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Bratři a sestry.  

Nastal čas prázdnin. Čas, 

na který se těší školáci, studenti, 

učitelé, babičky, dědečkové, kněží a občas i rodičové. Čas, 

který slouží k odpočinku. Celý rok školáci a studenti sbírají 

informace, aby se stali moudrými. V některých školách na ně 

shlíží J. A. Komenský s citátem: „Uč se dítě moudrým býti“. 

Na žádné školní nástěnce jsem ale neobjevil to, co jsem 

pochopil až jako „poškolák“, tedy člověk, který už má školu 

za sebou, že Moudrost je dokonalé poznání, které nelze získat 

na škole ani univerzitě.  

Židovský Talmud uvádí: „Kdo je moudrý? Kdo se 

u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? Kdo se umí ovládat. 

Kdo je bohatý? Kdo je spokojen se svým osudem.“ 

Podobně mě oslovilo originální přání: „Ať Ti Bůh dá 

vyrovnanost, aby ses smířil s věcmi, které nezměníš, odvahu 

změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abys je od sebe 

rozeznal.“  

Takové informace mně ve škole neříkali ani jsem je 

neviděl na nástěnce.  Samozřejmě, že tím nechci sběr informací 

ve škole a jejich aplikaci nějak shazovat, jen chci říci, že učit se 

musí člověk celý život a také o prázdninách a jenom sběr 

informací k tomu nestačí. Kamarád se mi pochlubil novou 

„fleškou“, kolik pojme informací. (Pro starší čtenáře: fleška je 

lidový výraz pro miniaturní datové médium, nikoliv lidový 

výraz pro obal na nápoje zpravidla alkoholické.) A tak jsem si 

to srovnal se semínkem, jak jsme o něm slyšeli nedávno 

v nedělním evangeliu. V semínku je obrovské množství 

informací předávaných v Boží přírodě po tisíce let. Stačí ho 

zasadit. Ale zkuste zasadit flešku.  

Úžas a pokora jsou dcery Moudrosti, tak jako 

zapomnětlivost je matka turistiky. Pravou matkou Moudrosti je 

víra. To si zvláště připomeneme o sv. Cyrilu a Metoději. Svatý 

Cyril sám napsal ve své předmluvě Písma svatého: 

„Slyšte nyní svým rozumem,  

slyšte, všechen lide slovanský,  

slyšte Slovo, přišlo od Boha,  

slovo krmící lidské duše,  

slovo posilující srdce i rozum, 

slovo toto, připravující k poznání Boha. 

Národové, kteří nemáte rádi nepřítele  

a hodláte zápolit s ním mocně,  

otevřete pozorně dveře rozumu, 

když jste přijali nyní zbraň tvrdou,  

kterou kovají knihy Hospodinovy,  

hlavu ďáblovu mocně potírající.  

Neboť kdo přijme knihy tyto - 

Moudrost-Kristus jimi mluví 

a vaše duše posiluje.“ 

Tak nezapomeňte o prázdninách nahlédnout 

do pokladnice moudrosti v přírodě a také v Písmu svatém.  

P. Milan Palkovič 

 

 

1. červenec 13. neděle v mezidobí 

3. červenec svátek sv. Tomáše, apoštola 

4. červenec sv. Prokopa, opata 

5. červenec slavnost sv. Cyrila, mnicha,  

a Metoděje, biskupa 

6. červenec sv. Marie Goretti, panny a 

  mučednice 

7. červenec sobotní památka Panny Marie  

8. červenec 14. neděle v mezidobí 

9. červenec sv. Augustina  Žao Ronga, 

  kněze a jeho druhů, mučedníků 

11. červenec svátek sv. Benedikta, opata, 

  patrona Evropy 

13. červenec sv. Jindřicha 

14. červenec bl. Hroznaty, mučedníka 

15. červenec 15. neděle v mezidobí 

16. červenec Panny Marie Karmelské 

17. červenec bl. Česlava a sv. Hyacinta, 

  kněží 

20. červenec sv. Apolináře, biskupa 

  a mučedníka 

21. červenec sv. Vavřince z Brindisi, kněze 

  a učitele církve 

22. červenec 16. neděle v mezidobí 

23. červenec svátek sv. Brigity, řeholnice, 

  patronky Evropy 

24. červenec sv. Šarbela Makhlůfa, kněze 

25. červenec svátek sv. Jakuba, apoštola 

26. červenec památka sv. Jáchyma a Anny, 

  rodičů Panny Marie 

27. červenec památka sv. Gorazda a druhů 

28. červenec sobotní památka Panny Marie  

29. červenec 17. neděle v mezidobí 

30. července sv. Petra Chryzologa, biskupa 

  a učitele církve 

31. červenec památka sv. Ignáce z Loyoly, 

  kněze 

1. srpen  památka sv. Alfonse z Liguori, 

  biskupa a učitele církve 

2. srpen  sv. Eusibia z Vercelli, biskupa 

4. srpen  památka sv. Jana Marie 

  Vianneye, kněze 

5. srpen 18. neděle v mezidobí 

6. srpen  svátek Proměnění Páně 

7. srpen  sv. Sixta II., papeže a druhů, 

  mučedníků 

8. srpen  památka sv. Dominika, kněze 
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9. srpen  svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,  

  panny a mučednice, patronky Evropy 

10. srpen svátek sv. Vavřince, mučedníka 

11. srpen památka sv. Kláry, panny 

12. srpen 19. neděle v mezidobí 

13. srpen sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta,  

  kněze, mučedníků 

14. srpen památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, 

  kněze a mučedníka 

15. srpen slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

16. srpen sv. Štěpána Uherského 

19. srpen 20. neděle v mezidobí 

20. srpen památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

21. srpen památka sv. Pia X., papeže 

22. srpen památka Panny Marie Královny 

23. srpen sv. Růženy z Limy, panny 

24. srpen svátek sv. Bartoloměje,  

  apoštola 

25. srpen sv. Benedikta, Jana, Matouše, 

  Izáka a Kristina, mučedníků 

26. srpen 21. neděle v mezidobí 

27. srpen památka sv. Moniky 

28. srpen památka sv. Augustina, biskupa 

  a učitele církve 

29. srpen památka umučení sv. Jana 

  Křtitele 

 

MARIÁNSKÁ POUŤ V BRANNÉ 12. 8. 2018 
 

sobota 11. 8.  

17:30  Timber show,  

19:00  pouťová zábava s cimbálovkou Javorník Brno, taneční vystoupení ,,Ostruženský ženský“. 

 

neděle 12. 8. 

9:00  zahájení poutě procesím od kostela k Mariánskému prameni, žehnání pramene. 

10:00  poutní mše v kostele 

11:30  Timber show 

11:00 - 17:00 

- k tanci i poslechu zahraje Jesenická dvanáctka 

- výstava sochaře Zdeňka Macháčka 

- loutkové divadlo pro děti, lanové centrum, ukázka dravců 

- stálá expozice lesnictví a myslivosti Jesenicka 

- výstava fotografií Františka Říhy 

- vystoupení kouzelníka 

- program pro děti v hradním příkopu 

- dětský koutek - SVČ Doris Šumperk 

- ukázky řemesel, suvenýry, pochutiny 
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SYMBOLY – HORA 

 
 

Jedno ze starobylých hebrejských jmen pro Boha Izraele znělo: El Šadaj. El je starý semitský výraz 

pro Boha. Slovo Šadaj je příbuzné s akadským výrazem „šadú“, který znamená „hora“. El Šadaj by tedy mělo 

původně význam „Bůh hor“. Pod tímto jménem ctili Boha již praotci Abraham, Izák a Jakub. Tak tomu bylo, než 

Bůh dal na hoře Choréb poznat Mojžíšovi své pravé jméno – Jahve. 

Označení El Šadaj, „Bůh hor“ souviselo snad se skutečností, že Bůh vyvedl dle biblické tradice Abrahama 

z mezopotámské nížiny do kopcovitých a hornatých oblastí Kanánu a tuto zemi slíbil Abrahamovu potomstvu. 

Do této hornaté země přivádí později znovu prostřednictvím Mojžíše svůj lid, který otročil v Egyptě. 

Pro izraelský národ je hora místem setkání 

s Bohem. Takovou funkci má zpočátku především hora 

Sinaj, nazývaná též Choreb. Zde se setkává s Bohem 

v hořícím keři Mojžíš, zde je dáno Desatero a Zákon. 

Bůh tu také později rozmlouvá s prorokem Eliášem. Hora 

Sinaj bývá dnes ztotožňována s horou Džebel Musa. 

Název znamená v arabštině Mojžíšova hora. Nachází se 

v jižní části Sinajského poloostrova a její vrchol dosahuje 

výše 2285m nad mořem. Protože leží uprostřed rozpálené 

hornaté pouště, poutníci i turisté na ni v dnešní době 

vystupují většinou za nočního chladu, aby pak nad ránem 

pozorovali z vrcholu východ slunce. Džebel Musa – 

Mojžíšova hora není nejvyšším vrcholem Sinajského poloostrova. Ještě výše, až do 2637 m sahá Džebel Katerin – 

hora svaté Kateřiny, která se nachází v její těsné blízkosti. Někteří v tom vidí určitou symboliku: podobně jako 

Mojžíšova hora – Sinaj – není nejvyšším vrcholem, ani Desatero, které bylo na této hoře dáno, není absolutním 

vrcholem. Skutečný vrchol představuje dvojí přikázání lásky k Bohu a bližnímu. V něm je obsažen celý Zákon 

a proroci, jak později řekne sám Ježíš. 

Po Sinaji získává výjimečné postavení mezi všemi horami a kopci chrámová hora v Jeruzalémě. Na tomto 

nevysokém horském výběžku v nadmořské výšce asi 700 m stál jeruzalémský chrám od doby krále Šalomouna, 

který vládl nad Izraelem v 10. století před Kristem. Podle tradice jde o stejnou horu, která byla v době patriarchů 

nazývána Moria a na které měl Abraham obětovat Izáka. Chrámová hora se stává sídlem Božím.  

V Jeruzalémě nalezneme také horu Sión, 

kde přebývala Archa úmluvy, Boží schrána s deskami 

Desatera, než se zbudoval chrám na hoře Moria. Na stejném 

místě se nachází Večeřadlo, kde Pán Ježíš večeřel se svými 

učedníky. Jak symbolické je to místo, kde Bůh přebýval 

ve stánku smlouvy Starého Zákona a kde Pán Ježíš zůstává 

se svým lidem v novozákonní, tam ustanovené Eucharistii. 

Vedle Sinaje, chrámové hory a Siónu hrají 

ve Starém zákoně roli ještě jiné hory, například Karmel, kde 

se odehrává vítězství Eliáše a jeho Boha nad čtyřmi sty 

bálovými proroky. Zápornou roli mají v dějinách Izraele 

různá návrší, která jsou místem modloslužby. 

V Novém zákoně ustupuje význam hor do pozadí. Sám Pán Ježíš o Siónu prakticky nemluví. Když 

vystupuje na hory, aby se modlil, jedná tak spíš kvůli samotě, než proto, že by to bylo nějaké zvláštní místo 

pro setkání s Bohem. Samařské ženě říká ve 4. kapitole Janova evangelia, že přichází hodina, kdy opravdoví Boží 

ctitelé nebudou Boha uctívat na té či oné hoře, ale v duchu a v pravdě. 
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Přesto se z jakéhosi tajuplného důvodu odehrávají četné důležité 

události Ježíšova života na vrcholech: horské kázání, proměnění na hoře 

Tábor, smrt na Golgotě i nanebevstoupení na Olivové hoře. Jako by těmito 

událostmi Kristova života, odehrávajícími se na vrcholech, měla být naznačena 

určitá spojitost s velkými činy dějin spásy, které Bůh pro svůj lid vykonal již 

v době Starého zákona. Vždyť i ten byl dán na vrcholu hory, na Sinaji… 

Podle starozákonního podání bude vše, co Bůh pro člověka připravil, 

dovršeno rovněž na hoře. Na Siónu se Bůh ujme své definitivní vlády.  

Hora je pro svou mohutnost zejména ve starozákonní době působivým 

symbolem Božího majestátu a jeho přítomnosti. Žádný symbol však nedokáže 

vyjádřit skutečnou velikost toho, čím Bůh opravdu je, i toho, co pro nás lidi ve své moci a dobrotě připravil. Platí to 

také o symbolu hory, který byl odedávna velmi působivý. 

sestavil P. Vilém Pavlíček  

 

 

MLADÍK, JENŽ MĚL MNOHO MAJETKU 

 

V městě Šumbarku, 

v devátém roce panování Václava z Hrádečku 

Milý mladíku, 

vím, že je takové oslovení nedůstojné Tvého postavení, vždyť ses přese své mládí těšil obecné úctě, 

kamkoli jsi přišel. Bylo radostí na Tebe pohlédnout. Tvůj šat byl utkán z prvotřídní látky, zdobily ho dlouhé střapce 

a bohaté výšivky. Tvá dosud takřka bezvousá tvář nesla upřímný úsměv a přímý pohled člověka, který si je vědom 

vlastní důstojnosti. Byl jsi šťasten ve svém blahobytu, který pro Tebe i Tvé okolí znamenal jasný důkaz Boží 

přízně. Svého majetku ses nedomohl nějakým podvodem či lichvou, nýbrž zcela poctivým způsobem. Domnívám 

se, že jsi ho zdědil, ale stejně tak je možné, žes ho získal vlastním přičiněním, vždyť nic nenapomáhá dobrému 

obchodu tolik jako dobré jméno a příjemné vystupování. Byl jsi zkrátka úspěšný mladý muž a mnozí se podivovali, 

proč jsi znenadání vyhledal Ježíše a ptal se ho na radu. 

Myslím, že znám Tvůj důvod. Nejednalo se o nějaký módní výstřelek, jimž tak často holdují znudění 

boháči. Nepovažoval jsi Ježíše za pouhou atrakci jako tolik Tvých známých, nýbrž za opravdového proroka, 

Božího posla, který jedná a hovoří v souladu s Božím úradkem. Jak hluboce ses mýlil! Byl to jakýsi šarlatán, jemuž 

jsi naletěl. Přišel jsi k němu s důvěrou a otevřeným srdcem a on Tě přede všemi pokořil a zesměšnil. 

Umím si představit Tvé zděšení a úžas, když jsi vyslechl jeho radu. Přitom se začátek rozhovoru slibně 

vyvíjel přesně podle Tvých představ. Ptal ses, co máš činit, abys získal věčný život, o kterém ten prorok tak často 

hovořil. On Ti odpověděl slovy desatera, takže jsi mohl s oprávněnou hrdostí demonstrovat svou bezúhonnost. 

Ano, všechna tato přikázání jsi zachovával od nejútlejšího dětství! Čekal jsi pochvalu, místo ní ses však dočkal 

pobuřujícího a naprosto nesmyslného požadavku. Máš prodat veškerý svůj majetek, rozdat jej těm, kteří nejsou 

schopni se o sebe postarat a žijí z milodarů. Ba co víc, máš skončit stejně jako oni! Nemělo smysl dále diskutovat 

s tím blouznivcem, a tak jsi zklamaně odešel. Škoda, žes nezůstal ještě chvíli, zaslechl bys totiž mnohem větší 

bláznovství o velbloudu procházejícím uchem jehly, což by jen potvrdilo Tvou diagnózu: ten člověk je blázen. 

Rozumím Tvému rozhořčení, vždyť i já mám s tím podivným prorokem obdobnou zkušenost, byť již 

nejsem mladík a ještě nejsem bohatý. Nabízel jsem mu své zásluhy, on na ně nedbal, ale požadoval mnohem více. 

Chtěl, abych mu odevzdal všechno, abych si neponechal žádnou rezervu. Takové bláznovství v dnešním světě! 

Také já jsem odešel pryč, ale jeho slova mi nescházejí z mysli. Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli boháč 

do nebeského království. Takto tvrdě mě odmrštil, ale přitom na mě hleděl s láskou! A tak jsem se po chvíli vrátil 

a vmísil do davu. Právě včas, abych zaslechl, že u Boha není nic nemožného. 

Pavel Obluk 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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POUTĚ V PODESNÍ 
  

HORNÍ BOHDÍKOV  
pouť k sv. Anně 

sobota 28. 7. 2018 

mše sv. v 9. 30 hod. 
 

PEKAŘOV 
pouť k Panně Marii Nanebevzaté 

sobota 18. 8. 2018 - 7:30 mše svatá a požehnání 

poutníkům v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých 

Losinách a pěší pouť do Pekařova  

Pekařov - 15. 00 hod. mše svatá  

poté pouť ke kapličce Nanebevzetí P. M.  

a cca 16.30 hod. poutní požehnání

SOBOTÍN 
pouť k sv. Vavřinci 
neděle 5. 8. 2018 

mše sv. v 11.15 hod.  

 

VŘESOVÁ STUDÁNKA   
pouť k Panně Marii Bolestné 
sobota 1. 9. 2018: mše sv. 14.30 hod. 

sobota 15. 9. 2018: mše sv. 14.30 hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERNÍŘOVICE    
pouť k sv. Matouši 
sobota 22. 9. 2018, mše sv. v 16 hod
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P. VILÉM PAVLÍČEK 
 

Tento rozhovor bude ve znamení loučení. V červenci odejde do jiné 

farnosti náš kaplan Vilém Pavlíček. Jeho nové působiště budou 

Valašské Klobouky. Tři roky jsou docela dlouhá doba na to, aby člověk 

na místě, kde žije, zapustil kořeny. Zeptali jsme se proto otce Viléma 

na to, s jakými pocity odchází a jak by zhodnotil své tříleté působení 

v šumperské farnosti. Zároveň mu chceme popřát hodně požehnaných 

chvil a poděkovat za vše, co pro nás udělal.  

 

Minulý rozhovor, který jsme spolu vedli při příležitosti Tvého 

příchodu do naší farnosti, končil mým přáním, abys u nás pobyl 

alespoň tři roky.  Tři roky uběhly jako voda a dozvěděli jsme se, 

že odcházíš do jiné farnosti. Jsi spokojený s třemi lety, či bys zůstal 

déle? 

Tři roky je tak akorát. Je třeba, aby kaplani získávali zkušenosti i jinde. 

Aby poznali jinou farnost, další lidi, nové faráře, místní zvyky 

a obyčeje, kraj. V současné době je problém, že je méně novokněží, 

a proto kaplani zůstávají na jednom místě i déle, oproti dřívějšku, kdy 

nebylo výjimkou, že kaplani odcházeli z farnosti hned po roce. Myslím 

si, že tři roky jsou optimální délka obzvláště proto, že šumperský kaplan je zároveň kaplanem pro mládež děkanátu. 

Co Ti dal a vzal pobyt v Šumperku? 

Co mi dal? Spoustu přátelství, mnoho dobrých a pěkných vztahů s lidmi a určitě posun v životě, spoustu nových 

zkušeností a plně prožité tři roky života. 

A co mi vzal? Nevím, jestli se dá říct, že mi něco vzal. Snad začátečnické nadšení a moje vlastní zkreslené představy 

o pastoraci. Asi každý novokněz, který vyjde po šesti letech – dá se říct – z uzavřeného prostředí semináře, má velké 

oči a mnohá očekávání. A samozřejmě realita je mnohdy jiná. Jde o to oprostit se od nich, zpokornět, brát věci, 

jak jsou, postupně poznat, jak lidé žijí, poznat je a v úzké spolupráci s Duchem svatým dělat práci, která je potřeba. 

I já jsem si tím prošel a udělal i nějaké chyby. Tomu se asi nikdo nevyhne… 

V našem posledním rozhovoru zaznělo, že nechceš začínat něco nového, ale co zde bylo, posunout dál. Máš pocit, 

že se to povedlo? 

To musí posoudit druzí. Určitě jsem do práce ve farnosti vložil něco ze sebe, v lecčem jsem to posunul, v lecčem ne… 

Záleží i na tom, kdo to hodnotí. Na něco jsem se zaměřil, v něčem jsem zamrzl…  

Jak bys zhodnotil práci se zdejší mládeží 

a jejich aktivity v děkanátu?   

Práce s mládeží určitě není jednoduchá. 

Není to jen o tom něco pro ni vymyslet či 

jí něco nabídnout, ale důležitá je 

především zpětná vazba. Je to hodně i 

o mladých samotných, o tom, co chtějí 

nebo nechtějí. Když něco chtějí, tak se 

akce uskuteční, povede, když nechtějí, tak 

nepřijdou a akce se nekoná. 

Např. přechod Jeseníků, který se nedávno 

uskutečnil, dopadl nad očekávání. 
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Účastnilo se ho 18 mladých a bylo to moc fajn. Oproti tomu, když jsme loni společně organizovali pouť na Velehrad, 

připojili se pouze 4 osoby. Velkým povzbuzením pro mladé byla společná účast na Světovém setkání mládeže 

v Krakově. Mládež to oslovilo stejně jako Celostátní setkání mládeže v Olomouci minulý rok. Jde o nasazení 

mladých, jak to chtějí rozjet. Já se snažil povzbuzovat a podporovat – to, co jsem si předsevzal, jsem dělal. Letos je 

problém v tom, že je mezi mladými v děkanátu kolem 15 maturantů. Mezi nimi je i mnoho tahounů, kteří se na 

maturitu museli připravovat a nemohli organizovat či se účastnit nějakých programů. Navíc většina z nich odejde na 

vysoké a bude je muset nahradit někdo další. Jednou z posledních akcí, která měla velký úspěch a rád bych ji 

vyzdvihl, bylo děkanátní setkání mládeže ze tří děkanátů (Svitavy, Zábřeh, Šumperk), které se konalo v sobotu před 

Květnou nedělí právě u nás v Šumperku. Během dvou dní měli mladí nabitý kvalitní program. Akce se zúčastnilo 

kolem 200 mladých lidí a většina z nich byla programem nadšená. Největší zásluhu na tom, jak to nyní mezi mládeží 

je, má Honza Donoval, zástupce za mládež v našem děkanátu. On je iniciátorem mnoha akcí, posunuje to dopředu, jde 

mu to. Zásluhou manželů Juráňových začali mládežnické mše svaté a večery chval. K dalším nabídkám patří např. 

setkávání mládeže při modlitbě za maturanty či pivo s knězem (na posledním zde bylo 13 osob a bylo to super). 

Je o Tobě známo, že máš „budovatelské sklony“. Hodně se pod Tvou taktovkou 

proměnila fara v Hraběšicích. Co je tam nového?  

Fara v Hraběšicích patří k šumperské farnosti. Snažili jsme se především upravit 

její exteriér.  Upravovaly se zde hřbitovní zdi, pokládala venkovní dlažba a 

uskutečnily se další nutné úpravy. Vevnitř se vestavěla kuchyňská linka, 

vymalovala kuchyň, koupila se lednička. Na hraběšické faře rovněž zpracováváme 

dřevo. Je to nutnost, ale pro mě i svým způsobem relaxace. Nový kaplan zde bude 

mít ještě hodně práce. Jako každý rodinný dům, i fara se musí udržovat, zvlášť 

když se pronajímá k pobytům během celého roku. Pobyty jsou určeny pro různé 

skupiny, rodiny či tábory, především pak pro ty, kterým nevadí nižší standard, jako 

jsou přespání ve spacáku, pokoje pro více osob aj.  Ale je zde krásné okolí i 

sportovní vyžití (sjezdovka, nedaleké nově vybavené hřiště pro děti), které to 

vyváží. 

Svou změnu zaznamenaly Tvou zásluhou i některé místnosti na farním středisku 

v Šumperku.  

Mezi první změnu patřilo stěhování stávající knihovny do tzv. prodejny knih. 

Knihy se protřídily, vybraly ty 

nejzajímavější a aktuálně je otec Slávek doplňuje o nové tituly, CD 

či DVD. Stará knihovna sloužila i jako zázemí Centra pro rodinu. 

Tím, že se přestěhovaly knihy do jiné místnosti, může centrum 

využívat celý prostor dle vlastních potřeb. Pořídili jsme zde malou 

sedačku a křesla, takže místnost dostala novou tvář. (Poznámka 

autora: Za to jsem za Centrum pro rodinu vděčná, konečně zde 

vznikl prostor pro různé věci, které nemusím mít doma, a také 

kultivované místo pro různá setkání. Rovněž zde našlo své zázemí 

vedení Maltézské pomoci a také seniorky. Moc děkujeme.). Dalším 

místem, do jehož úprav jsme se vrhli, je tzv. přístavek. Vznikl ze 

dvou místností v tzv. přístěncích na farním hřišti. Pořídili jsme sem 

nové osvětlení, koberec, nástěnky, žaluzie, stůl na ping - pong, 

provedli jsme zateplení, zajistili nové topení. Když je zima, tak je 

tam 18 stupňů, ne 10 jako dřív. Animátoři či jiní mladí mají 

možnost přijít si sem zahrát ping - pong, relaxovat či se zde učit. 

Mohou tady i přespat, když je nějaká akce do večerních hodin a 

oni jsou přespolní. Je dobře, že zde mají své zázemí, navíc se dá 

místnost využít k přespání různých hostů, když je obsazená 
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pohostinka na farním středisku. Mladí toto nové místo nenazývají přístěnek, ale Přístavek. Říkají, že v Rajnochovicích 

má Centrum pro mládež Přístav a v Šumperku má mládež Přístavek.  K dalším rekonstrukcím, které proběhly, patří 

úprava pohostinky na faře. Rovněž jsme vystavěli před kamenné hradby hradbu dřevěnou z nasekaného dřeva, takže 

už nemusíme mít strach, že někdo přes hradby přepadne (p. a. - mimochodem, vypadá to úžasně ). Také jsme 

vydláždili prostor pro kola a popelnice. Protože farnost Rapotín má 22 ha lesa, je nutné se o les starat. Zajistit, aby se 

nepřemnožili kůrovci, odvětvit popadané stromy, zajistit úklid lesa aj. Takže i zde jsem přiložil svou ruku k dílu. 

Kvůli tomu jsem si udělal dokonce i dřevorubecký kurz.  

Jaké bylo soužití s otcem Slávkem?  

Veselé  a pokojné. Vysloužil jsem si od něj titul 

nejdražší kaplan. Aby si farníci nemuseli lámat hlavu, 

v jakém smyslu jsem mu byl drahý, napovím. Myslel to 

tak, že jsem proinvestoval zřejmě více peněz, než je 

na kaplana zvykem . Otci Slávkovi děkuji za mnohé, 

za jeho podporu i za to, že mi umožnil během dvou 

posledních let se účastnit SFK (studijně-formačního 

kurzu), jenž pořádala Česká biskupská konference. Byl 

určen také pro kaplany pro mládež. Jeho součástí byly 

přednášky a semináře a byl zakončen závěrečnou 

zkouškou. Jsem za možnost ho absolvovat vděčný, zase 

mě to posunulo kousek dál. 

Často se zde objevoval Tvůj bratr Milan a měl se vždy k práci. Možná někdo ani nepostřehl, že je to Tvůj bratr. 

Trochu nám ho představ. 

Jak bylo řečeno v mém prvním rozhovoru, je to můj nevlastní bratr. Studuje Vysokou školu technickou v Ostravě a ve 

chvílích, kdy nemá školu či zkouškové období, jezdí za mnou do Šumperka. Cítí se zde dobře, našel zde zázemí i nové 

kamarády. Můžeme ho vidět při mších nebo jak pracuje se dřevem či pomáhá s jinými potřebnými věcmi. Je tady 

spokojený.  

Máš nějaké informace o nové farnosti, kam jdeš?  

Moje nová farnost se nachází ve Valašských Kloboukách. Byl jsem se tam už i podívat a mluvil jsem i se zdejším 

knězem, P. Karlem Janíčkem. Ten je zde farářem už 18 let. Nedávno vybudoval ve Valašských Kloboukách ohromné 

pastorační středisko. Na faře se mnou budou přebývat i nějaká zvířátka. Pan farář má kanárka, rybičky, velké africké 

šneky a chameleona. Dobrá zpráva je, že zde mají presovač . Zdejší děkan nesídlí ve Valašských Kloboukách, 

ale v Újezdu u Valašských Klobouk. Další informace se postupně dozvídám z farních stránek, které jsem ihned 

po tom, co jsem se dozvěděl, že odcházím právě sem, začal sledovat. Je zde 1 800 věřících, tj. cca 4x více než 

v Šumperku. Přede mnou zde působili dva kaplani, já tam budu sám. Střídám zde mimo jiné P. Františka Ponížila, 

rodáka z nedalekého Sobotína, který zde působil jako kaplan čtyři roky a nyní jde studovat práva do Říma. Určitě to 

bude jiné než v Šumperku. Uvidíme.     

Znáš osobně nového kaplana, který k nám přijde? 

Jistěže znám. Jmenuje se P. Michal Zahálka, má pět let od svěcení. Nejprve byl tři roky kaplanem v děkanátu Vyškov, 

poté působil dva roky ve Zlíně. Je o něm známo, že rád fotí a má rád hasiče.  

A co bys řekl závěrem? 

Je mnoho pozitivního, co jsem zde načerpal. Děkuji všem za modlitby, posilu, přátelství, povzbuzení a vše dobré. 

A otci Slávkovi za podporu a jeho vedení. Rád se do Šumperka a okolí budu vracet. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 9. – 13. července – příměstský tábor pro mladší 

děti. 8.00 – 9.00 volná herna, 9.00 – 14.30 (15.00) 

organizovaný program; na program je nutné se 

přihlásit, podrobnosti na webových stránkách Centra 

pro rodinu.· 

 20. – 24. srpna – příměstský tábor pro starší děti. 

Letošní téma – Putování časem 8.00 – 9.00 volná 

herna, 9.00 – 15.30 (16.00) organizovaný program; 

na program je nutné se přihlásit (cprsumperk@ado.cz, 

731 402 395), podrobnosti na webových stránkách 

Centra pro rodinu. 

 
PO PŘEDBĚŽNÉ DOMLUVĚ JE MOŽNO BĚHEM 

PRÁZDNIN VYUŽÍT ZÁZEMÍ FARNÍHO HŘIŠTĚ. 

Kontakt: 731 402 395 nebo cprsumperk@ado.cz 

 
PROGRAMY PRO DĚTI BĚHEM KÁZÁNÍ 

Upozorňujeme, že o prázdninách se nebudou konat během 

kázání programy určené pro děti. Pokračovat budeme v novém 

školním roce.  

 

SRDEČNĚ ZVEME NA ARCIDIECÉZNÍ POUŤ  

RODIN 

 

  

 

POZDRAV Z KLÁŠTERA SESTER KAPUCÍNEK VE ŠTERNBERKU 
 

13. června se vydala skupinka dětí 

z katecheze se svými příbuznými  na malý 

odpolední katechetický výlet do Šternberka. 

První zastávkou byla interaktivní prohlídka 

místního hradu se zaměřením na jeho 

technické zázemí, která byla vhodně 

koncipovaná a jakoby ušitá na míru věku dětí. 

Druhá zastávka byla u sestřiček v klášteře. 

Kromě zajímavého povídání sestry Terezky 

o životě v klášteře, dovezené pizzy, prohlídky 

celé části areálu určené pro hosty a společné 

modlitby v kapli na závěr jsme dostali za úkol 

pozdravovat farníky. Rádi takto činíme 

a pozdrav předáváme – se vzpomínkou 

na prima prožité odpoledne.  

Lenka Špatná  
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BOSA, GERLACH, SUKCES, POTIT  
 

Když čtete v názvu článku Bosa, Gerlach, Sukces, Potit, asi si říkáte, že jsem se zbláznila anebo 

že vtipkuji. A v obou případech máte pravdu. Pro dobu prázdnin jsem do naší rubriky zařadila několik světců 

neobvyklých jmen. 

 

BOSA 
(*? – † 705 York, Anglie) 

 

Bosa byl benediktinský mnich a později biskup v Yorku. V katolickém 

kalendáři je připomínán 9. března. 

 

Bosa byl vychováván v klášteře, vedeném svatou Hildou, později se 

rozhodl v klášteře zůstat a složit řeholní sliby. Svatá Hilda založila v r. 657 

ve Streaneshalch (dnešním Whitby) dvojitý klášter, tzn. mužský a ženský, 

uprostřed mezi nimi byl kostel. Sama zde pak působila jako abatyše až 

do konce svého života v r. 680. Bylo o ní známo, že byla nejen zodpovědnou abatyší a dobrou správkyní opatství, ale i 

moudrou učitelkou. V klášteře zřídila velkou knihovnu a zavedla pro kleriky vyučování latinského jazyka a literatury. 

Byla velmi populární mezi tehdejšími učenci, řeholníky, vládci i mezi prostým lidem, který k ní nezřídka chodil pro 

radu. Je uznávána v katolické i anglikánské církvi. 

V roce 678 byl odvolán z úřadu yorského biskupa sv. Wilfrid a místo něj byl sv. Teodorem do funkce biskupa 

jmenován Bosa. Jeho hlavním cílem bylo smíření a evangelizace. Sv. Beda Ctihodný, který Bosu svatořečil krátce 

po jeho smrti, jej nazval člověkem neobvyklých zásluh a svatosti, muže milovaného Bohem. 

 

GERLACH 
(* 1100? – † 1165 (1170) Valkenburg, Nizozemsko) 

 
Svatý Gerlach byl holandský poustevník, žijící asketickým, kajícím způsobem 

života. Je patronem chovatelů domácích zvířat a ochrany proti dobytčímu moru. 

Bývá zobrazován jako poustevník v dutém stromě, obklopený domácími zvířaty; 

někdy vystupuje jako kazatel uprostřed skupiny lidí. V katolickém kalendáři je 

připomínán 5. ledna. 

 
Svatý Gerlach patří mezi nejznámější nizozemské svaté. Žil ve 12. století 

v městečku Houthem (nyní předměstí Valkenburgu). Asi šedesát let 

po Gerlachově smrti (v r. 1227) byl napsán jeho životopis (Vita Beati Gerlaci 

Eremytae). 

Gerlach pocházel ze šlechtického rodu a jak bylo mezi šlechtou v té době 

obvyklé, žil velmi rozmařilým životem. Působil jako voják, kromě statečnosti jej 

však charakterizovala i surovost, s níž vystupoval nejen vůči svým podřízeným; 

neurvale se choval i ke svým příbuzným. Náhlá smrt manželky, kterou opravdu 

miloval, u něj způsobila zásadní změnu. Rozhodl se činit veřejné pokání a vydal 

se na kající pouť do Říma. Zde mu bylo jako pokání uloženo, aby vykonal pouť 

do Jeruzaléma, kde po sedm let konal nejnižší služebné práce v útulku pro poutníky. Po návratu do Říma obdržel radu 

„žít ve světě tak, jakoby ve světě nežil“.  

Gerlach se vrátil zpátky domů, prodal veškerý svůj majetek a peníze rozdal chudým. Na svém bývalém 

panství si našel prastarý vykotlaný dub, v jehož dutině začal žít jako kající poustevník. Jedl pouze chléb a každý den 

opouštěl svůj dub proto, aby se dostal do města Maastricht (asi 10 km) na mši svatou v kostele sv. Serváce. Legenda 

uvádí, že když Gerlach učinil dostatečné pokání, voda z místní studny se třikrát změnila na víno jako znamení, že jeho 

hříchy byly odpuštěny. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkve_sjednocen%C3%A9_s_%C5%98%C3%ADmem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
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Obyvatelé z okolí brzy začali považovat Gerlacha za svatého poustevníka. Mniši v nedalekém klášteře na něj 

žárlili kvůli oblibě a úctě, kterou mu lidé prokazovali. Nejprve chtěli, aby vstoupil do jejich kláštera. Když to odmítl, 

přišli tito řeholníci s pomluvou, že své kající skutky dělá jen proto, aby vzbudil zájem lidí. Byl nařčen z pokrytectví a 

vyšetřován. Mniši obvinili Gerlacha u biskupa, že ve skutečnosti není žádný poustevník, ale velký boháč. V dutině 

vykotlaného dubu ukrývá zlatý poklad. Když to biskup uslyšel, poručil, aby byl dub skácen. Nepomohly ani 

přímluvy vlivných Gerlachových přátel (jedním z přímluvců byla prý i Hildegarda z Bingenu), biskupův příkaz byl 

vykonán. Dub byl pokácen, ale žádný poklad se nenašel. Biskup se omluvil za svoji chybu, za to, že uvěřil pomluvám, 

a z dubu nechal nařezat prkna, ze kterých byla postavena malá dřevěná chatka, v níž potom Gerlach žil. Zemřel 

ve věku 50 – 60 let.  

V místě, kde stával starý dub, byl brzy postaven kostel zasvěcený 

sv. Gerlachovi s klášterem premonstrátů (premonstráti považují sv. Gerlacha za člena 

svého řádu kvůli bílému hábitu, ve kterém je zobrazován). Kostel Sint-Gerlachus 

v místě Houthem-Sint-Gerlach je jedním z mála nizozemských barokních kostelů a 

jediná náboženská stavba s freskami v Nizozemsku. Fresky byly vytvořeny 

německým vrcholně barokním malířem Johannem Adamem Schöpfem, jenž po jistou 

dobu působil i v Čechách. 

Hrobka sv. Gerlacha se nachází uprostřed kostela. Vedle hrobu je výklenek 

s pískem. Podle katolické tradice je potřeba ke svatořečení osoby uznání zázraku. 

Gerlachův životopisec zaznamenává, že jistý chlapec, který trpěl čelistním abscesem, 

se uzdravil po pití vody smíchané s pískem z Gerlachova hrobu. Místní farmáři 

používali tento písek na podlahu svých stájí jako ochranu proti chorobám zvířat. Písek 

býval také smícháván s obilím, aby odpuzoval krysy a myši. Žlutozelený písek pod hrobkou je pravidelně obnovován 

a pochází z lomu Marla v Margratenu (asi 8 km od Houthemu). 

V roce 2014 vědci z Maastrichtské univerzity vyvinuli iniciativu rekonstruovat obličej sv. Gerlacha podle jeho 

lebky. V tomto roce pobývali v hotelu Château St. Gerlach členové skupiny The Rolling Stones, kteří navštívili místní 

kostel a muzeum. Plánovaná rekonstrukce je zaujala a rozhodli se ji finančně podpořit. Rekonstruovaná busta byla 

odhalena 5. ledna 2015. 

Podle sv. Gerlacha je v Nizozemsku pojmenováno několik skautských skupin. Většině z nás se možná 

při slově Gerlach vybaví Gerlachovský štít, zvaný též Gerlach, který je nejvyšší horou Vysokých Tater, Slovenska a 

celých Karpat (2654 m). Hora je pojmenována podle Gerlachova, nad kterým se vypíná a do jehož území patří.  

Název obce Gerlachov může být odvozený od Gerlacha, majitele spišskosobotského panství, anebo od vůdce 

kolonizátorů, kteří se sem přistěhovali. Gerlach je mužské jméno germánského původu s významem „vrhač kopí“. 

Někdy se uvádí pojem „geröl“ (hrubý štěrk blízko potoka). Název „Gerölsdorf“ (dědina na štěrku) se vlivem 

slovenštiny změnil na Gearlsdorf – později Gerlachov. Souvislost se sv. Gerlachem zde tedy není prokázána. 

 

 SUKCES 
(*? – † 259 Kartágo, Afrika) 

 
Sukces (Successus) byl biskupem umučeným za panování císaře Valeriána. Víme, že se zúčastnil koncilu v Kartágu, 

který svolal biskup Cyprián. V katolickém kalendáři je připomínán 19. ledna. 

 
Svatý Cyprián byl v r. 248 zvolen kartáginským biskupem. Krátce po jeho volbě muselo celé společenství 

křesťanů v Kartágu čelit nečekané zkoušce – pronásledování. Doposud po dlouhá léta žili křesťané v pokoji, církev se 

cítila zajištěná a její morálka upadala. Na začátku roku 250 vydal císař Decius edikt, jímž zakázal křesťanství. 

Pronásledování začalo u biskupů, kteří měli všichni před pověřeným prokonzulem přinést oběť císaři. Dříve než 

prokonzul dosáhl Kartága, Cyprián utekl. Jeho útěk byl považován Cypriánovými odpůrci za zbabělost a nevěrnost, 

a proto si pospíšili s jeho očerňováním v Římě. Cyprián se hájil tím, že utekl v souladu s viděními a Božím příkazem, 

jehož se mu dostalo. Po čtrnáctiměsíční nepřítomnosti se Cyprián vrátil do Kartága. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_Tatry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karpaty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gerlachov_(okres_Poprad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/250
https://cs.wikipedia.org/wiki/Decius
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edikt
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_konzul#Prokonzul
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
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Při pronásledování mnoho křesťanů odpadlo od víry, ale později byli přijati zpět do církve. Ti, kteří 

při pronásledování obstáli, však trvali na skutečném a upřímném pokání odpadlíků. Cyprián se postavil na stranu 

prvních a odmítl odpadlíkům absoluci (rozhřešení), s výjimkou smrtelné nemoci. Cyprián napsal spis De lapsis 

(O odpadlících) a v r. 257 svolal do Kartága synod, kde se otázka absoluce odpadlíků řešila. Koncilu se zúčastnil i 

svatý Sukces.  

Na konci roku 256 začalo nové pronásledování křesťanů za vlády císaře Valeriána. Biskup Sukces dostal 

dopis od sv. Cypriána, ve kterém vyzývá celou církevní obec, aby se připravila na mučednictví. Sv. Cyprián umírá 

14. září 258, jen o několik měsíců dříve než sv. Sukces. 

 

POTIT 
(*137 (145) – † 166 Sofie, Bulharsko)  

 
Svatý Potit se narodil v Serdici (dnešní hlavní město Bulharska – Sofie) jako syn 

pohanského kněze. Navzdory otcovu úsilí vychovávat syna v duchu víry a morálky 

předků, přijímá Potit ve věku 13 let křest a podle legendy později přivádí 

ke křesťanské víře i svého otce. S Boží pomocí Potit uzdravuje mnoho nemocných, mezi 

jinými i Agnes, dceru římského císaře Antonia Pia. Protože císařovým léčitelům 

se dívku vyléčit nepodařilo, podezíral císař Potita ze spojení s démony. Za toto obvinění 

a setrvání ve víře v Krista byl Potit nejprve předhozen lvům a následně vhozen 

do vroucího oleje. Protože mu lvi ani vroucí olej neublížili, byl sťat mečem. Svatý Potit 

je velmi uctíván v jižní Itálii, zejména v Kalábrii, jsou mu zasvěceny chrámy 

např. v Neapoli, Satrianu, Tricaricu. V katolickém kalendáři je připomínán 14. ledna. 

Anička Rozsívalová 

   

 

Členové spolku pro Kostelíček Božího 

Těla děkují všem, kteří se v hojné míře 

zúčastnili letošní hlavní pouti 3. 6. 2018 

pořádané tradičně na slavnost Těla a Krve 

Páně u kostelíčka Božího Těla. Bylo nám ctí 

zde přivítat pomocného biskupa, 

Mons. Antonína Baslera. Velmi nás také těší, 

že byly krásy tohoto poutního místa 

zprostředkovány tisícům dalších věřících. 

Poprvé v historii kostelíčka totiž byla mše 

svatá přenášena živě na televizní obrazovky 

prostřednictvím TV NOE.  

Věříme, že zde všichni poutníci 

načerpali tolik potřebnou energii a budeme se 

na vás těšit už 2. 9. 2018 na pouti  

ke sv. Rozálii, která je patronkou Bludova.  

Uvádíme také číslo účtu, na které je 

možno posílat finanční dary sloužící 

na rozvoj tohoto poutního místa. Spolek 

pro Kostelíček Božího Těla – číslo účtu: 

1102096001/2700.  

Pán Bůh zaplať! 

Karel Směšný 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozh%C5%99e%C5%A1en%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/256
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valerianus
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VYHÁNĚNÍ MORENY V SOBOTÍNĚ 
 

V sobotu 28. dubna se na sobotínské faře sešly děti se svými maminkami, 

aby se definitivně rozloučily se zimou. Zatímco maminky zdobily Morenu, kluci si 

dali zápas ve fotbale a děvčata si cvičila obratnost a koordinaci v chůzi na lyžích, 

tentokrát už spojených pro tři děti.  Poté jsme všichni společným skandováním 

poslali Morenu pryč a slavnostně ji podpálili. Zábavné odpoledne bylo zakončeno 

opékáním špekáčků. 

              Dana Ponížilová 
 

       

DĚTSKÝ DEN SE SEDMIKRÁSKEM 
 

Dětský den proběhl ve znamení soutěží. První byla soutěž o nejhezčí louku, kterou 

děti namalovaly a ozdobily kytičkami z plsti. Dále cvičily obratnost v chůzi na chůdách a 

soutěžily v házení míčků na cíl. Když se dostatečně vydováděly, posilnily se chlebíčky a 

džusem. Závěrečnou tečkou bylo pozvání dětí na kofolu od pana Mikušky. Sedmikrásek 

mu děkuje za podporu.  

Dana Ponížilová 

 

 

 

VÝLET MALÍNSKÉ FARNOSTI NA KONCI KATECHETICKÉHO ROKU 
 

V pondělí 18. 6. 2018 jsme postupně nasedali 

do autobusu a vydali se směr Hostýnské vrchy. 

Pod kopcem jsme vystoupili z autobusu a nahoru 

za Pannou Marií, na vrcholek Svatého Hostýna, jsme 

stoupali pěšky. Posádku autobusu tvořily děti z katechezí 

otce Otty Sekaniny a na doplnění míst se ještě přidali 

dospělí farníci z Bludova, Bohutína, Dolních Studének 

a Nového Malína. 

Cestou nahoru, jako dobří služebníci Pána Ježíše 

a Panny Marie, plnily naše děti zadané úkoly. Za každý správně splněný úkol dostávaly malé papírové kytičky. 

Ty potom děti přinesly na oltář při mši svaté. Byly to symboly dětských modliteb a proseb za jejich milované  

a za všechny jejich potřeby.   

Po mši svaté a obědové siestě nás pan farář provedl kolem zastavení křížové cesty. Ke každému vyobrazení 

hezky pohovořil, k čemu se vztahuje a co na něm 

znamenají jednotlivé symboly. Vystoupali jsme tak 

až k rozhledně, ale bohužel byla toho dne zavřená. 

Takže jsme si alespoň před odchodem k autobusu 

ještě zahráli několik her na velké louce v areálu 

Hostýna. Cesta domů nám ubíhala stejně příjemně, 

jako cesta tam – vraceli jsme se všichni unavení, ale 

šťastní! „MŮŽEŠ MÍT RADOST VE SVÉM SRDCI 

KAŽDOU HODINU A KAŽDÝ DEN…“ 

 Petra Kočí, farnost Nový Malín  
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CHARITA JELA SE SENIORY DO NERATOVA 
 

V sobotu 2. června 2018 se 

na padesát seniorů vydalo s doprovodem 

zaměstnanců Charity Šumperk do Neratova 

v Orlických horách. Cíl cesty nebyl zvolen 

náhodně. Neratov je známé poutní místo, 

které už více než dvě století nabízí útěchu i 

pomoc těm, kteří je potřebují. Kdo kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v Neratově zná, 

toho jistě nepřekvapí jeho netradiční 

architektura. Ale kdo ne, je dozajista 

překvapen. Částečně skleněná střecha 

ve tvaru kříže bere dech. Nemluvě o tom, 

jak světlo a stín rozehrávají v kostelní lodi 

svá mihotavá kouzla. Byl to uchvacující 

zážitek. Okamžik byl umocněn i tím, 

že v tomto nádherném prostředí s pohledem na nebesa byl spojen i duchovní prožitek, a to mše svatá sloužená 

šumperským děkanem P. Slawomirem Sulowskim za charitní dílo a všechny uživatele Charity Šumperk. V navazující 

komentované prohlídce se účastníci dozvěděli o pohnuté historii místa, zničení kostela ruským vojákem, i o jeho 

současnosti. Sdružení Neratov zaměstnává na dvě stovky pracovníků s handicapem v chráněných dílnách různého 

zaměření, a působí tak jako jeden z největší zaměstnavatelů v okolí. Následovala prohlídka nedávno zbudovaného 

pivovaru Neratov. Pan podsládek všechny seznámil s výrobou českého tradičního moku v horských podmínkách. 

A došlo neplánovaně i na drobnou ochutnávku moku s příhodným názvem Prorok. Přítomní si výlet velmi 

pochvalovali. Nejen díky mnoha duchovním i kulturním zážitkům, ale také díky možnosti podívat se na - pro ně těžko 

dostupné - místo. Byli zejména vděčni za možnost setkání se svými vrstevníky a za prostor ke sdílení svých 

každodenních radostí i strastí. Z tohoto důvodu, ale také kvůli vysokému zájmu, Charita Šumperk plánuje uspořádat 

akci aktivizace seniorů v podobném duchu i příští rok. Akce byla podpořena Českou spořitelnou a.s. a městem 

Šumperk. 

Lada Matyášová 

 

POUŤ KNĚŽÍ NA VŘESOVOU STUDÁNKU 
 

V úterý 19. června jsme se v rámci naši děkanátní 

kněžské schůze vydali na pouť na Vřesovou Studánku. Spolu 

s námi putovalo několik kněží z děkanátu Uherské Hradiště, 

kteří na faře ve Velkých Losinách strávili dokonce několik dnů. 

Byla to krásná příležitost na chvíli zanechat úřední věci a 

pokochat se přírodou a hlavně se modlit a povídat, být spolu 

v kněžském společenství. Vrcholem poutě byla samozřejmě mše 

svatá ke cti Panny Marie Bolestné, která je patronkou tohoto 

poutního místa. Pod její ochranu jsme svěřili naše farnosti a kněžskou službu.  

Vybízíme vás, abyste o prázdninách navštívili toto krásné místo. Kéž se tam občas objeví nejen turisté,  

ale i poutníci!  

Tradiční pouť na Vřesovou Studánku bude v sobotu 1. září. Mše svatá začne ve 14:30 hod. Srdečně vás zve 

P. Milan. 

P. Slawomir Sulowski  
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VÝLET NA HOSTÝN 
 

28. 5. 2018 se vydaly děti z katechezí na výlet 

na Hostýn. Sešli jsme se na vlakovém nádraží a jeli jsme 

vlakem. Nastoupili jsme ale do špatného vlaku, takže jsme 

dojeli o tři čtvrtě hodiny později. Pak jsme po dlouhé cestě 

vlakem a autobusem dorazili do Bystřice a vydali jsme se 

směr Hostýn. Dorazili jsme k lesu na rozcestí a zjistili 

jsme, že musíme ujít čtyři kilometry. Za chvíli jsme byli 

u vodní kaple, kde jsme se napili, napustili lahve a pak 

nám zbylo ujít cca 240 schodů, a až jsme je vyšli, uviděli 

jsme krásnou baziliku. A najednou průtrž, jako když lije 

z konve! Tak jsme šli pod střechu a chvilku jsme čekali, až přestane pršet. Pak ještě za deště jsme došli na oběd. 

Hned, když jsme tam přišli, jsme dostali kofolu a za pět minut potom jsme dostali jídlo a před jídlem jsme se 

pomodlili. A najednou průtrž – kapka za kapkou, asi pětkrát víc než předtím. Za chviličku začaly padat kroupy  

a za minutu bily hromy blesky. Takhle pršelo cca 30 minut. Až všichni dojedli, vyšli jsme z restaurace a pak jsme 

zůstali stát před vchodem, chvilku jsme čekali, až přestane pršet, ale ono pršelo víc a víc, tak jsme se přesunuli 

do kostela, kde měl mít otec Slávek mši. Přišli jsme do baziliky a zjistili jsme, že se tam uklízí, takže jsme se rychle 

přemístili do kaple a tam byla mše. Po mši jsme se šli podívat do baziliky, kde měla prohlídku paní katechetka. 

Po prohlídce jsme měli rozchod a každý šel, kam chtěl. V 16 hod jsme měli sraz a šli jsme se podívat na rozhlednu, ale 

měli jsme smůlu, protože na dveřích bylo velkým písmem napsáno: ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ZAVŘENO. 

Každý si ji akorát obešel a podíval se na výhled a pak jsme šli na konec křížové cesty. Potom už jsme museli 

na autobus. Přišli jsme k autobusu a najednou Karolína Emílie Šlosárová našla 200 Kč, takže jsme tou dvoustovkou 

zaplatili pro všechny autobus a jeli jsme na vlak. Až jsme přijeli, tak jsme chvilku čekali, až přijede vlak,  

a pak už jsme jeli domů. 

Matěj Heiser, 9 let 

 
Děkuji Matějovi za článek a musím se přiznat, že jsem jej 

na Svatém Hostýně k tomu povzbuzoval trochu neobvyklým 

způsobem… Udělal jsem (asi neuvážený) slib, že pokud napíše 

článek, já na oplátku zveřejním fotografii, kterou se Matýskovi 

podařilo mým foťákem udělat. Slib je slib! A tak tu máte pana děkana, 

tvářícího se poněkud neobvykle…   

P. Slávek 

 

 

 

MINISTRANTSKÝ VÝLET 

V pátek 25. 4. jsme se sešli s ministranty před farou, odkud 

jsme šli na autobus. Vystoupili jsme na Skřítku a šli jsme na Rabštejn. 

Na Rabštejně jsme postavili stan a celtu. Pak jsme vařili guláš 

a Marián nám mezitím vyprávěl o různých vojácích. Po snězení guláše 

jsme šli spát a začaly hlídky. Mezitím nás Marián všechny budil 

a za úkol bylo zjistit heslo. Každý šel lesem a odpovídal na různé 

otázky a pak z toho měl vyluštit to heslo. Málokomu se to podařilo! A 

další den jsem vše sbalili a šli zpět na Skřítek, odkud jsme opět odjeli 

směrem domů. Děkujeme Mariánovi za pěkný dobrodružný výlet!  

Honza Pospíšil  
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Děti naše nejmilejší, 

na dlouhé dva letní měsíce tu máte několik úkolů včetně úryvků evangelií, ke kterým se vztahují. Přejeme 

vám, ať se ty letošní prázdniny perfektně vydaří, máte co nejmíň odřených kolen, loktů a klíšťat, a naopak 

co nejvíc bezva zážitků…! 

příjemné chvilky s Tamtamem   

 

1. Přečti si kousek z jednoho červencového evangelia a seřaď podle něj obrázky do správného pořadí. 

„Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některé zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná 

padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vyklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když 

vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo 

je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. 

Kdo má uši, slyš!“ 

 

          
 

 
2. Najdeš mezi dvěma obrázky všech deset rozdílů? 

„Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až všechno prokvasilo.“ 
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4. Propoj šňůrkou všechny perly na obrázku od nejmenší až po tu největší. 

„Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, 

prodá všechno, co má, a koupí ji.“ 

 

   

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

K zamyšlení 

Dovolte, aby „Duch moudrosti a rozumu, Duch rady a síly, Duch poznání a bázně Hospodinovi“ (Iz 11,2) 

pronikal vaše srdce i váš život a aby vaším prostřednictvím přetvářel tvář země. 

promluva Svatého otce na Jasné hoře v Čenstochové, 14. - 15. srpna 1991 

 

Co již proběhlo: 

Noční přechod Jeseníků 

V pátek 1. 6. se pár odvážných bláznů vydalo vstříc 

noční jesenické přírodě. Nasedli jsme do vlaku a vyjeli směr 

Ramzová. Naše první zastávka byla na Obřích kamenech, dále 

jsme pokračovali na Šerák, Keprník a přes Vřesovou studánku 

na Červenohorské sedlo, kde nás čekal otec Vilém, který odvezl 

některé unavené a zoufalé účastníky nočního přechodu do jejich 

teplých domovů a milovaných postelí. Mezitím, co někteří odjeli, 

my pokračovali na své cestě. Sil ubývalo, únava stoupala, ale my 

se nevzdávali. Došli jsme na Švýcárnu a poté následoval Praděd.  

 

Zde jsme udělali větší přestávku a šli dál na Ovčárnu a přes 

hřeben. Nekonečná cesta nás dovedla až na Jelení studánku. 

Po další přestávce jsme posbírali zbývající síly a šli zase dál. 

Unavení jsme se dobelhali na Ztracené kameny a potom už naše 

kroky zamířily do cíle aneb na Skřítek. Tady už na nás čekal 

autobus, kterým jsme se následně dopravili domů. Bylo to 

opravdu velké dobrodružství v noci přecházet Jeseníky a za tu 

nádhernou noční přírodu a skvělou partu lidí to vážně stálo! 

Těším se na další rok!  

Magdalena Heiserová 
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Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

RAFT camp 2018 

29. 7. – 4. 8. 

Křesťanský camp pro mladé lidi (16 - 25 let), kteří chtějí žít a prohloubit svůj 

život s Bohem. 

Raft je symbol našeho života. 

Svět, ve kterém žijeme, se podobá plavbě na divoké řece. 

Abychom plavbu zvládli a dorazili do nebeského přístavu, potřebujeme Boží 

pomoc. Tu můžeš nově přijmout na našem RAFTcampu. 

Pozvi Krista do člunu svého života a vydej se letos s Ním a s námi proti proudu. 

Čeká Tě modlitba, zajímaví hosté, poznávání víry, hudba, diskuse, noví přátelé ... 

Téma letošního RAFTu je „S Ježíšem k jádru evangelia“. 

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

  Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753 

  Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838 

web:   mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk 

 

 

ZVEME  VŠECHNY  MLADÉ  NA  POUŤ 

NA 

   VELEHRAD     

STŘEDA 4. 7. 2018 

 

14:09 odjezd ze Šumperka (z vlak. nádraží) do Starého Města 

u Uherského Hradiště 

 

Ze Starého Města půjdeme na Velehrad přes obec Modrá,  

kde je replika nejstaršího kamenného kostela na Moravě 

 

19:30 Večer lidí dobré vůle na Velehradě 

nebo vlastní program podle nabídky na místě 

 

Nocleh zajištěn u sester sv. Cyrila a Metoděje ve venkovním 

altánu. Proto si s sebou vezměte spacák, karimatku a teplé 

oblečení. 

ČTVRTEK 5. 7. 2018 

 

10:30 Slavnostní poutní mše svatá 

 

Odchod do Starého Města, odtud vlakem do Šumperka. 

Předpokládaný návrat do 16 hodin. 

 

 

S sebou: spacák, karimatka, kapesné, jídlo (po celou dobu z 

vlastních zásob), 350 Kč na zpáteční jízdenku 

 

PŘIHLAŠUJTE SE DO 3. 7. 2018 na telefonním čísle 733 253 510 (Jana Klíčová) 
 

TĚŠÍ  SE  ANIMÁTOŘI  ZE  ŠUMPERKA!  :)  
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Drazí čtenáři, jak už víte z rozhovoru s P. Vilémem, 

v Šumperku se po třech letech střídají kaplani. Rád bych otci 

Vilémovi poděkoval za jeho práci a přátelství. Děkuji zvlášť 

za jeho úsilí v práci s mládeži. Byl jsem mnohokrát překvapen, 

kolik času a energie tomu věnuje, jak dokáže trpělivě obvolávat děti a rodiče, vybízet, vysvětlovat, přesvědčovat. 

Obdivoval jsem, jak mu záleželo na animátorech, jak je uměl dát dohromady a zapojit. Nedal na ně dopustit, prožíval 

spolu s nimi jejich maturitní zkoušky, očividně je měl rád. A to, myslím si, je velký bonus, který nelze opominout. 

Děkuji za jeho smysl pro pořádek a stavební schopnosti. Od popisování klíčů, přes sečení trávy, pokládání dlaždic, 

zednické práce, kopání bagrem až po dřevorubecké dovednosti…  Zanechává po sobě spoustu viditelných, hmotných 

děl, jako žádný z mých dosavadních kaplanů. Je vidět, jak každý je jiný a vnáší do farnosti „to své“. Děkuji 

za přátelské tři roky, které jsme strávili spolu, jsem za ně opravdu vděčný! Přeji otci Vilémovi, ať v nové farnosti 

objevuje nové uplatnění svých talentů a pokračuje na cestě být s každým dnem lepším člověkem a knězem. Ať mu 

Pán Bůh žehná!  

Srdečně vítám u nás otce Michala Zahálku. Asi mu budeme v děkanátu říkat zdrobněle Míša, abychom jej 

odlišili od rudského pana faráře Michala Krajewského . Nový pan kaplan přináší s sebou delší zkušenost kněžské 

práce, není novokněz. Přeji mu, aby na šumperské období jednou pohlížel jako na svou nejkrásnější kaplanskou 

zkušenost…  

Vás všechny prosím 

o modlitbu za naše bývalé a 

budoucí kaplany… na naši 

modlitbě hodně záleží! 

A když už jsme 

u toho, právě probíhá 

období kněžských primicí. 

Je to nejen velká příležitost 

modlit se za kněze, ale také 

získat novokněžské 

požehnání a radovat se 

ve společenství z daru 

kněžství. Rád bych vás 

pozval na dvě primiční mše svaté. První se koná docela blízko, u nás v Sudetech, ve Svitavách. Na konec je to farnost 

otce Viléma, proto i on nás tam zvlášť srdečně zve! Spoj do Svitav je docela dobrý s přestupem v Zábřehu a České 

Třebové.  

 
Druhá primice je naopak 

daleko, v Pozlovicích 

u Luhačovic, primicianta za to 

osobně známe. Jiří Šůstek totiž 

byl u nás minulý rok na krátké 

prázdninové praxi, kázal 

v Šumperku, mnozí se s ním 

seznámili. Určitě si vzpomenete 

na takového „klučinu“, který 

vypadá na 15, ale je mu 

doopravdy dvakrát tolik… . 

I on nás srdečně zve na svou primiční mši. Doufám ale, že se nám podaří někdy jej pozvat k nám.  

 

Třetí primice - P. Jana Svozilka - se koná v Dobromilicích u Zlína 2. 7. v 15.00 hod. Určitě na všechny 

novokněze pamatujme a modleme se i za nová kněžská povolání, třeba i z našich farností.  
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Příležitostí k modlitbě bude už za nedlouho náš tradiční adorační den farnosti Šumperk (11.7.). Na jiném 

místě časopisu máte plakátek a krásný text k povzbuzení. Rád bych pozval nejen šumperské farníky, ale i přespolní, 

kteří v tento den přijedou něco vyřizovat či nakupovat do Šumperka. Zastavte se na chvíli modlitby, přijďte se 

poklonit Pánu. Pro šumperské platí, že každý farník, který neodjel někam na dovolenou, by měl strávit nějaký čas 

v modlitbě před Eucharistií. Tyto adorační dny, které se postupně konají ve všech farnostech arcidiecéze, mají být 

časem modlitby místního farního společenství za naše biskupy, kněze, bohoslovce, kněžská povolání, rodiny, celou 

arcidiecézi… Věřím, že tento den pomůže i nám samotným: načerpat duchovní sílu, ztišit se, zklidnit, vyprosit Boží 

milosti. Srdečně zvu! 

Mám ale radostnou zprávu, že pomodlit se v šumperském kostele sv. Jana Křtitele můžeme od letošního 

července kdykoliv během dne. V kostele je už nainstalované bezpečnostní zařízení a volný přístup až k předním 

lavicím je každý den od 8.00 - 18.00 hod. Mnohokrát mne mrzelo, že skupiny turistů o prázdninách nalézají kostel 

zamčený a přes mříž v předsíni toho moc neuvidí. Věřím ale, že nejde jen o turisty. Naopak, ti by měli uvidět v kostele 

modlící se lidi. Tito jsou nejkrásnější výzdobou každého kostela… Mnohokrát o tom mluvil i papež František, 

že zamčený kostel postrádá svůj smysl. Mám radost, že náš kostel je pro věřící i nevěřící veřejně přístupný. 

Využívejme toho a zastavujme se během dne na chvíli modlitby!  

Jménem svým a rapotínských farníků srdečně zvu na pouť ke cti Panny Marie 19. 8. Je tradičně propojená 

s poutí na Pekařově, ta se ale koná 

v sobotu. K nám opět zavítají jako 

hosté pekařovští flašinetáři. Zveme 

na bohoslužbu, po které bude jejich 

prezentace, a také na odpolední 

program.  

Na konec vám, drazí, přinášíme 

rozpis bohoslužeb v našich kostelích 

o prázdninách. Jsou tam změny kvůli 

dovoleným. Někdy se jedná o časový 

posun, někde jsou přenesené na sobotu, 

někdy mši svatou nahrazuje bohoslužba 

slova vedená jáhnem (BS). Prosím, 

nechte si tuto tabulku někde na očích a 

vždycky zkontrolujte, zda bohoslužba, 

na kterou se chystáte, opravdu bude. 

Rozpis bude také na internetu. Díky 

za pochopení a přeji i vám krásné 

prázdniny, dovolené či výlety.  

s požehnáním P. Slawomir 

 
FOTBALOVÝ TURNAJ ŠUMPERK 

 
Děkujeme týmům z Nového Malína a  Hanušo-

vic, které se jako jediné přihlásily na turnaj do 

Šumperka. Díky za vaši statečnost. Věříme,  

že příště bude více odvážných! 

Tentokrát to na konec nebyl turnaj, ale příjem-

né přátelské sportovní odpoledne.  

 

Začátky jsou vždycky těžké… Na shledanou na 

hřišti za rok!  

 

Pořadatelé 
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O ADORACI  
 

Když si klekneme před Nejsvětější svátost, největším problémem každého z nás je, že se nám v hlavě začnou 

honit různé myšlenky, které s Pánem Bohem nemají nic společného. Je potřeba zdůraznit, že tento problém má každý 

z nás. Nenechte se zmást různými rádoby borci, kteří tvrdí, že by klidně strávili u adorace celý den a že nemají žádný 

problém s nesoustředěností. Nevěřte jim, oni to pouze hrají a farizejsky nalhávají sami sobě, jak jsou dobří. Každý 

z nás máme problém s nesoustředěností. Otázka ale je, jestli s tím chceme něco dělat. 

Osobně bych doporučoval přijít na adoraci a nejprve si na chvíli kleknout a zůstat v tichu. Po chvíli v nás 

začne naše nesoustředěnost pracovat na plné obrátky. Začnou se nám honit hlavou problémy v našem zaměstnání, 

napětí v rodině, strach z toho, jestli finančně vyjdeme do příští výplaty a tak dále. Nebojme se těchto myšlenek, ale 

nezůstávejme u nich. Zkusme je v důvěře říci před Bohem: Pane, v té práci je toho tolik, že už to nezvládám. Pohybuju 

se na hraně zákona a už jsem z toho zoufalý. Prosím, pomoz mi najít nějaké řešení. Pane, s manželkou nám to 

v poslední době neklape. Nevím, kde je chyba. Dej mi sílu být k sobě pravdivý a poznat, kde je chyba u mě. A dej mi 

sílu umět a hlavně chtít to řešit. Pane, jsme na tom bídně a bojím se, jestli v budoucnu finančně vyjdeme. Bojím se. 

Dej mi prosím světlo, co s tím můžu dělat.  

Přiznám se vám, že občas prožívám silné úzkosti a trápení, občas mě některé věci tak deptají, že si s nimi 

nevím rady. V takových případech si někdy zajdu do kostela a sepíšu si na kus papírku ty starosti, se kterými si 

skutečně nevím rady a ze kterých jsem zoufalý. A pak ten papírek položím před sebe a řeknu: Bože, tady to máš. Já už 

nevím co s tím. Prosím, pomoz… Nevím, čím to je, ale většinou to pak ze mne spadne. Najednou mě to všechno 

přestane tolik deptat a je mi líp. Moc bych vám doporučoval, abyste to zkusili udělat podobně. Abyste si klidně 

u adorace na kus papírku napsali to, co Vás skutečně tíží. A pak to s důvěrou položte před sebe na znamení, že to Pánu 

Bohu odevzdáváte. Může se stát, že po chvíli takovéhoto odevzdání našich starostí budeme schopní jen tak sedět nebo 

klečet před eucharistickým Kristem a nebudeme muset nic říkat. Jen tak budeme v Boží přítomnosti. Možná, že nám 

plno věcí dojde, možná, že se v nás plno věcí urovná. Takové chvíle jsou velmi požehnané. V takových chvílích 

k nám v tichosti promlouvá Bůh. Pokud se nám to nepovede, pokud stále budeme cítit, že nám to v hlavě nějak 

„šrotuje“, pak si zkusme v duchu opakovat nějakou krátkou větu. Třeba: Pane Ježíši, mám tě rád. Nebo: Pane Ježíši, 

ty se staráš. Pane Ježíši, ty máš všechno v rukou. Pane Ježíši, důvěřuji Ti.  

A když nepomohou ani tyto krátké věty, tak se nebojme vzít na pomoc nějakou duchovní knížku nebo Bibli. 

Nejde o to, abychom si četli, ale aby nám knížka pomohla směřovat naše myšlenky k Bohu. Zkusme v takové chvíli 

přečíst jen jeden odstavec z Bible. Nebo jednu stránku z duchovní knížky. Nejde o výkon, jde o to, aby knížka 

vytvořila jakési pozadí pro to, abychom mohli trávit určitý čas v Boží přítomnosti. A třeba nám to pomůže a my se 

po chvíli ztišíme. A budeme schopni jen tak sedět nebo klečet před naším Pánem. A pokud ne, nevěšme hlavu. 

Pokračujme ve čtení. Nejde tu o výkon. Jde o to, abychom strávili čas v Boží přítomnosti. 

P. Pavel Moravec 
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NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU  

ČERVENEC – SRPEN 2018 

 1.7. 
5.7. 

Cyril a 

Metoděj 
8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 

Bludov 8.45 9.30 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 

Bohdíkov 10.30 --- 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

Bohutín 7.30 --- 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

Branná 8:00 --- 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 

Bratrušov 10.30 BS 10.30 10.30 10.30 10.30 BS 10.30 10.30 BS 10.30 10.30 BS 10.30 

Bušín 
SOBOTA 

--- --- 18.45 --- 18.45 --- 18.45 --- 18.45 --- 

Dolní Studénky 

SOBOTA 
18.15 --- 18.15 BS 18.15 18.15 BS 18.15 18.15 BS 18.15 18.15 BS 18.15 

Hanušovice 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 

Hraběšice 
SOBOTA 

17.00 BS ---- 17.00 17.00 17.00 17.00 BS 17.00 17.00 BS 17.00 17.00 BS 

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

Kunčice --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Loučná nad 
Desnou 

9.45 10.00 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 

Malá Morava 11.15 --- 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 

Nové Losiny 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Nový Malín 10.30 8.00 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Olšany 
SOBOTA 

17.30 9.00 --- 17.30 --- 17.30 --- 17.30 --- 17.30 

Ostružná 
SOBOTA 

18.00 --- 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Pusté  
Žibřidovice 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Rapotín 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 9.00 10.30 

Rejchartice 
SOBOTA 

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

Raškov 7.30 --- 10.30 BS 10.30 10.30 10.30 BS 10.30 10.30 BS 10.30 10.30 BS 

Ruda nad 
Moravou 

9.00  ---- 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00 9.00  9.00  

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

Staré Město 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 10:00 9:30 7:30 9:30 9:30 

Šumperk 
7:00, 
9:00, 
18:00 

9.00 
7:00, 
9:00, 
18:00 

7:00, 
9:00, 
18:00 

7:00, 
9:00, 
18:00 

7:00, 
9:00, 
18:00 

7:00, 
9:00, 
18:00 

7:00, 
9:00, 
18:00 

7:00, 
9:00, 
18:00 

7:00, 
9:00, 
18:00 

Šumperk  
Domov  
důchodců  

SOBOTA 

15.00 --- 15.00 --- --- --- 15.00 --- 15.00 --- 

Velké Losiny 8.15 --- 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 

V. Losiny lázně 16.00 BS  16.00 BS 16.00 BS 16.00 BS 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Vernířovice 
SOBOTA 

18.00 BS --- --- --- --- --- 18.00 --- --- --- 

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

Žárová 14.30 --- --- --- --- --- 14.30 BS --- --- --- 
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Do Asturie a Gijonu  

Svět, ať už chce či ne, je celý prostoupen Milostí. 

J. L. Ruiz de le Peña 

 

 

San Vicente je malebný přístav na západním břehu neveliké zátoky. Záliv je překlenut starým, železným 

mostem a za ním, nad kopcem posetém domy a skromnými paláci, se tyčí bílý kostel s hranatou věží, dominanta 

celého pobřeží. Od moře vane čerstvá bríza, máme toho plné zuby a v padajícím soumraku sledujeme, jak se 

protější strana pomalu rozsvěcuje bílými a žlutými světly.  

Refugio je až nahoře. Z potíží nás tentokrát vysvobozuje sympatický policista, vykukující z okénka své 

miniaturní strážnice v uličce poblíž kostela. Jde za farářem, který před námi prchá a skrývá se za apsidami chrámu. 

Když ho dostihuje, dává mu přísný pokyn, aby se zastavil, a vysvětluje mu, že nám ubytovnu otevřít musí, protože 

má klíč. Kněz zlostně zašermuje rukama, vzápětí však vytahuje klíč z kapsy a řítí se ke dveřím ubytovny. 

Děkujeme andělovi strážníkovi a následujeme roztrpčeného duchovního. 

Místnost je malá – deset prázdných lůžek, čtyři židle a stůl. Sedáme si k němu a otvíráme láhev stolního 

vína s příchutí dubového dřeva, které Stones zbožňuje. „Teče jenom studená,“ říká farář hlasem plným 

spravedlivého hněvu. Bereme to na vědomí. „Teče jenom studená!“ kněz zvyšuje hlas, hněv i spravedlnost. Jdu 

k němu a ptám se, kde a kdy se tu zítra slaví mše svatá. 

„Dole ve městě,“ odsekne. 

Děkuji mu uctivě, dlouze a květnatě. Z okna přitom pozoruji veliké neonové srdce, připevněné 

nad vchodem jednoho domu na chrámovém náměstí. Pod ním svítí další neon a modrými písmeny ozřejmuje 

červený symbol – Corazón. Říkám, že jenom člověk s dobrým srdcem může poutníkovi poskytnout informaci, 

která je pro něho vlastně nejdůležitější. Na závěr vyjadřuji svou víru, že mu to dobrý Bůh odplatí. Co nejvíc a co 

nejdřív. 

Když se vracím ke stolu, slyším Stonesův hlas v naléhavé tónině: „Ty vole, řekni mi, ale bez keců,  

kdo z Kolína by tohle ušel?“ 

„V devět,“ ozve se farář a zavírá dveře. 

S největší opatrností navrhuji některá jména, tuším, že jde do tuhého. Stones mě přeruší rázným pohledem, 

sleduje mě dlouze, zkoumavě a nakonec vyčítavě. 

„To myslíš vážně?!“ 

Pokorně to odvolávám. V životě jsem už zažil mnohá ponížení, nebudu je rozšiřovat o to, abych lhal 

kamarádovi. 

 

 

Stařenka, které se pod kopcem ptáme na ranní bohoslužbu, tam chvátá také. Bere nás s sebou. Vstupujeme 

do obyčejného domu a hned první dveře v tmavé chodbě nás uvádějí do sálu velkého jako malý kostel. Kaple je 

typicky španělská, ucpaná kostelním harampádím a sochami svatých, neskutečně křiklavých barev a poctivě 

zlacených. Asi padesát židlí je obsazeno starými lidmi, většinou ženami. Náš rozhněvaný kněz už začal. Náladu má 

pořád stejnou, je nevrlý a špatně oholený. Kdykoliv jeho zrak zabrousí na nás dva, ústa se mu zkřiví pohrdavým 

úšklebkem. Opětujeme to prostými pohledy plnými laické důvěry. Nejde nám o jeho nedokonalost, ale o jeho 

podobnost s Bohem.  

Odpoledne sedíme v baru u silnice – dlouhý sál s dlouhým stolem uprostřed, za ním obědvající Kantabrijci. 

Pracují mlčky a soustředěně, ženy odnášejí talíře. Všude je plno papíru, Španělé neustále potahují stoly čistými 

archy papíru, nabírají si do rukou papírové ubrousky a drhnou si jimi nejdříve ústa a pak celý zpocený obličej. 

Muži si zapalují, protahují záda a odfukují jako po vítězném zápase s divokým kancem. Ze stropu visí kusy 
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syrového masa, černě očazené, někde nažloutlé nebo plesnivě nazelenalé, dole se stopami hnědé krve. Stones říká, 

že to viděl v Chorvatsku a že se to jmenuje pršut. Od této chvíle nás už pršuty neopustí, kamkoliv strčíme hlavu, 

tam budou. Zvykneme si pak posuzovat jejich masitost a odpudivost. 

V padající tmě se objevujeme v malém městě na pobřeží. Jdeme rovnou na policii, máme s ní po včerejšku 

dobré zkušenosti. Odvážejí nás do poutnické ubytovny několik kilometrů stranou hlavního tahu. Nachází se 

v budově církevního ústavu pro mentálně postiženou mládež. Jeden z chovanců nás odvádí do velkého sálu, plného 

prázdných kavalců. Otálí s odchodem a dělá na nás posunky, kterým nerozumíme. „Zkus mu dát cigaretu,“ napadá 

Stonese. Hoch si ji bere a spokojeně odchází. 

 

 

Události následujících dvou dnů si skoro nepamatuji. Musel jsem se podívat do Stonesova deníku. Našel 

jsem v něm tři zážitky, které ho na této trase oslovily nejvíc. V prvním jde o velkou konzervu olejovek, kterou prý 

snědl v jedné námořnické hospodě a zapil několika malými anýzovkami. Já jsem tam měl sníst nějaké kolečko. 

Nevím, co to bylo, nejspíš také olejovky, ale v kulaté krabici. Druhá událost spočívá v tom, že jsem někam něco 

zahodil. Myslím, že šlo o papírový obal od olejovek a že jsem zahodil ho do popelnice. Protagonistkou třetího 

zážitku je babka našlapávající seno do velkého pytle. Stones u ní prostál dlouhé minuty jako uhranutý. Myslím, 

že to byla konsternace.  

Na příchod do Villaviciosa si však pamatuji dobře. Na sklonku horkého dne se probíjíme rozkopaným 

předměstím, prosyceným stejně jako jméno města jakýmsi zlomyslným zápachem. Shodujeme se, že ve vzduchu je 

něco neblahého, máme temnou předtuchu. Ta se celkem naplňuje: čekáme dvě hodiny na údajně božsky hodného 

faráře, dokud nám ještě hodnější sestřička ve farní službě neoznámí, že světec se již nedostaví. Odkulháváme 

do chudobného baru, kde z nás v černém koutě vylézají vzpomínky na nejtemnější chvíle našich životů. Stones 

navrhuje otevřít olejovky, navrhuji nechat to na jindy. Kolem půlnoci se pokoušíme postavit v parku stan. Nejde 

nám to, chybí nám inteligence. Když nacpeme všechno zpátky do báglů, jdeme pryč. V úzké uličce se schováváme 

za výklenkem ve zdi, vůbec tady nefouká. Asi za půl hodiny zaregistruji na druhé straně ulice rozsvícený bar. Ptám 

se mladé ženy za pultem, jestli bychom tu nemohli zůstat. Souhlasí a navrhuje velmi nízkou cenu. Jsme šokováni a 

nedovedeme si to srovnat v hlavě. Stones nespí. 

 

 

Po dopoledním vedru přichází konečně listopad tak, jak ho známe z domova – pochmurný den se studeným 

mrholením. Je jako Stonesova nálada – zprávy o výsledném produktu dávno profláknutého volebního boje jsou 

stále bídnější. Mizerné jako bar na křižovatce v hustých lesích, před jehož zpuchřelým vchodem právě sedíme. 

V ospalém hovoru o ničem zaregistruji slovo naděje a snažím se ho navléct na nějaké nábožné říkadlo.  

„Naděje? Kde vidíš naději, ty vole?!“ zahučí Stones popuzeně. Rozhlížím se kolem a mezi cáry šedých 

mraků zahlédnu modrou skulinu velikosti mexického dolaru. Ukazuji na ni a říkám, že támhle. „Nic moc,“ ušklíbne 

se Stones, vstává, nahazuje na bedra břemena a odchází. Pamatuji se na to dobře, protože to bylo to jediné, co se 

během dne přihodilo. 

Za soumraku začínáme sestupovat k moři. Ve vytrvalém a stále studenějším dešti zastavujeme na předměstí 

u obřího supermarketu. Před jeho branami zajiskří Stonesovi v očích, jeho tvář nabude rysů bezohledné brutality: 

„Kdo z Kolína, ty vole, by tohle ušel. Mluv!“ 

„Nikdo,“ napadá mě spásná myšlenka. 

„Kdo?!“ 

„Co si dát čaj?“ chytám se stébla. 

„Čaj?! Čaj bude dobrej. Moc dobrej!“ zahučí s nečekaným gustem. 

Šipky se znamením kouřícího hrnečku nás přivádějí do oddělení, které vypadá jako kout pro děti. 

Je zastavěno dárkovými suvenýry ze dřeva, slámy, rákosu, bambusu, lakovaného sena, provázků, knoflíků a jiných 

výhradně přírodních materiálů. Usedáme ke stolečku pro skromné pidimužíky - počítá se tu s každou molekulou 

prostoru. Mladá, přičinlivá dívka, která má oddělení na starost, teď zapíná s omluvným, ale odhodlaným pohledem 

obří rychlovarnou konvici a trochu nepřítomně hledí na naši snahu usednout a nezbořit přitom celou sekci. Tváříme 
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se jako fanatičtí dobráci od kosti, nechceme ji vyděsit víc, než bohužel musíme. Za necelou půlhodinku dostáváme 

šálek s horkou vodou a pytlík.  

„Hele, ty vole,“ ozývá se Stones, „co bys dělal, kdybys támhle viděl černocha z první republiky?“ 

„Zbláznil bych se radostí,“ odpovídám pohotově. 

„Dneska ho potkáme.“ 

„Kde?“  

Neodpovídá, vrací se zpátky. Mohlo by to být dost hluboko. 

Ptáme se, kudy do města. Dívka přináší několik map a plánků Gijonu a přivádí si na pomoc kolegyni. 

Spolu nám pak kreslí několik plánků s mnoha šipkami, nato se vrhají k telefonům pro další informace, myslím, že 

jde o čísla autobusů. Nevíme, co se děje, nejsme schopni to vyhodnotit. Pokyvujeme hlavami a bez přestání 

děkujeme. 

Někdy se ptám sám sebe, jestli se mi některé jednotlivosti, týkající se našeho příchodu do Gijonu, nezdály 

ve snu. Když si ale připomenu náš psychedelický stav, který je ostatně pro poctivé putování docela 

charakteristický, podpořený tenkrát ještě Stonesovou nespavostí, jejíž zásvětní vibrace jsem dobrovolně vstřebával 

skrze naše jednoduché rozhovory, potom na tom nevidím nic zvláštního. Mám na mysli především světlo, 

zaplavující parádní městské nábřeží s pyšnou bílou kolonádou, naplněnou živě diskutujícími občany, a to i přes 

pozdní večerní hodinu a nevlídné počasí. Nábřeží je čelní stranou malé pravoúhlé zátoky s krátkou písečnou pláží, 

ke které je možné sestoupit po několika širokých schodištích nebo ji v klidu sledovat za zábradlím s barokně 

vypasenými sloupky. Na vzdálenější straně končí promenáda skalnatým útesem, vybíhajícím asi sto metrů 

do volného moře. Na něm stojí kostel, nasvícený tak intenzivně, že ho užaslý divák může sledovat jenom 

s přimhouřenýma očima. Spolu s živly působí scéna jako gigantický divadelní sál anebo jako obývací pokoj 

zalidněný tvory, kteří jsou herci i diváky zároveň. Vane lehká bríza, moře se však vzdouvá jako na olejomalbě, 

znázorňující krutou bouři na rozlíceném okeánu, nevím, jak je to možné. Leskne se jako černá plastiková fólie, 

kterou složitý mechanismus pod podlahou uvádí do nepravidelného vzdouvání a propadání, a imituje živel 

přesvědčivěji, než ho znázorňuje všední realita. Temně nachová oblaka na nedalekém obzoru uprostřed oblohy 

řídnou, ztrácejí barvu, okraje mraků jemně obšité stříbrnou nití měsíčního svitu vyvažují dramatickou náladu dole 

na podlaze a vyhlížejí tak pokojně a provizorně, jako by je někdo na strop jenom přišpendlil. 

„Hele, tamten barák!“ ukazuje Stones a zařehtá jako šílený kůň.  

Má na mysli budovu přilepenou ke zdi kostela, vyhlížející jako menší Obecní dům natřený fluorescenčním 

vápnem. Dostáváme se k němu úzkým koridorem podél masivního zábradlí nad útesem. Skrze mlhovinu příboje, 

dosahující až ke zdem paláce, nahlížíme do rozměrných, secesně vykroužených oken. Za skly jsou vidět rozsáhlé 

sály s obrazy můžů s ustaranými výrazy, plnými chorobné odpovědnosti a těžkého rmutu.  

„Šedý mor,“ zahučí Stones spokojeně. Sály jsou téměř prázdné, mají nádherné parketové podlahy, čerstvě 

vydrátkované a napastované. Propojeny do široka otevřenými dveřmi, nabízejí pohled do daleka, odkud se již 

přibližuje náš Šedý Mor. Nespěchá, kráčí jen co noha nohu mine, údery jeho podrážek patří spíše klasickým 

koženým podešvím než moderním z tvrzené pryže. Je to hezký starý pán, šedý jako dým, hladce oholený 

a svědomitě vyžehlený. Již zdáli zvedá paži a dává se pomalu do úsměvu. Říká, že nám adresu ubytovny napíše 

sám, sahá do záňadří a vytahuje tlusté plnící pero. Pak se však s úsměvem dotkne dvěma prsty čela a konstatuje, že 

nemá papír. Uvádí nás do své pracovny, kde usedá za psací stůl a vyvádí celou informaci úhledným, zřetelným 

písmem. Na závěr se s námi srdečně loučí jako se starými, seriózními kamarády, inženýry nebo staviteli v důchodu. 

Svou nenucenou elegancí, slušným chováním a pěkným zjevem udělal na nás Šedý Mor poměrně velmi příznivý 

dojem. 

Následují jenom svrab a neštovice. Vše nasvědčuje tomu, že refugio leží někde v oblasti kolem velkého 

autobusového nádraží. Bloudíme okolo něho a několikrát se vracíme po jeho vysutých peronech zpátky do města. 

Před půlnocí se nad námi smiluje mladá inteligentní dvojice a odváží nás autem přímo před brány útulku. Dům není 

skoro vidět, schovává se za vysoký plot nebo hradbu. Je to železné, masivní, neprůstřelné. V obdélníku, který by se 

mohl považovat za vrata, je zvonek a nad ním vězeňské okénko, ve kterém se po chvíli cosi zablyští. Jsou to buď 

oči nebo brýle, má to hlas a říká to – obsazeno. Slyšíme vzdalující se kroky. Konec. „To je konec,“ říká Stones. 
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Stoupáme ztěžka do schodů na vysuté, nekonečně dlouhé perony autobusového nádraží. Začíná mi 

docházet, že obrněné refugio nemohlo být naše – compostelské. Podle mapy vede přece severní stezka vnitrozemím 

a prochází Oviedem. Zapomněl jsem na to. Stones se nahoře zastavuje, shazuje bágl, vytahuje z něho bílou noční 

čepičku a dává si ji na hlavu. Chválím ho, jak mu sluší, ale opatrně, aby se neurazil a něco se v něm neporouchalo. 

Má radost a nasazuje si ještě své sluneční brýle, přes které je vidět pouze při pohledu do halogenového reflektoru. 

Kráčí pak za mnou a orientuje se podle zvuku mých kročejů. Počasí se stále prudce mění, momentálně vane teplý 

vítr, je to jako proud vzduchu z tepelného výměníku někde nad kotelnou. Obloha se trhá, jasně oranžové mraky 

obnažují modrou oblohu. Je daleká, hluboká, královsky vznešená, přesto přátelsky důvěrná, mám podobný pocit 

jako při bohoslužbě v Portugalette. Sestupujeme ze schodů a noříme se do prázdných ulic. 

Stones snímá brýle a dívá se do výloh. U jedné se zastavuje. Zůstávám stát a čekám, až se dá znovu do 

pohybu. Trvá to dlouho, napadá mi, že usnul. 

„Tady ho máš,“ říká a neobrací se. 

Jdu ke sklu. Za ním je velké starožitnictví, nóbl, hogo fogo. Před těžkými skříněmi a zlacenými komodami 

stojí až dole na zemi asi metrový černoch se širokým slamákem a s píšťalou v rudých ústech. 

„Tak co?“ ptá se Stones, aniž by odtrhnul z barevné figury zrak. 

„Neni z první republiky,“ protestuji nedůrazně. 

„Lepší než nic, ty vole. Co bys chtěl?“ 

Černoch se dívá přes sklo na něco za námi. Obracím se. Na druhé straně ulice stojí velký bar s otevřenými 

dveřmi, nad nimi svítí barevné žárovky, které se seskupují do veselých, vrávoravých písmen a ty pak do slova – 

HABANACLUB. Vstupujeme do prázdné tančírny a sledujeme světelná kolečka, sunoucí se z podlahy přes stěnu 

na strop a zase dolů. Mladá kamarádská dueňa nám nabízí za rozumnou cenu pokojík nad stropem. Dáváme si 

černý drink ve velké zavařovačce, je v něm griotka a borůvková marmeláda. Navrhuji, abychom nápoji říkali 

churería – smažírna koblih. Stones chvíli přemýšlí a souhlasí, má smysl pro logiku. Dáváme si ještě jednu. Pokoj je 

fajn, je tu ale ještě větší rambajz než dole pod námi. 

 

 

Ráno si Stones stěžuje na hlučnou noc a srší náladou pozdního odpoledne. Když se ho ptám, jestli spal, 

propuká v smích – nejdříve srdečný, potom jemně ironický a nakonec lehce hysterický. Na hlavě má pořád svou 

noční čepičku a nechce se mu vstávat. Vůbec to nevadí, penzion má jednu koupelnu pro celé poschodí, musíme 

počkat, až na nás přijde řada.  

Ve slabém mrholení pomalu procházíme okraji starého přístavu. Vysoké jeřáby nad střechami domů 

odpočívají v nehybném tichu, ulice zejí prázdnotou. Zastavujeme se před velkým kostelem. Je poctivě gotický, ale 

vypadá obyčejně, jako stará, stále ještě fungující továrna s vysokou střechou a myslím bez věží. Uvnitř začíná mše 

svatá. Veliká loď je rozdělena dvěma řadami lavic, usedáme do levé. Mám ve zvyku sedět vlevo, nevím přesně 

proč, asi proto, že kazatelna bývá většinou naproti. Je to chyba, jsou tu jenom ženy, muži a dorostenci sedí vpravo. 

Otáčejí se a pozorují nás jako vetřelce. Je to jiné než v kostelech městských center, kde nás sledují buď pohoršeně, 

nebo naopak s přátelskou tolerancí – jak kdo. Tady se na nás dívají všichni stejně, asi jako naši vesničané ve své 

hospodě na Pražáky. Chrám je skoro plný, atmosféra typicky nedělní a předměstská. Kněz káže hezky, se zápalem, 

je v tom cítit snaha nastínit farníkům něco, co se jim snaží vysvětlit celý život. Jeho horlení je však prostoupeno 

jasným vědomím, že nic není jen tak a že to chce trpělivost. Děti ministrují, muži se tváří jako na schůzi, ženy jsou 

soustředěnější. 

V prostorném kněžišti visí z klenby dolů až na zem rybářské sítě. Je to dekorace v moderním stylu, asi 

amatérská, a má jistě ukazovat na profesní statut zdejších farníků či spíše jejich otců. Zároveň může připomínat 

řemeslo apoštolů a evangelijní metafory, kde síť představuje víru, do které se chytají ryby – budoucí křesťané. Sítě 

jsou obarveny šedou holubí modří a úmyslem tvůrců mohlo být, aby kromě zprostředkování zřejmých symbolů 

imitovaly také světlo, deroucí se z vysokých gotických oken, která tu nejsou. Nápad je to dobrý, chtělo by to ale 

jinak složit. Věděl bych jak, mohlo by to být skvělé. Na chvíli jsem otřesen, jak fantasticky by to vypadalo. 

Odcházíme s ostatními. Už se tak nedívají, zdá se, že si trochu zvykli. 

pokračování příště 
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