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Drazí čtenáři,  

moc vás zdravím v postní době, která 

letos dostala nečekaně zvláštní obsah. Rezignace 

papeže je událost tak důležitá, že jako věřící 

nemůžeme zůstat lhostejní. Ani to asi nejde … Nejen 

proto, že jsme zvědavé bytostí, které od pondělí 

11. 2. s napětím sledují každou novou zprávu 

z Vatikánu, ale hlavně proto, že (jak doufám) máme 

rádi církev.  

Odchod papeže, jako každá jiná věc na světě, 

má své klady a zápory. Moje první myšlenka byla: 

škoda! Škoda té moudré šedivé hlavy a milujícího, 

pokorného srdce. Ale právě tyto tři papežovy 

vlastností: moudrost, láska a pokora jsou asi 

u základů tohoto neobvyklého rozhodnutí předat 

Petrovu službu mladším. O něco přicházíme, (a ne 

o málo!), něco získáme (a věříme, že s pomocí Ducha 

Svatého hodně!) Myslím si, že jedině toto lze říci 

s jistotou. Všechno ostatní jsou spekulace.  

A co my? Jsme jenom pozorovatelé? Nebo 

máme být komentátory, kteří více či méně zasvěceně 

vysvětlují události? Ani jedno, ani druhé! Úkol nás, 

věřících lidí, je být uprostřed dění modlitbou a obětí. 

Ničím jiným církvi nepomůžeme víc, než tímto!  

Ukazuje nám to krásně i postní doba. Cesta 

k vítězství Velké noci a k Pánovu „Pokoj vám“ vede 

skrz bolestné a dramatické události.  A my jsme se 

naučili celé toto drama prožívat v tichu a usebrání, 

na kolenou a s vědomím, že zvítězí to Boží … Pak 

nám velikonoční Aleluja zní v srdcích s obrovskou 

silou! 

Není tomu podobně i s volbou papeže? 

Je zapotřebí zachovat vnitřní klid a důvěru v Boží 

prozřetelnost, v tichu a usebrání, na kolenou 

a s vědomím, že zvítězí to Boží … Pak nás naplní 

obrovskou radostí i ono „Anuntio vobis gaudium 

magnum, habemus papam!“  

Cesta skrz letošní postní dobu je pro nás víc 

než jindy cestou s církví. Kéž ji díky tomu prožíváme 

ještě intenzivněji. A ať se ještě intenzivněji radujeme 

o Velikonocích! 

P. Slawomir 

 

3. březen -  3. neděle postní 

10. březen - 4. neděle postní 

17. březen - 5. neděle postní 

19. březen - slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny 

Marie 

O sv. Josefu se zmiňují evangelisté Matouš a Lukáš. 

Jeho svátek se začal slavit v 9. století na Východě, 

od 10. století na Západě. V roce 1621 byl zaveden 

v celé církvi. Od roku 1654 je sv. Josef českým 

patronem. 

17. březen - 5. neděle postní 

24. březen – Květná neděle 

Šestá neděle postní má v římském misále název 

"KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ". Tímto 

názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého 

týdne daný dvěma částmi, které dohromady tvoří 

jedno velikonoční tajemství: vítězství a oslava Páně 

(symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba 

pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, 

co tento den charakterizuje: v památce Kristova 

slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické 

slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem 

křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo 

jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, 

který vstal z mrtvých. 

Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. 

Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá 

smysl a cíl veškerých lidských dějin – Ježíšovo 

utrpení, smrt a zmrtvýchvstání 

28. březen - Zelený čtvrtek 

29. březen - Velký pátek 

30. březen - Bílá sobota 

31. březen - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
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 MANŽELÉ PREGETOVI 
 

 

Oslavit společnou padesátku je jubileum 

více než významné. Ale oslavit svatbu 

„platinovou“ a nést spolu vše dobré i zlé 

po celých sedmdesát let, to se podaří 

málokomu. Ne nadarmo se tohle 

úctyhodné výročí nazývá svatba milosti. 

Manželství, které vydrží takovou dobu, 

musí být jistě obdařeno velkou Boží 

milostí a požehnáním. A my chceme 

manžele, kteří toto jubileum oslaví 

zanedlouho, už koncem dubna, představit 

právě Vám, čtenářům TamTamu. 

Manželé Pregetovi žijí v Bludově, i když 

se narodili na jižní Moravě. Přivítali nás 

velmi přívětivě. Krásně se s nimi povídalo 

i vzpomínalo na staré časy. Překvapila 

nás jejich svěžest, jasná mysl a radost z každého okamžiku jejich života. I když vše z tohoto setkání nelze 

zformulovat do slov, přesto se o to pokusíme, abyste i vy mohli být osloveni krásou manželství, které vydrželo 

po celé tři generace. 

 

Možná, že Vás někteří čtenáři našeho děkanátního časopisu neznají. 

Představili byste se nám? 

Paní Pregetová: Jmenuji se Ludmila Pregetová a 25. května oslavím 92 

let. Narodila jsem se ve Střelné u Lidečka, ale zde jsme bydleli s rodiči a 

třemi sourozenci pouze do mé první třídy. Pak jsme se odstěhovali do 

Boleradic. Tady jsem navštěvovala obecnou školu. Měšťanku jsem však 

studovala v Kloboukách u Brna. Další mé studium bylo komplikované. 

Protože jsem chtěla být učitelkou, začala jsem studovat na reálném 

gymnáziu v Hustopečích, které však bylo brzy kvůli Němcům zrušeno. 

(Po uzavření Mnichovské dohody byla z obsazeného pohraničí přesunuta 

do vnitrozemí celá řada českých škol, středních či odborných. To se týkalo 

i gymnázia v Hustopečích - pozn. autora.) A tak jsem pokračovala 

ve studiu v nedalekých Židlochovicích, kam bylo toto gymnázium 

přesunuto. Ale i toto gymnázium bylo nakonec zrušeno. (Po obsazení 

zbytku českých zemí a vzniku Protektorátu okupanti v rámci své snahy o všeobecné snížení vzdělanosti nařídili, aby 

střední školy takto přestěhované byly zrušeny – pozn. autora.) Proto jsem pokračovala jeden rok na gymnáziu 

v nedalekých Ivančicích a dokončila oktávu na gymnáziu v Hodoníně. Maturovala jsem zde už „za Heydricha“. 

Po studiu jsem měla být „nasazená“ do tzv. Třetí říše. Některé z nás však vybrali k pracím na melioracích doma. 

Za tři měsíce této úmorné práce jsem začala pracovat na Obecním úřadě v Morkůvkách. Když jsem se vdala, 

bydleli jsme s manželem a dvěma dětmi nějakou dobu v Brumovicích. Protože jsme ani jeden neměli uplatnění 

ve své práci a plánované stěhování do nedalekého Strachotína nevyšlo, dali jsme si žádosti do různých míst 

na severní Moravě - Zábřeha, Šumperka aj. A tak jsme se ocitli v Horních Studénkách, kde jsem mohla vykonávat 

svou vysněnou profesi učitelky. Ale to trvalo jen čtyři roky, protože jsem jako státu nespolehlivá (viz foto 

na následující straně) byla suspendována (rodiče i my s manželem a dětmi jsme chodili do kostela). Pracovala jsem 
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pak na různých pozicích – v obchodě, jako 

dělnice v Olšanských papírnách a nakonec 

jsem skončila v administrativě v mlékárnách 

– nejprve v Hanušovicích, poté v Bludově 

a nakonec v Zábřehu. Posledním místem, 

kde jsem pracovala před důchodem, bylo 

ČSAD. Zde jsem opět zastávala úřednické 

místo a vypomáhala i v důchodě.  

Pan Preget: Já budu mít letos v květnu 

97 let. Když se ohlédnu zpět na svůj život, 

mám pocit, jako kdyby někdo stále vedl mé 

cesty. Narodil jsem se v Brumovicích. Měl 

jsem dva sourozence, kteří už nežijí - jednu 

sestru a jednoho bratra. Maminka sloužila ve Vídni. Tam si našla manžela, který byl krejčí. Moje studium nebylo 

komplikované jako u manželky. Vychodil jsem obecnou školu v Brumovicích, měšťanku v Kloboukách a vyučil 

jsem se - jako tatínek - krejčím. Po válce - to už jsem byl ženatý a byl jsem zrovna na vojně v Hodoníně  - jsem se 

dozvěděl, že v Strachotíně budou zabírat po Němcích domy a nabízet je k bydlení. Jel jsem se tedy podívat. 

Nabízeli mi krásný domek, velmi zachovalý a na klidném místě. Domluvil jsem se, že jestli se do týdne 

nenastěhuji, ať to nabídnou jinému. Manželce jsem řekl, ať se sbalí, že se budeme stěhovat. Ale protože mi nechtěli 

na vojně dát volno na stěhování, tak nakonec ze stěhování sešlo. A tak, jak říkala manželka, jsme se Božím řízením 

nakonec ocitli ve Studénkách. Celých deset let jsme bydleli na zdejší faře. Zpočátku jsem byl přibližně půl roku 

doma s dětmi, zatímco žena učila, a pak jsem si našel místo jako dělník v Olšanských papírnách, kterým jsem 

zůstal věrný až do důchodu. S tamějším knězem,  P. Antonínem Kolaříkem, jsme si náramně rozuměli. Ale jak děti 

odrostly, měly to všude daleko do škol, a tak jsme se odstěhovali do Bludova. Nejprve jsme bydleli v bytovkách a 

pak jsme si postavili tento dům, ve kterém žijeme dodnes společně se synem, s vnukem a jeho rodinou.  

Paní Pregetová: S páterem Antoníčkem jsme byli jako jedna rodina. Společně jsme snídali a starali se o faru. Bylo 

mezi námi opravdové přátelství. Když jsem však chtěla, aby mě O. Kolařík vyzpovídal, povídal, že ne, že mě raději 

odveze do Králík. Dodnes si pamatuji, jak mě vždy zabalil do vlňáku, posadil mě na stoličku (v autě kromě 

řidičského sedadla nic nebylo) a jeli jsme. Tedy já spíše skákala, než jela. 

 

Kolik máte dětí? 

Pan Preget: Ještě v Brumovicích se nám narodily dvě děti – Alena a Josef. Ve Studénkách přibyl Toník a 

v Bludově se nám narodil nejmladší Jirka. Máme osm vnoučat a 14 pravnoučat. Nejstarší pravnuk má 26 let, 

nejmladší 1 rok. A další dvě pravnučky se narodí už brzy – jedna v březnu a druhá v dubnu. 

 

Povězte nám něco o Vašem vztahu. Je nějaký recept na 

tak dlouholeté a šťastné manželství? 

Pan Preget: Když jsme se seznámili, všichni nám náš 

vztah rozmlouvali. Manželčini rodiče nechtěli, abych si 

ji vzal. Dokonce nám „mluvil do duše“ i pan farář. Že 

ona je studovaná a já jen vyučený. Ale my jsme se 

nenechali zviklat a vydrželo nám to až dodnes. Velkou 

zásluhu má na tom moje manželka. Ona má jedinečnou 

povahu. Nikdy se se mnou nehádala, nikdy jsem od ní 

neslyšel nějaké hanlivé slovo. A vždy jsme se snažili 

usmířit dřív, než „slunce zapadlo nad naším hněvem“. 

Vzpomínám si, jak jsme se jednou nepohodli. Přišel 
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jsem domů z práce a chtěl jsem si na chvíli odpočinout. Když jsem přišel do ložnice a chtěl si lehnout, nevěřil jsem 

vlastním očím - mezi našimi postelemi bylo chábí (různé roští, klestí). Manželka mi vysvětlila, že když se s ní 

hádám, je to jako by mezi námi bylo chábí. A bylo hned po hádce. Nebyl jsem žádný svatoušek, ale pod jejím 

vlivem jsem se změnil. Je to dobrá žena. 

Paní Pregetová: Jednou se mě jedna paní ve vlaku ptala, zdali je můj manžel tak hodný, jak je hezký. Tak jsem jí 

říkala, že ano, že je to velice hodný člověk. A takový je dodnes, i když mu z legrace říkám, že teď už je hezčí 

zezadu.  

Pan Preget: Andělé jsme nebyli, ale slovo rozvod nám nikdy, opravdu nikdy nepřišlo na mysl. Letos oslavíme 

sedmdesát let společného života. Když jsme to spolu tak dlouho vydrželi, tak si myslím, že naše manželství je 

dobré. A recept na šťastné manželství? Nesmí „vládnout“ oba. Jeden by měl být vždy v pozadí - je to jedno kdo - a 

nechat toho druhého rozhodnout o důležitých věcech. Pak je v rodině klid. 

 

A co Vaše víra? Jaký význam jí přikládáte? 

Pan Preget: Oba pocházíme z věřících rodin a celý život jsme chodili do kostela. Bůh se na nás dívá a vede naše 

cesty… I když jsou mnohdy nevyzpytatelné. Kdybychom tenkrát koupili ten domek v Strachotíně, nikdy bychom 

nepoznali tento kraj, naše přátele a nežili takto svůj život. Důležitá je víra v Boží vedení, nelze spoléhat jen na sebe. 

Často urážíme Boha, jak tomu říkám, „lidským smetím“. Důležité je však vždy začínat znovu a s Bohem. 

A nelenošit.  

Dnes se už do kostela dostáváme těžko, ale chodí za námi kněz, nedávno u nás byl právě nový bludovský farář 

P. Sekanina. I s předchozím farářem ThDr. Wiesnerem jsme vycházeli dobře, stejně jako se všemi kněžími, 

kteří v Bludově sloužili. Dlouhou dobu jsem v  bludovském kostele dělal kostelníka a pomáhal, s čím se dalo. 

 

Koukám na úžasné vyšívané obrazy, které visí na stěně. To dělal někdo z vás? 

Paní Pregetová: To vyšívám já. A vidíte ty malované obrazy? Ty jsem také kreslila já. Vždy jsem chtěla studovat 

školu s uměleckým zaměřením a pak vyučovat děti ručním 

pracím. Ale studium na takové škole bylo velmi drahé a rodiče 

na to neměli.  

Ještě se koukněte do police! Vidíte ty zdobené talíře? Cibulové 

vzory na nich dělal pro změnu můj manžel! Je moc zručný, a i 

když není zedník, postavil tento dům a vyrobil nejen do bytu, ale 

i do kostela různé soustružené výrobky, jako např. tuto polici 

v kuchyni. Do kostela zase vyřezal svícny, a jestli víte, jak to 

vypadá v “ Kostelíčku“ (kostel Božího Těla u Hrabenova), tak ten 

velký dřevěný lustr dělal také on. Pak se můžeme podívat i 

do ložnice. Vyšívala jsem i ubrusy, tkala koberce a vyšila 

o mnoho více obrazů a obrázků, než můžeme vidět v kuchyni.  

Pan Preget: Manželka je velmi šikovná. Kdykoliv měla volnou 

chvíli, tak vyšívala a vyšívala. Máme toho spoustu. 

  

A máte ještě nějaké další zájmy? 

Pan Preget:  Dokud byly doma děti, tak jediný zájem byl, aby 

rodina dobře žila. Od chvíle, kdy jsem se oženil, vše bylo jen pro 

domov. „Vytřepal“ jsem kapsy a žena se starala o chod 

domácnosti a hospodaření. Až nyní jsem tuto roli převzal já. 

Teprve v důchodu jsem začal se svými zájmy. Jak říkala žena, 
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začal jsem malovat talířky, vyrábět na soustruhu dřevěné police, svícny či jiné bytové či kostelní doplňky. A začal 

jsem chovat králíky. Míval jsem jich i 90! Když jsem šel v šedesáti do důchodu, bál jsem se, že nebudu mít co 

dělat. A tak jsem se pustil do jejich chovu. Vydržel jsem s tím čtyři roky. Když bylo pak potřeba, vypomáhal jsem i 

jako topič ve škole, později v jeslích a školce a nakonec i v obchodním domě v Bludově. V současnosti manželka 

už moc nemůže na nohy, tak jí s vařením pomáhá nejmladší syn, který s námi bydlí. Uklízet větší úklid zase 

přichází jedna paní z vesnice. Mnohé také pomůže vnuk, který bydlí v prvním patře. Také často poslouchám rádio 

Proglas. Slyším dobře, ale zrak mi tak úplně neslouží jako za mlada, proto už nečtu. To zase žena má naopak. Hůře 

slyší, ale dobře vidí. A tak mi mnohdy předčítá zajímavé články. Třeba i z vašeho časopisu.  

 

A nějaká myšlenka na závěr, vzkaz pro čtenáře? 

Paní Pregetová (svému muži): To musíš ty, ty jsi moudrý. 

Pan Preget: Nevím, co bych měl říct. Snad aby lidé neztráceli lásku k bližním a starým lidem. Podle mě se čtvrté 

přikázání vztahuje ke všem lidem, nejen k rodičům. Máme ctít každého člověka, zvláště starého. Láska k seniorům 

by se neměla „kupovat“, tak, jak se to dnes často děje. I starý člověk touží slyšet z úst svých blízkých: „Mám tě 

rád“. Nesmíme jeden druhého přehlížet. Jsme bratři. Lidi hodně zapomínají na lásku k bližnímu a mnohdy jim 

chybí pokora. 

 

Manželé Pregetovi si s námi ještě dlouho povídali. Paní Liduška nám ukázala své vyšívané ubrusy, tkané 

koberce, fotografie z mládí (pan Josef byl opravdu fešák a paní Lidušce to také moc slušelo). Bylo to až dojemné, 

jak jeden o druhém mluvili laskavě, pěkně, bez ironie či náznaku hrubosti. Své „platinové ano“ si obnoví v sobotu 

27. dubna při mši svaté v 9. 30 v kostele svatého Jiří a pak to se svými blízkými a známými oslaví v sále místního 

zemědělského družstva. Svůj manželský slib, který si dali před sedmdesáti lety – „Slibuji Ti lásku, úctu a věrnost“ – 

si tenkrát nejen slíbili, ale svým životem ho naplnili do krajnosti. Mysleme na ně ve svých modlitbách. 

za rozhovor děkují Lenka Špatná a Pavla Špatná 
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EUCHARISTIE 
 

V minulém čísle jsme si připomenuli svátost eucharistie z obecnějšího pohledu a proto se nyní na tuto 

„korunu všech svátostí“ a její slavení podíváme konkrétněji. Budeme vycházet z toho, jak slavíme eucharistii 

při mši svaté. 

 

Na úvod si připomeňme, že mši svatou dělíme 

na čtyři části: úvodní obřady (začíná příchodem 

a končí vstupní modlitbou), bohoslužba slova (začíná 

čtením z Písma svatého a končí přímluvami), 

bohoslužba oběti – slavení eucharistie (začíná 

přípravou obětních darů a končí svatým přijímáním) 

a závěrečné obřady. My si podrobněji přiblížíme 

průběh třetí části mše svaté – bohoslužby oběti – 

abychom mohli plněji prožívat její slavení. 

 

Příprava darů 

Na začátku se k oltáři přinášejí dary (chléb 

a víno), které se stanou Kristovým Tělem a Krví. 

Doporučuje se, aby dary přinášeli věřící. Je to 

symbolické vyjádření toho, že dáváme na oltář to, 

co je naše – radosti; bolesti; všechno co prožíváme; 

bližní, kteří nás prosili o modlitbu; nebo třeba moje 

rozhodnutí, které jsem vykonal jako odpověď 

na slyšené Boží slovo při bohoslužbě slova. Tak se 

stávají obětní dary přinášené k oltáři také mojí obětí 

a osobně vstupuji do slavení eucharistie. 

Kněz může dary položené na oltář okouřit, aby 

se tak naznačilo, že oběť církve a její modlitba stoupá 

jako dým kadidla před Boží tvář. Po okouření darů, 

oltáře a kříže mohou být okouřeni i kněz, kvůli 

posvátné službě a lid, kvůli důstojnosti přijaté křtem. 

Po položení darů na oltář pronáší kněz modlitbu, 

která je ukončením přípravy darů a přípravou 

na eucharistickou modlitbu. 

 

Eucharistická modlitba 

Nyní začíná střed a vrchol celého slavení 

eucharistie – eucharistická modlitba, tj. modlitba 

díkůvzdání a posvěcení. 

Kněz vybízí lid, aby pozvedl srdce k Pánu, 

a pronáší modlitbu, jejímž smyslem je spojení celého 

shromáždění věřících s Kristem ve vyznávání 

velikých činů Božích a v podání oběti. My v této 

modlitbě spolu chválíme, spolu přinášíme oběť – 

máme se v tichém naslouchání ztotožnit se slovy 

kněze. 

Připomeňme si také hlavní prvky, ze kterých je 

složena eucharistická modlitba: 

a) Díkůvzdání (preface): Kněz jménem celého 

lidu vzdává Bohu díky za dílo spásy. 

b) Společné zvolání „Svatý, Svatý, Svatý“, 

kterým se připojujeme k nebeským zástupům – tady 

je dobré si uvědomit, že celé nebe – všichni svatí 

slaví spolu s námi a všichni společně chválíme Boha. 

c) Epikléze: Modlitba k Duchu svatému, kterou 

vyprošujeme působení Ducha svatého, aby přinesené 

obětní dary byly proměněny. Do toho, co jsem spolu 

s dary položil na oltář, vstupuje Bůh. 

d) Zpráva o ustanovení a proměnění: Slovy 

a činy Kristovými se koná oběť, kterou Kristus 

ustanovil při poslední večeři, kdy obětoval své Tělo 

a Krev pod způsobami chleba a vína, dal je 

apoštolům k jídlu a pití a dal jim příkaz, aby stále 

slavili toto tajemství. Kněz zde jedná „in persona 

Christi“ (v osobě Krista). 

e) Anamnéze: Připomenutí Božího jednání. 

f) Podání oběti: Shromážděná církev obětuje 

neposkvrněnou oběť Otci a také usiluje o to, aby se 

věřící sami učili obětovat s neposkvrněnou obětí i 

sebe samé – i my se máme stávat obětí. 
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g) Prosby: Vyjadřuje se jimi, že celá 

shromážděná církev slaví eucharistii s celou církví 

jak nebeskou, tak pozemskou. 

h) Závěrečná doxologie: Jí se vyjadřuje oslava 

Boží a ukončuje ji společné zvolání: Amen – „staň 

se“ – tímto stvrzujeme svůj souhlas s tím, co bylo 

v modlitbě proneseno. 

 

Obřad přijímání 

Po eucharistické modlitbě následuje modlitba 

„Otče náš.“ Je zakončena modlitbou kněze, která 

rozvíjí poslední prosbu z otčenáše „... ale zbav nás 

od zlého“ a vyprošuje, aby celé shromáždění věřících 

bylo zbaveno moci zla. 

Následuje pozdravení pokoje, což má být 

vyjádření naší vzájemné lásky, dříve než přijmeme 

svátost eucharistie. Tady si připomeňme, že se někdy 

z tohoto úkonu stává „rutina“ – podáme si ruce a mše 

pokračuje. To gesto podání ruky by ale mělo 

vyjadřovat, že jsem ochoten podat ruku každému, 

s kým tuto mši svatou slavím. Toto gesto má 

vyjadřovat naši vzájemnou jednotu – že s nikým 

nežiji v nepřátelství. Že se chci stávat Tím, koho 

přijímám, jak to potvrzuji při svatém přijímání. 

Přijímání končí modlitbou, která bohoslužbu 

oběti uzavírá a věřící ji zvoláním „Amen“ přijímají 

za svou. 

 

Na závěr bych rád uvedl ještě slova P. Vojtěcha Kodeta, který velmi pěkně a srozumitelně opakuje a završuje 

to, co jsme si možná i trochu náročným způsobem výše připomenuli.  

 

„Slavení eucharistie – naše vlastní tajemství“ 

„Víte, že slavení eucharistie jako takové, to je naše vlastní tajemství, které slavíme na oltáři. Tak už to učil Lev 

Veliký i Augustin. Týká se nás, nejde jen o nějaký kult, obřad. Děje se tu živá oběť našeho Pána Ježíše Krista, který 

se vydává, obětuje sám sebe za nás a čeká, že my na tuto oběť odpovíme - tím, že přineseme kousek chleba, že dáme 

do košíčku, že dáme květiny na oltář ... ale především tím, že dáme sami sebe! Protože Bůh, který se dává, volá, 

aby člověk odpověděl. A už Petr Chryzostom říká „I ten nejchudší má co dát. Protože může dát sám sebe.“Už když 

přinášíme obětní dary, přinášíme s nimi svoje starosti. Máme někoho nemocného v rodině, prosíme za něj. Někoho 

jsme ztratili, prosíme tedy za zemřelé. Máme starost o děti. To všechno tam neseme, ale současně přinášíme sami 

sebe, aby došlo k vzájemné výměně mezi námi a Pánem.  

Proměňování, které nastává, je také velice důležitý moment. V něm totiž mocí Božího slova je proměněn chléb 

v tělo Páně a společenství církve v tělo Páně. V každé bohoslužbě je takzvaná dvojí epikleze – prosba o Ducha 

svatého, který proměňuje tyto způsoby a který proměňuje také nás; a je otázka, co je větší zázrak: Jestli je větší 

zázrak, že se oplatka promění na tělo Páně a víno na krev Páně, anebo že se tenhleten spolek lidí promění 

v mystické tělo Kristovo!  

 

Obojí je stejně velký zázrak. Proto říkám, jde o naše tajemství. Co se děje na oltáři, děje se uprostřed nás. 

My se stáváme tím tělem. Skrze to slavení si uvědomujeme a také žijeme církev. Proč se apoštol Pavel tak 

rozčiloval v Korintě? Proč psal: „Je horší, je to ke škodě, že se scházíte, a ne k dobru?“ On tam pak píše: 

„Kdo přistupuje ke stolu Páně a nerozlišuje, že jde o tělo Páně, přijímá nehodně.“ A většina současných exegetů 

vykládá tento text tak, že nejde o rozlišení té oplatky, jak jsme to učili děti: Dítě může jít ke svatému přijímání 

tehdy, když rozliší, že oplatka přede mší a oplatka ve mši je už něco jiného. Byl to chlebíček a teď už je to Pán Ježíš. 

Tohle snad ale dospělým lidem nemusíme vykládat. To slavíme. Důležité je ale rozlišit, že toto společenství se stalo 

tělem a krví Páně. To znamená, že se už nemohu k tomu bratru chovat jako k někomu cizímu. Pavel upozorňuje 

na sociální rozdíly a na nelásku, která existovala mezi Korinťany. Na útlak chudých, na sociální nespravedlnosti. 

To není možné. Jak se mohu klanět u oltáře eucharistii a vnitřně se nepoklonit bratru? Vždyť živou hostií je stejně 

tak tělo církve, konkrétně můj bratr a sestra, stejně tak jako eucharistie. Slavit eucharistii je z tohoto pohledu 

skutečně zkouška pro opravdové křesťany. Protože tehdy slavíme to, že Ježíš je přítomen uprostřed srdce každého 

z nás. A pak přijde přijímání. 



 Tam&Tam – Číslo 3, ročník 4, březen 2013  Strana 9  

 

Přijímání, ve kterém říkáme ano k tělu Páně i k tělu svého bratra. Proto těsně před přijímáním nastává také 

pozdravení pokoje. To je poslední možnost, kdy můžeme říci jeden druhému: „Ano, přijímám tě.“ A jestli si někdo 

sedne na druhou stranu kostela, protože nemá někoho rád, tím to nevyřeší. Nejde totiž jen o to, komu ruku podám, 

protože v tom gestu podávám ruku každému člověku a každému věřícímu, v té chvíli se smiřuji a odpouštím. 

Alespoň se snažím přijmout bratra takového, jaký je, protože s ním tvořím jedno mystické tělo. A nemohu jedno 

přijmout a druhé nepřijmout. Nehodně přijímá, kdo přijímá eucharistii a nepřijímá bratra. Proto Ježíš říká:  

„Jdeš-li k oltáři a uvědomíš si, že tvůj bratr má něco proti tobě – ne ty proti němu, ale on proti tobě – předejdi ho. 

Běž a smiř se.“ Napřed to dej do pořádku, protože v tom kostele je společenství těch, kteří se vydávají nejen Kristu, 

ale i jeden druhému.  

A svaté přijímání je z určitého pohledu také svaté dávání, protože já přijímám Krista, ale dávám se jemu. 

On mi dává své tělo, já dávám jemu své. On mi dává svou krev, já říkám „ano - až na smrt“. Proto jsem říkal, 

že slavení eucharistie je jen pro ty, kteří jsou naplno v církvi. Svaté přijímáni je bianco šek, kterým se dávám 

Kristu, svému Pánu, na život a na smrt: „Ty jsi můj Pán a tobě cele patřím a tobě se odevzdávám.“ A v praxi to 

znamená odevzdání se i ke službě svým bratřím a sestrám, samozřejmě s úctou a láskou k nim. Jeden konvertita 

říkal: „Já nestíhám. Já jdu pokaždé na mši ke svatému přijímání, ale to je taková síla, že já to nestíhám prožívat. 

A už je tu další mše a zase další přijímání. Jak vy to děláte, že můžete chodit ke svatému přijímání tak často?“ 

Řekl bych, „No, víš, chlapče, asi nám to už trošku zevšednělo.“ Bohužel. 

Po svatém přijímání bývá dost málo času na to, abychom si uvědomili celou hloubku toho tajemství. Proto 

není divu, že někteří po mši ještě chvíli zůstávají, modlí se nebo chtějí pobýt s druhými. Protože tajemství Kristovo 

se jakoby rozlilo do nás, do našich údů. My jsme teď 

ta hostie, my jsme Ježíšovo tělo a je čas to slavit. A pak tedy 

přijde závěrečný moment, kdy kněz řekne „Jděte ve jménu 

Páně.“ Starší si pamatují to latinské: Ite missa est – jděte, 

mše skončila ... Ale on tím neříká jenom to, že mše skončila. 

Právě po vatikánském koncilu dostal závěr mše obrovskou 

dynamiku, protože v tomto momentu mše sice vrcholí,  

ale z určitého pohledu začíná. Kněz dnes zopakuje de facto 

slova Pána Ježíše, která řekl před svým nanebevstoupením: 

„Jděte ve jménu Páně. Tedy, “Jděte, já vás posílám, jděte 

a zvěstujte evangelium. Přivádějte učedníky, křtěte je 

ve jménu Páně.“ Posílá nás jako ovce mezi vlky, čili 

do světa, který je kolem nás. Jde o skutečné poslání, 

o misijní poslání, kdy my v síle toho, co jsme prožili, máme 

teď v sobě touhu nést evangelium. Stejně tak jako učedníci 

emauzští, když jim Pán zmizel z očí. Nelehli si na divan a 

neřekli si: “Tak teď si o tom hezky pokontemplujeme.“ Ne! 

V té chvíli vstoupila síla do jejich nohou a oni vyrazili. 

Anebo si vezměme Marii Magdalénu po setkání se 

vzkříšeným Kristem: hned šla a zvěstovala.“ 

(Z přednášky P. Vojtěcha Kodeta: Když mne to v kostele 

nebaví.) 

 

 

„Protože Kristus přešel z tohoto světa k Otci, dává nám v eucharistii záruku budoucí slávy u sebe: 

účast na nejsvětější oběti nás ztotožňuje s jeho srdcem, je oporou našim silám během pouti tímto životem, 

dává nám toužit po věčném životě a spojuje nás už nyní s nebeskou církví, s Pannou Marií a všemi svatými.“ 

(KKC 1419) 

P. Petr Káňa  
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CARLO GNOCCHI (KAREL GNOCCHI) 

 
 (25. října 1902, San Colombano al Lambro – 28. února 1956, Miláno, Itálie) 

 

Don Carlo Gnocchi byl italský kněz, pedagog a spisovatel. Během 

2. světové války působil jako vojenský kaplan na řecko-albánské frontě 

a potom na ruské. Pomáhal těžce zraněným a umírajícím vojákům, 

kteří byli vděčni nejen za duchovní posilu, ale zároveň po něm posílali 

i své vzkazy rodinám. Don Gnocchi byl láskyplným otcem mnoha 

dětem, které se staly obětí války, jež z nich udělala sirotky a mnohé 

i zmrzačila. Na základě tragické válečné zkušenosti se Carlo Gnocchi 

později snažil zmírnit utrpení způsobená válkou. Založil domov i školy 

pro sirotky, nadaci pro děti postižené obrnou a domy pro invalidy. 

V roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za ctihodného, v r. 2009 

byl blahořečen. Tehdy byl připomenut životní program Carla 

Gnocchiho: „Prosím Pána o jedinou věc, abych sloužil po celý život 

jeho chudým.“ Liturgické slavení jeho svátku bylo stanoveno na 

25.října.  

 

Narodil se v roce 1902 jako prvorozený ze tří dětí. Už v dětství 

se potkal s bolestí. Když bylo Carlovi pět let, zemřel mu otec, 

povoláním kameník. Příčinou bylo chronické plicní onemocnění, 

způsobené dlouhodobým vdechováním prachu při broušení mramoru. 

Rodina, kterou matka musela uživit jako švadlena, se pak přestěhovala do Milána. Zde je čekala další rána. Hned 

v následujícím roce zemřel na tuberkulózu Carlův bratr Mario a v roce 1915 i bratr Andrea. Carlo, který byl rovněž 

chatrného zdraví, žil po nějakou dobu u příbuzných. 

Později se rozhodl pro vstup do semináře v Miláně a v r. 1925 přijal kněžské svěcení. Miloval Pána Ježíše 

a toužil, aby ho milovali všichni. Mnoho se modlil, studoval, četl a svěřoval se Panně Marii, protože věděl, že kněz 

jako ´druhý Kristus´ může dát růst Kristu v duších druhých lidí. Vynikal pastorační horlivosti mezi mladými, 

zejména činností v oratořích. Kardinál Ildefons Schuster jmenoval Carla Gnocchiho spirituálem Institutu Gonzaga 

v Miláně.  

Dne 10. června 1940 vstupuje Itálie do války. Don Carlo vidí své svěřence odjíždět na frontu. Žádá, aby byl 

povolán jako vojenský kaplan a byl nablízku svým chlapcům. Provází vojáky alpského pluku v Albánii, v Řecku a 

v Chorvatsku. Je to zraňující zkušenost: k čemu je všechna tato bolest a tolik nevinných zabitých? Jen on ve světle 

víry dokáže odpovídat, těšit a dodávat odvahy. 

V knize „Otec 3 000 dětí“ don Gnocchi uvádí: „První padlý, na kterého si vzpomínám, vydechl naposled, 

když jsem ho držel za ruku. Krátce předtím mi umírající ukázal fotografii šesti překrásných dětí, kterou vytáhl 

z náprsní kapsy své bundy. Odevzdávám je do vašich rukou, důstojníku!, řekl mi. Jeho oči zářily a na mne to tak 

zapůsobilo, že jsem si řekl: Nyní vím, Kriste, že i tvoje oči tak zářily, když jsi umíral.“ 

V roce 1942 nastávají strašné boje v Rusku. Těžce zranění a umírající vojáci mu svěřují poslední vzkazy 

pro matky, manželky, děti. Po návratu do Itálie se vydává na cesty, na kterých vyřizuje vzkazy od svých „alpínů“. 

Na vlastní oči vidí, kolik dětí trpí jako oběti války: jsou zraněné, vyhladovělé, osiřelé. Jistě, Bůh nechtěl tuto bolest, 

mocní lidé vyvolali tuto tragédii. Stále se však vrací otázka: Proč trpí nevinní? A Carlo se ptá: Co já mohu pro ně 

udělat? 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Jednoho červencového večera mu matka přinesla dítě, které přišlo o nožku. Protože nevěděla, jak se o ně 

postarat, položila ho na zem a řekla: „Done Carlo, svěřuji vám ho.“ Don Carlo pokleká k dítěti, dívá se na ně 

s bezmeznou láskou a zvedá je tak, jako by pozvedal při mši svaté Ježíšovo tělo ve svaté hostii. Během noci, poté, 

co dítě držel za ruku, dokud neusnulo, pak sténá v kapli: „Ježíši, co mám dělat?“ A tu vidí sama sebe obklopeného 

obrovským zástupem dětí bez rukou, bez nohou, slepých, hluchých, zmrzačených, které potřebují všechno, 

především lásku. 

S pomocí Boží založil v r. 1945 v Arosiu domov pro sirotky, který sám řídil. Vydal knihu, jejíž titul mluví 

za všechno: „Obnovení lidské osoby“. Snaží se žít pro to, aby mohl obnovit v těchto maličkých, tolik trpících, 

důstojnost lidské osoby podle velikosti Kristovy. 

V jeho ústavech nemají být mrzáčci litováni, protože oni jsou aristokracie bolesti, jsou privilegovaní. Bůh 

si je vybral, jak to učinil se svým Synem, pro vykoupení světa. 

Jednoho dne 

vysvětluje dětem, 

které pláčou: „Tyto 

vaše slzy se musí stát 

perlami, moji andělé! 

Uděláme to takto! 

Připravíme si skříňku 

a když někdo z vás 

bude muset nastoupit  

na kliniku v Parmě 

k operaci, mít nohu 

v sádře, podstoupit 

trakci … tehdy trpí. 

Pokud některý z vás 

dokáže s myšlenkou 

na Ukřižovaného, 

který trpěl víc než 

kterýkoliv člověk, snést operaci bez nářku, bude mít právo vložit do skříňky jednu pravou perlu.“ – „A pak?“ ptají 

se děti. – „Pak z těch perel uděláme znak Krista a dáme jej papeži jako symbol našeho utrpení, které jsme přijali 

z lásky pro spásu světa.“ 

Dne 27. srpna 1953 přijímá Pius XII. na audienci 120 postižených dětí z různých evropských zemí, 

vedených donem Carlem. Jeden francouzský chlapec odevzdává papeži vzácnou brož s Kristovým monogramem, 

vytvořeném ze dvou berliček a spojené šlechtickou korunkou. Motto: „Cum reciditur, coronatur“ (Tím, že je 

obětován, je korunován), čímž je naznačeno, že utrpení vytváří hodnotu jen ve spojení s Kristovým utrpením a jen 

tak je možno přijmout za odměnu korunu zásluh. Don Carlo vysvětlil papeži význam šperku a jak se zrodil. Papež 

Pius XII. byl dojat, v jeho očích se objevily slzy uznání a vděčnosti a dětem řekl: „Vaše utrpení spojené s utrpením 

našeho Pána vás přivede k větší lásce k němu a k něžné a silné lásce ke všem vašim bratřím.“ 

Jedno dítě bez rukou, jen s tužkou mezi pahýly, napsalo dopis před zraky papeže. Scéna byla nafilmována 

a viděl ji celý svět. Don Carlo poslal film jednomu ministrovi, který mu před lety řekl: „Snad si nemyslíte, že 

budete učit děti bez rukou psát!“ 

Když se děti vrátily do svých ústavů, cítily se opravdu jako privilegované. Bůh si je vybral, aby nesly 

na svém těle znamení výkupného utrpení. Jako Ježíš trpěl na kříži až k smrti, aby lidé byli vysvobozeni od hříchu 

a byli bohatí životem milosti, tak také ony trpěly, aby Ježíšovo utrpení dosáhlo ke každému člověku. 

Don Gnocchi otevíral v různých italských městech nejen domovy a školy pro děti postižené válkou. Otevřel 

také moderní centrum pro vzdělávání dětí postižených obrnou a další domy pro invalidy. Cestoval po Itálii, žebral a 

v roce 1948 založil nadaci „Pro zmrzačené děti“, dnes nazývanou „Foundation Don Carlo Gnocchi Onlus.“ Jedná 

se o neziskovou organizaci (NGO), stojící na zásadách křesťanské lásky, s cílem dosažení sociální solidarity 

a poskytování služeb lidem v nouzi (při svém zrodu byla nadací pro postižené nejmenší děti). Nadace se zaměřuje 
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na oblasti zdravotní rehabilitace, sociální pomoci, vzdělávání a rozvoje i vědeckého výzkumu a technologických 

inovací. Má 28 center v devíti oblastech Itálie a rozšířila se po celém světě. 

Krátce před svou smrtí v roce 1956 vydává don Carlo knížku „Pedagogika nevinné bolesti“, kde vysvětluje 

smysl utrpení nevinných: „Každá slza, každá kapka krve se může spojit s Ježíšovým utrpením v nejvyšší hodnotu 

lásky“; takto don Carlo z nemocných udělal hrdiny, a to hrdiny šťastné. 

Utrpení, půst, vyčerpání a postupující nádorové onemocnění jsou uváděny jako příčiny urychlující konec 

Carlova života, který byl příběhem velké lásky k chudým až do samého konce. Jako umírající daroval své rohovky 

dvěma nevidomým dětem, které díky němu vidí. Jedním byl tehdy dvanáctiletý Silvio Colagrande, který je dnes 

ředitelem Centra dona Gnocchiho v Inverigo. 

Proces blahořečení dona Gnocchiho zahájil v r. 1987 tehdejší milánský arcibiskup, kardinál Carlo Maria 

Martini. Slavnostní blahořečení se konalo 25. 10. 2009; na náměstí Piazza Duomo v Miláně byla při něm v průvodu 

nesena skleněná rakev s ostatky Karla Gnocchiho. Nově blahoslaveného vzpomněl tehdy papež Benedikt XVI.: 

„Sám sebe dal až do krajnosti; když zemřel, daroval své rohovky dvěma slepým chlapcům. Jeho dílo se rozvíjí až 

dodnes a nadace dona Gnocchiho je průkopnická organizace v péči o lidi všech generací, kteří potřebují 

rehabilitační terapie.“ 

Anička Rozsívalová 

 

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ 

6. března 2013 v 19.00 hod. 

zkušebna Scholy od sv. Jana Křtitele, Kostelní nám. 4, Šumperk 

 

Jan Dismas Zelenka  (1679 - 1745)   

Musica ad Sepulchrum Domini 

 

Jana Dismase Zelenku, nejvýraznější osobnost 

českého hudebního baroka, už dnes není třeba 

představovat. Jeho tvorba spojená s Prahou však stále 

uniká naší pozornosti. Neprávem. Tři sepolkra (kantáty 

určené k provozování na Velký pátek u Božího hrobu) 

obsahují Zelenkovu nejranější dochovanou hudbu; jsou 

to však již osobitá díla vykazující všechny znaky 

skladatelova nanejvýš pozoruhodného kompozičního 

stylu. Skladby byly určeny pražskému Klementinu, 

nejstarší jezuitské koleji v Čechách, a jedinečným 

způsobem dokládají bohatý hudební provoz v kostele 

Nejsvětějšího Salvátora, který patřil k nejvýznamnějším 

místům na pomyslné „hudební mapě“ barokní Prahy. 

Zelenka osobně řídil roku 1709 v tomto kostele 

provedení prvního sepolkra.  

Premiérové nahrávky tří kantát se o tři století 

později (v kostele nacházejícím se na opačném konci 

Karlova mostu) společně se čtveřicí vynikajících sólistů 

ujal soubor Collegium Marianum, jeden z nejlepších 

českých i evropských barokních ansámblů.  

Vít Rozehnal   
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života 

Psycholožka Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková nabízí poradenství a psychoterapii i v novém roce. Procházíte 

obtížným životním obdobím, vztahy s ostatními nejsou uspokojivé, máte problémy v partnerském vztahu, stojíte 

před životním rozhodnutím, postrádáte smysl života či stojíte o osobní růst? Pak je poradenství určeno právě 

pro Vás. Objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy a probíhají v učebně 

Centra pro rodinu v UVAXU.   
 

Pravidelné aktivity 

 Sedmikrásek - program pro předškolní děti a jejich maminky. Každou středu od 9.30 do 11.30 na farním 

středisku. Struktura programu: modlitba, říkadla, cvičení, tvořivá dílna  

- 6. 3. - vytváříme z recyklovaných materiálů,  

- 13.3. - zdobení věšáčku (každý si přinese své ramínko),  

- 20.3. - jarní tvořivá dílna  

- 27. 3. - velikonoční výtvarná dílna. 

 Masáže pro každého – s Ing. S. Táborskou každé pondělí od 16.30 do 18.30 na farním středisku. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30  

na farním středisku; 25 Kč/lekce. 

 Angličtina pro začátečníky (každé úterý) 

1. skupina  Začátečníci I. + III. 16.15-17.15  

2. skupina  Začátečníci  II.  17.30 - 18.30 

 Němčina pro začátečníky 

vždy ve čtvrtek od 16.00 v učebně Centra pro rodinu, 1. patro UVAX. Info - 731 402 39 

 

Jarní a velikonoční prázdniny trochu jinak 

 13. března od 9.30 do 17.00 – „Putování se svatým Josefem“ - celodenní program pro školní děti. 

Příspěvek na program a společný oběd - 60 Kč/dítě (přihlášky si vyzvedněte, prosím, na stolíku mezi 

lavicemi, u katechetů nebo ji najdete na webových stránkách www.cprsumperk.estranky.cz v sekci „Na co 

vás chceme aktuálně pozvat“); vyplněné přihlášky odevzdejte co nejdříve katechetům nebo odešlete 

na mailovou adresu cprsumperk@ado.cz. 

 15. března – 9.00 – 12.30 Společná vycházka do okolí se zábavnými úkoly. Sraz i návrat u farního 

střediska. 

 Zelený čtvrtek pro děti s hudebně výtvarnou dílnou – 28. března od 9.00 do 11.30. 

 Nedělní pomlázková dílna pro kluky – 31. března – čas bude sdělen v ohláškách. 

 

Pro rodiče 

 Kurz efektivního rodičovství – na farním středisku v těchto termínech: 23. února, 2. března, 16. března, 

vždy v blocích: 9.00 - 10.30, 10.45 - 12.15; oběd, 13.45 - 14. 45, 15. 00 - 16.00.   

 Modlitby matek – 7. a 21. února v 17.00 na farním středisku 

Pro děti 

 8. března v 19.00 – na farním středisku tvořivá dílna s Hankou Heiserovou Tentokrát budeme vytvářet 

šperky z organzy. Zveme rodiče i děti.  
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Informace: 

 každou neděli po deváté mší svaté zveme další školní děti na společné setkávání s výtvarně hudebním 

zaměřením, které probíhá na farním středisku pod vedením Pavly Špatné. 
 

Kurzy 

 Kurz pro snoubenecké a partnerské páry - příprava na manželství 

Od ledna opět nabízíme přípravu určenou zejména párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi 

přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně 

prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného 

manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry. Případní zájemci ať kontaktují kněze 

či vedoucí Centra pro rodinu (731 402 395). Podrobnosti na webových stránkách www.cprsumperk.estranky.cz¨ 

 

  

http://www.cprsumperk.estranky.cz/
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ŽELEZNÝ POUTNÍK 

 

Tuším, že o této pouti asi nevíte a právě proto o ní 

píšu.  Objevila jsem ji kdysi za vysokoškolských let na nástěnce CMTF v Olomouci skutečně náhodou. Jak mám 

v krvi, vrhla jsem se pár dní na to do této šílenosti po hlavě. Aha, vy ještě nevíte, o co jde. Je to noční pouť 

Sv. Kopeček – Hostýn. Poprvé jsem nedošla. Ale odnesla jsem si cenné poučení, že na 50 km v kuse nestačí 

nadšení, je potřeba mít i dobré boty. (Ne, že bych to nevěděla, ale nabyla jsem tehdy dojmu, že v předjaří jsou lepší 

nedokonalé zimní boty než dobré letní. Omyl.) 

Loni jsem si v půstu vzpomněla, že jsem kdysi na této pouti byla, mrkla na internet a zjistila, že pouť bude 

za týden. (Je vždy z pátku na sobotu týden před Květnou nedělí.) Hecla jsem tedy (teď už manžela) Zdeňka a šli 

jsme. Na podruhé jsem od začátku neměla takové odhodlání (pravda, je rozdíl studovat a pracovat), a tak jsem to 

hned po mši (kterou pout na Sv. Kopečku začíná) chtěla vzdát. Zdeněk mě 

ukecal, ať vydržím aspoň na první zastávku (ta je hned ve Velké Bystřici – 

tedy skutečně blízko). A na druhé zastávce jsem pochopila, že už není cesty 

zpět (to by totiž nebyla žádná pomoc vozit se až do rána autem zajištující 

převoz „chorých“, jak to známe z Polska). Tedy jsme dál šli. Po půlnoční 

zastávce s občerstvením v podobě buchtiček od místních (v Prosenici?) už šel 

každý na vlastní pěst. Když jsme náhodou nevěděli, kde zabočit, počkali jsme 

si na někoho, kdo už šel dřív, a nechali si poradit. Tady přidám jednu radu 

z vlastní zkušenosti: vemte si i nějaké vlastní jídlo. Já jsem loni jídlo trochu 

podcenila a poté, co jsme všechno snědli na druhé zastávce, kdy jsme byli 

sotva v první třetině, jsem trnula hrůzou, že umřeme hlady.  Těžko říct, 

jak to bude u vás, ale my jsme pak v noci – i přes velkou námahu – hlad už 

neměli. Naštěstí.  

Nutno uznat, že mi ani nepřišlo, že jdeme skoro 12 hodin a jak čas 

postupně pokročil. Co se mi ještě nikdy nestalo (a právě proto jsem se toho předem nebála, a tedy se proti tomu ani 

nemodlila), hrozně mně asi v půlce cesty začalo bolet koleno. (Nebo obě? Už ani nevím.) O to to bylo horší, ale 

přece nepojedu „potupně“ autem. Zdeněk se tehdy výborně osvědčil, zpíval mně a dokonce mě i poponesl.  

Neuvěříte, ale v tomto stavu jsme došli až do Bystřice pod Hostýnem. Těžko říct, jestli bych takto došla 

až na Hostýn, ale už nás tlačil čas (pouť končí mší na Hostýně v sobotu v 7.00), 

tak jsme nahoru vyjeli autobusem. Kupodivu ani na mši jsme neusnuli, na konci 

jsme dostali osvědčení Železný poutník 2012 a pak se pokojně vrátili domů 

vlakem. 

A teď konec vzpomínání, co si z toho můžete odnést vy: pokud máte 

chuť si buď vyzkoušet, na co máte, nebo jste dlouho nezažili pořádný hec 

či máte něco, zač takovou (docela) náročnou pouť obětovat, neváhejte 

a pojďte letos! Začátek bude 15.3. v 18.00 mší na Sv. Kopečku a asi v 19.00 

se vyjde. Loni nás šlo asi 200, tedy nečekejte komorní záležitost, ale stejně se 

dav postupně rozštěpí na skupinky, tedy se to dá.  Vzhledem k již zmíněné 

cílové mši na Sv. Hostýně v 7.00 (16.3.) máte na cestu asi 12 hodin. Zastávky 

jsou po cestě 3, jak už jsem zmínila, a v případě nějakého kolapsu vás 

do cíle doveze auto. Zdravotní služba zajištěna.  

Co by mohlo zajímat nadšence, kteří by rádi šli, ale svými silami si nejsou jisti: loni šly i školní děti; 

ale protože jejich rodiče tušili, že to pro ně bude moc, měli „přítele na telefonu“, který je podle potřeby vyzvedl 

(a mnozí pak byli v sobotu ráno na Hostýně na mši a i za svoji aspoň půlku převzali certifikát). Také možnost.  

Pro příp. informace z jiného zdroje http://www.farnostlouka.cz/view.php?cisloclanku=2009022501. 

Jana Pacalová (s tichou podporou manžela)  
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ 

CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY 
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com) 

 

 

... PÁNA NAŠEHO, JENŽ SE POČAL Z DUCHA SVATÉHO, 

NARODIL SE Z MARIE PANNY ...  

 

Tedy Kristus, náš Pán, počatý z Ducha, 

narozený z panny. Nejdříve bychom se zastavili 

u slova Pán. Je to slovo, které dost často používáme: 

Pán Ježíš, to řekne každý docela snadno. Přitom je to 

slovo pro nás původním obsahem vlastně vzdálené. 

Jednak „Pán“ se používá jako zdvořilostní oslovení, 

za druhé v jazykovém použití doby nepříliš vzdálené 

to mělo až takový hanlivý přídech, když byl někdo 

„pán“. 

Tady nejde o jedno ani o druhé. Kristus je 

prostě vládce. Jenomže: ne vládce ve světském 

smyslu. Ve světě je a bylo tolik zlého, že bychom 

Pánu Ježíši moc neposloužili, kdybychom ho 

prohlásili za světského krále. Ježíšovo kralování, 

to že je Pánem světa, se dá vidět na dvou věcech. 

Jednak v srdci člověka. A tady bych chtěl 

připomenout, co říká Pavel v listě 

Filipanům:„Toužebně očekávám a doufám, 

že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle 

jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, 

ať životem, ať smrtí. Život, to je pro mne Kristus, 

a smrt je pro mne zisk“ (Fp 1, 20 - 21). 

Tohle je tedy hledisko osobní. 

Kristus je Pánem těch, kteří v něho uvěřili, 

a to Pán ve svrchované míře. Opravdu nejvýstižněji 

to říká věta uvedeného úryvku: „Vždyť pro mne život 

je Kristus a smrt zisk.“ Pavlovi se tady 

zkoncentrovalo, spojilo do jednoho bodu v Kristu 

všechno, celý jeho život. Když tohle člověk v životě 

dobře uskuteční, pak je to pravda, že Kristus je mu 

Pánem, když mu Kristus bude vším, když bude 

naprostou náplní jeho života a celým jeho smyslem. 

Nikdo z nás nemůže s určitostí říci, že to 

u nás tak je, že by Kristus byl beze zbytku Pánem 

našeho života. Ale vyznáváme, že se tedy do této 

plné polohy snažíme dojít. Tohle je věc velice 

důležitá, přestože u mnoha křesťanů byste ji našli 

v zakrnělé podobě. To je ono, o čem tady byla 

několikrát řeč, že někdy se křesťanství vyčerpá 

jenom na všeobecné víře v Boha, že se smrskne 

jenom na něco s pravým křesťanstvím související jen 

okrajově. 

Kdo tedy Krista vyznává za svého Pána, ten 

mu zcela podřizuje svůj život. A tady je zapotřebí 

velice dobře porozumět, aby toto podřízení nebylo 

cítit jako ztráta, jako utlačení člověka. Uznat Krista 

jako Pána znamená skutečné osvobození. (Zase ten 

Pavel: Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne 

zisk.“) Tady je přikovaná ta základní lidská obava ze 

zmaření života. Pavlovi to splývá. Ať tedy Pán 

rozhodne, jak bude chtít, on mu patří, a proto je pro 

něj hodnotný stejně život jako smrt.) Toto je vrchol 

osvobození, ale my je můžeme prožít na spoustě 

drobnějších věcí jako osvobození od spousty obav, 

strachu a drobnějších obaviček, protože je-li Kristus 

mým Pánem a vím-li, kdo Kristus je, pak mohu mít 

jediný strach, a to abych neselhal. A i tady vidím 

Petra a Pána, který mu odpustil. Tak i v tomto punktu 

nemusím mít absolutní strach. 

Když o tomhle bude člověk dál a dál 

uvažovat, že Kristus je opravdu jeho Pánem,  

že pro něj je tím nejdůležitějším, tím, který je 

nade vším, co se ve světě děje, můžeme dojít k tomu 

druhému pohledu, proč je Kristus Pánem - a to je 

Kristus jako Pán vesmíru, Pán budoucnosti. Kristus 

je ten, který přijde podruhé a který je proto králem, 

protože poslední slovo v dějinách bude mít 

definitivně on. Teprve pak ho můžeme vidět jako 

Krále vesmíru. Ve Vyznání víry je to nakonec ještě 

dál, když se mluví o Kristu, který „přijde soudit živé 

i mrtvé“ ... tam o tom budeme mluvit víc. 

Pro úplnost, abychom dokázali správně 

pochopit a obsáhnout pravý význam toho, že Kristus 

je naším Pánem, nám poslouží úryvek textu 

Lukášova evangelia. 

„Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, 

až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde 

a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, 

až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se 

http://www.fatym.com/


 Tam&Tam – Číslo 3, ročník 4, březen 2013  Strana 17  

 

opáše, posadí je ke stolu a sám je bude 

obsluhovat“ (L 12, 36 - 37). 

Naše vysokojdoucí pohledy, tj. Kristus jako 

Král vesmíru, jsou uzavřeny slovy o narození: 

„... byl počat z Ducha svatého a narodil se z 

Marie Panny.“ 

Jestliže se řekne, že Ježíš je „počat z Ducha 

svatého“, pak je tím v prvé řadě řečeno, že Ježíš je 

úplně Boží, že je Synem Božím, aniž ztrácí své 

lidství. Na počátku jeho existence je tvůrčí Duch 

Boží. Opakuji: na počátku, ne až někde potom, 

v historii. Je počat z Ducha a můžeme to za pomoci 

Pavlovy domyslet ještě dál. Pavel mluví o novém 

Adamovi. Protikladem je starý Adam, z této země, 

který zhřešil a uvázl v hříchu a nový Adam - Kristus 

je také člověkem, ale člověkem ze hříchu 

vymaněným, člověkem a Božím Synem. 

A tady máte vysvětlení k tomu „početí 

z Ducha Božího“: protože je Ježíš z Ducha Božího, je 

z moci zla zcela vymaněn, proto je tím novým 

Adamem, tím, ve kterém začíná obnovení lidství. 

Je to lidství, ale nezatížené hříchem. Mluví-li o početí 

z Ducha sv., pak nejde rozhodně o věc biologické 

povahy, tímhle směrem k ničemu nedojdeme. Jde 

o věc mnohem hlubší - o to, že je Ježíš Boží. 

Tajemství jeho početí zůstává tajemstvím. Vidíme 

jen, že zde byl Bůh svým tvůrčím Duchem u díla a že 

Ježíš je plně Boží, ale o vlastním průběhu nevíme nic. 

Dále se říká, že tento Ježíš se „narodil z Marie 

Panny“. 

První otázka je, proč se vlastně ve vyznání 

víry mluví o tom, že je Ježíš z Marie narozen, když 

například všechny další události jeho života v Credu 

nejsou zmiňovány. Tam je ohromný skok; následuje: 

„trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován ...“ a tak 

dále. Proč je tu tedy právě toto jmenováno? Není to 

pro ukojení naší zvědavosti nebo proto, že u každého 

člověka se uvádí místo a datum narození. Ježíšovo 

narození z Marie stojí jako určitý protipól k výrazu 

Ježíš - Syn Boží. Ježíš Syn Boží nám fixuje božský 

původ Ježíšův, narození z Marie nám fixuje Ježíšovo 

lidství. Pohled na Ježíšovo božství a lidství musí být 

jednotný, oboje musíme vidět současně. 

Hned tu ale máme obtíž, když je tu dále 

zdůrazněno Mariino panenství, které nám při 

propagaci křesťanství vlastně dělá potíže, když 

musíme vysvětlovat „nevysvětlitelné“. Z hlediska 

biologického (i když to není biologická otázka!) se 

dnes ví, že za určitých okolností může dojít 

k rýhování vajíčka, i když není spojeno se samčí 

buňkou, což je známo v říši zvířecí. Z toho plyne, 

že pravda víry nás nenutí k tomu, abychom zavřeli 

oči, uši a říkali „nevidím, neslyším“. Je nutné si 

uvědomit, že v přírodě je možné mnohem více, než 

s čím se běžně setkáváme a nemusí jít vždy jen 

o zázraky! 

Proč tedy narození z panny? Za prvé: Je 

nutné si uvědomit, že Ježíš není kombinace Boha a 

člověka tak, že by to byla polovina jednoho a 

polovina druhého. Narození z panny tu není proto, 

aby bylo umožněno Ježíšovo božství. Bůh není 

omezen ve svém činu na jednu jedinou alternativu. 

Sice nám to usnadňuje pochopení, ale nesmíme se 

dostat do situace, kdy bychom řekli: „Na rovině 

biologické chybí mužský prvek, tak ho tam dodáme 

tím, že Bůh je otec.“ Kdybychom to takto udělali, 

mohlo by to vést k výše zmíněnému chybnému 

chápání Ježíše jako kombinace Boha a člověka. 

Jestliže Bůh chtěl, aby nový počátek v lidstvu byl 

člověk, pak to musel být člověk plně, a jestliže ten 

počátek měl být dobrý a bez hříchu, pak to musel být 

někdo, kdo vychází z Boha. Tedy člověk, který se 

narodí ze ženy, ale má svůj původ v Bohu. Přivedení 

takového člověka na svět je mimo lidské možnosti. 

Jako nelze z radioaktivního materiálu vytvořit něco 

nekontaminovaného. A my všichni lidé jsme 

„kontaminováni“ hříchem. Je tedy třeba vytvořit 

nový počátek. První způsob je uveden v Genezi: 

potopa, ale zde nedošlo k úplnému vykořenění 

hříchu. Tudy tedy Bůh nechce jít, musel by vyhubit 

všechny. Postupné zlepšování lidí je také ztracená 

záležitost, pořád jsme nějak zasaženi hříchem. Boží 

nový počátek je proto zasazen uprostřed lidstva Boží 

intervencí. Duch Boží je ten, který tvoří všechno 

nové. Ježíš je z Marie, tedy jedním z nás, ale zároveň 

z nového počátku. 

Za druhé: Farizeové měli představu, že kdyby 

všichni členové Izraele zachovali předpisy Zákona, 

zvláště o sabbatu, do puntíku, pak by musel přijít 

Mesiáš. To je do krajnosti dovedená snaha vyrobit si 

záchranu, byť s Boží pomocí, vlastními silami. 

Na druhé straně stojí Maria, která „nemá muže“, 

je tedy naprosto bezmocná. Maria tedy nemá vůbec 

nic, co by ji opravňovalo myslet, že bude matkou 

Mesiáše. Nemá skutečně nic a do tohoto lidského 

„nic“ je darován Mesiáš. K tomu je třeba doplnit 

obraz Izraele, jako snoubenky Hospodinovy. Sem 

patří Maria jako matka. K plnému porozumění 

postavě Panny Marie je nutná znalost Starého 

zákona. 
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Shrnutí: Je třeba vědět, že Ježíšovo narození 

z Panny je sice biologicky popsatelná skutečnost, ale 

na druhé straně je to záležitost především teologická. 

Ježíš - zachránce, plně Boží Syn a plně člověk, je 

darovaný Otcem, nikoliv produkt lidského konání. 

Mariino panenství zdůrazňuje lidskou bezmocnost, 

záchrana lidstva je Boží dar. Pozor! Toto vše zde 

popsané nenazýváme „neposkvrněné početí“. 

Neposkvrněné početí je početí Mariino - Panna Maria 

byla od svého prenatálního života uchráněna 

prvotního hříchu, byly na ni „dopředu aplikovány“ 

účinky vykoupení. 

Na Pannu Marii se však díváme nejen jako 

na matku Ježíšovu, ale také jako na prototyp Církve. 

Maria vstoupila Zvěstováním do jedinečného vztahu 

s Bohem a tento vztah má svůj vývoj. Maria zůstává 

v odkázanosti na Boha, její panenství nelze chápat 

čistě biologicky. Je to úžasný symbol, který znamená 

víc než pouhý fakt. Panenství znamená otevřenost 

Bohu, která trvá v celém životě. Lidsky vzato je 

Maria člověk, který vlastně sám nic neznamená - 

služebnice Páně do konce života. A to je prototyp 

Církve. Církev musí být v očekávání obdarování, 

nemůže pouze vyvíjet sama aktivitu. Církev je 

na jedné straně skupina Ježíšových následovníků, 

ale zároveň skupina lidí, kteří očekávají, co od Boha 

dostanou. A zde právě je Maria naším vzorem. 

V člověku se musí spojit aktivní i pasivní prvek - 

tedy člověk následující Ježíše a mající zároveň 

smýšlení Mariino (její životní postoj) je teprve dobrý 

křesťan. 

Maria je na prvním místě pokorná služebnice, 

říkající Bohu „Ano“, a teprve potom lze přidávat 

další predikáty: Královna, Vyvýšená nad anděly ... 

Chceme-li vidět Pannu Marii správně, musíme v ní 

vidět člověka Bohem plně obdarovaného, který toto 

obdarování s maximálním souhlasem a porozuměním 

přijal. Tak se vyhneme jejímu zbožštění, neuděláme 

z ní bohyni. Maria je úctyhodným člověkem, protože 

je báječný, úžasný výtvor Boží a odráží Boží slávu. 

Na závěr tedy ještě jednou zopakujme: to 

Boží v Ježíšovi, vyjádřené početím z Ducha i to 

úplně lidské, dané narozením z Marie Panny, je 

potřeba vždycky vidět v jednotě a není možno ubírat 

ani z jednoho, ani z druhého. Ježíš může být naším 

Pánem v plném slova smyslu právě proto, že je plně 

člověkem. Proto nemůžeme říci, že je nám vzdálen, 

že jemu se to žilo atd., Z Ježíšova lidství zkrátka 

nesmíme ubrat ani „vous“, to se ve víře nevyplácí. 

Čím jasněji vidíme jeho lidství - a přitom 

uvidíme Ježíše celého, tím přesněji pochopíme, jak 

On je klíčovým řešením našeho života. A to je to, oč 

mi neustále jde, aby nám Ježíš nebyl vzdálený, ale 

abychom ho pochopili jako někoho, kdo skutečně 

základní otázky našeho života zásadně vyřešil. Jako 

někoho, koho můžeme následovat. Abychom jeho 

život viděli jako model a řešení našeho života. 

pokračování příště 

 

 

Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Mk 10,51 

Postní almužna 

Bylo to někdy po vojně (po základní vojenské službě), kdy jsem někam 

šel s bratrem. Cestou jsme si povídali. Najednou zjišťuji, že jdu sám, 

otáčím se a vidím, že bratr pomáhá nějakému starému muži s plně 

naloženým dvoukolákem vjet na chodník. Zastyděl jsem se. Já jsem si 

toho člověka vůbec nevšiml. Neviděl jsem ho. Začal jsem pak prosit: 

„Pane, ať vidím!“ A začal jsem lépe vidět potřeby druhých. Ne vždy se 

mi daří je naplnit. 

Když si budeme něco odříkat, přemýšlejme, prosím, s touto prosbou o lidech, kteří v našem okolí potřebují pomoc. 

Přátelskou, která neponíží.  

Prosme, abychom viděli ve svém okolí ty lidi, kterým může postní almužna pomoci. Přemýšlejte sami,  

ale i v rodinách, v nejrůznějších společenstvích, do kterých patříte, ve skupinkách před kostelem (pokud to počasí 

dovolí). Vložte pak do postní kasičky lístek s konkrétním návrhem komu, popř. jak pomoci.  

Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi. (Sk 4,34a) 

P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc 

UKONČENÍ POSTNÍ ALMUŽNY – KVĚTNÁ NEDĚLE 
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DOPIS GENERÁLNÍ PŘEDSTAVENÉ DÍLA BLAŽENÉ ZDISLAVY 

 
Drazí přátelé, ctitelé svaté Paní Zdislavy,     31. 1. 2013 

15. prosince 2012 jsem byla sestrami zvolena generální představenou 

sekulárního institutu Dílo blažené Zdislavy. Volbu potvrdil 21. ledna 2013 

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, pod jehož církevní pravomoc 

spadáme. Kvůli snadnější administrativě se stalo oficiálním místem sídla 

našeho společenství místo mého trvalého pobytu - Štědrákova Lhota 76, 

ve farnosti  Ruda nad Moravou, děkanát Šumperk. 

Kolem působení našeho institutu jsem zaznamenala v církevních 

i světských kruzích řadu nejasností, dovolte mi proto uvést pár informací, 

které považuji za důležité. Institut byl založen dominikánským knězem 

dr. Janem Bernardinem Skácelem v roce 1946 jako společenství sester, které 

mělo pomáhat kněžím a biskupům v pastoraci, zejména v litoměřické diecézi, vylidněné po odsunu německého 

obyvatelstva.  U jeho zrodu stáli také dva kandidáti blahořečení – arcibiskupové Beran a Trochta. Sestry mohly 

veřejně působit pouze 4 roky. Za tu dobu otevřely pedagogicko - katechetický ústav, z něhož vyšlo kolem 300 

laických katechetek, které pokud mohly, požehnaně působily po celé republice. V roce 1950 sestry oficiálně 

ukončily svou činnost a stáhly se do ilegality. Pracovaly v nemocnicích, v administrativě a ve svém volném čase 

pečovaly o kněze, kostel a fary v místech, kde působily. V roce 1989 měl institut 35 sester v Čechách i na Moravě. 

Sestra spoluzakladatelka dr. Marie Zdislava Veselá převedla institut do dob svobody a vedena Duchem svatým 

prosila sestry, aby dále zůstaly věrné našemu charismatu – žít uprostřed lidí a jejich starostí stejně jako naše 

patronka svatá Zdislava – a nepodlehly pokušení stáhnout se někam do kláštera.  

Nyní je nás 11 sester s věčnými sliby. Komunita šesti starých sester je v Charitním domově důchodců 

na Moravci, kde se denně modlí a obětují kříže stáří v duchu našeho společenství. Jedna sestra pečuje o kostel 

v Jemnici u Dačic, jednu sestru máme v Domově důchodců na Svatém Kopečku u Olomouce. V Praze žije moje 

zástupkyně, sestra Mlada, která vychovala v SOS vesničce 10 dětí. Jedna z jejich adoptivních dcer je také sestrou – 

nejmladší zdislávkou. Další komunitu tvoří naše dvě kandidátky, s nimiž se pravidelně scházím jednou měsíčně 

na formačních setkáních. Hlásí se k nám tři další sestry, což považuji za velké Boží požehnání. Patříme do velké 

dominikánské rodiny, nejbližší vztahy máme s naším Otcem spirituálem P. Antonínem Krasuckim a bratry 

dominikány v Praze, kteří nám obětavě poskytují zázemí pro setkávání. 

Naším posláním je vnášet Krista radostně do světa a žít ve společenství jako Nazaretská rodina, i když 

nežijeme společně v klášteře a nenosíme na znamení svého zasvěcení Bohu řeholní roucho. Naše zasvěcení je 

veřejné, lidé v církvi i ve světě mají vědět, komu jsme odevzdaly svůj život. Chceme být co nejblíže obyčejným 

lidem a přinášet jejich starosti a bolesti před svatostánek a být tam, kde to církev nejvíce potřebuje. Pracujeme 

v civilním zaměstnání podle svých schopností, žijeme z práce vlastních rukou. Skládáme stejně jako všechny 

ostatní řeholnice sliby evangelijních rad: slib čistoty je závazkem k celoživotnímu celibátu, slib chudoby 

a poslušnosti je přizpůsoben našemu životnímu stylu ve světě. 

Na prvním místě chceme pomáhat kněžím, chceme jim radostně a vděčně sloužit podle jejich potřeb 

a obětovat své modlitby, práce a utrpení za posvěcení kněží a bohoslovců a za nová kněžská povolání. Dále chceme 

pomáhat rodinám při výchově dětí jako katechetky a obětovat se za katechetickou službu v diecézích. Doprovázet 

rodiny v jejich starostech, pomáhat modlitbou, radou i finančně tam, kde je to třeba. Apoštolovat láskou také 

ve vlastních rodinách. 

Třetí oblastí je obnovení společenství spolupracovníků. V posledním roce se k nám hlásí několik 

mladých žen, které pro svoji duševní nemoc nemůžeme přijmout mezi sestry. Stanou se proto našimi 

spolupracovnicemi, které svým utrpením a trpělivým nesením kříže mají podíl na duchovních milostech našeho 

společenství. To jim může pomoci překonávat izolovanost a opovržení od lidí světských, a někdy i duchovních. 

Jednáme tak v duchu naší zakladatelky, která s láskou přijímala všechny mladé lidi a pomáhala jim najít jejich 

osobní povolání. 



Strana 20                 Tam&Tam – Číslo 3, ročník 4, březen 2013 

 

 

Našimi spolupracovníky se můžete stát i vy, pokud ve vašem srdci rezonuje něco z našich duchovních 

ideálů a oslovila Vás naše ochránkyně - Paní Zdislava. Spolupracovníky mohou být kněží, muži i ženy, osoby 

svobodné i žijící v manželství, nemocní a postižení, celé rodiny i jednotlivci. Členství spočívá v tom, že se nám 

přihlásíte a my Vám zašleme modlitbu, kterou se budete podle svých možností modlit. My Vás za to  zahrneme 

do svých modliteb, bude za Vás pravidelně sloužena mše svatá a pokud bude možné, můžeme se několikrát do roka 

setkat v Praze, Olomouci nebo v Rudě nad Moravou. Velmi nám svým zájmem o nás pomůžete a Paní Zdislava 

Vám to jistě odplatí svou přímluvou u Pána.  

Žít svůj život pro Ježíše uprostřed světa zavazuje každou sestru především k osobnímu apoštolátu. Každá 

z nás chce mít otevřené srdce pro každého člověka, kterého potká. Chceme pomáhat soucitem a milosrdenstvím, 

modlitbou a obětí, nasloucháním bolestem všeho druhu, doprovázením nemocných a umírajících, sirotků a vdov, 

vyděděných na okraj společnosti (alkoholiků, dětí z rozpadlých rodin….) a všechny je vkládat do milosrdného 

Božího srdce. 

Ježíš je naší radostí a silou, naší jedinou Láskou, tím, kdo nás nese a podpírá, protože náš život je velmi 

náročný a žádná z nás na to sama ze svých sil nemá. Naše samota, naše nasazení, naše dobré skutky i prohry, 

nedokonalosti i hříchy mají být svědectvím o tom, že Ježíšův soucit a milosrdenství je silnější než veškeré zlo v nás 

i mimo nás. V tom chceme být znamením naděje pro všechny lidi. 

Drazí přátelé, Vy, kteří mě celá léta znáte, prosím Vás všechny o odpuštění, pokud jste toto svědectví 

z mého dosavadního života 

nevyčetli. Dívejte se na Ježíše, 

pokud Vám zastiňuji jeho 

pohled na Vás a na svět. Prosím 

Vás, modlete se, abychom 

vyplnili ve svém životě vůli 

Boží. Také já osobně i naše 

sestry Vás všechny nosíme 

ve svém srdci. Pokud budete 

potřebovat naši službu nebo 

pomoc, nebojte se na nás 

obrátit.  

Máme webové stránky: 

www.zdislavky.wbs.cz, 

na nichž můžete najít další 

informace o našem 

společenství. Stránky budou 

nyní pravidelně aktualizovány. 

Jsou na nich také původní 

katechetické a pastorační 

materiály. Můžete mě také 

kontaktovat na e-mailu: 

Nezlenka@ seznam.cz nebo na 

telefonu 607 593 950. 

 

S láskou Vás všechny 

zdraví a modlí se za Vás      

 

s. Lenka Bernadetta Nezbedová 
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Drazí čtenáři, jsme uprostřed postní doby Roku víry. Je to pro nás výzva, 

abychom ji prožili ještě intenzivněji než obvykle, abychom svou víru posílili v co 

největší míře.  

Rád bych tento článek začal krátkou úvahou o logu Roku víry, se kterým se 

v časopise setkáváme už několik měsíců. Na první pohled v něm rozeznáme loďku, obraz církve, jejímž hlavním 

stěžněm je kříž. Napjaté plachty pak evokují symbol Krista, který se v křesťanské ikonografii ustálil z počátečních 

třech písmen označení „Iesus Hominum Salvator“ (Ježíš, Spasitel člověka). Za plachtovím je kruhem vyznačeno 

slunce, což současně odkazuje na Eucharistii. 

Obraz lodi je velice výmluvný. Používalo ho mnoho otců církve, svatých 

či kazatelů. Vybavuje se mi například sv. Terezie od Dítěte Ježíše, která říkávala: 

„Stále mějme na paměti, že život je loď, ne domov!“  

Na lodi je člověk jen nějaký čas, jen na chvíli, a stále vyhlíží cíl. Zároveň se 

člověk na lodi cítí dost nejistě, chybí mu pevná půda pod nohama, ví, že si sám nestačí, 

že je slabý při setkání s vlnami, a aby se posunul dál, potřebuje plachty, vítr a Boží 

požehnání. Pouze ze svých vlastních sil daleko nedopluje. Když jsem rozjímal nad 

tímto logem, napadlo mne, že je tam jedná věc, kterou není vidět, věc, kterou tvůrce 

loga nenakreslil: vítr. Je tak důležitý, avšak neviditelný … Je tak zásadní, přesto není 

samozřejmostí … Je na každé plachetnici toužebně očekávaný, a nelze si ho koupit či 

objednat… 

Ano, rozjímal jsem dále, že tím větrem, který posouvá můj život dopředu, je modlitba. Posouvá mne 

rychleji a jistěji, než veškeré moje usilovné veslování. Posouvá mne tam, kam chce Bůh, podle jeho vůle a jeho 

plánů se mnou. Posouvá mne dopředu, a zároveň mi připomíná mou závislost na Bohu.  

Někdo vznese logickou námitku: vždyť je to hloupost! Cestující na lodi si nemohou sami foukat 

na plachty … Nic jim to nepomůže, je to proti zákonům fyziky! Ano, i toto je krásný obraz. Modlitba totiž není 

naše dílo. Modlitba je vždy dílo Ducha Svatého, není z nás.  

Modlitba je pro nás něco zásadního. Proto naše prožívání roku víry a postní doby chceme zaměřit právě 

na ni. Věřím, že duchovní obnova, kterou máme v Šumperku čerstvě za sebou, byla pro nás dobrým startem. 

Děkuji všem, kteří se jí zúčastnili. Myslím si, že nám pomohla pochopit, že modlitba je setkání srdcí, že je to velké 

dobrodružství, které vtahuje celého člověka s jeho tělem, duší, city a smysly, úžasné a zároveň náročné. Jsem rád, 

že každodenní naslouchání slovům kazatele končilo adorací. Protože o modlitbě nestačí mluvit či vědět všechno – 

do modlitby je třeba se ponořit. Ze srdce děkuji otci Josefu Rosenbergovi, který nám byl po celý týden dobrým 

průvodcem.  

Teď chceme udělat další krok. Spolu s časopisem dostáváte do rukou útlou knížečku P. Tomáše Špidlíka 

s příznačným titulem: „Umíme se modlit?“ Je to už tradice, že v postním čísle Tam&Tamu dostáváme něco 

pro duchovní čtení. Tentokrát je to kniha otázek a odpovědí o modlitbě. Je to kniha malá, ale nesmírně cenná. 

Hluboce teologická, a zároveň velice praktická. Malá rozměry, ale velká celistvostí pohledu.  

Osobně bych vám doporučoval přečíst si ji alespoň dvakrát. Poprvé ji člověk přečte prostě se zvědavostí. 

Ale měl jsem pocit, že je to málo. Že je třeba se vrátit a jednotlivé odpovědi, které jsou velmi stručné, prorozjímat. 

Myslím si, že by bylo velmi užitečné, kdybychom toto druhé čtení vykonali s tužkou v ruce. Můžeme si podtrhnout 

nejen věci, které nás oslovily, ale hlavně ty, které jsou praktickými radami pro náš život, které můžeme použit. 

Stojí to za to! Přeji vám opravdu krásné chvíle nad řádky kardinála Špidlíka. Pokud můžete, prosím, přispějte 

na toto číslo časopisu částkou 30,- Kč. Pán Bůh zaplať.  
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Nakonec vás všechny zvu k dalšímu kroku. Jedná se o cyklus setkání ve společenstvích, o „Malou školu 

modlitby,“ jak to pojmenoval otec arcibiskup Jan v osnovách, která pro tato setkání připravil. Takové skupiny mají 

vniknout v každé farnosti. Myslím si, že je to určitě program i pro ty, kteří se už pravidelně setkávají. V Šumperku 

si existující společenství rozdělíme s panem kaplanem a pokusíme se spolu s vámi probrat navržená témata. 

Všechny ostatní zveme v Šumperku na páteční večerní bohoslužby. Během nich a hlavně při následném setkání 

na středisku budeme moci o modlitbě nejen poslouchat či číst, ale také povídat, ptát se, rozdělit se o zkušenosti. 

Začínáme v pátek 8.3. Pokud někdo navrhne další možnost nebo nás pozve do společenství, která se setkávají jinde 

(třeba společenství rodin), jsme ochotní přijít či domluvit jiné termíny.  

V ostatních farnostech děkanátu vám způsob setkávání sdělí vaši kněží. Ptejte se a hlavně projevte 

opravdový zájem – jedině tehdy skupinky „školy modlitby“ vzniknou, budou mít smysl a přinesou ovoce.  

Ještě jednou srdečně zvu na naše adorační setkání, „modlitební pohotovost“, v úterky a soboty v 19.00 hod. 

v Šumperku. Připomínám, že své úmysly můžete zanechat v kostele nebo poslat na adresu 

postnimodlitebnipohotovost@seznam.cz.  

Přeji vám postní dobu, naplněnou hlubokými zážitky s Pánem a velkou radost o Velikonocích. Pán ať 

žehná všem.  

P. Slawomir 

 

 

 

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ  

V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2013 

 

Datum Obec Zpovídání    Zpovědník 
Mše 

sv. 

5. neděle 

postní 
17. 3. 2013  

BRATRUŠOV po mši sv. P. Michal Krajewski                    10:30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Petr Káňa 10:30 

středa  20. 3. 2013 

LOUČNÁ  15:30-16:00 P. Petr Káňa       16:00 

SOBOTÍN 17:00-17:30 P. Petr Káňa 17:30 

D. STUDÉNKY 15.15-16.15 P. Milan Palkovič 16.15 

čtvrtek 21. 3. 2013 

S. MĚSTO  15:00-16:00 P. Slawomir Sulowski      16:00 

CHRASTICE po mši sv. P. Slawomir Sulowski    17:00 

NOVÝ MALÍN 16.00-18.00 P. Milan Palkovič     18.00 

HANUŠOVICE 16:00-17:00 P. Otto Sekanina 17:00 

pátek 22. 3. 2013 

BLUDOV 15:30-17:30 P. M. Krajewski, P. P.Káňa, P. S.Sulowski 17:30 

BOHUTÍN 15:30-17:00 P. František Janíček 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17.00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

sobota  23. 3. 2013  
RUDA NAD 

MORAVOU 
10:00-12:00 

P. Petr Dolák, P. František Janíček, 

P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski 
- 

Květná 

neděle 
24. 3. 2013  ŠUMPERK  15:00-18:00 

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski, 

P. Petr Káňa, P. Otto Sekanina, 

 P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

18:00 

mailto:postnimodlitebnipohotovost@seznam.cz
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MŠE SV. V DOBĚ VELIKONOČNÍHO TRIDUA  

A O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH V ROCE 2013 

  

FARNOST/ 

KOSTEL 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 

VELKÝ 

PÁTEK 

BÍLÁ 

SOBOTA 

VELIKONOČNÍ 

NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

PONDĚLÍ 

Bludov 10.30 17.00 17.00 21.00 10.30 10.30 

Bohdíkov 7.30 ---- ---- ---- 7.30 ---- 

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

Branná 8.00 ---- 16.30 ---- 8.00 8.00 

Bratrušov 10.30 16.00 16.00 19.00 10.30 10.30 

Bušín ---- ---- ---- ---- ---- 7.30 

D. Studénky 7.30 16.30 16.30 18.30 7.30 7.30 

Hanušovice 10.15 18.00 18.00 18.30 10.15 10.15 

Hraběšice ---- ---- ---- ---- 10.30 ---- 

Komňátka ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

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

Loučná n D. 9.45 ---- 15.30 ---- 9.45 9.45 

Malá Morava 11.15 16.30 ---- ---- 11.15 ---- 

Nový Malín 9.00 18.30 18.30 19.00 9.00 9.00 

Ostružná ---- ---- ---- ---- 11.00 ---- 

Rapotín 9.00 19.00 19.00 21.00 9.00 9.00 

Raškov 10.30 16.30 16.30 19.00 ---- ---- 

Rejchartice ---- ---- ---- ---- 15.00 ---- 

Ruda n Mor. 9.00 18.00 18.00 21.30 9.00 9.00 

Sobotín 11.15 ---- 18.30 ---- 11.15 11.15 

Staré Město 9.30 18.00 18.00 20.00 9.30 9.30 

Šumperk 
7.00, 9.00, 

18.00 
18.00 18.00 21.00 7.00, 9.00, 18.00 

7.00, 9.00,  

15.00 (něm.) 

Velké Losiny 8.15 17.00 17.00 19.00 8.15 8.15 

Vernířovice ---- ---- ---- ---- 16.00 ---- 

Žárová ---- ---- ---- ---- 14.30 ---- 
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

Ráno jsem neslyšela ani bučení krav, ani kroky sester o půl šesté. Když se matka Amabilis značně rozrušená 

nade mnou skláněla a vypnula elektrické světlo na mém nočním stolku, bylo devět hodin. 

„Už jsem si myslela, že jste první čekatelka, která u nás zemřela,“ řekla polekaně. Sedla jsem si, uviděla knihu 

na zemi a omluvila jsem se.  

„Ach to nic, máme zde laciný proud. Ale takovou těžkou stravu večer a hned na začátku! Měla jste si raději 

číst v knize humoru!“ 

Zavrtěla jsme hlavou. 

„Ne, matko Amabilis, Vilém Busch a ostatní velcí humoristé by mne nebyli nikdy pohnuli k tomu, abych 

učinila, co mám teď v úmyslu.“ 

„Totiž?“ otázala se matka Amabilis udiveně, zasunula ruce do rukávů svého hábitu, naklonila se ke mně 

a napjatě poslouchala. 

„Vyřídím si to s vaší generální představenou a se všemi svatými, abych zde mohla zůstat. Váš svatý Tomáš 

Akvinský tady tvrdí, že největší dobrodiní, které člověku můžeme prokázat, je, když ho odvrátíme od klamu 

a přivedeme k pravdě.“ 

„Nu, a –?“ tázala se matka Amabilis ještě napjatěji. 

„Zdá se mi, že jsem se až dosud ve svých názorech o klášterním životě velmi mýlila,“ řekla jsem trochu 

násilným hlasem „a nejen já, ale mnoho jiných lidí se mnou.“ 

Modré oči matky Amabilis mne pozorovaly ještě chvíli beze slova. Potom řekla: „ Tak do toho. Jděte ještě 

jednou do hovorny, než vám nasadíme postulantský čepeček. Matka Dominika telefonovala ještě večer vašim 

rodičům, jsou zde, aby všechno dojednali, jestli ovšem ještě chcete.“ 

Strnula jsem. Pak jsem oběma nohama vyskočila z postele.  

„Takové věci se teď nosí venku ve světě, když se někdo jde prostě vyspat?“ tázala se novicmistrová 

a prohlížela udiveně můj skvostný šat. Přikývla jsem hrdě. 

„Oh – oh,“ řekla jen, „jak se budete muset převychovat, a to jen kvůli pravdě!“ 

Obě jsme se zasmály. 

Když jsem tak ospravedlnila před sebou a před ní své nejodvážnější rozhodnutí, oblékla jsem rychle 

své šeříkové šaty, protože to byl můj nejneutrálnější světský oblek, a připravovala jsem se na setkání s rodiči, 

na záplavu otázek a výčitek. 

Maminka i tatínek již výtečně posnídali a s nimi i Maureen, má nejmladší sestra, kterou mám tolik ráda. 

Dostala ve škole volno, protože jsem chtěla vstoupit do kláštera a ona mne musela bezpodmínečně ještě jednou 

vidět. Chodila poslední rok do školy. 

Vletěla jsem mamince do náručí, jako bych skutečně zamýšlela zůstat v klášteře do smrti.  

„Je to skutečně pravda,“ řekla trochu bez dechu a se zářícíma očima. Políbila mne na obě tváře. „Nikdy bych 

ani ve snu nevěřila, že právě ty uskutečníš můj dávný sen a vstoupíš do kláštera.“ 

„Ale Marie,“ zavyčítal tatínek. Usmála se. „Ano tatínku, než jsem tě poznala, měla jsem úmysl jít do kláštera, 

ale ne k dominikánkám, nýbrž ke klariskám.“ Tatínek si přejel rukou řídnoucí vlasy. „Jaké štěstí, že se jedná jen 

o dceru. Pojď sem dítě, nu tak, dobře ses vyspala v předsíni nebe?“ 

„Znamenitě, tati.“ 

„Pak máš povolání, dítě. Pater Mac Shaggy vždycky říkal, že dobrá chuť k jídlu, dobrý spánek a dobrá vůle 

stačí pro vstup do kláštera. Ostatek spraví prostředí a milost. Jinak, co ještě, děvenko?“ 

Ach, jak rychle byli rozhodnuti moji rodiče, ještě horlivěji a překotněji než já. Skoro jako by sami chtěli 

vstoupit, až mi to bylo podezřelé. Maureen se ke mně přitulila.  

„Eileen, jestli zde zůstaneš, dostanu velký dívčí pokoj se vším, co tam máš. Považ, to budu jistě téměř 

dospělá.“ 

Zatahala jsem ji za dlouhé rudé copy: „Teprve až tyto padnou.“ 

„Ustřihnou ti teď vlasy, Eileen?“ tázala se závistivě. Mimovolně jsme si sáhla na hlavu. Matka Amabilis, která 

právě vstupovala do místnosti s podnosem plným chutného ovoce, zaslechla otázku a smála se. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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„Ne maličká, to už dávno neděláme.“ 

„Ach škoda, bylo by to tak napínavé! Pamatuješ se ještě Eileen, jak jsme se spolu dívaly na ,Příhody jedné 

jeptišky’ a jak jsem zakvikla, když vlasy odpadly?“ Byla bych jí nejraději zakryla ústa. Všechny své vědomosti 

o klášterním životě jsme čerpaly z filmů a knih o řeholnicích, které z kláštera odešly. Naštěstí hned na to kousla 

Maureen do hrušky. 

„Tak sestřičko, jak je to vlastně s tou výbavou?“ otázal se tatínek, „nejsou také předepsány horolezecké boty, 

když to najednou vzala tak příkře k vrcholu dokonalosti?“ 

„Máme seznam,“ řekla matka Amabilis s úsměvem. „Dám vám průklep. Není toho skutečně mnoho, jistě 

mnohem méně, než potřebuje dcera z lepší rodiny ke svatbě.“ 

Tatínek byl spokojen – měl vybavit ještě více dcer. Maminka mi slíbila svůj odložený černý šat, který měla 

naposledy při kněžském svěcení mého bratra. 

„Tyto zde bychom mohly přebarvit,“ mínila novicmistrová a já jsem se zděsila. Překrásný šeříkový odstín, 

čistá vlna. 

„Určitě se srazí,“ bránila jsem se. 

„Milé dítě, máme svůj zcela zvláštní způsob,“ usmála se sestra Amabilis konejšivě, „a kdyby vám pak byly 

opravdu malé, oblékne je jiná čekatelka. Prostě si s ní vyměníte šaty, není-liž pravda?“ 

Tak to tedy chodí! Však později přijdu zase k šatům, až dostanu redaktorský plat. Ostatně tyto už budou dávno 

z módy. Za půl hodiny byly všechny otázky vyřízeny, i ta poslední, nejdůležitější, zda chci se svými rodiči odjet 

zase domů. Odmítli za mne téměř jednohlasně. Přesto by mne byli téměř umačkali, když došlo na loučení. 

Maureen propukla v hlasitý pláč. Vzala jsem ji stranou a šeptala jí: „Možná, že to ani nevydržím, jen se 

uklidni. Možná se mi přihodí, jako tak mnohé postulantce, že mne jednoduše vyhodí.“ Moje malá sestřička 

okamžitě ztichla, přejela si oči pěstičkou a řekla: „Jen to ne! Vsadila jsem se s Patem Walkerem, že tu zůstaneš. 

Jestli dva roky vydržíš, dostanu všechny jeho knihy z Divokého západu. Jeho rodiče prý tvrdí, že se určitě vrátíš.“ 

Bylo mi docela nevolno. „Však uvidíš, Maureen,“ těšila jsem ji slabě. Přikývla. 

„Počkej jen, až mi bude šestnáct, přijdu za tebou. Ty budeš už starou řeholnicí a budeš mou novicmistrovou.“ 

„To se určitě nestane. Jen si nedej nasadit brouka do hlavy, slyšíš?“ 

„To se přece stává, například u malé svaté Terezičky. Její sestra byla později také její představenou. Učili jsme 

se to ve škole. Tak vidíš!“ Byla jsem ráda, když už konečně byla ze dveří a stála s rodiči u taxíku a mávala. 

„To je zvláštní,“ řekla matka Dominika, která vyšla ven, a její hlas byl údivem ještě o dva kmity hlubší. „Vaši 

rodiče se vás chtěli za každou cenu zbavit. Byla jste doma tak špatnou dcerou?“ 

Zavrtěla jsem hlavou. „Ne, ctihodná matko, jsou to Irové. Když si alespoň polovina členů rodiny nezvolí 

duchovní stav, nejsou to praví Irové.“ 

Novicmistrová mi to potvrdila; polovina Irů žije v Americe. I její předkové se kdysi usadili v okolí Limericku. 

Ihned nás poutalo cosi srdečného. Vycítila jsem to již včera. Auto zmizelo v dálce. Dnes v noci sice déšť ustal, ale 

při návratu vypadal vůz jistě jako divočák vyválený v močálu. Generální představená pokyvovala hlavou a aby 

zdůraznila význam dnešního dne, oblékla bílý úbor. Vypadala velmi důstojně. 

„Šlo to nějak příliš rychle,“ řekla zamyšleně, „jestli vám to také tak připadá, Eileen, jen nám to hned řekněte. 

Jsem proti každému ukvapenému jednání, rozumíte? Sestry do kláštera nelákáme, tím méně je tam naháníme. 

Zůstanete svobodným člověkem, dokud nesložíte věčné sliby.“ 

Přikývla jsem. Nikdy jsem si nemyslela, že na počátku klášterního života je čekatelka takto přesvědčována. 

„Á, tam přichází sestra Alžběta rovnou z chléva,“ řekla představená živějším hlasem. „Pospěšte si, matko 

Amabilis, ať dostaneme naši mladou postulantku pod čepec. Potřebujeme právě novou sílu, která by pomohla sestře 

ve chlévě.“  

Kolena se pode mnou zatřásla.  

Matka Amabilis mne uchopila za rameno. „Tak pojďte se mnou rychle do komory, půjčím vám pracovní šaty. 

Za čtvrt hodiny budeme hotovy.“  

Neviděla jsem ani nápis na dveřích, které dělily klauzuru od ostatních prostor kláštera; klopýtla jsem přes práh, 

za nímž jsme tušila neznámá tajemství, tápala tmavou, dlouhou chodbou za novicmistrovou a vešla do bílých dveří, 

které otevřela. Vstoupila jsme do velkého sálu, jaký bych zde nikdy nehledala. Byl slunný a jasný a v prvním 

okamžiku působil dojmem plachetní lodi při plném větru. Všude se totiž dmuly bílé záclony a bíle potažené 



Strana 26                 Tam&Tam – Číslo 3, ročník 4, březen 2013 

 

 

paravány, které oddělovaly jednotlivé kabiny. Novicmistrová zamířila do jedné z nich vpravo. Byla prázdná. Měla 

šikmou průčelní stěnu a podstřešní okénko. 

„Tak, tato cela bude nyní vaše, Eileen. Všechny jsou navlas stejné, nedáváme vám tedy přednost, ani vás 

nezkracujeme. Do té malé skříně zde se vejde jen to nejnutnější, ale pozor, ne vaše světská garderoba. Tu uložíme 

v šatně a teprve až složíte věčné sliby, připadnou tyto věci klášteru.“ 

„A potom?“ tázala jsem se zvědavě, „co si počnou sestry za deset let s těmi staromódními šaty?“ 

„Ale neříkejte,“ usmívala se matka Amabilis a její modré oči hleděly na mne zvesela, „máme tam šaty, které 

již desetkrát vyšly z módy a zase se staly moderními. Když vašim umělcům, kteří tvoří módu, už nenapadne nic 

nového, sáhnou po tom nejstaromódnějším. A co se potom nedá vůbec nijak upotřebit, to použijeme při hraní 

divadla.“ 

„Při čem?“ žasla jsem. 

„Ano, dřívější večerní šaty sestry Rut, které si přinesla jako nic netušící čekatelka, jsme upotřebili jako 

překrásný, modrojasný hedvábný šat pro Pannu Marii u jesliček. Tehdy jsem ovšem režisérce vytkla, že Matka Boží 

určitě nechodila v hedvábí, neboť její syn později tvrdil: ,Ti, kteří nosí měkká roucha, jsou v domech královských.’ 

Proto dáváme i jako postulantky přednost jednoduchým šatům a drsným látkám. A, tu přichází Betty.“ 

Obrátila jsem se. Za námi stála buclatá čekatelka, první, kterou jsem spatřila v plné parádě. Bylo jí jistě teprve 

osmnáct. Měla černý tylový čepeček s bílým okrajem. Škrobený bílý límec a k tomu slohově nevhodné úzké 

polodlouhé vlněné šaty, ovšem černé. Směla zřejmě promluvit teprve na vyzvání. 

„To je Eileen a to je Betty, podejte si ruce, máte sousední cely, ale to neznamená, že zde za záclonami budete 

šeptat. Jen když dům hoří anebo někdo onemocní a potřebuje pomoci, smí se promluvit. Vaše hlasy se tedy ozývají 

v této ložnici jen při ranní a večerní modlitbě. Pravda Betty?“ 

Ta přikývla, zřejmě ještě stále vázána mlčením. 

„Co, Betty, to mají být pro Eileen postulantské šaty?“  

Děvče horlivě přikývlo. Novicmistrová pochopila. „Ale dítě, když já mluvím, můžete také svá ústa otevřít. Že 

vy, koťata, berete všechno doslova a také do písmene. Nebyly tam žádné černé šaty?“ Teď ožila vzorná postulantka 

a zaštěbetala přejemným hláskem: „Matko Amabilis, jen tyto jediné tmavé šaty byly v komoře. Musíme zase barvit. 

Sestra Anežka říkala: ,Černobílé je dominikánské’.“ Zaraženě jsem vytřeštila oči na výtvor, který novicmistrová 

rozestřela přede mnou. Panebože, nějaký klaun by v tom určitě udělal kariéru v cirkuse, o tom nepochybuji. Šaty 

pocházely z pytlové módy a byly jejím posledním výstřelkem. Pás byl téměř u kolen, vpředu byly šaty pečlivě 

zapnuté na knoflíky a rukávy sahaly určitě až po špičky prstů. Barevně to byla ta nejzdařilejší šachovnice: dva 

centimetry tlusté veliké černobílé čtverce od vrchu až dolů, takže při delším pohledu na ně oči zaslzely. Trhla jsem 

sebou, když matka Amabilis zvedla šaty k mým ramenům – snad to nemyslí vážně? Novic mistrová spokojeně 

přikývla. „Určitě padnou, převlečte se hned, Eileen.“ Rozpačitě jsem se obrátila. Betty tu ještě stála a kulila na mne 

oči ze svého svěžího selského obličeje. Ke všemu potřebovala si rozkaz. Ještě nezaznělo „odchod“, proto čekala. 

„Můžete jít, Betty. A zde ještě čepeček.“ Bylo mi žalostně, když jsem ze sebe stahovala světskou slupku a 

něžné šeříkové šaty letěly na postel. 

„Pořádné spodní prádlo vám vyndám zítra“ těšila mne novicmistrová. „Alespoň se budete cítit pod tím 

strašlivým úborem ještě jeden den ve své staré kůži.“ Jako by se jednalo o vzácný model, uhlazovala matka 

Amabilis jemně a opatrně drahocenné šaty, přitáhla tu a tam … 

„Padnou výtečně,“ zjistila spokojeně. 

Dolní okraj sahal jen na šířku dlaně nad kotníky. Tvary se v nich rozplývaly jako na obrazech Picassových. 

„Budu teď zaměstnána v zahradě nebo chlévě?“ šeptala jsem přidušeně. 

„Jak to?“ 

„No, já myslela, že třeba potřebujete strašáka do zelí.“ 

Matka Amabilis  se smála. „Milé dítě, ty šaty nosily jako postulantky nejméně tři novicky a jsou z nich velmi 

šťastné sestry. Pán Bůh nepotřebuje v klášteře dámy. On se dívá na srdce.“ 

Zdálo se mi, že by to muselo být srdce statečné, jako srdce Davida Crocketta (pozn. americký lidový hrdina 19. 

století), aby sneslo pokoření chodit půl roku jako živá karikatura. Matka Amabilis mi klidně uvázala širokou 

pláštěnku. 

„Vidíte, teď už je část černobílého zakrytá, a když si vezmete velkou kuchyňskou zástěru, bude vidět jen 

rukávy a dolní okraj.“ 
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Také útěcha. Dodala jsem si odvahy. „Matko Ammabilis, můžete ty šeříkové vlněné šaty nechat hned nabarvit. 

Nic proti tomu nenamítám.“ 

Nesouhlasila. „Uvidíme, jestli vydržíte ty první týdny, potom bude ještě dosti času šáhnout na vaše oblíbené 

šaty.“ 

Oh, objevila mou slabou stránku, mou ješitnost. Věděla jsem, že její modré oči mi pronikly až na dno duše 

a odkryly ji jako lékař, který musí operovat. Šlo to rychle, ale ne bez bolesti. 

„Sedněte si na okraj postele, tak,“ a stlačila mne dolů. „Uvidíme, jak vám bude slušet postulantský čepeček.“ 

Vytáhla hřeben, který bych považovala za koňský hřebelec, a sčesala mi vlasy prudce z čela rovnou dozadu bez 

ohledu na pěšinky a v nejbližším okamžiku jsem byla pod čepcem. „Hotovo,“ řekla zálibně. 

„Kde je zrcadlo?“ vydechla jsem. Matka Amabilis potřásla hlavou. „V celém klášteře jsem dosud žádné 

neobjevila. Ale jestli najdete venku nějakou kaluž, můžete se do ní podívat. Možná také, že Betty vyleští dnes 

v poledne nějaký hrnec tak, že se v něm budete moci zhlédnout.“ Uznala jsem to za velmi moudré, že v tomto 

klášteře nemají zrcadlo. Jinak by asi tato řádová větev zanikla pro nedostatek dorostu, jestli se všemi zacházeli jako 

se mnou. 

Sklíčeně jsem kráčela za svou novicmistrovou, když mě odváděla z ložnice. Sama bych se tu nevyznala. 

Míjely jsme mnoho dveří a zahnuly za několik rohů. 

„Zavedu vás teď do kuchyně k ostatním postulantkám, s vámi vás bude devět,“ sdělila novicmistrová. 

„Nedivte se, když vás přivítají mlčením, u nás se mluví jen v určitých denních dobách, na to si brzy zvyknete. 

Dívky čistí mrkev k obědu.“ 

„Ale já mám jít do chléva,“ řekla jsem rozpačitě. 

Novicmistrová se zasmála. „To byl jen žert, který vždy děláme. Tak nejlépe poznáme, má-li postulantka 

povolání nebo ne. Když se pobouřeně otočí na podpatku, může hned jít, vy jste zůstala. Zde je kuchyň.“ 

Dospěly jsme patrně do suterénu. Pojala nás šerá velká místnost se širokou kamennou dlažbou 

a zamřížovanými okny. Uprostřed stál největší sporák, jaký jsem kdy viděla. Hotové pancéřové dělo ve výslužbě 

a hrnce na něm se podobaly kanonu. Už teď zrána z něho sálalo hrozivé horko. 

Teprve když povolil první úlek, spatřila jsem na jeho širší straně vlevo houf postulantek. Seděly v kruhu na 

malých kuchyňských stoličkách. Uprostřed byla velká emailová vana, do níž občas pleskla mrkev. „Gloria, přines 

ještě jednu stoličku! Tady to je naše nová čekatelka. Dnes v poledne ji v refektáři úředně přivítáme. Do té doby se 

dále mlčí.“ 

Osm hlav přikývlo a malé nožíky jezdily dále po buclatých mrkvích, až to stříkalo. Představovala jsem si 

řeholnice a jejich čekatelky vždy jako osoby na kolenou, pohroužené v modlitbu. Teď jsme viděla pracující 

služebné duchy, kteří se snažili absolvovat kuchyňský kurz. Je snad ideálem dominikánek vzdělávat dívky 

na zručné hospodyně? Podle jejich hesla jsem si představovala něco jiného. 

Mrzutě jsem sedla na prázdnou stoličku. Naštěstí jsem doma musela také pomáhat, dokud jsem nechodila 

do školy, takže jsem se k té práci nepostavila docela hloupě. Dosud nebyl, bohužel, vynalezen prostředek, jak si při 

čištění mrkve nenabarvit prsty. Moderní stroje pro domácnost, které by tuto práci vykonávaly v několika minutách, 

zde zřejmě neměly. 

Plesk! Velká mrkev mi vyklouzla z ruky a skočila do kádě jako kapr. Voda vystříkla, kolem to žbluňklo – ale 

v dívčích hrdlech. Vzhlédla jsem. Každá byla pokropena. Zasmály jsme se na sebe. Rychle jsem projela očima celé 

kolo. Kterápak z nich je filmová herečka Klára Nell? Myslela jsem, že bych ji mezi tisíci bez obtíží poznala. Ale ne, 

zdá se, že nebyla přítomna. Samé docela obyčejné dívčí obličeje bez zvláštní krásy – nejlepší americký průměr – 

chladné, věcné, tu a tam rozvážné, ale ani stopy po něčem vzrušujícím. Takové Kláře Nell by neublížil ani 

znetvořující postulantský mundur. Její krásu by nezastřel. Nakonec to byl omyl a já dřepím v klášteře kvůli nějaké 

novinářské kachně. 

Klapajíc obuví přecházela kuchařka sem a tam, zvedala pokličky, házela do hrnců hrsti soli, chřestila velkými 

kuchařskými naběračkami a teď se obrátila. 

„Zazpívejte přece něco, sestry! V kuchyni je tak mrtvo, že se ani brambory neuvaří.“ Oho! Jako vrchní 

velitelce tohoto prostoru je jí dovoleno mluvit. Zanotuje teď chorál nebo gregoriánskou mši? 

„Potůček na stráni, vesele uhání,“ začala kuchařka. Myslela jsem, že špatně slyším, vždyť zpívají docela 

světskou jarní píseň, kterou moc dobře znám. Jak často jsme ji zpívali při školních výletech! Šlágr jsem ovšem 
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nečekala, ale ani tuto veselou pochodovou píseň. Ubožátka. Nezastesklo se jim? Nezatoužily vyrazit při tomto 

pochodovém tempu do volné přírody? Pak už by se nikdy nevrátily ke klášterní bráně, která ukazuje cestu přes 

zahradu zpět do světa. 

Vyzpívaly jsme všechny sloky hlasitě a vesele, ale ne docela čistě. Dobře jsem pozorovala, že sestra, která 

seděla právě naproti, nedovedla udržet tón. Již několikrát jsem si řekla, že je to přece Klára Nell, neboť zvláštní 

úsměv, když mrkev skočila do vany, mi ji připomněl. Ale ne, to nebylo možné. Klára Nell zpívala jako čínský 

slavík, to jsme věděla z jejích filmů. Tato zpívala jako mladík, když mutuje. 

„Výborně,“ zvolala kuchařka a vsunula mi nos přes rameno, „teď už dost, nebo bychom musely zítra zase vařit 

mrkev. A teď s tím rychle k řezačce.“ 

Sláva, nemusíme ji tedy krájet, tak je přeci v této mamutí kuchyni nějaká technická atrakce. Vyskočily jsme 

a zápasily o držadla vany. Nejpevněji zabrala domnělá Klára Nell, což přece není způsob filmových hereček. 

Pustila jsem tu myšlenku úplně z hlavy, když jsme viděla, jak sypala mrkev do obrovského trychtýře prvního 

kuchyňského stroje, který byl v Americe vynalezen. Jistě jej získal klášter lacino z nějakého muzea. Jeho hučení, 

syčení a hrčení přehlušovalo každý jiný zvuk. Zato jsme se ve čtvrthodině příjemně ochladily, neboť ohromná 

kamna žhnula, jako by měla roztavit železo. 
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