
  

 

OBSAH: 
 
 

 

 

 křeslo pro hosta:  

 Zuzana Nedvědová 

 

 Co jsme ve škole nebrali 

–  Život v semináři 

  

 Dopisy do záhrobí 

 Vdova, která dala 

 všechno, co měla 

  

 světec mého srdce 

 John Henry Newman    

 

  informace Centra  

 pro rodinu  

 

  pozvánky 

 

  čtení na pokračování 

 Zajisté, Excelence! 
 

… a mnoho dalšího 

  

ROČNÍK 6       ČÍSLO 11     LISTOPAD 2015 

 
 

 
TAM&TAM 

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU



 
Strana 2  Tam&Tam – číslo 11, ročník 6, listopad 2015 

 

Potkaly se dvě 

sousedky vdovy a ta 

jedna se ptá druhé:  

„Anko, ty sa nechodíš 

na hřbitov modlit za toho svojeho manžela?“   „ Né. 

Proč?“  „Jak proč, tys ho neměla ráda?“ „Ale ja, ale 

podívaj sa. Jestli je v pekle, tak už mu to stejně 

nepomože. Jestli je v nebi, tak už to nepotřebuje. 

No a jestli je v očistci???  Éj, tak enom ať tam ještě 

pěkně nějaků chvilku zostane!!!“   

Tento vtípek má krásný teologický rozměr, 

ale bylo by špatné, kdyby nás nějaká teologická 

disputace odváděla od modlitby za zemřelé. Modlitba 

za zemřelé má oporu v bibli i tradici církve. Modlitba 

je důležitá k tomu, abychom vnášeli do našeho života 

naději a důvěru v to, že nebeský Otec po nás touží a 

Ježíš nám v domě svého Otce připravuje místo. 

Modlitba a zapálené svíce na hrobech dělají 

ze hřbitova – místa velkého smutku - místo velké 

naděje.   

Jako malý kluk jsem neměl rád měsíc 

listopad. Sluníčka ubývalo, úkolů ve škole přibývalo, 

Vánoce daleko… Co mě ale vždycky ohromilo, byl 

kostel v mém rodišti, obklopený hřbitovem kolem 

dokola a nasvětlený ve večerní temnotě světlem svící.  

Ta zář obklopovala celý kostel i hřbitov a vypínala se 

k nebi. A já jsem mohl vstoupit do té záře a přijít ke 

hrobu svojí babičky, strýčka, tety; dívat se na jejich 

tváře vystupující z oválných fotografií a tajemně se 

s nimi spojit. Babičku už jsem nepoznal, zemřela 

několik měsíců před mým narozením. Na tetu jsem si 

vzpomínal jen velmi mlhavě, ale strýček mně byl 

hodně blízký.  Uměl to s dětmi a já už jsem nikoho 

takového v životě nepotkal. Dokázal vstoupit 

do mého dětského světa a projasnit ho zájmem o moji 

dětskou duši. Byl jsem na jeho pohřbu a vyprovázel 

jsem ho z jeho domu v průvodu do kostela a pak 

na hřbitov. Držel jsem se za ruku svých starších 

sourozenců a přemýšlel o tom, co se vlastně stalo. 

Legraci si asi nedělá, to by se všichni okolo netvářili 

tak strašně vážně a nebylo by jich tolik. Dozvěděl 

jsem se, že odešel k Pánu Bohu, kde mu bude dobře, 

ale musím se za něj pomodlit.  

Dnes se stále více setkávám s tím, že se lidé 

vyhýbají tématu smrti a pohřbu, protože to je velmi 

depresivní. Nemoc, bolest a konec života je něco, 

co vytěsňujeme ze svého života, ale důsledkem je 

téměř depresivní epidemie společnosti. Ježíš nás 

vybízí, abychom nesli svůj kříž – překonávali 

překážky života, protože jen tak může do našeho nitra 

vstoupit radost. Největší radostí pak bude, když se 

s Ním setkáme, až projdeme branou smrti a 

vstoupíme do radosti Božího království. Tak máme 

chápat místa posledního odpočinku. Křížek a datum 

u našeho jména nebude znamením smutku, ale 

označením našeho zrození pro nebe. A pokud si 

poctivě přiznáme, že nejsme svatí, zemřeme-li 

v přátelství s Bohem, tak nás očistec s velkou 

pravděpodobností nemine. Pak budeme s touhou 

očekávat, kdo se u našeho hrobu pomodlí a pomůže 

nám otevřít brány ráje. Jednou mu to pak třeba 

budeme moci oplatit, až vstoupíme do místa věčné 

radosti.  

P. Milan Palkovič 
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ŽIVOT V SEMINÁŘI 

 

Společný život vyžaduje nějaký denní řád. Nejinak je to 

u bohoslovců. Dnes nahlédneme pod jeho pokličku. Text, který tento denní řád vysvětluje, je rozdělen na 8 částí: 

Úvodní ustanovení, Duchovní život, Studium, Rekreace, sport, vycházky, Společenství u jídla, Vnitřní chod 

semináře, Seminář a vnější svět a Pravidla pro jednotlivé služby. Vybírám z něho některé části. 

 

V úvodním ustanovení stojí: „Životním vzorem a přítelem, který vede bohoslovce ke kněžství, je Ježíš 

Kristus. Má-li být bohoslovec schopen Krista objevit, je třeba, aby vstoupil do jeho školy, kde se jej učí poznávat, 

milovat a následovat. Proto bohoslovec vstupuje do odloučenosti semináře a přijímá na sebe dobrovolně jeho řád. 

V něm může objevit prostředek k růstu a upevnění povolání.“  

Denní řád bohoslovce počítá asi se dvěma hodinami modlitby denně: modlitby soukromé (kdykoliv během 

dne), společné (Anděl Páně, před jílem, po jídle atd.), rozjímavé (ráno asi 25 minut), liturgické (mše svatá, breviář) 

a zpytování svědomí (před obědem – tzv. partikulární = částečné a večer v rámci modlitby kompletáře). Zvlášť 

důležitým prostředkem duchovního života jsou pravidelné měsíční duchovní obnovy (od pátku večera do nedělního 

rána) a nejméně pětidenní duchovní cvičení každý rok 

(vždy před nástupem do semináře, obvykle na Velehradě 

2. nebo 3. týden v září). Od 21. hodin až do začátku 

snídaně se zachovává posvátné mlčení (lat. silentium), 

které je nutnou podmínkou k modlitbě. Posvátné mlčení 

není pouze vnější ticho, ale především ticho nitra 

(střízlivost smyslů, usebranost mysli, touha setkat se 

s Kristem). 

Studium je neoddělitelnou součástí přípravy 

na kněžské povolání. Bohoslovec studuje 

na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci. Studiem se sytí rozum, aby 

bezpečně – osvícen vírou – vedl bohoslovce v katolické 

víře a mravech. Aby ho uváděl do živé a žité tradice, 

nauky Písma svatého a svatých Otců a do všech ostatních 

poznatků, které jsou potřebné k pastoraci, katechezi, 

při slavení liturgie a pro evangelizaci. 

Rekreace je nezbytnou součástí vyváženosti 

lidského života. Kdo intenzivně duchovně pracuje, nesmí 

zapomínat na své zdraví. Bohoslovci mají své povinné 

vycházky, a to ve středu od 13:30 do 18:00 a v sobotu 

a neděli celé odpoledne. 

Společné jídlo se začíná a končí modlitbou. Je 

výrazem přátelství a jednoty, obrazem radostného 

očekávání věčné hostiny. 

Vnitřní chod semináře se řídí svými zásadami. Bohoslovec se má vyvarovat dvěma stejně nebezpečným 

krajnostem: bezduchému automatismu nebo nezodpovědné autonomii, která je neslučitelná s životem v církvi. 

Od bohoslovce se vyžaduje spolupráce na chodu semináře, ve službách i ve vnitřní samosprávě. Vnitřní chod 

semináře se vyslovuje také k vnějšímu oblečení bohoslovce, kdy upravuje, jak se má bohoslovec obléci na mši 

svatou nebo při významných událostech. Důraz dává na dochvilnost: „Bohoslovec velmi pečlivě dbá 

na dochvilnost při všem, co se v semináři, na fakultě i jinde koná!“ Také řeší praktické otázky ohledně dopravních 
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prostředků v semináři (auta, 

kola, koloběžky aj.). Jakákoliv 

fauna je v semináři zakázána 

(např. morčata, křečci, myši, 

andulky, kanárci, akvarijní 

rybky, sloni  apod.). 

Seminář a vnější svět 

je další součástí denního řádu. 

Návštěvy v semináři jsou 

dovoleny, ale pouze 

v návštěvních místnostech, a to 

v době volna. Kromě 

stanovené doby rekreace a 

studia na fakultě je možné 

opustit seminář jen 

s dovolením rektora, v době jeho nepřítomnosti s dovolením vicerektora. Seminář podporuje kulturu možností 

účastnit se divadelních představení, přednášek, koncertů, výstav apod. po dohodě s představenými. 

Poslední část upravuje pravidla pro jednotlivé služby, kterými jsou generál semináře, prefekt ročníku, 

prefekt ritu, prefekt pro kulturu a prefekt pro sport. Objasňuje, jak se kdo ujímá této služby, jaké jsou jeho 

povinnosti apod. Denní řád opomíjí ještě jednoho samozvaného prefekta bohoslovců, kterým je pivní prefekt, který 

se stará o nedělní „vylepšení“ oběda v podobě zlatavého moku . 

Ne nadarmo se říká: Zachovej řád a řád zachová tebe. Dvojnásob to platí pro bohoslovce. Přijetí 

seminárního řádu také může ukazovat na pravost kněžského povolání. Kdo má s řádem stále problémy a je věčně 

nespokojen, jakým může být pak knězem, který se musí také řídit jistým řádem: od pravidelné modlitby breviáře až 

po „držení“ úředních hodin na faře. 

P. Vilém Pavlíček 

 

 

 

Uctění ostatků svatého Vojtěcha 
 v chrámu sv. Vavřince v Rudě nad Moravou 

 

neděle 22. listopadu  2015 

od 13:30 soukromě 

14:00 bohoslužba slova  

s promluvou P. Antonína Krasuckého, OP,  

spirituála Díla blažené Zdislavy 

 

Přijďte se s námi modlit za náš národ,  

za naše rodiny,  

za nová povolání k zasvěcenému životu. 

 

Všechny kněze a lidi dobré vůle srdečně zve 

komunita sester Díla blažené Zdislavy  
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ZUZANA NEDVĚDOVÁ 
 

 

 

. 

Představujeme vám dalšího spolupracovníka 

děkana šumperského děkanátu. Minule jsme měli 

možnost se seznámit s technickým 

administrátorem, dnes to bude pastorační 

asistentka a pracovnice v sociálních službách 

pracující v Charitě Šumperk. Její práce je 

mnohotvárná a pestrá – od práce s nemocnými 

a potřebnými, po koordinaci různých programů 

a činností. Mladá maminka dvou dětí působí 

na první pohled křehce, a přesto s jistotou 

a obětavostí zvládá práci, která vyžaduje fyzickou i 

psychickou odolnost. Však posuďte sami. 

 

Zuzko, mohla by ses čtenářům představit? 

Jmenuji se Zuzana Nedvědová, je mi 30 let a pocházím z Olomouce. Vyrůstala jsem na dnešní dobu ve větší rodině 

– mám sedm sourozenců. Jsem druhá nejstarší, můj nejmladší bratr bude mít jedenáct. Rodiče nás od malička vedli 

k víře, což mělo vliv i mimo jiné na můj život. Do Šumperka jsem se před šesti lety přivdala. S manželem jsme se 

více seznámili na setkání mládeže pro olomouckou arcidiecézi ve Veselí nad Moravou. Nejprve jsme bydleli 

v Šumperku, ale protože jsme chtěli bydlet na vesnici v domečku, odstěhovali jsme se do rodinného domku 

v Hrabenově. Máme dvě děti, pětiletou Zuzanku a o rok mladšího Marečka.  

Jakou školu jsi vystudovala? 

Po gymnáziu jsem vystudovala VOŠ Caritas v Olomouci s navazujícím bakalářským studiem, konkrétně obor 

Charitativní a sociální práce. Protože mi minulý rok po pěti letech doma vypršela rodičovská dovolená, musela 

jsem si začít hledat práci. Nakonec jsem nastoupila loni v říjnu jako pracovnice v sociálních službách na Charitu 

Šumperk. Od letošního září se moje pracovní náplň rozšířila o funkci pastorační asistent.  

Takže část tvého úvazku tvoří práce v sociálních službách a část jako pastorační asistent? 

Ano, je to tak. Jednu třetinu mého úvazku od září letošního roku tvoří práce v sociálních službách, dvě třetiny 

úvazku práce pastorační.  

Můžeš nám přiblížit náplň tvé práce? 

Po svém nástupu do Charity jsem pracovala, jak už bylo řečeno v úvodu, na celý úvazek jako pracovnice 

v sociálních službách. Jedná se vlastně o práci pečovatelky a osobní asistentky. Vykonávám takové služby, které 

mají uživatelé nasmlouvané s Charitou. Uživateli našich služeb jsou nejen senioři, ale i osoby se zdravotním 

postižením, ať už tělesným či mentálním. Jedná se o terénní služby poskytované převážně přímo v domácnosti 

uživatele na základě jeho aktuální potřeby. Služby jsou různorodé - pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, nákupy, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aj.  

Je to to nejnutnější, co si uživatelé nedokážou udělat sami bez pomoci druhých. Uživatelé potřebují každý něco 

jiného, takže vykonávám u každého jinou práci. Během jednoho dne takto pečovatelka navštíví denně minimálně 

šest uživatelů. Nyní, kdy pracuji i jako pastorační asistentka, jsou to tak dva až tři uživatelé. Za uživateli dojíždíme 

i do okolních vesnic – např. do Vikýřovic, Dolních Studének, Rapotína aj. 
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Je to práce jistě náročná, čím tě naplňuje, a co naopak je těžké? 

Naplňuje mě pocit, že lidem mohu pomoct a ulehčit jim to, co jim jejich stav či nelehká situace přináší. Většina 

z uživatelů žije sama a jsou rádi, když o ně někdo projeví zájem. Jsou rádi za každý kontakt. Na každého uživatele 

mám většinou čas kolem půl hodiny, někdy i hodinu. Záleží to na tom, jaký čas si oni sami nasmlouvají. Za tu dobu 

musím stihnout to, co konkrétní člověk potřebuje. Je individuální, jak často ke kterému uživateli půjdeme. Rozpis 

návštěv určuje vedoucí sociálních služeb, ta rozepíše, ke komu máme přijít. Při rozpisu hraje roli více faktorů, 

z toho vyplývá, že nechodíme stále k jednomu člověku, ale že chodíme k různým uživatelům. Je lepší, 

že k jednomu uživateli chodí více pečovatelek, když někdo vypadne, je jednodušší ho nahradit. 

A co je pro mě nejtěžší? Asi ten čas. Je to mnohdy stresující vše stihnout v naplánovaném čase. Často se cestou 

k dalšímu uživateli přistihuji, že myslím na to, co ještě udělat, a zapomínám se plně věnovat řízení . Nyní 

(z důvodu, že jsem i pastorační asistentka) to mám volnější jako dřív, tak je to lepší. Někdy se stane, že i uživatelé 

si na něco postěžují, musíme to brát ale profesionálně a s nadhledem a nedat mu to nijak najevo. Ve většině případů 

jsou ale vděční za naši práci.   

A jaká je náplň práce pastoračního asistenta? 

Práci pastoračního asistenta vykonávám teprve od září, takže se stále učím . Jedná se o přímou péči s  uživateli 

Charity, jako jsou rozhovory, modlitby, doprovod při mši svaté, kontakt s knězem, když někdo umírá nebo když 

chce zaopatřit. Rozhovory vedu se zájemci jak v jejich radostech, tak v jejich utrpení. Tuto službu poskytuji 

uživatelům Charity. Nemohu svou službu nabídnout někomu jinému. 

Kde všude je o tento typ péče zájem? 

Kromě Šumperka jezdím do Nového Malína, kde jsou seniorské apartmány, do Domu chráněného bydlení 

ve Vikýřovicích a do domu pro seniory v Hanušovicích. Jedná se o popovídání s těmi, kdo mají zájem, tvoření, 

vycházky. Začala jsem tento měsíc a aktivity by měly podle zájmu probíhat jednou za měsíc v těchto zařízeních.  

Do náplně pastoračního asistenta patří i práce s dobrovolníky – koordinuji jejich činnost, dohlížím na sepsání 

smlouvy, informuji o závazku mlčenlivosti aj. Dobrovolníků máme v současné době deset.   

V čem mohou být dobrovolníci prospěšní?   

Od září letošního roku vznikla pod vedením zkušené psychoterapeutky, dobrovolnice, svépomocná skupina 

pro pečující. Charita se tímto zaměřuje nejen na uživatele služeb, ale i na ty, kdo o ně pravidelně pečují, zejména 

na rodinné příslušníky. Setkávání umožní pečujícím sdílet nejenom své zkušenosti, ale i obavy či radosti. Mohou se 

často cítit osamělí či izolovaní. Je to pro ně příležitost, jak se seznámit s těmi, co mají podobné problémy či pocity 

jako oni. Skupina se schází každé první úterý v měsíci v prostorách Charity Šumperk v době od 15.00 do 16.30. 

Zájemci mohou chodit pravidelně nebo podle jejich času či 

zájmu. Pokud mají o tuto nabídku zájem i někteří ze čtenářů 

TamTamu, mohou se přihlásit telefonicky na čísle 

583 216 747 nebo e-mailem na info@sumperk.charita.cz. 

Další novou nabídkou, která se rozjela už před prázdninami, 

je tzv. „Biblická hodina pro hledající“. Vede ji další 

dobrovolník, Mgr. František Klíč. Setkání se konají každé 

pondělí od 15.30 do 17.00 v prostorách Charity, jsou 

bezplatná a není nutné se na ně přihlašovat. Stačí jen přijít. 

Jsou určená pro ty, co se zamýšlejí nad smyslem našeho 

života a chtějí se více seznámit s křesťanskou vírou. 

Základem setkávání je rozebírání příběhů z Bible, 

chronologicky, poslední setkání se zabývalo osobností 

Abrahama. 

Mezi další dobrovolnické činnosti patří práce s uživateli, 

pomocné práce, modlitby.  

 

http://www.sumperk.charita.cz/res/data/001/000323.pdf
http://www.sumperk.charita.cz/res/data/001/000323.pdf
mailto:info@sumperk.charita.cz
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Patří k Tvé práci pastoračního asistenta ještě nějaká další činnost? 

Čeká mě – pro mě zatím neznámá – koordinace Tříkrálové sbírky, která proběhne v lednu 2016. I když se to zdá 

být předčasné, už nyní je nutné oslovit místní koordinátory TKS v jednotlivých farnostech děkanátu, získat od nich 

aktualizované údaje vedoucích skupinek, odeslat do Olomouce, získat od nich termín koledování, termín žehnání 

koledníků a spoustu dalšího. Mnohé je nutné udělat s předstihem. 

Také budu mít na starosti koordinaci pouti Charity, která se tradičně koná jako poděkování Tříkrálovým 

koledníkům většinou na jaře.  

Jak jsi spokojená s prací asistenta v pastoračních službách? 

V jistém směru je moje práce nyní klidnější, rovněž moje pracovní doba je pro mě – coby matku s dětmi – lepší. 

Začíná mi sice už v sedm hodin, do té doby musím stihnout dát děti do školky a dopravit se z Hrabenova 

do Šumperka, ale o to dříve jsem doma. Mnoho věcí si musím plánovat sama, což je někdy náročné a také 

zodpovědné. Musím reagovat na nenadálé situace. Předchozí pastorační asistentka při svém odchodu navrhla pro 

tuto práci mě. Měla jsem týden na rozmyšlení. Protože mám pro tuto práci teologické vzdělání a také proto, že mě 

láká práce s lidmi, rozmlouvání s nimi a přímá pastorační či duchovní péče, souhlasila jsem. Mohu říct, že práce 

mě baví a naplňuje. Tuto nabídku považuji částečně i za Boží řízení, v Charitě jsem měla smlouvu do konce září, a 

proto jsem přemýšlela o změně práce. 

Zajímala jsem se vždy o duchovní věci, je to moje „parketa“. Když jsem ještě žila v Olomouci, pracovala jsem jako 

animátorka pro mládež v děkanátu, takže na pastoraci a práci s lidmi jsem zvyklá a naplňuje mě. 

Jaké jsou tvé osobní zájmy? 

Na moje osobní zájmy mi nezbývá téměř čas. Ráda čtu, hlavně knížky o výchově dětí či o manželství. Také mě 

zajímá duchovní literatura. Nyní čtu knihu Najít si čas pro Boha od Jacquese Philippa. Mám ráda přírodu, s rodinou 

chodíme na výlety či na hory. Proto jsem ráda, že žijeme na vesnici. Vždy jsem snila mít koně, ale je to 

nesplnitelný sen. Jednu dobu se mi naskytla od kamarádky příležitost jezdit s ní po okolí na koni. Doma máme 

pouze kočku a psa . Ráda zpívám, ale už mi nezbývá čas, abych zpívala ve sboru. Jako samouk jsem se naučila 

na kytaru, kterou vyžívám při zpěvu s dětmi. Mým jedním velkým koníčkem jsou naše dvě děti, které zaberou 

velkou část mého volného času.  

Pomáhá ti fakt, že jsi věřící, v tvé práci? 

Bez víry bych si tuto práci a vůbec život nedovedla představit. Víra je pro mě cestou a smyslem života. Snažím se 

skrze svou službu druhým naplňovat Boží vůli, kterou stále hledám. Věřím, že Pán povede mé kroky, pokud se mu 

ale zcela odevzdám, což mnohdy není snadné - říct Bohu ano i v neočekávaných situacích. 

V rodině se snažíme společně modlit jak ráno, tak večer, s dětmi se také někdy modlíme desátek růžence během 

dne. Myslím si, že je dobré předávat víru dětem od malička. Slyšela jsem krásnou myšlenku, s kterou se ztotožňuji. 

Rodiče se nemají modlit s dětmi, až vyrostou, ale už nad kolébkou. Nedávno jsem se vrátila z duchovní obnovy 

na Hostýně, kterou jsem absolvovala společně s dalšími pastoračními asistenty Charity čtyři dny. Bylo to moc fajn, 

ráda bych takto jela každý rok. Člověk tu načerpá spoustu duchovní síly a čas pro zamyšlení se nad svým životem. 

A nějaká myšlenka na závěr ? 

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“ 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

  

 

poutní mše svatá ke cti sv. Martina 

  

v neděli 8. listopadu, ve 14:00 hod 
na Olšanských horách 

srdečně zvou farníci z Olšan 
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VDOVA, KTERÁ DALA VŠECHNO, CO MĚLA 
 

V městě Šumbarku,  

ve dvanáctém roce panování Václava z Hrádečku  
 

Skláním se před Tebou, chudá vdovo, v hluboké úctě, podobně jako to učinil sám Ježíš, když tolik vyzdvihl 

Tvůj dar. Skláním se pln obdivu, zároveň však v hloubi duše skrývám ještě jiný, ne tak pozitivní pocit. Musím si 

přiznat, že Ti závidím. Jistě ne Tvůj těžký úděl, vím dobře, v jak zoufalém postavení byly vdovy za Ježíšových 

dnů. Závidím Ti Tvou víru, Tvé společenství s Bohem. Vše, co Ti umožnilo odevzdat se plně do jeho rukou. 

Závidím Ti Tvou moudrost, k níž se naprostá většina z nás nepřiblíží za celý život, Tvou samozřejmou jistotu, 

s jakou ses dokázala svěřit Bohu. Závidím Ti to obrovské bohatství dvou drobných mincí, protože to byl majetek 

sdílený s Nejvyšším. 

Celý život jsem to dělal špatně. Snažil jsem se přesně o to, co ti bohatí, kteří dávali mnoho. Stejně jako oni 

jsem i já ukrajoval z nahospodařeného majetku a více či méně okatě přispíval do chrámové pokladnice. Čím vyšší 

výdělek, tím větší dar podle zcela prosté a logické matematiky. Leč v Božím království obyčejná trojčlenka neplatí, 

tam se počítá docela jinak. Vůbec totiž nezáleží na tom, kolik toho daruji, nýbrž na tom, kolik si ponechám. 

Jakákoliv, byť sebemenší rezerva, kterou si vytvořím, přitom vypovídá o mé malé víře. Stále ještě spoléhám 

na sebe, na vlastní síly a schopnosti, moudrost a prozíravost. Ponechávám si otevřená zadní vrátka, myslím 

na zadní kolečka. A nikdy se proto nedostanu na přední místa nebeské hostiny. 

Ty, prostá a všemi opovrhovaná žena, jsi pochopila marnost našeho snažení. Nikdy se nezabezpečíme 

dostatečně tak, abychom se zbavili všech starostí o zítřek. Nikdy si nevytvoříme dostatečnou rezervu, abychom se 

oproštěni od světských záležitostí mohli nerušeně pohroužit do hlubin kontemplace. Nikdy – teď ani po skončení 

času – se plně nesetkáme s Bohem. Vždy nám bude překážet naše rezerva. 

Je to začarovaný kruh. Ježíš nám nabízí tu nejlepší cestu a ujišťuje nás o tom, že nás po ní bude doprovázet 

a zajistí nám vše, co budeme potřebovat. Stačí maličkost: musíme se vzdát všeho, co nás spoutává. Veškerých 

rezerv. A my se tak trochu nejistě usmíváme, protože to pokládáme za jakýsi bonmot, nadsázku, podobenství. 

Oháníme se řečmi o zodpovědnosti a prozíravosti, tím však jen maskujeme svou nedůvěru. Nevěříme mu. 

Nevěříme Kristu! Nevěříme, že splní, co slíbil. Chtěli bychom nějaký důkaz, mít jistotu. Tu ovšem získáme teprve 

tehdy, až se zbavíme své rezervy. 

Proto Tě prosím, moudrá vdovo, která jsi tak blízko Pánu, o přímluvu, abych to dokázal udělat. Abych 

konečně přestal žmoulat v ruce svůj usoplený čtyrák a hodil ho do pokladnice. Cink! 

Pavel Obluk 

 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek 

od 17.00 na farním středisku. V listopadu se sejdeme ve čtvrtek 5. a 19. listopadu. 

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

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

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

 Celodenní seminář Komunikace v rodině. Seminářem nás provede Mgr. Marie Kaňovská, lektorka Kurzu 

efektivního rodičovství.  7. 11. 2015 od 9.30 do 16.00 na farním středisku.  Kurzovné: jednotlivci – 200 Kč, 

manželský pár - 300 Kč. Na akci je nutné se přihlásit. 

 Besedy ve středu od 10.00 do11.30 na farním středisku, vždy v rámci programu Sedmikrásek, pro děti 

probíhá program v herně; 40 Kč/osoba 

o Jak to vidím já: Maminkou po čtyřicítce 4. 11. 2015 s Michaelou Šťastnou a Adrianou Šindlerovou 

o Děti a truchlení aneb Povídáme se s dětmi o smrti, lektorka Mgr. Lenka Topolanová, nemocniční 

kaplanka 2. 12.2015 v 10.00  

 Tvoření adventních věnců - V pátek 27. listopadu 2015 od 18.00 v Čítárně 

 Tradiční společné pečení mikulášských perníčků (pro akci Mikuláš pro město) v sobotu 28. 11 od 14.30  

 
PROGRAMY PRO DĚTI A RODIČE 

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

na farním středisku (modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).  

Účastnický poplatek: 10 Kč/dítě. Zveme nové maminky. Začínáme 23. září. 

 Dopolední hlídání v herně na farním středisku – po osobní domluvě na tel. 731 402 395. 

 
ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk) 

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

vyměnit za jiné či si je odnést domů, vše za dobrovolný příspěvek 

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

listopad motivovaný knihou o Rumcajsovi   

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

 

Plánujeme začátkem prosince 

 Ve středu 2. prosince na farním středisku od 15.30 Mikuláš pro nejmenší 

 V pátek 11. prosince od 9.00 na farním středisku adventní duchovní obnova pro maminky na RD a ty ženy, 

které jsou dopoledne doma; téma: Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro současnou ženu; hlídání dětí 

zajištěno po předběžné domluvě (30 Kč/dítě/hod)   

 
 

Farnost Šumperk srdečně zve na mši svatou za uprchlíky  
a pronásledované křesťany a následnou přednášku 

věnovanou současné situaci v Evropě. 

Modlit se s námi bude a přednášku prosloví  
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. 

Mše svatá bude v pátek 13. listopadu v 18.00 hod.  
v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku,  

přednáška v sále Dona Boska na farním středisku  
a v případě velkého počtu zájemců v kostele.  

                                     JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
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MODLITBY MATEK 
V našem děkanátu působí mnohá společenství modlících se za děti. Specifickými skupinami mezi těmito 

společenstvími je hnutí pod názvem „Modlitby matek“.  

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová 

Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, 

aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. 

Modlitby matek jsou spojené s jednoduchostí. K vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je 

osm. Do tohoto hnutí se mohou zapojit všechny ženy, které mají v srdci místo pro děti jak skutečné, tak duchovní. 

Jediné, co je potřeba, je držet se jednoduchých rad napsaných v brožurce se stejným názvem „Modlitby matek“ a 

používat modlitby tam napsané. To je spojuje se všemi skupinkami po celém světě. Setkání se doporučuje jednou 

týdně. 

Struktura jednotlivých setkání by měla být pro všechny skupinky podobná - prosba k Duchu svatému, 

chvála Boha písněmi a modlitbami, prosba za jednotu se všemi skupinkami hnutí „Modlitby matek“, četba z Písma 

svatého, poděkování Bohu za dar mateřství, vložení lístků se jmény dětí do košíčku a jejich svěření do Pánovy 

péče. 

V našem děkanátu máme několik skupin „Modliteb matek“. V Rudě nad Moravou se k modlitbám za děti 

schází dvě skupinky maminek. Jedna vždy sudý týden ve čtvrtek dopoledne, druhá skupinka v úterý po mši sv. 

na faře. V Šumperku se skupina modlících se matek schází jednou za 14 dní ve čtvrtek od 17.00 na farním 

středisku. Druhá skupinka mladších maminek se schází (i s dětmi) jednou za týden vždy v pondělí v 10.00 u jedné 

z maminek a další pondělí vždy u Ivy Sovadinové, kde si na setkání mohou něco pěkného vytvořit i děti. Bližší 

informace můžete získat na tel. 731 402 395 u Lenky Špatné (čtvrteční modlitby) nebo u Ivy Sovadinové,  

tel. 775 978 764 (pondělní modlitby). Srdečně zveme mezi nás další maminky a babičky.  Těšíme se na vás.  

Lenka Špatná 

 

 

VZPOMÍNKA NA P. FRANTIŠKA FIALU 
 

V úterý 10. listopadu 2015 uplyne 10 roků od úmrtí P. Františka Fialy. Do Velkých Losin přišel 

P. František po válce, v roce 1946. Bylo to jeho třetí místo a v Losinách zůstal až do smrti. Měl přezdívku svatý 

František z Assisi, poněvadž vůbec nelpěl na majetku ani na penězích. Po odsunu Němců povzbuzoval nově 

přistěhované rodiny k pevnosti ve víře.  

Zažil chvíle radostné, kdy připravoval k 1 sv. přijímání i 30 dětí, a také těžké, kdy musel čelit snahám 

udělat z kostela sklad obilí a z fary stylovou restauraci. 

Sloužil do roku 1988, kdy přišel do Losin 

P. František Eliáš. Společně žili ve shodě a měli 

rozdělené úlohy . O. František Eliáš kromě 

pastorace spravoval střechu Žerotínské kaple 

(součást kostela) a o. František Fiala se modlil 

za dobré počasí. Všude v okolí pršelo, jen 

v Losinách ne, a tak byla střecha opravena 

bez vážnějších problémů. P. František Fiala zemřel 

v roce 1995 ve věku 84 roků. Doopatrovali ho 

losinští farníci, kteří se u jeho lůžka střídali ve dne 

v noci. Před smrtí za ním přijel i otec arcibiskup 

Jan Graubner. Pohřben je na losinském hřbitově 

poblíž kaple.  

Dana Ponížilová  
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ANONYMNÍ KATOLÍK  
 

Letos před dovolenou přitáhl mou pozornost v knihovně mé sestry 

knižní titul Anonymní katolík. Informace o autorovi a obsahu knihy 

na obálce spíše podpořily mou zvědavost. Jedná se o autobiografickou knihu 

známého francouzského televizního producenta Thierryho Bizota, který 

prožívá své obrácení – uprostřed krize středního věku, nenápadně, 

k vlastnímu překvapení a téměř „navzdory všemu“. 

Možná čas dovolené vytvořil ideální podmínky, možná jsem v tom 

„ideálním – středním“ věku, ale kniha mě okamžitě „vtáhla“. Měla jsem 

pocit, že mně autor svou schopností sebereflexe a vytříbeným smyslem 

pro humor pomáhá orientovat se v mém vlastním nitru. Pomáhá mi reálněji 

vidět druhé lidi i sebe sama, připadá mi blízký a úsměvný jeho kritický 

pohled na chování a vystupování nás katolíků, na aktivity v církvi – nakonec 

však dozrává k postoji pokory a laskavému pohledu. Otvírá se novému 

způsobu pohledu na svět, což i mně napomohlo k pocitu osvobození. 

Marie Nováková 

 

 

 

 
NAD CYRILOMETODĚJSKÝM KALENDÁŘEM 2016 

 

Velmi dobrá úroveň článků, které citlivě vybral kolektiv Jana 

Paulase, Renáty Holčákové a Josefa Paly, které uspokojí každého čtenáře. 

Tak by se ve stručnosti dal charakterizovat Cyrilometodějský kalendář na 

příští rok, který vydal Katolický týdeník s.r.o. 273 stran textů, barevných děl, 

ilustračních fotografií a reprodukce Gertrudy Gruberové-Goepfertové a řady 

dalších autorů je přehledně uspořádán. Začíná Kalendariem a Kalendářem 

2016 včetně památných dnů a poté jednotlivými měsíci roku, každý 

v rozsahu cca 20 stran. V jednotlivých měsících nalezne pozorný čtenář 

v úvodu portrét významné osobnosti našich i světových dějin, které v daném 

měsící slaví kulaté životní jubileum, nebo je připomenuto výroční jeho 

narození či úmrtí a několik zajímavých článků, nechybí ani poezie. Velmi 

vtipných je dvanáct fotootázek. Ve dvanácti zamyšleních Jiřího Grygara - 

Lidé, kteří mě v životě „oslovili“ nás známý astronom a popularizátor této 

vědy (mimochodem jubilant v roce 2016 i autor knihy Svět vědy a víry) seznamuje čtenáře s osobnostmi, 

se kterými se ve svém životě setkal, seznámil a které ovlivnily jeho život. Rovněž ve dvanácti zamyšleních 

nad slovy papeže Františka z pera Jiřího Zajíce nalezne čtenář velmi mnoho podnětů pro svůj život. Závěr 

kalendáře obsahuje podrobný schematizmus katolické církve, obsah a několik stran církevní reklamy. 

Cyrilometodějský kalendář 2016 (cena 85,- Kč) nelze jinak než doporučit každému praktikujícímu 

křesťanovi bez ohledu na jeho konfesi.  

Pavel Hýbl 

 

Red. poznámka: Cyrilometodějské kalendáře jsou k zakoupení po bohoslužbách na středisku u paní Valentové. 
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SMRT NEMÁ POSLEDNÍ SLOVO  
 

V tomto čísle časopisu bych vám chtěl doporučit dvě knihy – jednak 

v návaznosti na dušičky, jednak kvůli tomu, co jste si mohli přečíst v rubrice 

Charity. Obě jsou ve farní knihovně.  

První knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v edici „Osudy“ 

s názvem Smrt nemá poslední slovo a autory jsou italští manželé Cristiana 

Pacciniová a Simone Troisi. Je to kniha zvláštní: když ji čtete, připadá vám 

smutná, velmi smutná. Je tak dojemná, že jsem ji musel párkrát prostě 

okamžitě odložit… Nejednou vás donutí k slzám. Po chvíli však zjistíte, 

že přece smutná není. Je v ní tolik víry, naděje a lásky, že vás povznáší 

někam vysoko nad prosté city, naplňuje obdivem a úctou k lidem, jejichž 

osudy popisuje, vtahuje vás do vnímání světa jinak, než skrze emoce – 

k pohledu skrze čistou, vše proměňující, úchvatnou víru. Líčí osudy mladých 

manželů Chiary a Enrica Petrillových. Množství utrpení, které zažili, je neuvěřitelné. Po docela „bouřlivém“ 

období snoubenectví se zdá, že už toho překonali dost, aby žili dlouho a šťastně. Opak je pravdou. První dvě děti 

po celou dobu těhotenství vědomě doprovázejí na věčnost. Ví, že, i když se narodí, těžké vrozené postižení jím 

nedovolí žít déle, než pár desítek minut. Odmítají potrat, který jim doporučují všichni „rozumně“ smýšlející lidé… 

Oni se neřídí rozumem, ale vírou. Děti se narodí, jsou pokřtěny a s úžasným klidem odevzdány Pánu Bohu. Až třetí 

počaté dítě je konečně zdravé… A čekali bychom happy end… Bohužel. V pátém měsíci lékaři objevuji těžký 

nádor u nastávající maminky. Cristiana nebojuje o svůj život, ale o život vytouženého a milovaného nenarozeného 

Františka. Rok po jeho narození však ve věku 28 let umírá.  

Toto je jen „skelet“ celého příběhu. To ostatní je obtížně sdělitelné. Hloubka víry, s jakou přijímají další a 

další rány je tak krásná, že se zdá až neuvěřitelná. Takto si představuji 

dokonalé křesťanské doprovázení umírajících a trpících lidí. Vědomé, 

rozvážné, citlivé, plné pohledu do dálky, do věčnosti.  Chiara a Enrico 

nejsou totiž ve svém utrpení sami. Jsou obklopení řadou skvělých 

přátel, ke kterým patří i autoři knihy, dostává se jim úžasného 

duchovního vedení od spřáteleného kněze Vita, to hlavní je však 

vědomí Boží přítomnosti.  

Všichni, kdo se chtějí zapojit do charitní akce modlitby 

za umírající, by si měli tuto knihu přečíst! Ale nejen oni. Jsem si jist, že všichni, kteří si ji přečtou, pocítí to, 

co cítili autoři této knihy. Ti říkají: „Vedle Chiary a Enrica nebylo těžké věřit ve věčný život. Téměř jsme se ho 

dotýkali, jak jsme do něj byli ponoření.“ Ano, tato kniha nám ukazuje věčnost tak hmatatelně, že i když není co 

závidět, já jim závidím… Chtěl bych umět takto žít, trpět a umírat pro Pána, jak to dělali tito velmi mladí lidé… 

Italské vydání knihy vyšlo pod názvem „Narodili jsme se – a už nikdy nezemřeme“. Připadá mi výstižnější. Kéž by 

nám tato pravdivá věta pronikla až do morku kostí… 

 

Druhá kniha je spíše tenká brožurka – příručka s názvem Jak být nablízku 

– provázení posledními týdny a dny života“. Najdete tam mnoho konkrétních 

informací: jak poznat, že váš blízký člověk, o kterého pečujete, umírá. Jak mu 

můžete pomoci či ulehčit, jaké jsou příznaky kómatu, co nám říká jeho kůže, dech, 

teplota… co dělat po skonu. Je to 25 stránek praktických rad, které mnohým z vás, 

kteří pečujete o staré a nemohoucí rodiče, mohou velmi pomoci. Vím, že mnozí jsou 

v takových situacích bezradní a neví, jak se chovat, jak reagovat, co říkat. Nikdo nás 

to ve škole neučil. Pak tato brožurka, kterou si můžete za 50,- Kč koupit v sakristii či 

půjčit ve farní knihovně, vám opravdu pomůže.  

P. Slawomir  
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JOHN HENRY NEWMAN 
*21. února 1801, Londýn 

† 11. srpna 1890 Birmingham, Velká Británie 

 

 

 

Blahoslavený John Henry Newman byl anglikánský teolog 

a filozof. Byl představitelem reformního tzv. Oxfordského hnutí 

v anglikánské církvi. Jeho snahy bývají označovány též jako 

anglokatolicismus. V r. 1845 konvertoval ke katolictví. Papež Jan Pavel 

II. jej nazval "nejslavnějším mistrem anglické spirituality". Newman se 

proslavil svými hlubokými studiemi dějin křesťanství a katolicity církve. 

Jeho dílo ovlivnilo spisovatele G. K. Chestertona natolik, že také 

přestoupil do katolické církve. Roku 1879 papež Lev XIII. jmenoval 

Johna Newmana kardinálem. Papež Benedikt XVI. jej při své návštěvě 

Velké Británie dne 19. září 2010 v Birminghamu blahořečil. Památku 

kardinála Newmana si připomínáme 9. října, nikoli v den jeho smrti, 

ale výjimečně v den jeho konverze ke katolicismu. 

 

Narodil se v r. 1801 v Anglii jako první ze šesti dětí bankéře 

Johna Newmana. Jeho rodina se hlásila k anglikánské církvi. V sedmi letech byl John Henry poslán na významnou 

anglikánskou soukromou školu, kde se projevil jako nadaný žák. Později studoval v Oxfordu na Trinity College a 

po dokončení studia působil jako univerzitní profesor. V roce 1824 se stal Henry Newman duchovním anglikánské 

církve a univerzitním kazatelem v Oxfordu. Vynikal důmyslností, všestranností, hloubkou a důsledností.  

Když v roce 1829 přijal britský parlament zákon, jenž udělil katolíkům právo zasednout v parlamentu, 

zvedla se mezi anglikány vlna odporu. Jedním z nespokojenců byl brilantní mladý pastor a tehdejší vikář 

univerzitní kaple John Henry Newman. Protože se obával, že by katoličtí zákonodárci mohli ovlivňovat „národní“ 

anglikánskou církev, začal zpochybňovat závislost církve na britské konstituční monarchii. Roku 1833 s několika 

přáteli založil Oxfordské hnutí, jež usilovalo o duchovní obrodu anglikanismu, jeho návrat ke kořenům křesťanské 

víry a k autentické zbožnosti. 

Newman vypracoval ideu via media (střední cesty) mezi příliš jednotným a konzistentním katolicismem a 

příliš inovujícím protestantismem – a touto střední cestou podle jeho názoru kráčel právě anglikanismus. Domníval 

se, že anglikanismus je se svým důrazem na laickost, osobní svatost a současně i na krásu obřadu ideálním 

následovníkem prvotního křesťanství. Do této vzrušující koncepce nezapadalo právě jen ono nešťastné podřízení 

církve moci panovníka. 

Když Newman studoval církevní otce, uznávané autory prvních křesťanských staletí, postupně se 

propracovával k zásadní změně stanoviska a k názoru, že vznik anglikanismu nemůže být ničím jiným než jen 

jedním z celé řady dějinných schizmat – rozdělení církve. Newman byl hrdým a svobodomyslným Angličanem. 

Ale právě charakteristická ostrovní intelektuální poctivost jej nevyhnutelně vedla ke katarzi. Poznenáhlu začal 

ve svých traktátech vyzývat k obnovení ztracené jednoty mezi Londýnem a Římem. Oxfordské hnutí získávalo 

zejména díky Newmanově osobnosti celoanglický vliv a vytvářelo anglokatolicismus, široký konzervativní proud 

v anglikánské církvi, už vědomě sympatizující s katolicismem. 

V roce 1841 Oxfordská univerzita a anglikánští biskupové odsoudili Oxfordské hnutí, což bylo 

pro Newmana pobídkou k činu. Roku 1843 odvolal všechny své dosavadní výhrady vůči katolické církvi, načež 

rezignoval na místo kaplana a ve věku 44 let vstoupil dne 9. října 1845 do katolické církve. Konverzí Newman 

přišel o většinu přátel a stal se terčem tvrdé pomlouvačné kampaně. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 



 
Strana 14  Tam&Tam – číslo 11, ročník 6, listopad 2015 

 

Co Newman hledal v katolické církvi? Na tuto otázku odpověděl vstupem do chudé a přísné řehole 

oratoriánů. O tom, co v katolické církvi našel, nás zpravuje jeho soukromý list lordu Bashfordovi z roku 1868 (tedy 

22 let po přestoupení): „V katolické církvi jsem našel nadbytek zdvořilosti, ale pramálo přízně u osob zaujímajících 

vysoké postavení, kromě několika málo výjimek. V katolickém náboženství však je hloubka a síla, je v něm plnost 

uspokojení v jeho vyznáních, v jeho teologii, v jeho svátostech, v jeho kázni, neméně je v něm též svobody a opory. 

Srovnám-li však s tímto vším chladné neporozumění, jež našinec zakouší pro svou osobitou minulost, váží toto tak 

málo, jak málo váží pouhý prach. V tom tkví pravá a tajemná síla Církve, v tom je princip její neomylnosti a pouto 

její nerozborné jednoty. V tom je její vážná opravdovost a začátek odpočinutí v nebesích.“ 

V r. 1846 byl Newman v Římě vysvěcen na katolického kněze, načež se jako člen řádu oratoriánů vrátil 

do Anglie a založil zde první řádový konvent London Oratory. V roce 1854 na žádost irských biskupů odešel 

do Dublinu, kde působil jako rektor nově založené katolické univerzity. Po čtyřech letech se vrátil zpět 

do Birminghamu.  

John Newman napsal velké množství spisů: traktáty, eseje, práce historické, teologické, polemické, 

literární, mystické a překlady sv. Otců. V díle On the development of Christian doctrine (O rozvoji křesťanského 

učení) podává skvělý důkaz, že vše, co se vytýkalo Římu jako zkažení křesťanského učení, je jen jeho přirozeným 

a zákonitým rozvinutím. Nejoriginálnější Newmanova práce jakožto katolíka je jeho Grammar of assent 

(Mluvnice souhlasu), která podává originální teorii o jistotě víry. Dílo Apologia pro vita sua (Obrana mého života) 

zařadily anglické dějiny literatury mezi klasická díla prvního řádu.  

„Svědomí není dalekozraké sobectví ani touha být konzistentní sám se sebou; spíše je poselstvím od Něho, 

který k nám v řádu přirozenosti i milosti promlouvá za závojem, učí nás a vede pomocí svých zástupců. Svědomí je 

prapůvodní náměstek Kristův,“ říká John Newman, který však neměl na růžích ustláno ani v katolické církvi. Byl 

kritizován například za to, že se nikdy plně neztotožnil s tradiční tomistickou filozofií, a také za svůj počáteční 

nesouhlas s dogmatem o papežské neomylnosti, vyhlášeným Prvním vatikánským koncilem v r. 1870. Newman se 

domníval, že pro toto dogma není vhodná doba, avšak když bylo slavnostně promulgováno, vzdal se všech námitek 

a sám tuto koncilní nauku obhajoval. 

Asi jen on sám byl překvapen, když jej papež v roce 1879 jmenoval kardinálem; do kardinálského znaku si 

dal heslo Cor ad cor loquitur (Od srdce k srdci nebo Srdce promlouvá k srdci). Když roku 1890 umíral, těšil se 

pověsti svatosti jak mezi britskými katolíky, tak u velké části anglikánské církve. Na jeho prostém hrobě se nalézá 

nápis, který si za života sám napsal: Ex umbris et imaginibus in Veritatem (Ze stínů a obrazů k Pravdě). 

Papež Benedikt XVI. měl ke kardinálu Newmanovi silný, téměř intimní ideový vztah. V mnohých 

tématech, jako jsou otázky pravdy, svědomí, poslušnosti vůči autoritě, role křesťanů v občanském životě nebo 

vztahu víry a rozumu, můžeme vycítit spřízněnost obou osobností. Ačkoliv Benedikt obvykle osobně vyhlašoval 

pouze svatořečení, nikoliv blahořečení, v neděli 19. září 2010 se v britském Birminghamu právě kardinál Newman 

stal prvním blahoslaveným vyhlášeným osobně tímto papežem. 

Benedikt XVI. také v nedávné době splnil největší životní přání kardinála Newmana – vytvořil stezku, 

po níž mohou anglokatolíci vstoupit do katolické církve, aniž by se vzdali své 

liturgie, kalendáře, zvyků, a dokonce ženatých kněží. Newman ve své době 

vážně uvažoval o tom, že požádá papeže, aby podle vzoru řeckokatolíků zřídil 

autonomní uniatskou „anglokatolickou církev“, která si ponechá vnější znaky 

anglikánské identity – obřady, obvyklé modlitby odlišné od katolických apod. 

– a současně uzná autoritu papeže. Sám Newman však usoudil, že by to bylo 

předčasné a jeho doba není k takovému kroku zralá. Časy se ovšem mění a 

dnes najdete v Británii v neděli více věřících v kostelech katolických než 

anglikánských. Neuplyne týden, aby se nějaká celebrita nerozhodla „překročit 

Tiberu“ a zaklepat u bran tolik nenáviděného papeže. Benedikt XVI. proto 

vytvořil anglikánský ordinariát, organizační strukturu, která umožňuje 

začlenění farností i jednotlivých anglikánských věřících do katolické církve, 

aniž by se museli vzdát většiny dosavadních obyčejů. Jde o subtilnější krok 
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než vytvoření uniatské církve, ale dosahuje stejných cílů. Úmysl využít tuto nabídku již vyjádřilo mnoho set 

anglikánů. 

Jakkoliv je dnes populární hovořit o hledání pravdy, jen málokdo si ji doopravdy přeje nalézt. Správně 

tušíme, že pravda umí být nebezpečná. Poctivé hledání však předpokládá odhodlání přijmout důsledky nalezeného 

poznání a bez něho má jen malou cenu. John Henry Newman byl připraven následovat poznanou pravdu i za cenu 

osobní oběti a v tom spočívá jeho největší přínos. 

Modlitba Johna Henryho kardinála Newmana Vyzařování Krista patřila k oblíbeným modlitbám Matky 

Terezy. A protože dobře vyjadřuje její touhu být důvěrně spojena s Ježíšem a druhým dávat „jenom Ježíše“, 

rozhodla, že Misionářky lásky se ji budou modlit každý den jako první modlitbu po svatém přijímání. 

 

Drahý Ježíši, 

pomáhej mi, ať šířím tvou vůni všude, kam přijdu. 

Tvůj Duch a život ať naplní mou duši. 

Pronikni celou mou bytost a tak ji ovládni, 

aby celý můj život vyzařoval jen tebe. 

Sviť skrze mne a buď ve mně tak, 

aby každá duše, se kterou se setkám, 

mohla pocítit tvou přítomnost v mé duši.

Dovol, aby neviděli mne, ale jen tebe, Ježíši! 

Zůstávej se mnou, a já pak začnu zářit, jako záříš ty. 

Budu zářit tak, že budu světlem pro druhé. 

To světlo, Ježíši, bude zcela od tebe; 

nic v něm nebude ze mne. 

To ty budeš posílat světlo skrze mne druhým. 

Dej, ať tě chválím tak, jak se ti to nejvíc líbí – 

tím, že všem kolem sebe budu svítit. 

 

Ať o tobě kážu bez kázání, 

ne slovy, ale svým příkladem, 

mocnou silou, 

vábivým působením toho, co dělám, 

jasnou a plnou láskou, 

kterou k tobě chovám ve svém srdci. 

Amen. 

  

Anička Rozsívalová 

 

 
Moravsko-slezská křesťanská akademie vás zve  

na přednášku Kristýny Lungové 

CHARITNÍ PROJEKTY NA HAITI 

3. 12. 2015 v 19:00, farní středisko v Šumperku 
 

Adopci na dálku na Haiti vám asi není třeba dlouze představovat. Píšeme 

o tomto tématu relativně často a řada jednotlivců, rodin i farností z našeho děkanátu si 

již nějaké dítě adoptovala. Arcidiecézní charita Olomouc začala s Adopcí na dálku 

na Haiti v roce 2005 a některé děti, které tehdy začínaly do školy teprve chodit, 

už základní školu dokončily nebo jsou dokonce na školách středních. 

Kristýna Lungová je humanitární pracovnicí Arcidiecézní charity a projekty 

na Haiti jsou v její náplni práce. 20. října se vrátila ze své šestitýdenní cesty po Haiti. 

Součástí její cesty nebyla jen návštěva jednotlivých oblastí, kde Charita pomáhá, ale 

také zdravotnická práce a plánování hledání nových charitativních projektů na Haiti.  
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V BRNĚ 
 

 

Nechtělo se mi tam, nevěděla jsem, proč tam jedu a k čemu je takový Eucharistický kongres dobrý. 

Program začal na náměstí Svobody pásmem písniček, svědectví a modliteb. Liturgický tanec byl bezprostřední 

přípravou přede mší svatou, kterou sloužil papežský legát kardinál Cordes. Na začátku mše svaté nás listem 

pozdravil papež František, kardinál Cordes přednesl velmi obohacující kázání, které si můžete přečíst zde: 

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kazani-papez-legata-kard-cordese-na-neku-2015/  

Během mše svaté jsem 

pochopila, že je dobře, že jsem 

zde. Velmi povzbuzující byla 

účast tolika lidí. Říkala jsem si, 

že když nás je tu tolik, tak to 

má určitě smysl.  

Po mši svaté 

následoval průvod s Eucharistií 

na Zelný trh se závěrečným 

požehnáním. Velkou radost mi 

udělala setkání po letech 

s několika přáteli z různých 

koutů naší země.  

Pro představu: byl to 

pěkný podzimní Velehrad 

v Brně – posila a povzbuzení 

pro běžný život. 

Věra Ponížilová 

 

 

 

 

  

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kazani-papez-legata-kard-cordese-na-neku-2015/


 
Tam&Tam – číslo 11, ročník 6, listopad 2015  Strana 17 

 

 

KOMU POMÁHÁ DUŠIČKOVÁ SBÍRKA 

 
Dušičkovou sbírku v diecézích vyhlašuje arcibiskup na některou z nedělí v období Dušiček. V letošním 

roce se uskuteční 15. 10. 2015. 

Výtěžek sbírky je určen na provoz diecézního střediska. V naší diecézi se jedná o Arcidiecézní charitu 

Olomouc, která organizačně zastřešuje 29 farních a oblastních Charit. 

 

MODLITBY ZA UMÍRAJÍCÍ JSOU JEDNOU Z MOŽNOSTÍ SLUŽBY LÁSKY 
„Lenost nás vzdaluje od služby a svádí k pohodlnosti, egoismu. Mnozí takoví křesťané jsou hodní, chodí 

na mši, ale služba jenom potud... Ale říkám-li služba, myslím všechno: službu Bohu v adoraci, v modlitbě, 

ve chválách; službu bližnímu, mám-li ji prokázat; službu až do konce, protože Ježíš je v tom neoblomný: ‚Tak i vy, 

až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni 

udělat‘“ (Lk 17,10). Papež František, kázání z Domu sv. Marty, 11. 11. 2014 

Těmito slovy nás vybízí svatý otec ke službě bližnímu. V podobném duchu vyzval věřící ke skutkům lásky 

arcibiskup Jan. Pro mnoho věřících může být těžké zorganizovat si návštěvu u nemocného farníka. Důvodem může 

být vlastní omezení nemocí, nedostatek času či nepřipravenost na službu nemocnému. 

Pro všechny, kteří naslouchají výzvám a chtějí se na své cestě víry posunout o krůček dál, má Charita 

Šumperk zajímavou nabídku. Jak jistě víte, Charita pečuje o nemocné do konce jejich života. V tomto období 

života můžeme pomoci nejen péčí, ale také modlitbou. Nabízíme možnost připojení se k modlitbám za umírající. 

Nemusíte nikam chodit, spojíme se modlitbě v určený čas a každý se pomodlí tam, kde právě jste. Zájemcům, kteří 

se přihlásí, přijde v případě potřeby modlitby SMS zpráva se základními údaji a termínu modlitby.  

Jak postupovat? Přihlaste se do modlitební skupiny na tel. čísle 583 216 747 (od 7:00 – 15:00) nebo  

e-mailem na adrese info@sumperk.charita.cz. Podmínkou je sdělení mobilního telefonního čísla, na které Vám 

přijde SMS zpráva o modlitbě. Žádné další informace o Vaší osobě nebudeme zjišťovat. Stejným způsobem se 

můžete i odhlásit. 

Co se bude dít? V případě, že se Charita bude starat o umírajícího člověka, dorazí k Vám výzva 

k modlitbě.  

Kdy se mohu přihlásit? Hned! 

Kdo mi odpoví na dotazy? Marie Vychopeňová, 583 216 747 

Nakonec se nechme opět inspirovat papežem Františkem: Kéž nám Pán daruje dvě velké milosti: pokoru 

ve službě, abychom nakonec mohli říci ‚jsme služebníci neužiteční, ale sloužíme až do konce,‘ a pak naději 

v očekávání zjevení Páně, až k nám přijde.“ 

 

 

 

POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2015 
 

Výsledky Potravinové sbírky 2015 

naleznete na www.sumperk.charita.cz 

 

 

za Charitu Šumperk Marie Vychopeňová 

 

 

  

mailto:info@sumperk.charita.cz
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Hodné a šikovné děti, 

ani jsme se nenadáli a je tu listopad – poslední měsíc 

v církevním roce. V kostele uslyšíme o blahoslavenstvích, o chudé vdově, o tom, jak Pán Ježíš mluví s pilátem 

o svém království i o jeho dalším příchodu na tento svět. Vybrali jsme pro Vás úkoly podle prvních dvou evangelií 

a věříme, že si s nimi v obou kategoriích hravě poradíte. 

 

Příjemné chvilky s Tamtamem   

Kategorie I. – mladší děti (do 8 let)  

Druhou listopadovou neděli nám pan farář v kostele přečte příběh o jedné velmi chudé paní, která dala 

do pokladničky v chrámu dvě drobné mince. Byly to všechny peníze, které měla, nic už jí nezbylo. I my 

máme ve svých pokladničkách nebo peněženkách drobné mince, a mnozí máme určitě více než dvě. 

Prohlíželi jste si je někdy? Ze všech stran? Zkuste spojit přední a zadní stranu mincí na obrázku.  

                    

Kategorie II. – starší děti (od 9 let) 

Blahoslavenství jsou částí řeči Pána Ježíše o nebeském království a vykládají se jako povolání 

ke spáse. My si je vyslechneme v evangeliu hned prvního listopadu. Pokud se vám je podaří správně 

doplnit, zjistíte, co nás čeká příští měsíc. 

 

1. Blahoslavení …….., neboť oni budou potěšeni.  

2. Blahoslavení ……... v duchu, neboť jejich je nebeské království.  

3. Blahoslavení ………  pokoje, neboť 

oni budou nazváni Božími syny. 

4. Blahoslavení čistého ………., neboť 

oni budou vidět Boha. 

5. Blahoslavení, kdo …….. a žízní 

po spravedlnosti, neboť oni budou 

nasyceni. 

6. Blahoslavení ………, neboť oni 

dostanou zemi za dědictví.   
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Na začátku bych rád poděkoval všem, kdo jste se 

zúčastnili Eucharistického kongresu v Brně. Byl to 

nádherný zážitek společenství kolem Krista a krásné 

svědectví víry. Lidé „zvenku“ se asi divili...  To se každý 

den jen tak nevidí: město plné věřících, kteří se nebáli a 

nestyděli pokleknout na dlažbě ulice a vyznat svou víru v přítomnost Boha v malém kousku chleba. Nebyla to ale 

žádná demonstrace síly či nějaké divadlo. Tolik pokoje, radosti, klidných projevů víry, opravdové a upřímné 

modlitby za nás a celý svět toto město a asi celá republika dávno neviděla. Byl jsem tím hluboko zasažen, a nejen 

já, ale i všichni, se kterými jsem o tom mluvil. Nepochybuji, že tato událost přinese ovoce pro církev, nás osobně 

ale i pro společnost.  

Ovšem tento radostný veřejný projev víry musí mít pokračování. Nejen v tom, že se nebudeme bát přiznat, 

že věříme v přítomnost Boha v malém bílém oplatku… (Ó, jak je to naivní a nepasující do dnešního racionálního 

smýšlení!) Ale i v tom, že se budeme cítit za tento svět s jeho problémy zodpovědní. Že nás víra v Boha, který se 

stal „úplnou a dokonalou obětí“ pohne k tomu, abychom se stávali obětí i my.  

Jsem rád, že v tomto čísle Tam&Tamu máme rozhovor s dalším mým spolupracovníkem, kterým je 

pastorační asistentka Charity. Jejím úkolem je péče o duchovní rozměr služby v Charitě, spolupráce s farnostmi a 

péče o dobrovolníky Charity. Má být pojítkem mezi Charitou a farností, koordinátorem spolupráce farníků a 

profesionálů v charitní službě. Ano, je třeba dávat svědectví víry a modlitby – jako v Brně před pár týdny – ale 

zároveň je třeba, aby křesťané dávali svědectví nezištné pomoci druhým, svědectví každodenní lásky. A nejen ti, 

kteří to mají v popisu práce jako charitní zaměstnanci! Vím, že mnozí z vás obětavě a „neviditelně“ slouží druhým 

pomocí a berou to jako samozřejmost. Evangelijní zásada, „ať neví levice, co činí pravice“ nikdy nepřestane platit, 

a pokud děláte dobro bez zviditelňování, je to jen dobře. Existuje ale i druhá strana téže mince… Právě skutky 

lásky a milosrdenství mají být naší „výkladní skříni“. Bez nich se můžeme stát pro okolí jen podivným spolkem, 

který pokleká na ulici. Je třeba, aby kromě nenápadných dobrých skutků každého z nás osobně, existovalo také 

svědectví nás jako celého společenství církve, že víra není mimo život, že jako společenství chceme sloužit druhým 

a tento postoj pramení právě z víry.  

Proto podobně jak vzniklo společenství adorátorů, je třeba, aby v každé farnosti vzniklo společenství těch, kteří 

budou mít otevřené oči a budou společně hledat, jak sloužit druhým, dají dohromady svá srdce, mozky a ruce 

ve službě lásky. Proto si otec arcibiskup přeje a ukládá ředitelům charit a farářům, aby společnými síly vyhledali 

dobrovolníky a vytvořili v každé farnosti skupinu farníků, přátel Charity, kteří budou společně „vymýšlet“ a dělat 

to dobro, ke kterému nepotřebují diplomy, akreditace, dotace či razítka od úřadů. Prostě to, co je v našich silách, 

které, když se spojí, dokážou mnohem více, než dokáže jednotlivec.  

Otec arcibiskup ve svém rozhodnutí ohledně spolupráce Charity a farnosti píše takto:  

 

Společnost potřebuje změnu myšlení. Bez pochopení a praktikování nezištnosti daru, nebude fungovat. Děláme 

obrovskou službu společnosti, když vychováváme lidi k tomu, aby darovali ze solidarity potřebným, aby věnovali 

svůj čas a své síly. Mnozí lidé nechtějí zakládat rodiny a mít děti, protože ty vyžadují čas, omezení, oběť. Bez nich 

ale nemá společnost naději na budoucnost. Bez dětí nevyřeší sociální otázky, důchody, stárnoucí společnost.  

Taková šíře dobrovolnictví se nevejde do kategorie dobrovolníků podle zákona. Ty potřebujeme, ale stejně tak 

jsou důležité „dobré skutky“ těch, kteří mohou tvořit společenství charitních přátel.  

Proto ukládám všem Charitám rozšířit spolupráci s farnostmi a rozvinout 

zapojení dobrovolníků následujícím způsobem: 

1) Oblastní charita musí působit ve všech farnostech svého obvodu, podílet se 

na budování místních společenství církve a přispívat k formaci občanské společnosti. 

2) Činnost charitních profesionálů a dobrovolníků je stejně důležitá. Jedni potřebují 

druhé, bez spolupráce nemohou dosáhnout svého cíle. Dobrovolné charitní skupiny, 

přátelé Charity, tvoří farní střediska Charity a jsou součástí charitní struktury. 

3) V každé Charitě je pastorační asistent placený biskupstvím, který je zařazen mezi 

spolupracovníky děkana a má v náplni koordinaci charitní práce s kněžími. Považuji 
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za vhodné, aby byl z pověření ředitele Charity pojítkem mezi profesionální Charitou a dobrovolnými středisky 

ve farnostech.  

4) V čele farního střediska Charity stojí vedoucí farního střediska jmenovaný děkanem na návrh faráře. 

Vedoucí farního střediska Charity je členem farní rady. Příslušná profesionální Charita s ním uzavře Smlouvu 

o dobrovolné činnosti (na základě smlouvy mu bude možné proplatit služební cesty). 

5) Hlavním úkolem farních středisek Charity je: „vidět“ potřeby lidí ve farnosti a organizovat „dobré skutky“. 

S profesionální Charitou se dohodnou na oblastech konkrétních služeb. 

Samozřejmě všichni víme, že je to úkol, který potřebuje „tahouna“ a také je spíše „na dlouhou trať“. 

Obtížný bude hlavně v malých farnostech. Je ale třeba něco dělat. Charita nemůže být záležitostí jen profesionálů. 

Charita musí být záležitostí věřících lidí a nikdo tu není proti nikomu, nic se tu nevylučuje. Naopak. Jedni druhé 

potřebují. Prosím, bavte se o tom na farních radách, hledejte lidí, hledejte možnosti, dávejte dohromady nápady. 

Pokud něco vymyslíte, dejte nám o tom vědět. Musíme si charitu osvojit, pochopit, že je i naše. Zatím mnohdy 

stojíme stranou a díváme se pohledem kritiků. To je zlé.  

 

Jeden nápad už je na světě. Je to nabídka modlitby za umírající. Kéž by těch, kteří jsou ochotní se pohotově 

pomodlit za někoho, kdo zrovna odchází na věčnost, bylo co nejvíc. Já se hlásím hned teď. Osobně navštěvuji 

nemocné a často vidím, jak bezradní jsou příbuzní tváří v tvář smrti svých blízkých. Jak potřebují pomoc odbornou, 

ale i tu obyčejnou lidskou blízkost a podporu. My jako 

věřící víme, že potřebují i pomoc duchovní, i když oni si to 

někdy neuvědomují. (Existuje pro ně i hodnotná příručka 

o doprovázení těžce nemocných a umírajících, kterou 

doporučuji v rubrice o knihách). Modlitbu však nejvíce 

potřebují samotní odcházející. Vždyť naše věčnost může 

někdy záviset i na naší poslední myšlence s láskou na Boha, 

na odpuštění, ke kterému se odhodláme na smrtelné posteli, 

na lítosti za naše hříchy… To všechno jim můžeme 

vyprosit. Pokaždé, když projíždím kolem nemocnice, činím 

gesto požehnání a vzývám Pannu Marii, Uzdravení 

nemocných a Pomocnici křesťanů…  

Odbornou pomoc pro pozůstalé nabízí nemocnice. 

Je to oficiální služba Nemocnice Šumperk, kterou ale 

zaštiťuje a poskytuje naše nemocniční kaplanka Mgr. Lenka 

Topolanová. Nebojte se proto na ni obrátit i předtím, poradí 

vám v mnoha věcech týkajících se doprovázení těžce 

nemocných a umírajících a také vám pomůže projit těžkým 

obdobím smrti nejbližších. 

Určitě se k tématu Charity budeme vracet. Paní 

ředitelka Charity už mnohé farnosti navštívila, do některých 

teprve se svým slovem přijede. Někde se už podařilo nějaké 

aktivity rozjet. Jsme na začátku cesty, ale věřím, že se nám 

podaří vydávat svědectví před světem nejen zbožností,  

ale i skutky z ní vyplývající a pod naši vlajkovou značkou 

Caritas.  

Takto jsme se v dušičkovém čase dostali 

k smutným tématům. Ale ony jsou jako dušičky: smutné jen 

zdánlivě. Doopravdy jsou plné naděje. A naději do světa 

přináší i naše nezištná láska.  

s pozdravem P. Slawomir Sulowski
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PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

 

40. 

Jedině Praha! 

 Pierre Morel je francouzský velvyslanec při Svatém stolci. Je služebně i věkem starší než já. Jako rytíř 

Čestné legie nosí na papežské mše (chapelle papale) a audience skvělou tmavě modrou přiléhavou uniformu 

napoleonského střihu vyšívanou zlatou nití, doplněnou dvourohým kloboukem zdobeným bílým pštrosím peřím a 

mečem. Ano, mečem. 

 Sluší se, abych k němu zašel na zdvořilostní návštěvu. Pierrova rezidence je ohromná, typicky římská vila se 

sloupy, arkádami, prejzovou střechou a zelenými okenicemi uprostřed rozlehlého parku. Nazývá se Villa 

Bonaparte. Jak jinak. Francouzi dobývali i okupovali Řím mnohokrát, už v časech Michelangelových, a mají zde 

dosud kostel svatého Ludvíka v centru Říma poblíž Pantheonu a kostel a klášter na pahorku Trinità dei Monti. 

V Římě jsou také dvě frankofonní soukromé školy. Kromě toho Francouzská republika vlastní obrovskou vilu 

stavebně velmi podobnou proslulé vile Borghese s nejslavnějším muzeem světa. Je to vila Medici na opačném 

okraji parku Pincio, než je vila Borghese. Ve vile Medici je nyní francouzský kulturní institut. Medicejští mířili 

vysoko a sňatkovou politikou byli spřízněni s francouzskými králi. 

 Mluvíme Pierrovým rodným jazykem a rozhovor je otevřený, upřímný a dlouhý. Zajímají mě Pierrovy 

diplomatické priority. Francie se hrdě nazývá první dcerou církve. Prožila těžké časy sekularizace a vyhnání řádů 

právě před sto lety. Dnes není církev ve Francii početná, ale má své pevné místo ve společnosti. Katolíci jsou členy 

Francouzské akademie, mnoho katolíků je ve francouzské vládě a katoličtí intelektuálové mají ve francouzské 

společnosti nemalý vliv. 

 Velká část naší debaty se týká Afriky, země, kterou jsem mohl zčásti, zato však hodně zblízka poznat. 

Vyprávím Pierrovi o francouzských misionářích v Maroku. Pierre je potěšen a říká: „Pro nás je Afrika velmi 

důležitá. Chudoba, choroby, epidemie a ozbrojené konflikty jsou globálním problémem. Dnes je třeba Africe 

pomáhat. Africké vlády jsou zkorumpované. Jediná nezkorumpovaná a fungující instituce v subsaharské Africe je 

katolická církev. Postupovat v součinnosti s biskupy, řízenými Svatým stolcem, je pro nás tudíž nejen užitečné, 

nýbrž nezbytné. Spolehlivě pomáhat je možné jedině prostřednictvím církve.“ 

 Tato debata, jak se ukázalo, se stala základním kamenem našeho vzájemného pevného a hodnotného 

přátelství. To se časem dále prohlubovalo. Pierre ovládal ruštinu. A dobře: jeho žena Olga pochází z ruské šlechty, 

která se uchýlila do Francie před bolševiky. Měl tudíž ke Slovanům blízko. Ale nebyl to jen Pierre, kdo se zapsal 

do mého srdce. 

 Ludvík Toplak, slovinský kolega při Svatém stolci, je také služebně i věkem starší. Býval rektorem 

univerzity v Mariboru. Vzdělání, vzdělání, vzdělání! To je základní Ludvíkovo krédo. Při mé zdvořilostní návštěvě 

u něj v roce 2003 probíráme společná témata: vztahy postkomunistického státu a církve, rozpad konzervativních 

hodnot a jak mu čelit, společný vstup do Evropské unie v květnu 2004. 

 V závěru rozhovoru se dostáváme k osobnějším tématům. Ludvík vzpomíná:  

 „V naší rodině byl můj tatínek příslušníkem již čtvrté generace, která odcházela z Mariboru studovat 

do Prahy. Ne do Vídně! Do Prahy! Taková byla u nás ve Slovinsku tradice. Projevovali jsme tak nejen naši 

slovanskou vzájemnost, ale také odpor proti Vídni. Tatínek pradědečka studoval sice ještě na pražské německé 

univerzitě (1870-1874), ale jinak byl v českém prostředí. Pradědeček přišel již na českou univerzitu (1895-1900). 

Nejklidnější časy zažil dědeček (1910-1914). Ale stejně hned po studiích musel do války, jako rakouský občan. 

Tatínek studia v Praze již dokončit nemohl. Začal studovat v pětatřicátém, ale poslední ročník musel absolvovat 

v Lublani, protože v Praze univerzitu v devětatřicátém zavřeli. Když jsme vybudovali naše vysoké školství, bylo mou 

vlasteneckou povinností studovat doma. Ale u nás vždy platilo: Jedině Praha!“ 

 Ludvík patří do velkého rodinného klanu. Jeho příbuzní jsou vinaři. Víno dělají skvělé. Ludvík nikdy 

nezapomněl poslat několik lahví před každými Vánocemi. Slovinské zemědělství nikdy nebylo zcela 

kolektivizováno jako naše. V tom bylo a je Slovinsko šťastnější. Lidé si zachovali svou důstojnost. Tvrdě pracovali 

ve svých vinohradech i řemeslnických dílnách a neměli jiného pána než Pána Boha. Proto jsou Slovinci 

ve vytváření občanské společnosti dál než my. Nikdy neměli tak vymyté mozky. Nikdy nebyli tak zotročeni. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Je těžké budovat svobodnou společnost s mentalitou rabů. Jedinou cestou k překonání této mentality je úcta 

k životu a vzdělání. 

 Každé setkání s Ludvíkem pro mě bylo svátkem. Vždycky se usmíval a nikdy nezapomněl připomenout: 

„Jedině Praha!“ Přišel duben 2006. Ludvík oznamuje, že jeho mise v červnu končí. Věčné loučení patří k našemu 

povolání, naštěstí přátelství mohou trvat navzdory vzdálenostem. 

 Společným dorozumívacím jazykem slovanských národů, které žily v habsburské monarchii, je stále 

němčina. Německy mohu mluvit s polskou i slovenskou kolegyní, dokonce i s ukrajinským kolegou. Maďarský 

kolega není sice Slovan, ale němčinu ovládá. Ludvík je výjimkou, německy nemluví. V duchu rodinné tradice 

odporu k Vídni? Mluvíme spolu tedy anglicky, i v červnu 2006, když se loučíme. Ludvík říká: 

 „Vracím se na univerzitu. Už se na studenty těším. Čtyři roky ve Vatikánu byly krásné a nezapomenutelné. 

Teď ale cítím, že patřím domů. Doufám, že mě někdy přijedeš do Mariboru navštívit. Our house is the second one 

Nera to city hall.“ 

 Pro jistotu to opakuje ještě slovinsky: „Druga chyša za radnicu u Mariboru.“ 

 Určitě přijedeme, Ludvíku. 

 

41. 

Jak žijí agnostici? 

 První povinností diplomata v jeho novém působišti je seznámit se s prostředím a lidmi, mezi nimiž bude 

působit. V každém oboru lidské činnosti, jež se dotýká vztahů mezi lidmi a ve společnosti, v diplomatické tedy 

zvlášť, jsou potřebné a velmi důležité četné a kvalitní osobní kontakty. Dost času na začátku každé mise zaberou 

proto zdvořilostní návštěvy. Nejde jen o to, návštěvy sjednat, ale připravit se na ně. Je dobré vědět o člověku, 

se kterým se mám setkat, dopředu co nejvíc. Pak není o témata rozhovoru nouze. Je nepochybné, že čím větší úctu 

máme před člověkem, s nímž se máme setkat tváří v tvář, tím lépe je třeba se připravit a tím více času příprava 

zabere. Ale protože štěstí je vedlejším produktem úsilí, stojí za to úsilí vynakládat, abychom se mohli cítit nejen 

ve svém povolání šťastni. 

 Bylo to na podzim prvního roku mého působení při Svatém stolci, v roce 2003. 

 „Až půjdeš za kardinálem Ratzingerem, neotvírej diskusi na téma jeho knížek, nebo tě z nich bude zkoušet,“ 

varoval mě jeden známý, o němž se hovořilo jako o znalci vatikánských reálií. „Leda by sis byl jistý.“ 

 Chtěl jsem si raději být jistý a znovu jsem si přečetl dostupné Ratzingerovy knihy, především rozhovor 

s Petrem Seewaldem Sůl země, který v českém překladu vyšel pod názvem Křesťanství na přelomu tisíciletí. Znovu 

jsem se ponořil do myšlenkového světa člověka, jehož víra vychází z racionálního rozhodnutí. Pokud mohu soudit, 

není to víra mystika, který nepotřebuje důkazy. Je to víra člověka, který – ač sám pochybnosti nemá – ví, co to 

pochybnosti jsou. Taková víra je mi blízká. Studium přírodních věd se na mně trvale podepsalo. 

 U vysoce postavených lidí dochází k celkem běžnému fenoménu: hodně z nich ztrácí kontrolu nad situací, 

ve které se ocitli. Výjimečnost postavení a moc, kterou mají v rukou, vedou k tomu, že sami uvěří ve vlastní 

výjimečnost. Začnou se domnívat, že jsou povoláni poučovat. Chodím tedy na návštěvy vysokých představitelů 

s vědomím, že přicházím, abych byl poučen. Někdy je to komické a pro příklady bych nemusel chodit daleko, 

protože nejen mezi našimi představiteli je plno prázdných nádob. 

 Setkání s mužem, který sám jednou totalitu zažil a dlouhá léta mohl tu druhou, naši, přes ostnaté dráty 

na hřebenech Šumavy pozorovat, k takovým nepatřilo. Někdy si člověk vědomě a s pokorou pro poučení přichází. 

Přišel jsem se ptát, ale k mému překvapení jsem se setkal s člověkem, který se ptá a který naslouchá. 

 Věděl jsem, že se mám setkat s člověkem, jehož víra stojí na skále, s teologem, jenž je již dvaadvacet let 

mozkem římskokatolické církve, zatímco Jan Pavel II. je její tváří a srdcem. Tušil jsem, že toto setkání je zcela 

výjimečnou událostí v mém dosavadním životě a že patří k nezaslouženým privilegiím, jakých se mi už tolikrát 

v životě dostalo. Jedině, co jsem v tu chvíli vědět nemohl, bylo to, že se setkávám s budoucím papežem. 

 Dveře přijímacího salonu se otvírají, tichý krok, plachý úsměv, pevný stisk ruky a přímý pohled do očí. Tak 

to je on, prefekt nejvýznamnější kongregace Svatého stolce. Než jsem stačil nabrat dech k první otázce, padla 

otázka jeho: 

 „Vím, že ekonomicky si Česká republika vede velmi dobře, ale skutečná prosperita je víc než hmotný 

blahobyt. Jaké jsou podle vás hlavní etické problémy české společnosti?“ 
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 „Naše společnost si neví rady s nabytou svobodou. Aniž si to uvědomuje a aniž je ochotna si to přiznat, příliš 

na ni doléhá traumatizující minulost, se kterou se prozatím nedokázala vyrovnat. Nejde jen o důsledné popsání, 

historické zhodnocení a potrestání zločinů minulosti, ale i o nedostatek odvahy hovořit o řadě důležitých témat. Zde 

bych chtěl zmínit zejména vztah většinové české populace k německému národu ve světle poválečného vyhnání 

Němců a povýtce zdrženlivý až negativní vztah státu ke katolické církvi.“ 

 „Obě témata spolu podivuhodně úzce souvisí,“ poznamenal kardinál. 

 „To je pravda: Téměř všichni čeští Němci byli katolíci. Jejich vyhnání do značné míry ovlivnilo ateizaci 

země.“ 

 „Přes tragiku této nedávné historie se tady otevírá prostor pro křesťany vůbec a pro katolíky zvlášť. Často se 

ukazuje, že to, co není v silách politiků, je v silách lidí dobré vůle.“ 

 „To lze doložit, Eminence. Ti, kdo často sami byli oběťmi zločinného režimu, jako první nabídli usmíření a 

zřekli se odplaty. A nejen to: Po pádu komunismu významně pomáhají při obnově duchovního a kulturního dědictví 

postižených pohraničních oblastí.“ 

 „Statistiky o vaší zemi vypovídají, že jste nejvíce ateizovanou zemí světa. Jak žijí agnostici ve vaší zemi?“ 

 „Soudím, Eminence, že velká část agnostiků v mé těžce zkoušené zemi jsou agnostici bona fide (v dobré víře), 

lze-li to tak vyjádřit. Vědomosti těchto lidí nejen o transcendentálních skutečnostech, ale i o vlastních dějinách jsou 

na úrovni žáčků páté třídy komunistické školy. Jejich agnosticismus a předsudky nejsou výsledkem vlastního 

poctivého hledání, ale jsou, kromě jiného, důsledkem vymývání mozků totalitním režimem. Takové lidi lze snadno 

manipulovat a není divu, že mnozí tak rychle podlehli konzumním lákadlům.“ 

 „V tom jste Západ obdivuhodně rychle dohonili.“ 

 „Bohužel, nejen v tom.“ 

 

42. 

Co nejvíce kontaktů! 

 Rozhovor s Jeho Eminencí kardinálem Josephem Ratzingerem, prefektem Kongregace pro nauku víry, 

pokračuje nad plánovanou půlhodinu. Vím, že se nesmím podívat na hodinky, o můj čas ostatně nejde. Budu to 

určitě já, kdo si z tohoto rozhovoru odnese víc. 

 „Z vašeho životopisu vím, že jste sloužil v islámské zemi. Jaké nejsilnější dojmy jste si odtamtud odnesl?“ 

 „Když jsem do Maroka přišel, viděl jsem především to, co naše kultury rozděluje. Teprve jeden španělský 

misionář mi otevřel oči a naučil mě dívat se spíše na to, co nás může vzájemně spojovat: Víra v téhož Boha, snaha 

odstranit chudobu a udržet mír, i když je překážkou dosažení závazných výsledků absence hierarchie a učitelského 

úřadu. Miliarda muslimů představuje také miliardu různých interpretací islámu. Televizní vysílání má sílu požáru. 

Před věkem rozhlasu a televize se slovo šířilo ústním podáním a tiskem, v daleko omezenější míře, televizí lze 

ovlivňovat masově. I negramotné. Výbušné prostředí vytváří chudoba, jejíž hlavní příčinou je většinová 

negramotnost a propast mezi bohatými a chudými, která se hrozivě prohlubuje. Je snadné namluvit chudým,  

že za jejich bídu je odpovědný nenasytný a nemravný Západ. Náročnější je dát jim vzdělání a odpovědněji 

přerozdělit národní bohatství. Frustrace je pak příčinou zoufalých činů včetně sebevražedných atentátů.“ 

 „Přesto musíme být trpěliví, usilovat o věcný dialog a hledat styčné body. Ne všichni muslimové jsou 

fundamentalisté. V řadě otázek, zejména v oblasti mravní, v pohledu na hodnotu a význam rodiny, kam patří i úcta 

ke stáří, a v přístupu k utrácení nenarozených životů se s nimi shodujeme. Rozhodně více než s liberálně-

hedonistickou Evropou, která své křesťanské hodnoty opouští.“ 

 Kratičké kardinálovo odmlčení skýtá prostor pro mou první otázku: 

 „Co byste mi doporučoval jako prioritu mé mise, Eminence?“ 

 „Pěstovat kontakty! Co nejvíce kontaktů na co nejvyšší možné úrovni. To je nejefektivnější cesta k odstranění 

myšlenkových stereotypů a předsudků. Objektivně informovat. Přispívat k obnovení státnického přístupu 

politických představitelů k věřícím. Aktivity křesťanů, zejména katolických. Aby si jich společnost vážila. Vím,  

že ve vaší zemi je to po tak dlouhé době útlaku a pronásledování křesťanů velký problém. Ale hodně záleží  

i na křesťanech.“ 

 Neměl jsem možnost studovat na diplomatické akademii. Mou akademií byl život a zkušenosti, které jsem 

nasbíral. Univerzitou mi byly dobré knihy, které mohou být lepší než nejlepší univerzity. Ale v několika větách 

pana kardinála je shrnuta většina z toho podstatného, co jsem se v diplomacii za uplynulých deset let naučil: 
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Pěstování osobních kontaktů a schopnost se dívat do očí, mít dobrou vůli vždy spolu mluvit a na něčem se 

dohodnout je prvním přikázáním politiky obecně a diplomacie zvlášť, prvním přikázáním dobrých lidských vztahů 

vůbec. 

 Stačí si připomenout historická setkání Gorbačova a Reagana, z nichž jeden mluvil o zločinném 

imperialismu a druhý o říši zla. Čím častěji se tito dva – zpočátku téměř nesmiřitelní protivníci – setkávali, tím více 

se mezi nimi lámaly ledy. I když to, co se nakonec stalo, nebylo nejméně pro jednoho dobrou vůlí něco změnit. Jen 

tak se mohly dát dějiny do pohybu. A tento pohyb začal prostým pohledem do očí. 

 Pokud jde o moravské a české křesťany, opravdu bude záležet především na nás. Mnoho času jsme 

promarnili. Počáteční potenciál porevolučních let především. Už nikdy se nebudeme těšit takové důvěře 

ve společnosti, jakou jsme měli v listopadu 1989. Ale stále ještě, i jako menšina, můžeme přispívat k vytváření 

pozitivních společenství lidí ochotných pro své bližní něco udělat, malých skupin s velkým poloměrem vyzařování, 

jak o nich píše Joseph Ratzinger ve své knize Sůl země. 

 Odcházím zasažen charismaty tohoto drobného a plachého muže, který se umí ptát a umí naslouchat, a ještě 

netuším, co se stane za necelé dva roky, ale až se to stane, bude má upřímná radost založena na pevném základě 

osobní zkušenosti. 

pokračování příště 
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