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Milí čtenáři, 

v únoru prožíváme liturgické mezidobí, které 

končí masopustem před Popeleční středou, ta je letos 

1 března.  Jako téma úvodníku se tak nabízí 

„radost“. Radost by měla být rozpoznávacím 

znakem křesťanů. Timothy Dolan v knize Kněží pro 

třetí tisíciletí popisuje svůj zážitek se smrtelně 

nemocným člověkem žádajícím o křest. Na otázku, 

proč se chce stát členem církve, odpovídá: „Nevím 

nic o křesťanství ani o katolické církvi. Jediné, 

co vím, je, že za tři měsíce, co tady umírám, jsou 

tyto sestry (misionářky lásky Matky Terezy) pořád 

šťastné. Když na ně nadávám, hledí na mne se 

soucitem v očích. Dokonce když uklízejí mé 

zvratky, omývají mé rány, mění mé pleny, pořád se 

usmívají. Když mě lžičkou krmí, jejich oči září. 

Jediné, co vím, je, že ony mají radost, a já ne. Když 

se jich v zoufalství ptám, proč jsou tak šťastné, 

řeknou pouze: „Ježíš.“ Volám: „Pokřtěte mě a dejte 

mi ho! Dejte mi radost!“  

Jak se na nás lidé dívají jako na křesťany? 

Vidí zářit naše oči? Závidí nám naši radost? Možná 

si v duchu povzdechnete: „To není tak jednoduché.“ 

Zaujala mě slova kázání papeže Františka 

z 19. ledna. Myslím, že mluví právě o cestě k pravé 

křesťanské radosti.    

Svatý otec říká: „Je zajímavé, že úryvek 

evangelia, který zprvu mluví o nadšených zástupech, 

končí vyprávěním, jak nečistí duchové při pohledu 

na Ježíše křičí: „Ty jsi Syn Boží!“ Vyslovují pravdu, 

tlumočí skutečnost, kterou každý z nás vnímá, když 

se k Ježíši přiblíží. Nečistí duchové se snaží této 

blízkosti zabránit a vedou s námi válku. Někdo může 

říci: „Jsem silně katolicky založený, chodím stále 

na mši a, díky Bohu, nikdy – skutečně nikdy – 

nemám žádná pokušení!“ Modli se, protože jsi 

na špatné cestě! Křesťanský život bez pokušení není 

křesťanský – je možná ideologický, gnostický, ale 

nikoli křesťanský. Když totiž Otec přitahuje lidi 

k Ježíši, je tu někdo jiný, kdo je vleče protichůdným 

směrem a v našem nitru rozpoutává boj! Apoštol 

Pavel proto mluví o křesťanském životě jako 

o zápase, každodenním boji. Je to boj! 

Zápasíme, abychom zvítězili nad ďáblovou 

říší, říší zla, a zničili ji. Ježíš přišel, aby porazil 

Satana a zlomil jeho vliv na naše srdce. Zatímco 

Otec přitahuje zástupy k Ježíši, zlý duch vždy usiluje 

o jejich záhubu. Život křesťana proto spočívá v boji – 

buď se dá Otcem přitáhnout k Ježíši, anebo může říci: 

Setrvám v klidu a pokoji. Pokud však chceš jít dál, 

musíš bojovat, vnímat své zápasící srdce, aby v něm 

Ježíš zvítězil. 

Zamysleme se nad svým srdcem – vnímám, že se 

v něm svádí boj? Mezi pohodlností a službou druhým, 

mezi zábavou a modlitbou či adorací? Cítím, že tu 

probíhá zápas? Je v něm vůle po konání dobra, anebo 

něco jiného, co se jeví asketicky, ale brání mi v pohybu? 

Věřím tomu, že Ježíšovo srdce cítí dojetí, když pohlédne 

na můj život? Pokud tomu totiž nevěřím, musím se 

hodně modlit o milost takové víry. Každý z nás ať 

prohledá své srdce a zjistí, v jaké je situaci. A prosme 

Pána, abychom byli takovými křesťany, kteří dokáží 

rozlišit, co se děje v jejich srdci, a dobře zvolit cestu, 

kterou nás Otec přitahuje k Ježíši.“ 

Papež František zde říká, že buď jdeme 

za Ježíšem: to znamená duchovní boj, přemáhání, 

pokání, opravdová služba, s Ježíšem myjeme nohy těm, 

které k nám posílá Otec. Pak zažíváme opravdovou 

radost, kterou dává jen On. Nebo jsme usazení ve své 

náboženskosti, která není skutečnou cestou za Ježíšem. 

Možná máme svůj klid, ale chybí nám Ježíšova radost. 

Modleme se tedy navzájem, abychom nezůstali stát a šli 

cestou, kterou nám Ježíš ukazuje. S opravdovou snahou 

přijde také opravdová radost. To vám ze srdce přeji a 

vyprošuji!  

P. Otto Sekanina

 

2. únor  Svátek Uvedení Páně do chrámu 

3. únor  sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 

4. únor  sobotní památka Panny Marie 

5. únor  5. neděle v mezidobí 

6. únor  památka sv. Pavla Mikiho a druhů, 

 mučedníků 

8. únor  sv. Jeronýma Emilianiho 

10. únor  památka sv. Scholastiky, panny 

11. únor  Panny Marie Lurdské 

12. únor  6. neděle v mezidobí 

17. únor  sv. Alexia a druhů, řeholníků 

18. únor  sobotní památka Panny Marie 

19. únor  7. neděle v mezidobí 

26. únor  8. neděle v mezidobí  
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA  

K 25. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 

11. ÚNORA 2017 

 

Úžas nad tím, co Bůh koná: 

«Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49) 

 

Drazí bratři a sestry, 

 

dne 11. února budeme slavit v celé církvi a zvláště v Lurdech 25. Světový den nemocných na téma: Úžas nad 

tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49). Tento den, ustanovený mým předchůdcem 

svatým Janem Pavlem II. v roce 1992 a poprvé slavený 11. února 1993 právě v Lurdech, poskytuje příležitost, 

abychom věnovali zvláštní pozornost nemocným anebo všeobecněji lidem trpícím. A zároveň vyzývá ty, kdo se pro ně 

obětují, počínaje rodinnými příslušníky až po zdravotnické pracovníky i dobrovolníky, aby vzdávali díky za povolání 

obdržené od Pána doprovázet nemocné bratry.  Toto výročí rovněž obnovuje v církvi duchovní energii ke stále 

lepšímu vykonávání oné základní součásti jejího poslání, jež zahrnuje službu těm posledním, nemocným, trpícím, 

lidem vyloučeným a postaveným na okraj (srov. JAN PAVEL II., motu proprio Dolentium hominum, 11. února 1985,1). 

Chvíle modliteb, slavení Eucharistie, pomazání nemocných, sdílení s nemocnými a prohloubení bioetických 

a teologicko-pastoračních témat, o nichž se bude během těchto dní v Lurdech hovořit, zajisté poskytnou nový a 

důležitý příspěvek pro takovou službu. 

Již nyní duchovně zaujímám místo u jeskyně Massabielle vedle obrazu Neposkvrněné Panny, na níž ten, který 

je mocný, učinil velké věci pro spásu lidstva. Přeji si vyjádřit svou duchovní blízkost Vám všem, bratři a sestry, kteří 

prožíváte utrpení, i vašim rodinám; stejně tak vyslovuji své ocenění všem těm, kdo v různých rolích a ve všech 

zdravotních zařízeních rozesetých po celém světě odborně, zodpovědně a oddaně pracují pro vaši úlevu, pečují o vás 

a o vaši každodenní pohodu. Toužím povzbudit všechny nemocné, trpící, lékaře, ošetřovatele, rodinné příslušníky 

i dobrovolníky k tomu, aby v Panně Marii, Uzdravení nemocných, kontemplovali Boží něhu ke každé lidské bytosti 

a vzor odevzdanosti do Boží vůle; a aby ve víře, živené Slovem a svátostmi, vždy nacházeli sílu milovat Boha a bratry 

i při prožívání nemoci. 

Stejně jako svatá Bernadetta jsme před Mariiným zrakem. Pokorná dívka z Lurd vypravuje, že Panna, 

již nazývá „Krásná Paní“, na ni hleděla tak, jako se hledí na člověka. Tato prostá slova popisují plnost vztahu. 

Bernadetta, chudá, negramotná a nemocná, cítí, že Maria na ni hledí jako na člověka. Krásná Paní s ní hovoří s velkou 

úctou, bez blahosklonnosti. To nám připomíná, že každý nemocný je a stále zůstává lidskou bytostí a tak je třeba 

s ním jednat. Nemocní a lidé postižení, třebas i závažně, mají svou nezcizitelnou důstojnost a své poslání v životě a 

Letošní Světový den nemocných je jubilejní – 25. Proto chceme v tomto čísle věnovat trochu víc 

místa právě nemocným a také těm, kdo jim věnují svůj čas a síly. Je dobře, že jsou takoví lidé, 

ale víme dobře, že je jich pořad strašně málo…   

Přinášíme vám zde Poselství papeže Františka k letošnímu dni nemocných. Není moc dlouhé, 

ale zato nesmírně krásné a plné lásky. Snad nám bude povzbuzením, abychom vnímali 

nemocné nejen jako úkol, ale i jako dar pro nás, jak o tom píše Svatý otec. Pokusme se nad 

obsahem jeho slov zamyslet a … nenechejme je v nás ležet ladem!  

P. Slawomir 
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nikdy se nestávají pouhými objekty; i když se někdy mohou jevit 

pouze jako pasivní, ve skutečnosti tomu tak nikdy není. 

 

Po svém pobytu u jeskyně Bernadetta díky modlitbě 

proměňuje svou křehkost v podporu ostatních a díky lásce se 

stává schopnou obohacovat své bližní a především dává svůj 

život za spásu lidstva. Prosba Krásné Paní, aby se Bernadetta 

modlila za hříšníky, nám připomíná, že nemocní a trpící v sobě 

nenosí jen přání uzdravit se, ale také chtějí křesťansky prožívat 

svůj život, a docházejí až k tomu, že ho darují jako autentičtí 

Kristovi učedníci misionáři. Maria dává Bernadettě povolání, 

aby sloužila nemocným, a zve ji, aby se stala Sestrou lásky, což 

je povolání, jež ona naplňuje v tak velké míře, že se stává 

vzorem, na který může být odkázán každý zdravotnický 

pracovník. Prosme tedy Neposkvrněné Početí o milost, abychom stále dokázali nacházet vztah k nemocnému jako 

k člověku, který zajisté potřebuje pomoc, někdy i v těch nejzákladnějších věcech, ale nese v sobě dar, jenž má 

být sdílen s druhými. 

 

Pohled Panny Marie, Potěšení zarmoucených, osvěcuje tvář církve v jejím každodenním nasazení 

pro potřebné a trpící. Cenné plody této církevní starostlivosti o svět utrpení a nemoci jsou důvodem díků Pánu 

Ježíšovi, který se s námi solidarizoval svou poslušností Otcově vůli až po smrt na kříži, aby lidstvo bylo spaseno. 

Solidarita Krista, Božího Syna narozeného z Panny Marie, je výrazem milosrdné Boží všemohoucnosti, jež se 

projevuje v našem životě – především je-li křehký, zraněný, pokořený, vyloučený a trpící – a rozlévá v něm sílu 

naděje, která nám umožňuje povstat a podporuje nás. 

 

Takové bohatství lidskosti a víry nesmí vyjít nazmar, ale spíše nám má pomáhat vyrovnávat se s našimi 

lidskými slabostmi a zároveň s výzvami přítomnými ve zdravotnickém a technologickém prostředí. U příležitosti 

Světového dne nemocných můžeme nacházet nový rozmach k tomu, abychom přispívali k šíření kultury 

respektující život, zdraví a životní 

prostředí, a nový impulz, abychom 

bojovali za úctu k integritě a 

důstojnosti lidí také díky poctivému 

přístupu k bioetickým otázkám, 

k  ochraně slabších a k péči 

o životní prostředí. 

 

U příležitosti 25. Světového 

dne nemocných obnovuji svou 

blízkost v modlitbě a povzbuzuji 

lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky i všechny zasvěcené muže a ženy angažované ve službě lidem nemocným a 

znevýhodněným; církevní i občanské instituce pracující v tomto prostředí; i rodiny, které se s láskou starají o své 

nemocné příbuzné. Všem přeji, aby stále byli radostným znamením Boží přítomnosti a lásky napodobováním zářivého 

svědectví tolika Božích přátel a přítelkyň, mezi nimiž připomínám svatého Jana z Boha a svatého Kamila de Lellis, 

patrony nemocnic a zdravotnických pracovníků, a svatou Matku Terezu z Kalkaty, misionářku Boží něhy. 

Bratři a sestry, vy všichni, nemocní, zdravotní pracovníci a dobrovolníci, pozvedněme společně svou modlitbu 

k Panně Marii, aby její mateřská přímluva podporovala a doprovázela naši víru a od Krista, jejího Syna, aby nám 

získávala naději na cestě uzdravení a zdraví, pocit bratrství a zodpovědnosti, nasazení pro integrální lidský rozvoj a 

radostnou vděčnost pokaždé, když jsme užasli nad její vděčností a jejím milosrdenstvím. 
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Ó, Maria, naše Matko, 

 která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna, 

 pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce, 

 podporuj nás v našich nemocech a utrpeních, 

 veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru, 

 a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci. 

 

Všechny vás ujišťuji svou trvalou vzpomínkou v modlitbě a ze srdce vám uděluji apoštolské požehnání. 

Vatikán 8. prosince 2016, slavnost Neposkvrněného Početí 

               FRANTIŠEK 

 

 

 

DEN NEMOCNÝCH ŠUMPERK 

 

Dne 11. února je svátek Panny Marie 

Lurdské. Je to zároveň Světový den 

nemocných. Chceme využít této příležitosti 

a stejně jako loni pozvat na mši sv. 

spojenou s udělováním svátosti nemocných 

všechny starší a nemocné farníky. 

Tentokrát se bude tato mše sv. konat 

přesně 11. února v 8.30 hod. v kostele 

v Šumperku. Prosíme, abyste o tom 

informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli. Po mši svaté 

 pak připravíme pro všechny nemocné i s jejich doprovodem přátelské posezení na farním středisku.
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

 

 

 

Tradičně v únoru se uděluje nemocným svátost pomazání nemocných. Proto i zde bude o této svátosti řeč. 

Podíváme se, co tato svátost znamená.  

 

Jde o svátost určenou zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí. Apoštol 

Jakub ji dosvědčuje svou výzvou: „Je někdo z vás nemocný? 

Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním 

modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená 

s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se 

dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jak 5,14-15). 

Tato svátost pomáhá zvládnout utrpení a nemoc. 

Když člověk zakouší bezmocnost či ohrožení 

pro onemocnění nebo pokročilý věk, touto svátostí je církví 

doporučován trpícímu a oslavenému Kristu s prosbou 

o ulehčení a záchranu.  

On tuto svátost pomazání nemocných ustanovil 

z lásky ke všem trpícím. Ve známost byla uvedena apoštolem Jakubem, ale již dříve byla naznačena u Marka 

při vysláni „dvanácti“, kteří podle příkazu Pána Ježíše „vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho 

nemocných a uzdravovali je.“ (Mk 6,13)  

Apoštolové konali zázraky, které měly ukázat, že se přiblížilo Boží království a být výzvou k obrácení. Toto 

uzdravování, podobně jako Janův křest, nebylo ještě novozákonní svátostí odpouštějící i hříchy, protože tato moc 

pramenila až ze spásy dokonané na Kalvárii a z následného přijetí Ducha svatého. Snad právě toto může dělat dojem 

„roušky“ nad dobou, kdy byly některé svátosti ustanoveny – byly připravovány předem v náznacích. Mnohé pochopili 

apoštolové ke konci poslední večeře, ale moc k plnému udělování svátostí, ustanovených Kristem, obdrželi 

až s Duchem svatým.  

Církev dostala od Pána úkol pečovat o nemocné a udělovat svátost pomazání nemocných, která přemáhá 

úzkosti, uzavření se do sebe a je ochranou před zoufalstvím. Uzdravuje duši, a pokud ne i tělo, přispívá, 

aby nemocného směřovala k větší zralosti a schopnosti rozlišovat podstatné od méně důležitého. Jako u jiných 

svátostí, hraje zde podstatnou roli důvěra Kristu. 

 

Každá svátost je zdrojem milosti a Boží 

dobrota nás k těmto zdrojům přivádí. Na svátost 

pomazání nemocných, pokud jsme věřící křesťané, 

nás připravuje už sama životní situace (také tato 

svátost, která je po zpovědi druhou uzdravující, 

odpouští hříchy a přivádí k důvěrnému spojení 

s Kristem). Tou může být i důchodový věk 

po šedesátce, vážné onemocnění nebo těžší úraz – 

kterých na silnicích stále přibývá. Církev doporučuje 

tuto svátost přijmout i před těžkým chirurgickým 

zákrokem. (KKC 1515) 

Katechismus u předchozího paragrafu také 

připomíná, že není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli 

v krajním ohrožení života, ale vhodnou dobou je již 
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počínající nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Je tedy rozhodující zdravotní stav a proto tato svátost není pro 

odsouzence k popravě, stejně jako není pro ty, kteří se chystají riskovat život v dobrém fyzickém stavu. 

Věřící mají svým nemocným 

napomáhat informacemi a vzbuzovat v nich 

touhu po této svátosti. Za jejich přispění mají 

být nemocní připraveni na její přijetí 

v dobrém rozpoložení a tuto svátost mají 

přijímat, pokud je to ovšem možné, 

liturgickým slavením ve společenství. 

Společenství také nemocnému přispívá svými 

modlitbami.  

Mazání posvěceným olejem na čele a 

rukou naznačuje, že svátost se vztahuje 

na celého člověka, na jeho mysl i činnost. 

Připomíná také biblický obraz pomazání 

Duchem svatým. První se týká Krista. Pro nemocné představuje účinek, který spočívá v osobní Boží pomoci skrze 

Ducha svatého. 

Celá podstata života z této svátosti je ve větě „Kristus, nechť je Tvým životem“. Vždyť její přijetí vede 

k tomu, že ti, kteří jí s prospěchem přijímají – s důvěrou a toužícím, otevřeným srdcem – jsou zbaveni úzkosti a 

strachu z budoucnosti. Dostává se jim vědomí, že jsou v péči někoho mocnějšího, kterému záleží na jejich dobru a že 

není důležité ani, zda přežijí, či ne, ale něco jiného. Pro ně je podstatné, že ví: „Teď jsem v Božích rukou a Pán má 

mou situaci dostatečně v moci. – Důležité je jen spojení s ním.“  

To působí tato svátost, která nemocného staví do blízkosti Pána, posiluje ho ve víře a naději a dodává sílu 

ke snášení nemoci z dopuštění dobrého nebeského Otce. Svátost chrání před malomyslností, vede k odevzdanosti 

do vůle Boží a dává vnitřní mír. Pro spojitost duše a těla často mír a pokoj duše působí i na tělesné bolesti a utrpení.   

Katechismus vyjmenovává tyto „účinky zvláštní milosti: — spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho 

vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve; — útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo 

stáří; — odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; — uzdravení, jestliže to prospívá 

ke spáse duše; — přípravu na přechod do věčného života.“ (KKC 1532)  

Tyto účinky ovlivňují i další život z této svátosti. Člověk zde není sám pro sebe, ale stejně jako Kristus – 

pro druhé. Nemocný nikdy není odepsán – vždy, byť jen utrpením a modlitbou, může velmi přispívat k dobru 

druhých; a to více jak za svého dřívějšího života. Malá věc s Kristem má nesrovnatelně větší cenu než velké věci 

bez Boha.  

A jak se říká: „Kdo pracuje pro Boha, dělá hodně; kdo se modlí, dělá více, a kdo trpí, dělá nejvíc.“  

K onomu utrpení nejvyšší ceny katechismus říká, 

že nemocný „je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel 

plody připodobněním k výkupnému utrpení Spasitele. 

Utrpení, následek dědičného hříchu, dostává nový smysl: 

stává se účastí na Ježíšově spasitelném díle“ (KKC 1521) – 

jeho výsledkem je věčný život. Od dovršení Kristovy oběti 

„nás utrpení může připodobnit Kristu a spojit s jeho 

vykupitelským utrpením.“ (KKC 1505).  

Nemocní se tak mohou stávat významnými svědky 

víry a zdrojem posily pro ostatní. 

sestavil P. Vilém Pavlíček 
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FOIBÉ, JÁHENKA CÍRKVE V KENCHREJÍCH 
 

V městě Šumbarku, 

v druhém roce vlády zemana Potácivého 

Foibé, 

váhám, zda Tě mám oslovit stejným titulem jako apoštol Pavel, 

tedy jako jáhenku. V dnešní církvi s tím máme problém, protože to 

evokuje přílišnou podobnost se službou či spíše postavením soudobých 

jáhnů. To je dnes vnímáno jako jakýsi předstupeň kněžství, což se nám 

pro popis Tvé situace pranic nehodí. Popravdě nevíme, co bylo Tvým 

úkolem, a tak se jen domýšlíme, hádáme a tápeme. Dokonce jsme pro 

Tebe vymysleli funkci jakési šatnářky při křestních obřadech, která 

svou bezvýznamností nijak nenarušuje naše zaběhnuté představy 

(a předsudky).  

Kdyby tomu skutečně bylo tak, sotva by Tě takový misogyn 

jako Pavel pověřil nanejvýš zodpovědným posláním a doporučením 

církevní obci v samotném Římě. Musela ses právem těšit značné 

autoritě a vskutku dobré pověsti. O to více mě právě Tvá postava 

zajímá a rád bych se o ní něco bližšího dověděl. Církevní tradice je 

v tomto ohledu poněkud skoupá, proto mi nezbývá než se obrátit přímo 

na Tebe. Opravdu rád bych věděl, co jsi před těmi dvěma tisíci lety 

dělala… 

Představuji si, jak sama kráčíš přísně patriarchálním světem, čelíš všem jeho úkladům, abys nakonec 

předstoupila před starší církevní obce v největším soudobém městě a doručila jim Pavlovo stanovisko k závažnému 

teologickému i pastoračnímu problému. Divím se, že Ti vůbec naslouchali. S ženami se ve Tvé době vůbec nepočítalo. 

Dokonce se ani nepočítaly do celkového počtu shromážděných. Nemohly se účastnit židovských bohoslužeb společně 

se svými muži. Teprve Ježíš to změnil. To on se obklopil ženami, stejně vytrvalými a statečnými jako Ty. Na rozdíl 

od mužských učedníků ho právě ženy doprovázely na Golgotu, dokonce zamířily i k jeho hrobu onoho sobotního rána, 

kdy již pohasla veškerá naděje. 

Cosi z Ježíšova odkazu muselo v rané církvi přetrvávat i v tomto ohledu. Vaši úlohu si nikdo nedovolil 

otevřeně zpochybnit. Teprve postupem času jste se z centra dění (nebo přinejmenším z písemně dochovaných zpráv) 

vytratily. Dějiny píší vítězové – a autory prvotních novozákonních textů jsou výhradně muži. Úloha (i důstojnost) žen 

byla zpochybněna a potlačena; po celá staletí o všem rozhodovali znovu pouze muži. Až příliš často se rozhodovali 

špatně… 

Je mi líto, že to tak dopadlo. Jsem přesvědčen, že nám vaše služba dodnes chybí. Nejde zdaleka jen o otázku 

emancipace; dnešní hysterický feminismus je jen smutnou karikaturou vašich autentických schopností a možností. 

Pročítám znovu (mužské) texty evangelií i Skutků a nenacházím nic, co by zvládli pouze muži. Naopak je zde řada 

svědectví o situacích, v nichž se ženy osvědčily mnohem více.  

My muži se pyšníme racionálním uvažováním a jednáme iracionálně. Vy přemýšlíte srdcem a chováte se 

podstatně rozumněji. Vy jste dárkyněmi a strážkyněmi života a vždy mu budete dávat přednost před sebeprezentací a 

prosazením vlastních zájmů. Naše církev zoufale potřebuje právě vaši životodárnou službu. Modlím se, abychom ji 

byli schopni připustit a přijmout.   

P.S. Na počátku svého listu jsem se Ti svěřil s touhou dovědět se, jaká byla Tvá úloha jáhenky. Chápu Tvůj 

údiv nad touto otázkou. Už mi to nemusíš říkat, už jsem na to přišel sám. Jednala jsi tak, jak je to odjakživa vlastní 

právě ženám. Vždycky jsi dělala – s naprostou samozřejmostí a bez zbytečných řečí – právě to, co bylo zrovna 

potřeba.  

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – 

každou středu - 9.30 – 11. 30 na farním středisku 

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

 Maškarní bál – 26. února od 15.00 na farním středisku.  

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

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

u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo - 775978764. 

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

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

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

úterý od 9.00. 

 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, popř. se do nich začíst na místě. 

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

 
Kurz „Respektovat a být respektován“ 

Jedná se o ojedinělý kurz, který povedou manželé Kopřivovi. 2. část kurzu se uskuteční ve dvou 17. - 19. února 2017 

na farním středisku Více informací se dozvíte na webových stránkách Centra pro rodinu www.sumperk.dcpr.cz. 

Kurz pro rodiče i jednotlivce „Výchova teenagerů“  

Kurz Výchova teenagerů tvoří pět delších (nebo deset kratších) setkání. Cílem kurzu je pomoci rodičům i těm, kdo 

vychovávají teenagery ve věku 11–18 let, rozvíjet s nimi zdravé vztahy a vést je k dospělosti.   

Kurz probíhá na farním středisku v Šumperku každý nedělní podvečer od 17.00 hod., a to 5., 12. a 26. února. 
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Cílem Národního týdne manželství je posílit vztahy v manželství. 
Letošní kampaň s názvem RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ 
proběhne v týdnu od 13. do 19. 2. 2017. Cílem tohoto ročníku 
je najít radu, jak žít v tom pravém, plnohodnotném manželství. 
  

MANŽELSKÉ RANDE S BOHEM                      
Chtěli bychom pozvat všechny manželské páry, ať mladé 
či starší, v pátek 17. února od 16.30 do 17.30 
na „Manželské rande s Bohem“ do kostela sv. Jana 
Křtitele. Součástí setkání bude modlitba, zpěv, úvahy 
nad manželským slibem, požehnání manželům. Hlídání 
dětí bude po předběžné domluvě zajištěno.   
 
RECEPTÁŘ DOBRÝCH NÁPADŮ… 
Do pátku 19. února můžete sepsat svůj osobní recept 
na šťastné manželství. Co děláte, aby bylo vaše 
manželství šťastné? Co děláte právě vy, abyste žili 
v pevném vztahu? Stačí, když napíšete stručně – 
v několika větách či bodech – váš tip či radu na šťastné 
manželství. Můžete připojit i vaši svatební fotografii 
či momentku z vašeho manželského života. Z vašich 
příspěvků sestavíme „Receptář dobrých nápadů, jak žít 
šťastné manželství“, který uveřejníme jak na nástěnce 

 
v kostele, tak v březnovém čísle děkanátního časopisu 
Tam&Tam. Jsme si vědomi, že univerzální recept 
neexistuje, ale třeba svým podnětem inspirujete 
a obohatíte jiné. Vaše tipy a rady můžete dát 
do připravené krabičky na stolíku mezi lavicemi (bude zde 
od 15. ledna) či poslat mailem na cprsumperk@ado.cz. 
 
MANŽELSKÝ VÝŠLAP 
Jedním z receptů na šťastné manželství je společně 
strávený čas v přírodě. Vydejte se s ostatními (nebo 
i sami) na pěší výšlap do Rejchartic. Cílem je zdejší kostel 
sv. Michaela (komentovaná prohlídka, modlitba, začátek 
ve 12.00 hod.). Vyrazte pokud možno jen vy dva – bez 
dětí – a užijte si blízkost svého partnera. Sraz u Sanatorky 
v sobotu 18. února v 9.00. Zpět do Šumperka jede 
ve 13.00 hod autobus. Zveme i manželské páry z okolních 
farností, můžete přijít z různých stran.  

 

 

 

MARIE BEZDĚKOVÁ 

 
Dnes v křesle pro hosta přivítáme paní Marii Bezděkovou. I přesto, že je svým založením spíše tichá a klidná, má 

srdce otevřené pro druhé. K příležitosti Světového dne nemocných přinášíme rozhovor právě s ní. Sama je 

dobrovolnicí na ošetřovatelském úseku interního oddělení nemocnice Šumperk a má rovněž zkušenosti s tím, jak to 

chodí v hospici na Svatém Kopečku. 

 

Prosím o krátké představení 

Jmenuji se Marie Bezděková, narodila jsem se v Litovli a do Šumperka 

jsme se s rodiči přestěhovali v mých devíti letech. Zde jsem chodila 

do školy, studovala střední školu a poté i pracovala jako administrativní 

pracovnice na Obchodní akademii v Šumperku. I přesto, že jsem dvacet 

let svého života strávila v nedalekých Vikýřovicích, cítím se spíše jako 

Šumperačka, a nyní opět několik let v Šumperku bydlím. Mám dceru 

Janu a syna Libora a tři dospělé šikovné vnučky. Jsem už 17 let 

v důchodu a pět let jsem vdova. 

11. února si připomeneme Světový den nemocných, který je zároveň 

dnem svátku Panny Marie Lurdské. Tento den nám má zároveň 

připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí. V této souvislosti 

nelze nezmínit Tvé dobrovolnictví na LDN. Popovídej nám něco o něm. 

V srpnu 2015 mě na farní nástěnce před kostelem sv. Jana Křtitele v Šumperku zaujala výzva, že Nemocnice Šumperk 

hledá nové dobrovolníky, kteří by se o svůj volný čas podělili s nemocnými. Zavolala jsem tedy na uvedené číslo, 
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které patřilo nemocniční kaplance Lence Topolanové. Od té jsem se dozvěděla další informace a už od září 2015 jsem 

nastoupila jako dobrovolnice na oddělení šumperské Interny, a to přímo na tzv. Ošetřovatelském úseku, který je spíš 

znám pod názvem LDN.  Nejprve jsem zde navštěvovala více pacientek, nakonec to byla pacientka jedna, která si mě 

- dá se říct v dobrém -  tak trochu „přivlastnila“ pro sebe. 

Co bylo náplní Tvých návštěv? 

Byly to především rozhovory založené na předem stanovených principech, jako jsou trpělivé naslouchání, rozptýlení, 

pochopení či tiché společenství. Rovněž to byla četba a modlitba. Paní, o kterou jsem se starala, byla prostá, obyčejná 

a velice milá a moudrá žena. Vůbec nechodila, jen si sedala k jídlu. Doprovázela jsem jí na vozíku pouze 

na bohoslužby, které probíhaly přímo na oddělení ve společenské místnosti. Nikam jinam jsem ji nevozila, i když to 

bylo možné, protože se paní už zdravotně necítila dobře. Zpočátku jsem jí předčítala krátké povídky či úvahy z knih 

Hany Pinknerové či Bruna Ferrera. Ale bylo vidět, že tato forma jí moc neoslovuje. Po vzájemném sblížení se paní 

rozpovídala. A to bylo to, co nejvíce potřebovala – aby jí někdo naslouchal. Bytostně si potřebovala s někým povídat 

– o svém životě, o dětech, o přátelích, o práci, kterou dříve vykonávala, o radostech i těžkostech, které prožívala dříve 

i nyní. Rovněž jsme se spolu modlily. Paní za to byla ráda, protože říkala, že jí moc nejde, když se modlí sama.  

Jak často jsi ji navštěvovala? 

Byla jsem domluvená, že ji budu navštěvovat každé úterý odpoledne. Byl to 

čas, kdy s tím paní počítala. Když jsem se jednou nemohla dostavit v úterý a 

přišla až ve středu, paní to těžko nesla. Už byla takto zvyklá. Jinak pacienty 

na oddělení je možné navštěvovat soukromě každý den, jen jako dobrovolnice 

jsem měla domluvené právě úterý. V tento den za ní přicházel i Jarek Veselý, 

který ji přinášel svaté přijímání. Na jejím pokoji většinou končil, tak měl čas 

se u ní zastavit déle a prohodit s ní pár slov. Vždy tam vnesl přátelskou 

atmosféru. Paní se na něj rovněž těšila a vždy se celá rozzářila. Když se 

opozdil, už byla velmi netrpělivá. Někdy za námi přišla i nemocniční 

kaplanka. Kromě mě ji navštěvovaly kamarádky, příbuzní či synové, ale v jiný 

den. 

Stále ji navštěvuješ? 

Ne, už dlouho ne. Paní v srpnu minulého roku zemřela. Nejprve ji převezli na 

urologii, kam jsem ji ještě týden chodila navštěvovat, zde ale po týdnu 

skonala. Byla velice klidný a odevzdaný pacient. I když měla velké bolesti a 

věděla, že zemře, vše brala s pokorou a vědomím, že nastal její čas. Po její smrti jsem si dala měsíc klid a jako 

dobrovolník jsem na LDN začala docházet až od září. I mě její smrt zasáhla, po roce návštěv jsme se velmi sblížily. 

Jaký by měl být člověk – dobrovolník – který přichází za pacienty připoutanými dlouhodobě na lůžko? 

Obecným předpokladem dobrovolnictví je především orientace na druhé, schopnost empatie, tolerance, respektování 

klientova přání a také umění komunikovat i naslouchat. Ostatní je asi individuální, každému pacientovi vyhovuje něco 

jiného. Já osobně nejsem moc komunikativní a bezprostřední a dávám přednost klidnému a pokojnému jednání. 

Nejsem schopná přijít do pokoje a svou energií a radostností či vtipy pobavit všechny přítomné. Myslím si však, že 

dovedu naslouchat a jsem empatická. Proto jsem byla ráda, že paní, kterou jsem navštěvovala, nepotřebovala, abych ji 

bavila, ale aby se mohla ona vypovídat.  

Jaký byl Tvůj osobní motiv k dobrovolnictví? 

Říkala jsem si, že se ještě stále cítím dobře a jsem relativně zdravá, a mám čas, který bych ráda věnovala těm, kteří 

zdraví už nemají. Nechci si připisovat žádné zásluhy či se zviditelňovat, mé osobní motivy byly obyčejné a prosté. 

Musí mít dobrovolník, který tuto činnost vykonává, nějaké vzdělání? 

Dobrovolník nemusí být odborně vzdělaný, ale nějaké znalosti, jak přistupovat k pacientům, by měl mít. Já jsem 

absolvovala kurz „Dobrovolník v pastorační péči a ve zdravotnictví“ v rozsahu 24 hodin, který pořádala Katolická 
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asociace nemocničních kaplanů v ČR ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým. Bylo to velmi zajímavé a jsem 

ráda, že jsem takovou nabídku dostala. Kromě mě na kurzu byly ještě dvě šumperské farnice, různé řádové sestry, i 

někteří kněží a spousta dalších dobrovolníků. 

Bylo konkrétně na oddělení, které jsi navštěvovala Ty, hodně dobrovolníků?  

Při každé návštěvě pacientů jsme se zapisovali do takové tabulky, ze které jsem pochopila, že dobrovolníků právě zde 

je velmi málo. Pacienti by jejich přítomnost jistě rádi přivítali, i mladí lidé by se mohli zapojit, protože jsou plni elánu, 

energie a nadšení. Stačí úplně málo – nemocného respektovat a nabídnout mu pocit sounáležitosti.  

Vzhledem ke Tvému dobrovolnictví a dnu nemocných – nelze nezmínit Tvoje doprovázení manžela v hospici 

na Svatém Kopečku v Olomouci 

Manžel před pěti lety náhle a nečekaně onemocněl mozkovým nádorem. Po různých vyšetřeních mu byla vyměřena 

délka života tak asi tři měsíce. Zpočátku jsem o něj pečovala doma, ale protože se stávalo, že kvůli různým 

zdravotním komplikacím (vysoký cukr, vysoký tlak) byl často krátkodobě hospitalizován v nemocnici a jeho stav se 

stále horšil, po konzultaci s mými dětmi jsem se rozhodla, že se pokusíme zařídit pobyt v hospici na Svatém Kopečku. 

Ošetřující lékařka mi řekla, že je to dobrá volba. O existenci zdejšího hospice jsem věděla z Proglasu, kde o něm byl 

celý pořad. 

Přibliž nám, jak to v takové zařízení vypadá 

 Péče zde je jiná než v nemocnici: kromě péče lékařské, která zde byla na vysoké úrovni, je nabízena i péče duchovní. 

Ta však není nikomu vnucována. Mimo sester, lékařů a pomocného personálu tam pravidelně každý den docházeli 

kněží. Byla možnost navštěvovat místní kapli, kde pravidelně jednou za týden probíhala mše svatá. Na ni byli pacienti 

dovezeni klidně i s postelí. Shodou okolností zde byla ve stejnou dobu jako doprovázející svého manžela jedna 

šumperská farnice. Společně jsme denně chodily – v době dopolední hygieny pacientů - do nedaleké baziliky na mši. 

Co se týká odborné péče, je pro pacienty, většinou onkologické, nabízena i odlehčovací služba, která jim umožňuje 

důstojným způsobem prožít závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče. 

Samozřejmostí je tišení bolestí. Každý pacient a jeho doprovod má samostatný, pěkně vybavený pokoj se sociálním 

zařízením, kdykoliv a kdokoliv za ním může přijít, čehož využívali naše děti či přátelé a známí. Je možné zde i přespat 

v pohostinských pokojích. Kapacita zařízení je třicet lůžek a pobyt je časově omezen na nezbytně nutnou dobu 

nepřesahující tři měsíce. 

Co jste tam vše prožili? 

S manželem nám bylo dopřáno zde společně prožít celý advent, oslavy sv. Mikuláše, kterého pro pacienty 

zorganizovali skauti, Vánoce, obnovu manželských slibů a 30. prosince oslavu padesátého výročí od naší svatby. Poté 

se však manželův stav začal horšit, týden nereagoval a 8. ledna zemřel. Chtěla bych povzbudit všechny, ať nemocné či 

doprovázející, kteří se dostanou do situace, kdy se budou rozhodovat, zda využít služby tohoto zařízení, ať se určitě 

rozhodnout pro. Důstojnější prostředí pro závěr života jsem nepoznala. 

Můžeme se vrátit k Tobě – jaké jsou Tvé zájmy, záliby? 

Mezi mé záliby patří především četba, poslech zajímavých a náboženských pořadů v radiu, malování. Ráda maluji pro 

sebe či obrázky využiji jako dárek. Maluji odmalička a kreslím pouze akvarely, hlavně motivy krajin či květin. Ráda 

také vyrábím různé maličkosti – blahopřání, drobné dárečky. Vzhledem ke své zálibě ve čtení často využívám čítárnu. 

Čtu hlavně příběhy nenásilné, pohodové, mám ráda životopisné romány. Ráda navštěvuji společenství seniorek, mezi 

kterými se cítím dobře. Jsem ráda sama, medituji, modlím se – mám pořád o co prosit a hlavně za co děkovat. 

Prožívám pěkný, normální život bez útrap a výkyvů. 

S jakou myšlenkou by ses rozloučila se čtenáři  

Mám spoustu s oblíbených citátů, z nichž chci dva zmínit. První je od Lea Buscaglia - „Život je dar, který nám dal 

Bůh. Způsob, jakým ho žijeme, je darem, který dáváme Bohu“ a druhým je úryvek ze žalmu č. 17. „Pane, drž mé 

kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly…“ 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2017 
 

 V období 2. – 10. ledna 2017 jsme se mohli setkat s koledníky, kteří věnovali svůj čas a síly k potěšení 

druhých svým zpěvem, dobrým slovem, zvěstováním o Ježíši a také k následné pomoci potřebným v našem děkanátu. 

Za jejich výdrž (obzvláště v takovém mrazu, jako byl letos) děkujeme.  Pán Bůh zaplať. 

 Velké díky patří místním asistentům v jednotlivých farnostech a obcích, kteří vykonali mnoho práce před, 

během i po sbírce v rámci účasti při organizaci. Velmi si ceníme i práce dobrovolníků, kteří nám letos pomohli 

s přípravou materiálůtak, jak asi nikdy v minulosti. Jsme 

rádi, že nám pomáháte a že tu jste. 

V neposlední řadě děkujeme všem dárcům, kteří 

ochotně přijali tříkrálové koledníky a přispěli nám na 

pomoc pro lidi, kteří si nedokáží se svou tíživou situací 

poradit sami, pro seniory apod. 

 

Pevně věříme, že máme všichni dobré 

vzpomínky na tuto sbírku a v příštím roce se těšíme na 

další spolupráci. Všichni odvádíte úžasné dílo a snad to 

nebude znít divně, ale jednoho dne vás určitě čeká 

odměna v nebi ! 

 

VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017 
Z celkového výtěžku TKS nám zůstává 58 % pro náš region, 15 % využívá na své projekty Arcidiecézní 

Charita Olomouc, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii 

sbírky, 5% krizový fond, 2% nouzový fond. 

Ráda bych ještě vysvětlila, jak je to se „záměry TKS“. Myslí se tím „plány“, co se v budoucnu za  získané 

finanční prostředky pořídí. Často se lidé ptají, kam ty peníze vlastně jdou…Tyto záměry se formulují již v září, říjnu,  
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 kdy ještě vůbec netušíme, jaká částka se vybere a co 

bude třeba v následujícím roce řešit. Proto ke změně či 

upřesnění může dojít i v průběhu roku – vždy to závisí na 

potřebách regionu, lidí… a třeba i na nových projektech, 

které se teprve objeví. Nicméně jsou „záměry“, které se 

opakují každým rokem… 

 

 Někteří z vás záměry TKS sledují několik let 

a možná si říkáte … zase auto! Každý týden totiž narůstá 

počet klientů, kteří potřebují služby Charity (ať zdravotní či 

pečovatelské).  Vzhledem k tomu, že se Charita  zaměřuje 

na terénní službu a za klienty dojíždí až desítky kilometrů, 

současná kapacita vozového parku nestačí k pokrytí všech 

požadavků. K tomu stav vozidel při každodenním užívání na 

ne zrovna ideálních silnicích bývá leckdy havarijní, proto se 

poslední roky v záměrech objevuje pořízení auta… Bez aut 

by totiž Charita nemohla zajistit péči tam, kam už nikdo 

nejezdí … a to se jezdí až k polským hranicím, v každém 

počasí. A letošní zima dává našim autům opravdu zabrat … 

 Mezi další „pravidelné plány“ patří podpora 

Poradny pro ženy a dívky, Centra pro rodinu, postupné 

doplňování zdravotnických pomůcek a hlavně „Přímá 

pomoc“. U přímé pomoci se jedná  o finanční podporu lidí, 

kteří se ocitli v hmotné nouzi (velice často ne vlastní vinou – 

např. díky nevyléčitelné nemoci, úrazu apod.) Nutno ale 

podotknout, že se nejedná o nějaké „nahodilé“ rozdávání 

financí, ale vždy proběhne nejdříve sociální šetření, 

projednání dané situace a teprve potom přidělení podpory. 

 

Snažíme se opravdu o to, aby se 

vykoledované  peníze dostaly k lidem, kteří to nevíce 

potřebují. 

No a další záměry se odvíjejí od aktuálních potřeb. 

Například letošní plánované zařizování sklepů se nám díky 

sponzorům a projektu podařilo zrealizovat již z velké části 

v prosinci, a tak finance z tříkrálovky můžeme použít jinde. 

Podrobnější informace o tom, jak a kde se koledovalo v celé republice, najdete na našich stránkách 

www.sumperk.charita.cz vpravo dole, stačí jen rozklikávat. 

Závěrem bych ještě chtěla dodat, že záměry, které na charitě navrhneme, schvaluje komise Arcidiecézní 

charity v Olomouci a že každá finanční částka, která je investována, je zaevidována v účetnictví a kontrolována. 

Ještě jednou Pán Bůh zaplať a těšíme se na spolupráci v roce 2018! 

 

A na závěr ještě dvě poděkování. V letošním Aliančním týdnu modliteb od 8. do 15. ledna – tentokrát 

věnovanému modlitbě za děti - proběhla během ekumenických bohoslužeb tradiční sbírka. Ráda bych jménem Charity 

Šumperk chtěla poděkovat všem zástupcům šumperských církví, kteří výtěžek 8 265,- Kč věnovali Charitě Šumperk. 

Protože byl celý týden věnován dětem, chceme tento dar použít na spolufinancování akcí pro děti ze sociálně slabých 

rodin. 

Název obce Částka v Kč 
Počet  

skupinek 

Bludov 80 110,-  12 

Bohdíkov 25 040,-  9  

Bohutín 15 111,-  4  

Branná 1 439,-  1  

Bratrušov 20 737,-  4  

Bušín 14 000,-  5  

Dolní Studénky 31 552,-  7  

Hanušovice 49 481,-  12  

Hraběšice 5 100,-  2  

Jindřichov 5 834,-   2  

Kopřivná 7 407,-  2  

Loučná nad Desnou 31 322,-  5  

Malá Morava 2 236,-  1  

Nový Malín 70 510,-  18  

Olšany 13 664,-  3  

Petrov nad Desnou 6 894,-  3  

Rapotín 38 063,-  17  

Rejchartice 2 361,-  1  

Ruda nad Moravou 58 241,-  18  

Sobotín 21 793,-  8  

Staré Město 30 789,-  7  

Šumperk farnost 70 370,-  26  

Šumperk 

Gymnázium 
7 051,-  3  

Šumperk Motýli 13 791,-  7  

Velké Losiny 79 599,-  12  

Vernířovice 1 900,-   2  

Vikýřovice 34 413,-  11  

Celkem 738 808,-    202  

http://www.sumperk.charita.cz/
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Druhé poděkování patří zesnulému profesoru Dostalovi. Několik let za sebou finančně podporoval 

šumperskou charitu. I letos - krátce před jeho smrtí - Charita Šumperk obdržela finanční dar ve výši 103 000,- Kč, za 

což mu děkujeme. 

Díky tomuto daru můžeme podpořit projekty Charity, na které bychom jinak nedosáhli. 

  Jana Bieliková, ředitelka CHŠ  
 

 

 

BIBLE PŘEČTENÁ ZA ROK? 

 
Začali jste číst (podle seznamu)? 

Když jsem návrh v minulém TamTamu viděla, moje první reakce (asi jako vaše ) byla:  „Na to rozhodně 

nemám čas!“ Ale pak jsem si řekla, že do toho půjdu. (Nakonec vždycky můžu přestat.)  

Možná jste si řekli „To stejně nemá cenu, takové rychločtení k ničemu není – bibli je nutno číst rozjímavě.“ – 

No, přijde mi to trochu jako zbožná výmluva. Na rovinu, kdo z nás pořádně - denně - pravidelně čte bibli? Proč to 

nevzít jako výzvu? Svéráznou, ale zajímavou.  

Za těch pár dní, co ji teď hodně čtu, jsem tam našla už více míst, které mě oslovily, kolikrát „udeřilo čtení 

na hlavičku“ mých aktuálních starostí. 

V neposlední řadě získáváte souvislosti. (Kdy jindy jste četli 2-3 kapitoly bible v kuse?) A kolikrát je zajímavé 

vidět, kam jsou zasazena čtení z liturgie, která někdy už známe zpaměti. 

Rozhodně se nechci holedbat, že já jsem začala a vy třeba ne; naopak vás chci povzbudit, abyste ještě začali. 

Pokud jste na ten rozpis nahlédli, víte o blahých sabatech (7. dny jsou bez čtení), tedy ještě pořád byste mohli 

ve zrychlené verzi stíhat, a pokud vám něco nesedí – třeba knihy kronik, tak je můžete odložit nebo prostě vynechat. 

Věřím, že „Pán Bůh si to přebere“ a je škoda kvůli pár inkriminovaným knihám nedělat nic.  

A pokud se vám čte špatně černý rozpis, věřím, že se ve vašem okolí najde někdo, kdo vám ho přepíše nebo 

jinak technicky pomůže.  

Jana Pacalová    
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 LUCIE DOS SANTOS 
* 22. března 1907 Fatima 

† 13. února 2005 Coimbra, Portugalsko 

 

Lúcia dos Santos, známá také jako Lucie z Fatimy nebo 

pod svým řeholním jménem sestra Marie Lucie od Ježíše 

a Neposkvrněného Srdce byla portugalská řeholnice a nejstarší ze tří 

pasáčků, kterým se v portugalské Fátimě každého třináctého dne v šesti 

po sobě jdoucích měsících v roce 1917 zjevovala Panna Maria. Podle 

dětí zjevení samo sebe označovalo jako „Královna růžence“ či „Paní 

růžence“. Maria je upozorňovala na potřebu pokání a zasvěcení lidstva. 

Těmto dětem ukázala Maria i peklo, aby zřetelně viděly význam 

záchranné nabídky, a svěřila jim tajemství, která se naplnila. Svátek 

Panny Marie Fatimské připadá na 13. května. Letos si připomeneme 

100. výročí fatimského zjevení. 

 

Lucie se narodila ve vesnici Aljustrel nedaleko Fatimy jako nejmladší ze sedmi dětí; měla pět sester a jednoho 

bratra. Ačkoli rodiče byli rolníci, nepatřili mezi nejchudší, vlastnili totiž svoji půdu. Luciin otec Antonio byl pracovitý 

a štědrý muž. Svým dětem rád vyprávěl pohádky či zpíval písničky. Lucie vzpomíná, že právě on ji učil pokřižovat se, 

on jí věřil, když vyprávěla o zjevení, a dovolil jí odejít z domu na další setkání s Pannou Marií navzdory zákazu 

Luciiny matky Marie Rosy. Marie Rosa byla sečtělá, měla ráda zejména náboženskou literaturu a krátké příběhy. 

Své děti ale nikdy číst neučila. Denně vedla v rodině lekce katechismu, v létě v době poobědové siesty, v zimě po 

večeři u krbu. 

Podle slov své matky byla maličká Lucie jako papoušek, opakovala neustále vše, co slyšela. Jako dítě 

ohromovala svým vypravěčským talentem, kromě vymýšlení vlastních příběhů skládala písničky s chytlavou melodií 

a náboženskými i světskými texty. Napsala báseň o své sestřenici Hyacintě Marto, která spolu s ní spatřila Pannu 

Marii. Později zhudebnila některé krátké modlitby, které mladou trojici pasáčků během zjevení v r. 1915-1916 učil 

anděl.  

Lucie přistoupila k prvnímu svatému přijímání již 

v šesti letech, navzdory faktu, že minimální povolený věk 

byl osm let. Když se děti dostavily k přezkoušení, přišla 

i Lucie se svými staršími sourozenci. Místní kněz ji ale 

vzhledem k nízkému věku odmítl. Vzápětí našel Lucii 

v slzách otec Cruz, jezuitský misionář, který byl v obci 

na návštěvě. Po rozhovoru s ní došel k závěru, že rozumí 

a zná vše potřebné lépe než mnohé starší děti. Díky jeho 

přímluvě mohla dívka ke svátosti přistoupit tedy již 

v r. 1913. Později sama Lucie uvádí, že se po přijetí 

eucharistie cítila obklopená výraznou přítomností Boha, 

ráda pak vyhledávala opuštěná místa a k těmto zážitkům se 

vracela. Modlívala se často před sochou Panny Marie 

Růžencové a vnímala, jak se Boží Matka na ni láskyplně 

usmívá. 

Ve věku osmi let začala Lucie spolu s dalšími 

vesnickými chlapci a děvčaty pást rodinné stádečko ovcí 

po okolních loukách. Tehdy se Lucii, její sestřenici 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Hyacintě a bratranci Františkovi zjevil anděl. Při prvním zjevení 

jim řekl: „Nebojte se, já jsem Anděl míru. Modlete se se mnou!“ 

Klekl si a sklonil čelo až k zemi. Uchváceni tímto nadpřirozeným 

jevem ho děti následovaly a opakovaly slova, která slyšely z jeho 

úst: „Můj Bože, v Tebe věřím. Tebe vzývám, v Tebe doufám, Tebe 

miluji. Prosím Tě za odpuštění pro všechny, kteří nevěří, kteří se 

nemodlí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ V létě 1916 je anděl 

znovu vyzval, aby se hodně modlily, protože Ježíšovo a Mariino 

Srdce mají s nimi velké plány milosrdenství. Vyzval děti, aby 

přinášely i oběti jako pokání za hříchy, které Boha urážejí, a jako 

prosbu za obrácení hříšníků. Především měly pokorně přijímat 

utrpení na ně sesílaná.  

Od května do října 1917 se desetileté Lucii, sedmileté 

Hyacintě a osmiletému Františkovi zjevovala Panna Maria. Zjevení 

zářící paní se odehrávala kolem poledne třináctého dne v měsíci 

(s výjimkou srpna) v údolí Cova da Iria poblíž Fatimy, kam děti 

vodily na pastvu ovce. Lucie s Pannou Marií mluvila, Hyacinta 

pouze přihlížela a naslouchala, František Paní viděl, ale slova 

neslyšel. 

Panna Maria svěřila dětem tři tajemství, známá jako tři 

fatimská tajemství. Děti viděly peklo a dozvěděly se, jak zachránit 

duše před peklem; byla jim svěřena tajemství, která obsahovala 

předpověď 2. světové války, obrácení Ruska i útoky na papeže 

a církev. Maria děti naléhavě žádala, aby činily pokání a oběti 

za spásu hříšníků; zvláště vyzdvihovala každodenní modlitbu 

růžence. Opakovaně zdůrazňovala, že růženec je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. Zároveň také Panna 

Maria vyzvala děti, aby při modlitbě růžence přidávaly vždy na konci každého desátku: „Pane Ježíši, odpusť nám naše 

hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce 

potřebují.“  

V následujících měsících proudily do Fatimy tisíce lidí, přitahovány zprávami o zjeveních a zázracích. 

Okresní hejtman Arturo Santos, který se obával negativního politického vlivu událostí, dal děti uvěznit a vyslýchal je 

především ohledně údajných tajemství, ovšem 

neúspěšně. Zašel dokonce až tak daleko, že dal připravit 

kotel vroucího oleje, vzal vždy jedno dítě a pod 

hrozbou, že ho uvaří v oleji, nutil zbývající děti 

k vyzrazení tajemství. Děti ale svěřená tajemství nebyly 

ochotny prozradit. 

Šesté a poslední zjevení (dne 13. října 1917) se 

stalo „mediální“ záležitostí pro sedmdesát tisíc 

poutníků. Tehdy se Paní představila jako Královna 

posvátného růžence. Shromáždění lidé byli svědky 

zvláštního úkazu na obloze – sluneční kotouč perlového 

zabarvení vířivě kroužil a vysílal na všechny strany 

světelné záblesky v rozličných barvách, přibližoval se 

k zemi a zase se vzdaloval.  

Úcta k Matce Boží Fatimské se rychle šířila. 

Ale až v roce 1930 místní biskup uznal pravost zjevení a 

papež Pius XII. zasvětil celý svět Matce Boží. 
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Panna Marie požádala nejstarší Lucii, aby se naučila číst a psát a mohla sdělit světu Mariino poselství. Luciina 

matka nebyla potěšena zprávou, že se její dítě setkalo s Pannou Marií. Domnívala se, že její nejmladší dcera lže, 

aby získala více matčiny pozornosti, a že se proto také najednou touží učit číst a psát. Lucie snášela výsměch od své 

matky statečně. 

V roce 

1921 odešla Lu-

cie do městečka 

Porto, kde ve 

věku 14 let na-

stoupila do inter-

nátní školy sester 

svaté Doroty. 

Dne 24. října 

1925 vstoupila 

jako novicka k 

těmto sestrám do 

kláštera ve špa-

nělském městě 

Tui ležícím hned 

za hranicemi 

s Portugalskem. Své první sliby složila dne 3. října 1928, věčné sliby o šest let později. Přijala řeholní jméno Marie 

od Sedmibolestné Panny Marie. 

Do Portugalska se Lucie vrátila v r. 1946 a inkognito navštívila Fatimu. V touze po rozjímavějším způsobu 

života v r. 1948 na základě papežského souhlasu odešla od sester dorotejek a vstoupila do řádu bosých karmelitek 

v městě Coimbra, kde setrvala až do své smrti. Své sliby na tereziánském Karmelu složila dne 31. května 1949 a 

přijala řeholní jméno Marie Lucie od Ježíše a Neposkvrněného Srdce. 

Podle stanov karmelitánského řádu by se sestry měly soustředit na prohlubování svého vnitřního života a 

s vnějším světem, dokonce i s nejbližšími příbuznými, se setkávat co nejméně. Jejich rozhovory jsou zaměřeny 

duchovně, rozhodně nemají nic společného se záležitostmi světa. Našli se však v té době lidé, kteří nevěřili vstupu 

Lucie do kláštera, ale uvažovali o spiknutí s cílem umlčet Lucii a zabránit šíření fatimského poselství. 

Panna Marie se Lucii zjevovala ještě i po skončení fatimských zjevení. Během svého života napsala Lucie šest 

knih vzpomínek a mnoho dopisů, ve kterých odpovídala na dotazy ohledně Mariina zjevení. Do Fatimy se Lucie 

vrátila ještě čtyřikrát, vždy 13. května, ve výroční den prvního zjevení. Bylo to u příležitosti čtyř papežských návštěv - 

v r. 1967 (tehdy navštívil Fatimu Pavel VI.); v r. 1982 (Jan Pavel II. vyjádřil poděkování za přežití pokusu o atentát 

v předchozím roce), v r. 1991 a roku 2000, kdy byli blahořečeni její sestřenice Hyacinta a bratranec František. 

Při druhém zjevení Panny Marie, dne 13. června 1917, se Lucie zeptala: „Paní, vezmeš nás do nebe?“ Marie jí 

odpověděla: „Ano, Hyacintu a Františka si vezmu brzy, ale Ty zůstaneš o trochu déle, protože Ježíš si přeje, abys 

rozšířila na zemi úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ 

Mise sestry Lucie skončila v neděli 13. února 2005. Zemřela v portugalském klášteře v městě Coimbra jen pár 

týdnů před svými 98. narozeninami. Portugalský premiér Pedro Santana Lopes vyhlásil úterý 15. února 2005 za den 

státního smutku, někteří politici zrušili své akce v rámci kampaně před parlamentními volbami plánovanými 

na 20. února 2005. Sestra Lucie byla původně pohřbena v klášteře, ve kterém strávila 57 let života. Dne 20. února 

2006 byly její ostatky přemístěny do fatimské baziliky, kde odpočívají i malí pasáčci Hyacinta a František. 

Dne 13. února 2008 (při třetím výročí úmrtí sestry Lucie) papež Benedikt XVI. oznámil, že v případě Lucie 

dos Santos se nebude trvat na pětileté čekací lhůtě před zahájením procesu blahořečení. Toto pravidlo bylo uplatněno 

i v případě Matky Terezy a Jana Pavla II. 

Anička Rozsívalová 
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Právě běží:  

Florbal Angels Šumperk 

 pondělí v 18:00-19:30 v tělocvičně v Novém Malíně  

 pátek v 19:30-21:00 v tělocvičně Gymnázia Šumperk 

 Přijďte, budeme rádi – hokejku a sportovní obuv s sebou! 

 

„Spolčo“ aneb „Camino v malém“ 

 NOVĚ jen pro děti od 1. do 5. třídy  

 v soboty 1x za 14 dní 

 od 16.00 do 18.00 

 Termíny do Velikonoc – viz tabulka – změna vyhrazena! 

 Součástí programu je celoroční hra, aktivity, témátko, modlitba aj. 

 Dle domluvy se děti mohou dovést/odvést. 

 Vede mládež děkanátu. 

 Starší děti od 6. do 9. třídy zveme na Camino, které se uskuteční  

od 5. do 7. května na faře v Hraběšicích (více informací v dalších číslech 

časopisu) 

 

Co se chystá:  

 

 

 

Sněženky 

Milí kamarádi a rodičové, 

jako každý rok zveme všechny správné holky a kluky, 

aby s námi strávili jarní prázdniny na Arše 

v Rajnochovicích na Sněženkách. Těšte se na pravá 

zimní kouzelná dobrodružství na sněhu i bez něj, na nové 

kamarády, skvělé vedoucí, čas na skotačení i odpočinek a 

všichni dohromady se zase o pár krůčků přiblížíme Bohu. 

A to vše v doprovodu  

ASTERIXE A OBELIXE!!! 

 

 o jarních prázdninách 27. 2. – 3. 3. 2017 

 pro děti od 8 do 14 let 

 cena: 800,- Kč 
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Postní duchovní obnova pro mládež 

 24. – 26. 3. 2017 

 v Rajnochovicích na Přístavu 

 téma: Neboj se! 

 Jedinečná příležitost prožít krásný víkend 

s otcem biskupem Pavlem Posádem, který 

je ustanoven biskupem mladých a pro 

mladé v ČR (a říká o sobě, že je také 

mladý, i když už má 63 ) 

 

 

Arcidiecézní setkání mládeže 

 motto: „Veliké věci mi učinil ten, který je 

mocný“ (Lk 1,49)  

 v sobotu 1. dubna 2017 

 místo: Zlín 

 pro mládež od 14 let 

 možnost zúčastnit se pátečního předprogramu 

v režii  

salesiánů z Jižních Svahů 

 setkání bude doprovázet ArciSCHOLA  

 

 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu Světových dní mládeže a 

koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. 

 Pro koho 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít 

několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí 

pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě 

domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež). 

 Program 

Program bude velmi pestrý a bohatý, každý si v něm může najít něco 

zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá 

témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, 

poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, 

kreativní dílny,… 

 Kdy a kde 

V Olomouci, od 15. do 20. srpna 2017.  

 

                   Více informací na olomouc2017.signaly.cz 
 

 

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

mailto:vildap@seznam.cz
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S VDĚČNOSTÍ  

PANU VIKTORU DOSTALOVI 

 

 
Drazí,  

jak jste četli už v minulém čísle časopisu, odešel na věčnost 

pan Dr. Viktor Dostal, vědec a univerzitní profesor, ale především 

skvělý člověk, který k nám měl velmi dobrosrdečný vztah. 

Rozhodl jsem se napsat těchto pár řádků po tom, jak jsem mohl – 

také díky vstřícnosti pana starosty Zdeňka Brože, který mně 

ochotně přibral do svého auta – být na pohřbu pana Dostala 

ve Vídni.  

Jsem velmi rád, že jsem se mohl pohřbu zúčastnit, 

koncelebrovat mši svatou, modlit se a také vyjádřit soustrast 

manželce a pozůstalým jménem svým a jménem celé naší farnosti. 

Je krásné, když se člověk dokáže neuzavřít ve svých životních – 

v tomto případu vědeckých či profesních úspěších – nezůstane 

uvězněn ve svém dobře zajištěném životě – ale umí do konce, 

opravdu do poslední chvíle láskyplně a s upřímností myslet 

na druhé. On to uměl. Pomáhal mnoha lidem. Jistě Pán Bůh slyší 

vděčné hlasy těch, které pomohl vyléčit z ošklivých nemocí, 

mnohých studentů a spolupracovníků, ale také těch, kterým 

ze srdce pomáhal finančně. Patříme k nim i my jako farnost a celé 

město.  
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Při pohřbu se rozdávaly pamětní obrázky, na kterých na první straně nebyla slavná rakouská Vídeň, ale Malá 

Vídeň – náš Šumperk. Na druhé straně jeho usměvavá fotografie a vzpomínka na pohřební slavnost. I tato skutečnost 

svědčí o tom, jaký byl jeho vztah k nám. Mnohokrát vzpomínal, že zde byl pokřtěn, měl tu i svatbu a křest některých 

svých pravnoučat a ještě necelý týden před smrtí podpořil nezanedbatelnou částkou 135 tisíc korun opravy našeho 

kostela (a také navíc šumperskou charitu). Z těchto důvodů jsem cítil povinnost na pohřbu být. Zapsal jsem se také 

za nás za všechny do kondolenční knihy a rovněž jsem předal dopis s výrazy vděčnosti jeho manželce Elisabeth. 

V dopise jsem jí navíc poděkoval i za její náklonnost k nám a za její péči o manžela.  

Zde uvádím na památku to, co je za farnost napsáno v kondolenční knize (tam ovšem také v němčině):  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí navěky“ 

Připojujeme se ke všem, které upřímně zarmoutil odchod pana Dr. Viktora Dostala. 

Cítíme, že jsme dlužníci, nejen protože se nám mnohokrát dostalo finanční podpory,  

za kterou jsme moc vděční, ale především proto, že jsme byli obdarováni 

nezaslouženou přízní a velké srdce pana Dr. Dostala je pro nás příkladem velké, 

nezištné lásky.  Pán Bůh zaplať! 

Našeho drahého přítele svěřujeme do Božích milosrdných rukou  

a slibujeme paměť v modlitbě. 

P. Slawomir Sulowski, farář 

a farníci Římskokatolické farnosti Šumperk 

 

 

 
Slib modlitby, který jsem do textu vložil, nemůže zůstat nenaplněný. Prosím, pamatujte na něj v modlitbě. Snad 

se stane tradicí, že mše svatá za jeho duši bude sloužena vždy ve výroční den jeho úmrtí, tedy 28. prosince. Budu se 

snažit na to nezapomenout.  

Časem bude určitě dobré vhodným způsobem zvěčnit jeho jméno i v našem kostele, třeba u příležitosti prvního 

výročí smrti. Něco už s pastorační radou vymyslíme.   

Jsem rád, že jsem prozatím mohl na jeho památku napsat aspoň tento článek. Ať pan Dr. Viktor Dostal odpočívá 

v Boží náruči! 

P. Slawomir  
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Milá děťata, 

tento měsíc je před námi den nemocných. Je to zároveň 

svátek Panny Marie Lurdské, která se před více než 150 lety zjevovala chudé 14 leté dívce u města Lurdy ve Francii.  

Tento den nám má zároveň připomínat, že jsou lidé, kteří jsou nemocní a trpí, za které se máme modlit, pomáhat jim, 

nebo je třeba jen potěšit. Jestli někoho nemocného znáte, určitě s rodiči přijdete na to, jak mu tento den udělat radost . 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

Kategorie I. – mladší děti (do 7 let) 

Označte nebo vybarvěte obrázky, které nám při nemoci pomáhají rychle a dobře se uzdravit. 

 

           

 

Kategorie II. – starší děti od 8 let) 

Po doplnění křížovky objevíte v tajence jméno dívky, které se ve Francii zjevila Panna Maria. 

 

           
  

 
1.  Čím nejčastěji omotáme poraněné místo… 2. Místo, kde sedíme, než na nás u doktora přijde řada… 

3.  Proti kašli nejčastěji užíváme… 4.  Na drobné rány nalepíme… 

5.  Při rýmě a nachlazení pijeme horký… 6.  Na zlomenou nohu dostaneme pevnou bílou… 

7.  Vysoké teplotě říkáme… 8.  Při nemoci často ležíme pod peřinou v … 

9.  Pán, který nás vyšetří a předepíše léky… 10.  Dům, kde se doktoři a sestřičky starají o nemocné…  
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PASÁČCI Z FATIMY 
 

 

Drazí čtenáři, tentokrát předávám do knihovny knihu, 

která má úzké spojení z letošním fatimským výročím: Pasáčci 

z Fatimy portugalského kněze Manuele Fernanda Silvy. 

Vydalo ji Karmelitánské nakladatelství v edici Osudy v roce 

2012.  

Samotný titul trochu klame. Zní nějak podezřele 

obyčejně. Pomyslel jsem si: co o těchto třech dětech, 

ze kterých dvě žily jen velmi krátce, lze napsat na 340 

stránkách…? Nebude to jakési neskutečně naivní, sladké 

vyprávění o Františku, Hyacintě a Lucii, o kterých přece 

nemůžeme toho až tolik vědět? A čím nás tyto děti mohou 

nadchnout, kromě toho, že měly to štěstí vidět Matku Boží?  

A byl jsem překvapen. Uvědomil jsem si, že tyto děti, 

vzhledem k těžkému životu, který žily, byly na svůj věk 

mnohem dospělejší, než to vidíme u dětí dneška. Tvrdý život 

a zároveň hluboká víra, ve které vyrůstaly, z nich udělaly 

svědky, kteří obstáli i ve složité situaci, ve které se ocitli 

po zjevení. Ne, to není žádné pohádkové, naivní vyprávění, 

ale kniha o lidech z masa a kostí, zasazená do historických 

souvislostí a reality doby, opřená o mnohé prameny a 

svědectví.  

Podíváme se do jejich rodin, poznáme jejich povahy, uvidíme, jak zjevení zasáhlo do jejich životů a jak se 

potvrzovalo a naplňovalo. Hlavně ale poznáme, jak ovlivnilo jejich víru a pomohlo „zaostřit pohled“ na věčnost.  

I samotné zjevení Panny Marie dostává díky této knize jakési existenciální zakotvení. Přestává být něčím 

nadskutečným. Dotýká se konkrétních lidí. Kéž by se dotklo našich životů tak reálně, jak se dotklo životů těchto 

„pasáčků“!  

Vřele doporučuji. P. Slawomir 

 

 

 

JAN RYBÁŘ: DENÍK VENKOVSKÉHO FARÁŘE 
 

Názvy některých slavných knížek bývají tu a tam znovu použity či parafrázovány jinými spisovateli 

(známým příkladem jsou Havlovy Dopisy Olze odkazující na Čapkovy Listy Olze). Nedávno vydaná kniha 

rozhovorů Josefa Beránka s jezuitou Janem Rybářem, který sám sebe označuje jako venkovského faráře, zase 

směřuje naše čtenářské chuťové buňky ke stejnojmennému (a slavnému) románu G. Bernanose. Kněz Jan Rybář  - 

na rozdíl od francouzského knižního hrdiny – není však jen fiktivní literární postavou, ale člověkem z masa a kostí, 

pamětníkem dob válečných i komunismem poznamenaných, nejvíce však mužem „ovcemi vonícím“, jak označuje 

papež František kněze žijící se svými farníky.  Knížka nejprve sleduje cesty a zatáčky jeho životního putování – 

velmi zajímavý je popis pobytu v komunistickém vězení s lidmi jako byli Josef Zvěřina, Oto Mádr nebo třeba 

biskup Karel Otčenášek, jemuž kriminál vůbec nepřekážel v rozhodnutí vysvětit zde mladého jezuitu na kněze. 

Tajně vysvěcený otec Jan potom pracuje jako jeřábník, neustále ho sleduje StB, nic mu ale nezabrání vnímat osudy 

jak světských spolupracovníků, tak i spolubratří kněží, stejně jako akcenty probíhajícího koncilu. Rok 1968 mu 

umožní vycestovat a studovat teologii v zahraničí, po návratu zakouší roky normalizace jako farář…  
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Co se zdá být ale nejcennější? Jezuita Jan nemohl mít 

výstižnější příjmení: je skutečně rybář. Rybář, který slyšel a 

odpověděl na Ježíšovo pozvání; rybář namáhavě lovící ve vodách 

klidných i nebezpečných a především rybář naslouchající 

Mistrovi, jenž ho povolal. Navíc dění v sobě, kolem sebe i 

v církvi reflektuje a komentuje bez obvyklých frází, své 

teologické postřehy  

(např. o eucharistii) neformuluje složitě – naopak: vším řečeným 

se snaží přiblížit Krista jako toho, který objímá, hladí. Otevřeně 

také odpovídá na otázky života naší i světové církve, bez obalu se 

vyjadřuje k celibátu, k roli laiků v církvi, vítá a rozvíjí témata 

papeže Františka o milosrdenství.  

Postava kněze v knížce G. Bernanose si do svého deníku 

poznamenává: „Rčení ,ztratit víru´ – tak, jako se ztrácí peněženka 

nebo svazek klíčů – se mi ostatně vždycky zdálo trochu pošetilé… 

Víra se neztrácí, přestane prostě utvářet život, toť všecko.“   

Život venkovského faráře J. Rybář vírou voní a díky 

nakladatelství Vyšehrad a Karmelitánskému nakladatelství si i my 

můžeme přivonět, ochutnat a nechat se pozvat. Dobrého lidství se 

nedá přejíst - buďme za to vděčni nejen při čtení této knížky! 

Alena Havlíčková 
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Minulý měsíc jsem vám slíbil, že v tomto čísle 

dostanete obrázek s modlitbou k jubilejnímu roku 

Fatimy a také nějaké bližší informace o našich místních 

oslavách. Slib plním, i když ne všechno se podařilo 

zatím domluvit na sto procent, a informace proto 

nebudou ještě úplné.  

Začnu u záležitostí, která s tím zdánlivě nemá žádné spojení. A přece jen má. V posledních měsících se 

opravovala kaple na našem farním středisku. Vymalovalo se, ale také byla udělána nová elektrická instalace, nové 

parapety a přibyla i nová lampa u svatostánku, kterou je možná zapálit během adorace namísto svíce, která hodně 

čoudila. Pokud jde o vybavení a výzdobu, ke změnám nedošlo. Jsem ale rád, že je tam po mnoha letech opět čisto a 

svěže. Za všechny opravy děkuji našim středečním brigádníkům, kteří opravy provedli. Pán Bůh zaplať.  

Když jsme však vraceli na svá místa vybavení kaple, vrátili jsme na obvyklé místo i sochu Panny Marie 

Fatimské, která tam dlouho stávala. Napadlo mě, že v tomto roce bychom mohli sochu využít nejen v malé 

střediskové kapli. Tím víc, že její historie je velmi zajímavá -  v šumperské farní kronice jsem našel z roku 1990 

tento zápis:  

„V květnu r. 1987, kdy se slavilo 70. výročí prvního zjevení Panny Marie, Královny svatého růžence 

ve Fatimě, se z onoho místa vydala na cestu socha této velké Poutnice, která byla určena pro farní kostel 

v Šumperku. Na švýcarsko-rakouských hranicích ji převzali naši rakouští přátelé a dopravili ji do Vídně. 

Prostřednictvím českého salesiána P. Blažeje Müllera uhradila rakouská biskupská konference finanční výdaje. 

Do Šumperka se dostala socha 13. ledna 1988 ve vší tichosti. Přestože se jí nedostalo slavnostního uvítání, jako 

všude jinde ve světě, přece i zde působí ve skrytosti a poskytuje svou mocnou přímluvou pomoc všem, kdo Ji o to 

prosí. Škoda, že se Jí ještě nedostalo vhodného a trvalého umístění, jak by si toho zasluhovala. Jistě se i Ona 

přimlouvala za náš národ v oněch kritických listopadových dnech roku 1989, jako už tolikrát v dějinách. Proto je 

nyní na nás, abychom Jí i ve svobodné vlasti prokázali vděčnost a upravili Jí důstojné stanoviště.“ 

V dnešní době dovézt z Fatimy sochu Panny Marie není žádné umění. Ale tenkrát… Už jsme možná stihli 

zapomenout na doby, kdy obyčejný růženec nalezený v kapse na státních hranicích způsoboval velké problémy. 

Dovézt proto tehdy metr vysokou sochu byl opravdu kumšt… 

Vím, že se mnozí rádi modlí u této sochy raději v kapli na středisku, v teple a v tichu. A natrvalo zůstane 

jistě právě tam. Přece jen jsem se ale rozhodl, že ji pro tento rok přemístíme do našeho kostela a postavíme 

do blízkosti obětního stolu. Kvůli probíhajícím opravám se všechno přemístilo a vlastně teď v kostele nemáme 

žádnou sochu Panny Marie. Letošní jubileum je proto tou nejlepší příležitostí, aby fatimská Panna Marie byla 

s námi při bohoslužbách alespoň nějakou dobu.   

Navíc právě tato „naše“ socha bude ve výroční dny zjevení – čili 13. dne každého měsíce od května 

do října – putovat po našem děkanátu. Máme právě šest farností, kde sídlí natrvalo kněz, a v těchto kostelích se 

postupně bude po šest měsíců soustřeďovat na fatimských pobožnostech náš děkanát. Podrobnosti sdělím později, 

musíte ještě trpělivě počkat. Je třeba vše dobře připravit, domluvit, pozvat kazatele atd. Takové jsou však naše 

děkanátní plány na tento rok. 13. května začne vše u nás v Šumperku. Pokud si některá farnost připraví svůj 

„fatimský den“ (třeba o pouti), určitě půjde domluvit i „půjčení“ sochy do těchto míst.  

Připravuje se také pouť přímo do Fatimy. Bohužel i její příprava není ještě ve fázi natolik pokročilé, aby ji 

bylo možné zveřejnit.  

Prozatím dostáváte obrázek s modlitbou a bylo by dobré, kdybychom se ji naučili modlit denně a také víc 

pamatovat na modlitbu růžence. Zvláště modlitba za mír, která tam je také, se zdá být nadmíru aktuální. 

Na obrázku jsou také velmi stručné informace o oslavách na jiných místech a odkazy na internet, kde najdete 

informace v úplném rozsahu. Kdo neumí s internetem, může využit větší letáčky, které leží v kostele u novin. Kéž 

nám tento obrázek pomůže denně obrátit naši mysl k Panně Marii a skrze ni k Ježíši! 

Chtěl bych vás také s předstihem pozvat na postní duchovní obnovu. Bude se konat sice až v březnu, ale 

hned na začátku měsíce, a proto mi připadá dobré zmínit se už teď, ať si na ni můžete rezervovat čas. Povede ji 

letos P. Jan Linhart, kterého si možná někteří pamatujete, protože delší dobu pracoval jako spirituál 
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bohosloveckého konviktu v Olomouci a v roce 2010 byl u nás týden „na misiích“ spolu se svými studenty. Tenkrát 

s nimi přijel i náš dnešní kaplan - P. Vilém. Dnes je P. Jan farářem ve Skutči v královehradecké diecézi a také 

spirituálem tamějšího církevního gymnázia. Na podzim minulého roku jsem se zúčastnil kněžských exercicii, které 

vedl, a velmi mě oslovil. Hned jsem ho proto pozval k nám – a vyšlo to. Jsem rád, že bude s námi a vás srdečně zvu 

v co největším počtu, samozřejmě nejen šumperské. Domluvte se a dojeďte i z okolí.  

  

S časopisem dostáváte ještě jednou přílohu: rozpis pravidelných bohoslužeb ve všech kostelech a kaplích 

našeho děkanátu. Už nějakou dobu totiž není rozpis dostupný na různých místech aktuální. Navíc vznikl projekt 

„Bohoslužby ČBK“. Od listopadu minulého roku mají na velmi používaných internetových stránkách 

www.mapy.cz všechny římskokatolické kostely, kde jsou sloužený mše svaté, odkazy na bohoslužby a kontakty. I 

tam ale často informace neodpovídají skutečnosti. Proto jsme vytvořili aktualizovaný seznam, který také předáme 

na zodpovědná místa, aby mohl být aktualizován i na internetu. Musím vám ale říct, že nebylo jednoduché udělat to 

srozumitelně a zohlednit přitom velké množství variant, posunů a střídání bohoslužeb během roku. Snad se 

podařilo nachystat vše přehledně a hlavně neudělat chybu. Vy dostáváte rozpis na zvláštním papíře, aby nezapadl s 

časopisem, ale abyste si jej mohli schovat a mít vždy po ruce. A taky využít… 

Všechny moc zdravím. P. Slawomir 

 

 

 

 SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

3. KAPITOLA  

Na své rodiče si vzpomínám jen mlhavě. Byly mi čtyři roky, když otce zabili. Matka zemřela krátce po něm. 

Mnohé z toho, co jsem se o nich dozvěděl, mi řekl otcův bývalý dobrý přítel.  

Otec se narodil v Povolží. Když mého děda poslali do vyhnanství, musel můj otec odejít s ním. Žil ve 

státním dětském domově a chodil do nedaleké školy. Už v mládí se stal zaníceným komunistou. A protože otce měl 

v pracovním táboře, musel v první řadě „napravit svou pověst, osvobodit se od zlé nákazy rodinných pout“. A tak 

vlastního otce zapřel.  

Dobře si vzpomínám, že jsem měl otce velmi rád. Večer obyčejně přicházel do mého pokoje a políbil mě na 

dobrou noc. Dodnes vidím před sebou jeho pronikavé černé oči a cítím na tváři dlouhé nakroucené vousy, které mě 

vždy šimraly. Také se pamatuji, že se rád napil. Když přišel domů, posadil se ke stolu s lahví vodky. Často býval na 

delší dobu mimo domov, protože sloužil v armádě. Ale když byl doma, často jsme spolu řádili. Nikdy nezapomenu, 

jak mě učil tancovat. Když se mi to dařilo, dostal jsem za odměnu pohár vodky. Vypil jsem ji a tancoval dál. Brzy 

se otec zpil do němoty a svalil se na postel. A tehdy jsem otevřel jeho skříň, oblékl si kabát od jeho uniformy a 

mašíroval po světnici. Vyznamenání zvonila při každém pohybu. Jinak se na otce pamatuji jen velmi mlhavě.  

S matkou jsem byl v užším kontaktu. Jmenovala se Anisja. Pocházela z velice chudobné rodiny, někteří její 

příbuzní byli věřící. Pečlivě se o ně starala. Ale jinak si už moc nepamatuji.  

Měl jsem dva bratry. Na Vladimíra si pamatuji dobře. Byl o několik let starší než já. Protože jsme bydleli na 

vojenské základně v Novosibirsku, odešel do školy ve městě. Během prázdnin, které trávil doma, jsme společně 

prožili mnohá dobrodružství. Vladimír byl silný a velmi jsem ho obdivoval. Naposledy jsem ho viděl, když jednou 

večer přišel ke mně. Ležel jsem už v posteli. Řekl mi, že jednou budu také velký a silný chlapec. Potom mě objal, 

řekl „na shledanou“ a odešel – z mého pokoje i z mého života. Od té doby jsem ho už nikdy nespatřil. Zmizel beze 

stopy.  

Už jako sedmnáctiletý posluchač leningradské Námořní akademie jsem navštívil Novosibirsk. Jeden můj 

starší přítel se mě zeptal: „Sergeji, chtěl by ses dozvědět něco víc o svém otci, matce a bratřích?“  

„Samozřejmě.“  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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„Tak jdi na vojenskou základnu a vyhledej podplukovníka Dobrinského. Znal tvého otce a určitě ti řekne 

hodně věcí, které tě budou zajímat.“ Věděl jsem pouze to, že otce zastřelili a matka zemřela o několik měsíců 

později. Neznal jsem však žádné podrobnosti. Hořel jsem zvědavostí dozvědět se víc. Když mi bylo třináct let, 

doslechl jsem se, že Vladimír žije v pracovním táboře v Kazachstánu. Napsal jsem tam a prosil o pomoc při 

hledání. Za nějaký čas jsem dostal odpověď, že jeho jméno není nikde zaregistrováno a že mého bratra nikdo 

nezná.  

Později jsem to zkusil ještě jednou. Prostřednictvím vysokého komunistického důstojníka jsem se písemně 

obrátil na Nejvyšší sovět SSSR v Moskvě se stejnou prosbou. Ale ani tady jsem se nic nedozvěděl. Zmizel beze 

stopy. Buď ho potkal stejný osud jako našeho otce nebo žije zapomenutý v nějakém pracovním táboře. Ale nikdy 

jsem se nevzdal naděje, že ho ještě uvidím.  

Od svých čtyř let jsem žil v rodině našich přátel a jako šestiletý jsem se dostal do státního dětského domova. 

Od nejútlejšího dětství mi chyběla starostlivá péče a láska rodičů. Ráno mi nikdo neřekl: „Hezky se nasnídej a ve 

škole dávej dobrý pozor!“ Tyto obyčejné věty znamenají pro každé dítě nesmírně mnoho. Já jsem nic takového 

nikdy nepoznal ani nezažil. Proto ve mně zůstalo pusto a prázdno A dost možná, že tato mezera byla pro celý můj 

další život rozhodující. Když jsem se tedy dozvěděl o podplukovníkovi Dobrinském, od něhož jsem mohl získat 

nějaké informace o svých rodičích, neváhal jsem ani chvíli a okamžitě jsem ho vyhledal. Nedočkavě jsem zaklepal 

na dveře jeho bytu a hned, jakmile se otevřely, jsem se představil: „Jsem syn Nikolaje Ivanoviče Dakova.“  

Nejprve se na mě překvapeně podíval. Potom se přátelsky usmál a řekl: „Ano, znám tě. A na tvého otce si 

velmi dobře vzpomínám. Pojď dál!“  

Představil mě své ženě, která mě královsky pohostila. Potom jsme při vodce vyprávěli. Dobrinskij si pořádně 

přihýbal, byl stále upovídanější a nakonec už nebyl schopen udržet jazyk na uzdě. A tak jsem se dověděl o svém 

otci některé věci, o nichž jsem neměl nejmenší tušení.  

„Samozřejmě, že se na něj pamatuji. Tvůj otec byl velice zajímavý a schopný člověk. Chtěl odčinit chyby 

tvého dědečka, a proto se stal vojákem komunistické armády. Přestože neměl žádné vzdělání, byl tak schopný, že 

to dotáhl velmi daleko. Zúčastnil se mnoha vojenských výprav a neustále riskoval život pro komunistickou stranu, 

zejména v Turkestánu. Vedl tam brigádu, která potlačila nejednu vzpouru. Když vypukla finská válka, dobrovolně 

se přihlásil jako první na frontu. Velel brigádě a bojoval hrdinsky.“  

Seděl jsem a poslouchal bez dechu. Byla s námi také podplukovníkova žena. Neustále dolévala manželovi 

vodku.  

„Když vypukla druhá světová válka, tvůj otec nesměl v armádě chybět. Velel tankové brigádě pod vedením 

generála Rokosovského. Sloužil velmi oddaně a obětavě a obdržel mnohá vyznamenání. Po válce jsme byli dobří 

přátelé. Oba nás poslali sem, na tuto základnu. Když jsem sem s tvým otcem přišel, nebylo tu vůbec nic. Dostali 

jsme rozkaz vybudovat základnu a tankové a dělostřelecké cvičiště. Měl jsem o stupeň nižší hodnost než tvůj otec a 

byl jsem jeho asistentem. Pracoval velmi těžce a všechno, co tu vidíš, je jeho dílem. I když jsem mu pomáhal radou 

a pracoval s ním, je to především jeho zásluha. Tvůj otec nebyl jenom dobrý voják, ale i dobrý organizátor a 

politický aktivista. Stoprocentně podporoval Stalina.“  

„A co se stalo potom, když se k moci dostal Chruščov?“ zeptal jsem se. „No ano, potom přišly těžkosti. 

Jednou v noci, měl jsem zrovna službu, zastavilo venku auto a vystoupilo z něho několik mužů. Ptali se na tvého 

otce. Řekl jsem jim, že je doma. Ráno mě měl vystřídat, ale vůbec se neobjevil. Poslal jsem pro někoho do jeho 

bytu, aby zjistil, co se stalo, ale nebyl tam. V noci ho odvezli. Určitě bys rád věděl proč. Tak tedy Sergeji: 

Chruščov přebral moc po Stalinovi a ve vedení strany se začaly svádět velké boje. Všechno se nedalo změnit 

najednou, ale pomalu, krok za krokem. Aby Chruščov upevnil vlastní moc, dal odstranit všechny vysoké 

důstojníky, o kterých věděl, že podporovali Stalina. Muselo se to samozřejmě provádět tajně a postupně, aby se 

nevyvolalo vzbouření. Proto tvého otce odvezli v noci. Znal jsem jen velice málo lidí, kteří sloužili komunismu tak 

oddaně jako on. Ale byl odstraněn jako mnozí jiní. Za dva dny se objevil na základně neznámý muž a představil se 

jako náš nový šéf.  
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‘Dakov byl lump,’ řekl. ‘Zavřeli ho.’ A to byla poslední slova, která jsem o tvém otci slyšel. Zmizel beze 

stopy. Rozumíš, Sergeji?“  

Rozuměl jsem. Ale rozuměl jsem opravdu? Podplukovník ještě řekl, že kdyby byli mého otce neodrovnali, 

byl by dnes už generálem. Pro Chruščova byl velmi silnou osobností, a proto musel zemřít. Aby upevnil vlastní 

moc, dal odstranit člověka, který po celý život ze všech sil sloužil komunismu.  

Dobrinskij pokračoval: „Když otec zmizel, zřítil se tvé matce celý svět. Myslím, že zemřela o čtyři měsíce 

později. Žalem jí puklo srdce. Nechtěla žít dál. Když zemřela, ztratil ses nám i ty. Nevím, co se s tebou od té doby 

dělo. Kdybych tě byl býval našel, pomohl bych ti. Sergeji, co jsi vlastně dělal po smrti svých rodičů?“ 

 

4. KAPITOLA  

Na události, které se odehrály několik měsíců po smrti otce a matky, si vzpomínám s velkou bolestí. Byly mi 

teprve čtyři roky, když jsem zjistil, že se otec domů již nikdy nevrátí.  

„Mami,“ ptal jsem se, „kde je táta? Proč nepřijde? Proč mi nedá na dobrou noc pusu?“   

Matka se buď obrátila, anebo se rozplakala, ale neodpověděla mi. A já, přestože jsem byl malý, jsem 

pochopil, že se muselo stát něco strašného, když je matka neustále smutná. Její zdravotní stav se neustále 

zhoršoval. Nakonec musela ulehnout a nemohla se postarat ani o sebe, ani o mě. Když jsem ji viděl naposledy, byla 

už velmi nemocná. A jednou mi jistá známá paní naší rodiny řekla: „Sergeji, už nemáš maminku. Vezmeme si tě k 

sobě.“  

Zpočátku jsem nic nechápal. Domníval jsem se, že jen musím trpělivě čekat. Nemohla přece odejít jen tak, 

bez rozloučení, navždy a nechat mě samotného! Byl jsem přesvědčený, že se brzy vrátí a všechno bude zase v 

pořádku.  

Paní, která si mě odvedla, se jmenovala Kolmakovová. Její manžel byl profesor, vědec a pedagog a požíval v 

Rusku velkou úctu a uznání. Oba byli velice milí a měl jsem je rád. Měli dva syny, z nichž jeden se jmenoval 

Andrej. Paní Kolmakovová chtěla, abych začal žít úplně jinak. Oba byli s manželem velice vzdělaní a ona mě ze 

začátku povzbuzovala, abych se co nejvíc učil, a sama mi pomáhala se čtením a matematikou.  

Pan profesor byl také velmi dobrosrdečný a obdivuhodně moudrý člověk. Stal se členem Sovětské akademie 

věd. Přestože byl zaneprázdněný a měl dva vlastní syny, dokázal si vždycky najít trochu času i pro mne. Oblíbil 

jsem si ho jako vlastního otce.  

Paní Kolmakovová byla drobná, plná lásky a mateřské starostlivosti a byla rozhodnuta mě adoptovat. Dva 

roky jsme žili krásně a spokojeně, až na jednu výjimku. Byl jí Andrej.  

Už tehdy jsem chápal, že s ním není něco v pořádku. Později jsem se dověděl, že trpěl nějakými psychickými 

poruchami. Byl starší než já a na svůj věk nepřiměřeně silný a vyspělý. Jeho chování vůči mně mi nahánělo hrůzu a 

děs.  

Jednou když jsem byl právě ve vaně, vstoupuil Andrej do koupelny. „Běž pryč,“ řekl jsem mu. „Nemáš tu co 

pohledávat. Až budu hotový, tak přijď!“ Ale Andrej se na mě pronikavě zahleděl a divně se usmíval. Vycítil jsem 

nebezpečí a zmocnil se mě ukrutný strach. Najednou po mě skočil a vší silou mi ponořil obličej pod vodu. Bránil 

jsem se. Bil jsem okolo sebe divoce rukama a lapal po dechu. Najednou mi svitlo, že mě chce utopit. Chtěl jsem 

křičet o pomoc, ale pusu jsem měl plnou vody. Bránil jsem se ze všech sil, ale Andrej byl mnohem silnější než já. 

V největším zoufalství se mi nakonec podařilo vyprostit se a vyskočit z vany. S křikem a pláčem jsem vyletěl z 

koupelny a hledal paní Kolmakovovou nebo jejího manžela. Ale nikdo nebyl doma. Andrej, polekaný křikem, utekl 

ze strachu před rodiči do zahrady. Jelikož to nebyl první případ šikany ze strany Andreje, pochopil jsem, přestože 

mi bylo teprve šest roků, že je pro mě krajně nebezpečné žít s ním pod jednou střechou. Rozhodl jsem se, že uteču. 

Vběhl jsem zpátky do svého pokoje, sebral pár věcí, které nebyly příliš těžké, nacpal je do papírové tašky a od 

Kolmakovových jsem utekl. Andrej mi naháněl takovou hrůzu, že jsem se rozhodl už nikdy do tohoto domu 

nevkročit.  

Ocitl jsem se na ulici, opuštěný sirotek bez domova, bez jídla. Mým jediným majetkem bylo oblečení, které 

jsem měl na sobě. Bloudil jsem ulicemi Novosibirska, sám, hladový, vystrašený. Neměl jsem nejmenší tušení, co 
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budu dělat dál. Věděl jsem, že si musím obstarat dvě věci: jídlo a nějaké místo na spaní. Musím se naučit žít sám v 

tomto obrovském městě, odkázaný jenom sám na sebe. Ale brzy jsem zjistil, že to není vůbec nic lehkého.  

Byl právě srpen, takže jsem si nemusel dělat starosti s teplým oblečením. Ale má situace byla i tak zoufalá. 

Co budu dělat? Kam půjdu? Bloudil jsem ulicemi a přemýšlel. Všechno se mi zdálo obrovské a cizí. Novosibirsk 

má dva milióny obyvatel a je nazýván sibiřskou křižovatkou. Ani jsem nevěděl, jak jsem se ocitl před budovou 

hlavního nádraží. Masy lidí nepřetržitě proudily sem a tam. Každou hodinu odjížděly vlaky do Vladivostoku, na 

Dálný východ, do Taškentu, do jižní Asie a na západ do evropského Ruska. Člověk tady mohl pozorovat lidi 

nejrůznějších národností a slyšet nejrozmanitější cizí jazyky.  

Pro šestiletého chlapce, který byl poprvé pryč z domu, to byl vzrušující zážitek. Celý zkoprnělý jsem do sebe 

vstřebával všechny dojmy. „Tohle potřebuju,“ pomyslel jsem si a rozhlížel se po obrovské nádražní budově. V 

čekárně stály řady lavic. Určitě tu najdu nějaký tmavý koutek, kde bych mohl nepozorovaně přespat. V tom chaosu 

si těžko někdo všimne malého chlapce spícího pod lavicí. Cítil jsem se tu bezpečně. Tady mě nikdo nenajde a 

neodvede zpátky ke Kolmakovovým.  

Když jsem vyřešil problém spaní, mohl jsem přemýšlet o jídle. Nebylo to jednoduché. V kapse jsem měl 

pouze pár mincí a hlad byl velký. Zmrzlinový stánek mě přímo magicky přitahoval. Nemohl jsem odolat. Zmrzlina 

byla výborná, ale tak malá, že jsem ji snědl raz dva. Hlad jsem měl stále. Vylovil jsem zbytek peněz a dal si ještě 

jednu porci.  

Něco mi říkalo, abych si nechal poslední peníze na horší časy. Ale šestiletý chlapec není schopen myslet na 

budoucnost. Dal jsem si ještě poslední zmrzlinu a potom se bezstarostně potuloval ulicemi. V kapse mi zbyla jediná 

mince, za kterou jsem už nemohl koupit vůbec nic.  

Když jsem přecházel okolo stánků s koláči, sladkostmi a nejrůznějšími potravinami, sbíhaly se mi sliny. 

Nejraději bych si vzal od každého něco. Ale musel jsem se jen dívat a to ještě víc dráždilo můj prázdný žaludek.  

Jeden stánek s voňavými koláči mě nesmírně přitahoval. Uvnitř prodávala hrozivě vyhlížející asi stokilová 

žena a se zachmuřeným pohledem hlídala zboží. Připomínala mi obra chrlícího oheň. S tou si raději nebudu nic 

začínat, pomyslel jsem si.  

Za chvilku mou pozornost upoutal stánek s ovocem. Prodavač také nevypadal přátelsky. „Co tu chceš?“ 

zavrčel. „Chceš něco koupit? … Ne? Tak zmiz!“ Šel jsem pomalu zpátky a přemýšlel. Původně jsem chtěl 

prodavače poprosit o trochu jídla – z každého stánku něco. Ale jak jsem teď zjistil, nic takového nepřicházelo v 

úvahu. Něco jsem však podniknout musel. Hlad byl stále trýznivější. Musím to nějak zkusit. Ale jak? Vymyslet 

nějakou srdceryvnou historii? Stále jsem neměl odvahu. Vtom jsem si vzpomněl, že mám v kapse poslední minci. 

Dostal jsem nápad. Vrátil jsem se ke stánku s pšeničnými koláči. Zpozoroval jsem, že prodavačka stojí na malé 

kovové plošce ve tvaru čtverce. Přišel jsem blíž a s nevinným výrazem upustil minci na kov. Halasně zařinčela a 

odkutálela se dál.  

Prodavačka zbystřila pozornost. Pak si pomyslela, že jí asi vypadl peníz z pokladny a začala ho hledat po 

zemi. Na to jsem čekal. Nabral jsem hrst koláčů a rychle pryč! Za sebou jsem slyšel rozčilený křik: „Chyťte ho, 

zloděje! Chyťte ho!“, ale ztratil jsem se v davu. Sedl jsem si na zem a v bezpečné vzdálenosti od stánku pojedl. 

Cpal jsem se, dokud mi nezbyly poslední dva koláče. Ty jsem si nechal na později. Pak jsem si lehl na nádraží pod 

lavici a spokojeně usnul. To byl můj první den ve velkém městě.  

Takhle jsem se protloukal deset dní. Žil a přežíval jsem díky vlastnímu chytráctví a každý den pravidelně 

začínal hledáním snídaně. Desátého dne jsem šel opět „nakupovat“. V jednom stánku s ovocem jsem se pokoušel 

poplést prodavačku soustředěným pohledem dozadu za ni. Ve chvíli, kdy už jsem otvíral ústa a chtěl něco říci, 

nečekaně vykřikla: „Tak ty seš tu znova?! Počkej, teď mi neutečeš, všiváku!“ Jako na potvoru jsem si vybral 

stánek, kde už jsem před třemi dny něco ukradl. Prodavačka mě poznala. Vzal jsem nohy na ramena. Žena běžela 

za mnou, neustále nadávala a křičela. Běžel jsem, běžel, dokud jsem s uspokojením nezjistil, že vzdálenost se mezi 

námi zvětšuje.  

Vtom jsem narazil do něčeho pevného. „Hej,“ ozval se mužský hlas. „Kam tak spěcháš?“ Policajt! Zrovna 

on! Konec života na nádraží! Ale těch deset dní nebylo zbytečných. Osvojil jsem si hodně z umění přežít. Později 

se mi to nesmírně hodilo.  

Policajt mě přivedl na nejbližší stanici:  
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„No tak, malý, řekni, odkud jsi? Jak se jmenuješ?“  

Ale to jsem právě prozradit nechtěl. Určitě by mě dovedli zpátky ke Kolmakovovým. Byl jsem přesvědčený, 

že by se Andrej znova pokusil mě zabít. A tak jsem mlčel jako hrob.  

„Kde máš rodiče?“ ptal se policajt.  

„Zemřeli.“  

„Jak se jmenuješ?“  

Nejdřív jsem mu nechtěl říci vůbec nic, ale když se na mě obořil, bojácně jsem odpověděl: „Sergej.“  

„A příjmení?“  

„Jmenuji se Sergej. Nemám rodiče. Oba zemřeli.“  

Rozhodl jsem se, že víc ze mne nedostane. Policajt rezignoval. Zavolal kolegu a ptal se ho: „Co s ním 

uděláme? Nechce nic říct, mele pořád dokola, že je sirotek.“  

„Tak ho pošleme do sirotčince,“ odpověděl druhý.  

Za několik hodin zastavilo před stanicí auto a odvezlo mě do dětského domova číslo jedna. Tam na nás 

čekala korpulentní dáma a hned se mě příkrým hlasem zeptala: „Jak se jmenuješ?“  

„Sergej.“  

Víc nenaléhala. Přečetla papíry, které mi vystavili na policejní stanici, a řekla: „Jak vidím, moc toho 

nenamluvíš. Ale to si už vezmeme na starost my.“  

Se mnou nepočítejte, pomyslel jsem si. Nikdo mě nesmí poslat zpátky ke Kolmakovovým, aby mě Andrej 

zabil. Byl jsem si jistý, že i kdybych jim prozradil své obavy, stejně by mi to nepomohlo. Určitě by mi nevěřili.  

„Pověz mi aspoň, kolik je ti let,“ řekla.  

Netušil jsem past, a proto jsem klidně odpověděl: „Osm.“  

Samozřejmě jsem lhal. Byl jsem na svůj věk vyspělý, a tak jsem si myslel, že mi uvěří a že pro ně bude ještě 

těžší zjistit moji totožnost. „Kam jsi chodil do školy?“ zeptala se mě ta žena. Běda! Past sklapla.  

„Nevím,“ odpověděl jsem.  

„V pořádku. Vyzkouším si tě a uvidíme, jaké máš vědomosti.“  

Podle výsledků testu jsem toho znal moc málo na to, abych mohl jít rovnou do druhé třídy, ale na druhé 

straně hodně, než aby vyšlo najevo, že jsem do školy ještě nikdy nechodil. Řekli mi, že budu opakovat první třídu. 

Opakovat! Smál jsem se v duchu. V Rusku začíná školní docházka po dovršení sedmi let a mně bylo teprve šest! 

To, co jsem znal, mě naučila paní Kolmakovová, která se mnou četla, psala a počítala. A dělala to opravdu dobře, 

věděl jsem víc, než se vyžadovalo v první třídě. Tak jsem šel „ještě jednou“ do první třídy. Škola byla nedaleko 

domova. K mému velkému údivu se mi dařilo. Brzy jsem byl nejlepší z celé třídy a učení mi nepůsobilo nejmenší 

potíže. Život se mi zdál krásný.  

Ale pohoda se brzy rozplynula. Manželé Kolmakovovi mě neustále hledali a obrátili se i na policii. Tam je 

odkázali na zdejší dětský domov. Jednoho dne si mě ředitelka zavolala a řekla mi:  

„Tak, pane Chytráku, už víme, kdo jsi.“  

Srdce se mi zastavilo leknutím. Začal jsem zoufale prosit:  

„Prosím vás, jenom mě neposílejte zpátky! Neposílejte mě zpátky!“ „No, uvidíme. Ještě se o tom poradíme s 

jinými lidmi, i když myslím, že tu zůstaneš. Je ti ale pouze šest roků, a proto nemůžeš chodit do školy!“  

„Ale vždyť mi to jde dobře,“ protestoval jsem.  

„To nevadí. Podle směrnic ještě nemůžeš chodit do školy a basta!“  

Ale směl jsem zůstat v domově. Na jedné straně bych se rád ke Kolmakovovým vrátil, ale strach z Andreje 

byl silnější.  

Prvního března 1957 jsem oslavil sedmé narozeniny. Byl to můj velký den. Konečně jsem mohl chodit do 

školy! Při zápisu nám učitel řekl: „Všechny děti od první třídy do třetí třídy musí být jiskřičkami.“ Tato slova jsem 

slyšel poprvé v životě. Učitelka nám vysvětlila, že se jedná o komunistickou organizaci pro děti prvních tří tříd.  

„Teď už nepatříte rodičům, ale komunistickému státu.“  

Jelikož jsem rodiče stejně neměl, bylo mi úplně jedno, komu patřím. Učitelka nám ještě řekla, že jiskřičky 

jsou vnuci Lenina.  
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Lenin? Kdo to je? Už jsem to jméno zaslechl, ale nic jsem o něm nevěděl. „Lenin je největší člověk, jaký 

kdy na naší zemi chodil a žil. A nejen žil, ale on žije a bude žít stále!“ řekla. „Kdo z vás chce být vnukem Lenina, 

chodit na výlety a účastnit se mnoha jiných zajímavých akcí?“  

Nadšeně jsem zvedl ruku spolu s ostatními. Já – a Leninův vnuk! Fantastické, pomyslel jsem si.  

Od svých šesti až do devíti let jsem žil v dětském domově č. 1 v Novosibirsku. Spřátelil jsem se s mnoha 

dětmi. Vždycky jsem si myslel, že náš domov je jen pro sirotky, jako jsem byl já. Ale jednou jsem se setkal s 

chlapcem, který velmi plakal a ptal se: „Proč tu musím být? Vždyť já mám tatínka i maminku, proč s nimi nemůžu 

být doma?“ Poprvé jsem zjistil, že všechny děti v domově nejsou sirotky. Až později jsem se dozvěděl, že tyto 

domovy byly především pro děti, které rodičům odebral stát. Prohlásili je za „neschopné“ správné výchovy pro 

jejich náboženské přesvědčení.  

Snažil jsem se chlapce utěšit, ale neuměl jsem mu odpovědět na otázku, proč nemůže být u svých rodičů, 

kteří bydleli nedaleko odtud. Sám jsem tomu nerozuměl. Později mi moc chyběla mateřská láska i tatínkovy 

polibky na dobrou noc a v těchto chvílích jsem si vždycky vzpomněl na tohoto chlapce a marně se sám sebe ptal, 

proč nesměl být doma se svými rodiči. Kdybych já rodiče měl, jednoduše bych odsud utekl. Proč on to neudělá?  

pokračování příště 
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