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TAM&TAM 

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, 
krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, 

vždyť jediná krůpěj její stačila, 
aby všeho světa viny obmyla. 

 
Sv. Tomáš Akvinský, Adoro te devote 
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Drazí bratři a sestry, 

prožíváme měsíc červen – měsíc Nejsvětějšího Srd-

ce Ježíšova a Neposkvrněného srdce Panny Marie.  

Pravá úcta k Panně Marii vede k Ježíši Kristu – Bo-

žímu Synu. Jak se uskutečňuje? Nasloucháním Bo-

žího Slova, rozjímáním, přijetím Slova do svého 

života. Dále modlitbou – živým vnitřním vztahem 

k Nejsvětější Trojici – Otci, Synu a Duchu Svatému, 

také správným vztahem k bližním, k světu, k sobě. 

Jak to vše má být, vysvětluje sám Pán Ježíš Kristus. 

On nás učí, vede, je nám nejblíž, dává se ve svátos-

tech… Učí nás oběti, sebezapření, učí nás radovat 

se, odpouštět, povstávat ze svých slabostí, poklesků 

a hříchů k novému životu s Ním. 

 

Ježíš spolu s Pannou Marií nás vede k cíli našeho 

života – k nebi. Nebe je společenství Nejsvětější 

Trojice s Pannou Marií a se svatými. Neposkvrněné 

Srdce Panny Marie je v nebi dokonale spojeno 

s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým. 

 

Bůh nám dává Pannu Marii za vzor. Tu, která byla 

počata bez hříchu a po celý život žádný hřích neuči-

nila. Ona je naší matkou, učitelkou a přímluvkyní. 

Ona je tou, která nás vede ke Kristu. Bůh si přeje, 

abychom jeho matku ctili a milovali. Tato úcta ale 

není klaněním, ta patří jen Bohu. 

 

A tak vám, drazí bratři a sestry, přeji, abychom spo-

lu s Pannou Marií mohli děkovat – veliké věci mi 

učinil ten, který je mocný a jeho jméno je svaté. 

Zajímejte se o úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie o prvních sobotách a také o úctu 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu o prvních pátcích. 

 

Žehná P. František Janíček 
 

 

 

1. červen - památka sv. Justina, mučedníka 

2. červen - sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

3. červen - památka sv. Karla Lwagy a druhů, mučední-

ků 

4. červen - slavnost seslání Ducha svatého 

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

 

5. červen - památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

6. červen - sv. Pavlíny, panny a mučednice 

8. červen - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného  

      kněze 

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

10. červen - sobotní památka Panny Marie 

11. červen - slavnost Nejsvětější Trojice 

13. červen - památka sv. Antonína z Padovy, kněze  

                    a učitele církve 

15. červen - slavnost Těla a Krve Páně 

17. červen - sobotní památka Panny Marie 

18. červen - 11. neděle v mezidobí 

19. červen - sv. Jan Nepomuckého Neumanna, biskupa 

21. červen - památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

22. červen - sv. Paulína Nolánského, biskupa 

23. červen – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

24. červen - slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

25. červen - 12. 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 
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SYMBOLY - PELIKÁN 

 

 

Nyní nově otevíráme cyklus témat o křesťanské symbolice. Kdo z nás by mohl říci, že všechny symboly 

chápe a rozumí jim? Brzy budeme prožívat svátek Těla a Krve Páně, který je pro mnoho z nás vzácný a také jedním 

ze svátků bez kterého by naše víra byla velmi ochuzena. Ke svátku Božího Těla se váže symbol pelikána, který se 

často vyskytuje v křesťanské ikonografii. Proto nyní volíme tento symbol. Na začátek si ale pojďme něco říci 

obecně o symbolech v křesťanství. 

První křesťanské symboly vznikaly v době pronásledování křesťanů v Římě. Prostřednictvím jednodu-

chých symbolů křesťané tehdy skrytě vyjadřovali svou víru. Do významu symbolů byli kvůli bezpečnosti zasvěceni 

pouze ti, kdo se hlásili ke křesťanské víře. Díky symbolům bylo tedy možné poměrně snadno a bezpečně rozeznat 

křesťana od ostatních obyvatel Říma. Stačilo do písku nakreslit náznak symbolu ryby a podle reakce se poznalo, 

jestli člověk, se kterým komunikujeme, je zasvěcený spolubratr či nikoliv. V římských katakombách, kde se první 

křesťané tajně setkávali a kde také pochovávali své zesnulé, můžeme dodnes vidět mnoho nápisů, znaků a symbolů 

jako na příklad palma, ryba či beránek.  

Výraz symbol pochází z řeckého symbolon, které se dá přeložit jako poznávací znamení, obraz nebo znač-

ka, která má svůj skrytý význam. Se symboly je nerozlučně spojeno křesťanské umění všech dob. I dnešním lidem 

mají křesťanské symboly co říci. Jsou součástí tradice našeho národa a velikou roli hrají např. v umění a jeho ději-

nách. V Bibli (SZ i NZ), zejména v Janově zjevení hrají důležitou roli jako symboly také posvátná čísla. Obliba 

symboliky čísel provázela křesťanské písemnictví a umění v podstatě od začátku. Velmi oblíbené byly číselné 

symboly zejména v gotice. I dnes je symbolika čísel aktuálním tématem a středem zájmu mnoha lidí, i když už se 

většinou nejedná o křesťanskou symboliku. O symbolice čísel bude řeč někdy jindy, nyní se blíže podíváme na 

symboliku pelikána. 

Živého pelikána u nás v přírodě neuvidíme, možná někde 

v zoologické zahradě. Ovšem v našich kostelích ho uvidíme často. Jedná se 

totiž o starobylý symbol Ježíšovy oběti.  

Traduje se, že pelikán si v případě nouze o potravu kdy nemá, čím 

by nakrmil svá mláďata, svým zobákem rozklove vlastní hruď a pak mláďa-

ta krmí krůpějemi své vlastní krve. Popravdě pelikáni do vaku ve 

svém zobáku nasbírají co nejvíce ryb, zobák přitisknou na svou hruď 

a postupně vytlačují ryby do zobáků svých mláďat. Mláďata ve snaze získat 

co nejvíce potravy občas místo do ryby klovnou do hrudi své matky. Je tedy 

skutečně možné, že hruď byla také zraňována a zbarvena jak krví ryb tak 

i pelikánovou vlastní. Tento obraz používají křesťané již odedávna pro Kris-

ta. Jediná kapka jeho předrahé krve prolitá na Kalvárii by stačila k nápravě všech 

zločinů, skutků nenávisti, nečistoty, závisti všech lidí všech dob, minulosti i bu-

doucnosti. Kristus však chtěl víc. Prolil svou krev do poslední kapky za celé lid-

stvo a za každého člověka jednotlivě, jako by na zemi existovala jen tato jediná 

osoba. „Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění 

hříchů“ pravil Ježíš při poslední večeři. Tato slova opakují každý den kněží při 

mši svaté a obnovují tak Pánovu oběť až do konce věků. Když následující den na 

Kalvárii odevzdal svůj život Otci, probodl mu jeden z vojáků kopím bok a hned 

vyšla krev a voda, poslední, co ještě zůstala. Církevní otcové uvádí, že 

z otevřeného Kristova boku vytryskly svátosti i sám život církve: „Ó, smrti, která 

dáváš život mrtvým!“ volá svatý Augustin. „Co je čistší než tato krev? Která rána 

je blahodárnější než tato?“ Skrze ni jsme byli uzdraveni.  

Další zajímavou legendou je i ta, že jak mláďata zraňují matku, tak 

i matka klove do mláďat a ta umírají. Třetí den je pak pokropí vlastní krví a ona 

obživnou. Tím se dostáváme pro změnu k symbolice zmrtvýchvstání.  
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Odkaz na symbol pelikána nalézáme také například v krásné 

modlitbě sv. Gertrudy, která začíná slovy: „Dobrotivý Pelikáne, Pane 

Ježíši Kriste, jenž jsi nás nehodné ráčil očistit svou předrahou krví ode 

všech hříchů, vzdávám Ti díky za svatou a sladkou ránu, kterou jsi přijal 

na kříži, když Tvá nekonečná láska otevřela svým šípem Tvůj nejsvětější 

bok a pronikla Tvé nejsvětější Srdce. Buď velebena přesvatá rána a svatá 

krev a voda, které z ní vyprýštily, aby smyly všechny naše hříchy.“  

Svatý Tomáš Akvinský ve svém komentáři k evangelijnímu 

úryvku o Ježíšově smrti upozorňuje na skutečnost zdůrazňovanou svatým 

Janem, totiž že voják Kristův bok otevřel, nikoliv zranil, „protože skrze 

tento bok se nám otevřela brána věčného života“. To vše se stalo proto - 

uvádí světec na stejném místě, aby prostřednictvím Kristova utrpení byly 

smyty naše skvrny a hříchy.  

Židé se domnívali, 

že v krvi tkví život a Ježíš 

ji za nás prolévá, dává za 

nás svůj život. Prokázal 

svou lásku k nám tím, že 

smyl naše hříchy vlastní 

krví a vzkřísil nás k novému životu. Svatý Pavel tvrdí, že Ježíš byl 

pro nás na kříži veřejně vystaven: visel tam, aby poutal pozornost 

každého, kdo půjde kolem… i naši. Proto k němu v usebrané modlit-

bě volejme: Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, krví svou nás hříšné 

z hříchů očišťuj. 

 

 

Sestavil P. Vilém Pavlíček 

 

   

Hlavní pouť v kostele Božího Těla  

u Kostelíčka nad Bludovem 

18. června 2017  
 

10:30  Slavnostní mše svatá  
celebruje P. ThLic Ludvík Málek SVD 

vyučující biblistiku v Mexiku 

 

15:00   Mše svatá 
 

 

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

 

www.farnostbludov.cz 

 

 

http://www.farnostbludov.cz/
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V neděli 11. června 2017 se koná 

 

POUŤ U SVATÉ TROJICE 
Vysoký Potok 

 

Mše svaté v 9.00 hod. a v 11.00 hod. bude sloužit novokněz Petr Soukal,  

po nich bude udělovat novokněžské požehnání. Třetí mše svatá je ve 14.00 hod. 

 

 
 

POZVÁNÍ DO OLOMOUCE 
 

Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo v rámci letošního výro-

čí narození Marie Terezie (1717 – 1780) výstavu s názvem“ Marie 

Terezie – jediná žena na českém trůně“. Expozice představuje tema-

tické okruhy, které byly úzce spjaty s městem Olomoucí, např. české 

korunovaci Marie Terezie, kterou v roce 1743 prováděl olomoucký 

biskup Jakub Arnošt z Liechtensteinu – Castelkorna, olomouckým 

návštěvám Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského v letech 

1748 a 9. září 1754 při vysvěcení sloupu Nejsvětější Trojice, nebo 

úspěšné obraně olomoucké pevnosti při pruském obléhání v roce 

1758.  Ve městě stojí Terezská brána, pojmenovaná při návštěvě 

Marie Terezie. Výstava připomíná i letošní kulaté výročí povýšení 

olomouckého biskupství na arcibiskupství, k němuž došlo v rámci 

tereziánských církevních reforem v roce 1777. 

Marie Terezie měla k městu Olomouc pozitivní vztah, když např. 

úspěšnou obranu Olomouce při obléhání armádou pruského krále 

Friedricha II. roku 1758 odměnila povýšením vojenských obránců 

města v hodnostech, udělením šlechtických titulů 16 olomouckým 

měšťanů, polepšením znaku města Olomouce atd. 

Výstava potrvá do 27. srpna 2017 a je otevřena denně s výjimkou pondělí od 9 do 18 hodin. Případné zájemce  

o návštěvu výstavy je ale nutno upozornit na to, že k budově Vlastivědného muzea je zhoršen příjezd, jelikož ulice 

prochází kompletní rekonstrukcí a je zde výluka jak tramvajové tak i automobilové dopravy. Z vlakového nádraží 

lze využít náhradní autobusovou dopravu a vystoupit u hotelu Palác a dojít pěšky kolem katedrály na Náměstí re-

publiky, případně od vlakového nádraží jet tramvají na Náměstí hrdinů a dojít k budově muzea opět pěšky. 

 

Ing. Pavel  Hýbl 
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 UČEDNÍCI, KTEŘÍ PŘIJALI DUCHA SVATÉHO  

 

V městě Šumbarku,  

ve třetím roce panování Václava Všeznalého 

 
Možná se domníváte, že jsem některým z vás již psal a nyní se omylem opaku-

ji. Není tomu tak; jsem přesvědčen, že jste se po oné letniční události stali zcela 

novými lidmi. Alespoň o tom svědčí všechny dostupné prameny.  

 

Evangelia nám zprostředkují vcelku plastický obraz vašeho společného života 

s Ježíšem. Po tři roky jste ho doprovázeli v judských, galilejských, ba i samař-

ských krajích, sdíleli jste s ním chléb i střechu nad hlavou. Vyslechli jste bez-

počet jeho kázání, podobenství a rad, ať již na veřejnosti, či v soukromí. Kdy-

koli jste něčemu nerozuměli, ochotně vám to v úzkém kroužku znovu důkladně 

vysvětlil. Mohli jste se ho dotýkat a čerpat z jeho síly a moci. Mohli jste ji za-

kusit sami na sobě a předávat dále.  

 

Výsledek všech těchto privilegií byl tristní. Nepochopili jste zhola nic z toho, co vám Ježíš s takovou péčí sděloval. 

Po celou dobu jste se domnívali, že připravuje revoluci, po jejímž dokončení vás dosadí na vedoucí místa (o něž 

jste se již předem do krve hádali). Záviděli jste jeden druhému, pomlouvali jste se, neustále jste si stěžovali a žili 

v ustavičném stresu a strachu před Židy. Nedokázali jste se postarat ani sami o sebe, natož o svého Mistra. Chtěl-li 

si obstarat potravu, musel se obrátit na vaše ženy nebo učinit zázrak. Potřeboval-li sám útěchu, pochopení a po-

vzbuzení, nacházel je u hříšníků.  

 

Pak nastal den, kdy jste se zcela změnili. Tu změnu 

nezpůsobila Ježíšova smrt ani jeho zmrtvýchvstání 

nebo nanebevstoupení. Původcem onoho zásadní-

ho obratu se stal Duch svatý, který vás naplnil ve 

večeřadle. Nezměnil vaši vnější podobu ani pova-

hové vlastnosti ani okolní svět. Neodstranil pro-

blémy, jimž jste museli čelit. Namísto toho vám 

dal moudrost, jak je řešit. Nezrušil vaše ambice a 

tužby, ale dal jim smysluplné uplatnění. Nezbavil 

vás pronásledovatelů, ale dal vám odvahu i lsti-

vost. Nezměnil svět, ale dal vám prostředky k jeho 

změně. A vy jste ho opravdu změnili; poté co jste 

vyšli ze svého úkrytu a začali svědčit o Kristu.  

 

Zdá se, že „pouhé“ společenství s Kristem nestačí. 

To jste – v mnohem větší míře než my dnes – za-

koušeli po celé tři roky jeho pozemského působení. 

K tomu, abychom se stali jeho opravdovými svěd-

ky, potřebujeme sílu Ducha svatého.    

 

Toho jsem (pokud mohu věřit učení církve a vlast-

ní nedokonalé paměti) přijal v plnosti i já sám. 

Proč se tedy můj život tolik podobá tomu vašemu 

před letnicemi? Proč stále ještě neúspěšně bojuji 

sám se sebou, se svými bratry i světem? Odpovědí 

jsou dvě zprávy; jedna špatná a druhá dobrá. Ta 

špatná je, že ve mně Kristův Duch dosud nepůsobí. 

Ovšem ta dobrá mě ujišťuje, že se tak bezpochyby 

stane, jakmile se mu dokážu otevřít.  

 

Pavel Obluk 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 



 
Tam&Tam – číslo 6, ročník 8, červen 2017  Strana 7 

 

100. VÝROČÍ FATIMSKÉHO ZJEVENÍ  

 

ZASVĚCENÍ RODIN PANNĚ MARII 

 

Svatá Maria, Matko Boží i matko naše, královno nebe i země, zasvěcujeme naše rodiny 

tvému nejčistšímu srdci. Všechno, co jsme, co milujeme a máme, vkládáme s plnou 

důvěrou ve tvou mocnou ochranu a pod tvé mateřské požehnání. Vládni v našem domě 

jako královna a společně s námi všemi i každým jednotlivě nakládej jako se svým 

vlastnictvím.  

Vypros nám milost, abychom i v těžkých nesnázích neochvějně stáli ve víře. Pomoz nám, 

abychom se správně rozhodovali ve všech životních otázkách. 

Cele nás zapoj do své služby. Dej, ať se ti stále více podobáme v lásce k Bohu, v pokoře, 

čistotě a obětavosti. Daruj nám milost, abychom stále víc vyzařovali tvou lásku do svého 
okolí.  

Dej, ať se naše rodiny stanou ohniskem pokoje a smíření. Svým chováním, svou modlit-
bou, svým slovem a konáním kéž jsme oporou a světlem i těm, kdo trpí nebo bloudí.  

Posiluj naši vůli usmiřovat všechny hříchy a nevěru kolem nás každodenním obětováním 

veškeré práce a všech protivenství. Maria, přiviň nás na své bolestí zkoušené mateřské 

srdce a uváděj nás stále hlouběji do tajemství svého božského Syna, v němž jediném je 
naše cesta, pravda a život. Amen.  

Drazí! Rád bych poděkoval všem, kdo jste v sobotu 13. května přišli do šumperského kostela uctít Pannu Marii  

a modlit se za rodiny.  

Děkuji otci biskupovi Josefovi, který přestože měl tento den dopoledne náročný program, přijel také k nám, modlil 

se s námi a řekl krásné a povzbuzující kázání. Jelikož jsem si všiml, že je měl přípravené v písemné podobě, 

poprosil jsem o možnost otištění. Rád souhlasil. Tak si je můžeme přečíst všichni a zůstane v archivu pro 

budoucnost.  Díky i za to! 

Děkuji kněžím a zvlášť rodinám, které se přišly modlit i se svými dětmi, vedly růženec a po přímluvách zasvětily 

svůj život Panně Marii. Byl to krásný okamžik, který hluboce zasáhl i pana biskupa, a který na dlouho zůstane v naší 

paměti. Modlitbu zasvěcení rodiny otiskuji. Můžete ji využit při své rodinné modlitbě. 

Děkuji farnímu sboru z Bludova, který se nádherně postaral o hudební stránku liturgie a nakonec vám všem, kdo jste 

připutovali ze všech míst děkanátu.  

Opravdu upřímně jsem se modlil na úmysly, které jste donesli k nohám Panny Marie. Bylo v nich tolik starostí 

o rodiny, lásky k dětem i vděčností za Boží dary! Děkuji za vaše osobní obětí a finančí příspěvky, které ve 

spolupráci s kněžími rozdělíme potřebným. Darovali jste 18100,- Kč. Pán Bůh zaplať!   

I když naši plánovanou pouť do Fatimy jsem musel zrušit – hlavně kvůli ceně, přesto si myslím, že naše putování po 

děkanátu bude mít stejně požehnané ovoce. Srdečně zvu na další pouť, tentoktát do Starého Města pod Sněžníkem. 

Program je na poslední stránce. Připojuji pozvání otce Petra Grzybka a těším se na setkání 13.6.  

 

P. Slawomir 
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Děti Boží, děti Mariini, přátelé! 

  

Rád vzpomínám na své předchozí návštěvy 

v šumperské farnosti. Každou mám svým způsobem 

vepsánu do srdce. A to za ta léta jsem navštívil stovky 

míst v naší rozlehlé diecézi. Vzpomínám i na jedno 

biřmování, kdy jsme byli zvlášť natěšeni, roztouženi po 

Duchu svatém. Říkal jsem si: tohle není v lidské režii. 

Zde je přítomen Duch svatý v mocném vanutí…  

 

Dnes večer zde vzpomínáme 1OO letého výročí od  

l. fatimského zjevení a úžasného poselství, které vstou-

pilo do dějin jako vlna světla a Božího milosrdenství, 

která dodnes žije, inspiruje, přetrvává a stále platí. I pro 

náš dnešek. 

    Na jedné straně svět plný hrozeb, otřesů a krizí. Na 

druhé straně Boží Slovo: „Kde se rozmohl hřích, ještě 

silněji se rozmnožila milost. Ve Skutcích apoštolů je 

událost, že místo, kde se apoštolové společně pomodlili, 

se otřáslo Duchem svatým.  Ano jsou otřesy destruktiv-

ní, strašlivé a šokující, zabíjející a zraňující a lidstvo 

proti těmto explozím zla zatím nenachází zbraň… - Ale 

jsou i otřesy Ducha svatého, záchvěvy ještě silnější 

energie Božího milosrdenství, než všechny moci zla.  

I zde se setkávají přátelé Ježíše a Panny Marie. A věří-

me, že i toto místo se může otřást Duchem svatým, 

v nás samotných. K našemu dobru. 

A že tyto záchvěvy Ducha jsou naopak tvůrčí, oživující, 

zachraňující, vdechují život a světlo do našich životů a osudů. I naše srdce jsou otevřená, aby námi Duch svatý 

pohnul a aby se toto místo v tom nejlepším slova smyslu zachvělo Božím Duchem, Jeho láskou a milosrdenstvím a 

také Boží něhou, kterou ztělesňuje v církvi Panna Maria. 

     Vidíme, jak náš svět ve svém neutěšeném stavu má své vládce, kteří často, jak to vidíme i u nás, nejsou schopni 

se domluvit, najít řešení, jsou nesmiřitelní v názorech. Ptejme se, jak si počíná Nejvyšší Vládce, který vládne času  

i dějinám – jak ten jedná s námi?! Když před 1OO lety byla Evropa ve stavu strašné války a zdálo se, že je satan 

„utržen z řetězu,“ a kdy rovněž roku 1917 velká revoluce v Rusku zvedla stavidla velkého utrpení a nevěry, se také 

svět otřásl v základech, Bůh promluvil. A jakým způsobem?  Neměl k dispozici ani média a satelity, nepoužil žád-

né tiskové mluvčí, aby sdělil lidem zásadní věci týkající se budoucnosti. – Ale vybral si na odlehlém místě TŘI 

PASÁČKY, tři děti kolem 1O let, čisté, chudé, zbožné a statečné a jim svěřil svůj vzkaz, co má nastat a co vede 

k záchraně. A tyto děti tento vzkaz opravdu předali a proto jsme tu i dnes… Papežové, jak šli jeden za druhým 

v dějinách až dodnes, putují do Fatimy a na kolenou rozjímají tento vzkaz. Bylo tam vidění pekla, ale ještě víc tam 

vyniká Boží milosrdenství, naděje, obrácení, změna. Svatý papež Jan Pavel II. rozpoznal svůj vlastní příběh 

v tomto fatimském proroctví. Protože také 13. května – ve stejném datu jako dnes – se na něm naplnilo ono tajemné 

vidění biskupa v bílém rouchu, papeže v jeho střetu se zlem, které mu usiluje o život. Ano, právě 13. květen byl  

i den atentátu, kdy zakrvácený papež bojuje o život, a o rok později již putuje do Fatimy, aby náboj z revolveru, 

kterým byl zasažen při audienci, vsadil do korunky na hlavě sošky Panny Marie jako ozdobu a projev díků, protože 

sv. Jan Pavel II. byl přesvědčen, že právě ona, Maria, v oné chvíli mu zachránila život, a vedla výstřel, aby nezasá-

hl životně důležitý orgán. 

    Co z toho plyne pro nás, přátelé? – Vztáhněme to na sebe. Bůh nepotřebuje pro své dílo ani politiky ani miliardá-

ře, ani řekněme generály, ekonomy, vědce, kteří si stačí sami na všechno bez Boha. Ježíš mluví, že „dělníků je 

málo“. Kdo to je dělník Ducha sv.? V minulém režimu se pěstoval kult dělnické třídy, ale bez Boha, kult revoluce, 

třídní nenávisti. Dělníci Ducha sv. jsou především – a to se týká i nás, děti Boží, neusilující o vlastní ambice – ale 

ti, kteří se umí ptát: Pane, život mám od Tebe, co mohu pro Tebe udělat, co ode mne čekáš ?  - Být lidmi třeba 

prostými a chudými, ale vnímavými pro Boha, schopnými mu naslouchat, vést s Ním dialog jako Panna Maria, 

jako tři pasáčci fatimští, František, Hyacinta a Lucie. Každý, i my, ty i já, jsme použitelní k spáse světa, pokud se 

nabídneme s odvahou a s čistým srdcem do Božích služeb. 
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Ale vždy počítejme s obětmi. Vždy to bude i nás něco stát, co jsme schopni dát i vytrpět a jako onen vražedný ná-

boj z revolveru, který měl zabít, ruka papeže dovedla proměnit v dar, v diamant do koruny Matky Boží – tak i my 

umějme svá zranění, své bolesti, zklamání, to co často musíme vytrpět, proměňovat láskou v dar a oběť, aby Bůh 

mohl zvítězit. V nás i v národě, kterému hrozí odpad a tím i zánik. Nevládnou mocní, vládne Bůh a to skrze bez-

mocné a milující. 

    Vím, že otec Slawomir má horlivé kněžské srdce a jistě má spolu s vámi, jak jsem se dočetl ve vašem farním 

periodiku, připraven bohatý program modliteb a myšlenek pro tato Vaše setkávání. 

    Setkáním na nejvyšší úrovni je ale vždy slavení Eucharistie. – Neznáme silnější pouto s Kristem, než to, které 

nám stanovil On sám před smrtí se slovy: „To konejte na mou památku.“ Už po staletí platí v církvi slova: PER 

MARIAM AD JESUM.  Skrze Marii k Ježíši. Maria ho zná nejlépe a nejdůvěrněji, ona nás k němu vede cestou 

nejspolehlivější. Svěřme se jí i nyní a ona nás nezklame. Jsme to spíš my, kdo zklamáváme ji. Kdo ji ztrácíme ze 

zorného úhlu svého pohledu a potřebujeme neustálé zakotvení právě na jejím srdci. Ona je jako kompas, ukazující 

přesný směr k tomu Pólu, kterým je Ježíš, náš Pán. Děkujeme ti, Maria, že z tebe můžeme tuto jistotu i příklad čer-

pat také nyní a zde.   

 

biskup Josef Hrdlička 
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Srdečně všechny zdravím a zvu! 

 

Fatimská pobožnost v úterý 13. 6. 2017 se bude konat ve Starém Městě pod 

Sněžníkem. Budeme prosit za kněžská a řeholní povolání, modlit se za kněze. 

 

Často slyším naříkání, že kněží je málo nebo že kněží nemají čas na své farní-

ky nebo ještě, že spoustu věci dělají špatně, že by to šlo udělat líp.... Ano, 

určitě je to pravda… Nechci nikoho omlouvat, ale mnohdy je to tak, že kněz 

nemá čas – protože spěchá do jiné farnosti a pak zase do další...  No a také 

může být i unavený a občas i nevrlý (aspoň se to tak může někomu jevit). Na-

konec opravdu nejsme dokonalí… 

 

Proto přijďte prosit za posvěcení kněží a za nová povolání, aby nás bylo více. 

Přijďte prosit za dary Ducha Svatého pro kněze, aby svých schopností naplno 

používali pro dobro jím svěřených farníků a aby jim Bůh dal ty, které jim chy-

bí, aby pak mohli sloužit lépe... 

 

Někdo řekne: pomodlím se doma, co bych jezdil tak daleko. Jen aby to nebyla 

omluva leností. I putování může být modlitbou, pokud budeme mít ten správ-

ný úmysl. Proto ještě jednou zvu: přijďte, přijeďte.... Buďte s námi, modlete se 

s námi...  

 

P. Piotr Grzybek, farář Staré Město pod Sněžníkem 

 

 
Chvála Kristu a Marii! 

 

Otec Slávek mě vybídl, abych kromě pozvánky napsal pár slov o žehnání zvonu na Dolní Moravě. Před několika 

málo lety se nám s Boží pomocí podařilo udělat generální opravu kostela. Když minulý rok zde žehnal řeku Mora-

vu otec arcibiskup Jan Graubner, byl zde také  ministr zemědělství a generální ředitel  povodí z Brna. Obec a pan 

starosta nás velmi příjemně překvapili svou otevřeností a pomocí. Pan starosta Ing. arch. Richard Novák, vyjádřil 

přání, aby kostel  sv. Aloise byl více využit  na kulturně společenské akce. Možná  k tomu přispěje i letošní pouť. 

 

Na kostele sv. Aloise je prasklý železný zvon, proto jsme loni nechali  v Brodku u Přerova ulít nový. Nese jméno 

Immaculata a sv. Alois, který  v červnu požehná pan biskup Mons. Josef Hrdlička. Farnice už plánují pečení koláč-

ků a kostelník pan Adamec  dělá skvělé věnečky… Těšíme se na vás! Ať Vám dobrotivý Bůh žehná.  

 

P. Petr Dolák 

 

Obec Dolní Morava a  Římskokatolická  farnost  Malá Morava Vás 
srdečně zvou na 

 

ŽEHNÁNÍ ZVONU A POUŤ K SV. ALOISOVI NA DOLNÍ MORAVĚ 
a to v neděli 25. 6. v 11.00 hod. 

 
Mši svatou bude celebrovat biskup Mons. Josef Hrdlička.  

Těšíme se na společné setkání. 
 

POŘADATELÉ 
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SPOLEČENSTVÍ MAMINEK ŠUMPERSKÉ FARNOSTI 

 

 

Dnes Vám představíme skupinku maminek šumperské farnosti. Maminky se scházejí každý týden v tzv. Sedmi-

krásku, kam jich dochází asi 10, jsou vidět (a jejich děti někdy i více slyšet) na mši svaté, podnikají společně 

výlety, jsou aktivní a není jim lhostejná ani výchova dětí, ani dění ve farnosti. Při slavnostní mši svaté, kterou ce-

lebroval Mons. Josef Hrdlička, konané při příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (a také Dne ma-

tek), se zapojily se svými dětmi do společné modlitby růžence a mše svaté. Samy si připravují pro své děti progra-

my během kázání a jsou otevřené pro další duchovní nabídky. Některé z nich nám ochotně odpověděly na několik 

otázek. I když to zní jako otřepaná fráze, děti jsou opravdu naše budoucnost, a proto jsem ráda, že se maminky 

malých dětí dostaly ke slovu. Jejich pohled je totiž svěží a mladý, stejně jako ony. Je velmi důležité poslouchat 

jejich hlas, protože co se zasadí do jejich rodin nyní, může být v budoucnu velkým Božím dílem. 

Jak vnímáte coby mladé maminky (rodiny) naši šumperskou farnost? 

 

Jana Zezulová: Dobře na mě působí, jak se naše farnost "omlazuje". Je hezké, kolik je tu mladých rodin  

a malých dětí.  

Kamila Mlčúchová: Šumperskou farnost vnímám velmi pozitivně. Jsou tu moc milí lidé jak z řad rodin, tak 

z řad farníků.  

Eva Heiserová: Jsem opravdu moc a moc a moc vděčná za to, že je nás tu teď s malými dětmi poměrně 

dost. Máme tak docela reálnou naději, že naši prcci budou vyrůstat mezi věřícími kamarády, že nebudou jedinými 

„kostelovými“ exoty široko daleko a že to třeba bude mít pozitivní vliv na jejich prožívání, praktikování a uchování 

víry dřív i později. 

Jana Korgerová: Já už nepatřím mezi úplně mladé maminky, ale šumperskou farnost beru jako rodinu a je 

mi tady moc fajn. Maruška nás omladila a my se tak mohli blíže seznámit s rodinami, které mají děti ve věku 

Marušky, což by se asi nestalo, kdybychom ji neměli. 
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Pavla Čermáková: Naše farnost se mi líbí z toho důvodu, že je zde spousta dětí, mladých lidí a rodin, tudíž 

je zde stále nějaká nabídka programů či aktivit, pořád se tu něco děje. Možná by stálo za to zamyslet se i nad tím, 

jak mezi sebe zapojit nové hledající lidi a jak vytvořit v kostele dlouhodobě takovou atmosféru, která by neodradila 

stávající mladé farníky od katolické církve.  

Jana Kupková: Místní farnost vnímám jako velice živou, aktivní a otevřenou. A jsem za to strašně vděčná. 

Bydlíme tu s manželem a dcerou něco málo přes rok a už po pár prvních mších po přistěhování jsem začala cítit, že 

"někam" patříme. Za studií a po svatbě jsme bydleli v Praze a tam jsem tuhle sounáležitost nikdy nezažila. Je to 

krásné, když jdeme v neděli do kostela a vídáme spoustu známých usměvavých tváří, kamarádů i rodinu. Díky 

tomu, že máme malou holčičku, se člověk i rychleji seznámí s ostatními maminkami a využije nabitých programů 

pro děti a rodiče na rodičovské dovolené. 

A v této kategorii je možností opravdu 

spousta.  

 

Jaké programy pro rodiny (děti, 

maminky, děti a maminky, celou 

rodinu) v naší farnosti nalézáte, jaké se 

vám líbí, a jaké naopak vám chybí? 

 

Jana Zezulová: Programy pro děti jsou 

pro mě přínosem po mnoha stránkách. S 

Lukáškem navštěvujeme Sedmikrásek a 

připojili jsme se k Modlitbám matek. 

Nabízejí se i další programy, například 

programy pro děti v Čítárně, na které se 

teprve chystáme. Co mi chybí, je mše 

pro děti. Krátká, živá mše pro děti. Nebo alespoň bohoslužba slova.  

 Kamila Mlčúchová: Pravidelně s dcerou navštěvujeme středeční Sedmikrásek a jsem za to moc ráda. Díky 

tomuto programu jsem pronikla blíže do farnosti a můžu po 2,5 letech říct, že je mi tu opravdu dobře. Nabídka 

Centra pro rodinu je velmi pestrá, a to jak pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené, tak pro celou rodinu. 

Momentálně se moc těšíme na sobotní Pohádkový les, který jsme minulý rok z důvodu nepřítomnosti v Šumperku 

nemohli navštívit, a před dvěma roky byla naše holčička ještě kojenec, takže jsme ho jenom prošli. To napovídá, že 

jsem s nabídkou spokojena. Není co vytknout, jenom chválit . 

Eva Heiserová: Naši andílci jsou ještě batolecího věku, takže se zatím spíš jen potkáváme se stejně starými 

dětmi a jejich prima maminkami v Sedmikrásku. Tam chodíme rádi. Z dalších programů vybíráme jen ty, které 

jsme společně s dětmi oboustranně schopni zvládnout, aniž bychom zničili sebe nebo okolí. 

Petra Janíčková: Domníváme se, že je zřetelný posun naší farnosti směrem k rodině. Ať už začíná 

pravidelnými duchovními obnovami pro maminky, tradičním programem Sedmikrásek pro nejmenší děti, 

programy pro děti v bočním vchodě během promluvy při mši svaté, možností sejít se po mši svaté v kavárně na 

farním středisku, plánovaná úprava farního hřiště o prostor pro menší děti aj. 

Jarmila Klusoňová: Ráda se zapojuji do Sedmikrásku a do Modliteb matek. S obojím jsem spokojená, 

protože se v obou „aktivitách“ setkávám s příjemnými a inspirativními ženami. 

Jana Korgerová: S Maruškou navštěvuji Sedmikrásek, Modlitby matek   i programy pro děti 

v Čítárně.  Program vedený Lenkou Špatnou, Petrou Kočí nebo Pájou Čermákovou je vždy pěkně připravený,  

a když náhodou některá z nich nemůže, tak to nějak skoulíme samy. Když jsem byla na mateřské dovolené  

s Matýskem a Anežkou, tenkrát Sedmikrásek začínal, a jsem moc ráda, že vydržel až doposud a může ho poznat  

i Maruška. 

Věrka Šlosárová: Moc se mi líbí programy pro děti v Čítárně. Rádi tam s dětmi chodíme. Děti mají rády 

tvořivou část i zpívání, samozřejmě tematická pohádka je v několika ohledech i poučná. Karolínka navštěvuje 

náboženství, také tam ráda chodí, a líbí se jí i ve Spolču pro děti.  
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Jana Kupková: S dcerkou rády navštěvujeme Sedmikrásek, kde se můžeme obě víc seznámit s ostatními 

dětmi i maminkami, společně se modlit, ale taky vydechnout u čaje a pokecat. Líbí se mi i programy v rámci 

liturgického roku, např. velkopáteční výlet s rodinami na křížovou cestu ke kostelíčku nebo křížová cesta vedená 

maminkami s dětmi. Díky hlídání dcery jsem mohla být poprvé i na duchovní obnově pro maminky, což bylo 

skvělé a obohacující. Pro maminky s dětmi je toho opravdu dost, ale osobně bych uvítala společné výlety nebo 

setkávání i s tatínky. I když myslím, že už jsme začali . 

 

Je květen - měsíc Panny Marie. Zároveň jsme si 13. května připomněli 100. výročí zjevení Panny 

Marie ve Fatimě a mohli toto výročí společně slavit na slavnostní mši s otcem biskupem Hrdličkou. Jak na 

Vás slavnost zapůsobila a jak jste vnímaly zapojení dětí do růžence či mše? 

 

Jana Zezulová: Jsem moc ráda, že jsem se mohla s rodinou této slavnosti zúčastnit. Velice povzbudivě na 

mě působil plný kostel lidí. Věřím, že všechny naplňovala radost ze společného setkání a blízkosti Panny Marie. 

Jedna paní vždycky říkala, že dětská modlitba otevírá brány do nebeského království - to se mi připomnělo při 

společném růženci. 

Petra Janíčková: Jsme rádi, že jsme měli možnost přimlouvat se za naši rodinu a další potřebné rodiny  

u Panny Marie Fatimské. Celý program byl pro našeho nejmenšího člena příliš dlouhý, ale měli jsme možnost se 

rozdělit, a tak druhá půlka naší rodiny dorazila až na mši svatou. Bohu díky za to! 

Kamila Mlčúchová: Bylo moc hezké vidět v kostele při růženci a na mši tolik rodin s dětmi.  Je to velmi 

povzbuzující.  Nikdy jsem toto jako dítě nezažila. Např. zapojení Katušky Janíčkové se svoji maminkou při 

předříkávání desátku růžence bylo opravdu moc roztomilé a krásné. Slavnost jsem spíše prožila jako maminka, 

která utišuje a hlídá své dítě, ale i tak jsem ráda, že jsme mohly byt přítomné. Potěšila mě i předem neplánovaná 

nabídka Petry Janíčkové, sejit se s dětmi místo kázání v bočním vchodě, kde se k společnému programu scházíme 

během kázání jen při nedělní mši svaté. Děti alespoň 

během slavnostní bohoslužby nerušily a mohly 

kázání prožít po svém.  

Jana Korgerová: Růženec, který jsme vedly 

s maminkami, byl pro mě silný zážitek, a když se 

pak k nám připojila malá Kačenka Janíčková, bylo to 

dokonalé. Mše slavená otcem biskupem Hrdličkou 

byla veliká. Otec Slávek si přál, aby přímluvy četl 

manželský pár. Trošku jsme nevěděli, jak to zvládne 

Maruška, ale ta se toho nebála a pomáhala. Kačenka 

Janíčková jí byla vzorem. 

Jana Kupková: Mše byla nádherná, moc se 

mi to líbilo. Dojalo mě, když jsme se s ostatními 

rodinami sešli u Panny Marie.  

 

Jak by se ještě více mohly děti (popř. 

i rodiče) společně zapojit do mše svaté či do 

dalších duchovních programů farnosti? 

 

Kamila Mlčúchová: Přijde mi hezké, jak to v šumperském kostele funguje a jak se při nedělní deváté mši 

svaté s dětmi počítá - že jsou její součástí a že se mohou zapojit i ony - např. při vyzvání dětí, aby přišly k oltáři  a 

pomodlily se společně Otče náš nebo při společném nesení obětních darů dětmi a rodiči. 

Jana Korgerová: Líbí se mi společná modlitba Otče náš, kdy se držíme za ruce kolem obětního stolu. 

Pavla Čermáková: Myslím si, že programy, do kterých se mohou zapojit děti, jsou v naší farnosti 

v dostatečné nabídce – jak v kostele, tak na středisku. Jedná-li se ale o nabídku duchovních programů pro děti, 

které probíhají v kostele (adorace maminek s dětmi, křížové cesty pro maminky s dětmi, zapojení se dětí do liturgie 
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či modlitby růžence.), prosíme ostatní farníky o určitou dávku nadhledu a tolerance. Protože jsou to programy pro 

děti a je škoda děti či některé rodiče právě kritickým postojem odradit. 

Eva Heiserová: Čtení nebo přímluvy mohou číst jak rodiče, tak starší děti, nebo kombinace… 

Petra Janíčková: Naše děti se s radostí účastní programů v bočním vchodě. Těší nás, že se nám daří 

program zakončit společným zpěvem, věřím a přímluvami, sice skrze reproduktor, ale přesto společně v Duchu se 

všemi přítomnými v kostele. Také společné nesení obětních darů, následné požehnání a rozdání samolepek do 

celoročních knížeček považujeme za zcela vhodně zařazené. 

 

Jak vznikl nápad společných programů pro děti v bočním vchodu? Co byste na něm vyzdvihly a co 

zlepšily? 

 

Pavla Čermáková: Tento nápad vznikl na Modlitbách matek, kde jsme se společně maminkami domluvily, 

že bychom se pokusily během kázání udělat takovou malou katechezi pro předškolní děti v bočním vchodu kostela. 

Původní představa byla, začít už od ledna, ale nakonec jsme začaly o pár měsíců později. V přípravě programu se 

střídá pět maminek, samozřejmě další zájemkyně přivítáme. Inspirujeme se např. Želvou Loudalkou otce 

Krasuckého - http://www.loudalka.op.cz  či časopisem Malý oslík, který zpracovává na každou neděli aktuální 

evangelium v obrázcích pro děti. Autory jsou manželé z naší farnosti - Jana a Jakub Kupkovi. Kdo má malé děti, 

určitě se nadchne. Najdete ho i v elektronické podobě na http://www.malyoslik.cz/. 

Kamila Mlčúchová: Velmi si cením nejen samotného nápadu, který vzešel od Páji Čermákové, ale zároveň  

i všech maminek, které tyto nedělní programy v bočním 

vchodu připravují. Děti mají změnu, s ohledem na svůj 

věk i spolupracuji a i  rodiče to baví . A ty barevné 

židličky, na které si dokola posedají, nemají chybu! 

Jana Kupková: Programy pro děti v bočním 

vchodu jsou prima. Navíc se člověk aktivně připraví na 

mši čtením evangelia a zapotí vymýšlením programu 

pro děti, když na něj přijde řada.  

Jana Korgerová: Společný program pro děti v 

bočním vchodu mi přijde jako dobrý nápad. Když jsme s 

manželem oba na deváté mši svaté (nebývá to moc 

často, protože Alda mívá službu akolyty, taky dochází 

do domova důchodců a my chceme chodit na mši společně),  tak jeden jde s Maruškou na dětský program a ten 

druhý může poslouchat kázání.  Po mši svaté v kavárně, kam moc rádi chodíme, si pak ve zkratce řekneme, o čem 

kázání bylo. 

Eva Heiserová: Tak tady by to mohlo být na moc dlouho, neb programy pro předškoláky byly hlavní náplní 

mých vysokoškolských studií… I po pár letech mateřské a vlastně ještě víc v kombinaci právě s ní vnímám při 

programu víc rovin a faktorů a občas sama sebe nachytám v roli jakési nevyžádané inspektorky. Ve zkratce: 

hodnotím programy jako dobrý záměr, vážím si všech maminek, co mají odvahu se zapojit, a aniž bych se chtěla 

kohokoli dotknout, je potřeba doladit, aby jak prostředí, tak i obsah a forma programu skutečně odpovídaly věku a 

schopnostem přítomných dětí. 

 

Většina programů pro rodiče i děti probíhá na farním středisku. V současné době se konkrétně na 

farním hřišti plánuje vybudování herních prvků, na které vy jako maminky (společně s Centrem pro 

rodinu) také dle svých možností přispějete. Jak se díváte na tento nápad? 

 

Jana Zezulová: Herní prvky na hřišti tu chyběly. Jsem velice ráda za tento nápad a za ochotu otce Slávka jej 

zrealizovat. 

Kamila Mlčúchová: To je opravdu skvělý nápad. Velice mě potěšilo, že na nás pan děkan tak myslí. 

http://www.malyoslik.cz/
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Petra Janíčková: Vítáme s radostí, že se po dlouhé době podnikají kroky k využití prostoru farního hřiště 

směrem k dětem. Zatím je zdejší prostor využíván ke společným setkáním např. o pouti, při oslavě Velikonoc  

a podobně. Bylo zde však prozatím myšleno výhradně na dospělé. 

Jana Korgerová: Farní hřiště s houpačkami, pískovištěm a nějakou tou prolézačkou bude super, můžeme ho 

využít i při Sedmikrásku, když bude pěkné 

počasí. Děti to milují.  

Jana Kupková: Skvělý nápad! 

Pavla Čermáková: Oceňuji, něco 

takového tady už dlouho chybí. 

Eva Heiserová: Paráda! (Bude 

možnost vyjádřit se k výběru herních prvků?) 

 

Co byste přivítaly ještě na farním 

středisku? 

 

Jana Korgerová: S maminkami jsme 

se často bavily, že by bylo super využít malou 

místnost za kuchyňkou (vedle kaple) jako 

hernu pro děti - aby to bylo zde zařízeno pro 

ty nejmenší, přebalovací pult, hračky, žádný 

stůl, jen čistý koberec. 

Eva Heiserová: Říkala jsem si, že by 

se možná nahoře uživil přebalovací pult. Je 

jich dost typů, klidně bych ho i zařídila, kdyby byla shoda na tom, že chceme přebalovat jinde než na zemi nebo 

lavičce . A dolů do kavárny aspoň jednu dětskou vysokou jídelní židli. Takovou tu s pultíkem. Myslím, že nejen 

během kavárny, ale i při ostatních akcích, rodinných sešlostech či oslavách přijde vhod. 

Jana Kupková: S manželem a dcerou rádi chodíváme po nedělní mši do farní kavárny. Malá je už docela 

čipera, tak ji věčně někde naháníme a někdy si u kávy ani moc neposedíme. Manžela ale napadlo, že pokud by se 

ve vedlejší místnosti (ta co je naproti kuchyňky) dal vybavit hrací koutek, možná by to uvítalo víc rodičů. Stačil by 

koberec, pár beden s hračkami a sešity na kreslení.  Děti by si mohly spolu hrát, nelozily by na parapety a rodiče by 

si mohli v klidu vypít kávu. 

Pavla Čermáková: Myslím si, že je škoda, že nemá na farním středisku Centrum pro rodinu své vlastní 

prostory (např. své vlastní dvě místnosti se sociálním zázemím, které by využívalo jen pro sebe). Je škoda, že 

místnosti na středisku jsou určeny různým skupinám všech věkových kategorií a díky tomu není ani jedna místnost 

zařízena pro děti.  Kdyby Centrum pro rodinu mělo své vlastní prostory, mohly by být přizpůsobené hlavně dětem, 

které tvoří většinu klientely, a programům, které centrum nabízí. Bylo by to určitě přínosem nejen pro maminky a 

děti, které programy centra navštěvují, ale jistě by to působilo i reprezentativněji pro veřejnost (jelikož se veřejnosti 

programy nabízejí také). 

 

A na závěr - Jakékoliv vaše nápady, hodnocení, vzkazy, pochvaly, kritika.  

 

Kamila Mlčúchová: Děkuji všem, kteří se podílí na tom, aby nám rodinám a hlavně našim dětem bylo ve 

farním společenství dobře.  Velký dik patří hlavně Centru pro rodinu za to, jak funguje a stará se o všechny tyto 

věci. 

Jana Korgerová:  Chtěla bych moc poděkovat Lence Špatné, Páje Čermákové a dalším pomocníkům, jak 

programy pro nás maminky a děti připravují (Sedmikrásek, programy v Čítárně, duchovní obnovy, výlety, pohádka 

na pouti aj.). 

Věra Šlosárová: Jelikož jsem vyrůstala ve farnosti, kde pro děti bylo pouze jedno Spolčo, tak jsem moc 

šťastná, že se zde pro děti nabízí tolik různých akcí. Třeba Pohádkový les, který bude v sobotu. Je to krásná 
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příležitost setkání s Pánem na tak krásném místě. Moc děkuji za všechny, kteří pro nás obětují svůj čas a takové 

akce pro nás chystají. 

 

Jana Kupková: Jsem ráda, že můžeme být součástí tak dobré farnosti a díky všem za milé a otevřené přijetí.  

Petra Janíčková: Rádi bychom touto cestou poděkovali našemu panu faráři a Centru pro rodinu, že se 

zasazují o to, aby i rodiny s malými dětmi měli v kostele a ve farnosti své místo. Aktuálně shledáváme, že mladých 

rodin je zde skutečně nevídaný nárůst, a je proto velmi duchaplné a pro budoucnost naší farnosti důležité se této 

skupině věnovat. 
 

Za inspirativní a podnětné názory maminek šumperské farnosti děkuje Lenka Špatná 

 

 

 

 

 

Milí malí,  

s dalším měsícem přichází velká hromada skvělých věcí, které nás v něm čekají. Tak třeba: konec školy, 
začátek prázdnin, den dětí, pouť, supr teplé počasí a spousta studené zmrzliny a kromě toho ještě tyhle 
bezvadné úkoly v Tamtamu. V prvním úkolu vyluštíme, jak se jinak říká slavnosti Seslání Ducha Svatého 
a ve druhém, jak se jmenují ti dva milí chlapíci na obrázku. Prozradím, že jsou to apoštolové, slaví svá-
tek společně na konci června a jejich jména začínají na stejné písmeno.  

Příjemné chvilky s Tamtamem=)  

1. Najdi a vyškrtej v osmisměrce všechny výrazy v rámečku a z písmenek, která zůstala, zjistíš ná-
zev svátku, o kterém jsme mluvili nahoře v úvodu. 

 

J E Ř D N O R L 

A P N R H E E U 

K I A T C C Č L 

U L J E U E E E 

B I E P D T V V 

T F Ž N N O I A 

H C Í Ř H N Á P 

C K Š Á M O T E 

        

 

 

DUCH – FILIP – HŘÍCH – JAKUB – JAN – JEŽÍŠ – ONDŘEJ – OTEC – PÁN – PAVEL – PETR – 

TOMÁŠ – UČEDNÍK – VEČER 
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2. Doplň do křížovky názvy věcí z obrázku a v tajence najdeš jména dvou apoštolů. 

 

 

KVĚTEN 2017 
 
PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI 

  

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a předškolní děti každou středu - 9.30 – 11. 30 na farním středisku (Spo-

lečenství, modlitba, říkadla, cvičení, pohádka, tvoření).  

21. června -  Společný výlet na Brusnou, odtud do Bludova a zpět na Bludoveček. Sraz v 9. 00 na Bludo-

večku. 

28. června – společné venkovní zakončení školního roku s atrakcemi pro děti. 

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění, hraníčko, hýbánky, zpí-

vání, hra na hudební nástroje) – příspěvek 30Kč;  Pozor, změna! Každé úterý až od 9.30. 

 Čítárna pro veřejnost  – po předběžné domluvě knihy můžete přinést, vyměnit za jiné či si je odnést do-

mů, popř. se do nich začíst na místě. Tel. kontakt – 731 402 395 

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

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – středa od 16.30 do 17.30 s lektorkou Ing. Marií Vychopeňovou 

 Modlitby matek pro maminky na RD – vždy jednou za 14 dní (každý sudý čtvrtek) u Ivy Sovadinové, ji-

nak u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo – 77597876 

 Koloběh knih o farní pouti – 25. 6. 2017 od 15.00. Nabízené knihy, které do Čítárny připutovaly 

z různých knihovniček , si zde můžete za dobrovolný příspěvek rozebrat a takto podpořit farního adopto-

vaného chlapce z Haiti.  

POZVÁNKA N PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  

 Příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let „Z pohádky do pohádky“ 7. 7. (CELODENNÍ VÝLET) a 10. 7. – 

13. 7. - 9.00 – 14. 30   

 příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let „Ostrov pokladů“ 28. 8. – 1. 9. 9.00 – 15.30 

 Prázdninové divadelánky - 24. – 28. 7. 2017 (JEDNÁ SE POUZE O DOPOLEDNÍ ČI ODPOLEDNÍ 

BLOKY)  
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Prázdninové výzvy pro rodiny 

 Podstatou výzvy je naplánovat prázdninový rodinný výlet a na něj pozvat další rodiny. Je to jedinečná 

možnost, jak se sblížit s ostatními a zapojit i tatínky. Dnem výletu by měla být jakákoliv prázdninová ne-

děle. Když se nikdo nepřipojí, je to také prázdninová výzva, ale jen pro vaši rodinu, že si má udělat společ-

ný výlet sama. Své pozvání můžete psát na mail cprsumperk.ado.cz nebo volat na 731 402 395. 

 Co je nutné do mailu uvést?  Den výletu, cíl výletu, dopravní prostředek, kterým se pojede (auto, autobus, 

vlak, pěšky), čas a místo odjezdu (odchodu), délka trasy a jak trasu zvládnou děti - pěšky, na kočáru (zda je 

terén dostupný pro kočár), v nosičce aj., kontakt na vás, aby se mohli případní zájemci s vámi spojit. 

První prázdninové výzvy 

Cíl výletu:  Lesní bar u obce Lipová - Lázně (část Horní Lipová) 

 Datum výletu: neděle 2. 7. 2017 

 Způsob dopravy a popis trasy: Odjezd v 9.00 ze Šumperka autem Horní Lipové k parkovišti, odtud pěšky 

do Lesního baru. Trasa je vhodná pro kočáry, povětšinou asfaltová, Délka celého výletu cca 4 km.  

 Více informací: http://lesnibar.cz/ 

 Kontakt na pořádající rodinu: rodina Selingerová, dagmar.selingerova@hotmail.com 

Cíl výletu – Horní nádrž Dlouhé Stráně 

 Datum výletu- neděle 16. 7. 2017 

 Způsob dopravy a popis trasy – odjezd  v 9.28 vlakem do Kout nad Desnou, odtud lanovkou do horní 

stanice (šestisedačková lanovka přepravuje i kočáry), rozhledna U Tetřeví chaty, odtud částí naučné stezky 

Rysí skála na Horní nádrž (cesta asfaltová, vhodná pro kočáry), odtud zpět. 

 Více informací: http://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/jeseniky/3385-vylet-na-precerpavaci-vodni-

elektrarnu-dlouhe-strane 

 Kontakt na pořádající rodinu: manželé Bankovi   colleen@centrum.cz    

Cíl výletu a ostatní informace budou upřesněny dle počasí 

 Datum výletu: neděle 23. 7. 2017 

 Kontakt na pořádající rodinu: rodina Kupkova (Jana, Jakub, Grétka)                 

Prázdninové středeční programy pro rodiče s dětmi 

 Zveme všechny, kdo jsou o prázdninách doma s dětmi i ve všední dny na „Prázdninové středeční pro-

gramy pro rodiče s dětmi (celodenní výlety, různorodé dílny, sportovní aktivity), a to vždy ve středy – 

19., 26. 7., 9. 8. 2017. Podrobnosti budou včas sděleny. 

 

 

Děkanátní setkání maminek v rámci Modliteb matek  

 

Srdečně zveme všechny ženy z celého děkanátu – dívky, maminky, babičky  - na děkanátní setkání Modliteb ma-

tek.  Uskuteční se 9. 9. 2017 Na farním středisku v Šumperku od 15. 00 do 18.00 hod. Program povedou samot-

né koordinátorky národního hnutí Modliteb matek. Součástí programu je společná diskuse, svědectví a společná 

modlitba matek. Vítány jsou jak ty ženy, které se do Modliteb matek aktivně zapojují, tak i ty, které se chtějí 

s touto iniciativou seznámit.  

 

 

Podrobné informace o všech programech získáte na stránkách Centra pro rodinu Šumperk – 

www.sumperk.dcpr.cz, kontaktovat nás můžete na mailové adrese cprsumperk@ado.cz nebo tel. 731 402 395.  

  

mailto:lleen@centrum.cz
mailto:cprsumperk@ado.cz
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BIBLICKÁ SOUTEŽ 2017 
 

      
  

 V neděli 21. 5. proběhlo na šumperském farním Středisku finále letošního prvního ročníku Biblické soutěže. 

Do finále postoupily všechny týmy, které úspěšně zvládly první dvě kola. Z dvaceti přihlášených se to podařilo 

devíti týmům – čtyřem v první kategorii, dvěma v druhé a třem ve třetí. Všechny můžeme považovat za vítěze. 

 

 

      VÍTĚZNÉ TÝMY:  

 

1. kategorie: 

 Oliver Kožuškanič a  Jan Pospíšil -  farnost Šumperk 

 Šárka Pospíšilová a Anežka Vodáková -  farnost Šumperk 

 Klárka Sovadinová, Maruška Valentová a Anežka Pospíšilová -  farnost Šumperk 

 Jakub a Matěj Sovadinovi -  farnost Šumperk 

 

2. kategorie: 

Veronika Gronychová a Stázka Skoumalová -  farnost Šumperk 

Eliška Smažáková, Adéla Lišková  a  Lucie Hetmánková - farnost Velké Losiny 

 

3. kategorie: 

Helena Švubová -  farnost Šumperk 

Petra Petková, Tomáš Damborský a  Ludmila Damborská - farnost Rapotín 

Karla Černohousová, Václav Damborský a Jitka Damborská -  farnost Rapotín 

 

Hlavním smyslem celé soutěže bylo přečíst si opakovaně a pozorně texty Matoušova evangelia a prvních dva-

cet kapitol knihy Exodus, ke kterým se vztahovaly otázky prvních dvou kol. Všechny finálové týmy si pak 

v první části finále ověřovaly, co si ze čtení a hledání odpovědí na otázky zapamatovaly. V druhé části finále 

jsme se rozdělili do tří skupin napříč věkem a farnostmi a trochu jsme si užili soutěžení, sčítání bodů, taktizo-

vání a legrace. Atmosféru závěrečného klání Vám chceme přiblížit nejen několika fotkami, ale také ukázkou 

ze závěrečného kvízu z druhé části finále. 
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Zvláštní poděkování patří všem 

rodičům a katechetům, kteří 

pomáhali a povzbuzovali své 

děti.  

Příští rok chceme pár věcí vylep-

šit a také začít se soutěží už 

v zimě, aby jako letos některé 

soutěžící nezaskočily zkoušky, 

maturity  

a jarní práce na zahrádce.  

 

Za přípravný tým:    

Hana Havlíčková,  

Marie Sovadinová, 

Jiří Valenta,  

Pavel Rozsíval  

a František Klíč 

 
Rút, žena, která je zmiňována na začátku Matoušova evangelia v Ježíšovu rodokmenu, byla prababičkou: 

A/ krále Davida                B/ krále Saula                C/ krále Šalamouna 

 

1. Prorok Jonáš chtěl před Hospodinem uprchnout do: 

A/ Taršíše                          B/ do Egypta                    C/ do Říma 

 

2. Apoštol Petr žil se svou rodinou ve městě: 

A/  Kafarnau                     B/ Betsaida                       C/ Betfage 

 

4. Z dvanácti apoštolů se dvě jména vyskytovala dvakrát. Byli to: 

A/ Jakub a Jan                B/ Šimon a Jakub                  C/ Šimon a Jan 

 

5. Když Ježíš mluví o nebeském království, přirovnává ho také ke kvasu, který žena rozdělala, aby prokvasil celé 

těsto. Žena v podobenství použila: 

A/ tři měřice mouky                B/ sedm měřic mouky              C/ dvanáct měřic mouky 

 

6. Apoštol Petr byl synem: 

A/ syn Jonášův                  B/ syn Alfeův               C/ syn Šimonův 

 

7. Když Mojžíš mluvil s faraónem, bylo mu: 

      A/  70 let                   B/ 80 let                       C/ 90 let 

 

8. Při přesvědčování faraona, aby propustil Izraelce z Egypta, byl Egypt zasažen také vředy hnisavých neštovic. 

Poprašek, který to způsobil byl: 

A/ z písku do malty              B/ z rozemletých kostí             C/ ze sazí z pece 

 

9. Mojžíš pocházel z rodu: 

A/ Judova                          B/ Zabulóna                      C/ Lévi 

 

10. Ježíšov vzkázal slova: „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým 

se hlásá radostná zvěst“: 

A/ velekněžím                  B/pilátu                              C/ Janu Křtiteli 

 

11. Ježíšova slova:“ Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“ zazněla: 

A/ v Petrově domě                B/ Zacheově domě               C/ Matoušově domě 

   

12. Matoušovo evangelium končí veršem: 

A/ Jděte do celého světa a kázejte evangelium. 

B/ Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

C/ Hle, já jsem s vámi po všechny dny a ž do konce světa. 

  

Pozn. Další fotografie si můžete prohlédnout na stránkách farnosti. 

Odpovědi: 1A, 2A, 3A, 4B, 5A, 6A, 7B, 8C, 9C, 10C, 11C, 12C   
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ALŽBĚTA OD NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
 
* 18. července 1880 Bourges, Francie  

† 9. listopadu 1906 Dijon, Francie 

 

 Svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice byla francouzská řeholnice Řádu bosých karmelitek a autorka duchov-

ních spisů. Její modlitba "Můj Bože v Trojici" se stala natolik známou a oblíbenou, že byla částečně převzata i do 

oficiálního Katechismu katolické církve (KKC, odstavec 260). Alžběta zemřela ve věku 26 let na Addisonovu cho-

robu. Blahoslavená byla 25. listopadu 1984 papežem Janem Pavlem II., dne 16. října 2016 ji papež František sva-

tořečil. Její svátek se v katolickém církevním kalendáři slaví 8. listopadu. V ikonografii bývá Alžběta zobrazována 

jako řeholnice s knihou, někdy i křížem či růžen-

cem. Je patronkou nemocných a sirotků.  

 

 Alžběta Catezová se narodila 18. červen-

ce 1880 ve vojenském táboře v Avordu, kde její 

otec působil jako důstojník. Zemřel 2. října 1887, 

když bylo Alžbětě sedm let a její mladší sestře 

Margueritě pouhé čtyři roky. Paní Catezová vytu-

šila u své starší dcery Alžběty vrozený dar pro 

hudbu a tanec, a proto ji v osmi letech zapsala na 

konzervatoř. Alžběta nechodila do školy, trávila 

dlouhé chvíle u klavíru a sbírala diplomy a oce-

nění. Domácí způsob výuky se však později ukázal jako ne zcela dokonalý; v jejích mystických poznámkách nej-

sou pravopisné chyby ničím výjimečným. Když se Alžběta věnovala hudbě, byla to pro ni modlitba. Říkávala: 

„Když se nedokážu déle modlit, hraju: dělám to pro dobrého Boha". 

 Alžběta zdědila po otci pevnou vůli. Projevovala se jako hrdá dívka, často zlostná, prudká, vznětlivá; mlad-

ší sestra ji popisuje jako "čertovo kvítko". Zároveň byla ale velmi vnímavá a plná něhy. Dne 19. dubna 1891 popr-

vé přijímá Tělo Páně. Ví, že k ní přichází Bůh, a snaží se o postupnou změnu svých cholerických projevů. Při příle-

žitosti prvního svatého přijímání navštívila karmelitánský klášter, kde jí sestra představená vysvětlila význam jejího 

jména Alžběta jako "Zaslíbená Bohu" nebo „Boží příbytek“. To se nesmazatelně vrylo do paměti malého děvčátka. 

 V roce 1894 pocítila povolání k řeholnímu životu. Snaha promluvit s matkou o svém duchovním povolání 

končí nezdarem. Matka je přesvědčena, že Alžběta se svým hudebním nadáním by se měla uplatnit ve světě. Dívka 

musí vyčkat, ale právě toto období čekání přináší do jejího života nové milosti. Alžběta na jedné straně pokračuje 

ve světském životě, jak si to přeje a jak jí to plánuje matka. Na druhou stranu je rozhodnuta, že bude prozatím žít 

jako karmelitka ve světě, a svou kontemplaci prožívá i bez opory řeholního života. Svůj klášter zpřítomňuje v "ce-

le" svého srdce. Sama říká: „Bohu lze naslouchat i uprostřed světa v tichu srdce, které nechce nic jiného, než patřit 

Jemu." O pět let později (v r. 1899) obdržela Alžběta matčin souhlas pro vstup na Karmel pod podmínkou, že po-

čká do roku 1901, kdy dovrší plnoletosti (tehdy ve věku 21 let).  

 Pro život Alžběty bylo klíčové setkání s  dominikánem P. Valléem v roce 1900. Tento kněz jí vysvětlil 

dogma o Svaté Trojici a katolickou nauku o "inhabitaci" - tímto pojmem se označuje trvalá Boží přítomnost v duši, 

která je ve stavu milosti (viz např. Jan 14,23: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude mi-

lovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.")  

 Alžbětě byla tato myšlenka velmi blízká a pochopitelná, již dříve osobně vnímala své napojení na vztah 

lásky, který vzájemně poutá Otce, Syna a Ducha Svatého. 

Klanění se osobám Trojice považovala za své poslání. 

„Nalezla jsem své nebe na zemi, protože nebem je Bůh a 

Bůh je v mé duši.“ Tato pravda se pro ni stala nezvratnou 

jistotou, životním programem, naukou, kterou sdělovala 

každému, kdo s ní přišel do styku. „Cítím tolik lásky ko-

lem své duše! Je jako oceán, do něhož se vrhám a v němž 

se ztrácím. On je ve mně a já v něm. Nedělám nic jiného, 

než že ho miluji a že se od něho nechávám milovat, a to 

v každém okamžiku a v každé věci. Ráno se probuďme 

v lásce, celý den se odevzdávejme lásce a konejme vůli 

dobrého Boha, pod Jeho pohledem, s Ním, v Něm, pro 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_bos%C3%BDch_karmelit%C3%A1n%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katechismus_katolick%C3%A9_c%C3%ADrkve
https://cs.wikipedia.org/wiki/Addisonova_choroba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Addisonova_choroba
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1984
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE_Franti%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._listopad
http://www.iencyklopedie.cz/inhabitace/
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Něho samého. Darujme se bez ustání tak, jak On si přeje. Když 

potom přijde večer, po dialogu lásky, který v našem srdci nikdy 

neustal, usínejme stále v lásce." 

 Do kláštera vstupuje Alžběta dne 2. srpna 1901. Rok novi-

ciátu pro ni však možná překvapivě znamená drsnou cestu nocí 

očišťování. Přicházejí na ni obavy, že nesplňuje požadavky pro 

život karmelitky, v modlitbě zakouší vyprahlost a vnitřní neklid.  

O těchto zkouškách a vnitřním utrpení se zmíní pouze matce před-

stavené. Ostatní řeholnice netuší o jejích temnotách a vnitřních 

bojích, které potrvají až do předvečera slibů. Teprve tehdy, po roz-

hovoru s jedním zkušeným a moudrým řeholníkem, kterého pozva-

la už také znepokojená matka převorka, je Alžběta dokáže překonat  

a následujícího dne, 11. ledna 1903, skládá své řeholní sliby. Stává 

se sestrou Marií Alžbětou od Nejsvětější Trojice. Svůj život proží-

vá prohlubováním smyslu svého jména: „Já jsem Alžběta od Troji-

ce, to znamená Alžběta, která se ztrácí, která mizí ve Třech a ne-

chává se jimi zaplavovat." Jedna spolusestra na ni vzpomíná: „Ří-

kala mi, tisknouc si ruce na srdce: ‘Vy je necítíte, ony Tři? Já je 

cítím!’." 

 Pět nebo šest měsíců po slibech se u Alžběty začínají pro-

jevovat první příznaky tehdy neznámé a neléčitelné Addisonovy 

choroby, nemoci nadledvinek, které už neprodukují látky potřebné 

k metabolismu. Průvodními znaky jsou únava, žaludeční křeče, 

silné bolesti hlavy a hubnutí. Více než dva roky dokáže Alžběta vše snášet bez jediné poznámky. Počátkem roku 

1906 už nelze její skutečný stav zakrýt. Lékaři usuzují na vředy nebo tuberkulózu, ale je velmi nesnadné ji léčit, 

protože Alžběta nemůže jíst. Cokoli "pod poslušností" sní, ihned zvrátí. Je přemístěna na klášterní ošetřovnu, kde 

stráví posledních osm měsíců života.  

 Alžbětino poslání dozrává, její duchovní růst nabývá vrcholu. Snaží se být s ostatními, vymanit se z izolace 

nemoci, je velmi pozorná ke svému okolí. V této době píše 25 básní a duchovní traktáty "Nebe ve víře, Poslední 

ústraní, Velikost našeho povolání, Nech se milovat". Nejvíce přispěla k rozšíření Alžbětina věhlasu její "Modlitba 

k Nejsvětější Trojici", která je považována za jednu z nejkrásnějších křesťanských modliteb. Alžběta ji napsala 

výhradně pro sebe a považovala ji za vyjádření plné a osobní oběti sebe samé Bohu. Text se našel až po její smrti. 

Napsala také 78 dopisů, v jednom z nich vypráví, že objevila v Bibli výraz, který se jí zdá být syntézou jejího ži-

votního ideálu: být „chválou slávy“ Boží.  

 Její utrpení se stupňuje, v určitých momentech prožívá až pokušení k sebevraždě. Vše se snaží překonat 

připomínkou, že je neustále střežena a ochraňována nezměrnou láskou svého Boha. Při jedné návštěvě řekla své 

představené: „Matko, jste klidná, když mě takto zanecháváte zcela samotnou? Trpím tolik, že nyní chápu sebevraž-

du. Ale buďte klidná: Bůh je tam a dívá se na mě“. Stejně tak se jiného dne svěřovala svému lékaři: „Tuto noc jsem 

trpěla tolik, že jsem byla v pokušení vyskočit z okna." V utrpení nebyla ušetřena ničeho, ani pocitu opuštěnosti  

a Boží vzdálenosti. „Moje matko,“ říkala své převorce, „skoro bych věřila tomu, že Bůh neexistuje.“ 

 Dne 29. října 1906 se setkává naposledy se svou matkou, sestrou a dvěma malými neteřemi. Přes mříž jim 

dává svoje požehnání a své matce říká v předtuše, že už ji neuvidí: „Mami, když ti naše sestra vrátná přijde ozná-

mit, že už netrpím, poklekni a pověz: Můj Bože, Ty jsi mi ji dal, nyní Ti ji vracím. Buď požehnáno Tvé svaté jmé-

no." 

 Dne 31. října Alžběta od Trojice přijala 

poslední svátosti. Následující den, na slavnost 

Všech svatých, se celá komunita shromáždila ko-

lem Alžbětina lůžka, neboť tušila blížící se smrt. 

Alžběta s námahou promluvila, požádala všechny 

dojemným způsobem o odpuštění  

a pak pronesla tato slova: „Všechno pomíjí! 

V podvečer života nezůstane nic než láska. Je třeba 

zapomenout na sebe bez předstírání. V nebi bude 

mým posláním přitahovat duše a pomáhat jim, aby 

dokázaly vycházet ze sebe a přilnout k Bohu. 

Abych je střežila v onom velkém vnitřním mlčení, 

které Bohu dovoluje, aby se do nich vtiskoval a 
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proměňoval je v Sebe.“  
  

Umírá 9. listopadu 1906 se slovy: „Je plný 

světla. Je veliký.... Jdu ke Světlu, k Lásce, k Živo-

tu."  

Můj Bože, Trojice, klaním se Ti, 

pomoz mi úplně zapomenout na sebe, 

abych mohla spočinout v Tobě, 

bez hnutí a pokojně, jako by má duše byla již na 

věčnosti. 

Ať nic nemůže narušit můj pokoj 

a způsobit, že bych z Tebe vyšla, můj Neproměnný, 

ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin Tvého 

tajemství. 

Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, 

svůj oblíbený příbytek a místo svého odpočinku. 

Ať tě tam nikdy nenechávám samotného, 

ale ať jsem tam naprosto celá, se vším, čím jsem, 

naprosto bdělá ve víře, 

zcela se Ti klanící, zcela se nabízející Tvému tvůr-

čímu působení. 

 

Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný, 

chtěla bych být nevěstou Tvého srdce, 

chtěla bych Tě zahalit slávou,  

chtěla bych Tě milovat až k smrti! 

Cítím ale svou nemohoucnost, 

a proto Tě prosím, 

abys mě oděl v sebe, 

abys mou duši ztotožnil se všemi hnutími své duše, 

abys mě ponořil v sebe, 

abys mě uchvátil, 

abys mě nahradil sebou tak, že můj život bude jen vyzařováním Tvého života. 

Přijď ke mně jako ten, který se klaní, který usmiřuje a který zachraňuje. 

 

Věčné Slovo, Slovo mého Boha, 

chci svůj život trávit nasloucháním Tobě, 

chci se stát plně vnímavou, abych se od Tebe naučila všechno; 

a pak, navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem, 

chci stále hledět jen na Tebe a přebývat ve Tvém velkém světle. 

Má Hvězdo milovaná, upoutej mě tak, 

že už nebudu moci opustit Tvoji zář. 

Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup na mne, 

aby se v mé duši jakoby vtělilo Slovo, 

ať jsem pro ně dalším lidskou bytostí, v níž znovu uskuteční celé své tajemství. 

A ty, Otče, skloň se ke svému ubohému tvorečkovi,  

ukryj jej do svého stínu, 

spatřuj v něm jen svého Milovaného, ve kterém jsi nalezl všecko zalíbení. 

 

Moji Tři, moje Všecko, má Blaženosti, nekonečná Samoto, 

Nesmírnosti, v níž se ztrácím, Tobě se vydávám jako kořist, 

ukryj se ve mně, abych se já mohla ukrýt v Tobě, 

v očekávání, že ve Tvém světle uzřím hlubinu Tvé vznešenosti. 

 

(Modlitba sv. Alžběty od Nejsvětější Trojice, 21. 11. 1904) 

 

Anička Rozsívalová  
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ZBIGNIEW CZENDLIK, MARKÉTA ZAHRADNÍKOVÁ 

POSTEL HOSPODA KOSTEL 

 
Lanškrounského faráře Zbigniewa Czendlika asi každý zná. Většinou 

v souvislosti s Lucií Bílou, golfem nebo ze stránek nějakých bulvárních novin. 

Někdo ho možná také zná z pořadu Uchem jehly, kde mívá zajímavé hosty. 

Anotace knihy na stránkách vydavatele nebo internetových obchodů lákají 

čtenáře na tuto knihu slovy: „Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své 

farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná 

na dobré whisky, v hospodě je jako doma…“ 

Ano, toto všechno v knize najdete. Ale Markéta Zahradníková nezůstává 

na povrchu, nenechá se ukolébat Czendlikovým lidovým vypravěčstvím, ale 

vytrvale ho nutí k hlubším odpovědím a najednou se vynořuje jiný Czendlik – 

hluboký, s velkým srdcem a velkým a vášnivým vztahem k Bohu. Člověk, který 

dobře zná lidi, zná jejich chyby, a přesto je má rád, člověk který si na sobě 

nezakládá a vytrvale vtipkuje na vlastní účet. Člověk, který vytrvale hledá, jak 

přiblížit církev a Boha dnešnímu člověku. 

Na začátku jsem si myslel, že vím, co mě čeká. A na konci? Na konci jsem byl překvapen. Krásně 

překvapen rozhovorem, který jsem nečekal. 

Tomáš Havlíček 

 

MAREK DOMES – JURAJ HAJKOVSKÝ 

DRAKOBIJCE MOJE CESTA 

 
Drakobijce je člověk (hrdina, rytíř), který bojuje a postupně vítězí nad 

drakem. Boj je o to těžší, má-li drak sedm hlav a nesídlí ve skalnaté sluji, nýbrž 

přímo v lidském srdci. Právě s takovým drakem se setkal hlavní hrdina knihy, 

jedenáctiletý chlapec Artur. Ten v poutavém příběhu postupně odhaluje 

nevyzpytatelnost jednotlivých dračích hlav, které symbolizují sedm hlavních 

hříchů. Drak to není ledajaký, mnohdy ukrutně řve, nepozorovaně kouše či 

zákeřně útočí. Každá jeho hlava vypadá jinak a způsoby jejich zdolání jsou 

rovněž rozdílné. Naštěstí má Artur skvělého rádce – tajemného Poutníka, který 

se mu zjevuje vždy v tichu a ukazuje mu, jak v boji obstát.  Když už si Artur 

myslí, že je s bojem u konce, zjišťuje, že se musí ještě naučit, jak bojovat s 

hlavou nejzáludnější – pýchou. Teprve když Artur zvítězí i nad ní, stává se 

drakobijcem  

a poutník může odejít. Svěřuje Arturovi však to nejdůležitější – že i přesto, že 

nyní vyhrál, boj s drakem nikdy neustane a drak bude těžkým soupeřem po celý 

jeho život.   

Tato útlá knížečka se dá bez nadsázky zařadit mezi tituly duchovní literatury pro mládež. Byla napsána otci 

z hnutí „otcové a synové“ na Slovensku. Jejím cílem bylo předat synům jednoduchý, ale účinný návod, jak obstát 

v malých i velkých životních zápasech o dobro. Poté, co byla vydána, se stala bestsellerem a svou oblibu si získala 

mezi všemi generacemi. 

Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství a ze slovenského originálu ji do češtiny přeložila Mgr. 

Františka Böhmová, která její téma využívá pro své unikátní duchovní obnovy.  

Lenka Špatná  
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Co již proběhlo:  

 

 

Camino 

 V termínu od 5. do 7. května proběhl 

na faře v Hraběšicích víkend pro mládež na 

2. stupni ZŠ. Camina se zúčastnilo 16 účastní-

ků a několik vedoucích. Program byl velmi 

rozmanitý. V pátek večer na úvod víkendu se 

konalo soutěžní klání. Mládež byla rozdělena 

do skupin a plnili různé zábavné úkoly. Po 

tomto programu byla prvopáteční adorace 

v místním kostele. Kluci vzorně ministrovali 

. Během celého sobotního dopoledne byli 

mladí v přírodě. Na oběd byli výborné řízečky 

 a po obědě krátká siesta. Během oběda nás 

navštívil pan děkan otec Slávek. Odpoledne 

jsme pak byli na faře a v okolí. V 17 hodin 

začala slavnostní poutní mše svatá ze svatého Filipa a Jakuba, kterým je zasvěcen místní kostel. Večer se nesl 

v herním duchu, protože se hrálo několik akčních her. Víkend byl zakončen v neděli po 10. hodině. Toto Camino, 

jak jsme se shodli, bylo zatím asi nejlepší, jaké bylo. Už se těšíme na další! 

Pozor! Již nyní víme termín dalšího Camino, přesněji ExtraCamina, protože letošní podzimní Camino bude 

delší! Uskuteční se na faře v Sobotíně v termínu podzimních prázdnin od středy 25. do neděle 29. 10. 2017!  

  

 

Šerák na Šeráku 

 Mládež zábřežského děkanátu uspořádala 

v pondělí 1. května tradiční výlet na Šerák. Naši mladí 

se přidali a dokonce nás bylo více než zábřežských. 

Cesta nahoru byla náročná, ztížená chůzí ve sněhu. 

Zato cesta dolů byla plná sněhových radovánek . Na 

Šeráku si překvapivě nikdo nedal Šeráka, ale skoro 

všichni jsme svorně pili kolu . Bylo překrásné počasí 

(viz foto) a bylo to super – krásné výhledy do krajiny  

a skvělá parta děcek . 

 

 

Tradiční pěší pouť do Králík  

 Týden po Šeráku v pondělí 8. května se šlo na pouť do Králík. Během 

cesty, protože to byla pouť, jsme se pomodlili celý růženec, tedy všechny 4, tak 

jak jsou za sebou – radostný, světla, bolestný a slavný. Hlavní skupinu poutníků 

tvořil Bludov i se svým panem farářem otcem Ottou Sekaninou. Na závěr byla 

sloužena mše svatá z památky Panny Marie, prostřednice všech milostí. Otec 

Otto si pro nás připravil krásné poutní kázání nejen o manželství . Ač 

v menším počtu než loni se pouť vydařila i díky krásnému jarnímu počasí. 
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Děkanát Šumperk má nového zástupce za mládež  

 

Mládež našeho děkanátu má nového zástupce za mládež. Je jím Jan Donoval 

z Jindřichova. Jistě bude v některém dalším čísle časopisu prostor pro jeho představení, 

proto nyní jen krátce: narodil se 2. 6. 1999, má 3 sourozence, chodí do 2. ročníku na 

šumperské gymnázium, oblíbený předmět: zeměpis; rád jezdí na kole. Přejeme mu do 

jeho služby hodně elánu, nadšení a nápadů pro službu mladým. 

Poprosil jsem našeho nového zástupce o pár slov na úvod:  

V první řadě bych Vás chtěl všechny pozvat na Celostátní setkání mládeže, které 

bude 15. - 20. srpna v Olomouci. Rozhodně to bude stát za to a byla by škoda, kdybyste 

tam chyběli . Protože v Šumperku prozatím není spolčo pro mládež, zveme Vás na 

spolčo k nám, do Hanušovic, každý 1. a 3. pátek v měsíci. Scházíme se asi tři, a proto 

budeme moc rádi, když se k nám přidáte . Kdo byste chtěli, může vás vzít o. Vilém ze Šumperka autem. V našem 

děkanátu se koná mnoho akcí pro mladé, jako je například Camino, Církevní silvestr, různé výlety, pěší poutě apod. 

Nebojte se jich zúčastnit. Možná si říkáte, že tam nikoho neznáte, a proto nechcete přijít - stačí udělat první krok a 

už budete znát . Můžete zvát také vaše spolužáky a kamarády, a tak svědčit o Kristu i ostatním mladým  (přede-

vším akce PsK (... s knězem) je na to velmi vhodná ). NEBOJTE SE!!!  

 

Na tomto místě se také patří poděkovat našim dosavadním zástupkyním Zdíšce Nedvědové a Daniele Klí-

čové z Rapotína. Za dobu 5 let své služby se jim spolu s otcem Petrem Káňou podařilo rozhýbat mládež našeho 

děkanátu do nynější podoby. Velké díky!! Nicméně Zdíška ani Danča úplně nekončí, ještě pomohou Honzovi 

v jeho prvních krůčcích . 

 

P. Vilém Pavlíček 

Právě běží:  

 

Spolčo pro mládež z děkanátu 

 v Hanušovicích 

 každý 1. a 3. pátek v měsíci od 19.15 (mše svatá v Hanušovicích za-

číná v 18:15) 

 posezení nad šálkem čaje, společné téma, modlitba s Písmem svatým 

 spolča se účastní pan kaplan otec Vilém, který je ochoten s sebou ze 

Šumperka někoho z mladých vzít 

 

Co se chystá:  

 

Sleduje webové stránky: mladez.ado.cz!!! Naleznete tam vše, co se chystá! 

 

Celostátní setkání mládeže 

 viz předchozí TamTamy 

 Kdy a kde: V Olomouci, od 15. do 20. srpna 2017 

 Motto: „Nebojte se!“ 

 Cena: 1200,- Kč 

 Více informací na: olomouc2017.signaly.cz  

 PROSÍM, UŽ SE PŘIHLAŠUJTE!! 
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PAN KAPLAN OTEC VILÉM DOPORUČUJE A MINULÝ PAN KAPLAN OTEC PETR ZVE: 

 

Raft Camp 2017 

 30. 7. – 5. 8. 2017 

 v Rajnochovicích na Přístavu 

 pro mladé od 16 do 25 let  

 Na tábory už jsi starý, na život snad mladý? Postav svůj stan u nás na Přístavu, nastup na raft a zajeď 

s námi na hlubinu! Potkáš se tam s Bohem, novými kamarády a zajímavými osobnostmi. Můžeš se zúčast-

nit obohacujících přednášek, workshopů, koncertů, modliteb a her. 

 prožij s námi prázdninový týden naplno!  

 cena: 1600,- Kč 

 prosím přihlašujte se – jsou ještě volná místa! 

 více informací na mladez.ado.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V děkanátu plánujeme také několik akcí! Více na Facebooku – Mládež děkanátu Šumperk 

Pěší pouť na Velehrad 

 v úterý 4. 7. – sraz v 6:15 na vlakovém nádraží 

 pojedeme buď do Zdounek jako loni a odtud vyjdeme směr Bunč a dále do cíle, na Velehrad (21 km) nebo 

do Otrokovic a pak přes Žlutavu a Jankovice (27 km) – závisí na domluvě účastníků 

 přespání ve spacácích u sestřiček na zahradě (karimatku raději s sebou) 

 v úterý i ve středu se zúčastníme programu Národní pouti 

 odjezd z Velehradu ve středu 5. 7. v odpoledních hodinách zpět do Šumperka 

 prosím přihlašujte se u pana kaplana nebo na facebooku na skupině 
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PsK (kdo ví, tak ví) 

 ve čtvrtek 8. června od 19.00 do 21.00 

 více informací na facebooku na skupině Mládež děkanátu Šumperk 

 

 Ministranti  

 

Pravidelné schůzky 

 každý druhý pátek dle sms od kaplana od 16.30 do 18.00, pak začíná mše svatá 

 3 bloky: Ministrantské znalosti, časopis Tarsicius a Hry 

 týmová hra Narnie: vybarvujeme společně políčka, abychom osvobodili Narnii od zlé královny.  

V mezidobí: 

o za každou ministrantskou schůzku: 2 políčka na mapě 

o za mši ve všední den: 3 políčka!!! 

 

 

Ministrantská pouť 

 sobota 9. září 2017 v Uherském Brodě 

 téma: Misionář dneška 

 stanoviště Armády ČR, Policie, Hasičů, Charity, Skautů, Maltézské pomoci, Ne-

zbedy a další 

 více informací na www.ministranti.info 

 

 

 

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

 
 

http://www.ministranti.info/
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Drazí,  

možná, že se díváte na fotografii a ptáte: co to ten pan děkan podepi-

suje? Usmívá se při tom, tak to nebude nic nemilého! Ano, máte 

pravdu. Nic smutného to není, naopak. Mám radost, že vás mohu 

poprvé informovat o záměru, který už se nějakou dobu pokoušíme 

realizovat. V pátek 12. 5. jsem v Olomouci podepsal partnerskou 

smlouvu neboli dohodu o spolupráci na česko-polském projektu, 

který chceme realizovat z prostředků Evropské unie. Taková přeshra-

niční spolupráce zaměřená na rozvoj turistického ruchu, je teď jedi-

nou možností čerpat evropské peníze na opravy naších kostelů. Pro-

jekt nese název „Tajemství věží“ a je do něj zapojeno osm kostelů – 

čtyři na české a čtyři na polské straně hranice. Všechny spojuje to, že 

mají krásné a hodnotné věže, které po provedení určitých oprav, mo-

hou být zpřístupněné turistům. V ČR se jedná o olomouckou katedrá-

lu a kostely ve Šternberku, Zábřehu a Šumperku. V Polsku je to ka-

tedrála v Opoli a kostely v Nyse, Glogowku a Smiczi. Vedoucím partnerem celého projektu je farnost Šternberk, 

kde je farářem P. Antonín Pechal, kterého někteří z nás znají z dávných dob, kdy pobýval v Šumperku.  

Samotné podepsání smlouvy byl jen další krok v řadě činností, které jsme pro tento projekt udělali. Jedná se  

o zpracování restaurátorských záměrů, projektů stavebních oprav, rozpočtů atd. Teď ale budeme hlavně čekat. 

V březnu 2018 se dozvíme, jestli jsme s našim projektem v EU uspěli či nikoli. Pokud ano, budeme pak mít čas do 

konce roku 2020 na samotnou realizaci.  

A co vlastně chceme udělat? Naše kostelní věž je velmi hodnotná stavba, vlastně nejstarší v celém Šumperku. Go-

tický interiér ale zatím slouží jako odkládací prostor, věž je z bezpečnostních důvodů běžně nepřístupná, nemáme 

ani pořádný zvon. V rámci projektu chceme získat prostředky, aby se to změnilo. V přízemí chceme zřídit farní 

muzeum, kde by byly vystavené historické liturgické předměty, které z bezpečnostních důvodů dosud schováváme 

v depozitářích v Olomouci a samozřejmě zrestaurovat klenby z gotickými prvky. V 1. poschodí chceme uspořádat 

památkovou místnost věnovanou našemu děkanu Kryštofu Lautnerovi a také opravit schodiště na věž, udělat osvět-

lení a bezpečnostní opatření a hlavně odlít nový hlavní zvon (a třeba i zvony, pokud získáme prostředky i z jiných 

zdrojů). Pak sice budeme mít povinnost věž zpřístupnit turistům, ale proč ne? Mezí tím bude zapotřebí uskutečnit 

několik propagačních projektů, které jsou započítány do celkových výdajů. Různé druhy letáky a tiskovin doplní 

hlavně sada osmi malých zvonů z opravdové zvonoviny na speciálním stojanu, které budou moci návštěvníci kom-

pletovat po návštěvě jednotlivých věží. Rozpočet celého projektů je zhruba 4 400 000,- Kč. 10% z této částky si 

musíme obstarat sami, ale to přijde na řadu, až budeme mít projekt opravdu schválený. Až se vše posune dál, budu 

vás informovat. Zatím nás, prosím, podpořte modlitbou, ať se nevyskytne nějaký zádrhel a ať všechno dobře do-

padne.  

 

Druhá informace, kterou mám dnes pro vás, už není radostná. Po dlouhém a nelehkém rozhodování končí pracovat 

jako technický administrátor děkanátu pan David Vašata. Je na místě mu poděkovat za jeho práci. Zanechal po 

sobě řadu dobrých věcí, které se mu podařilo udělat. Ať jsou to opravy farních budov nebo kostelů v Bludově, Hra-

běšicích, Rapotíně, Bratrušově, řada získaných dotací na opravy, velká administrativní práce, restituce či pachtovní 

smlouvy. Osobně mu děkuji za důvěru a za to, že několik let byl spolehlivým spolupracovníkem. Přeji mu vše dob-

ré do dalších let a hodně Božího požehnání. Na jeho místo hledáme náhradu. Proto vyhlašujeme výběrové řízení  

a pozici technického administrátora děkanátu Šumperk. Potřebné informace k tomu najdete níže.  

 

Na konec ještě jednou srdečně zvu do Starého Města na další fatimský večer a také přeji všem krásnou oslavu svát-

ku Božího Těla. Pamatujme, že naše eucharistické průvody nemají být žádnou demonstrací či pouhou folklorní 

záležitostí. Má to být upřímná modlitba za naše obce či farnosti a radostné svědectví naší víry v Kristovu přítom-

nost v eucharistii.  
 

V úterý 20. června se koná pouť kněží za vlastní posvěcení na Svatý Hostýn. Můžete alespoň duchem putovat 

s námi a o modlitbu jménem všech kněží vás moc prosím. Pokud budou nějaké změny v kněžských řadách v našem 

děkanátu, určitě se o nich dozvíte ještě dřív, než bude na světě červencové číslo časopisu.  

 

Přeji všem krásný červen. P. Slawomir 
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Děkanát Šumperk 

Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk 

Tel: 731 402 146 

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

 

TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA/CE  DĚKANÁTU ŠUMPERK 

 

Požadavky: 

 SŠ vzdělání  

 Práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet, E-mail) 

 Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, kultivované vystupování 

 Řidičský průkaz sk. B 

 Znalost Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

 Zkušenost s administrací státních/evropských dotací 

 Orientace v církevním prostředí 

 

Náplň práce: 

 Zajišťování technické administrativy děkanátu včetně BOZP, aktualizování, inventarizace  

a archivace dokumentace a dokladů 

 Zajišťování revizí a kontrol dle předepsaných lhůt, archivace dokumentů prohlídek 

 Hledání a příprava podkladů pro žádosti o státní/evropské dotace  

 Zajišťování a dohled nad stavebními akcemi, komunikace s firmami, příprava smluv 

 Jednání se státními úřady 

 

Místo výkonu práce: Šumperk a okolí, nástup možný od 1. 7. 2017. Přihlášky k výběrovému řízení včetně živo-

topisu, kopií dokladů o vzdělání a výpisem z trestního rejstříku posílejte do 19. 6. 2017, a to na adresu Děkanát 

Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk nebo na e-mail: fasumperk@ado.cz. 

 

Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu Zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. 

 

 

 

 

 
 

se letos bude konat ve výroční 

den tamějšího kostela sv. Jana  

a Pavla – v pondělí 26. 6. 2017 

v 17:00 hodin. 

 

Spolek Obnova kulturního dědictví 

údolí Desné všechny srdečně zve! 
 

 

mailto:fasumperk@ado.cz
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Letošní prosluněná charitní pouť pro tříkrálové koledníky a to nejen pro ně, se nesla v duchu pohádky „O Zlato-

vlásce“. A tak v sobotu 27. května se prostranství kolem kostelíčka Božího Těla hemžilo dětmi, které se nebály 

plížit pro živou vodu i přes hrozbu zlé pavoučnice, krmit ptáčátka v hnízdě, hledat Zlatovlásku s pomocí mušek či 

navlékat korálky ztracené v trávě. Zajímavým zpestřením nejen pro děti byla ukázka tance psů i toho, jak tito spo-

lečníci mohou lidem pomáhat třeba s oblékáním. Na všechny, kteří přišli, čekalo občerstvení a opékání a pro soutě-

žící focení Zlatovlásek a ušlechtilých Jiříků.  Krásným zakončením pohodového odpoledne byla mše svatá slouže-

ná otcem Ottou Sekaninou.  Ten při promluvě připomínal, že pomáhat máme tím, že někoho přijmeme v jeho nou-

zi, pomůžeme mu a rozdělíme se s ním a také potřeby modlit se za něj či druhé. A tak všechny čtenáře Tam&Tamu 

prosím o modlitbu za všechny tříkrálové koledníky, kteří letos, aby druhým pomohli, neváhali koledovat v krutých 

mrazech a také za šumperskou charitu, která se snaží pomáhat tam, kde je každý den třeba. 

Pán Bůh zaplať! 

 

Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk   

 

 

 

 

 

SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

10. KAPITOLA  

 

Mou první zastávkou po odchodu z Novosibirska a po nekonečné cestě širými sibiřskými rovinami byl 

magický přístav Vladivostok. Na tamější námořní základně jsem zůstal dva týdny. Potom mě odveleli na tři týdny 

do Blagověženska, přímo na čínskou hranici, kde už delší dobu vládlo velké napětí. Na Amuru dokonce došlo 

k přestřelkám mezi sovětskými a čínskými vojsky. Jako člen námořní vojenské jednotky jsem se dostal 

do kulometné palby. Nakonec mě znovu povolali do Vladivostoku, kde jsem měl nastoupit na palubu lodě plující 

do Nachodky, většího sovětského přístavu, a odtud pokračovat v cestě do Petropavlovska. Tady koncem září 1968 

začalo mé dvaapůlroční studium vojenského radiotechnika.  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Námořní akademii vedl Viktor Jelisajev, mladý voják, který se závratnou rychlostí dostal na toto významné 

místo. Základně patřilo rozsáhlé prostranství s 1200 mladými frekventanty, kteří zde studovali, trénovali  

a připravovali se na budoucí povolání. Byla to „elita“, velice pečlivě vybraná z celého Sovětského svazu, budoucí 

vojáci.  

Studium na akademii se v podstatě skládalo ze dvou základních částí: z odborného studia a aktivní politické 

činnosti. Obsahovalo různé zaměření: navigaci, radiotechniku, mechaniku a další. Všemu jsme se intenzivně 

věnovali, ale především jsme se soustředili na svůj volitelný předmět.  

Všechno v Rusku má politický aspekt, komunistická strana zasahuje do každé oblasti života, bylo proto 

samozřejmé, že se stranická aktivita mimořádně důrazně vyžadovala tam, kde vychovávali budoucí vojáky. Přesně 

to jsem očekával.  

Za několik dní po příchodu si mě zavolal velitel Jelisajev do své pracovny. Bylo tam více vojáků a jeden 

civilista. Představil mi ho jako předsedu strany v Petropavlovsku. „Dakove,“ řekl a ukázal na mé doklady ve své 

ruce, „ověřili jsme si posudek o tobě jako stranickém aktivistovi. Prověřili jsme i ostatní kadety. Jednoho z vás 

musíme určit za vedoucího Komsomolu. Je zde 1200 studentů, ale došli jsme k závěru, že ty jsi pro tuto funkci 

nejschopnější. Zprávy o tobě jsou vynikající. Od prvního školního roku jsi byl aktivistou, tvůj oddíl vyhrál okresní 

soutěž v Novosibirsku a také v Leningradě ses znamenitě osvědčil. Jsi tedy vedoucím, Dakove. Jsi náš člověk!“  

To mě omráčilo. Měl jsem být odpovědný za komunistickou výchovu 1200 budoucích vojáků! A to mi bylo 

osmnáct let!  

Cestou do svého pokoje jsem vedl tento monolog: „Sergeji, tohle je tvá životní šance, taková se ti už nikdy 

víc nenaskytne. Ty opravdu ještě uděláš díru do světa!“  

Asi tři pětiny našeho času na akademii pohltilo politické studium, ostatní dvě zůstávaly na technickou 

přípravu. Jako vojáci sovětské flotily budeme mít jednou velkou zodpovědnost za válečné lodě. Právě proto 

musíme být politicky stabilní, absolutně spolehliví. Vždyť na naše politické formování se vynakládalo hodně času a 

námahy.  

Měl jsem k dispozici šest poručíků – jakýsi kabinet –, kterým podléhaly skupiny složené z 50, 100 nebo 200 

chlapců. Mou povinností bylo vést je a usměrňovat v organizaci politických cvičení a kontrolovat je. Dostával jsem 

pokyny přímo od komsomolské centrály v Moskvě a dohlížel jsem, aby se realizovaly.  

V podstatě jsem měl docílit toho, aby každý kadet, který skončil studium a převzal zodpovědnost 

u námořnictva, byl absolutně disciplinovaný a bezvýhradně oddaný věci komunismu. Komsomol bděl nad 

politickou vírou a úplnou oddaností straně u každého z 1200 kadetů. Když některý z nich měl těžkosti 

se spolužákem anebo dokonce s velitelem akademie, mohl přijít se svými problémy za mnou. Já jsem se pak 

u velitele přimluvil v jeho prospěch, když jsem byl přesvědčený, že byl v právu. Starší vojáci samozřejmě 

protestovali proti takovéto dvojaké autoritě. Chtěli, aby jejich rozhodnutí platilo jako nejvyšší a konečné. Ale strana 

udělila Komsomolu stejné právo spolurozhodování. V některých případech mohl dokonce Komsomol důstojníky 

přehlasovat. Politická bezúhonnost byla důležitější než technické vědomosti. Když se z chování některého 

frekventanta dalo usuzovat, že pochybuje o cílech komunismu anebo že povoluje jeho sepětí s ním, bylo mou 

povinností zavolat si ho a udělit mu pořádnou lekci. Nakonec jsem ho postavil před generální shromáždění 

Komsomolu a přede všemi ho zostudil. Takovými metodami a určitým druhem šoku se mělo dosáhnout, aby si 

v budoucnu uvědomil, kde je jeho místo.  

Jediné slovo v posudku Komsomolu spolu s mým podpisem mohlo znamenat pro mladého frekventanta 

konec kariéry – propuštění, degradování na obyčejného námořníka anebo na nejpodřadnější místo v armádě. 

Ostatní tresty byly také přísné a byly udělovány ihned i za ten nejnepatrnější přestupek proti předpisům. Každé 

malé provinění znamenalo 15 dní vězení o chlebu a vodě. Jiným zase napařili čtyřiadvacetihodinovou stráž. Když 

byli přistiženi při spánku, šli do vězení. Cílem těchto opatření bylo vycvičit kadety, aby slepě a bezmyšlenkovitě 

poslechli každý rozkaz svého představeného.  

Svou autoritu jsem nezneužíval, ale snažil jsem se kadetům co nejvíce pomoci. Byl jsem ohleduplný, měl 

jsem porozumění pro lidské slabosti a mou povinností a přáním bylo, aby studium dokončilo co nejvíce kadetů. 

Nepodařilo se to ale pokaždé. Tlak byl mimořádně silný. Ustavičné pochodování, odborné studium marxismu-

leninismu, hodiny a hodiny namáhavých brigád působily mnohým velké těžkosti.  



 
Tam&Tam – číslo 6, ročník 8, červen 2017  Strana 35 

 

Během prvního roku mého působení v Petropavlovsku spáchali tři kadeti sebevraždu. Nevydrželi tu 

mašinerii. Pamatuji se na chlapce, kterého obvinili, že ve službě zaspal. Potrestali ho čtyřiadvacetihodinovou stráží 

a hlídkováním. To už bylo nad jeho síly. Zmizel. Domnívali jsme se, že dezertoval. Druhý den jsme ho našli 

na půdě oběšeného.  

Mimořádně smutný byl případ jednoho mého kamaráda, kterému jsem se pokoušel pomoci. Nakonec 

vyskočil ze třetího poschodí a zabil se. Dostali jsme příkaz rozšiřovat, že měl vypito a nevěděl, co dělá. Já jsem ho 

však velice dobře znal a věděl jsem, že šlo o sebevraždu. Ale musel jsem mlčet, stejně jako ostatní.  

Někdy se mi podařilo, díky svému postavení, zastat se kadeta, třebaže nadřízení byli rozhodnuti vyloučit jej 

ze studia. V těchto případech jsem zdůrazňoval, aby chlapci dali ještě šanci, a slíbil jsem, že se osobně postarám, 

aby důkladněji studoval Leninovo učení, a mohl se tak z něj stát dobrý komunistický voják.  

„Dejte mu, prosím, ještě jednu šanci,“ apeloval jsem naléhavě.  

„No dobře, Dakove,“ zněla častá odpověď. „Dáváme ti na to tři měsíce!“ Ve většině případů jsem měl 

úspěch.  

Zprávu jsem musel odevzdat přímo místnímu výboru strany. Tak jsem se dostal do kontaktu s vedoucími 

stranickými činiteli v Moskvě, od nichž jsem dostával směrnice, pokyny pro cvičení, lekce a kopie přednášek 

pro kadety. Poznal jsem mnoho nejvyšších vojenských komunistických funkcionářů na Kamčatce a také 

v Gorkomu – v petropavlovském stranickém centru. Tyto styky mi umožnily nahlédnout do vnitřní činnosti strany.  

K příjemným povinnostem patřilo organizování zábavních a kulturních pořadů a akademií v rámci 

tzv. politického vývoje. Často jsme k nám zvali umělce z Moskvy, kteří byli vždy nadšeně přivítáni. Méně 

populární byly obyčejné přednášky. Musel jsem však Moskvě vykazovat vysokou návštěvnost, nebo jinak…!  

Od září 1968 do května 1969 mě Gorkom několikrát pověřil úlohou přednášet na místních školách a 

univerzitách o komunismu a světovém politickém dění. Mluvil jsem o nebezpečí imperialismu, o zasahování USA 

do vnitřních záležitostí Vietnamu, o významu vojenské moci Sovětského svazu, o marxismu-leninismu a jiných 

společenských tématech. Snažil jsem se posluchače strhnout. Záhy jsem se stal oblíbeným řečníkem a mé 

přednášky byly vyhledávány. Kromě politické aktivity jsem se zúčastňoval různých sportovních akcí v rámci 

akademie: zápas, judo, karate, běh na dlouhé a krátké tratě. Byl jsem stále zaneprázdněný a nikdy jsem se nenudil. 

Takový aktivní život jsem miloval.  

Jednoho dne, když jsem byl v Gorkomu, mi jeden stranický funkcionář poklepal po zádech se slovy: „Jen tak 

dál, mladý muži! Čeká tě veliká budoucnost! Potřebujeme lidi, jako jsi ty. Pokračuj ve své práci a máš před sebou 

skvělou kariéru!“  

Na zpáteční cestě jsem se přímo vznášel v oblacích. Tohle byl můj život, mí lidé. Strana byla mou „rodinou“. 

Byl jsem součástí něčeho, v co jsem věřil a pro co jsem žil. Věděl jsem, co je disciplína, autorita a tvrdá práce, 

a strana to věděla a uměla ocenit a odměnit. Byl to jeden z mých největších okamžiků hrdosti! Cítil jsem se 

v dokonalém souladu se světem.  

 

11. KAPITOLA 

 

V jistý květnový den roku 1969 zaklepal někdo na dveře mé pracovny. „Vstupte,“ řekl jsem a zvedl hlavu od 

práce. Vstoupil neznámý muž v civilu. Byl zavalitější, vyšší, husté černé vlasy přísně učesané dozadu. Zvláštní 

staccatový hlas připomínal kulometnou palbu. Pro tuto vadu řeči mu bylo obtížně rozumět. Musel jsem naslouchat 

velmi pozorně. Představil se jako Ivan Azarov. To jméno jsem už slyšel. Byl to major KGB na Kamčatce! KGB je 

špičková jednotka sovětské tajné policie, která má neskonale větší autoritu než uniformovaná policie. Když 

vyslovil své jméno, div mi nezaskočilo. Co ode mne jenom chce?  

Azarov vytáhl z aktovky několik spisů, a když je rozkládal po stole, viděl jsem v nich své jméno.  

„Dakove, sledoval jsem tvé posudky od té doby, co jsi byl dán jako šestiletý do prvního dětského domova. 

Na svůj mladý věk máš pozoruhodnou minulost, to musím říci!“ Pokrčil jsem rameny – mělo to být gesto 

skromnosti.  

„Musíš vědět,“ pokračoval Azarov, „že máme určité závažné problémy, které musíme řešit speciálním 

způsobem. Snad víš, že jsem u policie.“ Potom mi vyprávěl o plánu sestavit zvláštní jednotku, která by fungovala 
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jako oficiální pobočka tajné policie v Petropavlovsku. „Tato mimořádná akční jednotka bude plnit zvláštní úkoly, 

kterými se oficiální policie nemůže z nejrůznějších důvodů zabývat,“ vysvětloval mi. „Podobné oddíly se 

v současné době zakládají v celém Sovětském svazu. Z moskevské centrály přišlo nařízení založit je také u nás.“  

Na okamžik se odmlčel a potom pokračoval. „Hledali jsme člověka, který by mohl převzít velení této 

speciální skupiny.“  

Tak takhle to tedy je, pomyslel jsem si. Pokusil jsem se mu vyjmenovat všechny důvody, jen abych se 

vyhnul této velkorysé nabídce. Konečně, měl jsem opravdu mnoho práce. Ale Azarov chrlil dál: „Nevím, jestli si 

na to ještě pamatuješ, ale byl jsem na jednom shromáždění, kde jsi mluvil.“ Nepamatoval jsem se.  

„Měl jsi strhující projev. Jeden z nejlepších, jaký jsem kdy na adresu mladých lidí vůbec slyšel. Posluchači ti 

přímo viseli na rtech.“ Přešel k věci. „Takové vůdčí osobnosti hledáme, Dakove. Muž, kterého si vybereme, 

se musí umět obklopit lidmi, zorganizovat je a řídit jejich činnost. Důkladně jsem prostudoval tvoje materiály.“  

Poklepal prsty po stole, aby dal svým slovům větší důraz: „Jsme přesvědčeni, že ty bys byl tím pravým 

člověkem pro organizování a vedení nové policejní jednotky.“  

Ano, mohl mi jednoduše rozkázat, abych ihned tento úkol převzal, ale já se snažil najít nějaké možnosti, 

jak se z toho dostat. Když jsem se pokoušel vysvětlit své důvody, skočil mi do řeči. „Samozřejmě za tuhle speciální 

práci dostaneš také speciální odměnu z mimořádných fondů, které v Moskvě založili pro tento účel – 25 rublů 

za jednu akci.“  

Nevěřil jsem vlastním uším. Ale asi jsem se přeslechl.  

„Mohl byste ještě jednou zopakovat poslední větu?“ zeptal jsem se.  

Usmál se a povídá: „Vím, co myslíš, ale slyšel jsi dobře: 25 rublů za jednu akci.“  

Jako kadet jsem dostával 7 rublů za měsíc! A teď bych měl dostat 25 rublů „za akci“. Po skončení studií 

bych jako vojenský námořník mohl vydělávat nanejvýš 70 rublů měsíčně. To znamená, že za pouhé tři akce s tímto 

policejním týmem bych získal víc peněz než u námořníků za celý měsíc! Azarovovi neunikl krátký záblesk v mých 

očích.  

„Přijímáš?“ zeptal se.  

„Samozřejmě,“ odpověděl jsem. „Ale proč jste si vybrali právě mě?“  

„Ze tří důvodů. Za prvé, jsi student vojenské školy, takže tvůj čas patří státu. Nemusíš se proto vzdávat 

svého zaměstnání. Promluvím s tvým velitelem, aby tě uvolnil pro práci u policie. Za druhé, nemohu zapomenout 

na tvou řeč o komunismu a politickém dění ve světě, kterou jsi měl na univerzitě. Prokázal jsi při tom schopnosti 

vůdce, které jsou pro tuto funkci nezbytné. Za třetí, a to je hlavní důvod, máš dobré kontakty, možnost najít si pro 

tuto práci ty nejvhodnější lidi.“ V tom jsem mu musel dát za pravdu. Jako vedoucí Komsomolu jsem udržoval 

přátelské styky skoro se všemi podřízenými stranickými tajemníky. Ti zase znali všechny vojenské posluchače 

na základně. Stačilo proto některému z nich říci: „Dej mně tři své nejtvrdší chlapy,“ a měl jsem je. Na základě své 

autority a svých kontaktů jsem mohl vybrat nejvhodnější lidi ze všech 1200 posluchačů.  

„Kolik mužů chcete sehnat?“ zeptal jsem se Azarova.  

„Nejméně dvacet. Nebudu je potřebovat vždycky všechny, ale chtěli bychom mít takový základ, dvacet lidí, 

na které bychom se mohli obrátit, kdyby jeden nebo druhý nemohl přijít.“  

Začal jsem v duchu vybírat kandidáty.  

„Najdi a vyber si lidi, Dakove, za deset dní je chci mít pohromadě. Chci každého z nich osobně poznat, než 

vás předám soudruhovi, který bude jednotlivé akce řídit.“  

„V pořádku,“ odpověděl jsem. Major vstal a odešel. No, nejsem včerejší, pomyslel jsem si. Věděl jsem, kam 

mířil. Určitě jsme si měli vzít na mušku vyvrhele, vrahy, rváče a jiné delikventy, se kterými si oficiální policie 

nevěděla rady. V přístavu bylo obrovské množství všelijakých pochybných individuí a bylo třeba dělat pořádek. 

Potřeboval jsem proto surové, nebojácné rváče, silné a šikovné, kteří by se nebáli vletět do bitky a vřavy.  

Byl jsem přesvědčený, že i já sám se na něco takového hodím. Léta jsem se vytrvale otužoval, zápasil jsem  

a nedávno jsem se stal přeborníkem Kamčatky v judu. Musel jsem tedy najít dvacet podobných chlapců. V první 

řadě jsem myslel na své přátele – sportovce. Pro některé jsem se rozhodl už cestou na pokoj. Seznámil jsem se s 

nimi na našich komsomolských sportovních soutěžích: se šampióny v boxu, v judu, s vynikajícími atlety. První, na 

koho padla moje volba, byl Viktor Netvejev, stokilový silák, vysoký dva metry. Navzdory své medvědí postavě byl 

překvapivě pohyblivý. Měl přátelskou tvář, ale srdce z kamene. Viktor byl mým důvěrným přítelem  
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a komsomolským funkcionářem. Podléhalo mu 200 kadetů z radiového oddělení. Patřil k našim nejlepším 

hokejistům. Do konfliktu jsme se dostali jenom při sportovním utkání. Mezi přáteli nebo spolupracovníky byl 

Viktor milý, v boji však byl úplně posedlý, jako by se ho zmocnily zvířecí pudy. V takových chvílích byl pro druhé 

skutečně nebezpečný a to se také projevilo později při policejních akcích. Viktor nemohl zapomenout na své plány, 

které se mu nepodařilo uskutečnit. Chtěl být pilotem, ale neudělal zkoušky, takže ještě k tomu dva roky ztratil. 

A tak, přestože byl o dva roky starší než já, měl o stupeň nižší hodnost. Pocit méněcennosti ho nesmírně dráždil. 

V judu však svých cílů dosáhl, byl vynikající a stal se přeborníkem v celém východním Rusku. 

Další volba padla na Anatolije Litovčenka, petropavlovského playboje, vysokého, silného fešáka, 

šarmantního a přátelského. Delší vlasy, tmavé vousy a velké černé oči jen podtrhovaly dojem „vášnivého 

milovníka“. Přestože vypadal jako miláček žen, pouze několik nejbližších přátel se opovážilo ho takhle nazvat, a to 

ještě žertem. Anatolij byl prvotřídní, vysoce trénovaný boxer, třetí nejlepší v SSSR. Podle všeobecného mínění by 

se s naprostou jistotou stal jedničkou, nebýt komplikovaného zranění ramene, které utrpěl v jednom zápase. Do té 

doby ho považovali za největší naději pro blížící se olympijské hry. Byl prostě extra třída!  

Další, pro kterého jsem se rozhodl, byl Alexandr Guljajev, nervózní chlapec s výbušným temperamentem, 

který ho později stál život. Nebyl sice profesionální sportovec, ale byl vysoký, dobře stavěný a projevoval 

násilnické sklony. Reagoval impulzivně, bez rozmýšlení. Pocházel z Novosibirska jako já a výborně jsme si 

rozuměli. Byl ze všech mých lidí pravděpodobně nejrozhodnější. Když si jednou něco umínil, bylo nemožné ho 

od toho odradit.  

Vladimír Selenov patřil postavou k menším, ale byl vynikající boxer a opravdový silák. Vypadalo to, že 

život tohoto nekomplikovaného chlapce se skládá ze samé zábavy. Nestudoval na námořní akademii proto, že by 

ho to bavilo, ale proto, aby se vyhnul vojně. Nevonělo mu jedno ani druhé, ale nakonec usoudil, že přece jenom 

menším zlem je námořnictvo. A když už na námořní akademii byl, pokoušel se zase všemožně dostat pryč. Někteří 

kadeti si schválně pořezali prsty anebo šlachy, pokoušeli se nainfikovat si tuberkulózu nebo jinou nebezpečnou 

chorobu, jenom aby byli propuštěni. Vladimír sice ještě nic takového nepodnikl, ale ustavičně plánoval, jak odejde 

– zlomí si ruku, uřeže prst, bude předstírat srdeční záchvat a podobně. Vždy však zůstalo u slov. Jediné, co dělal 

opravdu s vážným zájmem, byl box. Stal se mistrem Kamčatky ve střední váze.  

Nejvyšším členem naší úderné skupiny byl Jurij Berestennikov. Jeho matka byla ředitelkou státní školy č. 14 

v Petropavlovsku a měla mezi státníky mnoho vlivných přátel. Jurij byl neobyčejně silný a nadevše miloval rvačky, 

a to hlavně v autobusech. Tento dopravní prostředek nevyužíval k cestování, ale k tomu, aby v něm vyvolal hádku, 

která pravidelně skončila rvačkou. Naše autobusy byly vždycky přeplněné, mnohokrát samými vojáky. A tak mohl 

Jurij počítat s tím, že se na něj někdo natlačí anebo ho někdo neúmyslně postrčí, když se bude autobus prudce 

rozjíždět. To byl pro něho dostatečný důvod zasadit „protivníkovi“ mocný úder. Někdy se do rvačky zamíchali 

mladší cestující. A jednou se Jurijovi podařil opravdu husarský kousek. Vyvolal takovou rvačku, že všichni lidé 

v civilu bojovali proti uniformovaným. Šofér při pohledu na tu melu zamířil i s bijícími se pasažéry přímo na 

policejní stanici. Takový byl Jurij – rvačky byly jeho život. Ale navzdory tomu ho člověk musel mít rád. Byl 

vzdělaný, moudrý, vtipný a vždycky vyváděl blbosti. Nikdy se na akademii nezapsal méně vhodný člověk, než byl 

Jurij. Podle mě se mu to podařilo jen díky postavení rodičů a dobrým stykům. Když ho během vyučování vyvolali 

k tabuli, stál tam ve vzpřímeném vojenském postoji a s vážnou tváří odpovídal vyučujícímu vyslovené blbosti. 

Když mu dal učitel najevo, že jeho odpověď byla vším možným, jenom ne správnou odpovědí, Jurij svěsil 

s předstíraným zahanbením hlavu a vydal ze sebe legrační, naprosto nevojenský výkřik. Třída řvala smíchy. Jednou 

pohladil staršího holohlavého vojáka po temeni a řekl: „Na dobré střeše tráva neroste.“  

Je jasné, že Jurij byl často zván na „kobereček“, kde měl vysvětlit své nedisciplinované chování. Ale to mu 

vůbec nevadilo. Smysl svého života viděl v jediném: lidi okolo sebe buď rozveselit, anebo je přivést či strhnout 

k bitce. Nakonec nadřízení, navzdory vlivu rodičů, rozhodli, že se do vojska naprosto nehodí, a stal se námořníkem. 

Když pracoval pode mnou v naší akční jednotce, osvědčil se jako jeden z nejsilnějších, nejspolehlivějších a 

nejobávanějších lidí. 

Dalším členem naší skupiny byl Sergej Kanonenko. Ukrajinec, jeden z mých komsomolských asistentů, 

houževnatý, spolehlivý, brutální člověk bez jakéhokoliv citu. Patřil do naší zápasnické skupiny a vážil asi sto kilo. 

Ve rvačce rád vytahoval nůž. Musel jsem na něho dávat pozor, aby ho nepoužíval zbytečně.  
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Byli tu ještě další, Vladimír Litovka a Viktor Lazarov – všechno silní, vysocí, energií překypující atleti. 

Spolu se mnou budou tvořit jádro policejní skupiny. Zbylé členy jsem získal tak, že jsem požádal poručíky, aby si 

napsali seznam nejsilnějších a nejtvrdších mužů, kteří prošli tréninkem v boxu, judu anebo řeckořímském zápase. 

Dám hlavu na to, že se v celém Rusku nenajde brutálnější skupina. Azarov si přál jen ty nejlepší, a nejlepší také 

dostane. Když byl seznam jmen na papíře, vyhledal jsem každého osobně. Skoro všichni měli nějaké výmluvy.  

„Sergeji, jsem strašně zaneprázdněný. Už teď jsem přetížený. Opravdu nemůžu,“ vymlouvali se někteří. 

Jakmile však uslyšeli o penězích, které dostanou, nemusel jsem je víc přesvědčovat, všichni byli moji. „Sergeji, 

kdy začneme?“ vyptávali se. Dvacet pět rublů za několik málo hodin práce – tomu prostě nikdo z nás nemohl 

odolat. Jediný Jurij souhlasil i bez peněz, a to kvůli rvačkám.  

Brzy jsem měl skupinu pohromadě. Svolal jsem všech dvacet kadetů. Ještě nikdy jsem neviděl tolik 

vysokých, tvrdých mužů pohromadě. Nejdříve jsme si dopřáli několik pořádných doušků vodky. Oznámil jsem jim, 

že se druhého dne máme hlásit na místním výboru strany u Ivana Azarova. V domluvenou hodinu jsme se všichni 

dostavili do jeho pracovny. Když vešel, všechny si prohlédl a řekl: „V pořádku, Dakove. Vidím, že sis vzal má 

slova k srdci a výběr nepodcenil.“  

Ověřil si každého osobně. Bylo vidět, že na něho všichni udělali dobrý dojem. Úplně se mezi těmi vysokými 

svalovci ztrácel. S autoritou, pro něho typickou, nás vybídl, abychom si sedli, a začal nám vysvětlovat, proč si přál, 

aby tato skupina vznikla.  

„Prosil jsem Dakova, aby vás sem přivedl z určitých důvodů. V celé zemi máme problémy s nepřáteli lidu. 

Abychom je zneškodnili, zakládáme speciální operační skupiny, které budou operovat v těsné spolupráci s policií. 

Navenek budete pracovat pro zdejší policii, ale ve skutečnosti vás bude řídit mé oddělení. Tvoříte zvláštní 

jednotku, která má za úkol vymýtit mimořádné nepřátele lidu. Vaše jednotka vznikla na základě přímých rozkazů 

z Moskvy. Nečeká vás obyčejná policejní práce. Má někdo otázky?“ Všichni mlčeli, tak pokračoval: „Hned 

po mém krátkém úvodu se seznámíte s policejním šéfem, kterému budete přímo podléhat. Ovšem za všechny vaše 

akce jsem zodpovědný já, a proto musím o všem vědět. Většina z vás je na námořní akademii. Nahlásím vašim 

velitelům, že jste externími spolupracovníky policie a dostanete všechny potřebné doklady, abyste mohli základnu 

kdykoliv opustit. Samozřejmě vaší prvořadou povinností zůstává studium. Ale hned po něm následují závazky vůči 

policii. Chce se někdo na něco zeptat?“  

Nikdo nic neříkal. „Nejdříve vás čeká několik přípravných úkolů. Brzy se opět sejdeme a dostanete další 

pokyny. Teď vám představím vašeho šéfa a ten vám udělí přesné rozkazy.“  

Chviličku předtím vešel do místnosti prostě oblečený muž a posadil se stranou. Na první pohled bylo patrné, 

že patří k armádě nebo k policii a v civilu se necítí dobře. Kabát měl zapnutý až těsně ke krku, přestože se to vůbec 

nehodilo, a působil dojmem, že by mu bylo lépe ve svěrací kazajce. Azarov řekl: „Představuji vám kapitána 

Dimitrije Nikiforova.“  

Nikiforov vstal a odpověděl neohrabaným „děkuji“ a připojil několik zajíkavých slov. Na mě zpočátku 

neudělal vůbec dojem, ale věděl jsem, že první dojem bývá často klamný.  

Nikiforov byl malý, zavalitý, měl ryšavé vlasy a studené, ocelové oči. Přestože nebyl vysoký, měl velký 

bambulatý červený nos, nepřirozeně velká ústa, silné kosti, ale žádné svaly. Tmavé, napuchlé kruhy pod očima 

dodávaly jeho tváři unavený výraz. Nevypadal na to, že by si ze sebe nechal dělat blázna, a určitě bylo nebezpečné 

ho podceňovat.  

Nikiforov měl dobré kontakty v policejních kruzích od roku 1947. Za šest let byl povýšen na šéfa policie 

v Petropavlovsku. Předcházející šéf totiž v podnapilém stavu postřelil z okna policejní strážnice několik chodců, 

než se ho podařilo zneškodnit.  

Brzy jsem se dozvěděl, že Nikiforov nebyl o nic lepší než jeho předchůdce. Často zanedbával vlastní 

povinnosti, jen aby se mohl zúčastnit razií. Nikdy se neoženil. Žil s jakousi prostitutkou v bytě, ve kterém bylo jen 

nejnutnějšího zařízení – lednička, postel, židle a stůl. Jeho život patřil zcela policii a státu. Slovo domov pro něho 

nemělo žádnou cenu. Později jsme mu dali přezdívku „ledový Niki“. Nikiforov přišel na Kamčatku jako mladý 

muž, spolupracoval s komunistickými funkcionáři na Kamčatce. Když jsem ho tak pozoroval, napadlo mě: děsné 

pouhé pomyšlení, že by po mně jel!  

Po nemotorném úvodu pokračoval Nikiforov pomalu a zdůrazňoval při tom každé slovo: „Tvoříte zvláštní 

policejní jednotku. Budete podléhat přímo mému velení a poslouchat mé rozkazy. Spolu se soudruhem Azarovem 
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neseme zodpovědnost za váš výcvik i za všechny akce. V naší zemi narůstají problémy s nepřáteli státu. Pracují 

naprosto tajně a podrývají autoritu státu. Naším úkolem je všechny odhalit a zneškodnit. Nejdříve dostanete několik 

lehčích úkolů na zapracování. Potom vám se soudruhem Azarovem dáme další pokyny. Musíte být připraveni 

okamžitě se u mě hlásit! Dostanete jednak úkoly, na které nemá policie čas, a jednak úkoly, které nesmí navenek 

vypadat jako oficiální policejní akce. Proto budete vždycky v civilu a před ostatními lidmi budete jako obyčejní 

občané, kteří z vlastního přesvědčení zasahují proti kriminálním živlům. Je vám to jasné?“ Přikývli jsme na 

znamení souhlasu. Nikiforov pokračoval: „Teď chci hovořit s vaším velitelem mezi čtyřma očima. Můžete odejít – 

kromě Dakova. Pojď sem, soudruhu!“  

Když všichni odešli, řekl mi Nikiforov, že s prací začneme ihned a že se všichni máme hlásit za tři dny 

na policii.  

Tam jsme se dozvěděli, že v prvních týdnech budeme plnit lehčí úkoly, abychom získali zkušenosti, a proto 

budeme policii k dispozici tři hodiny denně. Brzy jsme pomáhali při zatýkání. Nebylo neobvyklé, že se během 

týdne staly dvě či tři vraždy. Často vzplála bitka mezi opilci, mezi opilými námořníky nebo bylo třeba zlikvidovat 

jiná ohniska nepokojů. Naším úkolem bylo násilím obnovit pokoj a pořádek.  

Jednou poslali mě, Viktora, Vladimíra a několik dalších, abychom v baru nedaleko přístavu ukončili hádku. 

Při akcích jsme používali policejní auto, do kterého se vtěsnalo téměř dvacet lidí. Nikiforov nám toho večera řekl: 

„Nedělejte si žádnou hlavu z toho, kdo je v právu a kdo ne. Zlikvidujte věc za všech okolností a na způsobu, jakým 

to provedete, vůbec nezáleží.“  

Na boxery a zápasníky měla tato výzva podobný účinek, jako když se tygrům podrží pod nosem čerstvé 

maso. Viktor hned zlikvidoval čtyři najednou, už se víckrát nepohnuli. Já právě bojoval uprostřed rozzuřené 

skupiny, když mě napadli dva chlapi najednou. Byli vyšší než já, přesto jsem se jich rychle zbavil. Jednoho jsem 

složil přesně mířeným úderem karate do zátylku a druhého chvatem juda. Opravdu – vynikající sport!  

Na obnovení pořádku nám vždycky stačilo tak 20 minut. Bar vypadal, jako kdyby se tady přehnalo tornádo. 

Rozhlédl jsem se okolo sebe. Viktor, Anatolij a další tři se spokojeně šklebili. A Jurij! Ten byl v sedmém nebi! 

Nemusel ani hádku vyvolávat. Byla to obrovská zábava. Kde jinde bychom se mohli takhle do sytosti porvat a ještě 

za to dostat zaplaceno?  

Bitka skončila. Většina „protivníků“ ležela na zemi. Opilí námořníci nebyli pro disciplinovanou bojovou 

jednotku žádným problémem. Nikoho jsme nezatkli, protože jsme měli tentokrát pouze zlikvidovat hádku. Svůj 

úkol jsme splnili, a tak jsem zavelel: „Chlapci, jdeme!“ Vměstnali jsme se do policejního auta a za chvíli už 

podávali Nikiforovi hlášení o úspěšném zásahu.  

„V pořádku,“ řekl. „Děláte to výborně.“  

Čas plynul. Třikrát až čtyřikrát do týdne si nás zavolali, abychom buď zlikvidovali výtržnost, anebo pomohli 

policii při hledání určitých osob. Někdy jsme třeba seděli v centrále a čekali na povel k akci, pili, kouřili a povídali 

si. Když zazvonil telefon a někdo ohlásil, že tam a tam se strhla bitka nebo někoho zavraždili, Nikiforov jen řekl: 

„Můžete jít.“  

Nedočkavě jsme se vyhrnuli ven, naskákali do policejního auta, které obyčejně řídil Viktor, a se zapnutou 

sirénou jsme uháněli na místo činu.  

Po každé akci každý dostal na ruku 25 rublů. Než jsme se vrátili na základnu, zašli jsme do baru, tam jsme se 

dobře najedli, napili, zatancovali si a pobavili se. Bylo to fantastické! Mohli jsme kdykoliv opustit akademii, 

třebaže ostatní kadeti to měli přísně zakázáno, a po splnění úkolu zůstat venku tak dlouho, jak jen se nám chtělo.  

Při téhle práci jsme měli co dělat s nejhoršími vyvrheli. Pohrdali jsme jimi, jako by to ani nebyli lidé. Když 

už jsme měli tu možnost mlátit vraha, tak proč bychom ho nezřídili na kaši? Nikiforov se tomu smál a blahopřál 

nám k titulu „modeláři tváří“. Když jsme někdy nepostupovali dost tvrdě, prohlásil, že jsme „fajnovky“, a vysmál 

se nám. Pochopili jsme. Běda tomu, kdo nám přijde do cesty!  

pokračování příště 
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