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Nejedna ztracená čtvrthodinka. 

Modlitba šetří čas. Tuto větu, jsem našel při 

četbě jisté knížky. A tato věta mi docela na dlouhou 

dobu utkvěla v paměti. Šetří opravdu modlitba čas? 

Začal jsem přemýšlet, jestli já mám nějaké zkušenosti 

se situacemi, v nichž se – díky modlitbě – podařilo 

míň času strávit u nějakého úkolu. A zjistil jsem, 

že mám takové příklady. Jsou to má malá osobní 

svědectví, že se můj Pán o mě zajímá a že, když já si 

pro něho vyhradím čas, on mi to vrátí. Ztracená jedna, 

dvě, tři… čtvrthodinky před Bohem nejdou nazmar. 

Některé příklady jsou možná banální. Na narvaném 

parkovišti se těsně přede mnou uvolní místo a mám 

ušetřených deset minut… Čekám zásilku, asi přijde 

dnes, ale já dnes nebudu skoro celý den doma, 

tak dostanu oznámení a budu muset zajít na poštu. 

Během dne se na deset minut vracím domů a najednou 

zvonek: „Máme pro vás zásilku, podepište…“… 

a mám ušetřených zase nějakých deset minut. Někdo 

řekne, že je to náhoda. Já mám ale svůj výklad. 

To byly banální příklady, jak jsem přesvědčen, 

ukazují, že díky modlitbě Pán pomáhá vyhnout se 

všelijakým chybám, ne-li vyloženě hříchům, které se 

pak pracně a dlouho opravují nebo uzdravují. Spousta 

ušetřeného času, a nejenom času. O mnohém se 

možná dovíme až na onom světě. 

Tuto pravdu o modlitbě vám předkládám 

na začátku postní doby, která je darem od Boha. Nese 

mimo jiné výzvu k obnově modlitby. Pravidelný čas 

strávený s naším Otcem působí, že všechno nutné 

stiháme a můžeme i druhým nabídnout dar času. Přeji 

vám, abyste tuto zkušenost v postní době poznali nebo 

obnovili. 

P. Michal Krajewski 

 

2. únor svátek Uvedení Páně do chrámu 

3. únor sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

4. únor  5. neděle v mezidobí 

5. únor  památka sv. Agáty, panny a mučednice 

6. únor  památka sv. Pavla Mikiho a druhů,  

 mučedníků 

8. únor  sv. Jeronýma Emilianiho 

10. únor  památka sv. Scholastiky, panny 

11. únor  6. neděle v mezidobí 

 doba postní 

14. únor popeleční středa 

18. únor 1. neděle postní 

22. únor svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

25. únor 2. neděle postní  
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SYMBOL KŘÍŽE 

 

 

 

Kříž je nejznámější symbol křesťanství. I v naší době, která o náboženství 

mnoho nedbá, se setkáváme s tímto znamením stále: na chrámových stavbách, 

na významných místech a budovách, v polích u Božích muk, na hřbitovech, v mnoha 

domácnostech a také v pracovnách, na zlatých řetízkách, nad lékárnami, na záchranných 

vozech, nad stanovištěm lékařů ... . Co vlastně znamená kříž? 

Kříž ještě dříve, než byl posvěcen tajemstvím smrti Božího syna, byl znám 

a užíván. Označoval důležitá místa. Místa, kde se stalo něco pamětihodného, kde někdo 

zahynul, jiný unikl, kde někdo odpočívá věčným spánkem. 

Během prvních tří křesťanských staletí se s křížem v naší ikonografii 

nesetkáváme. Namísto toho se užívalo jako symbolu ryby (tzv. ichthys) nebo 

monogramu chíró, který převzal Constantinus I. na korouhev římských legií. 

Popis kříže lze najít v křesťanských spisech od počátku 2. století. O významu 

kříže se zmiňují autoři 3. století – 

Klement Alexandrijský a 

Tertulián (ten označuje křesťany 

jako crucis religiosi, uctívače 

kříže). První vyobrazení kříže 

s Ježíšovým tělem pak můžeme 

najít teprve na dveřích baziliky 

S. Sabina na římském Aventinu, které pocházejí ze začátku 

5. století (viz foto). 

Kříž je pro nás symbolem Kristova vítězství 

nad smrtí a hříchem. Od raných dob se žehnáme znamením 

kříže pravou rukou na svém těle; tato praxe byla běžná už 

v době sv. Augustina. V naší tradici má své významné místo svátek Povýšení svatého Kříže (14. září), který 

připomíná zasvěcení baziliky na místě, kde stál Ježíšův kříž, jenž měla roku 326 najít svatá Helena, Constantinova 

matka. 

Kříž, ať už v jakémkoli tvaru, byl vždy především setkáním dvou směrů, vertikály a horizontály, odjakživa 

spojovaných s dimenzí ducha a těla. Podstatným na tvaru kříže bylo 

právě setkání a tajemství. Vždyť v běžné zkušenosti máme vepsáno,  

že na křižovatkách cest se setkávají osudy a stojíme před rozhodnutím, 

kterým směrem se vydat. Ne náhodou, ale s intuitivní jistotou, bylo 

písmeno x vybráno za označení neznámé v rovnicích. 

Význam kříže je dnes dán nepochopitelnou velkopáteční 

událostí Kristovy smrti. U kříže na Kalvárii stojíme před oním bodem, 

do něhož jakoby vše směřovalo a odkud je možno odvinout veškerý 

smysl a pochopení každého života.  

Když si učení návštěvníci svatého Bonaventury – udiveni 

celistvostí a hloubkou hostitelova poznání – přáli prohlédnout jeho 

knihovnu, odvedl je svatý mistr na místo, kde nebylo nic než veliký 

krucifix, nejčistší, nejživější, nejhlubší pramen poznání. Z téhož zdroje 

poznání čerpal i sv. František z Assisi a bezpočet dalších. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ichthys
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monogram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADr%C3%B3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korouhev
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_legie
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A9m%C3%A9ns_Alexandrijsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tertullianus
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Sabina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Sabina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aventin
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Augustin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/326
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavia_Iulia_Helena
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Tvar kříže obsahuje veliké poučení. Je to 

tvar vyvážený. Pozemská horizontála, přesně 

vymezená a zřetelně kratší, jako by byla duchovní 

silou vynášena do výše po neomezené vertikále 

kořenící v zemi a vztahující se k nebi. Její potřeba 

pro vznik kříže je ovšem nutná. Čistá vertikála je 

jen kůl. V určitém bodě se musí duchovní 

vytrysknutí rozevřít v náruč horizontály, aby 

mohlo vzniknout znamení lásky.  

Velké, vše ovládající tajemství kříže se 

zjevuje teprve, když byl kříž použit jako míra 

člověka, když byl přiložen jako zkouška životní 

opravdovosti k údům Syna Božího. Když byl 

Kristus shledán pravdivým až k smrti, stal se krucifix mírou veškerého soudu Božího. Jím jsme a budeme pro 

věčnost souzeni v každém svém skutku. Kříž je především mírou, vůči které můžeme hodnotit každý svůj záměr a 

poopravit ho tak, aby skutek z něho vzešlý obstál na soudu pravdy a lásky. 

Pohled na kříž zachraňuje ve chvílích, kdy nás pokřivenost tohoto světa drtí až k smutku smrti. Zde však 

hledíme na vydání života. V poklesnutí Kristovy hlavy vidíme gesto nejhlubšího, nejpokornějšího klanění před 

Bohem, Pánem všeho života. Otevírá se nám tu jiný pohled na smrt. Smrt, kterou chápeme jako tu, která nám vyrve 

z rukou vše, co jsme získali, a sklátí nás z jasu života v temnotu hrobu, ustupuje zde smrti, která je utichnutím a 

posledním obdarováním života docházejícího vyvrcholení.  

sestavil P. Vilém Pavlíček 
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SAMAŘANÉ, KTEŘÍ NEPŘIJALI JEŽÍŠE 

 

V městě Šumbarku, 

v prvním roce panování zemana Potácivého 

 

Mám pro vás dvě zprávy. Ta dobrá je, že to nebyl Ježíš, koho jste nepřijali na nocleh ve své vesnici, když 

se ubíral do Jeruzaléma. Ve skutečnosti jste odmítli jeho učedníky, kteří o něm vydali naprosto nedostatečné a 

zkreslené svědectví. Odmítli jste je plným právem; s tou karikaturou proroka, jakou vám apoštolové prezentovali, 

neměl skutečný Mesiáš nic společného.  

S tím ovšem souvisí i ta špatná zpráva. Ježíšovi učedníci za to koneckonců nemohli. Nemohli vám 

zprostředkovat autentický obraz Ježíše, protože ho sami nepřijali a v hloubi srdce vytrvale odmítali. Chtěli věřit 

v docela jiného Ježíše – v mocného divotvůrce, který přišel pobít všechny nepřátele a ujmout se dosud odpíraného 

království. Na to vsadili a na to čekali, nikoli na nějaké utrpení, pohanu a smrt, o níž jejich Pán stále častěji hovořil. 

Vytěsnili tyto znepokojivé myšlenky a přidali je k řadě dalších, jimž příliš nerozuměli.  

Nejsme o nic jiní, do dnešních dnů. I my chceme věřit ve stejného Krista, vyhovujícího našim představám 

a přáním. Stejně jako apoštolové se i my cítíme být dělníky první hodiny, kteří „snášeli tíhu dne i vedro“, 

dovoláváme se domnělých zásluh a vyžadujeme adekvátní odměnu. Ani my nestojíme o Krista poplivaného 

a ukřižovaného, byť ho takto denně vzýváme a vyznáváme. Nikdy jsme se s jeho křížem neztotožnili, nanejvýš to 

považujeme za jakousi trapnou a dávno překonanou epizodu. My chceme mít podíl na jeho vítězství, moci a slávě.  

Hluboce se mýlíme. Kříž je opravdu ústřední prvek pravé křesťanské víry. Nejedná se o symbol, nadsázku 

nebo metaforu; je to cesta. Ba co víc, je to jediná cesta. Kristus jinak vítězit neumí, proto to nemohl naučit ani nás, 

jakkoli by se nám to líbilo. Nemůžeme se tomu vyhnout, pokud 

chceme mít s Kristem cokoli společného. Jakmile vykročíme 

na cestu spolu s ním, nutně neseme kříž. Ten je dokonce etalonem 

pravé cesty.  

Je dětinské – a nebezpečné – chovat se jako apoštolové, 

kteří ve svatém nadšení zatracovali vaši vesnici a hodlali na ni 

svolat oheň z nebes. Opravdu ji chtěli do základů vypálit jen proto, 

že jste jim odmítli poskytnout přístřeší? Kde se v nás bere ona 

domýšlivá „bohorovnost“, s níž tak snadno odsuzujeme své 

protivníky? Jak často a jak rádi lámeme hůl nad nevěřícími, kteří se 

mnohdy provinili jen tím, že nám nerozumějí.  

Proč vlastně pořád žehráme na nepochopení, jehož se nám 

ze strany většinové veřejnosti dostává? Což to není logický 

důsledek příslušnosti ke Kristu? Svět nám nemůže rozumět, protože 

„nejsme z tohoto světa“. Příliš jsme již „načichli“ Božím 

královstvím, jež je s tímto světem neslučitelné.  

Řešením nemůže být oheň z nebes. Nemůžeme beztrestně 

vypálit vesnici, v níž sami žijeme. I my jsme součástí světa. Víme, 

že byl vykoupen a směřuje ke spáse. To má být jádrem našeho 

poselství, s nímž se ke všem jeho obyvatelům obracíme. Budeme-li 

hovořit stejnou řečí peněz, mocí a slávy, budou nás oprávněně 

odhánět od svých prahů. Jako křesťané musíme hlásat docela jiné 

SLOVO. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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MANŽELÉ DORŇÁKOVI A VALENTOVI  

ANEB JAK TO BYLO DÁL 
 

 

Pozorným čtenářům TamTamu jistě neunikly dva rozhovory, které jsme vám přinesli přibližně před rokem. I když 

svědectví manželů Dorňákových a Valentových popisují jiné zkušenosti a zážitky, mají jedno společné. Tím, že se 

opravdově otevřeli svým dětem, zároveň otevřeli svá srdce pro tajemné Boží záměry. Manžele Dorňákovy jsme 

ve svých otázkách opustili v období, kdy se jim podařilo přes všechny peripetie osvojit si do své adoptivní péče dvě 

děti, manžele Valentovy v okamžiku, kdy i přes nepříznivé prognózy lékařů přivedli na svět zdravého vytouženého 

chlapečka.  Jistě každého z nás napadne stejná otázka. A jak to bylo dál? Přinášíme vám proto dvě svědectví. Jedno 

formou krásného zamyšlení, druhé formou rozhovoru, jak jsme zvyklí. 

 
 

RODINA DORŇÁKOVA 
 

Naše poslední povídání o tom, jak jste do vaší rodiny přijali Kačenku a 

Tomáška, skončilo informací, že jste si před osvojením Tomáška 

rozšířili žádost o další dítě s vírou, že u Boha není nic nemožného…. 

S Tomáškem (mladším s obou osvojených dětí) jsem byla na rodičovské 

dovolené do jeho čtyř let. Tomášek nastoupil do mateřské školy a já se 

vrátila na své původní pracovní místo jako sociální pracovnice. Chtěla 

jsem kvůli dětem pracovat na zkrácený pracovní úvazek, paní ředitelka 

mi vyšla vstříc. Mohla jsem děti vozit do školy i do kroužků a více se 

věnovat rodině.  

Nástupem do práce se šance na další dítě jakoby zmenšila. Bylo to 

pro vás těžké? 

Byli jsme otevření pro přijetí třetího dítěte, ale moc dobře jsme věděli, 

že máme prakticky nulovou šanci dostat další dítě do adopce, když už 

máme dvě děti a žadatelů o osvojení je více než právně volných dětí. 

Navíc po novele občanského zákoníku se počet dětí, které mohou jít 

do osvojení, snížil. Nyní úřady pracují s celou biologickou rodinou, do které se snaží dítě umístit – s babičkami, 

tetami aj.  

Tady se trošičku rozpovídám, abych přiblížila období svého vnitřního čekání, patří to k tomuto příběhu. Ve svém 

srdci jsem měla stále touhu po dalším dítěti. Dva roky, v době od mých 38 do 40 let, jsem vnitřně s touto touhou 

zápasila. Boha jsem prosila o další dítě, pak jsem zase Boha prosila, ať mé srdce od této touhy uzdraví. Nevěděla 

jsem, zda na mě neútočí ten „zlý“, abych se trápila a toužila po dítěti. Vždyť máme přece dvě krásné, zdravé děti, 

je to sobecké chtít další dítě, když další žadatelé několik let čekají na první děťátko….  Tak proč ještě tak silná 

touha v mém srdci? Je to semínko od Boha, které tam vložil a připravuje mě, nebo jsou to útoky „zlého“, který 

přesně ví, kde má útočit a kde to bolí?  To byly mé časté otázky, a proto jsem toto období hodně promodlila, bolest 

obětovala, chodila na poutě… Uzdravení srdce od touhy se střídalo se silnější tužbou po dítěti jako na vlnách. 

A pak to přišlo, nenápadně a pomaloučku – uzdravení srdce. Uvnitř jsem byla klidná, vyrovnaná, šťastná.  

Blížil se únor 2017 a s kamarádkou Věruškou jsme se domluvily, že spolu pojedeme na Hromniční pouť matek 

do Šternberka. Dobře jsme se vybavily – teplé náhradní oblečení do batůžku, placatku s ohnivou vodou a hlavně 

dobrou náladu . Program poutě se blížil ke konci a animátoři četli poslední přímluvy za naše děti a rodiny. Mezi 
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čtenými prosbami zazněla i tato …prosíme tě, Otče, připrav srdce náhradních rodičů k přijetí opuštěného 

dítěte…Tato prosba mě tak zasáhla tak, že jsem se rozbrečela. Společně s Věruškou jsme se chytly za ruce a přímo 

před svatostánkem jsme si klekly a já přidušeně, ubrečeně vyslovila …vím, že u tebe, Otče, není nic nemožné, 

a pokud chceš, abychom byli rodinou ještě jednomu dítěti, tak nás připrav… Mirek byl otevřený pro přijetí dalšího 

dítěte, ale nepřemýšlel o tom, protože si myslel, že další dítě nebude.  

Kdy přišel zvrat a vy jste mohli doufat, že vám dítě dají? 

Krátce po mém nástupu do práce (v dubnu 2017) jsem měla telefonát z krajského úřadu a my se tak dozvěděli 

o Elišce. Byl to pro nás naprostý šok a překvapení. Naše myšlení a plány do budoucna se totiž mezitím začaly 

ubírat jiným směrem. Těšili jsme se, že mým nástupem do práce přibude více financí a po šesti letech pojedeme 

s dětmi na dovolenou na Slovensko. Dětem jsme vyřídili pasy a zaplatili zálohu za ubytování. Objevovaly se 

otázky. S Mirkem už máme 42 let, a najednou bychom měli mít další miminko? Káťa s Tomíkem jsou hodně živí, 

nemáme dokončené práce na domku, dodělávám vysokou školu….  Nebudu to protahovat – rozhodli jsme se pro 

Elišku. 

Jaké byly pocity, když jste si poprvé další děťátko přivezli domů? 

Poprvé jsme Elišku viděli, když jí bylo 6 měsíců. Bylo to takové droboučké blonďaté, modrooké miminko s velkou 

hlavičkou. Eliška byla umístěna u přechodné pěstounky a skoro dva měsíce jsme ji navštěvovali, aby se na nás 

navázala. Oficiálně jsme si Elišku dovezli domů 14. června 2017, kdy nám byla soudem svěřena do předadopční 

péče. Takže pocity byly hlavně úleva 

z časově dlouhého předávání miminka. 

Co na příchod sourozence říkali 

Kačenka a Tomášek? 

Když jsme dětem řekli o Elišce, byly 

nadšené, že budeme mít nové miminko. 

Hlavně Kačenka, ta stále prosila Ježíška 

o sestřičku. Brášku už nechtěla. Děti 

s námi Elišku postupně navštěvovaly 

u pěstounky a seznamovaly se s ní. Potom 

pěstounka dojížděla k nám a Elišku nám 

na část dne nechávala doma. Tomík i 

Káťa pomáhali přebalovat, vozit kočárek, 

hráli si s ní.  

Jaké je Eliška miminko? 

Eliška si na svět přinesla určité zdravotní problémy. Vizuálně je to krásná, modrooká, blonďatá panenka. Povahově 

je klidná a hodná. V noci je však dodnes neklidná a často se budí. Když jsme si ji téměř v osmi měsících převzali 

do péče, její psychomotorický vývoj byl opožděn. Ležela jak placička a jen otáčela hlavou. Věřili jsme, že 

rehabilitací vše dožene.  

Jak zvládáte těžkosti při péči o ni? Asi jste je v takové míře nepředpokládali. 

Elinka je sledována na hematologii, neurologii a v současnosti i na neurochirurgii v Olomouci. Psychomotorický 

vývoj je opožděn, nyní má 15 měsíců a je na úrovni sedmiměsíčního miminka. Už šestým měsícem cvičíme 

a rehabilitujeme Vojtovou metodou. Dále chodíme na konzultace ke speciální pedagožce, která Elišku sleduje 

a pomáhá nám s ranou péčí a radí nám, jak Elišku stimulovat a rozvíjet jemnou motoriku. Péče o ni je náročnější, 

denně s ní cvičím, stimuluji a hraji si s ní. Většinu času trávím péčí o ni. Mirek hodně pomáhá s péčí o domácnost. 

Když přijdou děti ze školy a školky, uděláme s Káťou domácí úkoly, Káťa ještě hraje na klavír. Pak až 
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do večerníčku mají prostor na hry. Tomášek i Kačenka se Elišce věnují a hrají si s ní. A protože máme úžasnou 

babičku, která nám Elišku hlídá, můžeme s dětmi vyrazit i na výlet nebo do kina.  

Co je vám oporou? 

Oporou jsme si všichni navzájem, celá rodina. S Mirkem se doplňujeme v péči o děti i o domácnost. Hodně nám 

pomáhá s hlídáním dětí moje maminka a tatínek. Pokud jedeme s Eliškou do Olomouce do nemocnice, tak děti 

odvedou do škol, vyzvednou a odvedou domů. Už párkrát jsem byla psychicky vyčerpaná a propadala jsem 

„depkám“, že se Eliška nevyvíjí, jak má. Mirek mě povzbudí slovem a u maminky se vybrečím. Oporou je mi víra. 

S maminkou jsme začali novénu devíti prvních sobot v měsíci a s důvěrou prosíme Ježíše o uzdravení Elišky.  

Nelitujete vašeho rozhodnutí? 

Když jsme Elinku přijali, netušili jsme, že její psychomotorický vývoj bude tak jiný. Uvědomujeme si, že pokud by 

byla Eliška zdravá, bylo by vše jednodušší, pohodlnější a rodina by „frčela“ jiným směrem. Všichni Elišku 

milujeme a jsme rádi, že ji máme. Patří k nám, jsme rodina. K soudu jsme podali žádost o trvalé osvojení a čekáme 

na termín. Nelitujeme. 

Jak vše zvládají starší sourozenci? 

Kačenka s Tomáškem vnímají, že se více věnuji Elišce, a často to s nimi rozebíráme. Vědí, že ten čas pro Elišku je 

důležitý, aby mohla chodit a hrát si s nimi.  

Co byste řekli na závěr? 

Na závěr? To, že jsme na začátku. Těšíme se, až Eliška bude lozit po čtyřech a začne žvatlat. Eliška má jiný čas a 

učí nás trpělivosti. Je to krásné, že je nás pět. 

 

Za rozhovor s Pavlou Dorňákovou děkuje Lenka Špatná 

 

 

PĚKNÝ DEN VŠEM!  

(POZDRAV OD LENKY, PETRA A MIŠÁNKA 

VALENTOVÝCH) 
 

Loni v lednu vyšel článek (v rubrice „Křeslo pro hosta“), kde 

jsme vás především seznamovali s činnostmi ve farnosti Nový Malín. 

Také jsme se s manželem zmínili o mém těhotenství a narození našeho 

chlapečka, který byl v té době ještě na kyslíku, protože jsem skoro celé 

těhotenství neměla plodovou vodu (proto se mu nemohly dobře vyvíjet 

plíce).   

Nás chlapeček Michael Petr oslavil v listopadu 1. narozeniny. 

A protože o nás ví hlavně malínští farníci a dostalo se ke mně, že i 

ostatní se ptají „ jak se má ten chlapeček s kyslíkem?“ rozhodla jsem se 

celý příběh = zázrak přiblížit vám všem. 

Půl roku po 1. neúspěšném těhotenství jsem otěhotněla znovu, 

moc jsme Pána Boha prosili o druhé miminko. Byla jsem ráda, ale 

zároveň jsem se snažila na těhotenství nemyslet, měla jsem strach, aby 

se situace neopakovala. Přečkali jsme 12. tt  a vše bylo v pořádku. 

Říkala jsem si huráááá, to už se nemůže nic stát! Ale může! Od 16. tt 
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jsem neměla plodovou vodu, nikdo z lékařů mi to dodnes nedokázal vysvětlit – PROČ?! Voda se tvořila, 

ale odtékala pryč. Bez plodové vody se miminko nevyvíjí. Když jsem se z této lékařské zprávy trochu 

vzpamatovala, řekla jsem si, tak takhle ne, budeme bojovat!!!!  

Všem známým jsem rozeslala SMS, že je moc prosím o modlitby. Tato zpráva se rozšířila i mezi lidi, které 

jsem v životě neviděla . Celé mé těhotenství se za miminko všichni modlili. Celá naše farnost se mnou mé 

těhotenství prožívala – jsem jim za to moc vděčná. Rovněž moje rodina mi moc pomáhala. A já jsem se stále 

modlila. S manželem jsme jezdili na Slovensko na poutní místo Turzovka pro vodu. Moc jsme se modlili a prosili. 

Začala jsem pít jen TURZOVSKOU VODU! Nic jiného! Říkala jsem, že nepotřebuji plodovou vodu, stačí 

Turzovská. Skoro celé těhotenství jsem proležela doma a později v nemocnici. Manžel jezdil na Turzovku sám a 

přivážel neustále vodu – i 25 litrů. 

Lékaři a hlavně jeden genetik mě na každé kontrole posílal na potrat. Nejprve tvrdil, že dítě bude mít jen 

hlavičku, nic jiného! Když se začalo na ultrazvuku objevovat tělíčko miminka i s končetinami, začal tvrdit, 

že nožičky i ručičky bude mít křivé a že nebude mít vůbec plíce, protože ty se vytváří z plodové vody. Dával 

miminku 1% šanci na přežití.  

Já se stále modlila, ale hlavně jsem se naučila trpělivosti a odevzdanosti Bohu. Hodně mi pomohla 

NOVÉNA ODEVZDANOSTI. Naučit se nechat Boha udělat to tak, jak chce on. Nechat se vést jeho rukou. Pán 

Bůh chtěl, abych se toto naučila, a věděl, že nijak jinak než přes mé „milované děti“ to se mnou nepůjde. 

Porod byl naplánován na 32. tt, lékaři ve FN Olomouc byli moc úžasní! Domluvili jsme si s nimi křest 

miminka hned po narození, protože jsme nevěděli, zda bude žít. Vůbec s tím nebyl problém. Miminko bylo 

pokřtěno v inkubátoru. Byli jsme domluveni, že pokud bude v ohrožení, pokřtí ho můj manžel nebo lékař, který 

bude u porodu. Když miminko vydrží do odpoledne, přijede kněz z naší farnosti. Já jsem u křtu nebyla, byla jsem 

uspaná po císařském řezu, ale byla jsem moc šťastná, že mohl náš P. Otto přijet a mého Michaelka Petříka pokřtít. 

Naše miminko bylo na dýchacím přístroji, krmeno sondou, ale ŽILO!!!! To bylo nejdůležitější. Domů jsme šli po 

třech měsících s kyslíkem. Já byla moc šťastná. 

A jak je na tom náš Míšánek teď? Úžasně!!!! Kyslík prakticky od června 2017 Míšánek nepotřebuje. Vše 

udýchá sám. Všechny kontroly jsou v pořádku. Srdíčko, oči, plíce, celkový vývoj, vše je ok . Míšánek leze 

po čtyřech, postaví se na nožičky ke všemu nábytku i ke stěně, chodí kolem nábytku i kolem stěny (prakticky celý 

den se snaží k něčemu postavit, na něco vylézt), leze i po schodech, každým dnem tempo lezení po schodech 

zrychluje . Míšánek je hodně živý, v klidu sedět nevydrží, pohyb si prostě užívá . Pan doktor z rizikové 

poradny (z Olomouce) říkal, že je s jeho vývojem spokojený. Já jsem moc šťastná a moc si každou chvilku 

s Míšánkem užívám. Když si představím, co jsme prožívali před rokem, když jsme zavolali do nemocnice,  

jak na tom Míšánek je, a stačilo nám slovo: ŽIJE, a jaký je nyní, co všechno za ten rok zvládl a jakou má vůli 

a radost ze života, napadá mě jediné slovo: ZÁZRAK a veliký VDĚK 

Pánu Bohu, že nám takový DAR dal!!!! 

ZÁVĚR: 

 žádná plodová voda 

 jen hlavička 

 křivé ručičky i nožičky 

 1% šance na přežití 

 nebude mít plíce 

 hned po porodu umře 

 řešení lékařů --- jedině potrat 

 řešení Pána Boha--- modlit se 

Toto jsem slýchávala od 16.tt, nevěděla jsem, zda se miminko 

v bříšku dožije dalšího dne! ALE I PŘESTO VŠECHNO PÁN JEŽÍŠ 

MIMINKO ZACHRÁNIL!!!!!! 

Lenka Valentová  
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AUDIO DOPORUČENÍ 
 

 

Tentokrát vám nabízím návrat do dějin. Tři nahrávky, které jsem pořídil, vás přenesou do dávných dob. 

Dvě vám přiblíží známé osobnosti, třetí je známý a oblíbený román, který vám určitě zpříjemní dlouhé zimní 

večery. Jsem rád, že mi někteří říkali, že se jim čím dál více líbí poslouchání knih. Třeba se vám budou líbit i tyto 

nahrávky.  

P. Slawomir 
 

František Křelina: Dcera královská 

 
Čtou: Marta Vančurová, Radoslav Brzobohatý, Rudolf Kvíz 

Dcera královská, snad nejpopulárnější dílo Františka 

Křeliny, je nejen románem o životě a díle Anežky České. Spisovatel 

provází své čtenáře osudy mnoha postav kolem této nejznámější 

středověké Přemyslovny - a oni se tak stávají svědky dramatických a 

přelomových událostí Českého království ve třináctém století. 

 

 

 

Jan Berger: Sonet tesaný do kamene 
 

Čtou: Eduard Cupák, Věra Kubánková, Svatopluk Skopal, 

Svatopluk Skládal, Luděk Munzar, Ilja Racek, Viktor Preiss, Ota 

Sklenčka, Jiří Adamíra, Jan Hartl 

Život geniálních umělců bývá často spletitý a trnitý. Také 

renesanční sochař, architekt a malíř Michelangelo Buonarroti se 

potýkal s nepochopením své tvorby a svého přístupu k životu. Sonet 

tesaný do kamene je rozhlasová hra, kterou Jan Berger napsal 

i režíroval a která je věnována slavnému sochaři Michelangelu 

Buonarrotimu /ve vynikajícím podání Eduarda Cupáka/ a jeho 

posledním pozemským okamžikům, během nichž si ještě jednou 

vybavuje důležité milníky svého života. 

 

 
Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži 

 

Tragický příběh znetvořeného Quasimoda a krásné 

Esmeraldy z pera známého románu francouzského klasika Victora 

Huga. 

 

Četba na pokračování v režii Hany Kofránkové. 

Čte Petr Kostka.  

6 hod. 46 min. 

  

http://www.radioteka.cz/hledat?search=Marta%20Vančurová
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Radoslav%20Brzobohatý
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Rudolf%20Kvíz
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Eduard%20Cupák
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Věra%20Kubánková
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Svatopluk%20Skopal
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Svatopluk%20Skládal
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Luděk%20Munzar
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Ilja%20Racek
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Viktor%20Preiss
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Ota%20Sklenčka
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Ota%20Sklenčka
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Jiří%20Adamíra
http://www.radioteka.cz/hledat?search=Jan%20Hartl
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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). 

 Odpolední herna pro děti – hraníčko pro děti, kafíčko pro rodiče, bez organizovaného programu – každou 

středu na farním středisku od 15.00 do 17.00. 

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté i s nesením obětních darů. 

Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení do přípravy programů.  

 Maškarní bál pro děti – 11. 2. 2018 od 15.00 na farním středisku, letos v duchu Zimních 

olympijských her. 

Děti se mohou těšit jak na atrakce, tak na zábavný program. 
 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

 Čítárna pro veřejnost – každou středu od 14.00 do 17.00 (pozor na změnu otevírací doby), možnost 

posezení na místě u kávy či čaje nebo darování či rozebrání knih za dobrovolný příspěvek. 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.30 v Čítárně. 
 

 

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ 

 20. 2. 2018 Manželské večery – třetí setkání z plánovaných sedmi-  od 16:30 do 18:30 na farním středisku. 

Na další večery se můžete těšit 13. 3. 2018, 3. 4. 2018, 24. 4. 2018., 15. 5. 2018. ZMĚNA TERMÍNŮ 

VYHRAZENA. Bližší informace – Pavla Čermáková, 734 265 356 

 Národní týden manželství 

16. února: Adorace pro manželské páry od 17.00 do 18.00 v kostele sv. Jana Křtitele 

18. února: Valentýnská kavárna (po deváté mši svaté v kavárně farního střediska) 

 

CENTRUM PRO RODINU ŠUMPERK AKTUÁLNĚ 
 

Tříkrálová sbírka 

Snad od počátku své činnosti Centrum pro rodinu Šumperk spolupracuje s Charitou Šumperk na organizaci 

Tříkrálové sbírky a koordinuje vedoucí skupinek i samotné koledníky v naší šumperské farnosti. Letos se 

do koledování zapojilo úctyhodných 21 skupinek (v přepočtu se do koledování a všeho kolem zapojilo 

cca 80 dospělých a dětí), což je zřejmě dosavadní rekord. Rekordem se stala i letošní vybraná částka – 89 115,- Kč 

(minulý rok se vybralo 70 370,- Kč). Zvláštní poděkování patří paní Stejskalové, která už opakovaně do koledování 

zapojila děti ze tříd svých dvou dcer (z nich většina vůbec nechodí do kostela), pokryla tak koledníky tří 

koledujících skupinek a sehnala další dva vedoucí skupinek. Její skupinka rovněž opakovaně láme rekordy 

v množství vykoledovaných peněz . Poděkování patří samozřejmě i všem dalším koledníkům, kteří obětavě 

vyrazili do šumperských ulic a snažili se za vybrané peníze svým dárcům odměnit písní či tříkrálovým 

požehnáním.  

 

Manželské večery 

Po několika letech, kdy se úspěšně v Šumperku pro manželské páry z děkanátu pořádaly Manželské večery 

5x za sebou, jsme rádi, že se k tomuto kurzu můžeme opět vrátit a nabídnout je dalším manželským párům. Na kurz 

se přihlásilo 8 manželských párů ze Šumperka, Bludova, Rapotína a Nového Malína (jsme za to rádi), kurzem 

provází manželé Čermákovi (moc děkujeme) a po prvním lednovém setkání jsme zaznamenali samé příznivé 

ohlasy. Manželské večery probíhají oproti původní koncepci (setkávání každý týden) jednou za tři týdny a manželé 

se mohou seznámit s problematikou komunikace, odpuštění, vztahu k rodičům a jinými důležitými tématy.  
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Manželské večery rovněž proběhly minulý rok i v Rudě nad Moravou. Kdyby se chtěly zapojit i další 

farnosti, jsme ochotni jim poradit jak s organizací kurzu, tak zajistit příručky účastníků, potřebné DVD či půjčit 

dataprojektor.  

 

Kurz pro lektory snoubenců 

Přípravu pro ty, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, zajišťuje v našem děkanátě (kromě kněží) jen jeden 

vyškolený manželský pár, manželé Heiserovi. Proto jsme přivítali nabídku Centra pro rodinný život v Olomouci 

zorganizovat kurz pro lektory snoubenců přímo v místě domovského rodinného centra. Nakonec se z organizačních 

důvodů musely spojit dva děkanáty a kurz neprobíhá v Šumperku, jak bylo původně plánováno, ale v Zábřehu.  

A to proto, že se ze zábřežského děkanátu kurzu účastní 14 párů, a ze šumperského pár jeden. (Bohudíky, nyní 

ve středu nastoupil do „rozjetého vlaku“ ještě jeden pár a půl .) I přes mnohé intervence a rozhovory se u nás více 

párů nenašlo. Setkání v rámci kurzu se v Zábřehu konala už dvakrát, budoucí lektory čekají ještě tři setkání. Kdyby 

se našel ještě nějaký další pár, který by se třeba chtěl jen seznámit, co je obsahem kurzu, může se osobně domluvit 

na dalším postupu. Tel. kontakt – Lenka Špatná, 731 402 395. 

 

Programy pro rodiče a děti Sedmikrásek a Rodinná hernička 

Program pro rodiče a děti Sedmikrásek nemusíme představovat, je stejně starý jako centrum pro rodinu 

samo (10 let ). Probíhá každou středu od 9.30 do 11.30 na farním středisku, od září program zajišťuje Pavla 

Čermáková a letošní školní rok program navštěvuje cca 5 – 8 maminek se svými dětmi. Od září se děti mohou těšit 

z vybavené herničky, která vznikla z malé místnosti za kuchyní. Kromě některých herních prvků, které pořídilo 

Centrum pro rodinu, se do zútulnění interiéru zapojily samotné maminky. Děkujeme takto za krásné polštářky a 

záclony, dřevěné hračky, jídelní stoličku, plastový stoleček a židličky, přebalovací pult a spoustu dalšího. Rodinnou 

herničku nabízíme k návštěvě i každou středu odpoledne. Neprobíhá zde žádný organizovaný program, jen je 

možnost využít zázemí herny. Jsme rádi, že i v odpoledním čase je o hernu zájem a navštěvují ji jak rodiče se 

svými dětmi, tak i prarodiče se svými vnoučaty. 

 

Adorace pro maminky a duchovní obnovy pro ženy. 

Od září 2017 nově nabízíme adorace určené pro mladé maminky. Adorace se konají v kapli farního 

střediska, začínají v 19.00 a trvají cca hodinu a půl. Poté mohou účastnice pokračovat v přátelském posezení 

ve vedlejší místnosti. Program probíhá každý měsíc vždy ve čtvrtek od 19 hod. O přesném termínu akce jsou 

účastnice zavčas informovány. 

V pátek od 15.30, rovněž v předem avizovaném termínu, jsou ženy (bez ohledu na svůj věk) zvány 

na duchovní obnovy s názvem „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“. Součástí každého setkání je 

modlitba, seznámení s biblickým příběhem, příležitost k svátosti smíření a závěrečná adorace. 

 

 
POSTNÍ ALMUŽNA 2018 – INFORMACE 

 

Postní almužna (slovo od prezidenta Arcidiecézní Charity Olomouc najdete na straně 3) letos trvá 

od Popeleční středy 14. února do Květné neděle 25. března. Prosím vás, kteří se chcete této sbírky pro lidi 

v nouzi či v sociální nepříznivé situaci zúčastnit, abyste odevzdali „postničky“ knězi ve své farnosti na Květnou 

neděli. Pokud znáte někoho ve své farnosti či obci, komu by se mohlo pomoci, kdo na tom není dobře, prosím, 

napište lístek se jménem a kontaktem a vložte jej do postničky, abychom mohli pomoci této rodině či jednotlivci. 

Děkuji všem, kteří se sbírky účastní nejen odříkáním, ale i modlitbou za osamělé, chudé a nemocné. 

Pán Bůh zaplať. 

Zuzana Nedvědová, Charita Šumperk 
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VÝSLEDNÁ TABULKA  

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 
 

obec částka 
počet 

skupinek 
obec částka 

počet 
skupinek 

Bludov 83 213 Kč 12 Petrov nad Desnou 7 109 Kč 2 

Bohdíkov 33 546 Kč 9 Rapotín 46 260 Kč 15 

Bohutín 17  271 Kč 4 Rejchartice 2 832 Kč 1 

Bratrušov 22 798 Kč 3 Ruda nad Moravou 70 258 Kč 21 

Bušín 14 441 Kč 5 Sobotín 20 400 Kč 7 

Dolní Studénky 32 958 Kč 8 Staré Město 35 402 Kč 7 

Hanušovice 53 021 Kč 12 Šumperk celkem 119 127 Kč 31 

Hraběšice 6 931 Kč 2 z toho:  farnost 89 115 Kč  21 

Jindřichov 6 317 Kč 2            gymnázium 4 585 Kč 3 

Kopřivná 10 341 Kč 1            Motýli Šumperk 25 427 Kč 7 

Loučná nad Desnou 33 268 Kč 5 Velké Losiny 84 633 Kč 12 

Malá Morava 2 544 Kč 1 Vernířovice 1 943 Kč 1 

Nový Malín 74 949 Kč 19 Vikýřovice 35 891 Kč 11 

Olšany 17 999 Kč 3 Celkem 833 452 Kč   194 

 

 

 

 

 
Drazí přátelé Tříkrálové sbírky, 

děkuji všem, kteří jste se zapojili s jakýmkoli nasazením do Tříkrálové sbírky 

2018, která byla v našem děkanátu v pořadí devatenáctá. Je úžasné, kolik lidí se zapojuje do tohoto díla, které 

započalo před devatenácti lety jen v Olomoucké arcidiecézi a postupně se rozšířilo po všech diecézích. Vnímám to 

jako velké Boží dílo, které nás vede k rozdělení se o to, co máme, s ostatními, kteří na tom nejsou tak dobře, 

jako my. Letos se vybralo v našem děkanátu 833 452 Kč, což je o 94 644 Kč více než v loňském roce. 

Děkuji vám, místním asistentům, kteří jste zorganizovali Tříkrálovou sbírku ve farnostech a obcích. Bez 

vás by se nemohla konat sbírka v takovém rozsahu, v jakém je dnes. Jsem ráda, že se na vás mohu obracet. Jsem si 

vědoma, že vás toto dobrovolné zapojení stojí mnoho času, úsilí a nápadů. Opravdu vám za to velmi děkuji,  

i za vaši spolupráci s kněžími a koledníky. 

Děkuji vám, vedoucím a koledníkům, kteří se nebojíte vejít do ulic, zvonit na lidi, zpívat a přinášet radost 

a pokoj svým koledováním, že se nebojíte věnovat čas této sbírce, která slouží k pomoci ostatním lidem. Věřím, 

že jste zažili i vy radost z tohoto koledování a že máte pěkné vzpomínky, i když ne každý člověk, na kterého 

zazvoníte, je nakloněný vás jen vyslechnout. Nedívejme se na tyto lidi zle, mají právo neotevřít.  

V neposlední řadě děkuji také vám, dárcům, kteří jste se zapojili a obětovali jakékoliv finanční částky, 

a tím si něco odepřeli pro pomoc lidem a díky patří i vám kněžím, kteří podporujete sbírku, pomáháte nám 

a modlíte se za nás. 

Ať vám Pán žehná! 

Zuzana Nedvědová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Šumperk 
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TOMÁŠ AKVINSKÝ 
(* 1225 Roccasecca – † 7. března 1274 Fossanova, Itálie) 

 

Svatý Tomáš Akvinský (latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus 

nebo jen Tomáš, přezdívaný Doctor angelicus - Andělský učitel) byl 

knězem, řeholníkem dominikánského řádu a jedním 

z nejproslulejších představitelů scholastické filosofie. Patří mezi 

36 učitelů církve a platí za jednu z největších teologických autorit. 

Z jeho názorů vychází významné filosofické a teologické směry 

označované po něm jako tomismus a novotomismus. 

Nejvýznamnějším Tomášovým dílem je rozsáhlá Summa 

theologická. Napsal i řadu spisů filosofických, komentářů 

k Aristotelovi a k Bibli a pět náboženských hymnů, oslavujících 

Nejsvětější svátost, například Adoro te devote (Klaním se ti 

vroucně), Pange, lingua (Chvalte, ústa) nebo sekvenci Lauda Sion 

Salvatorem (Sióne chval Spasitele). Za svatého byl prohlášen roku 

1323. Je zobrazován jako dominikán; k jeho atributům patří slunce, 

drahokam, kalich, hvězda na prsou, kniha a pero, lilie, monstrance, 

mitra, biskupská berla; někdy mívá u ucha holubici jako symbol 

božské inspirace anebo vedle něj stojí vůl podle jeho přezdívky 

z mládí ‚Němý vůl‘. Je patronem dominikánů, teologů, filozofů, studentů, katolických vysokých škol, knihkupců, 

výrobců tužek i jako ochránce za zlého počasí. Jeho svátek si v církvi připomínáme 28. ledna. 

 
 

Tomáš pocházel ze starého italského šlechtického rodu, spřízněného s římskoněmeckou vládnoucí dynastií 

Hohenštaufů. Narodil se jako sedmý syn Landolfa, hraběte z Aquina. Matka Teodora pocházela z knížecího rodu 

v Normandii. Rodiče dali Tomáše již v pěti letech na výchovu do blízkého benediktinského kláštera Monte 

Cassino. Bylo to rozhodnutí otce, který chtěl mít jednoho ze svých synů opatem slavného kláštera. Tomáš byl 

velmi nadaný a již jako jedenáctiletý byl doporučen ke studiu na vysoké škole. Své dospívání prožil na univerzitě 

v Neapoli studiem filosofie. Mezi spolužáky volnější morálky se utvrdil v mravních zásadách a lásce k Bohu.  

Ve věku devatenácti let se Tomáš rozhodl stát se příslušníkem 

žebravého dominikánského řádu. Pro jeho příbuzné to byl podobný 

šok, jako kdyby se hrabě oženil s holkou od kolotočů. Tomášův otec 

byl již mrtev, ale zbytek rodiny dával najevo svou nelibost tak jasně, 

že se dominikáni rozhodli poslat Tomáše do Paříže. Po cestě byl svými 

staršími bratry unesen a dopraven násilím na rodinný hrad. Tam ho 

čekala matka s jeho sestrami, aby jej prosbami, lichotkami i slzami 

přiměly vystoupit z řádu. Nepomohla ani krutost bratrů, kteří ho bili 

a roztrhali jeho řeholní oděv. Použili i prostitutku, která ho měla svést. 

Vše bez úspěchu. Tomáš strávil v domácím vězení více než rok, učil 

se nazpaměť Písmu, studoval spisy Aristotela a biskupa Petra 

Lombarda, napsal příručku o klamných úsudcích a fragment 

o modálních výrocích z oboru formální logiky. Jeho nejstarší 

životopisec zmiňuje, že v této době se vyhýbal společnosti žen, jako se 

člověk vyhýbá hadům.  

V r. 1245 Tomáš nakonec za pomoci svých sester uprchl. 

Mladší sestru dokonce získal pro řeholní povolání. Tomáš odcestoval 

do Kolína nad Rýnem, kde v letech 1248-1252 pokračoval ve studiu. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Montecassino
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Montecassino
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Snad kvůli předchozím zážitkům v rodině byl zpočátku spíše samotářský a mlčenlivý, takže mu spolužáci dali 

přezdívku „Němý vůl.“ Jeho učitel, sv. Albert Veliký, tehdejší světová vědecká kapacita, však poznamenal: „Až 

tento ‚Němý vůl‘ začne řvát, my oněmíme a celý svět se zachvěje.“ 

R. 1250 byl Tomáš vysvěcen na kněze. S pomocí Alberta Velikého mu bylo o dva roky později umožněno 

přednášet na pařížské Sorbonně, což bylo nutné k udělení doktorátu. Přednášet na univerzitě ve věku pouhých 

27 let se vymykalo dobovým zvyklostem. Když o čtyři roky později Tomáš získal profesuru, byl povolán 

na katedru teologie a jeho hlavní akademické povinnosti spočívaly v přednáškách o Písmu (v té době výklady 

evangelia sv. Jana a Pavlových listů) a ve vedení scholastických disputací. Památkou na jeho první pařížské 

profesorské působení je text disputací, kterým se tradičně říká (podle námětu první z nich) Disputace o pravdě. 

Podle sv. Tomáše existují pravdy, jež lze poznat světlem rozumu, a jiné, které lze poznat jen světlem víry. 

Ovšem cesty k některým rozumu přístupným pravdám jsou natolik komplikované, že je lépe předkládat je jako 

fakta k uvěření – ne každý má totiž čas, chuť, prostředky a schopnosti k tomu, aby se věnoval nejsubtilnějším 

úvahám. 

Na pařížské univerzitě se před sv. Tomášem otevřel nový svět, se kterým byl po zbytek svého života 

nerozlučně spjat. Převážná většina jeho tvorby, včetně korunního díla Summa theologica (vznikla během sedmi let 

působení na Sorbonně coby úvod do studia filosofie a teologie), vychází z univerzitního prostředí či je věnována 

studentům a vědcům. A nebyl-li Tomáš přímo tvůrcem, pak rozhodně propagátorem a popularizátorem oblíbené 

scholastické metody „disputatio de quolibet“ (sled otázek a odpovědí) – ve 13. století nebylo myslitelné, aby 

oponent promluvil dříve, než jeho protivník skončil a potvrdil, že ten druhý chápe a interpretuje jeho názory 

správně. 

Tomáš byl znám věcnou argumentací, na druhé působil 

svou skromností a zbožností. Na dotazy týkající se jeho moudrosti 

a učenosti odpovídal, že prostředky k pravé moudrosti jsou 

v modlitbě a postu a že před oltářem a pod křížem se naučil více 

než z knih. Dostal zde další přezdívku: „Doctor Angelicus“ či 

„Andělský učitel“. 

Sv. Tomáš své současníky fascinoval nejen svým 

intelektem a svatostí, ale i svými fyzickými parametry. Někteří 

životopisci tvrdí, že trpěl takovou obezitou, že musel mít u stolu 

vyřízlý půlkruh.  

V roce 1259 byl profesor Tomáš Akvinský jmenován 

generálním kazatelem v Itálii. Tři roky působil v papežské kurii 

v Orviete, ve Viterbu a v Neapoli. Dva roky vyučoval  

i na univerzitě v Římě. Na výzvu papeže Urbana IV. sestavil 

breviářové a mešní texty pro svátek Božího Těla.  

Když Tomáš opustil Paříž, filozofická fakulta uctivě žádala 

představené dominikánského řádu, aby ho povolali zase zpět. V druhém období Tomášova profesorského působení 

v Paříži jeho práce vrcholí. Secunda pars (druhá část Theologické sumy) má více než milion slov. Napsat ji ve třech 

letech vyžadovalo napsat průměrně denně tisíc slov. Když však Tomáš psal Sumu, měl ještě navíc plný profesorský 

úvazek, k tomu povinnosti zbožného řeholníka a nadto ještě zároveň psal komentáře k velké části obrovského 

Aristotelova díla. Vezmeme-li v úvahu obrovský rozsah jeho produkce v letech 1269-75, můžeme věřit svědectví 

jeho sekretáře, podle nějž měl Tomáš ve zvyku diktovat zároveň třem i čtyřem písařům; člověk by bezmála věřil i 

jiné dochované zprávě, že totiž dokázal diktovat souvislý text i ve spaní.  

Dne 6. prosince 1273 měl sv. Tomáš v průběhu mše tajemný zážitek (hovořil s Ježíšem), vykládaný 

některými historiky jako vidění, jinými jako duševní kolaps, který znamenal konec jeho vědecké činnosti. Po něm 

už nic nenapsal ani nenadiktoval, a když ho jeho sekretář vybízel, aby pokračoval v práci na Sumě, odpověděl: 

„Nemohu, vše, co jsem napsal, mi připadá jako sláma.“ A později dodal: „Vše mi připadá jako sláma – ve srovnání 

s tím, co jsem uviděl.“ 
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Na začátek následujícího roku svolal papež Řehoř X. všeobecný církevní sněm do Lyonu, první zasedání 

bylo stanoveno na 1. 5. 1274. Hlavním bodem jednání bylo smíření mezi řeckou a latinskou církví a Tomáš jako 

odborník na řeckou teologii byl vyzván, aby se koncilu účastnil. Navzdory zdravotním obtížím vyrazil na cestu 

na sever. Náhodné poranění hlavy ho však přinutilo, aby se zastavil na hradě své neteře poblíž Fossanovy. 

Po několika týdnech byl přenesen do sousedního cisterciáckého kláštera, kde dne 7. března 1274 zemřel.  

Během tří let po jeho smrti byly některé Tomášovy názory odsouzeny autoritou pařížské a oxfordské 

university. Teprve až po padesáti letech převládl názor, že jsou jeho spisy teologicky nezávadné. Dne 18. července 

1323 (prameny se zde odlišují) prohlásil papež při jeho svatořečení: „Zázrakem je vlastně každý článek v Summě.“ 

Dne 28. 1. 1368 byly jeho ostatky přeneseny do Saint-Germain v Toulouse a v r. 1567 byl vyhlášen 

za učitele církve. Patronem katolických škol je oficiálně od r. 1880. Tomáš zůstal po celý život věrným a na první 

pohled docela obyčejným dominikánem, který nechtěl nic pro sebe a vše konal z lásky k Bohu. 

 

 

Modlitba sv. Tomáše Akvinského 
 

Pane,  

dej mi bdělé srdce,  

aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,  

ušlechtilé srdce,  

které by neponížil žádný nedobrý cit,  

přímé srdce,  

které se nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem,  

pevné srdce,  

které nezlomí žádná nesnáz,  

svobodné srdce,  

které si nepodrobí žádná vášeň.  

Pane, 

dej mi rozum, který tě poznává,  

moudrost, která tě nalézá,  

život, který se ti líbí,  

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne,  

a důvěru, jež mě konečně učiní zcela tvým. 

 

 

 

Myšlenky sv. Tomáše Akvinského 
 

 Považuji za hlavní úkol svého života – a toho jsem si vědom – být pro Boha a chci, aby o Něm 

mluvila každá moje výpověď a všechny smysly. 

 Jak se zbavit melancholického stavu? Vyspat se, vykoupat se, modlit se. 

 Z čistého srdce se rodí ovoce čistého života. 

 Každé zlo více ubližuje tomu, kdo je koná, než tomu, kdo je musí snášet. 

 Kdo v sobě živí nenávist vůči svému bratru, nemůže být spasen. 

 Počátkem cesty k dokonalosti je ochota přijímat Boží vůli. 

 Je lepší klopýtat po cestě, než si pyšně vykračovat mimo cestu. 

Anička Rozsívalová  
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Ahoj šikulky,  

Tak co? Kolik už jste postavili sněhuláků? A kolikrát jste 
sjeli kopec na sáňkách? Je to paráda, že jo? V tomto čísle pro vás máme úkoly o sv. Petrovi, protože si 
tento měsíc připomínáme a slavíme, že se stal prvním římským biskupem a papežem. Mějte se krásně a 
užívejte zimních radovánek  

příjemné chvilky s Tamtamem   

1. Pán Ježíš řekl Petrovi: „Tobě dám klíče od nebeského království.“ Proto můžeme Petra na obrázcích i jinde 

vidět s klíčem v ruce. V rámečku je spousta starých klíčů. Kromě jednoho jsou tam všechny dvakrát. Spojíš 

správně dvojice a najdeš ten, který je jen jednou?  

 
2. Zjisti v našem kvízu, co víš o svatém Petrovi. Správné odpovědi najdeš v rámečku.  
 

1. Ve kterém městě se Petr narodil? 

a) Betsaida 

b) Kafarnau 

c) Betlém 

d) Jericho 

2. Jaké měl povolání? 

a) zedník 

b) hasič 

c) rybář 

d) voják 

3. Jak se Petr původně jmenoval? 

a) Matěj 

b) Tadeáš 

c) Šimon 

d) Josef 

4. Jak se jmenoval jeho bráška? 

a) Jakub 

b) Ondřej 

c) Maxmilián 

d) Jan 

5. Jaký význam má jméno Petr? 

a) skála 

b) strom 

c) poklad 

d) světlo 

6. Ve kterém městě Petr zemřel? 

a) Jeruzalém 

b) Sodoma 

c) Řím 

d) Galilej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 

1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c 
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K zamyšlení 

Bdím 

Co to znamená BDÍM? To znamená, že se snažím být člověkem svědomí, že toto svědomí neotupuji 

a nedeformuji. Dobro a zlo nazývám pravými jmény a rozlišuji je. Podporuji v sobě dobro a ze zla se snažím 

vymanit, sám v sobě nad ním zvítězit. To je základní problém, který nikdy není možno zlehčovat, odstavit ho 

na vedlejší kolej. Ne. Ne! Je to vždy a všude problém prvořadý. Je však tím významnější, čím více okolnosti přejí 

tomu, abychom zlo tolerovali, abychom ho sami sobě snadno odpouštěli, zvláště činí-li tak i druzí. 

Bdím – to dále znamená: vidím druhého… Bdím – to znamená: láska k bližnímu – to znamená základní 

mezilidská solidarita. 

(z promluvy Jana Pavla II. k mladým, 14. 8. 1991 v Čenstochové) 

 

Co již proběhlo:  

Výlet na Bukovku 

Dne 28. prosince se konal výšlap na Bukovku. I přesto, že ten den bylo mizerné počasí, sešlo se nás třináct. 

Sraz byl v devět hodin ráno u kostela a pokračovalo se na Tulinku a dále po zelené na Městské skály. Tam jsme si 

udělali krátkou přestávku. Kdyby nám hustá mlha dovolila, pokochali 

bychom se krásným výhledem na Rapotín a Vikýřovice. Nikdo si ale 

nestěžoval, mlha naopak lesu dodávala krásnou atmosféru. Dále jsme 

šli přes Rejchartice a pokračovali po modré na rozhlednu. Místy 

po cestě bylo ještě trochu sněhu. Na rozhledně následovalo menší 

občerstvení. Poté jsme už jen došli do Losin k zámku. Zastavili jsme 

se před zámeckým jezírkem a chvíli se bavili krmením kachen, které 

se dychtivě sápaly po každém kousku rohlíku. Nakonec jsme 

z nedaleké zastávky nasedli na vlak, kterým jsme dorazili zpět 

do Šumperka. 

Bukovka je z větší části dřevěná rozhledna postavená v roce 

2016, na kterou je volný přístup. Poskytuje výhled z osmnácti metrů 

do všech stran na Jeseníky, od Červené hory a Červenohorského sedla 

přes Dlouhé Stráně, Praděd, Vysokou holi, Velký máj, Losiny a 

Šumperk. 

Franta Rusnák 
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Právě běží:  

Večery chval 

 každý měsíc (v pátek) v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku v 18:00 

 po večeru chval bude společné setkání na farním středisku  

 nejbližší termín – pátek 23. 2. 2018 

 
Pivo s knězem 

 každý měsíc U Řeka v Šumperku (M. R. Štefánika, naproti Albertu) 

 pozvěte na tuto akci také své kamarády 

 nejbližší termín – v březnu (bude upřesněno na webu nebo Facebooku) 

 
Co se chystá:  

Akce v děkanátu 

(Více na mladez-sumperk.webnode.cz) 

 

Exodus = víkendovka pro středoškoláky 

 pá 23. – ne 25. 2. 2018 v Šumperku 

 viz plakátek 

 Můžete pozvat také všechny své kamarády!  

 
 

 

 

Výlet 

 čtvrtek 8. 3. 2018 

 trasa výletu bude upřesněna 

 

 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKCE ROKU 2018: 
 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

 pá 23. 3. – so 24. 3. 2018 v Šumperku 

 společné setkání zároveň s děkanáty Zábřeh 

a Svitavy !!! 

 Bližší informace se dozvíte později, zatím si 

stačí zarezervovat tento termín, určitě se 

bude na co těšit (mimo jiné např. koncert 

skupiny Adorare!)  

 

 

 

Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

Duchovní obnova na Přístavu 

16. – 18. 2. 2018 

Chceš se dobře připravit na Velikonoce? Zveme tě na postní duchovní obnovu s Mons. Martinem Davidem, novým 

pomocným biskupem ostravsko-opavským. 

Připrav své srdce pro Pána, občerstvi svou duši a pojď najít pramen věčného života. Neváhej věnovat svůj čas 

tomu, který ho - jako jediný - dokáže proměnit v požehnání. 
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Postní duchovní obnova (Archa) 
9. – 11. 3. 2018 

Přijeďte strávit svůj čas do krásné přírody Hostýnských vrchů s Ježíšem. V tichu a rozjímání načerpejme 

ze studnice pokladů, připravme svá srdce na prožití největších 

křesťanských svátků.  

Sněženky = křesťanské jarní prázdniny 

5. – 9. 3. 2018, Archa Rajnochovice, věk: 8 – 14 let 

Téma: Čaroděj ze země Oz 

Kromě dalekých zemí nás čeká i setkání s Pánem, novými kamarády, 

super vedoucími a snad vyjde i oblíbená bobová dráha. 

Přihlašování na mladez.ado.cz. Příliš neotálejte, volná místa rychle 

mizí! 

 

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 

 

 

BIBLICKÁ SOUTĚŽ 2018 

 
Také letos bychom Vás chtěli pozvat  ke společné četbě a  přemýšlení nad Písmem svatým. Doufáme, 

že nás společně soutěž povzbudí k pozornému  čtení a radosti z Božího slova. 

Po loňských zkušenostech jsme se letos rozhodli rozšířit kategorie na jednotlivce a týmy (dvou 

až čtyřčlenné).  

Věkové kategorie zůstávají stejné: 

 kategorie: 1. – 5. třída 

 kategorie: 6. – 9. třída,  

 kategorie: středoškoláci a dospělí (věkově neomezeno) 

Na Vaše přání ale letos připojujeme speciální kategorii – rodinný tým (rodiče, prarodiče a děti) – počet 

členů není omezen . 

Letos bychom také chtěli začít se soutěží hned 

od počátku postní doby, konkrétně od pondělí 19.2. Každé kolo 

bude trvat dva týdny a po třech kolech se hned druhou neděli 

velikonoční (8. dubna 2018) uskuteční finále.  

Přihlašovat se můžete do pátku 16. 2. 2018 e-mailem 

na adrese: biblickasoutez.fs@seznam.cz nebo osobně po nedělní 

deváté mši ve farním knihkupectví (u Jirky Valenty). 

Těšíme se na všechny, kteří chtějí prožít postní dobu 

s Biblí v ruce. 

Hana Havlíčková 

 

P.S. bližší informace již brzy na: https://biblickasoutez-fs.webnode.cz  
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OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI. 
 

V každé domácnosti se děti určitě podílely na přípravě Vánoc. Pomáhaly péct cukroví, byly hodné , 

vymýšlely dárečky pro nejbližší. V našich farnostech, tzn. ve Velkých Losinách, Loučné a Sobotíně se stává 

zvykem, že o půlnoční mši svaté, každý, kdo přijde, dostane perníček. Maminkami a babičkami napečené perníčky 

bylo třeba ještě nazdobit a zabalit. Ve Velkých Losinách se už předloni, ale zvláště vloni na zdobení a balení 

podílely děti, které chodí do náboženství, a studentky. Pod vedením zkušených hospodyněk (včetně o. Milana) 

nazdobily a zabalily přes 300 perníčků.  Trošku „chybělo“ zpestření v podobě psa Baltazara z Velké Bystřice, který 

u nás pobýval a o rok dříve spořádal na počkání celý plech už nazdobených perníčků nedostatečně ukrytých. Letos 

se žádná úhona nestala. V Sobotíně upečené perníčky nazdobily hospodyňky na faře v Sobotíně. Perníčky rozvezl 

o. Milan na půlnoční ve svých farnostech 

a podělil jimi všechny, kdo přišli 

na půlnoční, aby přinesly každému radost 

do srdce.  

O pár dnů později o. Milan 

s dětmi navštívil Diakonii v Sobotíně, 

aby nemocným a opuštěným starým lidem 

zazpívali, potěšili je a podělili zbylými 

perníčky. 

Tímto děkuji o. Milanovi, 

hospodyňkám a všem dětem.  

                      Dana Ponížilová 

 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE VELKÝCH LOSINÁCH A SOBOTÍNĚ 
 

V letošním roce byla radost chodit 

Tříkrálovou sbírku. Bylo příjemné počasí, děti 

byly natěšené, ve dvou skupinkách byly dokonce 

4 děti, uzdravení se rychle hlásili do služby, 

takže jsme náhradníky vzali s sebou. Všechny 

skupinky vybraly víc – to jistě i ve všech dalších 

místech. Velké díky patří všem, kdo „chodili“ a 

také těm, kdo přispěli. 

O týden později jsme se setkali 

s vedoucími skupinek a dětmi v Sobotíně 

v Permoníku na zasloužený pohár či palačinku.                                   

Dana Ponížilová 
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Drazí, dnes začnu trojím poděkováním. Nejprve děkuji všem, 

kteří rychle reagovali a podpořili léčbu malého Martínka 

Klimeše. Podařilo se získat více než cíl 290 000 Kč, a to 

Martínkovi umožní i následné zajištění zdravotní péče 

po návratu z léčby v Pekingu. Díky Vašim laskavým darům bude moci Martínek absolvovat také terapie 

na neurorehabilitační klinice v Praze, které mu doposud jako jediné pomáhaly alespoň částečně rozpohybovat jeho 

tělíčko a ochablé svaly. Martínek do Pekingu opravdu odjel a podle svědectví rodičů mu terapie viditelně pomohla 

a také naplnila nadšením k vytrvalému cvičení. Zde otiskuji malý fragment jejich dopisu: „Martínek má po návratu 

více energie. Chůze ve škole do schodů s mojí pomocí mu jde výrazně snadněji, lépe nadzvedává nohy. Nenadřeme 

se tolik. Před cestou do Číny to stálo nás oba nesmírné úsilí a hodně energie, abychom schody vyšli. Lépe drží 

hlavu a více otevírá oči, více se dívá kolem sebe. Co se týká jídla, nyní jí pouze sám, daleko lépe a rychleji. 

Martínek si sám od sebe zavedl změny v programu svého volného času. Hned druhý den, aniž nám to oznámil, 

si nachystal budík na svém tabletu na 5:30, aby mohl cvičit. Budík zvonil a on cvičil. Stává se z toho zvyk, cvičí 

každý den. Trvá si na svém a budík u něj opravdu zvoní každé ráno ve stejný čas – protože on sám to tak chce, cítí 

to tak. Druhý den po příletu nás Martínek požádal, zdali bychom mu mohli koupit botasky Adidas. Jeli jsme s ním 

do obchodu a koupili je, sám si je vybral. Měl nesmírnou radost. Pořád je chce na nohy, jsou pro něj obrovskou 

motivací. Jeho víra je úžasná a nesmírně inspirativní. Touží dále objevovat a zkoumat nové možnosti svého těla. 

Touží se postavit na vlastní nohy a jít. Je si vědom, že je před ním náročná cesta. On se jí ale neobává, jde vstříc 

tomu, čemu věří. Věří, že se jednou rozejde sám, bez pomocí tatínka a maminky!“ Přejeme Martinkovi a jeho 

rodičům hodně vytrvalosti.  

 

V těchto dnech slaví své 50. narozeniny člen naši redakční rady pan Tomáš Havlíček. Není to jen nějaký 

málo důležitý redaktor… Naopak! Celý časopis už několik let vzniká v jeho počítači díky práci jeho rukou a hlavy. 

Než ze směsí různých textů, plakátků, obrázků a příspěvků vznikne úhledné číslo Tam&Tamu, jsou zapotřebí 

dlouhé hodiny úmorné práce, kterou není vidět. Vidíme pouze výsledek - v podobě hotového časopisu.  

Proto druhé poděkování patří právě jemu a také jeho manželce a rodině, kteří dělají korekturu. Přeji mu 

za sebe i za vás hodně trpělivosti, sil a Božího požehnání pro osobní i rodinný život. A na konec prosím všechny 

čtenáře: ať se každý z nás za ně pomodlí jeden desátek svatého růžence! Bude těch desátků pěkná řada, věřím 

tomu, a bude to dárek výjimečné hodnoty, který mu nemůže dát nikdo, než toto naše velké společenství věřících 

lidí. Tomáši, Pán ať Ti žehná, přijmi tuto naši modlitbu a ještě jednou díky! 

 

Třetí poděkování patří všem, kdo jste v prezidentské volbě dali svůj hlas panu Pavlu Fischerovi. Vaše 

reakce na rozhovor v Tam&Tamu byly pozitivní a jeho třetí místo v celorepublikovém klání svědčí o tom,  

že i křesťané, i když tu nejsou nějakou rozhodující silou, mají co nabídnout a mohou mít na tuto zemi pozitivní 

vliv. Nesmíme se ale bát projevit a sjednotit pro nějaké dobro. Díky.  

 

Rád bych také připojil dvě pozvánky.  

 

Nejprve na charitativní koncert, který bude v našem kostele na podporu 

dalšího nemocného dítěte. Četli jste o tom v minulém čísle. Dnes jen 

připomínám termín a prosím o účast a podporu.  

 

Na konec si dovoluji vás všechny pozvat svým jménem. I já letos 

slavím padesátiny a také, co je pro mě ještě důležitější, i 25 let od dne, 

kdy jsem obdržel další nezasloužený dar – kněžství. Rád bych dobrému Bohu, 

který mi tyto dary dal, poděkoval. Pokud můžete, přijďte děkovat se mnou. 

Srdečně zvu na mši svatou do kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku v sobotu 

10. března 2018 v 10.00 hod. Rád vás uvidím. Od 15.00 zvu na kafe a povídání 

do Kulturního domu v Bludově.  

Přeji požehnaný masopust a pak postní dobu. P. Slawomir  
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Drazí věrní čtenáři knih na pokračování, 

v minulem čísle skončil příběh Sergeje Dakova a spolu s ním i náš návrat do dob komunismu v Rusku. 

Z několika stran jsem slyšel prosbu o „odlehčení“, o knihu více radostnou, „bez vražd, mučení a pronásledování…“ 

Také proto jsem se po nějakém hledání a domlouvání s velmi vstřícným Karmelitánským nakladatelstvím rozhodl 

pro knihu Ivana Kolmana a Stonese Erbena Cesta do Fatimy. V minulém roce jsme totiž spolu prožívali fatimské 

výročí, ale jen někteří z nás mohli navštívit Fatimu samotnou. Proto vám nabízíme možnost putovat spolu s těmito 

autory, kteří podnikli cestu pěšky napřič Evropou (u počátku jejich rozhodnutí putovat do mariánského poutního 

místa stála obyčejná pohlednice z Fatimy). Oba poutníci své zážitky a dojmy sugestivním způsobem zpracovali do 

knižní podoby, a nabízejí tak čtenáři zajímavý cestopis plný pozoruhodných postřehů. Ještě jednou moc děkuji 

Karmelitánskému nakladatelství za souhlas s otištěním a za velmi přátelský přístup. A vám všem přeji krásné 

chvíle při čtení, či spíše putování spolu s autory knihy.  

P. Slávek 

 

 

 

IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

 

Tantum scilicet diligimu quantum cognoscimus 

Comenius 

Tato kniha má být, kromě osobního svědectví, také nenásilným 

doporučením severní „mořské“ cesty do Santiaga de Compostela (Camino del 

Norte). Přívlastek mořská je tu myslím na místě, větší část celé trasy vede totiž 

podél mořského břehu nebo v jeho těsné blízkosti. Je to skvělá stezka, možná 

nejlepší, na které jsem se ocitl, a jedna z nejhezčích. Říkám ocitl, protože jsme 

ji objevili náhodou, i když něco málo jsem o ní už tehdy věděl. Je to nejstarší 

cesta, přivádějící poutníky z „východní“ Evropy ke hrobu sv. Jakuba. Dnes je 

stejně dobře vybavena pro poutníky i turisty (pokud je v tom rozdíl) jako její 

slavnější konkurentka vedoucí vnitrozemím přes Burgos a León (Camino 

Francés). Je trochu náročnější na fyzickou zdatnost a přibližně stejně dlouhá, 

řekl bych nepatrně kratší. Její menší frekventovanost může být výbornou 

příležitostí pro ty, kteří se chystají do Compostely a netouží putovat 

v průvodu. Znám Francouzskou cestu ještě z doby, kdy nebyla tak populární a 

přetížená, a napadá mě, že to nejlepší, co pro ni můžu udělat, je doporučit 

k úvaze její starší, „mořskou“, severní a přinejmenším stejně krásnou sestru. 

 

O modré pohlednici a velké radosti 

To, co je první v záměru, je poslední v uskutečnění. 

Jan Duns Scotus 

Nikdy jsem netoužil podívat se do Fatimy, nikdy mě ničím nepřitahovala. Znal jsem ji jenom z pohlednice, 

která se mi dostala do rukou před mnoha lety, ještě v dobách, kdy jsem byl pohan a nevěřící pes, kterým se cítím 

být dodnes, z pokory před Bohem a v obdivu ke svatým lidem a také proto, že se svou vírou nemáme chlubit.  

Pohlednice ve mně vyvolávala zvláštní, trochu zneklidňující pocit. Jeho důvodem nebyl velký bílý kostel, 

který jsem v prvním okamžiku pokládal za radnici nějakého pyšného města, ani stejnorodá, umělohmotná modř 

oblohy za jeho štíhlou věží, fascinovala mě prázdnota rozlehlého prostranství před kostelem. Zdálo se mi nemožné, 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

http://ikarmel.cz/autori/kolman-ivan
http://ikarmel.cz/autori/erben-stones
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že by tu nikdo nebyl, zvláště v tak nádherný sluneční den. Hledám proto nějakého živáčka, kterého jsem na první 

pohled nepostřehl. Nemohu totiž vyloučit, že jeho modrý šat a citlivá pleť, nasáklá barevně vydatným kobaltovým 

vzduchem, nečekaně splynuly s okolím. Zapomněl jsem ale na stín, stín je důkaz, stínu se těžko zbavit... a najednou 

cítím vůni rozkvetlého šeříku, zdáli ke mně doléhají břeskné tóny plechových nástrojů a zblízka se ozývá důvěrné 

šustění papírových mávátek. Dochází mi, že nevidím obyčejné náměstí, nýbrž plochu zřízenou pro srocení zástupů, 

které tu jednou za čas oslavují něco hodně silného. Vzhledem k existenci chrámu by to mohl být zázrak nebo 

umučení nějakého sympatického člověka.  

Stále se ale nemůžu zbavit dojmu, že na náměstí někdo byl, že autor této pohlednice pár postaviček 

vyretušoval. Nehodily se mu do kompozice, tříštily by její monumentalitu. Nějaký trouba tam určitě překážel, 

nějaký systematicky zvědavý turista – běžný, tlumeně nazelenalý běloch, totálně osvobozený od všech 

náboženských pověr, nebo běžný, subtilní Japonec v modrém saku a střízlivé kravatě barvy bordó pod sněhobílým 

límečkem. Japonec by se mi líbil, jeho jásavě žlutá hlava by dobře doplňovala modré okolí a vytvářela s ním 

harmonii, plnou vitální síly a vnitřní dynamiky. Obraz by sice ztratil svůj apokalyptický šarm, své „neutronové“ 

memento, zato by neděsil, nevyvolával by představy, které je třeba řešit. Nejsem si ale jist, zda bych byl schopen 

pro oba statisty zajistit dostatečnou bezpečnost, co kdyby se v nestřeženém okamžiku začal po náměstí bleskově 

rozlévat náboženský dav. Muslimové v Mekce občas někoho převálcují, samozřejmě nechtěně, z pouhé horlivosti 

zalíbit se svému Bohu. Budou o něco divočejší než dnešní katolíci – hodné staré paní, nějaký ten děda nad hrobem, 

sem tam skupina mladých charismatiků s kytarou a písničkami o Svatém Duchu. Jenže dav je dav. Nevěřím mu, 

nemá rozum. Každá hromada uhlí ho má víc. Je to zajímavé – každá jeho částečka má víc rozumu než všechno uhlí 

na světě. Nemám náladu na tragédii – řekněme, že fotograf nebyl hloupý, proč by se pachtil s retuší, požádal 

turisty, aby poodstoupili stranou, nejlépe za objektiv kamery. S úsměvem mu vyhověli a šli jinam. A je to, nebudu 

mu to kazit, je to jeho fotka. Není špatná. Naopak, je dobrá: provokuje představy, nutí k zamyšlení. Je dobrá, ale 

pořád stejná. Ještě ji obracím, chvíli zírám na brčálově zelenou známku a potom ji odkládám někam, kde už ji 

v životě nenajdu. Slovo Fatima pak pro mě zůstane po dlouhá léta něčím naprosto okrajovým, dokonce i potom, 

kdy začnu svou vírou patřit k davu, který na modré pohlednici díky mému pohotovému zákroku nepřeválcoval 

tlumeně nazelenalého bělocha a Japonce s jasně žlutou hlavou.  

Až na začátku dalšího tisíciletí se mi dostává do rukou kniha Fatima volá. Napsal ji nějaký Ital už někdy 

před válkou a je prosycena oním typickým dobovým kouzlem, skrze které se nám církev bojující jeví jako stínová 

mravnostní policie v zastoupení ctihodných dam v širokých kloboucích, jimž jdou na ruku s překotnou ochotou 

duchovní všech úrovní, a to nejen v jejich nápravných aktivitách, nýbrž i v názorech na svět a pámbíčka. Samotný 

příběh je ale skvělý. Čtenář rychle pochopí, že je napsaný podle skutečných událostí: žádná fikce by si netroufla 

zfabulovat něco tak nepravděpodobného, dramatického, přesvědčivě drastického. Dějová zápletka se odehrává 

právě v místech, kde pomyslný dav nepřeválcoval nazelenalého bělocha a Japonce se žlutou hlavou. Na místě, kde 

stojí kostel a leží asfalt, bujelo křoví, zelenala se tráva, rostly stromy. Třem malým dětem, které tu pásly ovce, 

se zjevila Panna Maria a řekla jim, kdy mají přijít znovu. Dospělí jim to samozřejmě nechtěli věřit, postupně se ale 

děly takové věci, že jim to už věřit museli, i když se jim moc nechtělo. Hlavní potíž byla v tom, že se jim nechtělo 

strašně moc. Nevěděli si s tím rady. Pátrali, kde je chyba, a hledali ji v dětech, až dvě děti umřely a jedno odešlo 

do kláštera. Pak uvěřili, postavili kostel a položili asfalt. 

Vyprávění má být především zprávou o zjevení Matky Boží. Nadpřirozené události se zde ale jeví jako 

pouhá „záminka“ k nervy drásajícímu dramatu v podobě střetu malých dětí s jejich „dospělým“ okolím. Osoby, 

které s dětmi zacházejí, si počínají jako dav, který na modré pohlednici naštěstí nepřeválcoval nejen bělocha, 

ale ani Japonce. Vystupují sice jednotlivě nebo v menších skupinách, mají ale jeho ducha – ducha toho, co nemá 

rozum. Všímám si, jak usilovně unikám pocitu, že bych k nim mohl patřit, neboť jakkoli neexistuje kolektivní vina, 

existuje společný duch, jakýsi společný jmenovatel všeho, čím jsme si podobní ve svém myšlení a z něho 

vyplývajícím jednání (nebo obráceně), a když se konečně odvážím zeptat sám sebe, jestli k nim náhodou díky 

tomuto duchu nepatřím, není mi dvakrát příjemně. S chutí se pouštím do práce: je třeba si tento nesmysl vymluvit, 

vykecat se sám před sebou, obratně se obelhat, ale nejde mi to od ruky, chatrná stavba hrozí každou vteřinou 

zřícením. Smetu ji a rezignovaně čekám, až na mě skočí blbá nálada. 

 

Ale stane se něco jiného, něco, co bych nečekal. Nálada, která se dostavuje, není vůbec špatná, je skvělá a 
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ze všeho nejvíc mi připomíná rozpoložení před velkou cestou, velkou poutí. Chvíli nevím, co se děje. Když mi to 

dochází, mám radost. Je tak velká, že zapomínám děkovat Bohu. 

 

Preludium Colinensis 

Vůle respektovat Tuaregy se projevila v jeho jednání. 

Jean-Francois Six, Život Charlese de Foucaulda 

Asi za týden se v Kolíně nad Labem potkávám s člověkem, kterého už trochu znám z doby dřívější. Sedí 

v kavárně a dívá se z velikého okna. Za oknem je náměstí: šedé, prázdné, s jedním nízkým morovým sloupem 

uprostřed. Člověk drží v dlaních velký svazek pohlednic a zvolna se jimi probírá, občas vzhlédne a zadívá se 

na mne. Je vysoký, mohutný, ne však tlustý, což je v Čechách vzácné, skoro pikantní. Tvář energická, divoký 

pohled svědčící buď o silné vůli, nebo počátcích šílenství. 

„Nespim,“ prohodí hlubokým basem, „poslední dobou prostě nespim. No a co, když nespim, tak nespim!“ 

Přísně se na mě zadívá: „No a co?!“ 

„Nic.“ 

„Když nespim, tak nespim, rozumíš?!!“ 

„Rozumim,“ snažím se ho uklidnit, „nic na tom neni, nikomu tim neubližuješ.“ 

„To sem rád, že to řikáš, ty vole,“ reaguje břitce, „podivej se z vokna!“ 

„Proč?“ 

„Podivej se z vokna!!“ 

Dívám se z okna. 

„Co by se tam hodilo?“ zahřímá. „Nějaká socha nebo nová dlažba nebo něco takovýho. Promysli to a hoď 

to na papír! Musí se vo tom mluvit, aby se vo tom diskutovalo!“ 

„Nejsem Kolíňák,“ bráním se. 

„Na to se vykašli, hoď to na papír! Musí se vo tom diskutovat, bez toho to nejde. A nečum na mě, dívej se 

z vokna!!“ 

Vyhlížím znovu z okna. Náměstí je pusté, občas se v temném podloubí shrbených domů mihne černá noha 

chvátajícího chodce.  

„Rozmysli to!“ povzbuzuje mě člověk. 

Náměstí má tvar pravoúhlého obdélníku. Mírně se svažuje směrem k půlnoci a asi metr nad střechami 

zakrslých domků ho přikrývá šedé, neprůsvitné nebe. Jeden kamenný nebo kovový paňák by se sem vešel, možná 

Kmoch. Vlastně kdo jiný? Překvapuje mě, že to ještě nikoho nenapadlo. Byl to přece on, on zprostředkoval zdejším 

měšťanům ideály, které se pro ně staly klíčovými, které je sdružovaly a vedly těžkými časy k moderní parlamentní 

demokracii. On vytáhl na světlo staré, polozapomenuté mýty a vdechl jim život s nevšední, takřka třeskutou 

razancí, v neposlední řadě pak hypotéze, že město leží v pěkné rovině. Kolíňané si ji rádi a s vděčností připomínají, 

zvláště když stoupají strmou ulicí, vedoucí z náměstí na jih k modernímu kruhovém objezdu, neuralgickému bodu 

zdejší dopravy. Kmoch by se sem hodil. Bylo by ale dobré, kdyby měl podobu člověka, který ho hraje ve filmu 

pro pamětníky, aby si ho pak lidé nepletli s Tyršem nebo jiným dravcem. 

„Máš to rozmyšlený?“ ptá se člověk nedočkavě. 

„Ne.“ 

„Tak dělej!“ 

Ještě mě napadají veřejné podzemní záchodky. Bylo by to ale zbytečné, nedomyšlené, jak říkával 

sv. Tomáš. Zapomněl jsem, že město už jedny má a docela pěkné, renovované, kousek od radnice. Před 

rekonstrukcí patřily k architektonickým skvostům města, především díky svým ojedinělým interiérům. Z venku je 

to vlastně jen jakýsi přístavek k poslednímu domu v krátké, malebné uličce nedaleko severního úpatí náměstí. Mám 

na mysli zvláště kabiny, z nichž jedna neobvykle prostorná ve tvaru nepravidelného pětibokého lichoběžníku 

mívala svou jižní stěnu proraženou kulatým oknem, připomínajícím rozetu gotického chrámu. Za jasných, 

bezmračných dnů pronikaly dovnitř matem jeho mléčného skla proudy temperovaného slunečního svitu, vyplňujíce 

nevšední prostor atmosférou životního optimismu a dělné pohody. Ve své době to byla jediná stavba, za jejíž 
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originalitu by se město nemuselo stydět ani před svým o něco málo známějším jmenovcem nad řekou Rýnem.  

„Hoď to na papír!“ přerušuje mé kruhy člověk. 

„Dneska ne, někdy jindy,“ odmítám jasnozřivě. 

Člověk přestává naléhat, zdá se, že pochopil, že ze mě nic nedostane. 

„Když nespim, tak nespim, kašlu na to,“ zahučí mrzutě po delší odmlce. 

„Vim, co je na to dobrý, když nespíš,“ něco mě najednou napadá. 

„Co?“ 

„Dlouhá pěší pouť,“ snažím se namačkat nápad do několika slov. 

Člověk se uchyluje zpět ke svým pohlednicím a zamyšleně se v nich probírá. 

„Mně by se to docela líbilo,“ říká přemítavě. Pak položí pohlednice na ubrus, opře se o předloktí, nakloní 

se ke mně a zasyčí: „Jenže by to nešlo!“ 

„Proč?“ 

„Proč? To by ti mohlo dojít samotnýmu! Protože nejsem křesťan, ty vole!“ 

„A co seš?“ 

„Ty nevíš, co sem? Tak já ti teda řeknu, co sem, když to nevíš!“  

Vypadá to, že se chystá k něčemu strašnému, možná i brutálnímu. 

„Barbar! Já jsem barbar!!“ zachroptí a pouští se do nuceného smíchu, plného ohavného, rozpačitého děsu, 

kterým pravděpodobně zastrašuje své nepřátele. 

„Myslíš pohan?“ ptám se pro jistotu. 

„Jo, něco takovýho! Tak vidíš a teď to konečně víš,“ dodává významně. 

„Mně je jedno, co seš,“ říkám podle pravdy, „seš, co seš, to je tvoje věc.“ 

Člověk se na mne zadívá velmi zespoda, zatímco jeho vztah k pohlednicím se prudce mění, je na ně 

o poznání přísnější. 

„Dobře mě poslouchej,“ říká po delší odmlce. „Mám tady eště něco, když to stihnu, pudem letos, když ne, 

tak potom. Eště tohle – vážně si myslíš, že bys mě vydejchal?“  

„Vydejchal by ses sám,“ zkouším najít schůdné řešení. 

„Dobrej nápad,“ říká zamyšleně a znovu se dává do práce s pohlednicemi.  

„Eště tohle…“ 

„Co?“ 

„To, ty vole… jestli ti jako nevadí, že nejsem to… jako křesťan.“  

„Už jsem ti to řek, ty vole,“ snažím se být čitelný. „Mně je to jedno, co seš, to je tvoje věc. Co je mi 

do toho, ty vole, já na to kašlu, co seš!“ 

„To sem rád, že to řikáš,“ zabručí člověk spokojeně, „cejtim to taky tak.“ 

„Záleží na tom, jestli to stihnu. V tom to vězí,“ dodá na závěr. 

Nestihl to, vyrazili jsme až napřesrok. Mezitím se ale stalo, že se stal křesťanem. 

 

 

Chvála rudého bratra  

Milost působí se svobodnou vůlí tak, 

že ji jen na počátku předchází, 

v dalším ji vždy provází. 

sv. Bernard z Clairvaux 

Koncem října roku 2002 přijíždíme do města St. Jean-Pied-de-Port, ležícího v těsné blízkosti španělských 

hranic. Je krásný slunečný den. Ulice jsou navzdory ročnímu období napěchovány turisty, z nichž mnozí mají 

na zádech připevněny vaky nadité břemeny. Opírají se o vysoké, štíhlé hole, vyrobené z  přírodního materiálu. 

Jeden z nich nás oslovuje: „Vím, kde to je,“ říká, „pojďte za mnou.“ 

Dovádí nás k obyčejnému domku v malebné uličce, kde již postávají jiní turisté se starostlivými výrazy 

v tvářích a družném hovoru. Jejich barevné vaky a dlouhé hole zatím odpočívají, opřeny o zeď nebo roztroušeny 

na dlažbě v nahodilých uskupeních v podobě nízkých hromad či pečlivě poskládané vedle sebe, jako by čekaly 
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na pochvalu od rodičů a přátel školy. Také krátká chodba a dvorek nebo malé atrium obsahují mnoho čekajících. 

Začínám pomalu tušit, co by mohlo být předmětem jejich trpělivosti: čekají na papír s razítkem. Nám jde jenom 

o nocleh, vstupujeme proto bez okolků do středně rozlehlé kanceláře. V očích meditujících trpělivců, natěsnaných 

v úzkých prostorách kolem vstupu, jako bych na okamžik zaznamenal jemnou výčitku, týkající se nepatřičnosti 

předbíhání. Jakmile však jejich pohledy zavadí o Stonese, výčitka se bleskově proměňuje ve zdvořilý nezájem.  

Za stolem sedí dva muži: šéf a jeho asistent. Vůdce je vysoký elegantní stařec, oblečený do lehkého 

pulovru barvy bordó s výstřihem do v. Kdyby byl mladší, vypadal by jako aktivní student některé oxfordské nebo 

cambridgeské koleje z dob, které zavál čas. Hovoří francouzskou angličtinou a říká, že umí několik slov polsky. 

Vybírá z mnoha stohů drobně potištěných papírů hrst formulářů, odchází ke skříním se šanony a vrací se s dalšími. 

Zběžně prohlížím položky, jimiž bychom se měli zabývat: po obvyklých nacionáliích se všemi numery a rozměry 

přicházejí na řadu kolonky, které počítají s žadatelovou spoluprací ve sféře jeho názorů nejen světových, nýbrž i 

kulturně- politických. Následuje pestrá škála výzev k vyjevení sebepozorování charakteru osobního, intimního a 

nevědomě podprahového. Velký prostor je věnován účelu poutníkovy cesty, žadatelovu teoretickému záměru. 

Jednoduchý motiv religiózní je zde myslím zmíněn také, důraz je však kladen na různé důmyslné kombinace jako 

kulturně duchovní, všeobecně spirituální, mnohostranně poznávací, sportovně kulturní či všeobecně rekreační a 

podobně. Pro mnoho poutníků je to jistě přínosné, čím hojnější jsou tyto otázky, tím větší je pravděpodobnost, že si 

vyberou podle svého gusta. Mnohým to také může konečně osvětlit, co tu k čertu vlastně dělají, zařadit se 

do zřetelné kategorie a zbavit se existencionálních úzkostí. 

To, že nakonec udělám to, co udělám, vím většinou už dávno předtím, než se pro to rozhodnu. Vím už 

přesně, kudy půjdeme, ale pro všechny případy ještě trochu váhám. Vlastně… dalo by se to zvládnout, vyplnit to a 

nepárat se s tím. Odfláknout to, půlku toho vynechat. Nemohlo by to trvat víc než dvacet minut, nanejvýš půl 

hodiny. Ale proč?  

„Nepotřebujeme razítko, jde nám o nocleh,“ říkám a odsunuji papíry stranou. Člověk, sedící naproti mně, 

roztahuje koutky úst, svůj úsměv prozatím nekonkretizuje, nespěchá. Musí nejdřív zjistit, co jsem zač, zda kretén, 

čtverák nebo provokatér. 

„Žádné razítko, žádné spaní!“ zkouší to na mě nejdřív jako na prosťáčka. 

„Je to opravdu nutné, otče?“ chci být smířlivý a vstřícný. 

„Nejsem otec,“ usměje se skromně a povzbudivě, „ničeho se nebojte, s těmi formuláři jste hotovi za dvacet 

minut, nanejvýš za půl hodiny a ubytování je levné. Co ještě?“ 

„Dřív se neplatilo,“ říkám poněkud zklamaně. 

„Dřív je dřív a teď je teď,“ zdůrazňuje bystrý stařec věcně, ale také tak trochu spiklenecky a důvěrně jako 

protřelý kumpán méně zkušenému kolegovi. 

„Máte pravdu,“ přiznávám, „ale vyplňovat nebudeme. Razítko nepotřebujeme.“ 

Muž v rudém svetru zakládá ruce na prsou: „Bez razítka nemáte šanci. Nikde vás nepřijmou, nikde! 

Camino není holubník! Tím, že nevyplníte a nezískáte razítko, je pro vás Camino de facto uzavřeno. Zdůrazňuji de 

facto, protože jinak je to samozřejmě cesta jako každá jiná. Ovšem poutník bez razítka?! Možná dřív, dnes je třeba 

čelit chaosu, zabezpečovat, mon cher, za-bez-pe-čo-vat!!“ 

„Vyplňovat nebudeme,“ říkám a vstávám od stolu. Můj diskusní partner vstává také a provrtává mě 

horečně zkoumavým pohledem. Ve chvíli, kdy se již odvracím, si najednou všímám, že se jeho nečitelný úsměv 

konečně vyhraňuje, konkretizuje. Je to úsměv, který jsem si dosud nestačil oblíbit. Nejčastěji ho provozují 

odpovědní lidé, úředně či společensky přetížení. Ve své podstatě je to tragická záležitost, rodící se z fatálního 

nedorozumění: ve chvíli, kdy máme největší chuť svého diskusního partnera rozsápat, uvědomíme si, že naší první 

lidskou povinností (nebo nejúčelnějším nástrojem manipulace) je být na druhého hodný, zaujmout postoj dobré 

vůle, který nejlépe znázorňuje úsměv – začínáme se šklebit jako jidášové. Tento úsměv je nejdokonalejším 

odhalením skryté nevole a každá otevřená nevole je méně zřetelná než tato skrytá. 

„Nikdy jsem se nesetkal s tak otevřenou nevolí,“ prohlašuje elegantní stařec, „s tak podivuhodným 

nedoceněním naší práce. Co námahy, co odpovědné mravenčí lopoty, kolik finančních prostředků bylo nutné 

vynaložit k zabezpečení našeho Camina, slavné poutní cesty ke hrobu svatého Jacquese. Příliv poutníků stále 

vzrůstá a já opravdu nejsem s to pochopit, že se mohl najít někdo, kdo tak významně nechápe neocenitelný význam 

naší skromné a nanejvýš záslužné práce, kdo je k němu tak lhostejný, tak chladný… Letos, ano, pouze za tento 
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jediný rok jsem zde, vážený pane, odbavil 8000 poutníků, slovy osm tisíc!!!“  

„Mýlíš se, ctihodný bratře,“ říkám mu, protože není otec. Oslovuji ho ale jenom v duchu: kdybych mu 

oponoval nahlas, mohl by to v dané chvíli považovat za pokus o atentát na svůj úřad. „Neodbavil jsi osm tisíc 

poutníků, ale sedm tisíc turistů a tisíc lidí, z nichž každý mohl být čímkoli nebo kýmkoli. Mnozí z tohoto tisíce byli 

jistě poutníci a někteří z nich se tu ocitli ze stejných důvodů jako ti, kteří sem přicházeli předtím, než se přišlo na 

to, že snobská turistika neubližuje Bohu ani svatým a že je také výnosným obchodem, který Boha ani svaté neuráží. 

Což je pravda a což je svým způsobem dobré, protože turisté přinášejí do regionu peníze a region vzkvétá a je to 

přínosné i pro obyčejné lidi, protože ačkoliv člověk není živ jen chlebem, je jím živ. Nás dva prostě neodbavíš, svět 

se nezboří. Tvé Camino není jedinou cestou do Santiaga. Nemám chuť sytit tvé databáze a odpovídat na tvé drzé 

otázky, nemá to nic společného s tím, proč tu jsme…“ 

„… k zabezpečení našich tak enormně nezbytných databází. Ale prosím, no prosím, mohu vám dát adresu 

na zdejší penzion, stejně levný a dokonce pohodlnější než naše skromná ubytovna. Přijmete-li však vy dva tuto 

nabídku, jistě si uvědomujete, že to bude ten nejdokonalejší výraz naprostého nedostatku smyslu pro bazální 

solidaritu s věcí našeho Camina. Takovou neúctu k naší práci bych opravdu neočekával, ano, ano, řekl jsem to 

dobře, nesnažte se mne upřesňovat, vyjádřil jsem se jasně – neúctu!“ 

„Opět se mýlíš, výmluvný bratře,“ pokračuji stále pouze v duchu, „každý z nás dělá hlouposti, ty teď, já 

zase jindy. Vážím si všeho, co Bůh stvořil, tedy i tebe. Nemohu si však vážit automaticky všeho, co stvoříš ty. Jsi 

jenom člověk, pouhý bůh. Vím, mohl bys namítnout – a je to snad málo? Není to málo, je to hodně. Přesto málo na 

to, abych do nekonečna poslouchal tvoje plky, kterým neříkám žvásty jen proto, že jsem tu host, z úcty k tvé rodné 

zemi a z obdivu k jejím velkým ctnostem, jako je láska k volnosti, lanýžům a plesnivým sýrům…“  

„…a nikdo jiný nikdy nezapochyboval o znamenité nevyhnutelnosti naší skromné práce a nikdo nikdy 

nepokládal naše požadavky za přehnané… Vždyť jde jen o pár čísel!! A pár slov, člověče!!!“  

„Přestaň se trýznit, houževnatý bratře,“ pokračuji stále v duchu. Můj plán je jednoduchý: co nevidět 

zakončit hlasitým sbohem. „Hodně jsi pracoval, dřel jsi jako kůň, jako mezek. Pachtil ses, lopotil a co z toho máš? 

Odporuje ti cizinec, který si neváží tvé práce. Nevidí její vznešenost, má tě bezmála za úředníka cestovní kanceláře, 

za kterého se asi nepokládáš. Nejsem tvůj protivník, natož nepřítel. Naopak, jsem rád, že jsem tě potkal. Skrze tebe 

mi vnukl Bůh myšlenku, která mě naplňuje radostí. Odejdu z tohoto domu a nevkročím na Tvé nablblé Camino, 

prašné a přelidněné. Zamířím na sever, přejdu hory, podél mořského břehu dorazím do Galicie a budu v katedrále 

dřív než ti, které dnes do Santiaga vypravuješ. Půjdu cestou, po které chodili poutníci dávno předtím, než jsi 

zbudoval své Camino, svou Francouzskou cestu a osadil ji chrámy a špitály. A nocležnami, které dnes zatěžuješ 

daní svých databází, neboť chrámy jsou prázdné a špitálů není třeba. Nepracuješ ale jenom ty, pracuje i Bůh….“  

Ve chvíli, kdy se konečně chystám vyprodukovat ono jediné slovo, které má cenu vyslovit nahlas, ucítím, 

jak se z pravoboku zavrtává do mé hlavy něčí pohled, a hle, je to pohled temný, palčivě naléhavý a mluví jasnou 

řečí: „Dem, ty vole!“ 

Když se protahujeme chodbou mezi pokornými, tiše předoucími poutníčky, všímám si, že jsou tu výhradně 

běloši, není tu žádný indián, ale ani Afričan, Asiat nebo australský Maor či podsaditý domorodec z ostrova Fidži 

velmi silný v pase. Představa otylého lidojeda mě pak neopouští celou cestu lidnatým koridorem. S mým rudým 

bratrem to však určitě nesouviselo, byl velmi štíhlý a možná i vybíravý v jídle. Přísahat bych na to ale nemohl, 

jenom jsem měl ten dojem. 

pokračování příště 
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