru, potřebují trpělivost. 

Lidé ve vysokém věku už nejsou schopni nějak zásadně se výrazně měnit. Musí se navzájem přijímat 

takoví, jací jsou. Také od těch mladších v rodině to vyžaduje trpělivost. Třeba byl otec vždy příkladem disciplíny. 

Nyní najednou ve všem polevil. Jeho stolovací návyky jsou ty tam. Kritika ho však bude jen zraňovat. Trpělivost 

druhého podepírá. Cítí naši podporu a účast. Nemusí se stydět za své slabosti. Uprostřed své neschopnosti cítí 

oporu a bezpečí. 

Podstatným aspektem trpělivosti je nechat věci být tak, jak jsou, aniž bychom je hodnotili. Být trpělivý 

znamená souhlasit, že něco smí být takové, jaké to je. Trpělivý člověk snáší i sám sebe takového, jaký je. Dovoluje 

si mít nálady a chyby. Přestal cokoli posuzovat a zakazovat. 
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Trpělivost v bibli: Láska je trpělivá... (1 Kor 13,4); Trpělivostí zachráníte svou duši (Lk 21, 19); Ovoce 

Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Gal 5,25); 

V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí... (Řím 12, 12); Jako od Boha vyvolení, svatí a 

milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si 

odpouštějte. (Kol 3,12-17); Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to 

očekáváme. (Řím 8,24n) aj. 

sestavil P. Vilém Pavlíček 

 

 

 

  

  



 Strana 6  Tam&Tam – číslo 6, ročník 7, červen 2016 

 

Protože svatí Petr a Pavel slaví na konci června společný 

svátek, jsou tentokrát připraveny dopisy pro ně oba… 

 

ŠIMON, SYN JANŮV, ZVANÝ PETR 
 

V městě Šumbarku, 

v osmém roce panování Václava z Hrádečku 

Petře, 

chtěl bych Ti napsat o tom, že jsem konečně pochopil, proč právě Tebe vybral Ježíš za svého náměstka. 

Dlouhá léta jsem přemýšlel, čím ses tolik odlišoval od ostatních apoštolů. Nebyl jsi totiž nejschopnější ze všech 

kandidátů (tím byl bezesporu zrádce Jidáš), ani nejoblíbenějším (tím byl mladíček Jan). Byl jsi povolán jako jeden 

z prvních, a tak se nabízí představa klasického služebního postupu podle počtu „odpracovaných“ let. Ježíš však 

používá jiná kritéria než šéfové světských podniků a mnohá jeho rozhodnutí zůstávají zahalena rouškou tajemství.  

Z evangelních zpráv je zřejmé, že ses mezi svými druhy těšil přirozené autoritě. Působil jsi jako mluvčí 

ostatních a také jsi s Kristem rozmlouval nejčastěji. Nezlob se, ale většina z toho, co jsi říkal, byly hlouposti, za 

které Tě Tvůj Mistr právem káral. A když jsi konečně promluvil moudře, ihned zdůrazňoval, že se tak děje 

prostřednictvím Otcova Ducha. Ani Tvá prostořekost tedy nemohla být důvodem Ježíšovy volby. 

 Evangelia i Skutky Tě líčí jako muže činu.  Konal jsi rychle (chtělo by se říct zbrkle), neuvažoval jsi 

o následcích svých činů. Rozhodoval ses v afektu, nikdy po zralé úvaze. Nebyl jsi přitom připraven ani ochoten 

převzít odpovědnost za důsledky svých neuvážených rozhodnutí.  Nesplňoval jsi tedy ani ta nejzákladnější kritéria  

pro výkon jakékoliv řídící funkce. A přesto právě tato Tvoje vlastnost byla pro Ježíše rozhodující. 

 Nikdy nezapomněl na to, že ses mu vydal v ústrety po vlnách Genezaretského jezera, ani na to, jak jsi 

v Getsemanské zahradě usekl ucho Malchovi. Bezprostředně po těchto chvilkových projevech odvahy sice 

následovaly hodiny plné zbabělosti – ty však Ježíš při svém účtování nepočítá. On zná dobře ustrašená lidská srdce 

a je vděčný za sebemenší náznak zmužilosti. 

 A právě pro ony vteřiny zoufalé odvahy, kdy v Tobě zvítězil hlas srdce nad hlasem rozumu, Tě Ježíš 

pověřil úřadem nejvyšším. Nikdo jiný z apoštolů se totiž podobných bláznovství nedopouštěl. Ani já tak nečiním. 

Vím dobře, že po vodě chodit nelze a proti přesile vojáků nic nezmohu. A právem se obávám, že jednou může mé 

počínání být shledáno příliš racionálním a budu Správcem hostiny vykázán z předních míst. Jenom doufám, 

že na mě ještě nějaké zbude vzadu. 

 

PAVEL Z TARSU, APOŠTOL NÁRODŮ 
 

V městě Šumbarku, 

v osmém roce panování Václava z Hrádečku 

Pavle, 

         napsal jsi pro nás řadu listů, které si s vděčností pročítáme do dnešních časů. Nashromáždil jsi v nich tolik 

myšlenek, že se jimi budeme zaobírat po zbytek svých dní, aniž bychom jim zcela porozuměli. Můj dopis proto 

nemůže být reakcí v partnerském dialogu, nýbrž jen zdvořilým poděkováním za Tvé nezměrné úsilí a stejně velkou 

lásku. 

Nikdy mě nepřestane fascinovat ta událost u Damašku, která stála na samém počátku Tvého apoštolského 

působení.  Živě si představuji, jak ležíš v prachu, oslepen a ohlušen, a rozmlouváš s tím, jehož učení (a učedníky) 

s takovým nasazením pronásleduješ. Jeho slova mění Tvůj život a Ty sám se stáváš stoupencem a zvěstovatelem 

nového učení lásky. Sotva se vzpamatuješ z tohoto setkání, jehož intenzita Tě málem zahubila, musíš čelit útokům 

svých někdejších i nynějších soukmenovců. Jedni Tě viní ze zrady, druzí Ti dosud – a nelze se jim příliš divit – 

nevěří. Nedbáš toho, zahazuješ celou minulost a plně se odevzdáváš přítomnosti.  

Často si říkám, že mám s Tebou společného víc než jméno. Jsem hrdý na své vzdělání, rád vítězím 

v různých půtkách, a kompenzuji tak nevelký vzrůst. Horlivě hlásám své přesvědčení a mnohdy bojuji s tím, 

co vlastně vůbec neznám. Ale to nejsou mé nejhorší omyly. Nejvíce jsem se mýlil, když jsem se bláhově domníval, 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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že znám Krista. Dnes zjišťuji, že se i v tomto ohledu podobám Tobě – před obrácením. Tvá slova – a především 

Tvé skutky – mě usvědčují z neopodstatněné pýchy, liknavosti, lenosti a zejména z nedostatku lásky. Člověk, který 

se s Kristem skutečně setkal, nemůže zůstat stejný jako dřív, musí se od základů změnit. A to je přesně to, čeho se 

bojím.  

Chtě nechtě musím přiznat hořkou pravdu; potřebuji obrácení stejně jako všichni, kterým jsi adresoval své 

listy. A stále jasněji si uvědomuji, že se nemohu vyhnout témuž procesu, jaký jsi byl nucen podstoupit Ty. Také já 

musím být svržen do prachu, abych přestal na ostatní shlížet svrchu.  Abych poznal vlastní slabost a nemohoucnost. 

Jako Ty a jako Kristus sám, když opakovaně klesal pod křížem. Musím ztratit zrak, který mne tolik váže k věcem 

tohoto světa. Musím v tomto smrti podobném stavu setrvat po tři dny – jako Ty i Kristus před svým 

zmrtvýchvstáním - abych jednou provždy umřel hříchu a zrodil se do království lásky. 

Tuším, že to bude bolet a že nemohu doufat v pochopení ze strany světa ani svých spolubratří, zároveň 

však vím, že je to nezbytné a že to bude stát za to.  Změna smýšlení pak pro mě bude stejně snadná jako změna 

jediného písmena ve jméně. 

Pavel Obluk 

 

 

 
 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 

 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V červnu se sejdeme 

ve čtvrtek 14. a 28. června. 

 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.  

 Pohádka Zlatovláska – zahrají ji rodiče a děti scházející se na programu Sedmikrásek v rámci farní pouti 

26. června 

 Předprázdninové posezení pro rodiče a předškolní děti – 31. června od 9.30 na farním středisku. Atrakce 

pro děti zajištěny, grilování místo oběda také. Příspěvek na občerstvení a program 30 Kč/osoba. 

 Burza dětského oblečení – 12. června po 9. mši svaté v chodbě farního střediska. Pro zájemce o dodání 

dětského oblečení více info na tel 731 402 395. 
 

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.  

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

úterý od 9.00; Červen inspirovaný pohádkami Františka Hrubína. 

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

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY 

 V rámci projektu Noc kostelů v  pátek 10. června – dopolední interaktivní program pro školy s názvem 

„Skutky milosrdenství aneb Kdo nám v našem kostele napovídá“. Délka programu – 45 min určený pro děti  

2. – 9. třídy ZŠ. Program nabídneme od 8.30 do 12:00 v římskokatolickém kostele sv. Jana Křtitele. Rezervace 

na tel. 731 402 395.  
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P. SLAWOMIR SULOWSKI 

 
 

V minulých číslech našeho TamTamu jsme vám postupně představili všechny 

spolupracovníky našeho otce děkana Slawomira Sulowského. Ptali jsme se jich, 

co tvoří jejich náplň práce, jaké jsou jejich kompetence, jak se jim pracuje, jak 

se jim daří (či nedaří ). Dnes se však budeme ptát z „opačného pólu“  

a do křesla pro hosta posadíme samotného otce Slávka, aby nám on sám řekl, 

jak se přímo jemu spolupracuje se všemi těmi, kteří patří do jeho „týmu“. 

 

Určitě všechny zajímá, kdo ze všech spolupracovníků patří k těm nejbližším? 

K mým nejbližším spolupracovníkům patří především všichni kněží děkanátu. 

Sice s nimi nebyl aktuální rozhovor, ale samozřejmě jsou to oni, s kterými se 

pravidelně scházím na děkanských schůzích a úzce s nimi spolupracuji. 

Se všemi mám hezké vztahy, jsou ochotní, když od nich něco potřebuji, věnují 

se horlivě svým farnostem. Vycházím s nimi velice dobře. Každý z nich má 

ve svých farnostech jiné podmínky – někteří pracují v živých farnostech, jiní 

v méně živých… Ale všichni pro své farnosti dělají mnoho. Moc si jich za jejich 

práci vážím.  

Dříve bylo o hodně více věřících a o hodně méně spolupracovníků, je jich opravdu potřeba tolik ? 

Nemyslím si, že dříve bylo méně spolupracovníků. Bylo to ale jiné. Zvládalo se to více na dobrovolnické bázi 

 a na chod farnosti stačila mnohdy hospodyňka s varhaníkem… ☺. Dnes je úplně jiná situace. I když je věřících 

méně, neznamená to, že má kněz méně práce. Navíc v mnoha oblastech se vyžaduje jistá odbornost. Účetní se musí 

vyznat v podvojném účetnictví, paragrafech, daňových přiznáních a pojištění, technický administrátor zase musí 

zvládnout řadu administrativních záležitosti, dostat se do problematiky restitucí či umět vyřídit dotaci nebo 

stavební povolení. Kněží sice vyučují náboženství, ale vítají pomoc katechetů, kteří mají katechetické kurzy 

či pedagogické vzdělání a s dětmi to umí. Centrum pro rodinu může nabízet programy pro rodinu, pastorační 

asistent v Charitě péči nejen v sociální oblasti, ale i v té pastorační a duchovní, podobně jako nemocniční kaplan. Je 

toho opravdu hodně a není možné, aby takovou šíři odbornosti zastal jeden člověk. A je to také dobře. Kněz není 

superman, který zvládne všechno. Neměl by se snad 

také někdy modlit…?  

Co byste vyzvedl u každé pracovní pozice těchto 

spolupracovníků? 

K mým přímým spolupracovníkům patří technický 

administrátor David Vašata a pastorační asistent 

Jaroslav Veselý. Ti pracují přímo na faře a jsem 

s nimi v každodenním kontaktu. Technický 

administrátor byl dříve spíše člověk, který se 

věnoval údržbářským věcem. Opravoval, co bylo 

potřeba, vypomohl při různých úpravách kostela či 

venkovních prostor. Tak to bylo nastavené kdysi, 

když se s touto pozicí začínalo. Bylo to ale spíše 

nepochopení jeho úkolu. V současné době se 

od tohoto chápání – i na přání otce arcibiskupa – 

ustupuje. Pomoc tohoto typu by měla ležet spíše na 

dobrovolnících a technický administrátor by se měl 

věnovat jiným věcem. Měl by spolupracovat 
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s úřady, s památkáři, nově se věnovat restitucím, administrativní stránce oprav, bezpečnostnímu zabezpečení 

objektů, pachtovním smlouvám, dotacím a všeobecně administrativě. Měl by rovněž zajišťovat revize, 

komunikovat s elektrárnou, plynárnou aj. Jsou to mnohdy drobnosti, které nejsou vidět, ale berou spoustu času. 

Všechny patří do náplně jeho práce a jsou velmi důležité. Na to vše já nemám čas, energii ani trpělivost... 

Jarek mi je naopak k ruce ve všem, co se týká přípravy liturgie - jak v kostele, tak jinde. Jsou to mnohé drobnosti, 

ve kterých je však velmi potřebný. Rovněž vypomáhá jako akolyta při návštěvách nemocných v nemocnici či 

doma. Stará se o vedení kanceláře, vystavování všelijakých potvrzení pro křty či svatby, komunikuje s městskou 

matrikou. Oba dva jsou pro mě důležitými spolupracovníky. Podobně jako paní Ponížilová, která je pravou rukou 

otce Milana a pracuje hlavně v jeho farnostech. Ovšem tito pastorační pomocníci nejsou oficiálně započítáni mezi 

spolupracovníky děkana. Jsou to farní pastorační asistenti. Přesto Jarek vypomáhá i jinde, třeba ve Starém Městě či 

v Bludově.  

Další osobou, s kterou jsem v úzkém kontaktu, je účetní. Sice pracuje z domu, ale jsme v každodenním spojení –

díky elektronické komunikaci. Tu využíváme ke sdílení dokumentů či k domluvě mailem. Zároveň jsme 

i v telefonickém spojení, a když je potřeba, setkáme se i osobně. Ještě když bylo jednoduché účetnictví, byl jsem si 

schopný mnoho věcí dělat sám, ale nyní je třeba, aby se účetnictví věnovala osoba odborně zaměřená, která umí 

pracovat se složitým účetním programem a orientuje se v mnoha oblastech zákoníku práce či ve finančních 

pravidlech. Rovněž musí komunikovat se sociálkou, pracovním úřadem, finančním úřadem, připravit podklady 

pro vyúčtování dotací a mnoho dalšího papírování. S Mirkou Večeřovou, která práci děkanátní účetní vykonává, 

je skvělá spolupráce. Bez dobré účetní to dnes vůbec nejde. A jsem rád, že takovou mám.  

Ostatní spolupracovníci mají své působiště mimo faru. Např. nemocniční kaplanka pracuje v šumperské nemocnici. 

I přesto, že do nemocnice jezdíme pravidelně navštěvovat nemocné, je právě ona neocenitelnou osobou, která 

zajišťuje takový mezistupeň pro návrat nemocného k Bohu. Mnohdy, když nemocný vidí kněze, má různé 

předsudky. Často se zalekne a myslí si, že je to nějaké znamení, že už asi musí umřít. Kaplanka umí s pacienty 

komunikovat na jiné úrovni, postupně se s nimi sbližuje a odbourává jejich obavy. Důležité je mnohdy promluvit i 

s rodinnými příslušníky, kteří často sami kněze k nemocnému nechtějí zavolat. Zásluhou kaplanky tyto své obavy 

však mnohdy překonají a jsou pak všichni vděčni, že se na duchovní dimenzi člověka nezapomnělo. Od té doby, 

co v nemocnici nemocniční kaplanka Lenka Topolanová působí, navštěvujeme třikrát více nemocných. Je to služba 

důležitá a jsem rád, že ji v Šumperku máme.  

Pastorační asistentka Charity Šumperk – 

Zuzana Nedvědová – patří rovněž 

ke spolupracovníkům děkana. Svou práci 

vykonává od září minulého roku. Své pracovní 

působiště má přímo na Charitě a náplň práce 

pastoračního asistenta tvoří větší část jejího 

úvazku. Jedná se o přímou péči 

určenou  uživatelům, jako jsou rozhovory, 

modlitby, doprovod při mši svaté, zajištění 

kontaktu s knězem, když někdo umírá nebo 

když chce zaopatřit, aj. Cílem je, aby Charita 

měla kromě sociálního rozměru i rozměr 

duchovní, aby byl pastorační asistent také 

takovým styčným důstojníkem s farností. I tato 

pozice má svoje opodstatnění a jsem za ni rád.  

Centrum pro rodinu dává dohromady lidi, které 

bych já dohromady nikdy nedal. Kromě 

pastoračních programů má ve své nabídce 
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programy tvořivé či vzdělávací a určitě 

nezapomíná na rodiče a děti. Pravidelně je 

v kontaktu se svým „nadřízeným“ Centrem 

pro rodinný život v Olomouci, kde kromě 

jiného získává podněty pro své programy. 

Z podnětu olomouckého centra – a 

v souladu s doporučením otce arcibiskupa – 

už několik let funguje v našem děkanátu 

příprava snoubenců na manželství, kterou 

kromě samotných kněží zajišťují laické 

manželské páry. Koordinaci přípravy 

snoubenců i samotné lektorství mají na 

starosti hlavně manželé Heiserovi, dalšími 

lektory jsou rovněž manželé Sovadinovi a 

Černí, nově pak i manželé Klíčovi, za což 

jim patří velké díky.  

Novinkou v nabídce Centra pro rodinný 

život v Olomouci je vzdělávací cyklus Animaro, který vznikl na přání otce arcibiskupa, jenž si přeje, aby v diecézi 

působily manželské páry, které se budou věnovat pastoraci, formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen 

ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je tedy připravit 

manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin. Kurz začne od září 

2016. Rád bych všechny k účasti na tomto kurzu povzbudil. Bylo by skvělé, kdyby se více manželů chtělo stát 

animátory pastorace rodin. Přihlášky ke kurzu získáte na faře a více se dozvíte na stránkách Centra pro rodinu. 

Přemýšlejte o tom, přijďte se poptat. Budu rád. 

K další spolupracovníkům děkana patří i katecheté a hlavně vedoucí katechetů Marie Sovadinová. Ta se pravidelně 

účastní různých diecézních setkání či programů katechetického centra v Olomouci a vše zprostředkovává nám 

v děkanátu. Nemůžeme žít jen podle svého – my tady v Šumperku, ale snažit se být součástí celé diecéze, získávat 

podněty a vzdělávat se. Proto je dobré, že se zástupce katechetů těchto nabídek účastní. Všem katechetům bych 

chtěl pak poděkovat za službu – kromě pravidelné výuky náboženství organizují další katechetické programy, jako 

jsou vánoční divadla, velikonoční programy, společné prožití prázdninových dní, duchovní obnovy, výlety aj. Jste 

perfektní.  

To jsou tedy všichni spolupracovníci?  

Ještě k nim patří František Klíč, který je rovněž pastoračním asistentem našeho děkanátu. Ale o něm se dozvíme 

více v dalším čísle časopisu. To už bude mít po jáhenském svěcení, které přijme 18. června v katedrále sv. Václava 

v Olomouci, a bude jistě potom plný dojmů. A bude to i příležitost se jej zeptat na mnoho dalších věcí. Srdečně 

všechny zvu na tuto slavnost, zvláště pak rapotínské farníky, kteří ho dobře znají. 

A jak vycházíte s otcem Vilémem, kaplanem šumperské farnosti?  

Jsem rád, že konečně skončilo roční střídání kaplanů, které bylo dříve pro šumperský děkanát obvyklé. I otec 

Vilém u nás zůstane i další rok. Zatím se to řídilo zvláštní geometrickou řadou – můj první kaplan (Vladimír 

Jesenský) zde byl jeden rok, ten druhý (Pavel Zaczyk) dva, třetí (Petr Káňa) tři roky a uvidíme, zda bude platit 

pro otce Viléma, že ten čtvrtý bude ve farnosti roky čtyři… ☺. Každý kaplan byl jiný, měl svou sobě vlastní 

povahu a jiné způsoby práce – ne jeden lepší, a druhý horší – ale jiné. Otec Vilém je velmi schopný a akční – vše 

zařídí, hned vše řekne na rovinu… Někdy to způsobí malé „turbulence“, ale nakonec je to dobře. (Umí to, 

co neumím já.) Je velmi bezprostřední a nachází cestu k mnoha lidem, třeba skrze florbalové závodění. Pěkně 

pracuje s animátory mládeže a třeba předpokládaná malá účast mladých z děkanátu na světovém setkání mládeže 

s papežem v Krakově má ve výsledku neuvěřitelné číslo 43. Je to ale i vaše zásluha, protože jste je finančně 

podpořili. Ještě jednou vám za to děkuji.  
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A na závěr, jak byste zhodnotil sedm let svého pobytu v šumperském děkanátu? 

Samozřejmě jsou to jak klady, tak zápory… Nejsem akční typ, nějaký „pastorační buldozer“. Mám raději, když vše 

probíhá klidně a dělám to, na co mám. A vím, že na mnoho věci „nemám“... Jsem ale rád, že spousta lidí zde žije 

opravdově svoji víru. Děkuji jim za podnětné rozhovory s nimi, za jejich přítomnost a blízkost. Za ty, kteří se 

nebojí přicházet a upřímně řešit své životní situace. Mnohdy nemohu pomoci, ale děkuji za důvěru. Děkuji 

za všechny spolupracovníky, také ty „neoficiální“. Je jich celá řada. Ať jsou to akolyté či farní rady, kostelníci či 

zpěváci, ti, kteří pravidelně uklízejí, anebo ti, kteří přijdou jen tak občas něco pomoci. A také Tomáši Havlíčkovi, 

který se obětavě ujal redaktorské práce v našem Tam&Tamu a má s námi velkou trpělivost, stejně jako jeho 

manželce Alence, která nám vytrvale dělá korekturu… Pán Bůh zaplať všem. Je vás hodně a nelze všechny 

vyjmenovat. Po ochotných a pracovitých lidech je ale vždycky poptávka. Nebojte se proto zapojit dle svých 

možností. A rád bych poděkoval nejen mým vlastním spolupracovníkům, ale všem, kteří jakkoliv pomáháte kněžím 

v děkanátu!  

Nakonec bych chtěl předeslat, že po velkých prázdninách je v plánu, na přání otce arcibiskupa, setkání 

„oficiálních“ spolupracovníků děkana s pastoračními a ekonomickými radami všech farností. Minulý rok tady byl 

on a představoval svou vizi fungování děkanátu. Teorie a praxe není však vždycky totéž, vše se utváří a 

zdokonaluje postupně. Proto je tu další setkání, teď už bez otce arcibiskupa. I když se může zdát, že mí 

spolupracovníci jsou důležití hlavně pro Šumperk, není tomu tak. Můžeme společně přemýšlet, jak s nimi 

spolupracovat i jinde, hlavně v pastorační oblasti. O termínu budete informováni. Přeji vám úspěšný červen (zvláště 

těm ve školách) a pak pěkné prázdniny.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

  

   

Svatojánské slavnosti ve Velkých Losinách 17. 6. – 19. 6. 2016 

 

pátek 17. 6. 2016, kostel sv. J. Křtitele  

17:00–18:00  mše svatá 

18:00–19:30  Bernardini, koncert chrámového sboru z Břidličné 

 

sobota 18. 6. 2016 

prostor před kostelem a školou 

10:00 - 17:00  zábavné dopoledne a odpoledne pro děti i dospělé  

  Kolotoč, nafukovací skluzavka, autíčka, fotokoutek, malování na obličej,…  

  HONORATA + ROSÁCI – šermířská vystoupení  

  JARMARK – tvořivé dílničky, tradiční jarmark výrobků  

kostel sv. J. Křtitele 

17:00–18:00  poutní bohoslužba, poutní požehnání 

18:00–19:00  Polák Jiří, svědectví „Spravedlnost a Boží milosrdenství“ 

10:00–11:30, 12:30–14:00, 20:00–23:00  vyhlídka z kostelní věže   

 

neděle 19. 6., kostel sv. Jana Křtitele 

08:15–09:15  nedělní mše svatá 

Další program bude na plakátech. 
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OTEC FRANTIŠEK ELIÁŠ SLAVÍ 
 

Své jubileum (60 let života a 30 let kněžství) oslavil v sobotu 

21. 5. 2016 o. František Eliáš, děkan v Zábřehu. Do Šumperka 

nastoupil 18. 7. 1987 (vím to přesně, náš syn měl křtiny). Svojí ohleduplností si získal brzy své představené. 

V Šumperku byl tehdy děkanem o. Heřman Rakowski a v pohnutých dobách totality měl o mladého kaplana strach. 

Proto udělali úmluvu, že se bude večer vracet vždy v určitou hodinu. Ve Velkých  Losinách, kam přešel po roce 

svého působení v Šumperku, působil starý kněz, P. František Fiala. Jeho budila noční sprcha. Domluvili se tedy, 

že tedy sprchování bude ráno.  

Ráda vzpomínám na večerní sobotní adorace v kostele v Losinách, kam jsme tehdy s mužem na střídačku 

jezdívali, na setkávání společenství manželů, které založil. Posunovalo mě to blíž k Pánu. Byla jsem na mateřské 

dovolené a s kamarádkou Zdiškou a našimi dětmi jsme jezdívaly pravidelně ve čtvrtky do Losin na mše sv. Když 

O. František viděl, že je v kostele 6 malých dětí, pohotově zareagoval a měli jsme mše svaté pro děti. Lituji každé 

mše sv., na které jsem 

tehdy s dětmi nebyla. 

O. František působil i 

v Novém Malíně. 

Na začátku devadesátých 

let minulého století přešel 

do Zábřeha a působí tam 

dodnes. Přeji mu (určitě i 

za mnohé farníky) 

hojnost darů Ducha 

svatého, hodně síly 

ke zvládání všeho, co má 

svěřeno, a radost i humor 

ať ho provází až do smrti! 

Dana Ponížilová 

 

 

Z

Zleva P. Vojtěch Šíma kazatel- krajan, P. Lev (Pavel), rodný bratr P. Františka, 

P. Petr, druhý rodný bratr, P. Milan Palkovič 

                         

 

POUŤ K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI 
 

V klidném prostředí kapličky Nejsvětější 

Trojice nad Maršíkovem se odpoledne o svátku 

Nejsvětější Trojice sešli už tradičně farníci několika 

farností: ze Sobotína, Velkých Losin, Rapotína, 

Vernířovic i Lesnice, aby v tichu mezi stromy uctili 

Nejsvětější Trojici. Celebroval otec Vilém 

ze Šumperka, zpěvy nás doprovodila schola z Velkých 

Losin. 

 Dana Ponížilová  
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PAVLÍNA ŘÍMSKÁ 
(*?, Řím – † r. 302, Řím) 

 

 

Svatá Pavlína žila ve 2. století n. l. v Římě, kde byla spolu 

se svou rodinou umučena během pronásledování křesťanů za císaře 

Diokleciána. V římsko-katolické církvi je uctívána jako svatá panna 

a mučednice a její památka je v liturgickém kalendáři připomínána 

6. června. Pavlína bývá zastoupena mezi patrony proti moru, 

patrony města Olomouce a olomoucké arcidiecéze. Je vyobrazena 

jako mladá žena ve světském oděvu s nepokrytou hlavou, jejími 

atributy jsou palma mučednice, kameny, kniha, hořící lampička, 

miska, meč, lebky a kostlivci. 

Svatá Pavlína žila za vlády císaře Diokleciána (asi 244 – 

313), který neblaze proslul intenzivním a krutým pronásledováním 

křesťanů. Její otec Artemisius byl římským žalářníkem, matka se 

jmenovala Candia.  

Pavlínu, údajně posedlou zlým duchem, vyléčil exorcista 

Petr a křesťanský kněz Marcellinus pak celou rodinu tajně pokřtil. 

S oběma muži se seznámil Artemisius při své práci žalářníka. 

Za císaře Diokleciána byli Marcellinus a Petr společně uvrženi do vězení, kde pomáhali spoluvězňům duchovně i 

hmotně. Svým jednáním obraceli pohany na víru a křesťany povzbuzovali ke statečnosti. Pro víru byli sťati. 

Význam těchto mučedníků podtrhává jejich zařazení do první eucharistické modlitby mše svaté. Svátek 

sv. Marcellina a Petra si církev připomíná 2. června, bývají označováni jako vězeňští misionáři, svou apoštolskou 

horlivostí ke spoluvězňům připomínají mnohé kněze z koncentračních táborů. 

Příslušnost ke komunitě křesťanů nemohla Pavlína a její rodiče dlouho tajit. Protože se odmítli vzdát své 

víry, na císařův rozkaz byl Artemius sťat a Pavlína spolu s matkou vhozeny do jámy a zasypány kamením. Těla 

stovek prvomučedníků byla pohřbena v římských katakombách a spočívala tam po staletí. Byla vyzvedávána 

postupně po Tridentském koncilu (1545-1563) a stala se jedním z atributů postupné rekatolizace zemí, odpadlých 

od katolické víry v 15. – 16. století. 

Roku 1622 papež Řehoř XV. daroval ostatky sv. Pavlíny generálovi řádu Tovaryšstva Ježíšova pateru 

Mutiu Vitelleschimu, který je věnoval jezuitské olomoucké koleji. Do Olomouce přinesl relikvie sv. Pavlíny jezuita 

Mikuláš Lancitius roku 1623 spolu s mnoha ostatky jiných světců, v případě sv. Pavlíny se jednalo o lebku, několik 

kostí a olejovou lampičku nalezenou v jejím hrobě. 

Roku 1623 se rozšířila v Olomouci morová epidemie, která si vyžádala přes 7000 obětí mezi místními 

obyvateli. Ve chvíli nejvyšší nouze se městská rada na podnět dómského arcijáhna Julia Caesara Gianniniho 

de Pisauro rozhodla uspořádat v neděli 8. října 1623 slavnostní veřejnou pobožnost a prosebné procesí s ostatky 

sv. Pavlíny a přislíbila světici, v případě, že vyslyší prosby za odvrácení nákazy, zřídit vlastní oltář.  

Téměř celé město v čele s kněžími se vydalo v průvodu z jezuitské koleje od kostela Panny Marie Sněžné 

do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyslyší modlitby lidu a vyprosí zažehnání nelítostně řádící epidemie 

moru. Když se tak opravdu stalo, městská rada jako vyjádření vděčnosti zvolila dne 23. října 1623 sv. Pavlínu 

za patronku města Olomouce. Olomoucký biskup a kardinál František Dietrichštejn (1599-1636) ji vřadil mezi 

spolupatronky katedrály.  

Památka svaté Pavlíny se v letech 1624-1687 slavila v Olomouci 6. června, od r. 1687 vždy čtvrtou 

a později, za Pia VI., pátou neděli po slavnosti seslání Ducha svatého. Nevíme, zda byla zpočátku procesí konána 

každoročně, s jistotou však byla světice vzývána a její ostatky v průvodu neseny v letech 1626, 1633, 1634, 1637, 

1675, 1680 a 1715. Největší průvod s ostatky sv. Pavlíny se konal právě v roce 1715 za pandemie moru, na který 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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ještě dnes upomínají dva morové sloupy – sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a sloup Panny Marie 

na Dolním náměstí. Svou morovou patronku Olomoučané často vzývali na pomoc a ochranu i v případech jiných 

ohrožení, její ostatky nosili na místo požáru, aby vyprosili jeho zastavení, či se k ní obraceli v obdobích sucha. 

Poslední velké prosebné procesí s ostatky světice se uskutečnilo v roce 1831 za odvrácení epidemie cholery. 

Průvod v krojích a historických kostýmech konšelů a šermířů ke cti patronky města svaté Pavlíny byl před 

několika lety obnoven a je nyní pořádán každoročně jako součást Svátků města Olomouce, které probíhají vždy 

na začátku června a jsou spojené s bohatým kulturním programem. 

Zázraky, které světice způsobila, se přirozeně odrážely v darech a uměleckých dílech jí věnovaných. 

Jedním z nejnákladnějších votivních darů je dodnes zachovaný relikviář, vzácná skříňka z ebenového dřeva, zlata a 

stříbra, v níž jsou uchovávány ostatky světice. Tento relikviář nechal v letech 1639-1640 v dílně olomouckého 

zlatníka Kryštofa Šimšického zhotovit vídeňský biskup, původně olomoucký kanovník, Filip Bedřich hrabě 

Breuner. Relikviář se skládá z velké prosklené pozlacené skříně, která má tři části. Ve dvou bočních částech 

spočívají ve zdobených truhlicích kosti světice. Uprostřed se nachází prosklený jednoposchoďový chrám se 

stříbrnou kopulí, ve kterém je uložena na hedvábné látce ozdobené krajkou lebka svaté Pavlíny obklopená 

pozlacenou svatozáří s korunou a kolem ní tzv. exvota - votivní dary věřících za přímluvu svaté Pavlíny. Pocházejí 

z různé doby, ze 17. až počátku 19. století. Svatá Pavlína měla těchto "darů" více, ale během stěhování ostatků se 

mnohé ztratily.  

V době švédské okupace Olomouce v letech 1642 až 1650, v obavě před drancováním, byl relikviář 

zakopán v jezuitské koleji a když byl po odchodu Švédů vyzvednut, dřevěné i stříbrné části relikviáře byly 

pohřbením natolik zničené, že schránka musela být v roce 1652 kompletně zrekonstruovaná. 

V první čtvrtině osmnáctého století byly další ostatky světice uloženy do dvou 

dřevěných a stříbrem zdobených truhlic a pro celou sestavu následně řezbáři 

vytvořili luxusní, bohatě řezbářsky vybavenou vitrínu, v níž byly relikvie 

uctívány v olomouckém jezuitském kostele Panny Marie Sněžné na oltáři 

v kapli svaté Pavlíny. Po zrušení jezuitského řádu na příkaz císaře Josefa II. 

A předání kostela vojenské posádce v r. 1786 byl relikviář s ostatky přenesen 

do olomoucké katedrály sv. Václava, kde je dodnes umístěn ve výstavních 

prostorách barokní krypty. 

Menší část ostatků se nachází rovněž v bazilice Navštívení Panny 

Marie na Svatém Kopečku a v olomouckém kostele sv. Mořice, kam byly 

patrně darovány při příležitosti vybudování oltáře sv. Pavlíny kolem r. 1719.  

Svatou Pavlínu nám připomíná i několik sakrálních staveb v okolí 

Olomouce. Kaple sv. Pavlíny byla v r. 1789 postavena uprostřed návsi 

v Července (dnes ulice Svatoplukova). Votivní barokní kaplička sv. Pavlíny se 

nachází v poli mezi Palonínem a Lošticemi; po morové epidemii v r. 1720 byla 

vybudována na pozemku hospodáře z č.p. 32 jako poděkování za dar života. 

Kaple sv. Pavlíny leží také poblíž hlavního vchodu uvnitř baziliky Navštívení 

Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.  

Socha svaté Pavlíny, patronky proti moru, je součástí morových sloupů 

v Litovli, Mohelnici, Vyškově i na Dolním náměstí v Olomouci. 

 

 

Modlitba ke sv. Pavlíně 

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty 

svaté Pavlíny, a dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými 

zásluhami. 

Anička Rozsívalová  
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Co proběhlo: 

 

 

Pěší pouť do Králík  
7. 5. 2016 

Šli jsme na pouť mladých do 
Králík. Přijali jsme pozvání z 
plakátu, uvítali jsme tu 
možnost a šli. Byli jsme 
ze Šumperka, z Bludova, z 
Nového Malína, z 
Hrabenova a kdoví odkud. 
A bylo to poprvé, podruhé, 
potřetí a nevím po kolikáté. 
Šli jsme tou poutní cestou, 
kterou vždy chodili a chodí 
poutníci. Každý se dvěma 
batůžky! Jeden, ten se 
svačinkou, a druhý 

(neviditelný) s modlitbami, prosbami, problémy, radostmi i plány. Šli jsme pohromadě, v zástupu i každý sám. 
Mladí utíkali vpředu, starší zůstávali pozadu. Hledali jsme Boha a došli na Horu Matky Boží. Bohu díky!  

Petr N. 
 

 

Večer milosrdenství 

 

V pátek 20. května od 20 hod. v olomouckém 

chrámu pořádalo ADCM Olomouc Večer 

milosrdenství. Večer byl zahájen mší svatou, 

kterou sloužil otec biskup Mons. Pavel Posád. 

Měl velmi zajímavou promluvu na téma 

milosrdenství, ve kterém zmínil i Setkání 

mládeže v Krakově. Po mši byla krátká pauza 

na občerstvení od kapucínů a následovalo 

svědectví Víti Rašky – „ex týmáka“ z Přístavu i 

Archy v Rajnochovicích. Celý večer byl završen 

adorací s chválami, která byla pro nás velmi 

silným a povzbuzujícím zážitkem. Celým večerem nás hudebně doprovázela Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba 

ve Zlíně, která hrála nádherně. /autorka fotek: Jana Hajdová/ 

 Lenka Dokoupilová 

 

Právě běží:  

MP
éčka aneb mládežnické pátky – spolčo pro 2. stupeň ZŠ  

 vede místní mládež 

 každý pátek v 19.00 po mši svaté na farním středisku v mládežnické místnosti 

 možnost přespání do soboty (pro přespolní) 

MP 
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Florbal Angels Šumperk 

 pondělí v 18:00 

 pátek v 19:30 

 vítán je každý, kdo si chce zahrát týmovou hru – většina z nás je věkem starší – 

15+, ale jsou mezi námi také menší ministranti 

 naše plány:  

o aktuálně si chceme pořídit týmové dresy pro všechny starší hráče 

o v dlouhodobějším horizontu je plánován Arcidiecézní florbalový turnaj v sobotu 28. 9. 2016 právě u 

nás v Šumperku 

 

Připravované akce: 

Světové dny mládeže 

 stále se můžete přihlásit 

o na celé setkání (předprogram v Opoli + program v Krakově) 19. 7. – 31. 7. 2017 

o na samotné setkání v Krakově 25. 7. – 31. 7. 2016 

o na závěrečný víkend 29. 7. – 31. 7. 2016 

 motto: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) 

 doporučený věk: od 16 do 30 let 

 očekávaná účast: 2-3 miliony mladých  

 neopakovatelná akce s mladými z celého světa 

 stravování a ubytování (spacák, karimatka) zajištěno 

 účast na SDM je vždy velikým duchovním zážitkem a poznáním jiné kultury 

 více informací na internetové adrese: krakov2016.signaly.cz  

 

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

 

  

  

mailto:vildap@seznam.cz
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Maličcí, 
tentokrát máme jeden společný úkol pro vás pro všechny. 

Týká se evangelia o návštěvě Ježíše v domě farizeje Šimona. Jak v neděli sami uslyšíte, nebyl z toho nakonec jen tak 

nějaký obyčejný nedělní oběd. Přišla nečekaná návštěva, dělala nečekané věci, pan Ježíš přidal k dobru další 

z mnoha podobenství a donutil všechny přítomné, 

aby se nad sebou a svým myšlením malinko 

zamysleli… I když uslyšíte informací opravdu hodně 

moc, věříme, že si je zapamatujete a s úkolem si 

poradíte. 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

Kategorie I. + II. – všechny děti  

 

 

 

Zakroužkujte, o kom a o čem se v evangeliu mluví. 

Ostatní buď škrtněte, nebo nechte jen tak. Obrázky 

si můžete vybarvit. Kdo potřebuje nápovědu, může 

si v Písmu svatém nalistovat: Lk 7,36-8,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, jsem Lukáš, je mi 19 a hledám  

člověka, který by mi nahradil ruce a nohy.  

Od narození jsem těžce tělesně postižený, což v praxi znamená,  

že můžu trochu hýbat pravou rukou. Bydlím v Novém Malíně. 
 

Proč bych Ti měl/a pomáhat?  

 Pracovní doba dohodou (klidně i 8 hodin) 

 80 Kč/hodina 

 Možnost plného pracovního úvazku  

15 000,- Kč/měsíc čistého 

 Kreativní práce 

 Pocit, že děláš něco smysluplného a potřebného 

Co od Tebe očekávám? 

 Pozitivní přístup k životu  

(nic není nemožné) 

 Dobrá fyzická kondice (vážím 40 kg) 

 Spolehlivost 

 Upřímnost 

 

kontakt: 

email: lukas.reiner21@gmail.com  mobil: 739 479 265 

skype: mercedes4859   web: http://lukareiner.webnode.cz  

mailto:lukas.reiner21@gmail.com
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NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU ČERVENEC – SRPEN 2016 
 

 

BS – bohoslužba slova se svatým přijímáním vedená jáhnem 
  

 3.7. 

5.7. 

Sv. Cyril  

a Meto-

děj 

10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 

15.8. 

Nanebe-

vzetí 

Panny 

Marie 

21.8. 28.8. 

Bludov 10.30 17.00  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 17.30  10.30 10.30 

Bohdíkov 10.30  ---- 7.30   
BS 

7.30   
7.30   7.30   7.30   7.30  ---- 7.30   7.30 

Bohutín 7.30  ---- 7.30  7.30  7.30 
sobota 

18.00 
7.30 7.30  --- 7.30 7.30 

Bušín 
sobota 

18.45 
---- ---- 

sobota 

18.45 

sobota 

18.45 

sobota 

18.45 
---- 

sobota 

18.45 
---- ---- 

sobota 

18.45 

Branná 8.00 8.00 
BS 

8.00 
8.00 8.00 8.00   8.00 10.00 16.30 8.00 

BS 

8.00 

Bratrušov 10.30  10.30 10.30  10.30  10.30 10.30  
BS 

10.30  
10.30 16.45 10.30  10.30 

Dolní 

Studénky 
7.30  ---- 7.30  7.30 

sobota 

18.00 
7.30 

sobota 

18.00 
7.30  ---- 7.30  7.30 

Hanušovice 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 18.15 10.15 10.15 

Hraběšice 
sobota 

17.00 
---- 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 
---- 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

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

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

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

Loučná nad 

Desnou 
9.45  10.00  9.45  9.45  9.45  9.45  9.45  9.45  ---- 9.45  9.45 

Malá  

Morava 
11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 

Nové Losiny 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 17.00 8.00 8.00 

Nový Malín 9.00  18.30  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  19.00  9.00 9.00 

Olšany ---- 
hřiště 

9.00 

sobota 

17.30 

sobota 

17.30 

sobota 

17.30 
---- 

sobota 

17.30 
---- ---- 

sobota 

17.30 
---- 

Ostružná 
sobota 

18.00 

sobota 

6.7.  

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota  

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

Pusté  

Žibřidovice 
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 16.00 9.00 9.00 

Rapotín 9.00  18.00 9.00  9.00  10.30  10.30 10.30  9.00  19.15 9.00  9.00 

Rejchartice ---- ---- 
sobota 

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

sobota 

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

Raškov 7.30  ---- 10.30  
BS 

9.00  

BS 

10.30  

BS 

10.30  
10.30  10.30  ---- 10.30  10.30 

Ruda nad 

Moravou 
9.00  ---- 9.00  10.30  9.00  9.00  9.00  9.00  18.00 9.00  9.00 

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

Staré Město 9.30 9.30 
BS 

9.30 
9.30 10.00 9.30   9.30 7.30 18.00 9.30   

BS 

9.30 

Šumperk 7, 9, 18  9.00 
7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 
7, 9, 18 18.00 7, 9, 18 

7, 9, 

18 

Šumperk 

Domov dů-

chodců 

sobota  

15.00 
---- ---- 

sobota  

15.00 
---- ---- 

sobota  

15.00 
---- ---- 

sobota  

15.00 
---- 

Velké  

Losiny 
8.15  ---- 8.15  8.15  8.15  8.15  8.15  8.15  17.00 8.15  8.15 

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

Žárová 14.30 ---- ---- ---- ---- ---- 14.30 ---- ---- ---- ---- 
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Jak už jsem upozornil v minulém časopise, 

přinášíme vám tabulku s rozpisem prázdninových 

bohoslužeb v celém děkanátu. Prosím, dávejte pozor 

na změny oproti běžnému období. Ať nepřehlédněte 

posuny či dokonce zrušení bohoslužby. Doufám, že to 

přijmete s pochopením: jednak vzhledem k dovoleným, jednak kvůli mimořádnosti, kterou je setkání s papežem 

v Krakově. Tabulku zopakujeme ještě v červencovém čísle, vystřihněte si ji a dejte třeba na ledničku… ☺. Bude 

také na internetu.  

Jinak se moc nerozepisuji. Tři stránky mého povídání v křesle pro hosta je až dost…  

Prosím jen ještě, pamatujte na kněze u příležitosti svátku Ježíšova Srdce, který je v církvi dnem modliteb 

za posvěcení kněží. Tradičně v úterý v blízkosti tohoto svátku (letos 7. 6.) kněží putují na Svatý Hostýn a modlí se 

za své vlastní posvěcení. Spojte se s námi třeba v tento konkrétní den.  Pán Bůh zaplať.  

Přeji pěkný červen.  

P. Slávek 

 

 

  

 

 

 

LEO MAASBURG 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 
 

12. KAPITOLA  

Jak se pustit do boje 

Statečnost, kterou jsem na Matce Tereze vždy obdivoval, nebyla jen jednou z jejích velkých ctností, 

ale skutečnou charakterovou vlastností. Uvedu k tomu příklad. Když ještě v Kalkatě působila jako učitelka ve škole 

loretánských sester, byla jednou se žačkami na procházce na velké louce; najednou se před nimi zčistajasna objevil 

rozzuřený býk. Žačky se s křikem rozutekly a býk se hnal za nimi. Vtom Matka Tereza vzala červený deštník, 

roztáhla ho a pustila se do býka. Zvíře prý bylo tak zmatené, že se otočilo a dalo se na útěk. Možná je to jen 

legenda, ale sotva by mohla vzniknout legenda, kdyby se zvíře rozhodlo chovat jinak. 

Za několik let jsem sám mohl obdivovat statečnost Matky Terezy v sandinisty ovládané Nikaragui. Chtěla 

otevřít dům sester v hlavním městě, v Managui. Na jednom místě jsem už vyprávěl, jak se jí v přímých rokováních 

se šéfem sandinistů Danielem Ortegou podařilo přivést sestry do komunisty ovládané země. Tehdy panovala mezi 

sandinistickým režimem, který se inspiroval Marxem, Leninem a hlavně Fidelem Castrem, a katolickou církví tak 

napjatá situace, že naší skupině nikdo nemohl zaručit bezpečnost. 

Několik hodin jízdy od Managuy, na místě zvaném Cuapa, se údajně zjevovala Panna Maria, k čemuž se 

kompetentní arcibiskup kardinál Miguel Obando Bravo stavěl pozitivně. Právě se tam měla konat velká slavnost. 

Kolona aut v čele s policií se dala do pohybu a vyrazila dobrodružnými silnicemi a cestami, které byly zality 

potoky, do hor Cuapy. Poslední kilometry byly posety bílými kameny – znakem politického odporu. 

Vizionář Bernardo, který měl zjevení Panny Marie, nás pozdravil a vyprávěl nám celý příběh. Pak se 

na velké louce uspořádal piknik. Bylo mezi námi několik biskupů, kromě jiných i kardinál Darío Castrillón Hoyos, 

tehdejší předseda Rady biskupských konferencí Latinské Ameriky, a už zmiňovaný arcibiskup managujský. Vtom 

z blízkého lesa vyběhla stovka těžce ozbrojených vojáků. Ačkoli jsem netušil, kdo byli ti uniformovaní muži a k 

jaké jednotce patřili, cítil jsem se dost stísněně. 

Jako na začátku příběhu s býkem, tak i nyní Matka Tereza převzala zodpovědnost a chopila se iniciativy. 

Vojáci se právě hrozivě rozestavili, když vstala a vykročila rovnou k nim. Zastavila se přímo před hlavněmi 

kulometů, které mířily na nás. Hrábla do své tašky a každému vojákovi podala zázračnou medailku. Aby si vojáci 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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mohli medailku vzít, pověsili si zbraň na rameno. Poté, co Matka Tereza každému, ale opravdu každému vojákovi 

dala medailku – a ti ji přijali –, pozvala všechny k jídlu, což ale oni odmítli. A my jsme se mohli v klidu pustit 

do pikniku. 

Za několik dní Matka Tereza dostala povolení přivést svoje sestry do Managuy. S pomocí kardinála se jí 

podařilo vypátrat nějakou faru a ubytovat sestry v přístavbě církevní budovy. Otec Mondragon tam už byl mnoho 

let farářem a měl k Matce Tereze blízký vztah. 

Stalo se to tak. Vyprávěl mi, že zpočátku byl přívržencem teologie osvobození a obhájcem komunistických 

sandinistů. Jednoho dne se ho jeho přítel kněz zeptal, zda s ním nechce jet do Říma, protože se tam organizuje 

setkání tisíců kněží, na které jako přednášející pozvali i Matku Terezu. Jeden „bláznivý Holanďan“ (zámožný 

katolický průmyslník) zaplatí cestu všem kněžím ze zámoří, kteří si ji kvůli cestovním výdajům nemohou dovolit. 

Otec Mondragon se vyjádřil dosti otevřeně, že o takovou „papeženeckou“ věc nemá vůbec zájem. Byl vůči Římu 

zaujatý. Jeho přítel kněz mu ale řekl, aby si vzal pár dnů volna a jel se s ním podívat do Říma a vychutnat si ho. 

Otec Mondragon nakonec souhlasil, zvlášť když to bylo na náklady „bláznivého Holanďana“. 

Po příjezdu do Říma ho ani nenapadlo, že by se zúčastnil kongresu. Poslední den – byla to sobota – se tam 

chtěl aspoň jednou ze zdvořilosti ukázat. „Pomyslel jsem si: Jen se tam běž podívat, co všechno ti papeženci 

dělají,“ řekl nám později. Když přišel do Auly Pavla VI., právě zezadu mezi řadami přinášeli sochu Panny Marie 

Fatimské. Když se sochou procházeli okolo něj, pocítil velkou lásku a jakési světlo, ze kterého poznal, že všechno 

v životě dělal nesprávně. Bylo to spontánní a úplné obrácení.  

Potom následovala přednáška Matky Terezy. Mluvila o Ježíšově lásce ke kněžím. Otec Mondragon letěl zpět 

do Nikaraguy úplně obrácený. Následující neděli vyprávěl v kázání svým farníkům, co zažil: „Chtěl bych vám říct, 

že všechno, co jsem vám říkal doposud, byly samé nesmysly. Musíme začít úplně od začátku a začneme adorací 

svátosti oltářní. A farnost zasvětíme Matce Boží.“ 

U tohoto faráře našly sestry Matky Terezy na začátku v Nikaragui přístřeší. Byl to jejich první zpovědník a 

ochránce.   

 

 

O několik měsíců později jsem znovu přijel do Nikaraguy, abych v postní době měl pro sestry duchovní 

cvičení. Napětí mezi církví a státem se nezmírnilo, spíš naopak. Otec Mondragon se mě zeptal, zda jsem ochotný 

ho doprovázet při velkopátečním procesí, protože mu vyhrožovali smrtí. V kostele mu bránit nebudou, jakmile však 

zorganizuje procesí mimo kostel, zastřelí ho, tak zněly výhrůžky. Ze zkušenosti za železnou oponou jsem věděl, 

že přítomnost zahraničních osob vždycky znamenala určitou ochranu pro církev. I když to pro mě vůbec nebylo 

lehké, nemohl jsem jeho prosbu odmítnout. 

Na Velký pátek jsme se před kostelem řadili k procesí. Vpředu stáli ministranti, za nimi následoval vůz s 

Ježíšem v modrém plášti, který držel kříž, měl černé vlasy a křiklavě červené rty, potom šly Misionářky lásky a 

nakonec kněží, tedy otec Mondragon a já. Cestu lemovali zvědavci. 

Když se průvod pohnul, najednou jsem za trpícím Ježíšem jako jediný kněz zůstal já. Otec Mondragon nikde. 

Až když zazněl jeho modlící se hlas z reproduktoru, zjistil jsem, kde byl: seděl ve svém brouku volkswagenu 

s mikrofonem v ruce a odsud řídil procesí. Pochopil jsem, že v autě byl před vrahy ve větším bezpečí, vroucně jsem 

se ale modlil za dobrý zrak pro potenciálního atentátníka, aby mě omylem nepovažoval za svůj cíl, protože 

postavou a velikostí jsem se od otce Mondragona moc nelišil. 

Každý člověk stojící na ulici, který neměl volné ruce, byl pro mě podezřelý. Od sester se mi nedostalo velké 

útěchy, jen se smály a říkaly: „Otče, když už musíte zemřít, aspoň zemřete dobře. Budeme se za vás modlit.“ 

To byla útěcha! 

Toto procesí bylo určitě nejdelší v mém životě. Konečně jsme došli na náměstí, kde se měla konat 

bohoslužba. Vtom se objevila skupina mladých s velkým magnetofonem, ze kterého naplno pouštěli komunistické 

písně. Ten strašný nástroj postavili rovnou před oltář umístěný pod vysokými stromy. Ani z kázání, ani ze mše otce 

Mondragona nebylo nic slyšet. Jediná chvilka, kdy byla jeho slova krátce slyšet, nastala tehdy, když kazeta došla 

na konec a „mladí“ ji museli otočit, aby nás dál přehlušovali. Tento krátký moment otec Mondragon využil 

a zvolal: „Je čas na hudbu a je čas na modlitbu.“ 
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A znovu zaduněla komunistická revoluční hudba. Otec mi zašeptal do ucha: „Nic nedělejte! To je provokace 

policie. Čekají, aby nás mohli zatknout.“ Čtvercové náměstí bylo ze dvou stran obklíčeno policisty v autech, kteří 

tomu vyvádění jen nečinně přihlíželi. Věřící se ale vyprovokovat nenechali a po mši zase v klidu přešli do kostela. 

 

 

V Nikaragui mě zastihla prosba Matky Terezy, zda bych nemohl jet dávat duchovní cvičení pro sestry 

na Kubu. Matka Tereza byla přesvědčena, že bych jako občan neutrálního Rakouska mohl poměrně lehce získat 

vízum: „Otče, jen běž na velvyslanectví. Vízum ti dají!“ Měl jsem určité pochybnosti, protože běžně se o vízum 

musí požádat v rodné zemi nebo na jednom z velkých konzulátů. Na malých ambasádách člověk většinou jako 

Evropan vízum do sousední komunistické země nedostal. Vydal jsem se dost mrzutý na kubánské velvyslanectví 

v Managui. Minul jsem živé ploty a hlídaným vchodem jsem vešel dovnitř. Předložil jsem žádost o vízum na Kubu, 

čekal jsem několik hodin a potom jsem dostal odpověď, že mi vízum dát nemůžou. Ale mám to prý zkusit další den 

znovu. Tak jsem tam šel další den zase. Odpověď opět zněla: „Ne.“ Následující den mi řekli, že tady žádné vízum 

nedostanu, ale můžu ho dostat ve Washingtonu nebo v New Yorku. Skleslý jsem z budovy velvyslanectví odcházel. 

U živého plotu stála nějaká starší žena, která mě zatahala za rukáv: „Pojďte se mnou, pojďte!“ Vtáhla mě 

bočním vchodem do budovy, dala mi lísteček, na kterém bylo napsáno číslo C 16, a řekla: „Buďte dnes odpoledne 

v šestnáct hodin na letišti. Poletíte s námi.“ Poděkoval jsem a odešel jsem, z celé situace jsem ale nic nechápal. Kdo 

byla ta žena? Co chtěla? I když mi chtěla pomoci, byl jsem přesvědčen, že se určitě spletla. Byla středa a ve středu 

do Havany žádné letadlo neletí.  

Přece jen jsem však byl přesně ve stanovený čas s lehkým zavazadlem na letišti. Vždyť člověk nikdy neví. 

Stála tam dvě menší letadla a jedno tryskové letadlo. Šel jsem k odbavení zavazadel, ukázal jsem pas a čtvercový 

lístek s číslem. Nato mě letuška poslala k jinému východu, kde také byla kontrola. Opět jsem předložil svůj lístek a 

najednou jsem se ocitl v zástupu starších dam, pravých komunistických matron, které si to tímto východem 

vykračovaly křížem po letištní ploše k letadlu, obtěžkané narvanými igelitovými taškami a kabelami. Naznačily mi, 

že se mám k nim připojit. Nakonec jsem se se svým zavazadlem usadil mezi ženami – předpokládám, že to bylo v 

šestnácté řadě na sedadle C. Jakmile nastoupila poslední, letadlo vzlétlo. 

Zanedlouho jsme přistáli v Havaně na Kubě. Znovu jsem šel za těmi ženami, ale se špatným pocitem, vždyť 

jsem neměl na Kubu vízum. Dámy zamířily k bočnímu východu vedle normální letištní budovy. U dveří stál 

policista, nikdo mi ale pas nekontroloval. A tak jsem se zčistajasna ocitl v říši Fidela Castra. Nikdo mě tam nepřijel 

vyzvednout, vždyť sestry jsem o svém příjezdu neinformoval – koneckonců jsem tomu sám nevěřil. Později mi 

papežský vyslanec vysvětlil, že existují nepravidelné lety, které vozí ženy kubánských politiků na nákupní výlety 

do Nikaraguy. 

Matka Tereza se s Fidelem Castrem setkala už dřív a nabídla mu své sestry pro nejchudší z chudých  

a pro umírající v jeho zemi. On tuto nabídku kupodivu přijal. Sestry přišly na Kubu, aby se staraly o nejchudší z 

chudých a hlavně o umírající. Když jsem pro ně měl duchovní cvičení, vyšlo najevo, že smějí pracovat jen v jedné 

nemocnici a i tam pouze na jednom oddělení – a to pro jediného umírajícího! 

Všechny čtyři sestry se tedy soustředily na jednoho člověka. Toto bizarní omezení jim neuložil Fidel Castro, 

ale ředitel nemocnice. Misionářky lásky z toho byly dost zoufalé, ale představená je utěšovala: „Když Ježíš chce 

tolik lásky zaměřit na jediného umírajícího, určitě to bude potřebovat.“ Takto vydržely týdny, kdy se směly starat 

pouze o jednoho pacienta. 

Později se povolení pro sestry rozšířilo a mohly si koupit budovu; obývali ji však ještě původní nájemníci a 

sestry je, přirozeně, nechtěly vyhodit. Vznikla těžká situace, protože sestry musely opustit starý dům, a nový ještě 

nemohly využívat s ohledem na bývalé nájemníky. 

Navíc sestry nemohly vykonávat svůj normální apoštolát, to znamená navštěvovat osamělé a nemocné mimo 

nemocnici, protože návštěvy „zahraničních“ sester by navštěvované rodiny mohly přivést do nebezpečí. Zdálo se, 

že jen děti neznaly toto pravidlo a houfně za misionářkami přicházely. Každý kontakt s cizinci v totalitním 

komunistickém režimu byl nebezpečným proviněním. Když jsem Matce Tereze říkal o této situaci, spontánně 

navrhla: „Ať tedy sestry navštěvují co možná nejvíc rodin, protože všechny do vězení zavřít nemůžou.“ 
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13. KAPITOLA  

Duše v nouzi 

Kongregace, kterou založila Matka Tereza, se od začátku enormně rozrostla. V prvních letech její existence 

byli nejchudší z chudých, o které se Misionářky lásky staraly, převážně v hmotné nouzi. Po získání nezávislosti a 

následujícím rozdělení Indie v roce 1947 miliony utečenců proměnily Kalkatu v město lidské bídy. 

Z Pákistánu, nově založené islámské republiky, bylo tehdy vyhnáno přibližně deset milionů hinduistů a 

sikhů. Z Indie asi sedm milionů muslimů. Téměř milion lidí během těchto uprchlických dramat a vyhánění přišlo 

o život. Už v roce 1947 začala první indicko-pákistánská válka. Indie se tak po jednom hladomoru ocitla v dalším a 

lidská bída nezměrně narůstala. 

Matka Tereza dost brzy zpozorovala, že nouze existuje i v zámožných zemích světa, ačkoli není tolik 

viditelná – je to chudoba, které se nezbavíme talířem rýže. „Když je někdo opuštěný nebo osamělý, když je 

bez práce nebo je nežádoucí, odvržený, když je vyvrhelem společnosti,“ vysvětlovala často, „jde o takovou 

chudobu, která se odstraňuje mnohem hůř než hlad. Taková chudoba se nachází i v nejbohatších zemích světa.“ 

Proto brávala Matka Tereza svoje sestry do různých západních velkoměst, například do Říma, New Yorku a 

Vídně. Její pozornosti neuniklo, že kromě těchto dvou druhů chudoby existuje ještě třetí chudoba, a to duchovní, 

která sahá hlouběji než hlad nebo osamělost: duchovní chudobu najdeme u lidí bez Boha, u lidí, kteří nemají víru, 

ba dokonce nemají ani možnost, aby o víře slyšeli nebo ji svobodně praktikovali. 

 

 

 

V Domě pro umírající (Nirmal Hriday) v Kalkatě byla hmotná nouze hodně velká. Dobrovolníci tam neměli 

lehkou práci. Zpočátku jim dělalo těžkosti zacházení s umírajícími, ale nijak příjemné nebylo ani drhnutí podlahy 

či umývání záchodů. Řekl bych, že se v tom nepředháněli. Výsledkem neochoty dobrovolníků bylo, že sestry nebo 

Matka Tereza musely umývat záchody samy. 

Možná z pedagogických důvodů – kdo ví? – tam kolovala historka, která se odehrála před lety a která 

objasňuje vztah duchovní a hmotné chudoby z neobvyklého hlediska. 

Do Domu pro umírající přišel elegantně oblečený muž a chtěl mluvit s Matkou Terezou. Sestry mu sdělily, 

že Matka Tereza je vzadu v domě a čistí toalety. Vydal se tím směrem a skutečně našel Matku Terezu, jak umývá 

záchody. Viděla ho vejít, ale zjevně ho pokládala za jednoho z dobrovolníků, proto mu hned vysvětlila, jak se 

správně drží kartáč na záchod a jak je třeba všechno vyčistit, aby se ušetřila voda. Potom mu podala do ruky kartáč 

a nechala ho tam stát. 

Po patnácti minutách muž vyšel ven, zamířil rovnou k Matce Tereze a řekl jí: „Můžu teď s vámi mluvit?“ 

„Ano, samozřejmě,“ odpověděla. 

Vytáhl z tašky obálku a řekl: „Matko Terezo, jsem ředitel letecké společnosti, zde jsou vaše letenky. Chtěl 

jsem jen přijít a donést vám je.“ 

Později ředitel aerolinií vyprávěl tuto událost pořád dokola a říkal: „To bylo nejdůležitějších dvacet minut 

mého života.“ Nikdy nezažil takovou radost jako toho dne. 

Radost, že můžou pomoci, zažili i čtyři dělníci, které si Matka Tereza spontánně „najala“. Při výdeji jídla 

pro chudé, kdy sama vždy přiložila ruku k dílu, jí chybělo pár silných rukou, které by přesunuly těžkou skříň. 

Otevřela dveře, vyšla na ulici, rozhlédla se a poprosila čtyři muže, aby šli dovnitř a pomohli jí. Po vykonané práci 

se ukázalo, že dva muži byli nosiči rakví a další dva cestáři. Všichni čtyři odešli celí rozzáření a vyzbrojení 

zázračnými medailkami. 

Ano, existuje žízeň po smyslu života, po tom, co je nad námi, po Bohu. A na Západě víc než v Indii je cítit, 

že naše konzumní společnost ji nemůže utišit. Vzpomínám si na jeden zážitek na severu Itálie. Matka Tereza byla 

požádána, aby přednesla projev před deseti tisíci mladých. Provázel jsem ji s tím, že budu tlumočit. Vyšlo ale 

najevo, že pořadatelé zajistili profesionální tlumočnici. Matka Tereza, pozorná a mateřská jako vždy, vycítila moji 

rozladěnost a pro útěchu mě posadila na tribuně hned vedle sebe. 

Už před začátkem byla mladá tlumočnice viditelně nervózní. Když Matka Tereza začala první větu: „We 

read in the gospel...“ (V evangeliu čteme...), překladatelka nedokázala skrýt rozpaky: slovo „gospel“ (evangelium) 
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pro ni bylo úplně neznámé. O něco později padlo slovo „eucharistie“, které jí zrovna tak nic neříkalo. Ačkoli 

mluvila plynně anglicky a italsky, o světě, ve kterém žila a o kterém mladým vyprávěla Matka Tereza, neměla ani 

ponětí. Skutečnosti víry jí byly cizí. Rozplakala se. Matka Tereza vzala plačící ženu jemně kolem ramen, zavedla ji 

k místu, ze kterého jsem mezitím vstal, a řekla jí několik útěšných slov. 

Přišla řada na mě, abych překládal. Ačkoli jsem pro Matku Terezu už často tlumočil, až při tomto tlumočení 

jsem si uvědomil, že používala vlastní slovní zásobu. Samé jednoduché pojmy, kterým však dávala zvláštní 

význam. Určitě jsem nepřekládal tak dobře, jak by to uměla profesionální tlumočnice, ale bylo mi jasné, že to, 

co zasahuje lidská srdce, je síla svědectví Matky Terezy, ne kvalita tlumočení. 

 

 

 

První objekt sester ve Vídni se nacházel v obvodu, kde žili samí chudí lidé. Brzy je zaplavili bezdomovci i 

potřební a sestry si nevyhnutelně musely opatřit větší dům. Sotva Matka Tereza přijela do Vídně, hned si nechala 

vyjmenovat celou řadu lidí, kteří by jí při hledání domu mohli pomoci. Osobně se posadila k telefonu a jednoho 

po druhém obvolala. Netrvalo dlouho a dva ekonomičtí manažeři projevili ochotu koupit pro Matku Terezu dům a 

dát jí ho k dispozici za jeden dolar ročně. 

Tento dům stál ve „čtvrti červených světélek“ a ještě krátce před prodejem byl využíván jako nevěstinec. 

Aby Matka Tereza mohla rozhodnout, zda se dá dům použít pro sestry, chtěla si ho prohlédnout. Tak jsme 

s Matkou Terezou přišli do kompletně zařízeného veřejného domu. Tajně jsem si myslel: Bude se Matka Tereza 

zdráhat vejít dovnitř? Jak se v takovém domě bude chovat? 

K mému překvapení vstoupila do domu jako do jakékoli jiné budovy a rozhlížela se kolem. Jen já jsem se 

cítil nesvůj kvůli obrazům na stěnách i vůni a styděl jsem se, jako kdybych byl spoluzodpovědný za to, že to Matka 

Tereza všechno musela vidět. Zdálo se však, že ona si vůbec nevšímala zařízení a obrazů, chodila z pokoje do 

pokoje a nakonec řekla: „Tady bude kaple, tady svatostánek, tady kříž; do této místnosti dáme refektář a tam 

kuchyni.“ Za několik minut přesně rozdělila, co kde bude. Když jsme vycházeli z budovy, řekla mi: „Otče, a ještě 

tomu všemu dobře požehnej!“ 

Dodnes je v tom domě požehnané ubytování pro matky v tísni a pro mnoho chudých. Každý den tu stovky 

nuzných dostanou teplou polévku a jídlo. 

Jedním ze základních postojů, které nám Matka Tereza stále vštěpovala, bylo: „Musíte být jako potrubí. Je 

jedno, zda je potrubí ze zlata, stříbra nebo plastu, důležité je, aby bylo průchodné.“ Jednou sestrám řekla: „Vy a já, 

my nejsme nic, na tom je vidět obrovskou pokoru Boží. Je tak velký, že ‘nic’ použije k tomu, aby ukázal svoji 

‘velikost’. Proto nás používá. Musíme jen jako potrubí být průchodní pro Boží milost.“ 

To, že chtěla být ničím, odpovídalo jejímu smýšlení. Chtěla být jen „tužkou v Boží ruce“, ukazovat směrem 

k Ježíši. Vlastní bezvýznamnost byla pro Matku Terezu prvním krokem ke svatosti. 

Vliv, jaký Matka Tereza měla a ještě i dnes má na mnoho lidí, velmi pěkně vykresluje příběh, který mi 

vyprávěl jeden kněz z její řeholní rodiny. Krátce poté, co Matka Tereza dostala Nobelovu cenu, byla přivítána 

v San Franciscu a poctěna symbolickým klíčem od města. Předání klíče vysílala téměř všechna rádia ve městě. 

Jeden mladík, který byl dost zapletený do obchodu s drogami a zbraněmi, jel autem po dálnici a poslouchal hudbu 

z autorádia. Když začalo předávání klíče, hledal jinou stanici s hudbou, ale všechny v té chvíli vysílaly projev 

Matky Terezy. Byl mrzutý, že musí poslouchat projev místo hudby, ale rozhodl se, že prostě počká, až reportáž 

o předávání klíče skončí. Nedobrovolně několik minut poslouchal Matku Terezu a najednou se rozplakal. A to tak 

moc, že musel s autem zůstat stát na krajnici. 

V jízdě mohl pokračovat, teprve když vysílání skončilo. Z nejbližší telefonní budky pak zavolal do jedné 

z rozhlasových stanic, aby se zeptal, kdo to byl. Řekli mu: „Byla to Matka Tereza.“ Vyhledal adresu nově 

založeného domu sester v San Franciscu, kde dostal tip, že v New Yorku se nachází mužské společenství téže 

řeholní rodiny. Jel tedy do New Yorku k Misionářům lásky-kněžím udělat si duchovní cvičení. Po mnoha letech se 

vyzpovídal a začal nový život. 

pokračování příště 
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