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Drazí čtenáři Tam&Tamu, právě dnes, v neděli 4. 

září 2016, byla svatořečena Matka Tereza z Kalkaty. Jsem 

velmi rád, že právě v Roce milosrdenství, kdy i v našem ča-

sopise díky knize na pokračování už po několik měsíců po-

znáváme její život z bližší perspektivy, můžeme z plných 

plic zvolat: „Svatá Matko Terezo, oroduj za nás!“ I když 

jsme ji za světici považovali už dlouhá léta, dnes to máme 

neomylně potvrzeno autoritou církve a můžeme ji nejen ob-

divovat, ale i vzývat jako patronku s ještě větší důvěrou. Kéž 

nám pomáhá skutky milosrdenství, o kterých jsme četli v ča-

sopise, uvádět ve skutek a hlavně pamatovat, že„veškeré 

naše úsilí je malé, ale dáme-li je Bohu, stane se nekonečně 

velkým“. 

Tato věta platí určitě o všech dobrých věcech, které 

v tomto novém školním roce chceme dělat v našich rodi-

nách, v práci, ve škole, ve farnosti. Září je pro většinu z nás 

začátkem nového období životní námahy a snad do něho 

vcházíme s novou zásobou sil a elánu. Ovšem je záhodno 

pamatovat, že na to nejsme sami, že „bez Božího požehnání, 

marné lidské namáhání“ a opravdovou hodnotu veškerému 

snažení může dát jen Pán Bůh. A On to opravdu udělá, jen 

Jej musíme pozvat do všeho, co je před námi. Jak na to… 

jak pozvat Pána do všedních námah… to si musí vymyslet 

každý sám.  

Samozřejmě pokračujeme v prožívání Roku milosr-

denství spolu s celou církví, proto přemýšlejme, co všechno 

se ve spojení s tímto nabízí. Ať na jeho závěr v prosinci mů-

žeme říci, že jsme nějak pokročili v lásce a že náš účet 

s dobrými skutky není prázdný, ne tak v minusu…, že díky 

Roku milosrdenství jsme něco nashromáždili, že „máme po-

klad v nebi“!  

Až skončí Rok milosrdenství, začne v církvi velký 

rok „mariánský“. Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě 

bude velkou celocírkevní událostí a my se pod vedením Sva-

tého otce budeme chtít zapojit do prožívání tohoto výročí i 

v našich farnostech. A tak rok 2017 bude ve znamení Panny 

Marie, která před stoletím volala o modlitbu a pokání za 

mír… Zdá se, že toto volání není po sto letech o nic méně 

aktuální!  

Přeji všem, aby byl tento školní rok obdobím požeh-

nané práce, setkávání se, sdílení a modlitby v našich farnos-

tech. Děkuji všem, kdo jste posílali do Tam&Tamu infor-

mace a příspěvky z děkanátu.  I letos na to pamatujte. Ať 

všichni víme, co se zajímavého u vás dělo či děje, ať o sobě 

víme, ať jsme v kontaktu v rámci děkanátu.  

 

Moc zdravím a vyprošuji pro všechny Boží požeh-

nání. 

 

P. Slawomir Sulowski 

 

 

 

 

3. září - sv. Řehoře Velikého, papeže a uči-

tele církve 

4. září - 23. neděle v mezidobí 

5. září - sv. Terezie z Kalkaty 

7. září - sv. Melichara Grodeckého, kněze, 

mučedníka 

8. září - svátek Narození Panny Marie 

9. září - sv. Petra Klavera, kněze 

10. září - bl. Karla Spinoly, kněze a mučed-

níka 

11. září - 24. neděle v mezidobí 

12. září - Jména Panny Marie 

13. září - sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uči-

tele církve  

14. září - Svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září - Panny Marie Bolestné 

16. září - sv. Ludmily, mučednice 

17. září - sv. Kornélia, papeže a Cypriána, 

biskupa, mučedníků 

18. září - 25. neděle v mezidobí 

19. září - sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září - sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, 

Pavla Chong Hasana a druhů, mučedníků 

21. září - sv. Matouše, apoštola, evangelisty 

23. září - sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

25. září - 26. neděle v mezidobí 

26. září - sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září - sv. Vincence de Paul, kněze, pa-

trona Charity 

28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka, 

hlavního patrona českého národa, hlavního 

patrona metropolitního chrámu a olomoucké 

arcidiecéze 

29. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Ra-

faela, archandělů 

30. září - sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
 

 Po prázdninové přestávce a dokončení témat o skutcích milosrdenství se dostáváme k novému tématu, kte-

rým budou svátosti. Nezačínáme svátostí biřmování jen tak. Od října začne příprava k přijetí této svátosti. Samotné 

biřmování bude snad příští rok na podzim. Co je tedy svátost biřmování? Svátost biřmování vychází z latinského 

slova „confirmatio“, což znamená posílení, upevňování. Touto svá-

tostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena křesťanská 

dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a ob-

dařen zvláštní silou Ducha svatého. Křesťan je biřmováním označen 

pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je 

navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Svátost biř-

mování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho 

spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu 

šířit a bránit víru slovem i skutkem. 

Katechismus katolické církve charakterizuje biřmování 

takto: Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí 

uvedení do křesťanského života“, jehož jednotu je nutno uchovávat. 

Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k napl-

nění křestní milosti. Vždyť svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha 

svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové (KKC 

1285). 

V obřadech biřmování (úvod, odst. 1 a 2) čteme: Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského 

života. Skrze ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán seslal v den letnic na apoštoly. Tento dar Ducha svatého 

připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu, a tak ve víře 

a lásce vytvářet jeho tajemné tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování 

nelze opakovat. 

Tři roky. Tak dlouho byli apoštolové s Ježíšem. Tak dlouho přijímali jeho učení a viděli, jak činí úžasné 

zázraky. Utišoval bouřky, křísil mrtvé, vyháněl ďábla a rozmnožoval chléb. Tři roky se učili, že mají nastavit druhou 

tvář, navzájem se milovat, učili se o přehojném Božím milosrdenství a přislíbení věčného života. Dokonce chodili 

ve dvojicích a sami činili zázraky a uzdravovali v Ježíšově jménu! Je jasné, že zažili hluboké obrácení a odevzdali 

se Bohu. Přestože byli apoštolové zbožní, příběh o Ježíšově utrpení říká, že měli před sebou ještě dlouhou cestu. Při 

Poslední večeři se hádali, kdo z nich je největší. A v zahradě později zaspali Ježíšovu agónii. Když ho uvěznili, 

všichni utekli. Petr dokonce zapřel, že se s ním vůbec zná! Jak se tito dobře vyškolení, ale křehcí mužové stali nebo-

jácnými průkopníky, jaké vidíme ve Skutcích apoštolů? Jak našli odvahu hlásat evangelium a budovat církev na-

vzdory velkým překážkám? Odpověď má dvě části. Za prvé: o velikonoční neděli se setkali s Ježíšem, zmrtvýchvsta-

lým Pánem. A za druhé: o letniční neděli vstoupil do jejich života Duch svatý. 

Křtem jsme byli přijati do jeho církve a zakusili jsme jeho lásku. Chceme-li však věrně uskutečňovat jeho 

učení, potřebujeme ještě sílu jeho Ducha – milost biřmování. Chceme-li zakusit všechnu radost, naději a sílu, které 

nám Ježíš slibuje dát, potřebujeme, aby jeho Duch vstoupil do našeho života. Příchod Ducha svatého změnil apošto-

lům život. Dal jim sílu a odvahu. A nejen Dvanácti: v ten den naplnil Duch svatý mnoho jiných lidí. Apoštolové 

pokládali příchod Ducha za tak důležitý, že ho spolu s Ježíšovým zmrtvýchvstáním vložili do centra svého hlásání. 

Například ve Skutcích apoštolů hovoří svatý Lukáš o věřících v Samařsku, kteří byli pokřtění a obrátili se. Přijali 

Ježíše a vytvořili církevní společenství. Když se o tom apoštolové dozvěděli, poslali do Samařska Petra a Jana, ať na 

lidi vloží ruce a modlí se za ně, aby přijali Ducha svatého (Sk 8, 14-17). O pár roků později, když přišel Pavel do  
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Efesu, našel tam učedníky, kteří slyšeli o kázání Jana Křtitele, ale ještě neslyšeli o Ježíšovi. Pavel jim tedy dopověděl 

zbytek příběhu a Lukáš píše, že Pavel je pokřtil „ve jménu Pána Ježíše“ (Sk 19, 5). Nezůstal však jen při tom. Lukáš 

pokračuje: „Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení“ (Sk 19, 

6). Už zde, v prvních dnech církve, vidíme kořeny svátosti biřmování jako obřadu, který se odlišuje od křtu. Apoš-

tolové a jejich nástupci přijali od samého začátku úlohu modlit se s nově obrácenými za dar Ducha svatého.  

Církev učí, že křest je svátost duchovního znovuzrození (Tit 3, 5). Při křtu se odstraňuje skvrna prvotního 

hříchu (případně i všechny osobní hříchy člověka) a pokřtěný se stává novým stvořením (2 Kor 5, 17). Církev však 

učí i to, že křest je jen začátek a biřmování je potřebné „k naplnění křestní milosti“ (KKC 1285). Svátostí biřmování 

se dary, které jsme přijali při křtu, ještě více aktivizují. Svátost biřmování je vylitím síly Ducha svatého, kterého jsme 

přijali už při křtu. Podobně jako všechny ostatní svátosti i biřmování je vnější znak, který naznačuje a uskutečňuje 

vnitřní změnu. Jaké jsou vnější znaky? Vkládání rukou biskupem a modlitba. Ještě předtím jsou kandidáti vyzváni 

obnovit svoje křestní sliby, jasně vyznat víru v Ježíše a ve vše, co vykonal. Posledním znakem je pomazání olejem, 

čili posvátným křižmem, přičemž biskup říká: „Přijmi znak daru Ducha svatého.“ Podle starozákonní tradice se olej 

používá na označení kandidátů a jejich oddělení pro Pána. Jaké jsou vnitřní změny? Biřmování má být příchodem 

Ducha svatého do našeho života a spolu s ním přichází i milost žít křesťanským životem a stát se svědky Páně, kteří 

hlásají evangelium a brání víru. Podobně jako apoštolové o letnicích i my jsme dostali sílu a odvahu budovat Boží 

království. 

Jedna věc je mluvit o tom, že jsme dostali sílu a odvahu, ale jiná věc je podívat se, jak nám Duch svatý tuto 

sílu a odvahu dává. Nemůžeme si myslet, že jednoduše zapne přepínač a kouzelně nás přemění na „superapoštoly“! 

Ne, Duch působí hlouběji a intimněji. Dává nám různé dary, které v nás pomáhají budovat zbožnost – dary, které nás 

nabádají jít do světa s radostnou zvěstí evangelia. Hlavními mezi těmito dary je sedm „posvěcujících darů“, které se 

vzpomínají v 11. kapitole Knihy proroka Izaiáše: moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň před Pánem 

(Iz 11, 2-3). Čtyřmi z těchto darů – moudrostí, rozumem, radou a poznáním - nám Duch pomáhá smýšlet tak, jak 

smýšlí Bůh. Pomáhají nám obléct si „Kristovo smýšlení“ (1 Kor 2, 16). Dává nám i další tři dary – sílu, zbožnost 

a bázeň před Pánem - aby nám pomohl činit rozhodnutí, která se líbí Bohu a pomáhají budovat jeho církev. 

Ve Skutcích apoštolů vidíme, že apoštolové a jiní tyto dary používali. Například Petr a Jan vyvedli z míry 

starší v Jeruzalémě svým odvážným a nadšeným ohlašováním evangelia. Byli tu dva „nevzdělaní muži“, kteří jasně 

hovořili o Ježíšovi a uzdravovali lidi v jeho jménu (Sk 4, 13). Pavel vždycky, když navštívil nové město a začal kázat 

a zakládat novou církev, použil dar moudrosti a poznání (Sk 13, 15-49; 17, 10-12). Jakub projevil dar rady a bázně 

před Pánem, když pomohl vyřešit první spor ohledně křesťanů z pohanů a vydláždil cestu, aby se i nežidé stali křes-

ťany (Sk 15, 13-22). V rané církvi se zdá, jako by každý umožňoval, aby ho dary Ducha ovlivňovaly a pomáhaly mu 

hlásat evangelium! Svatý Pavel to asi vyjádřil nejlépe, když věřícím v Korintě řekl, že je téměř nemožné růst ve 

svatosti nebo svědčit o Kristu, spoléháme-li se jen na svou vlastní moudrost a schopnosti. Boží Duch nás musí naučit 

správně přemýšlet. Proto potřebujeme dary Ducha. Potřebujeme, aby nám dal Kristovo smýšlení (1 Kor 2, 9-16). 

Pokud Písmo o něčem hovoří velmi jasně, tak je to skutečnost, že dary Ducha se neomezují jen na těchto 

sedm! Pavel v Listě Římanům psal o takových darech, jako je prorokování, služba, vyučování, povzbuzování, nezišt-

nost a vůdcovství (Řím 12, 6-8). Efesanům napsal, že Bůh „povolal některé za apoštoly, jiné za proroky, jiných za 

zvěstovatele evangelia, jiných za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování 
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Kristova těla“ (Ef 4, 11-12). A autor Listu Židům píše, že Bůh potvr-

zuje hlásání evangelia „znameními, divy i rozličnými projevy své 

moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle“ (Žid 2, 4). 

Kromě těchto darů Pavel označuje i další soubor duchovních 

darů, které jsme nazvali charismaty. Hovoří, že tyto konkrétní dary 

dává Duch k budování církve a pro společné dobro celého lidu. Ač-

koli to není vyčerpávající seznam, Pavel těchto darů vyjmenovává 

devět: moudrost, poznání, víra, uzdravování, působení mocných 

činů, proroctví, rozlišování duchů, dar mluvit ve vytržení a dar vy-

kládat, co to znamená (1 Kor 12, 4-13). Přemýšlejte o tom, jak štědrý 

je Duch svatý! Dává všechny tyto a mnohé jiné dary v hojnosti, 

takže se můžeme jistěji držet toho, co Ježíš pro nás vykonal na kříži, 

a můžeme hovořit o jeho radostné zvěsti lidem okolo nás. Dává nám 

dar za darem, takže všechno, co jsme při křtu přijali, v nás může ožít. 

Dává nám tolik darů, že můžeme zakusit život jako nová stvoření 

a můžeme se stát jeho vyslanci pro tento svět. 

Biřmování může být jednorázová událost, jistý obřad pře-

chodu do dospělosti. Ale dary a milosti, které nám Bůh dává v této 

svátosti, s námi mají zůstat a stále zesilovat. Když každý den splníme svou úlohu a naučíme se podřizovat Duchu 

svatému, zjistíme, že jeho dary se v našem životě stále více rozvíjejí. Zjistíme, že dozráváme ve víře. A zjistíme, že 

jsme připravení, ochotní a naplnění mocí pro budování Jeho království. 

 

Přijmout svátost biřmování by měl každý křesťan, který dosáhl věku 15 let. Nebojte se přihlásit k přípravě 

na biřmování i vy, kteří jste již věkem starší a ještě jste tuto svátost nepřijali. Zájemci, prosím, napište se na seznam 

v kostele v Šumperku nebo přímo u kaplana (777 568 230, vildap@seznam.cz).  

 
      Sestavil P. Vilém Pavlíček 

 

 

 

 

 

 

 

ONDŘEJ Z BETSAIDY,  

BRATR ŠIMONA PETRA 

 
 

V městě Šumbarku v pátém roce panování Václava Všeznalého 

 

 

Ondřeji, byl jsi takový nenápadný apoštol, vždy ve stínu svého agilního bratra. Toho bylo všude plno, ke 

všemu se vyjadřoval – slovy či pěstmi. Nakonec si vydobyl i to vedoucí postavení, o něž tolik usiloval. 

Nebylo to snadné; musel o ně bojovat s bratry Zebedeovými a později s Pavlem, bez ohledu na to, že měl 

oficiální pověření od samého Krista.   

 

Tvůj postoj byl docela jiný. Ty ses nehádal s ostatními apoštoly, neuplatňoval jsi práva „otců zakladatelů“ 

na přednostní postavení a odpovídající výhody. Přitom právě Ty jsi byl první z Ježíšových učedníků. Ty jsi 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 

mailto:vildap@seznam.cz
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k němu přešel od Jana Křtitele, když jsi poznal, že on je tím pravým Mesiášem. Ty jsi k němu přivedl svého 

bratra Šimona.  

 

Byl jsi natolik nenápadný, že se o Tobě evangelisté téměř nezmiňují. Těch pár slov přesto vypovídá o Tvé 

povaze a úloze ve společenství apoštolů. Za Tebou přišli řečtí návštěvníci, když chtěli vidět Ježíše. Ty jsi 

řešil logistický problém s nakrmením tisíců posluchačů Ježíšova kázání na hoře. Ty jsi rozmlouval s Ježí-

šem a „předními apoštoly“ o čase a způsobu příchodu Božího království.  

 

Byl jsi pravým opakem svého divokého bratra. Vnímavý, diplomatický, chápavý, předvídavý, vždy ochotný 

pomoci. Není divu, že se všichni obraceli právě na Tebe. Neprosazoval jsi vlastní osobu, nýbrž to, cos sám 

považoval za nutné. Nesoustředil ses na své pocity, potřeby a poža-

davky, proto Ti zbývala kapacita pro pochopení ostatních. Věděl jsi, že 

nestačí Mistrovi razit cestu davem a hlasitě projevovat vlastní nadřa-

zenost. Někdo musí zajistit, aby se ten dav vůbec sešel, aby se lidé 

vzájemně neušlapali, aby něco slyšeli a nezemřeli hlady. 

 

Nezměnil ses ani po Ježíšově nanebevstoupení. Neusídlil ses v Jeruza-

lémě či na jiném významném místě, nepustil ses do psaní filosofických 

traktátů. Vyrazil jsi na misijní cestu do nezvyklých a neprobádaných 

končin. Údajně Tě zastavila až řeka Volha, čehož můžeme dnes s od-

stupem tisíciletí jen litovat. Zemřel jsi na zpáteční cestě, abys dosvěd-

čil, že jako následovatelé Krista si můžeme vybírat maximálně tvar na-

šeho kříže.  

 

Chci Ti dodatečně poděkovat za všechny, jimž jsi umožnil přímé či 

zprostředkované setkání s Kristem. Vím, že církev zřejmě potřebuje ve 

svém čele člověka, jako byl Tvůj bratr Šimon. Zároveň jsem však pře-

svědčen, že potřebuje tisícovky takových, jaký jsi byl Ty.  

 

 
Pavel Obluk 

 

 

 

 

 

 

BOHOSLOVEC JIŘÍ ŠŮSTEK 

 
Protože jsou prázdniny (i když se blíží ke konci), před-

stavujeme vám ryze prázdninového hosta. Bohoslovec 

Jiří Šůstek si sice do šumperské farnosti nepřišel užít 

volno, jelikož je zde na praxi, ale za pár dní – stejně 

jako ten, kdo jede na dovolenou do jiného místa – od-

jede zpět domů. Jak se žije člověku, který uslyšel 

vzácné volání ke kněžství, jak probíhá jeho studium, 

jaké má názory a postoje? To vše se dozvíme v násle-

dujícím rozhovoru.  
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Můžete se nám krátce představit? 

 

Jmenuji se Jiří Šůstek, mám 25 let a v září nastoupím 

do posledního ročníku Arcibiskupského kněžského se-

mináře a Cyrilometodějské teologické fakulty v Olo-

mouci. Pocházím z menší vesničky Pozlovice, která se 

nachází kousek od Luhačovic. Zde jsem vychodil 

první stupeň ZŠ, druhý stupeň jsem dokončil v Luha-

čovicích a poté jsem studoval na Arcibiskupském 

gymnáziu v Kroměříži. Po ukončení střední školy 

jsem šel do semináře. Pocházím z věřící rodiny a mám 

tři mladší sourozence – dvě sestry a bratra. 

 

Můžete nám nastínit, jaké bylo studium na gymná-

ziu v Kroměříži? 

Po ukončení základní školy jsem chtěl jít studovat do 

nedalekého Uherského Brodu nebo do Zlína. Chtěl 

jsem být doma, nikam dál mě to netáhlo, měl jsem 

doma dobré zázemí, takže jsem nechtěl být někde na 

internátu, navíc jsem zde hrál fotbal, chodil mezi mi-

nistranty, měl zde vše, co jsem potřeboval. Ale v roce, 

kdy jsem se hlásil na střední, se mohla dávat přihláška 

jen na jednu školu a na zlínském gymnáziu byl velký 

přetlak. A tak jsem využil druhého kola na arcibiskup-

ském gymnáziu v Kroměříži a byl nakonec přijat zde.  

 

V čem je studium na tomto gymnáziu jiné či výji-

mečné? 

Na arcibiskupském gymnáziu studovala i moje biřmo-

vací kmotra, která byla ze školy nadšená, a opravdu, 

byla to jistě Boží prozřetelnost, která mě sem zavedla. 

Poznal jsem zde spoustu nových přátel a hlavně 

mnoho mladých lidí, kteří žili svoji víru opravdově, 

navenek, do větší hloubky. Ve stejném objektu, jak 

byla škola, se nachází i internát, což je také svým způ-

sobem netradiční. Do školy chodili nejen studenti vě-

řící, ale i nevěřící. Ti museli některé věci respektovat, 

s tím do školy už nastupovali. Např. povinnou výuku 

náboženství dvě hodiny týdně, slavnostní mše svaté 

(na zahájení či ukončení školního roku nebo při příle-

žitosti biřmování či maturity) aj. Jinak každodenní 

mše byly dobrovolné a nekonaly se v čase výuky. Na 

internátě jsme se mohli zapojit do různých kroužků - 

sportovních, jako byl fotbal, florbal, volejbal - nebo 

tvořivých. Fungovala zde i schola, ministranti, spolčo 

a spousta dalších aktivit. Ve škole byl u studentů velmi 

oblíbený školní klub BarAG, který byl otevřený i o 

přestávce. Zde si studenti mohli zahrát třeba stolní fot-

bal či si dát něco dobrého na pití či něco malého 

k jídlu, nebo jen tak posedět. O velké přestávce se zá-

jemci mohli modlit s ostatními desátek růžence 

v kapli.  

Já osobně - protože jsem fotbal hrál už doma - jsem 

rád využil nabídky fotbalu a také jsem pokračoval 

v ministrování. Ve škole jsem se rád a pravidelně cho-

dil modlit do kaple desátek. Scházelo se nás tam kolem 

dvaceti, ale mnohdy nás bylo i 50, 60, podle toho, jak 

to každému umožnil školní rozvrh. Pokaždé jsme se 

modlili na nějaký úmysl, mohly to být úmysly osobní, 

školní, rodinné, lidské. Setkávali jsme se zde napříč 

ročníky a mohli jsme se takto lépe poznat. A poté si 

třeba povykládat společně na chodbě či po vyučování. 

Rád jsem rovněž pomáhal v školním klubu za barem. 

Škola mě velmi oslovila, především proto, jak jsem už 

zmínil, že jsem se zde setkal s živou vírou mladých 

lidí. 

 

Zde se někde zrodila myšlenka stát se knězem? 

V utváření mé víry i mého rozhodnutí stát se knězem 

asi sehrálo roli více faktorů. Jak bylo řečeno, pochá-

zím z věřící rodiny, kdy oba rodiče mají více souro-

zenců a z maminčiny strany mají všichni její souro-

zenci pět, šest dětí. I já jsem si myslel, že se ožením, 

budu mít věřící ženu a kupu dětí. V dětství či dospí-

vání mi nikdy nepřišlo na mysl stát se knězem, možná 

jsem si jen jednou jako malý hrál na pana faráře . 

Během studia jsem měl dva pěkné vztahy s dívkami… 

Ale díky jednomu kurzu, který následoval po biřmo-

vání, kdy jsem každý den rozjímal nějaký úryvek 

z Písma, jsem uslyšel poprvé volání ke kněžství. V té 

době jsem chodil s dívkou z věřící rodiny, a protože 

jsme byli oba ve vztahu spokojeni, aspoň já si to tak 

myslel, nějak jsem to volání nechápal a odpověděl 

něco jako  - ano, vážím si toho, ale děkuji, nechci. Ně-

jak jsem to více nezkoumal a nechal to být. S tou dív-

kou jsme se nakonec rozešli. Následně jsem vše roze-

bíral se školním spirituálem. Vedli jsme spolu různé 

rozhovory, doporučil mi nějaké knihy, dával mi různé 

otázky. Netlačil na mě v ničem a já sám jsem ve čtvr-

tém ročníku poznal, že jsem povolán ke kněžství. 

Osoba tohoto spirituála určitě sehrála pro můj du-

chovní růst velkou roli – byl to člověk na svém místě, 

plný radosti a lásky, která z něj vyzařovala. Rovněž 

ministrování v domácí farnosti bylo v utváření mé víry 

a mé cesty ke kněžství důležité. Byli to právě ostatní 

ministranti, na které jsem se v mých patnácti, v době 

mé určité krize víry, kdy jsem do kostela nechodil až 

tak rád, vždy těšíval a kvůli kterým jsem nakonec na 

mši vždy šel. V neposlední řadě hrála svoji roli moje 

rodina, víra mých rodičů.  

 

Jak přijalo Vaše rozhodnutí okolí? 

Rodičům jsem to řekl, když nebyli sourozenci doma. 

Zrovna jsme pekli vdolky, často takto pečeme celá ro-

dina – na různé oslavy, pro známé a tak. Jsme taková 

rodinná manufaktura. Tatínek se jen pousmál a po-

kračoval dál v práci. Mamka to nevzala tak lehce, pa-

matuji si, že celou dobu pečení mluvila o všech těž-

kostech a negativech, které kněžství přináší. Je pravda, 

že říkala i argumenty či věci, které by mě samotného 

ani nenapadly. Měla o mě strach, jako by měla každá 

mamka. Ale teď je ráda. Pro spolužáky to bylo překva-

pení, někteří se obávali, aby to nebyl důsledek mého 
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rozchodu s holkou, ale po rozmluvě se mnou pocho-

pili, že ne. Sourozenci stáli v mém rozhodnutí za 

mnou. 

 

Jak probíhá studium „na kněze“? 

První rok studia se nastupuje do přípravného ročníku 

– tzv. konviktu. Tento ročník se studuje v Olomouci a 

jsou zde bohoslovci jak z Prahy, tak z Olomouce. Spo-

lečně se mnou nás v konviktu začalo studovat 26. Po 

ukončení přípravného ročníku nás pokračovalo v dal-

ším studiu 19. V Olomouci nás zůstalo 12, do Prahy 

šlo 7 studentů. Letos do posledního ročníku nastoupí 

v Olomouci 9 studentů (8 + 1 bude ukončovat studium 

v Římě) a v Praze 4 (2 budou ukončovat v Praze a 2 

v Římě). Po absolvování tohoto přípravného ročníku 

následuje pět let studia na teologické fakultě. Při stu-

diu si pomáháme, pro někoho je škola lehčí, pro jiného 

těžší, takže se vzájemně doučujeme či povzbuzujeme, 

můžeme využít i některých pomůcek, které zde vytvo-

řili starší studenti. Mně studium až tak problémy ne-

dělá, ale samozřejmě některé předměty byly pro mě 

těžší, jiné mě bavily více. K mým oblíbeným předmě-

tům patřila psychologie, morální teologie a živé ja-

zyky, jako jsou italština či angličtina. Horší to bylo 

s jazyky mrtvými, jako je latina nebo klasická řečtina. 

Moc mě nebavila filosofie či pedagogika. 

 

Na mši jsme slyšeli, že jste studoval v Irsku. Jak se 

student teologie v Olomouci dostane do Irska? 

Co se týká studia v zahraničí, nabízí škola více mož-

ností. Jednou z možností je studovat poslední ročníky 

školy v Římě. Buď jeden rok, nebo tři. V Římě jsou 

studenti ubytováni na české koleji Nepomucenum, kde 

je české vedení. Výuka však probíhá na italské univer-

zitě, a to samozřejmě v italštině. Jinak zde probíhá 

normální seminární program jako v Česku. Studenti 

jsou ke studiu vytipováni vyučujícími a hlavní rozhod-

nutí je pak na otci biskupovi, pod jehož diecézi daný 

bohoslovec spadá. Převážně tam jsou vysílání pražští 

bohoslovci, ale samozřejmě jsou tam i studenti z Olo-

mouce. Když má někdo zájem o toto studium, může se 

o studium ucházet i sám. Také je možnost, tak jako na 

jiných školách, využít nabídky programu Erasmus+, 

kdy student buďto půl roku (jeden semestr), nebo celý 

školní rok studuje v zahraničí. Nicméně podmínkou 

pro studium bohoslovců v zahraničí většinou je, aby 

vedle studia teologie na fakultě probíhala také kněžská 

formace v semináři. Pro Irsko mě nadchl kamarád, 

kterého jsem poznal jako jáhna na gymnáziu v Kromě-

říži, který v Irsku sám rok studoval. I já jsem cítil, že 

by bylo dobré někam vyjet, jelikož jsem byl stále ob-

klopen přáteli, rodinou, a tak jsem se chtěl od nich na 

chvíli odpoutat, být sám se sebou a zkusit si i studium 

v cizím jazyce. 

 

Jak se Vám studovalo v cizí zemi?  

Studium v Irsku probíhalo obdobně jako u nás. Nor-

málně jsem bydlel v semináři, studoval na teologické 

fakultě v Maynoothu (30 km od hlavního města Dub-

linu) a začlenil se do normálního života studenta a bo-

hoslovce. Oslovila mě zde velká vřelost a přátelskost 

zdejších lidí. Všichni byli velice vstřícní a hodní, ať 

věřící či nevěřící. Typické pro všechny bez výjimky je 

pití černého čaje s mlékem. Nad ním si povídají něko-

likrát denně. 

 

Je tam podobný systém studia, nebo se nějak liší? 
Systém studia je zde trochu rozdílný. Seminaristé nej-

prve studují dva roky filozofii na státní univerzitě, te-

prve potom pokračují ve studiu teologie na církevní 

univerzitě (tři roky). Po prvním ročníku studia teologie 

nastupují do pastorace. Ve farnosti pracují tři dny 

v týdnu a o víkendu, dva dny studují na teologické fa-

kultě. Takto lépe – a hlavně dříve - poznají, jak to 

v pastoraci chodí, a mohou se lépe rozhodnout, zda je 

opravdu kněžství pro ně. Já jsem nastoupil do prvního 

ročníku teologického studia, čili pro mě žádné změny 

neplatily. Irsko má 4,5 milionů obyvatel a mají jeden 

národní seminář. I když je to tradičně katolická země, 

je jasné, že i zde se mentalita mění, a tak i zde by nyní 

byli potřeba misionáři . Na fakultě je to podobné 

jako u nás  - záleží hodně na každém vyučujícím. Na 

rozdíl od naší fakulty zde většina zkoušek probíhá pí-

semně. Souvisí to s tím, že zdejší studenti píšou různé 

seminární práce a písemné zkoušky jsou spíše doplňu-

jící. Mně více vyhovuje zkoušení ústní. Ve vyšších 

ročnících převažuje v seminárním řádu více volnosti 

či dobrovolnosti. Co je zde ale povinné a časté jsou 

rozhovory se spirituálem, rovněž častější než u nás 

jsou zde adorace, které jsou však dobrovolné. 

 

Jak na Vás zapůsobilo Irsko jako země? 
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Irsko je ostrovní země s překrásným koloritem. Pro-

tože zde velmi často prší, zdejší zeleň je jakoby zele-

nější než jinde. Když jsem tam byl já, byl to výjimečný 

rok, jelikož zde nebylo až tak deštivo. V Irsku je po-

časí proměnlivé, a tak se může změnit třeba i několi-

krát za den. Poté, co jste vyšli za slunečného počasí, 

začalo pršet, a než jste se vrátili pro deštník, bylo opět 

slunečno. V Irsku převažují roviny, ale jsou zde i pře-

krásné útesy. Tak jak u nás navštěvujeme hrady či zří-

ceniny postavené z kamene, typické pro Irsko jsou ka-

menné kostelíky či kláštery, které jsou mnohdy už 

opuštěné. Také jednotlivá políčka jsou obehnaná níz-

kými zídkami z kamenů. Irsko je země ovcí, zaujímá 

asi třetí místo na světě v jejich počtu. Je to opravdu 

velice pěkná země. 

 

A co určitý extremismus, který pramení z napětí 

mezi protestanty a katolíky? 

Je to spíš souboj nacionalistů (tj. těch, kteří jsou pro 

jednotné Irsko) proti royalistům (pro spojenectví se 

Spojeným královstvím) než katolíků proti protestan-

tům. Náboženská stránka je s tímto bojem bohužel do-

sti propojena. Myslím si, že napětí mezi Severním 

Irskem, které je spíše protestantské a je součástí Spo-

jeného království Velké Británie, a irskými naciona-

listy, převážně katolíky, je o hodně menší než dříve a 

extremistické nálady se zde vyskytují v menší míře. 

Díky Bohu za to!  

 

Vraťme se nyní z Irska zpět k Vám. Co byste nám 

ještě o sobě řekl? Jaké máte zájmy či postoje? 

V mém životě hrají velkou roli přátelé. Snažím se si 

na setkání s nimi vždy udělat čas, třeba i u piva. Jak 

vyplývá z předešlého povídání, mám rád týmové hry, 

především fotbal. K dalším zájmům patří především 

plavání či vysokohorská turistika, nejlépe když nás jde 

víc. Nejvíc se mi líbí hory na Slovensku – Tatry či 

Malá Fatra. 

 

Prožil jste někdy nějakou krizi víry? 

Krizi víry – spíše takovou menší – jsem prožil, jak 

jsem šel na střední, tak kolem 15 let, ale na Arcibis-

kupském gymnáziu se to změnilo. Krizi povolání jsem 

v pravém slova smyslu neprožil. Jen snad takové 

krátké dvouměsíční období, kdy jsem u sebe pozoro-

val pokles fyzické síly a menší optimismus než dříve, 

ale to brzy pominulo. 

 

Mohl byste nám přiblížit, v čem spočívá vaše 

prázdninová praxe zde v Šumperku a jak jste se 

k ní dostal? 

Každý bohoslovec by měl o prázdninách absolvovat 

alespoň dvoutýdenní pastorační praxi, která se však 

pro jednotlivé ročníky liší, tzn. bohoslovci prvního 

ročníku mají blíže poznat pastoraci mládeže, boho-

slovci druhého ročníku pastoraci nemocných a starších 

lidí, bohoslovci třetího ročníku mají pracovat a boho-

slovci čtvrtého ročníku se mají blíže seznámit s fungo-

váním jiné farnosti než té své domovské. Pro mě a mé 

spolužáky ze 4. ročníku je prázdninová pastorační 

praxe specifická i v tom, že si místo své praxe nevybí-

ráme sami, ale dostáváme jej přidělené. Navíc to bývá 

většinou tak, že bohoslovci ze spíše jižní části diecéze 

směřují do severnějších částí a naopak. Tímto způso-

bem jsem se já, rodák z Luhačovského Zálesí, které 

leží na pomezí Valašska a Slovácka, dostal až sem 

k vám do podhůří Jeseníků. 

 

Moje praxe probíhá od poznávání praktických věcí 

v kanceláři jako je třeba zapisování do matrik, přes 

stavební práce (např. betonování základu stěny u hřbi-

tova v Hraběšicích), až po různé pastorační věci (např. 

návštěvy spojené s podáváním eucharistie u starších a 

nemocných lidí, ať už doma, v domově důchodců či 

v nemocnici; přípravy na křest či svatbu atd.). A pře-

devším mám možnost z blízka poznat, jak probíhá 

každodenní život diecézního kněze na faře. Jsem 

opravdu vděčný, že jsem byl poslán zrovna k vám do 

Šumperka (a také jeho okolí ), kde jsem byl opravdu 

velmi vlídně přijat, a jsem vděčný především za to, že 

jsem mohl blíže poznat především vás farníky a místní 

kněze, kteří především místní atmosféru a krásné pro-

středí společně tvoříte. Budu se těšit opět na viděnou! 

 

Co Vás v životě oslovuje? Že byste povzbudil na 

úplný závěr naše čtenáře . 

Oslovuje mě krása Božího stvoření – krása přírody, 

úsměv druhého, krása dívky (obzvláště když u nás 

máme nejkrásnější dívky na světě )… Když jsem za-

sažen nějakou takovou krásou, vždy mi vytane na mysl 

úryvek z knihy proroka Ozeáše: „Oč krásnější musíš 

být Ty, Hospodine, než to, co jsi stvořil“. 

 

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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       ENGELMAR HUBERT UNZEITIG  
*1. března 1911 Hradec nad Svitavou  

† 2. března 1945 koncentrační tábor Dachau 

 

  
 

Engelmar Hubert Unzeitig byl katolický kněz a řeholník; odpůrce 

nacismu. Zemřel v koncentračním táboře na skvrnitý tyfus poté, co dobro-

volně navštěvoval bloky s nemocnými lidmi a staral se o ně. Mezi spolu-

vězni proslul svou laskavostí a sebeobětováním natolik, že dostal ještě za 

svého života přezdívku Anděl z Dachau. Dne 24. září 2016 bude v bavor-

ském Würzburgu blahořečen. Je zobrazován jako řeholník, případně ve vě-

zeňském oděvu. Jeho svátek připadne na 2. března. 

 

 Hubert Unzeitig se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svi-

tavou (6 km jižně od Svitav; tehdy se ovšem obec ještě jmenovala Greifen-

dorf) uprostřed převážně německé jazykové enklávy. Jeho křestní jméno je 

Hubert, jméno Engelmar si vybral až později jako řeholní. Hubertovi rodiče 

byli velmi zbožní rolníci. Pocházel ze šesti dětí; mezi sourozenci byl jedi-

ným chlapcem (jeho prvorozený bratr Rudolf zemřel v necelém roce věku; 

dvě sestry vstoupily v dospělosti do kláštera). Ve škole a doma mluvil Hu-

bert německy. Česky se naučil až během služby u českého sedláka ve Vře-

sicích, kde pracoval jako čeledín.  

 Otec Johann padl v řadách rakouské armády během 1. svě-

tové války, a tak se matka musela sama starat o pět dětí. Rozhodnout se pro kněžské povolání nebylo tehdy pro 

Huberta jednoduché. Váhal mezi odpovědností vůči rodině a přáním stát se knězem. Nakonec jeho touha zvítězila a 

vstoupil do kněžského semináře.  

Hubert studoval v řádovém gymnáziu Kongregace marianhillských misionářů (CMM) v německém Reimlin-

genu a posléze (po noviciátě v Holandsku) i na univerzitě ve Würzburgu. Kněžské svěcení obdržel dne 6. srpna 1939. 

V rodné obci oslavil své vysvěcení o pár dní později primiční mší. Do Hradce se poté už nikdy nevrátil.  

Na začátku 2. sv. války (na podzim 1940) byl poslán jako duchovní správce do obce Zadní Zvonková na 

pravém břehu Lipna u hranice s Rakouskem. Ve svých kázáních se postavil proti pronásledování Židů, jejich trans-

portu do koncentračních táborů a nacistické politice jako takové. Jako křesťan navíc nabádal věřící, aby se drželi 

božích přikázání a ne vůdců, jakým byl Hitler. Za své „záludné vyjadřování“ a za obranu Židů byl na základě udání 

místních agentů dne 21. dubna 1941 zatčen gestapem. Po krátkém věznění v Linci byl dne 3. června 1941 poslán do 

koncentračního tábora v Dachau u Mnichova. Z konkrétní lidské bytosti se stalo pouhé číslo 26 147. 

Jako duchovní a tudíž politický vězeň zde dostal červený trojúhelník, který musel nosit na svém oděvu, a byl 

umístěn v tzv. „kněžském“ bloku 26. Nacházelo se zde zhruba 2700 duchovních, většinou katolíků, z nichž zde 

později více než tisíc zemřelo. 

Ani nepředstavitelné podmínky koncentračního tábora Engelmara nezlomily a z bloku, v němž byli vězněni 

kněží, odešel dobrovolně ošetřovat nemocné, především ruské zajatce, kteří byli v Dachau na úplném dně táborové 

hierarchie. Jako budoucí misijní kněz uměl rusky. Vězňům překládal části Bible do ruštiny, modlil se s nimi a roz-

mlouval o víře. Kromě duchovní posily pečoval i o jejich těla, před smrtí je omýval od výkalů a nečistot, aby neztratili 

důstojnost v okamžiku umírání. 

V jednom ze svých dopisů sestře píše: „Nic nám nedokáže vzít klidnou jistotu, že my všichni se cítíme v 

bezpečí Boží dlaně, jak o tom hovoří svatý Pavel: Ať už žijeme či jdeme na smrt, patříme Pánu! Veškeré naše konání, 

veškerá naše vůle i možnosti, co jiného je to než Jeho Milost, která nás nese a vede. Láska znásobuje síly, činí nás 

vynalézavými, činí nás vnitřně svobodnými a šťastnými.“ 

Na konci roku 1944 se v Dachau rozšířila epidemie skvrnitého tyfu a nemocní umírali bez pomoci po stov-

kách, protože do nakažených bloků nikdo nechtěl chodit. V této situaci vyzvalo táborové vedení, aby se přihlásili 

dobrovolníci, kteří by šli do tyfových baráků pečovat o nemocné. Bylo ovšem zřejmé, že kdo mezi nakažené vstoupí, 

s největší pravděpodobností se již nikdy nevrátí. Dobrovolně se přihlásilo 20 kněží, 10 Němců a 10 Poláků, mezi 

nimi i P. Unzeitig. Pouze dva dobrovolníci tuto nejobětavější službu bližnímu přežili.  

Sám P. Engelmar se záhy skvrnitým tyfem nakazil a zemřel dne 2. března 1945, den po svých 34. narozeni-

nách a jen několik týdnů před tím, než koncentrační tábor Dachau osvobodila americká armáda. Jeho spoluvězňům 

se podařilo Engelmarovo tělo spálit v kremační peci samostatně, mimo hromadné spalování. Před jeho spálením tajně 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1911
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_nad_Svitavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Dachau
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kongregace_marianhillsk%C3%BDch_mision%C3%A1%C5%99%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reimlingen&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reimlingen&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novici%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bcen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Lipno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
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vyčistili kremační pec, a tak zachránili jeho ostatky, které se podařilo propašovat ven 

z koncentračního tábora a uložit dne 30. března 1945 v kryptě kláštera mariannhill-

ských misionářů v bavorském Würzburgu. V roce 1968 byla jeho urna přenesena do 

tamního kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.  

P. Engelmar si ještě za svého života vysloužil přezdívku Anděl z Dachau. 

Později, když byl dostatečně znám případ Maxmiliána Kolbeho, se mu přezdívalo 

také německý pater Kolbe. 

R. 1991 byl s P. Engelmarem Unzeitigem zahájen beatifikační proces. Papež 

Benedikt XVI. potvrdil jeho hrdinské ctnosti 19. prosince 2009, dne 21. ledna 2016 

uznal papež František jeho mučednictví.  Dne 24. září 2016 bude v bavorském 

Würzburgu blahořečen. 

Po válce vznikly na základě aktivit některých přeživších osob sochy P. En-

gelmara, které zdobí kostely v Německu, Španělsku, Itálii i Africe. Ve Svitavách - 

kromě několika soch zobrazujících postavu kněze Engelmara ve vězeňském oděvu - 

se jeho podobizna objevila i na poštovních známkách. Je považován za skutečného 

hrdinu a svatým je podle mnohých už dávno! 

 

 

Z MYŠLENEK P. ENGELMARA UNZEITIGA 

  

  

 

 

přece nakonec záleží. 

Kristus také konal obyčejnou práci, která měla jen málo společného s jeho posláním, avšak konal Otcovu vůli. 

 

realitou světa, se spěchem a honbou, s nespoutaným chtěním, s nesvorností a nenávistí jako s palčivým mrazem, ale 

teplé sluneční paprsky lásky předobrého Otce jsou mocnější a nakonec zvítězí. Neboť nesmrtelné je dobro a vítězství 

musí zůstat vítězstvím Boha. 

 

dyby tak Boží láska dala, aby všichni příbuzní a krajané a mnozí jiní našli cestu nazpět k Bohu a tím též k 

pravému štěstí! Jak rád bych za to obětoval svůj život - k tomu, jak teď stále víc poznávám, musím ještě učinit zadost 

za mnohé, co jsem opomenul, čím jsem se provinil. Přenechávám ostatně všechno Božímu milosrdenství a snažím 

se den za dnem, hodinu po hodině, jak nejlépe dokážu, plnit Boží vůli, která je svatá a opravdu hodna nejvyššího 

klanění. 

 

proto je naším heslem: Vždy s odvahou a důvěrou! 

 

 svatého Božího pokoje 

lidem. 

 

vyprosit těm, kdo prožívají útrapy, 

duchovní útěchu a pomoc. 

 

 

OSLAVY BLAHOŘEČENÍ P. ENGELMARA V JEHO RODNÉM 

KRAJI NA SVITAVSKU 
 

Neděle 25. září 2016 
8 hod. mše sv. na poděkování a  TE  DEUM – farní kostel v Hradci nad Svitavou 

10 hod. mše sv. a prezentace zvonu BEATUS  ENGELMAR – farní kostel ve Svitavách 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%28pape%C5%BE%29
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H L A V N Í  O S L A V Y  B L A H O Ř E Č E N Í   

S o b o t a  8 .  ř í j n a  2 0 1 6  

10 hod. farní kostel ve Svitavách – Mše sv. se svěcením zvonu  

Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudějovický 

S o b o t a  1 9 .  l i s t o p a d u  2 0 1 6  

10.30 oslava blahořečení – farní kostel v Hradci nad Svitavou 

Mše sv. s žehnáním bohoslužebného interiéru Mons. Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký, metropolita moravský 

 

Na oslavu 8. října ve Svitavách organizujeme pouť autobusem ze Šumperka. Pokud 

chcete jet s námi, přihlaste se u svého duchovního správce nebo rovnou na adrese:  

fasumperk@ado.cz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKOV. Světové setkání mládeže. Od začátku jsem toužila tam 

jet a prožít několik dní v úzkém kontaktu s Pánem, načerpat síly, 

abych mohla předávat dál. Setkání to bylo krásné, plné radosti, krás-

ných setkání a mnoha zážitků a je nemožné je tu všechny popsat. 

Moc jsem se těšila, ale zároveň jsem byla plná očekávání, jaké to 

všechno bude. 

První týden setkání jsme byli ubytovaní v polských rodinách Opol-

ské diecéze. Když jsme jeli autobusem z Olomouce do naší farnosti 

Kielcza, byla jsem zvědavá, jak se budeme bavit a domlouvat. Na-

konec se ale všechny tyto obavy zcela ztratily. Poláci byli velmi 

přátelští a otevření. A i přesto, že na nás čekali už dvě hodiny, při-

vítali nás s nadšením. Na začátku našeho týdne jsme byli spíše ta-

kové samostatné jednotky uprostřed polské farnosti, ale postupem 

času jsme se začali více bavit, a i přes obávanou jazykovou bariéru 

jsme si rozuměli. Začali jsme si rozumět tak, že při loučení došlo i 

na slzy. Přišlo mi, že jsme se nejvíce sblížili tím, že jsme společně 

hodně zpívali a vzájemně se učili nějaké české a polské písničky. A také jsme se naučili polsky hymnu 

světových dní. To jsme pak využili na mezinárodních programech. Bylo krásné vidět, jak z těch polských 

mladých vyzařuje něco, co nám mnohdy chybí. Takové nějaké zapálení pro Pána. Takové zapálení, které 

je vidět i navenek, takové, které si nenechávají jen pro sebe, ale šíří je mezi ostatní. S polskými mladými 

jsme navázali krásná přátelství a už se těšíme, až se opět uvidíme (už to je naplánované  ). Když jsme po 

smutném loučení přijeli do Krakova, tak jsme postupně začínali nasávat atmosféru zaplněných tramvají, 
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nekonečných řad na záchod a nekončících průvodů mla-

dých. Prostě takové situace, kdy se nemůžeš zastavit, mu-

síš jít dál, jinak tě lavina dalších a dalších lidí strhne s se-

bou .  

Pro mě velmi silný zážitek byla zahajovací mše svatá. 

Byla jsem vybrána za ČR a měla jsem možnost být na mši 

svaté úplně vepředu na pódiu, kde bylo zastoupeno něko-

lik zemí. Takže tam bylo hodně různých národností a já 

jsem seděla vedle nějakého kluka z Kazachstánu. Byl to 

neskutečný zážitek vidět tolik lidí z pódia. Pořád jsem ne-

mohla uvěřit tomu, že je tu tolik tisíců lidí a právě já můžu 

být na pódiu a přímo vidět na oltář a průběh mše svaté. 

Říkala jsem si, proč právě já? Proč ne někdo jiný z těch 

lidí okolo? Bylo to moc krásné vidět tolik mladých, jak jsou nadšení pro Pána. Uvědomila jsem si, že je to 

neskutečné, že tolik lidí jde za stejným cílem. Všichni jdou za Pánem, všichni směřují k tomu jedinému cíli 

našeho života. Moc mě to povzbudilo. Je to úplně něco jiného, když člověk vidí, že tolik mladých ze všech 

koutů světa věří a následují stejného Boha. Člověka hodně povzbudí, obzvláště nás mladé, že najednou 

vidíme, že ve světě nejsme sami, kteří jdeme za Pánem. A najednou to všechno opět dostává větší smysl. 

Pochopila jsem, že to, že jsem tam zrovna já mohla být, má nějaký záměr, Bůh mě tam chtěl. Chtěl, abych 

viděla tolik mladých, chtěl abych viděla, že On je ten největší a On může 

úplně všechno. Bylo krásné vidět, že tolik lidí se dokáže ztišit. Být na 

jednom místě a ztišit se kvůli tomu, že se děje něco velkého, proměňuje 

se Tělo a Krev Páně. Bylo to až nepopsatelné. Zažít to ticho a cítit, že 

všichni se soustředí jen na Jednoho… 

Po mši svaté se společně zpívalo: „Jesus Christ, You Are My Life.“ (Je-

žíši Kriste, Ty jsi můj život.) Na pódiu jsme se drželi za ruce a společně 

se houpali do rytmu. Cítila jsem neskutečnou radost, dojetí a Boží pří-

tomnost. N ějak jsem pochopila, že jsem na tom místě jen proto, že mě 

tam Bůh chtěl, a proto, že mě má rád jako nikdo na světě. Pochopila jsem 

ta slova - a dostala jsem takovou jistotu, že to, co zpívám, je vlastně 

podstata mého já. Nejdůležitější je přece to, aby Bůh byl náš život. Bylo 

to úžasné. 

Celé setkání jsem pak prožívala úplně jinak. Byla jsem šťastná, že jsem 

mohla být s Pánem. 

Chtěla bych povzbudit 

mladé, aby neváhali a nebáli se nějakého dalšího setkání zú-

častnit, aby nezůstávali v anonymitě a aby využili možností a 

darů, které se obzvlášť v tomto Roce milosrdenství nabízejí. 

Možnost bude třeba hned příští rok na Celostátním setkání 

mládeže v Olomouci. Tak neváhej a pojeď taky!  

        Zdislava 

Nedvědová 

         

  

JEZU UFAM TOBIE –  

JEŽÍŠI DŮVĚŘUJI TI 

 

Nápis na obraze, který nechala nakreslit sestra Faus tyna 

podle toho, jak se jí zjevil Ježíš. Slova, jejichž sílu jsem si měl mož-

nost několikrát vyzkoušet na vlastní kůži na Světových dnech mlá-

deže v Krakově 2016. 
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Sedíme v autobusu a ubíráme se směrem Pol-

sko. Máme za sebou již zahajovací mši pro 

všechny poutníky naší arcidiecéze v Olomouci 

a nyní již s napětím očekáváme, co přinesou 

další dny předprogramu v hostitelské farnosti 

Kielcza v Opolské diecézi.  

Asi v půlce jízdy se objevila Zdiška a 

zeptala se, jestli si nechci přečíst program v an-

gličtině, který nám naši hostitelé poslali. Po 

přelouskání prvních pár řádků mi zmrzl úsměv 

na tváři. Něco bylo špatně. Takhle jsem si to 

přeci nepředstavoval. Těšil jsem se na kate-

cheze a workshopy se zajímavými hosty. Místo 

toho budu vyrábět dárky pro babičky v domově 

důchodců a  kreslit kraslice. To můžu klidně i doma. Měl  bych aspoň pro-

gram na spolčo a nemusel kvůli tomu nikam jezdit. Zabrán do  podobných 

úvah jsem absolvoval zbytek cesty autobusem. Čím víc jsme se blížili k cíli, 

tím otrávenější jsem byl, a když vystoupili naši spolucestující z Hranic a 

my měli ještě chvíli pokračovat v cestě, chtěl jsem se vrátit domů. To jsem 

však ještě netušil, že Bůh se tentokrát rozhodl, že mi místo přednášek a 

hlubokých zamyšlení nabídne několikadenní školu víry v praxi. Hned po 

příjezdu začaly mé pochyby pomalu brát za své a během několika prvních 

hodin jsem se zase začínal těšit na vše, co mě čeká. Těžko se popisuje, co 

přesně se během těch pár dní v Kielcze odehrálo, ale přesně takhle si před-

stavuji působení Ducha svatého. Jisté je to, že když jsme se v pondělí s 

našimi novými přáteli loučili, byl jsem přesvědčen, že bych už klidně mohl 

jet domů a stejně by mi dosavadní zážitky stačily minimálně na měsíc, než 

bych je alespoň trošku zpracoval. Myslím, že určitě nejsem sám, kdo nej-

krásnější chvíle celého setkání zažil právě na podprogramu, a jednou z nich 

bylo pro mě právě  předávání našich dárků v domově důchodců. Čas lou-

čení však přišel, někteří z nás zamáčkli slzu a všichni jsme si navzájem 

slíbili, že se ještě uvidíme. Náš spoj ale nečekal, a tak jsme už za pár chvil 

seděli ve vlaku  a mířili do Krakova vstříc novým dobrodružstvím. Těch 

bylo požehnaně. Od nočního čekání na ubytování, přes nasedání do špat-

ných tramvají a promoknutí až na kost, několikahodinového hledání vol-

ných restaurací, až po vyčerpávající tlačenice. Nakonec v našem českém 

centru došlo i na katecheze a svědectví, na která jsem se před odjezdem 

těšil. Příhod menších i větších byla spousta a těžko se vybírá jedna, kterou 

bych vám zde vyložil. Měl jsem možnost potkat mnoho zajímavých lidí, ale 

hlavně vidět se zase po dlouhé době s naším bývalým kaplanem Petrem 

Káňou.  
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Celý týden v Krakově pak vyvrcholil příjezdem papeže Fran-

tiška. Mluvil k milionům lidí, a přesto ke každému z nás. Jeho slova byla 

velmi povzbuzující, ale zároveň také zavazující. Na mysl se mi vrací 

stále také svědectví dívky nebo chlapce ze Sýrie o tom, že každé ráno se 

se svou rodinou loučí a neví, jestli se se všemi večer znovu shledá. Ani 

my tu jistotu nemáme, jen si to tolik nepřiznáváme. Tehdy se mi znovu 

poodkryl význam a závažnost Ježíšových slov, abychom nikdy nene-

chali zapadnout slunce nad naším hněvem. Hlavně během posledních 

dní jsem prožil nádherné chvíle, ale zároveň i pár okamžiků, kdy jsem 

byl úplně na dně. Při zpětném promítání však skoro ve všem, co mě po-

tkalo, nacházím téměř hmatatelnou Boží přítomnost. 

 

Nakonec bych Vám všem chtěl moc poděkovat za dary na naši cestu a také za modlitby, díky kterým jsme 

mohli prožít tento požehnaný čas.  

 

Tom Žůrek 

 

 

 
Chvála Kristu, když se ohlédnu za již téměř uplynulými prázdni-

nami 2016, hned se mi vybaví zážitky ze SDM v Krakově. Bohužel jsem 

se nezúčastnil celého předprogramu, který mladí z arcidiecéze Olomouc 

prožili v Opoli a který si velice chválili. Já a poutníci z naší diecéze, kteří 

jsme se vydali až na samotný týdenní program do Krakova, jsme společně 

začali mší svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci. Vedl ji pomocný 

biskup Josef Hrdlička, který nás svým úžasným kázáním velice povzbudil 

a také uklidnil od různých možných obav.  

Po mši svaté jsme se společně vydali autobusy do Krakova. Cesta 

byla příjemná a i díky růženci s otcem Radkem Maláčem, který dříve pů-

sobil jako kaplan v Šumperku, rychle ubíhala. Po příjezdu do Krakova nás 

rozdělili do škol a rodin, ve kterých jsme byli ubytováni. Navečer jsme se 

sešli s poutníky z celé České republiky v klášteře bratrů cisterciáků, kde 

bylo po celý týden centrum české mládeže. Do centra za námi přijížděli 

čeští a moravští biskupové, kteří se nám hlavně v dopoledním programu 

věnovali formou katechezí a sloužili mše svaté. Odpolední program býval 

volnější. V úterý v podvečer byla sloužena zahajovací mše svatá kardiná-

lem Dziwiszem, který byl velkým přítelem sv. Jana Pavla II. Ve středu 

jsme se zúčastnili pouti do Lagiewnik, kde v klášteře Kongregace sester 

Panny Marie Milosrdné žila a působila sv. Faustyna. Ve čtvrtek jsme ko-

nečně s mladými přivítali svatého otce Františka, a i přes velké množství 

nadšených poutníků se mi podařilo jej vidět z krátké vzdálenosti. V pátek 

v podvečer proběhla křížová cesta se svatým otcem, které jsem se ale ne-

zúčastnil.  

Mimo společný program zbylo dostatek času na návštěvu histo-

rického Krakova a i na zábavu, např. návštěvu aquaparku, koncertů, kde 

jsme si odpočinuli a nabrali síly na závěrečný program. Každý večer jsme 

se vraceli do našeho centra, ve kterém byl společný program a na závěr dne modlitby. 

V sobotu jsme se s poutníky, kteří přijeli na závěrečný víkend, vydali v plném počtu, což bylo asi 6000 tisíc 

českých poutníků, na Campus Misericordiae. Po příchodu jsme byli rozděleni do různých sektorů, kde jsme se "uby-

tovali" a začali připravovat na vigilii. Večer začal předprogramem, ve kterém lidé kteří v průběhu svého života po-

znali Boha a jeho nekonečné milosrdenství, vyprávěli svůj životní příběh. Pak nastala samotná vigilie, která byla 

opravdu krásná, všechny nás ztišila a některé i rozplakala. 

Po ní nám mimo jiné na dobrou noc zazpíval i jeden z nejúspěšnějších dětských chlapeckých sborů na světě, 

Libera. V neděli ráno se konala mše svatá, kterou vedl papež František, a jeho kázání bylo natolik oslovující, že si 

některé věty budeme pamatovat celý život. Po mši svaté bylo vyhlášeno místo příštího SDM, které se uskuteční v 

Panamě. Tímto skončil společný program a my jsme se vydali na cestu do škol a rodin, kde jsme si odpočinuli a 
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připravili na cestu domů. Večer kolem 

desáté hodiny jsme postupně začali 

opouštět Krakov a ve tři hodiny ráno 

jsme přijeli do Olomouce. 

Rád bych poděkoval za nás za všechny 

polským policistům, vojákům a všem 

těmto ochráncům, kteří se starali o 

klidný a bezpečný průběh celé akce. Dě-

kuji také českým a moravským bisku-

pům, kteří se nám věnovali, programá-

torům, sboru a pořadatelům. A v nepo-

slední řadě bych rád poděkoval všem, 

kteří nás finančně podpořili, a také těm, 

kteří se za nás modlili. 

 

 

Jsem velmi rád, že jsem se tohoto setkání mohl zúčastnit, byl to pro mě silný duchovní zážitek. Také velké 

společenství mladých věřících lidí mě posiluje v cestě víry. 

 

Marian Macoun 
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 SDM KRAKOW – TAK TROCHU OD KUCHYNĚ… 

 
 

Několik řádků o krásném krakovském setkání mládeže mohu přidat i já, přestože původně jsem tam neměl 

ani být. Po posledním setkání, kterého jsem se zúčastnil před pěti lety v Madridu, jsem si totiž rozhodně řekl, že moje 

mládí definitivně skončilo! Říkal jsem si, že to už není pro mě - taková toulačka ve vedru, spaní v hluku na podlaze 

pod schody ve škole a davy křičících lidí. Docela jsem se těšil, že tyto dny mládeže strávím v klidu v Šumperku před 

televizní obrazovkou a budu v pohodlí domova „lážoplážo“ sledovat dění v Krakově. Holt, stačil jeden telefonát 

z ČBK a vše bylo jinak… Jel jsem tam, abych sloužil simultánním překladem z polštiny pro české a slovenské pout-

níky. A dnes jsem Pánu Bohu vděčný, že jsem tam byl a zažil něco opravdu výjimečného, krásného, radostného, 

navíc v mém milovaném rodném městě.  

Pán Bůh si to zařídil po svém. Ušetřil mě spaní na podlaze, stání ve frontách na záchod a ostatních podobných 

těžkostí tohoto setkání. Dostal jsem za to svůj vlastní pokoj s koupelnou v hotelu, na krk visačku, která mi otevírala 

přístup na všechna místa přímo do VIP zóny, a hlavně úžasnou možnost pozorovat vše tak trochu ze zákulisí neboli 

od kuchyně…  

Samotná moje práce měla vždy dvě části. Dopoledne 

to byla příprava, odpoledne a večer šlo vše živě do éteru. 

Ráno jsme dostali scénáře a texty promluv, včetně promluv 

papeže, ovšem vše s velkým nápisem „embargo“ – což zna-

menalo, že je nesmíme nikomu ukázat. Ve skupině, která čí-

tala okolo 30 překladatelů tlumočících do 10 jazyků, jsme 

s těmito texty pracovali. Také jsme si museli připravit dopl-

ňující informace např. o vystupujících skupinách a také se 

naučit obsluhovat techniku. Naším pracovištěm totiž byly 

zvukotěsné kabinky plné elektroniky se spoustou tlačítek a 

světýlek, s mikrofony a obrazovkou s televizním přenosem. 

Byla to ale výhoda. Když někdy nečekaně vystupující začal mluvit v řeči, které jsem nerozuměl, mohl jsem si pře-

pnout sluchátka na překlad kteréhokoliv z mých kolegů, kteří překládali do polštiny, a pokračovat. Bylo to ale jen 

párkrát. Vše, co bylo plánovaně v italštině, překládal můj kolega, farář z Ústí nad Orlicí, zatímco já jsem se mohl 

klidně usadit v první řadě a účastnit se programu. Tak jsem si mohl uvítání papeže, křížovou cestu a nedělní mši 

prožívat v klidu přímo u oltáře. To byl také dárek od Pána, který mi spadl přímo do klína. Že budu moci být tak 

blízko, a hlavně v klidu na všech setkáních se Svatým otcem, jsem nikdy nečekal.  

Za těch pár dnů jsme vytvořili krásné společenství se všemi překladateli. Jednomu z mých kolegů, který 

překládal do angličtiny, v den příjezdu manželka nečekaně potratila dítě. Byl z toho smutný a my jsme to prožívali 

s ním. Povídali jsme si dlouho. Poznali jsme spoustu lidských osudů, někdy velmi pohnutých a zajímavých. Všichni 

jsme tam byli jako dobrovolníci a dě-

lali vše zadarmo a všechny nás ovládlo 

zvláštní radostné nadšení pro věc. 

Zvláštní krásný pocit. Ať to byli uči-

telé z univerzit, kněží, novináři, misi-

onáři z Brazílie, či řeholní sestry 

z Ruska. Bylo úžasné, jak jsme se 

rychle sblížili a společně vše prožívali. 

Také se společně modlili. Vždy před 

začátkem práce jsme růžencem 

v mnoha řečech vyprošovali dary Du-

cha Svatého pro nás a pro posluchače. 

Bylo to pěkné společenství lidí růz-

ných profesí, z různých koutů světa, 

které sjednotila společná práce pro 

druhé. Nádherný zážitek! Celou naši 

skupinu překladatelů máte na fotogra-

fii. Skvělá byla vůbec celá atmosféra 

v Krakově. Tolik radosti, zpěvu, přá-

telských pozdravů a jásání Krakov 

snad ještě nezažil. Mnozí místní, kteří 
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čekali na tyto udá-

lostí spíše s oba-

vou, se nemohli vy-

nadivit. Svatý otec 

samozřejmě také 

nezklamal. Cítili 

jsme otevřenou ná-

ruč otce, který po-

vzbuzuje, napo-

míná, varuje, utě-

šuje s takovým na-

sazením a láskou, 

že každý měl do-

jem, že tam přijel 

jen kvůli němu. Že 

kdyby nás tam ne-

byly dva miliony, 

ale jen jeden jediný 

člověk, byl by pro něj stejně důležitý. Alespoň já jsem měl takový dojem…  

 

Mohl jsem vidět i věci, které nebyly v televizním přenosu. Tady máte 

fotku papeže, jak jede na podium ve velkém stavebním výtahu a také fotografii 

křesla v papežském autě. Řekl jsem si: „Už vím, komu papež důvěřuje víc než 

policejní ochrance…“  

Dokonce se mi podařilo chvíli 

popovídat s polským prezidentem An-

drzejem Dudou, kterého si velmi vážím a který se důstojně zúčastnil celého 

programu a krásně přijal papeže. Selfie s ním, které jsem si mohl pořídit, 

je takovou opravdovou perličkou mezi tisíci fotografiemi v mém počítači.  

 

Jsem rád, že jsem tam mohl být, že Boží prozřetelnost to tak zaří-

dila, ale jsem rád především za to, že tam byli naši mladí. Program v čes-

kém centru byl také velmi pěkný a hodnotný, velmi se mi líbil. To, že už 

tuto sobotu k nám přijíždějí mladí z Polska, kteří nás přijali v opolské diecézi na předprogramu, svědčí o tom, že tam 

vznikly pěkné vztahy a že ti, kteří se zúčastnili celého setkání, udělali jen dobře. Všichni říkají, že to bylo perfektní.  

Díky za to patří i vám, kteří jste pomohli darem či modlitbou. Pán Bůh zaplať. Doufám, že jste vše sledovali 

a že jste i u televize pocítili na sobě sílu tohoto setkání. Některé přenosy, třeba večerní bdění s papežem, je dostupné 

na internetu na Youtube. Je dobře se k tomu vrátit a prožít v klidu ještě jednou. Já jsem to udělal a opravdu nelituji. 

Cítím, jak vše ve mně teprve dozrává. Zkuste to i vy.  

P. Slávek 
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PŘÍBĚH ALVINA STRAIGHTA OŽÍVÁ V ROCE MILOSRDENSTVÍ 

 
Milí přátelé, 

ve středu 24.8. jsme měli vzácnou příležitost setkat se na farním středisku s polským knězem, P. Miroslawem 

Toszou, který se spolu se svými druhy vydal na „dobrodružnou“ výpravu do francouzského městečka Lisieux, kde 

žila a je pohřbena sv. Terezička. Na zastávkách své cesty promítají film „Příběh Alvina Straighta“ a povídají si s těmi, 

kdo je přišli pozdravit. 

 

Na samotné cestě do Lisieux by nebylo asi nic až tak dobro-

družného, kdyby nebyla podnikána poněkud bizarním způsobem, a to 

na zahradních traktůrcích, do kterých cestovatelé navíc zapřáhli malé 

přívěsy (zřejmě kvůli většímu komfortu ). A proč to všechno? Inspi-

rací k tomuto zdánlivě bláznivému počinu jim byl právě film „Příběh 

Alvina Straighta“, jehož hlavním hrdinou je třiasedmdesátiletý muž, 

který se vypraví za svým vážně nemocným bratrem, aby se s ním po 

mnoha letech smířil (konflikt, který se mezi bratry kdysi odehrál, není 

již vůbec podstatný). Možnosti Alvinova způsobu cestování jsou 

značně omezené - kvůli špatnému zdravotnímu stavu již nemůže řídit 

auto a autobusy nesnáší. A tak se rozhodne cestovat jediným pro něho 

dostupným dopravním prostředkem, kterým je sekačka na trávu. Na 

tom by asi nebylo nic zvláštního, kdyby bratrův dům stál na sousední 

zahradě. Jenže on je vzdálený od Alvinova bydliště cca 500 km. Na 

cestě Alvina potkávají různé nehody a kolize, což je s ohledem na zvo-

lený prostředek celkem očekávatelné. Také se setkává s mnoha lidmi - 

někteří pomohou Alvinovi, některým naopak pomůže on. Jeden člověk 

dokonce Alvinovi nabídne, že ho do cíle odveze svým autem, ale on 

tuto nezištnou nabídku odmítne. Z pouhé cesty se totiž postupně stala 

pouť - pouť za smířením, kterou Alvin musí vykonat zcela sám, jak ve 

filmu říká. (Pokud jste film dosud neviděli, vřele doporučuji.) 

Otce Miroslawa inspiroval tento film natolik, že se rozhodl 

k obdobně „šílené“ akci. I jeho cesta je poutí, jejímž cílem možná není 

ani tak Lisieux, jako právě smíření. V dnešní době můžeme sledovat 

různé dobrodruhy, kteří podnikají své cesty např. proto, aby dokázali, 

že to vydrží jejich auto některé známé značky, že objeví dosud neob-

jevený živočišný druh, že si dokážou, že na to mají….. Poutníci do 

Lisieux podnikají cestu, jejímž cílem je smíření!  
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Poutníci vyrazili na svou cestu 

v pondělí 22. 8. a do cíle by měli dorazit 

27. 9. Průměrná rychlost, kterou jedou, je 

„neuvěřitelných“ 15 km/h - určitě je 

v této rychlosti nikdo nepřehlédne . Na 

cestě je doprovázejí sv. Terezička a sv. 

Jan Pavel II., jejichž fotografiemi mají 

polepené své přívěsy.  

A kdo jsou poutníci, kteří s ot-

cem Mirkem cestují? Jsou to obyvatelé 

domova „Betlém“ z polského Jaworzna. 

„Betlém“ je zařízení, které nabízí domov 

a zázemí lidem, kteří žádný domov ne-

mají (bezdomovcům). Někdy se můžeme 

domnívat, že jsou to lidé, kteří potřebují, 

abychom jim my („domovci“) ukazovali cestu, nabízeli jim správný způsob života. A najednou jsou oni v situaci, 

kdy ukazují cestu nám, také nám nabízejí způsob života - smíření! A tak musím přiznat, že mě otec Miroslaw i jeho 

spolucestovatelé inspirovali - obdobně jako i je inspiroval Alvinův příběh. 

 

 Asi hned nepoběžím shánět příhodnou sekačku, ale určitě ve svém okolí najdu někoho, s kým by bylo zá-

hodno se smířit. (Někdy může být taková pouť za smířením k člověku, který sice žije vedle vás, stejně náročná, jako 

cesta na sekačce do Lisieux .) 

 

Hana.Heiserová 

 

 

 

 

Pouť děkanátu Šumperk a Zábřeh  

za rodiny a kněžská a řeholní povolání 

 

Katedrála sv. Václava v Olomouci 

Sobota 17. září 2016 

 

 

15.00 hod. – přechod Svatou bránou katedrály a Korunka k Božímu Milosrdenství 

16.00 hod – ADORACE 

17.00 hod. – MŠE SVATÁ s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem 

 

 

Je to příležitost projít v tomto roce Svatou bránou, podpořit modlitbou naše rodiny  

a bohoslovce, vyprosit si dar nových povolání k zasvěcenému životu.  

Přihlašujte se ve svých farnostech co nejrychleji nebo dojeďte individuálně.    

SRDEČNĚ ZVEME. 
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  NEBE V POHOTOVOSTI … 

  ANEB POZOR NA SVATÉ BRÁNY  
 

 

Léto je dobou cestování.  Řada z nás se ocitla v letištní hale, 

následně procházela přes rentgenové rámy a naše kufry bez otevření 

ukazovaly, co si s sebou vezeme.  

Tak nějak podobně si představuju „letošní“ nebe v Roce milosrden-

ství. Při procházení Svatých bran ukazujeme, nabízíme „to skryté“ a 

celé nebe přihlíží - stejně jako letištní zaměstnanci, jestli je vše v po-

řádku a můžeme se vydat na „dobrodružnou“ cestu dál. 

I já jsem letos cestovala. Bylo to sice už koncem února, ale 

kdykoliv si na tuto cestu vzpomenu, musím se usmát… a možná mo-

tivovat i ty z vás, kteří jste ještě žádnou branou neprošli… 

Byla to pouť do Říma s naší farností, kterou organizoval o. Slávek. 

Jedním z hlavních bodů programu této pouti bylo projití Svatou brá-

nou na Svatopeterském náměstí ve Vatikánu. Nikdy bych netušila, 

jaký „šrumec“ v mém životě nastane po jejím projití. Předpokládám, 

že stejný „šrumec“ či „zděšení“, když jsem branou procházela, nastal 

i „tam nahoře“.   

Je to na delší vyprávění, ale výsledkem toho všeho bylo, že 

po 20 letech působení ve škole jsem se v červenci ocitla v šumperské charitě. Kdyby mi to někdo řekl před pár měsíci, 

zaťukala bych si na čelo a usmála se tomu …teď už vím, že na Svaté brány je třeba dát si pozor . Když totiž Pánu 

Bohu nabídnete ruce a myslíte to vážně, On se postará o to, abyste se v dalších časech nenudili . 

Proč o tom tak zdlouhavě vyprávím.  27. září je Dnem charity. Za těch pár týdnů, co jsem v charitě, jsem 

měla možnost v terénu poznat práci „mých“ sestřiček a pečovatelek. Jsou to úžasné ženské, které dělají opravdu 

náročnou, ale zároveň nádhernou práci. Každý den se setkávají s lidským utrpením, nemocí, osamělostí… Velice si 

jejich práce vážím a jsem hrdá na to, že aspoň někdy mohu mít na sobě červené 

tričko se znakem charity. Bohu díky za tyto dobré duše! 

Proto bych Vás chtěla pozvat 25. září na večerní mši svatou, která bude 

obětována za šumperskou charitu a charitní dílo.  Přijděte nás, prosím, podpořit 

svými modlitbami … nás z charity nebude asi mnoho. Jsem si jista, že bez Vaší 

duchovní podpory a Vašich přímluv – a věřím, že celé farnosti - se v této funkci a 

díle nedá vydržet dlouho… 

 

                                                                

 Jana Bieliková                                                             

  ředitelka CHŠ 

     

 

 

Den Charity oficiálně vyhlásila Česká biskupská konference v lednu 2008 ke 

svátku sv. Vincence, patrona charitního díla, slavený 27. září. 

K této příležitosti Charita Šumperk vyhlašovala poslední roky Potravinovou 

sbírku, jejíž cílem je pomoci lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a nedokáží si sami pomoci z vlast-

ních zdrojů. Z loňské Potravinové sbírky jsme mohli díky Vaší štědrosti podpořit 27 rodin s dětmi a 12 jednotlivců. 

Pán Bůh zaplať. 

Letošní Potravinová sbírka 2016 nebude probíhat jako obvykle v neděli, ale v týdnu od 26. – 30. září 2016 

přímo na Charitě Šumperk v čase 7:00 – 15:30 hod. Prosíme o Vaše příspěvky jen ve formě konzerv, instantních 

polévek a dětské výživy (Sunar, Nutrilon apod.), protože byl Evropskou unií vytvořen Projekt materiální potravinové 

a hygienické pomoci FEAD, do kterého jsme zapojeni. V plakátku na farních nástěnkách najdete o FEAD balíčcích 

více informací. 
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  SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA AKCE KE DNI CHARITY: 

 

25. září 18 hod. MŠE SVATÁ v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku za zaměstnance  

                                               Charity Šumperk a charitní dílo v našem děkanátu 
 

23. září 9 – 12 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Charitě v Šumperku, Jeremenkova 7 
 

23. září 8 – 15 hod. VÝDEJ FEAD BALÍČKŮ potřebným na Charitě v Šumperku,  

                                               Jeremenkova 7 

 

  DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU A MODLITBY!   

                                                                      
 

 Zuzana Nedvědová 

                                                pastorační asistentka pro Charitu Šumperk 

 

 

 

 Drazí, sice prázdniny – obvyklá doba pro cestování – právě teď skončily, 

přesto bych vám rád nabídl jednu cestu. Bude to cesta nejen do dalekých, 

exotických zemí, ale bude to také cesta v čase. A pozor, nepotřebujete na 

ni dovolenou! Ani žádné zvláštní dopravní prostředky… A také je to úplně 

zadarmo! Stačí si sednout a číst. Rychle a opakovaně se budete přenášet ze současnosti o 1800 let zpátky do Sýrie, 

Egypta a Svaté země. Mnohokrát se u toho zasmějete (a to vám opravdu nelžu), ale to nejdůležitější je, že poznáte 

úžasné lidi. Budou to samí muži, všichni velmi staří, ale za to velmi moudří. Lidé, kteří toho o životě vědí hodně, a i 

když nevědí nic o dnešní době – nevědí nejen co je internet, ale dokonce ani nevědí, co je to kartáček na zuby! – 

přesto vědí velmi dobře, co dnešní doba potřebuje. A rychle zjistíte, že znají věci, které jako lidé dneška nechápete 

vy…  Vysvětlí vám třeba, co je to akédie… Ano, je to mrcha záludná a nechtějte s ní mít nic společného! To vám 

říkám upřímně! A také vás naučí vidět jinak to, co vám připadá monotónní, nezajímavé, nezáživné a nudné. Oni to 

naprosto milují! Prapodivní lidé, kteří vidí všechno naruby a mají v sobě úžasný klid. 

Zvlášť vám doporučuji jejich společnost, pokud se netěšíte na nový školní rok a návrat 

obvyklého jednotvárného rytmu života. Ne, ne! Nemyslete si, že vám od toho 

pomohou utéci, že vás naučí snít a vyhýbat se skutečnosti, naopak! Pomohou vám 

zamilovat si skutečnost! Prostě každého naučí „být, kde je“ tak jemným a roztomilým 

způsobem, že se budete hodně divit a budete jim velmi děkovat. Stejně jako autor - 

hlavní hrdina knihy, o kterém jeho psychiatr tvrdí, že nikdy nebyl na Sahaře… 
 

Knihu „Buď, kde jsi“ P. Štěpána Smolena, kterou vydalo Karmelitánské nakladatel-

ství, si můžete zapůjčit ve farní knihovně.  

 

P. Slawomir 

 

 

Už jste určitě zaznamenali změnu na postu ředitele Charity Šumperk.  
 

Chci touto cestou poděkovat bývalé paní ředitelce Ing. Marii Vychopeňové za její sedmileté 

působení v charitě. Děkuji jí jménem nás všech za její obětavou práci a vyprošuji jí Boží požehnání 

do dalších let.  
 

P. Slawomir Sulowski 
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CENTRUM PRO RODINU – ZÁŘÍ 2016 

 

 

 

Všechny programy začínají v týdnu od 19. září 

 

PROGRAMY PRO DĚTI 
Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu - 9.30 – 11. 30 na farním středisku (modlitba s pís-

ničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). 

 

Vždy poslední středu v měsíci zveme ve stejném čase maminky a děti od 3 let na společnou tvořivou dílnu „Vyrá-

bíme s maminkou“. 

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

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

úterý od 9.00. Září a říjen inspirovaný pohádkami O Neználkovi. 

 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:0 -  tzv. „Koloběh knih“ – knihy můžete přinést, vyměnit 

za jiné či si je odnést domů, popř. se do nich začíst na místě. 

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

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek – jednou za 14. dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V září se sejdeme ve 

čtvrtek 22.  

 Koloběh knih na Točáku - 23. září od 14.00 do 18.00.   

 

JAZYKOVÉ KURZY 

       Angličtina pro věčné začátečníky 

Učebnice: New Headway, Third Edition Pre-Intermediate Student's Book A 

Každé úterý od 17.30 na farním středisku, Kostelní náměstí 4, Šumperk 

Kurzovné za 1. pololetí: :1170,- Kč/18 lekcí 

Kurz začíná: 27. září 2016 

  

Angličtina pro mírně pokročilé 

Učebnice: New English File Pre-intermediate - Student´s Book + slovníček 

Každé úterý od 17.30 na farním středisku, Kostelní náměstí 4, Šumperk 

Lektor: Ing. Pavel Rozsíval 

Kurzovné za 1. pololetí: 1235,- Kč/19 lekcí 

Kurz začíná: 20. září 2016 

  

Němčina pro věčné začátečníky 

Učebnice: Delfin, 1. díl 

Každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, Kostelní náměstí 4, Šumperk 

Lektor: Mgr. Alice Jurčíková 

Kurzovné za 1. pololetí:1105,- Kč/17 lekcí 

Kurz začíná: 22. Září 2016 
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PŘIPRAVUJEME 

 

 Duchovní obnova pro maminky na RD a ty ženy, které jsou dopoledne doma- Téma - „ Žena v Bibli 

jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; program se uskuteční v pátek 14. 10. od 9.00 do 12.00 na farním 

středisku. Součástí programu bude i společná adorace v kapli možnost svátosti smíření. Vstupné dobro-

volné. Hlídání dětí zajištěno po předchozí domluvě.  Prosíme o vaše závazné přihlášení na program a také o 

vaše požadavky na hlídání. 

 Podzimní prázdniny na farním středisku - 27. 10. 2016 od 9. 30 do 15.00 – Určeno pro školní děti. 

  

NÁŠ ADOPTOVANÝ CHLAPEC LOWENSON LUCAS 
 

I letos jsme se na farní pouti zapojili do benefičního prodeje. Výtěžek 

z prodeje batikovaných trik a oblečení v burze (1431,- Kč) a úžasných palači-

nek (610,- Kč) bude i letos použit na podporu školní výuky našeho adoptova-

ného chlapce z Haiti Lucase  Lowensona. Lowenson žije, jak jsme vás infor-

movali už minulý rok, se svými rodiči v malé vesnici Baie de Henne, která se 

nachází v nejchudším regionu na Haiti, má 11 let a chtěl by se stát teologem. 

Podle koordinátorky projektů na Haiti, Kláry Löffelmannové, která ve své čin-

nosti nahradila ke konci školního roku dosavadní koordinátorku Kristýnu Lun-

govou, byl uplynulý školní rok pro  většinu dětí místní školy velice úspěšný a 

po předání vysvědčení si i ony užily zaslouženého odpočinku. Bohužel v naší 

databázi se ještě neobjevilo chlapcovo vysvědčení. Na některých školách žáci 

totiž stále čekají na výsledky svých závěrečných zkoušek a posílání vysvědčení 

tak může  trvat trochu déle.  

Děkujeme všem, kteří se ochotně zapojili do benefičního projektu –jak 

těm, kteří se podíleli na přípravě prodávaného, tak i těm, kteří formou nákupu 

na chlapce přispěli.  Celková vybraná částka 2041,- Kč se doplní penězi, které 

na tyto účely máme nastřádané na farním účtu, abychom mohli chlapce jako 

farnost podpořit ve vzdělání i tento školní rok. 

 

Lenka Špatná 
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Co již proběhlo: 

 

Pěší pouť na Velehrad 

V pondělí 4. 7. se uskutečnila pěší pouť mladých na Velehrad. Vlakem jsme dojeli do Zdounek. Odtud jsme vyšli 

směrem ku Velehradu. Cesta ubíhala rychle, počasí nám přálo a tak jsme došli na Velehrad už po 16. hodině. Tam 

jsme si dali zákusek v místní cukrárně. Koncert lidí dobré vůle začal ve 20 hodin. Poté jsme měli krátký čas na 

individuální program. Večer jsme zakončili mší svatou v bazilice. Přespali jsme ve spacácích u sestřiček na zahradě. 

V úterý byla na hlavním podiu mše svatá. Z Velehradu jsme odjeli v odpoledních hodinách zpět do Šumperka. 

Lukáš Macík  

 

 

 

Světové dny mládeže - viz předchozí stránky  
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Právě běží:  

Florbal Angels Šumperk 

 pondělí v 18:00-19:00 a pátek v 19:30-21:00 

 přijďte, budeme rádi – hokejku a sportovní obuv s sebou 

 ve středu 28. 9. se uskuteční v naší farnosti jedinečný turnaj o 

svatováclavský pohár 

 

Bude se konat: 

Setkání s hosty z farnosti Kielcza v Polsku 

 v sobotu 10. září 2016 na farním středisku 

 prosíme, přijměte pozvání na společné setkání od 17 hodin v areálu farního střediska 

 

 

Arcidiecézní ministrantský florbalový turnaj o svatováclavský pohár v Šumperku 

 ve středu 28. září 2016 o slavnosti sv. Václava 

 od 9.00 do 18.00 

 pro aktivní ministranty od 10 let 

 společná mše svatá ve farním kostele sv. Jana Křtitele 

 florbalové zápolení v tělocvičně místního gymnázia 

 2 kategorie: do 15 let a od 16 let 

Akci pořádá Římskokatolická farnost Šumperk pod záštitou Arcidiecézní ministrantské rady ve spolu-

práci s Florbal Angels Šumperk s podporou města Šumperka. 

 

Víkend pro kluky olomoucké arcidiecéze od 1. do 5. třídy 

 v termínu od 7. do 9. října 2016 na faře v Hraběšicích 

 nebo v termínu od 14. do 16. října v Suché Lozi (u Uherského Brodu) 

 akce je určena převážně pro ministranty 

 od pátku 18.30 do neděle 12.00 

 součástí programu budou hry, výlet, společná mše svatá, modlitba a mnoho dalšího 

 cena: 400,- Kč 

 pořádá Arcidiecézní ministrantská rada 

 bližší informace: P. Vilém Pavlíček 

 přihlášky na webu www.ministranti.info  

 

 

Kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz 

http://www.ministranti.info/
mailto:vildap@seznam.cz
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 Může se zdát, že tyto in-

formace zajímají jen a jen Šumpe-

ráky. Myslím si ale, že i ostatní se 

rádi dozvědí něco o tom, jak po-

kračují opravy fresek v kostele sv. 

Jana Křtitele v Šumperku. Někteří 

se totiž divili, že presbytář našeho 

kostela není vidět, dokonce i zvě-

daví turisté si letos o prázdninách 

mohli namísto barokního prostoru 

prohlédnout jen bílou plentu. A 

bohužel neuvidíme nic víc pravdě-

podobně až do podzimu příštího 

roku. Proto vám přinášíme alespoň 

částečné zprávy o tom, jak práce 

probíhají, a také několik fotografií aktuálních objevů. Poněvadž o restaurování fresek toho vím pramálo, požádal 

jsem o informace restaurátora Michala Šelembu. Já jsem jen pořídil několik snímků, kdy jsme spolu s památkáři 

během kontrolního dne šplhali po lešení a prohlíželi si všechno zblízka. No, je to vskutku zajímavá práce… Opravdu 

jsem koukal, co všechno tam může uvidět odborné oko a odhalit šikovné ruce!   

P. Slawomir 

 

Restaurování malby na stěnách presbyteria kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku 
 

 

Během měsíců června a srpna 

započala první etapa restaurování ná-

stěnných maleb na stěnách presbyteria 

kostela sv. Jana Křtitele. Během zmíně-

ného období byl proveden plošný od-

kryv barokní nástěnné malby Ignáce 

Oderlického, která navazuje na jeho 

nástropní malbu odkrytou a restauro-

vanou v letech 2007 až 2008. Na stě-

nách byly nalezeny bohatě malované 

okenní špalety s dekorativními rokajo-

vými motivy, drobně malované lastury 

a fragmenty dvou ilusivních oken. 

Jedná se především o architektonické 

motivy, které tvoří jakýsi rám zmíněné 

figurální malby na stropě presbyteria. Kromě Oderlického barokní malby byl v blízkosti vstupu do sakristie 

učiněn významný nález fragmentu renesanční malby dekorativního závěsu, který napovídá, že kostel byl bohatě 

vyzdoben již před barokní úpravou. Z mladšího období v 19. století byl pak objeven malovaný medailon s po-

stavou patrona kostela sv. Jana Křtitele s beránkem. Konzervace a restaurování nástěnných maleb budou dále 

pokračovat a termín ukončení bude podle harmonogramu prací během příštího roku. O dalších významných 

nálezech či zjištěních budou čtenáři Tam&Tamu průběžně informováni. 

Michal Šelemba 
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SLUŽBA PRO NEMOCNÉ  
 

Zveřejňuji toto poděkování, které bylo zasláno s výslovnou prosbou o otištění v Tam&Tamu, jako výzvu 

k zamyšlení a svědectví pro nás pro všechny. Jsem vždy vděčný těm, kteří podobně jako paní Přidalíková bez otá-

lení zavolají kněze. Vždy je naší povinností také neprodleně reagovat.  Jsme smutní, když pokřtění lidé odcházejí 

na věčnost nepřipravení svátostmi na setkání s Bohem.  

Se začínajícím školním rokem připomínáme, že pravidelně navštěvujeme nemocné u nich doma. Pokud jste 

v situaci, že už se do kostela nedostanete, nahlaste se, abychom o vás věděli a mohli k vám na první pátek nebo 

jindy po domluvě přijít a posloužit svátostmi.  

Připomínáme také, že v šumperské nemocnici působí paní kaplanka Lenka Topolánová, na kterou se mů-

žete vždy obrátit, pokud se sami octnete v nemocnici nebo tam máte své příbuzné. Ve všech akutních situacích ne-

váhejte a volejte svým kněžím.  

Děkuji a prosím také o modlitbu za nás kněze, za nemocné a všechny, kteří jim slouží.  

 
P. Slawomir Sulowski 
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POUŤ K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ  

NEJEN PRO ROZVEDENÉ 

Rozpad rodiny a rozvod není dnes nic neznámého. Asi každý ve svém 

okolí (ve své rodině, u přátel a známých, ve své farnosti) zná někoho, 

koho se nějak bolestně rozvod dotkl. Ať už je to přímo člověk, který se 

rozvedl se svým manželem / manželkou, ať jsou to děti, které poznamenal 

rozvod jejich rodičů, vnoučata, která poznamenal rozvod jejich prarodičů, 

ať jsou to rodiče dospělých dětí, kterým se rozpadlo manželství, či přátelé 

rozvedených manželů. 

Ještě několik měsíců budeme prožívat Svatý rok milosrdenství vyhlášený 

papežem Františkem. V olomoucké katedrále mnozí z nás již prošli Bra-

nou milosrdenství a mnozí také pocítili uzdravující a osvobozující dotek 

milosrdného Boha. V sobotu 10. září chceme nabídnout zvláště těm, kteří 

se ve svém životě nějak potýkají s následky rozvodu (ať už osobního nebo 

rozvodu někoho z příbuzných či přátel) společnou pouť k Bráně milosr-

denství. Pouť je však určená pro kohokoliv, kdo hledá a touží po Božím 

milosrdenství. 

Program pouti bude rozmanitý. Je připraven tak, aby si z něj mohl každý vybrat to, co nejvíce potřebuje. Jeho po-

drobný popis najdete níže. Chceme vás povzbudit, abyste si v sobotu 10. září udělali čas, našli odvahu přijít a využili 

tak výzvu papeže Františka, který v bule Misericordiae Vultus říká toto: „Mimořádný Svatý rok je tedy příležitostí, 

abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec zahrnuje od věků. Nechme se v tomto 

Jubileu Bohem překvapit. On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád 

a chce s námi sdílet svůj život.“ (MV, čl. 25) 

PROGRAM  
ZAČÁTEK 10. ZÁŘÍ V 8.30 V KOSTELE SVATÉHO MICHALA V OLOMOUCI 

8.30 – 11.15 možnost sv. smíření, nebo duchovního rozhovoru u P. Bohumila Vitáska - misionář milosrdenství pro 

olomouckou arcidiecézi (místnost pro kolegia u kaple Božího milosrdenství - areál ACHO na Křižkovského ul.) 

9.00 – 11.15  tichá adorace v kapli Božího milosrdenství (areál ACHO na Křižkovského ulici) 

9.00 – 9.45  P. Petr Glogar OCD přednáška na téma Boží milosrdenství (kostel sv. Michala) 

9.50 – 10.20  P. Damián Němec OP přednáška na téma Rozvod a milosrdenství? (kostel sv. Michala) 

10.20  organizační vstup 

10.30  cesta milosrdenství (po skupinách ke Svaté bráně v katedrále, následný průchod branou) 

11.30  mše sv. celebruje arcibiskup Jan Graubner (katedrála sv. Václava) 

12.30  možnost občerstvení před katedrálou 

po občerstvení možnost výběru z více možností: 

13.15 – 15.00 možnost sv. smíření nebo duchovního rozhovoru (katedrála) 

13.15  představení knihy Potkat kněze o P. Pavlu Kupkovi (sál kurie) 

13.30 – 14.15  přednáška MUDr. Krausová - Skutky milosrdenství (sál kurie) 
14.30 – 14.45  svědectví sester Kongregace Matky Božího milosrdenství o jejich poslání a spiritualitě (sál kurie) 

souběžně s programem: 

13.00 – 14.00  tichá adorace v kapli milosrdenství (Křižkovského ul.) nebo individuální možnost prohlídky arcibis-

kupského paláce, nebo arcidiecézního muzea v Olomouci 
15.00 závěr dne v katedrále: zpívaná korunka k Božímu milosrdenství a požehnání 
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LEO MAASBURG 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 

 

17. KAPITOLA 

U poutníků, prostitutek a politiků 

 

Mnoha návštěvníkům Kalkaty ze západní Evropy nebo z Ameriky Matka Tereza doporučovala, aby se o 

nuzné a chudé starali v jejich vlastních zemích. Na svých cestách si všimla, že i ve stínu blahobytu existují nejchudší 

z chudých. Proto dlouhý most, který v New Yorku spojuje Manhattan s Bronxem, pojmenovala „Reality Bridge“ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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(most Reality): „Neboť vyměníš jednu realitu za druhou.“ Bohatý Manhattan s mrakodrapy a velkými hotely za 

chudý Bronx s newyorskými slumy. 

V létě roku 1986 pozvala Komunita Emmanuel Matku Terezu do svého centra v Paray-le-Monial 

v Burgundsku na velké setkání rodin. Na tomto místě na východě Francie měla svatá Marie Markéta Alacoque (1647–

1690) zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po zvážení Matka Tereza souhlasila s cestou a chtěla s ní spojit návštěvu 

Paříže. Domnívám se, že kromě úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterou získala v dětství, měla k této cestě 

v červenci 1986 dva pragmatické důvody: Na jedné straně sestry nutně potřebovaly dům pro chudé v Paříži. Matka 

Tereza při tom doufala v pomoc Bernadetty Chiracové, manželky francouzského premiéra Jacquese Chiraca, který 

právě nastoupil do úřadu a dlouhé roky byl pařížským primátorem. Jako praktikující katolička byla paní Chiracová 

sestrám přátelsky nakloněna. Druhým důvodem mohlo být to, že mezi Matkou Terezou a pařížským arcibiskupem, 

kardinálem Jeanem-Marií Lustigerem, došlo k názorovým rozdílům kvůli pojištění sester v jeho arcidiecézi. 

Po přistání v Paříži jsme nejprve cestovali vlakem TGV do Paray-le-Monial. Protože pro Misionářky lásky 

osobně vidět Matku Terezu vždycky znamenalo velkou radost a protože se sestrám žijícím v Evropě té radosti 

dostávalo jen velmi málo, zeptal jsem se Matky Terezy, zda nemám zavolat sestrám v Marseille a pozvat je do Paray-

le-Monial. Matka Tereza krátce přemýšlela. Potom řekla: „Ne, otče, myslím, že ne. Je lepší, když se spirituality 

nemíchají.“ 

Pozdě odpoledne jsme slavili mši svatou v obrovském stanu společně se dvěma tisíci rodin, které přišly na 

kongres a na duchovní cvičení. Liturgie byla jako vždy v Komunitě Emmanuel mimořádně slavnostní a pěkná, 

doprovázená živou hudbou a velkou zbožností. Matka Tereza byla krásou této liturgie dojata. Cítila se vtažena do 

hluboké modlitby. Sotva mše skončila, otočila se ke mně a řekla: „Otče, zavolej teď sestrám do Marseille! Ať hned 

přijedou. Bylo to skutečně překrásné.“ 

Další den ráno dorazily sestry z Marseille. Pamatuji si na jejich radost z privilegia, že se setkaly s Matkou 

Terezou a vyslechly si její dojemný projev, který přednesla dvěma tisícům rodin. Jádro jejího poselství bylo velmi 

jednoduché: „A family who prays together, stays together.“ (Rodina, která se spolu modlí, spolu zůstane.) K mé úlevě 

jsem projev Matky Terezy nemusel tlumočit sám, protože překladu se ujal dominikánský otec Albert-Marie de 

Monleón, který je dnes biskupem v Meaux. Když Matka Tereza začala svoji slavnostní řeč, bylo na tomto setkání 

rodin i přes spoustu dětí úplné ticho. 

Obdivoval jsem pěkné tlumočení otce Alberta, který jednoduchý jazyk Matky Terezy převedl do jednoduché, 

ale velmi kultivované francouzštiny. Málokdy jsem slyšel tak dobrý překlad. O to víc jsem se podivil, když po 

přednášce otec přišel za mnou a řekl: „To byl skutečně překrásný projev, ale cítím se dost bídně, že jsem tak mizerně 

tlumočil. Neuměl jsem vyjádřit všechno, co Matka Tereza vkládala do svých slov.“ 

Tato poznámka byla pro mě důležitou útěchou, protože po každém tlumočení jsem sám měl přesně takový dojem. 

Když jsem překládal Matce Tereze, nikdy se mi to nepodařilo jedna ku jedné. Vždycky se mi zdálo, že mi toho při 

tlumočení hodně uniklo. Jednou jsem musel ve Vídni tlumočit její přednášku a měl jsem pocit, že to bylo hrozné, 

opravdu ubohé tlumočení. Po přednášce za mnou přišel jistý Američan, který žil už třicet roků ve Vídni, a řekl: „Otče 

Leo, fantastický překlad!“ 

Dnes jsem přesvědčen, že tlumočník ze sebe musí vydat to nejlepší – všechno ostatní dotáhne Duch Svatý. 

Často jsem si pomyslel: Kdybych měl sám říkat věci, které říká Matka Tereza a já tlumočím, aniž by stála vedle mě, 

nic by z toho nebylo. Jen skrze její přítomnost, díky tomu, že myšlenky či slova vycházejí z ní, ačkoli se 

k posluchačům dostávají prostřednictvím mého tlumočení, působí její osobnost a svatost. Lidé vnímají nejen samotná 

slova, ale svatost osoby, ze které slova vycházejí. 

Když pařížský biskup, kardinál Lustiger, přijel přednášet do Paray-le-Monial, náhodou jsem byl svědkem 

sporu mezi ním a Matkou Terezou. Oba byli silné osobnosti: oba měli velkou schopnost obhajovat a prosazovat svoje 

argumenty. Při zjevném napětí mezi vedením pařížské arcidiecéze a sestrami Matky Terezy šlo o to, zda sestry – jako 

všichni ostatní řeholníci a kněží – mají mít zdravotní pojištění, nebo ne. Protože všechny sestry Matky Terezy na 

celém světě žijí jako jejich chudí bez pojištění, bylo pro ně samozřejmé, že ani v Paříži žádné pojištění mít nechtěly. 

Kardinál Lustiger proti tomu namítal: „V mé diecézi mají všichni řeholníci a kněží zdravotní pojištění. Jestliže sestry 

přijdou do mé diecéze, budou mít i ony zdravotní pojištění.“ 

Matka Tereza odpověděla: „Tak tedy moje sestry do vaší diecéze nepřijdou!“ 
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Argumenty padaly jeden za druhým. Po bouřlivé diskusi se dohodli, že sestry nebudou mít individuální 

zdravotní pojištění, ale budou podléhat diecéznímu zdravotnímu pojištění jako společenství. S tím Matka Tereza 

dokázala žít. 

Pro mě byla zajímavá zkušenost, že jsem viděl dva svaté – už zesnulého kardinála Lustigera považuji totiž 

za svatého – jak se mezi sebou přou. Nic si nedarovali, ale spornou otázku nakonec vyřešili na základě pravdy a se 

vzájemnou uctivou láskou. 

Večer jsme se vrátili do Paříže a přijeli jsme hodně pozdě. Dům sester nebyl daleko od vykřičené čtvrti. Tam 

se prý jednou odehrál následující příběh: Matka Tereza přijížděla k domu sester. Na krajnici postávaly „dámy noci“. 

Najednou požádala řidiče, aby zastavil. Stáhla okénko v autě a jedné ženě z prostředí prostitutek, která tam stála, 

řekla: „Přijďte do našeho domu, je tam vepředu, nedaleko odtud!“ Další den tato žena do domu přišla. A dnes prý je 

jednou ze sester Matky Terezy. 

 

Jednoho rána se řeklo, že toho dne v deset hodin nás ve svých úředních prostorách přijme nový, jen několik 

týdnů úřadující premiér Jacques Chirac. Po ranní mši svaté a snídani jsme vyrazili směrem k hotelu Matignon, sídlu 

francouzského předsedy vlády. Chirac byl od roku 1977 pařížským primátorem a vedl opozici proti socialistickému 

prezidentovi, ale nejnovější volební výsledky donutily prezidenta Mitterranda se svým největším vyzývatelem – který 

se v roce 1995 měl stát jeho nástupcem v čele státu – spolupracovat. Naše cesta vedla ulicí Rue de Bac, ulicí, kde 

stojí kostel svaté Kateřiny Labouré (1806–1876). V jejích mariánských zjeveních má původ zázračná medailka. Když 

se o tom dozvěděla Matka Tereza, okamžitě chtěla zastavit, aby se tam pomodlila. 

Matka Tereza měla tyto duchovní „zbraně“ vždy u sebe. Měla je v každé tašce po ruce. Zdálo se, že její vztah k Matce 

Boží je velmi osobní a že ho chce prostřednictvím zázračné medailky rozšířit i na ostatní lidi. Vešli jsme do kostela 

a modlili jsme se. Jakmile se sestry zdejší kongregace dozvěděly, že v kostele je Matka Tereza, všechny se seběhly 

a představená ji co nejsrdečněji pozdravila. 

Řeč rychle přišla na to, že Matka Tereza už rozdala spoustu medailek; dokonce se dá říct, že to byl její 

nejdůležitější „pastorační nástroj“. Každý člověk, kterého potkala, od ní dostal medailku. Většinou ji políbila a 

ukázala, jak se má zavěsit na krk. Někdy ještě vysvětlila, že člověk má důvěřovat Panně Marii, neboť nás ochraňuje, 

je-li třeba i zázračným způsobem. Matka Tereza generální představené vyprávěla, že vlastnoručně rozdala obrovské 

množství medailek. 

Generální představená řekla: „Vždyť to je nádherné! Můžeme vám darovat pár medailek, abyste je nemusela 

kupovat?“ 

Matka Tereza souhlasila: „Ano, budu ráda.“ 

„Kolik jich potřebujete: pět set nebo tisíc?“ 

Matka Tereza: „Čtyřicet tisíc! – tolik jsem jich už rozdala.“ 

Nemyslím si, že nám tehdy darovali čtyřicet tisíc medailek, ale do kufru auta jsme naskládali tolik beden, kolik se 

jen dalo. 

 

 

Potom jsme pokračovali v cestě k sídlu předsedy vlády, k paláci Matignon, jehož krása a velikost na nás 

velmi zapůsobily. V první velké přijímací hale stál na pravé straně obrovský skleněný stůl o rozměrech asi čtyřikrát 

osm metrů, jehož deska sestávala ze dvou vrstev. Mezi nimi ležely umělecky foukané listy – všechny ze zlata. Určitě 

to bylo mistrovské dílo nějakého francouzského umělce, ale mimovolně jsem musel myslet na staniolový papír, do 

kterého se balí čokoláda. Matka Tereza očividně měla stejné asociace. Na chvilku se na to zadívala a prohlásila: 

„Hm, ti skutečně museli sníst hodně čokolády.“ 

Pak se šlo po schodech nahoru do přijímací místnosti premiéra, který nám svižně pospíchal naproti. Mezi 

Chiracem a Matkou Terezou se rozvinula konverzace. Matka Tereza, která i v primátorech, ministrech a prezidentech 

viděla vždy na prvním místě Boží děti, ihned začala se svou pastorační prací. Stále ještě plná oné překrásné liturgie, 

kterou zažila v Komunitě Emmanuel, se Chiraca zeptala: „Už jste byl v Paray-le-Monial?“ 

Chirac byl překvapený: „Ještě ne.“ 

„Musíte se tam podívat. Musíte tam zajet!“ 

Premiér se snažil zůstat zdvořilý: „Ano, ano.“ 
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Matka Tereza naléhala: „Ano, pojedete tam? Opravdu?“ 

Chirac se pokusil vykličkovat: „No ano, tedy...“ 

Matka Tereza se ale jen tak nevzdala: „Ano? Kdy pojedete? To prostě musíte vidět! Ale jen vy sám. Jen vy úplně 

sám a Ježíš! Ne s hromadou lidí okolo.“ 

Jelikož Chirac hned neřekl „ne“, chopila se Matka Tereza své šance: „Jeďte tam tedy!“ A otočená k Francisu Kohnovi 

z Komunity Emmanuel řekla: „Otče, zorganizujte tu cestu. Vy ji zorganizujte!“ 

Potom se naklonila k Francisu Kohnovi a potichu se ho zeptala: „Pro něj! Kdo je to?“ 

Kohn se k ní sklonil: „Premiér!“ 

Nato Matka Tereza nahlas řekla: „Tak dobře, zorganizujte tedy cestu pro pana premiéra!“ 

Později se rozneslo, že Chirac opravdu do Paray-le-Monial jel. Avšak ne sám za Ježíšem, ale s velkou skupinou 

průvodců. Zjevně na něj povzbuzení Matky Terezy zapůsobilo. Méně úspěšná na tomto setkání byla však Matka 

Tereza s vytouženým domem pro chudé. Trvalo ještě hodně měsíců, než sestry dostaly nový dům. 

 

18. KAPITOLA 

Mezi hinduisty a muslimy 

 

Když Matka Tereza zvedla nějakého člověka z příkopu nebo když chudým dávala jíst a věnovala jim svou 

blízkost a něžnou lásku, nikdy nedělala rozdíly, pokud jde o náboženskou příslušnost. Hinduisté, muslimové, 

křesťané i nevěřící mohli počítat s její láskou a péčí ve stejné míře. 

Je to zakotveno ve vnitřní logice křesťanství. Jací by to byli křesťané, kdyby se křesťansky chovali jen vůči 

křesťanům? U Matky Terezy to mělo ještě hlubší důvod. V každém chudém, trpícím, nuzném, v každém umírajícím, 

kterého zdvihla ze země, viděla Boží dítě, ba ještě víc: viděla v něm Ježíše, skrytého ve strašném převleku 

nejchudšího z chudých. 

V Kalkatě měla denně co do činění hlavně s hinduisty, ale i s muslimy. To ovlivnilo její postoj k jiným 

náboženským vyznáním. Neustále opakovala, že každý člověk, který dobře žije své náboženství a s upřímným srdcem 

hledá pravdu, se může přiblížit k Bohu. Jestliže se někdo chce přiblížit k Bohu, Bůh se ho ujme a povede dál. „Rasa, 

náboženství, zda je někdo křesťan či komunista, to nehraje žádnou roli: všichni jsme Boží děti, jsme stvořeni, 

abychom milovali a byli milováni.“ 

Respektování víry ostatních však neznamená, že náboženskou příslušnost člověka ignorujeme, jako kdyby 

byla bezvýznamná. Právě naopak: když někoho přivezli do Domu pro umírající, hned se ho – pokud byl ještě schopný 

mluvit – ptali na jméno a náboženství. Nebyl to druh diskriminace, ale naopak, zaznamenalo se to, aby se vědělo, 

v jakém obřadu se má konat pohřeb. 

Misionářky lásky dbají o to, aby každý zesnulý byl pochován v obřadu svého vlastního náboženství. A 

protože nikdo, kdo tu umírá, nevlastní žádný majetek, ještě za něj i zaplatí! 

Biskup Hnilica bydlel tehdy u jezuitů. Když se jednou v pozdní hodinu ocitl před zamčenými dveřmi, zeptal 

se Matky Terezy, jestli by nemohl přenocovat v Domě pro umírající, který bengálsky nazvala Nirmal Hriday (Místo 

Neposkvrněného Srdce). Matka Tereza po krátkém přemýšlení souhlasila, dala mu ale jednu podmínku: „Slibte mi, 

že nezemřete. Pohřeb biskupa by nás vyšel příliš draho.“ 

 

 

 

Poznatky Matky Terezy týkající se jiných náboženství, hlavně hinduismu a islámu, nebyly teologické 

povahy, zaměřovala se hlavně na praktickou stránku života: na postní zvyky a svátky, stravovací a pohřební předpisy, 

způsob chování. Matka Tereza nebyla teoretička: „Vidíme, co je potřeba, a konáme.“ (We see the needs and we act.) 

Když jsem se jí jednou zeptal na příčiny chudoby v Africe, řekla mi: „Podívej, otče, nepřemýšlíme nad otázkami 

tohoto druhu. Nespekulujeme: proč, jak a kdy. Jednoduše vidíme nouzi – a pomáháme, jak jen to jde.“ 

Když pátrala po příčinách, dělala to z duchovního hlediska. Svědčí o tom následující událost. Během jedné 

dlouhé jízdy autem se Matka Tereza najednou zeptala: „Jak mohlo dojít ke komunismu?“ Biskup Hnilica, osvědčený 

odborník na otázky komunistické ideologie, kterou na vlastním těle zažil, se jí snažil objasnit historické důvody. 
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Zdálo se, že to Matku Terezu neuspokojilo. Šlo jí o to, aby pochopila, jak je možné, že to proniklo do mystického 

Kristova těla, do struktury církve. 

Téměř nesměle předložila svou verzi: „Proč došlo k tomu, že Jidáš zradil Pána? On, který stál u Ježíše tak 

blízko a kterého Ježíš tak miloval? Myslím, že se to stalo proto, že byl zloděj, kradl peníze chudým. To byl podle mě 

důvod.“ Často jsem přemýšlel o tomto vysvětlení světové tragédie, jakou byl komunismus, a domnívám se, že tato 

její úvaha o světě platí i dnes. Kdekoli „jsou okrádáni“ chudí, kdekoli jsou zbavováni práva na důstojnou existenci, 

tam je těžce narušován sociální řád – a v širším smyslu i řád lásky. 

 

 

Zřídit místnosti pro umírající, a to v bývalém poutním domě u chrámu bohyně Kálí v Kalkatě, bylo všechno, 

jen ne bezproblémové. Radikální hinduistické kruhy se obávaly vykonávání křesťanských misií a vyčítaly sestrám 

proselytismus, tedy odvádění svých věřících. Když vedení Kalkaty přislíbilo tyto prostory Matce Tereze k užívání, 

došlo k obrovským protestům. 

Z Dillí tehdy přijel vážený vůdce hinduistů, aby s mládeží na místě Matku Terezu a její sestry z oblasti 

chrámu Kálí vyhnal. Dav ozbrojený obušky a kameny s hinduistickým vůdcem v čele se blížil. Když se o tom 

doslechla Matka Tereza, vyšla ze dveří a kráčela hinduistům naproti. Bez známky strachu pozdravila jejich vůdce a 

požádala ho, aby se šel podívat dovnitř, co tam dělají. 

Vešel s ní dovnitř. Po chvíli se vrátil ven. Mladí naléhali a ptali se ho, zda můžou začít sestry vyhánět. 

Odpověděl: „Ano, můžete je vyhnat, ale až když vaše sestry a matky budou dělat to, co tyto sestry dělají tam uvnitř.“ 

Když později onemocněl jeden z kněží chrámu Kálí na tuberkulózu, sestry ho přijaly a ošetřovaly se stejnou dobrotou 

a srdečností jako všechny své nemocné. Každý den ho přišel navštívit jeden z jeho spolubratrů. Tak se pomalu 

z hinduistického duchovenstva sousedního chrámu Kálí stal okruh přátel a podporovatelů Nirmal Hriday. 

Matka Tereza měla velkou úctu k lidem, jejich víře a náboženství. Nesnažila se nikomu katolickou víru 

vnucovat nebo k ní někoho nutit. Ale nejen to. Myslím, že nepředávala ani tak učení církve, jako spíš ovoce tohoto 

učení, tedy činnou lásku. Srdce naplněné láskou a ruce, které tuto lásku proměňovaly ve skutky. 

Bylo obzvlášť dojemné pozorovat, jak se dotýká těžce nemocných nebo umírajících, jak se neostýchá 

pohladit je – jako když matka hladí svoje dítě a drží ho za ruku. Jak často se jejím dotykem změnila lidská srdce a 

lidské životy! Nevím, zda hinduističtí či muslimští spolupracovníci Matky Terezy změnili svoje vyznání, ale jsem si 

jistý, že tisíce lidí změnily po setkání s Matkou Terezou svůj život. 

Jaký vliv měla Matka Tereza na lidi, kteří se s ní setkali, pro mě bylo poprvé zřejmé u osoby vysokého 

indického policejního důstojníka, který nás doprovázel na dlouhé cestě autem. Zpočátku mi byl hodně nesympatický, 

protože se choval neústupně a stroze vydával příkazy. Tím dával jasně najevo, že s touto náboženskou záležitostí 

nechce mít nic společného, ale jen vykonává svou službu. Další den se choval už podstatně příjemněji. Než nás 

rychlou jízdou odvezli na letiště, udělali jsme si po krátké řeči Matky Terezy přestávku. Policisté prosili, aby se s ní 

Terezou mohli rozloučit. Onen zpočátku nesympatický policejní důstojník už nebyl tak arogantní a odměřený. Když 

se podle tradičního indického zvyku daršan dotkl nohou Matky Terezy a požádal ji o požehnání, stékaly mu po tvářích 

velké slzy. Matka Tereza všem řekla jen jednu větu z Bible: „Když uvidí vaše dobré skutky, ať velebí vašeho Otce v 

nebesích“ (srov. Mt 5,16). 

V autě cestou na letiště jsem dostal od Matky Terezy poučení: „Otče, naše svědectví o Kristu musí být vždy 

takové, aby se lidé z omylu už nemohli rozhodnout proti Němu!“ Ano, takový vliv měla Matka Tereza na nesčetné 

množství lidí, se kterými přišla do kontaktu. Zmíněný policejní důstojník vyřídil všechny formality za nás a 

doprovodil nás až k letadlu; všechno, co dělal, vycházelo ze srdce: nemotorně a přehnaně, ale s radostí a vděčností. 

 

 

Na „Národní modlitební snídani“ 1 v roce 1994 v USA Matka Tereza řekla: „Opravdu nejzvláštnější 

zkušenost lásky mezi sousedy jsem zažila s jednou hinduistickou rodinou. Do našeho domu přišel jistý pán a řekl: 

‘Matko Terezo, je jedna rodina, která už dlouho nemá co jíst. Udělejte něco.’ Vzala jsem trochu rýže a hned jsem se 

                                                 
1 Národní modlitební snídaně neboli National Prayer Breakfeast se koná v únoru ve Washingtonu, organizuje ji Kongres Spoje-

ných států a skládá se z řady rokování, projevů, jakož i recepce – pozn. překl. 
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tam vydala. Všimla jsem si dětí. V očích se jim odrážel hlad. Nevím, jestli jste někdy viděli hlad. Já jsem ho vídávala 

velmi často. Matka těchto dětí vzala rýži a vyšla ven. Když se vrátila, zeptala jsem se jí: ‘Kam jste odešla? Co jste 

dělala?’ A ona mi velmi jednoduše odpověděla: ‘I oni jsou hladoví.’ Udivilo mě, že to věděla – přitom její sousedé 

byli muslimové, a ona to věděla. Toho večera jsem už víc rýže nepřinesla, protože jsem chtěla, aby oni – hinduisté a 

muslimové – mohli zažít radost z dělení se.“ 

Jako katolický kněz jsem měl velký zájem vidět, jak Matka Tereza chápala poslání Ježíše Krista a jak ho 

sama žila. Myslím, že to, jak o tomto poslání smýšlela, by se dalo shrnout následovně: Je jen jeden Bůh a je to Bůh 

všech. Proto jsme si v rozměru bytí před Bohem všichni rovni. Pro Matku Terezu bylo důležité, aby příklad, který 

sestry a ona sama dávaly, pomohl všem lidem přiblížit se k Bohu. Měl by způsobit, aby se z hinduistů stali lepší 

hinduisté, z muslimů lepší muslimové a z katolíků lepší katolíci. 

Z katolické víry Matka Tereza nestavěla do popředí ani tolik dogmatické požadavky, ale schopnost proměnit 

co možná největší lásku ve skutky. 

Jednou se jí ministr komunistického režimu vedeného diktátorem Mengistem zeptal, zda chce i v Etiopii 

kázat – což bylo přísně zakázáno – a obracet lidi na víru. Chytře na otázku nereagovala přímo, ale odpověděla: „Naše 

díla lásky ukazují chudým a trpícím lásku, kterou pro ně má Bůh.“ 

Matka Tereza skutečně byla misionářkou a zároveň měla velké pochopení pro všechny lidi, a to nezávisle na 

jejich víře a náboženském vyznání. Neprotiřečí si to, nýbrž patří to k sobě a svědčí to o síle její osobnosti. Uvedu 

příklad. Když v Madrásu dostala čestný doktorát, vystoupili jako řečníci rektor, děkan, profesor univerzity a nakonec 

madráský arcibiskup. Všichni mluvili o sociální angažovanosti oceněné. Byl jsem napjatý, co řekne ona, protože 

žádný z předřečníků ve své řeči nezmínil Ježíše. Pro mě to byla napínavá otázka. Upustí i Matka Tereza v tomto 

převážně muslimském a hinduistickém prostředí od hovoření o Ježíši, protože by z toho mohly být problémy? 

Na tuto slavnostní chvíli jí přes záda přehodili červený plášť. Vykročila k pódiu a za řečnickým pultem si 

stoupla na malý stolek, který tam umístili vzhledem k její malé tělesné výšce. I tak se musela natáhnout, aby vůbec 

viděla přes řečnický pult. Stáhla si dolů mikrofon. Najednou se rozhostilo takové ticho, že by bylo slyšet i spadnout 

špendlík. Během předcházejících projevů se patnáct tisíc hostů celkem bez zábran bavilo, jen reproduktory 

přehlušovaly hladinu hluku. Avšak v okamžiku, kdy si k sobě Matka Tereza přitáhla mikrofon, zavládlo úplné ticho. 

Do tohoto ticha svým měkkým, hlubokým hlasem vyslovila první větu: „Ježíš tak velmi miloval svět, že...“ 

– a potom udělala úplně obyčejnou katechezi o lásce, samozřejmě jednoduchou formou kvůli přítomným hinduistům 

a muslimům. Chtěla jim ukázat, že její láska k bližním, k nejchudším z chudých, je láskou k samotnému Bohu. 

Jako misionářka hlásala především samotného Ježíše. Vždycky, i když byla oceněna, musela ukazovat směrem od 

sebe. Nechtěla lidi přivádět k sobě, ale k Bohu. Když v Madrásu dokončila projev, v sále zavládlo úplné ticho. 

Všichni odcházeli ve zdvořilé a důstojné atmosféře. Nikdo nemluvil a téměř fyzicky bylo cítit, že ticho je znamením 

úcty. 

V převážně hinduistickém prostředí byla Matka Tereza vynikající misionářkou tím, že se zcela darovala 

Ježíši a byla ochotná setkat se s ním v nejchudších z chudých v této zemi. Konverze, obrácení pro ni znamenalo 

přivést lidi prostřednictvím lásky blíž k Bohu. Láska, něžnost a veselost Misionářek lásky vytvářejí příležitost i místo 

k setkání Božího Ducha a lidské duše. Pro Matku Terezu každý skutek lásky vždy směřoval k obrácení duše. „Nejsme 

sociální pracovníci, jsme kontemplativní osoby ve světě,“ říkávala. 

V mnohých spolkových státech Indie existují restriktivní náboženské zákony, které vylučují konverzi 

k jinému náboženství. Na otázku, zda obrací lidi k víře, Matka Tereza odvětila: „Doufám, že obracíme lidi k víře, ale 

nemyslím tím to, co teď máte na mysli vy. Doufám, že obracíme srdce. Ani všemohoucí Bůh nedokáže obrátit 

člověka, jestliže ten nechce. Naší prací, naší službou pro lidi se snažíme přiblížit se k Bohu. Přesně v tom smyslu je 

třeba chápat obrácení. Mnozí si myslí, že obrátit se znamená změnit se přes noc, ale tak tomu není. Když 

předstoupíme před Boha tváří v tvář a vpustíme ho do našeho života, tehdy jsme na cestě obrácení.“ 

Podstatným rysem Matky Terezy byla větší důvěra v Boží milost než ve vlastní schopnosti. Jednoho letu přes 

Panamu se zúčastnil i tehdejší arcibiskup Marcos Gregorio McGrath, impozantní muž velkého vzrůstu. Když jsme 

přelétali nad pralesy, z husté zeleně se náhle tyčila obrovská bílá kupole. Panamský arcibiskup Matce Tereze 

vysvětlil, že je to hlavní bahajský chrám. Spontánně zareagovala: „Otče, máš medailky?“ 

 

pokračování příště 



 
Strana 36  Tam&Tam – číslo 9, ročník 7, září 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.  

Neprodejná tiskovina.  

Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Heiserová, Tomáš 

Havlíček. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Šumperku nebo poslat 

e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 23. 09. 2016. Příští číslo vyjde 2. 10. 2016 

 

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz 

mailto:tamtam@farnostsumperk.cz
http://www.farnostsumperk.cz/

