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Chvála Kristu a Marii! 

Nastávající měsíc listopad je časem, kdy v 

nás mnohobarevná přírodní scenérie vytváří žasnutí i 

vděčnost, Bohu i lidem, kteří nás doprovázeli určitý 

úsek životní pouti a již mezi námi nejsou, ale přesto 

mnozí tito zemřelí od nás očekávají pomoc v 

modlitbě či oběti… Na zemřelé vzpomínejme a 

pomáhejme jim, je to velký skutek lásky, který se 

neztratí, dobrá investice, která se znásobí, známí na 

nás zapomenou někdy i zde zemi, ale oni ne.  

Pomíjivost našeho bytí by nás měla vést k 

tomu, abychom již nyní umírali světu a začali žít s 

Kristem. Počínej si na zemi jako poutník, jako host. 

Uchovej si svobodu srdce a pozdvihni je k Bohu, 

neboť zde nemáš trvalou vlast. Tam vzhůru denně 

vysílej své prosby, vzdechy a slzy, aby tvůj duch 

šťastně došel k Pánu. Shromažďuj si nepomíjivé 

bohatství, dokud je čas. Více mysli na Boží věci a 

svou spásu! 

 Velký a spasitelný očistec má zde trpělivý 

člověk, který když zakouší bezpráví, ze srdce 

odpouští viny a rád se modlí a obětuje za provinilce. 

Moudrý je člověk, který lehce nehřeší a podlehne-li 

hříchu, vyhledá  Boží milosrdenství. Padat do hříchu 

je lidské, povstávat z hříchu je božské. 

Bylo by zapotřebí, abychom se stále a znovu 

učili dobrým mravům jako opravdoví začátečníci, 

pak by snad byla naděje na budoucí nápravu a větší 

duchovní zdokonalení. Zůstaneme-li věrní a horliví, 

nepochybujme, i Bůh bude věrný a štědrý v odměně. 

Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte 

duše! 

 P. Petr Dolák 

 

1. listopad slavnost Všech svatých 

2. listopad  vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé 

3. listopad  sv. Martina de Porres, řeholníka 

4. listopad  památka sv. Karla Boromejského, 

biskupa 

8. listopad  sobotní památka Panny Marie 

9. listopad  svátek posvěcení Lateránské 

baziliky 

10. listopad  památka sv. Lva Velikého, papeže a 

učitele církve 

11. listopad  památka sv. Martina Tourského, 

biskupa 

12. listopad  památka sv. Josafata, biskupa a 

mučedníka 

13. listopad  památka sv. Anežky České, panny 

15. listopad  sv. Alberta Velikého, biskupa a 

učitele církve 

16. listopad  33. neděle v mezidobí 

17. listopad  památka sv. Alžběty Uherské, 

řeholnice 

18. listopad  posvěcení římských bazilik svatých 

apoštolů Petra a Pavla 

21. listopad  památka zasvěcení Panny Marie v 

Jeruzalémě 

22. listopad  památka sv. Cecílie, panny a 

mučednice 

23. listopad  slavnost Ježíše Krista Krále 

24. listopad  památka sv. Ondřeje Dung-Laca, 

kněze, a druhů, mučedníků 

25. listopad  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a 

mučednice 

30. listopad   1. neděle adventní 

 

 

  Poutní mše svatá ke cti sv. Martina se koná  

9. 11. 2014 ve 14:00 hod v kapli na Olšanských horách 

srdečně zvou farníci z Olšan  
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RODINA HRADILOVA 

 

 Představili byste se krátce našim čtenářům?  

Marta: Jmenujeme se Marta a Jaroslav Hradilovi 

a máme tři dcery – Marii (27 let), Markétu (26 let) 

a Martu (19 let). Bydlíme ve Velkých Losinách. Já 

pracuji u Charity Šumperk jako pracovnice 

v sociálních službách (pečovatelka) a na část 

úvazku jako pastorační asistentka. Tato práce mi 

naplňuje život, protože starat se o staré lidi 

a pomáhat jim je úžasné a ve spojení s možností 

pastorace úplně dokonalé. 

Jarek: Já už více jak dvacet let pracuji v Lázních 

Velké Losiny jako masér a mimo to dělám maséra 

i šumperským hokejistům – „Drakům“.   

Mája: Já jsem loni ukončila studium na VŠCHT 

v Praze obor Výroba léčiv. Domů jezdím občas, 

pracuji a bydlím v Praze.  

Marky:  Já jsem už vdaná, máme malou dcerku 

Klárku (2,5 let), bydlíme v Losinách, kde i pracuji 

v mateřské školce jako učitelka.  

Marťa: Já bydlím ještě u našich doma. Studuji 

čtvrtým rokem na Zdravotní škole v Šumperku, 

kde budu letos maturovat. 

 

 Vaše rodina je specifická tím, že vícekrát přijala do svého malého bytu (cca 50 m
2
) nemocné příbuzné 

a doprovodila je doma ke smrti. Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo, kdo to konkrétně byl, a jak to bylo dál? 

Marta: Nevím, jestli je naše rodina specifická, ale to, že jsme se postarali o své blízké až do smrti, vyplynulo spíše 

ze života. Nebylo to vždy jednoduché, ale protože se celý život spoléhám na pomoc Boží, bylo to o to snazší. 

Mnozí jistě vědí, že jsem se několik let starala o svoji nemocnou maminku. Vše ale začalo mnohem dříve. Když 

v roce 2003 můj tchán prodělal mozkovou mrtvici a zůstal 

upoutaný na lůžko, bylo mu 90 let. Tady chci podotknout, že to 

nebyl manželův tatínek, ale třetí muž jeho maminky. Záchranná 

služba ho odvezla do nemocnice, kde byl asi 14 dní, a my zjistili, 

že se z něj stal člověk zcela odkázaný na pomoc druhých. Blížily 

se Vánoce a při návštěvě nemocnice jsem se dozvěděla, že 

dědeček stále opakuje celému personálu: „Marta je zdravotní 

setra, půjdu domů, ona se o mě postará.“ Bylo mi jasné, 

že dědeček chce domů, a já to musím nějak vyřešit. Manželovi 

sourozenci navrhovali, abychom ho dali do ústavu, ale pro mě to 

nebylo přijatelné. Říkala jsem si, že člověk přece není kus 

nábytku, aby ho, když se to nehodí, strčili někam do sklepa. 

A čím dál víc jsem cítila, že bychom se o něj měli postarat my, 

naše rodina, a vzít si ho domů. Když jsem to řekla doma, první 

reakce manžela a dětí byla, zda jsem se nezbláznila. Proto jsem 

se ještě více modlila, ať mi Pán ukáže, jak dál. Rozhodně jsem 

nechtěla nic podnikat bez souhlasu všech členů rodiny. A Pán 

vše zařídil. Když jsem po týdnu – v den svátku sv. Štěpána – 

Dnes Vám představujeme rodinu, která 

má už tři dospělé děti. I přesto, 

že postupně „vylétají z hnízda“, jsou se 

svým domovem spojeni zvláštním 

poutem. Do malého třípokojového bytu 

jejich rodiče dvakrát přijali své 

nemocné příbuzné, které zde dochovali 

až do smrti.  

O tom, co se tímto rozhodnutím u nich 

doma změnilo, zda museli něco 

obětovat a jak je to naopak obohatilo, 

si s námi povídali Marta a Jarek 

Hradilovi a jejich tři dcery – Marie, 

Markéta a Marta.  



Strana 4  Tam&Tam – číslo 11, ročník 5, listopad 2014 

 

 

svolala rodinnou radu, nevěřila jsem tomu, co se stalo. Všichni byli pro – vzít si dědečka domů a nedat ho 

do ústavu. Ve svém srdci jsem jásala, i když jsem si ještě úplně neuvědomovala, co mě všechno čeká. Upravili 

jsme pokoj a dědečka dovedli k nám. Byl tak šťastný! Věděla jsem, že většina péče bude na mě, ale s obrovskou 

důvěrou v pomoc Boží jsem se nebála. V práci jsem musela dát výpověď. Dědeček byl ve velmi špatném stavu, byl 

často zmatený a vyžadoval celodenní dohled, a proto jsem se rozhodla s ním spát v pokoji, abych mu byla stále 

na blízku. První noc, kterou jsem vedle něj strávila, mě přepadla hrozná nejistota, a tak jsem se modlila jeden 

růženec za druhým. Najednou jsem pocítila úplný klid v duši a vybavila se mi Matka Tereza a já si vzpomněla, že 

jsem o ní četla, že někdy u nemocných spávala na zemi. A já měla postel. Od té doby jsem ji přijala za svůj vzor a 

svoji přímluvkyni v nebi. A to trvá dodnes. Po celou dobu péče o dědečka bylo pro mě důležité, že mi pomáhala 

celá rodina.  

 

 Mohu se zeptat vás, dcer, zda jste přijaly rozhodnutí svých rodičů s pochopením? Určitě jste se musely 

uskromnit a mnohdy to pro vás bylo jistě těžké, ne? 

Mája: Musím přiznat, že ze začátku se mi 

jejich rozhodnutí vůbec nelíbilo. Už tak 

nás totiž bylo v maličkém bytě moc. 

Všechny tři holky jsme se dělily o jeden 

pokoj a v období dospívání jsme každá 

toužila mít trochu víc soukromí. Navíc 

když u nás začal bydlet dědeček, tak 

k nám ještě chodila babička, jeho žena, 

takže se nás po bytě motalo dost . 

Když se ale člověk podívá na celou situaci 

z opačného konce (tedy z pohledu 

nemocného) a představí si sám sebe 

na jeho místě, pak se spousta věcí zdá být 

naprosto malichernými a sobeckými.  

Marťa: V době, kdy se mamka začala 

o dědečka starat, jsem navštěvovala 

2. třídu ZŠ. Nepřišlo mi, že by mi 

nastěhování dědečka mělo nějak vadit. 

Byla jsem poměrně malá, takže jsem zas 

tak moc soukromí nepotřebovala a v ničem mě jeho pobyt neomezoval. Rozhodnutí rodičů jsem respektovala. 

Marky: Když se k nám měl nastěhovat dědeček, chodila jsem na gympl. Tenkrát jsem si nedokázala vůbec 

představit, co to bude obnášet, mít v tak malém bytě dalšího člena. Dost jsem se toho obávala. 

 

 Jak dlouho u Vás dědeček byl? 

Marta: Dědečkův stav se po půl roce pobytu u nás začal zhoršovat, až přišel červen a dědeček přestal jíst a pak i 

pít. Stále mě prosil, ať ho nedávám nikam do nemocnice. Po dohodě s lékařem jsem si ho nechala nadále doma. 

Čím víc se jeho stav zhoršoval, tím víc si přál, ať jsem u něj. Proseděla jsem u jeho lůžka hodiny, modlila se, 

povídala si s ním. Když se přiblížila jeho poslední noc, seděla jsem stále u něj a držela ho za ruku. Celou noc. Byl 

zmatený, pevně mi svíral obě ruce, jen po chvilkách jednu ruku pustil a ukazoval nahoru se slovy „Světlo“. 

Až později mi docházelo, že se přibližoval k Bohu. Když bylo už pět ráno, byla jsem strašně vyčerpaná, a tak jsem 

prosila Pána aspoň o hodinu spánku. A dědeček opravdu na hodinu usnul – a já taky. Sedla jsem si vedle dědečka, 

modlila se, hladila ho. Načerpala jsem další sílu s ním zůstat až do konce. Holky, než šly do školy, se s ním ještě 

rozloučily. Manžel měl zrovna v práci volno, a tak mohl být se mnou. Dědeček se uklidnil, dýchal klidně, stále 

pomaleji, až v deset hodin vydechl naposledy. Byla jsem vyčerpaná, ale šťastná, že jsem mu dopřála být mezi 

svými až do smrti. Tehdy jsem si poprvé uvědomila, jak je pro člověka důležité umírat mezi svými blízkými,  

a ne sám někde za plentou v nemocnici. Od té doby se denně modlím za umírající.  

 

Dědeček (ještě zdravý) s babičkou a vnučkami. 
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 Martičko, v úvodu jsi říkala, že studuješ na zdravotní škole. Chtěla by ses jednou ve své profesi starat 

o nevyléčitelně nemocné a umírající? 

Marťa: Během praxe v nemocnici se velmi často staráme především o staré a nemocné. Setkáváme se s odlišnými 

případy a popravdě musím uznat, že je to psychicky i fyzicky velmi náročné. Ale pro ten skvělý pocit, že někomu 

pomůžete, uděláte někomu radost a odlehčíte život (alespoň částečně) od denních starostí, to stojí. Přesto jsem 

během praxe zjistila, že bych se radši v budoucnosti starala o malé děti (miminka). Každého naplňuje něco jiného 

a mě to táhne spíš k dětem. 

 

 Co si myslíš o umírání jako takovém? 

Marťa: Jelikož jsem nad tímto tématem často přemýšlela, jak na základě zkušeností mamky, tak i mých, a také 

ze zkušeností ve zdravotnictví, mé stoprocentní přesvědčení je, že by měl mít každý právo umřít doma. Nejlépe se 

svými nejbližšími. Vím, jaké to je, když člověk umírá úplně sám v nemocnici. Bavila jsem se takhle se starými, 

umírajícími a ti lidé tím strašně trpí. Každý by se měl trochu do takového člověka vcítit a představit si sebe na jeho 

místě. Určitě by potom uvažoval jinak. 

 

 A co bylo, Marti, po dědečkově smrti s tebou dál? V práci jsi dala přece výpověď. 

Marta: Byla jsem delší dobu bez zaměstnání. Ale Bůh mě nasměroval do Charity a na losinskou faru, kde jsem se 

starala rovněž o nemocné a také o chod fary. Byl to velmi pestrý život, plný příhod a překvapení. Ale to by bylo 

na knihu . Po čtyřech letech se ale zhoršil stav mojí maminky, a když přestala úplně chodit, vzala jsem si ji k nám 

domů. Rozhodování o tom, zda si ji vzít domů, bylo mnohem snazší – maminku jsem milovala a měl ji rád i můj 

manžel. Nikdy mu nebudu dosti vděčná za to, jak hezky se o ni staral po celou dobu, kdy byla u nás. I dcery ji měly 

velice rády, takže to bylo lehčí ve všem.  

Jarek: Babičku jsem měl opravdu rád. Teprve když jsem poznal Martu, Pavla (bratra Marty) a jejich rodiče, poznal 

jsem, jak může fungovat normální rodina. U nás to tak nebylo. Taky jsem se dostal díky této rodině k víře. 

 

 Nebyl to přece jen zásah do Vašeho soukromí, když už podruhé se ve vašem malém bytě objevil další 

nemocný? 

Marky: Už od malička jsme měly pokoj všechny tři ségry dohromady, takže když se k nám babička přistěhovala, 

dostala ložnici rodičů, a ti začali spávat v obýváku. Tak se dá říct, že uskromnit se museli spíš oni. Já v té době 

studovala, takže jsem jezdila domů pouze na víkendy, a nemám pocit, že bych se musela v něčem uskromňovat. 

Rodiče se rozhodli určitě správně! Ani malý byt, ani zásah do intimity rodiny nejsou přece důvody pro to, abychom 

nechali maminku mojí maminky někde samotnou v domově nebo v nemocnici. 

 

 Kdo ti byl kromě manžela a dětí oporou? 

Marta: Velkou podporu jsem měla ve svém bratrovi a jeho rodině. Vděčím mu za mnohé. Vnímala jsem, jak bylo 

pro maminku důležité, že s bratrem a jeho rodinou máme pěkné 

vztahy. Každý den mamince volal a ptal se jí, jak se jí daří. 

Maminka na to vždy čekala a do telefonu říkala, co se celý den 

dělo. Každý týden k nám bratr s rodinou jezdil, vždy v sobotu 

odpoledne. To byla maminka nejšťastnější. Měla nás všechny u 

sebe. V té době trpěla velkými bolestmi, které jsme celkem zvládali. 

Když ale přijel bratr s rodinou a já ji přivezla na vozíčku 

do obýváku, nikdy si nestěžovala, povídala si s ostatními a nedala 

nikdy najevo, že jí něco bolí, takže návštěva ani nepoznala, jak trpí.  

Bylo to obdivuhodné. A je to pro mě velký vzor. Když odjeli, 

většinou řekla: „Odvez mě, mám strašné bolesti.“ 

Vnímala jsem, jak pro ni bylo velmi těžké být odkázaná na pomoc 

druhého, a to se vším. Těžko se s tím vyrovnávala a kolikrát ji tekly 

slzy, když zjišťovala, že třeba nemůže oloupat ani jablko. Taková 

beznaděj.  
Babička Marie s pravnučkou Klárkou 
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 A nyní otázka pro Tebe, Martičko, coby nejmladšího člena posádky … Jak konkrétně Tebe, která jsi 

s nemocnou babičkou (a předtím dědečkem) vyrůstala nejdéle, jejich přítomnost ovlivnila a jak na tebe 

působily jejich bolesti a utrpení?  

Marťa: Pobyt dědečka a babičky u nás byl velice rozdílný. Dědeček byl dementní a netrpěl takovými zdravotními 

problémy (bolestmi) jako babička. Taky jsem byla menší a vnímala jsem ho trochu jinak. Pobyt babičky mě ovšem 

velmi ovlivnil. Pamatuji si, jak jsem se jednou vrátila domů po akci s přáteli a babička seděla na posteli s růžencem 

v ruce a plakala. Přišla jsem za ní, sedla si vedle ní a zeptala se, proč pláče. Nikdy si nestěžovala na bolesti, ale ten 

večer mi řekla, že ji vše hrozně bolí. Překvapilo mě to, věděla jsem, že když už mi to říká, musí to být opravdu 

nesnesitelná bolest. Přes bolest, kterou právě prožívala, se na mě usmála a řekla mi, ať nebrečím, až umře, protože 

už jí tak bude líp. Popravdě po tomhle zážitku uznávám, že jsem nikdy nepoznala statečnější a vyrovnanější osobu, 

než byla ona. I přes bolesti se dokázala usmát a přijmout vše, co ji Pán Bůh „naložil“ a obětovat to. Přála bych si, 

až budu stará, být alespoň z poloviny jako ona. 

 

 Jaký byla babička člověk a jaký byla pacient? 

Marky: Byla úžasně silná! Často na sobě nedala znát, že by měla nějaké bolesti a že by trpěla - i když jsem věděla, 

jak moc trpí.  

 

 A bylo něco, co jí v bolestech pomáhalo? 

Marta: Mamince moc pomáhalo, když ji navštěvoval otec Milan a přinášel jí eucharistii. Maminka byla silně 

věřící, modlila se prakticky celý den i noc. Občas jsme se smály, že jsme jako biblické Marta a Marie. Marie  

(ona – mimochodem se tak i jmenovala) se stále modlila a Marta (já) nevěděla, kam dříve skočit. Cítila jsem sílu 

jejích modliteb, Bůh žehnal celé mé rodině. 

 

 Změnil se Váš vztah k babičce (dědečkovi), během jejich pobytu u vás?  

Maruška: Myslím, že mohu mluvit i za sestry. Vztah k prarodičům se změnil každopádně. Dříve jsme se s nimi 

vídaly max. 1x týdně (na návštěvách o víkendu) nebo na rodinných oslavách, popř. když jsme u nich jako malé 

trávily prázdniny. Poté, co se k nám nastěhovali, jsme měli možnost poznat je více. Dost často s nimi byla velká 

sranda a také jsme se dozvěděly zajímavé příběhy z jejich mládí. Musím však říct, že pohled na nemohoucího 

(umírajícího člověka) je hodně smutný, ale oni i přes všechny jejich bolesti dokázali šířit radost. 

 

 A jak jsi to vše zvládala Ty, Marti? 

Marta: Musím se přiznat, že po počátečním nadšení jsem po třech letech péče o maminku prožila stav vyhoření. 

Byla jsem s ní prakticky ve dne v noci. A pak přišlo něco, co jsem nikdy předtím neznala. Začala jsem ztrácet 

radost, měla jsem depresivní stavy a pocit, že jsem jako stroj. Dělala jsem vše automaticky. Bez emocí. Trvalo to 

asi dva měsíce. Tady vím, že mi pomohl Pán. Hodně lidí se za mě modlilo a také P. Milan mi byl velkou oporou. 

Manžel se mnou jezdil dle možností na výlety – to se o maminku většinou starala naše nejmladší dcera Martička. 

Pak přišlo zhoršení maminčina zdravotního stavu. Musela do Olomouce na operaci s cévami v pravé ruce. Jela 

jsem tam s ní, protože na mě byla hodně fixovaná. I při jiných pobytech v nemocnici jsem ji doprovázela. Maminka 

však měla srdíčko velmi špatné - a tam jí definitivně dotlouklo… 

 

 Jak se změnil váš život v rodině po babiččině smrti? 

Marta: Jelikož dva měsíce před odchodem maminky zemřela i manželova maminka, o kterou jsme se také starali, 

mohu říct, že prožívám stav pro mě dlouhá léta neznámý – můžu se starat sama o sebe. Všeho si vážím na 150 %. 

Celý život se člověk stará o všechny kolem, a najednou má čas na sebe. Úžasné! 

 

 Co byste poradili všem, kteří se rozhodují vzít si někoho do domácí péče? 

Marta: Jestliže se někdo rozhoduje, zda se má postarat o své blízké, radím, ať se modlí o poznání a sílu. Také ať 

má na mysli, že s tím musí souhlasit všichni členové domácnosti, protože je bude potřebovat. Pán dává poznání a 

sílu. 
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 Kdyby se vyskytl nějaký další příbuzný, který by potřeboval doprovázení v domácí péči, šli byste do toho 

znovu? 

Marky: ANO! I když napsat to je jednoduché, a realita je potom kolikrát mnohem těžší… Ale když drží rodina při 

sobě a má oporu v Bohu, není nic, co by se nedalo zvládnout!  

Mája: Přestože bydlím momentálně v Praze a na víkend jezdím domů jednou za měsíc, pokud by se mí rodiče nebo 

sourozenci pro něco takového rozhodli, snažila bych se je za každou cenu podpořit. 

Marťa: Jelikož už bydlím s rodiči sama, mám svůj vlastní pokoj, své soukromí, tak bych v tom mamku podpořila 

určitě znova. Ale z důvodu, že už nemáme žádné babičky a dědečky, tak asi taková situace nenastane.    

Marta: V naší rodině už na péči nikdo nezbyl. Ale kdyby se někdo z příbuzenstva objevil a potřeboval by pomoct, 

já jsem připravena, dá-li mi k tomu Pán sílu. 

 

 Otázka pro holky: Pomohla vám tato zkušenost k odhodlání postarat se obdobně – bude-li to třeba – o své 

rodiče? 

Marky: ANO! Rodiče mi pomáhají celý život a vím, že kdykoliv budu potřebovat, můžu se na ně obrátit. Takže mi 

přijde samozřejmé se o ně postarat a pomoct jim, až to oni sami nezvládnou.   

Marťa: V budoucnu nás se sestrami možná taky čeká péče o naše rodiče. A k tomu můžu s plným přesvědčením 

říct, že nenecháme rodiče umírat v nemocnici či domově důchodců. Ale postaráme se o ně stejně, jako oni se starali 

v dětství o nás a později pak o své rodiče. S veškerou péčí a láskou, kterou mohli dát. 

Mája: Co se týká mých rodičů, nikdy bych nedovolila, aby konec svého života strávili osamoceni v domově 

pro seniory nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Pokud to bude možné, budu se vždy snažit zajistit jim 

domácí péči. Na závěr bych chtěla jen říct: Člověk, který vám věnoval veškerý volný čas, když jste byli malí a 

staral se o vás, když jste v mládí onemocněli, si 

nezaslouží umírat sám. 

 

 Jste hrdé na rodiče, že se starali o dědečka 

a babičku? 

Mája: Obdivuji je za to, čeho se museli vzdát a 

co museli obětovat, aby se postarali o mé 

prarodiče. Málokdo si totiž dokáže představit 

24hodinovou péči o nemohoucího. Poslední dny 

péče o babičku byly hlavně pro moji mamku 

hodně vyčerpávající, protože babička 

potřebovala péči čím dál větší.  

Marťa: V mamce jsem měla odmalička vzor a 

obdivovala ji za to. Pomáhání lidem mi dělalo a 

pořád dělá radost . 

Marky: Jestli jsem hrdá na rodiče? JSEM! Ne 

každý to dokáže, postarat se o starého člověka. 

Dá se říct, že mi jsou velkým vzorem a jsem 

zvědavá, jestli jednou i já zvládnu postarat se o 

ně! Mám je ráda!!  

 

 Čím byste se se čtenáři rozloučili? 

Marta: Asi veršem z Bible, který mě stále 

oslovuje: „Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh, držím 

Tě za ruku a říkám: Nestrachuj se, já Ti 

pomohu!“ 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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2. PŘIKÁZÁNÍ  

NEVEZMEŠ JMÉNO BOŽÍ NADARMO 

 

 Neměl bych vyslovovat jméno Boží, Ježíše, 

Panny Marie a svatých zbytečně, nebo je dokonce 

používat jako nadávku, je to hřích. To nás možná 

napadne jako první, když slyšíme toto přikázání. Je to 

správně, ale není to všechno a rozhodně to není to 

nejpodstatnější. 

 Pro lepší pochopení tohoto přikázání je 

dobré, když si připomeneme, jak je napsáno v Bibli: 

„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. 

Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno 

zneužíval.“ (Ex 20, 7; Dt 5, 11) 

 Jde o to, abychom nezneužívali Boží jméno, 

protože zneužití Božího jména má zlé důsledky pro 

život člověka a Bůh nechce, abychom si škodili. 

Už tady zase můžeme vidět, že Bůh nám jednotlivá 

přikázání dává proto, že nám chce pomáhat. A jak 

konkrétně nám chce pomáhat skrze toto přikázání? 

 Bůh nám dal poznat svoje jméno. Poznání 

jména druhého a možnost druhého oslovovat jeho 

jménem, je projevem jeho důvěry a přátelství vůči 

nám. Ve Starém zákoně se Bůh představuje 

Mojžíšovi jako „Jsem, který jsem“ (Ex 3,14), 

v Novém zákoně se nám dal poznat v Ježíši 

(Mt 1,21). 

 Když probíráme toto přikázání s dětmi 

v náboženství, tak si říkáme, že braní Božího jména 

nadarmo je podobné posmívání se druhému. Když se 

posmíváme, tak si děláme legraci nebo 

zesměšňujeme jméno druhého člověka, abychom mu 

ublížili. Posmívání je projev pohrdání a neúcty vůči 

druhému, a tak i braní Božího jména nadarmo je 

projevem pohrdání a neúcty vůči Bohu. 

 V této souvislosti jsem si vzpomněl 

na P. Michala Altrichtera, který ve své knize 

o Desateru položil dvě zajímavé otázky. Jak někdo, 

kdo užívá výrazů „himlhergot, sakra, aj.“ a přitom 

nezná význam těchto slov, nebo význam těch slov 

nerespektuje, pak může brát vážná jiná slova a jejich 

význam? Nebo u věřících, kteří mají problém 

s častým vyslovováním Božího jména, jaký je potom 

vztah tohoto věřícího k Bohu? Pokud je pro věřícího 

Bůh důležitý, proč vyslovuje jeho jméno zbytečně? 

Kde je identita mezi vnitřním postojem a vnějším 

chováním? 

 V Písmu čteme, že není jiné jméno, v němž 

bychom mohli být spaseni (Sk 4,12), proto tomuto 

Jménu patří vděčnost a úcta.  

 Bůh nás tímto přikázáním chce vést k tomu, 

abychom si vážili jeden druhého a byli pravdiví. 

 Max Kašparů připomíná, že Bůh má i jiná 

jména: Láska, Pravda, Spravedlnost. Braní těchto 

jmen nadarmo znamená pohrdat obsahem lásky, 

pravdy, spravedlnosti. A připomíná, kolik bolesti 

prožívají mladí lidé, kterým druzí vyznávají lásku, 

ale toto slovo, které je jménem Božím, nemyslí 

vážně. Kolik utrpení už prožil svět, kterému ve jménu 

pravdy byla nucena lež. Kolik nespravedlnosti vládlo 

tam, kde se jméno spravedlnosti bralo nadarmo. 

 Ostatně i ve světě kolem nás můžeme vidět, 

jak to dopadá, když člověk nerespektuje tyto 

hodnoty. 

 A před tím nás Bůh chce chránit. Abychom 

nezneužívali lásku, pravdu a spravedlnost, ale tyto 

hodnoty respektovali. Jak by to na světě vypadalo, 

kdyby byl mezi námi větší respekt k těmto 

hodnotám...?! 

 Boží jméno je svaté. Proto nás toto přikázání 

také vede k ochraně posvátna. Abychom měli úctu 

k posvátným věcem a chránili je. Mezi takové věci 

mohou patřit staré ornáty, bohoslužebné předměty, 

obrázky, růžence, kříže u cest, Boží muka, atd. 

 I k těmto věcem bychom se měli chovat 

s úctou a pokud dosloužily svému účelu nebo jsou 

poničené, s úctou je i likvidovat (zakopat na zahradě, 
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spálit...) S úctou dělat znamení kříže, protože 

znamením kříže vzýváme jméno Trojjediného Boha. 

 Tak nás Bůh vede k úctě a respektu vůči 

posvátnému nebo alespoň k vědomí toho, že je tu 

ještě Někdo nad námi, k pokornému uznání, že já 

nejsem pánem světa. 

 V souvislosti s tímto přikázáním uváděl 

zajímavou myšlenku i P. Marián Kuffa. V jeho 

zamyšlení se odráží to, co jsme si řekli na začátku, že 

zneužití Božího jména má důsledky pro náš život. 

Mluvil o tom, že když snižujeme autoritu Boha, 

i naše autorita bude snížena. Jako příklad uváděl 

babičku v domově důchodců, která si mu stěžovala, 

že všechno svým dětem dala, dřela se pro ně, aby 

vystudovali, a oni ji za to dali do domova důchodců. 

A pan farář si pomyslel, ano, dala jste jim mnoho, 

ale to nejcennější ne, nedala jste jim Pána Boha. 

Kdyby ty děti měly v srdci Pána Boha, jednou 

v životě by si uvědomili: matka, otec, moji rodiče mi 

dali to nejcennější. Pokud ale ty děti dostaly 

od rodičů peníze, kariéru, a ne Boha, pak pro ně bude 

nejcennější kariéra a peníze, avšak ne Bůh, ne rodič, 

který je k Bohu přivedl. 

 Když snižujeme autoritu Boha, i my sami si 

snižujeme autoritu. 

 Bůh nechce, abychom takto jednou trpěli. 

I tímto přikázáním nám ukazuje svoji lásku a starost 

o nás. 

P. Petr Káňa 

 

BIŘMOVANCI – ŠUMPERK 2014 

Milí čtenáři, 

už víc jak rok se 16 mladých a dvě maminky ze šumperské farnosti připravuje na přijetí svátosti křesťanské 

dospělosti, na svátost biřmování. Čas přípravy se už rychle naplňuje a v neděli 16. 11. při mši sv. v 9:00 hod. jim 

tuto svátost udělí otec arcibiskup Jan Graubner. 

Při této příležitosti bych vám chtěl jednotlivé kandidáty biřmování představit. Vybral jsem k tomu fotku 

z letošní společné pěší pouti do Rejchartic, kde jsme se zúčastnili oslavy patrona rejchartické farnosti, 

sv. archanděla Michaela, a kde jsou kromě Davida Nováka všichni biřmovanci. 

Začnu od spodní řady zleva: Tomáš Žůrek, Marek Valenta, Ester Slavíčková, Libuše Sekaninová. 

Druhá řada zleva: Anežka Rozsívalová, Jana Vepřková, Eliška Suchomelová, Veronika Bednarská, Šárka 

Havlíčková. 

Třetí řada zleva: Jan Žůrek, Adéla Vepřková, Václav Havlíček. 

Čtvrtá řada zleva: Michal Ležák, Marián Macoun, P. Petr Káňa, Anna Foltýnová. 

Pátá řada, nahoře zleva: Jakub Švub, Klára Marešová a Kubík Sekanina (syn Libušky, dělal nám doprovod a 

ministranta  ) 

 

Otec Marián Kuffa jednou v nějakém rozhovoru řekl, že stačí, když člověk udělá jeden krok k Bohu a Bůh 

udělá sto kroků k člověku, čeká jen na ten jeden upřímný krok člověka. 

Chci vás tímto poprosit o vaši modlitbu za biřmovance. Aby s otevřeným srdcem dokázali udělat krok 

k Bohu, na který se připravovali, a aby byli novým požehnáním pro církev a pro svět. 

Také Vás zveme, abyste tuto slavnost přišli oslavit spolu s námi. 

P. Petr Káňa  
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Předškoláci, školáci i poškoláci,  

v listopadu jsme pro vás trošku pozměnili 

pravidla naší Tamtamové dětské soutěže. Odměnu 

za správné řešení dostanou totiž úplně všichni, kteří nám 

své odpovědi a řešení pošlou. Paráda, ne? Pokud by se vám zdálo, že jsou úkoly příliš obtížné, máte povoleno 

poprosit o pomoc chytré rodiče, chytré knihy nebo třeba chytré telefony. Držíme palce! 

Nezapomeňte tedy posílat, posílat a posílat (formou kopie, fotografie,…) na adresu redakce nebo na 

email: tamtamsoutez@seznam.cz nejpozději do 22. listopadu. Připište i vaše jméno, věk a adresu, ať víme komu a 

kam doručit odměnu. 

Příjemné chvilky s Tamtamem   

 

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let) 

Ve druhé polovině listopadu slaví svátek sv. Cecilka. Učila se hrát na různé nástroje a zpívat, aby takto mohla 

chválit Pána Boha. Dobře si prohlédni obrázek s Cecilkou a obrázky v rámečku. Potom zkus v rámečku vybarvit 

nebo zakroužkovat pouze ty nástroje, které má u sebe i Cecilka. 

 

 
 

 

                     

                                     
 

 

http://www.familiacristiana.org.ar/chiqui1/imagenes/pintar/santa_cecilia_para_pintar.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-hudebn%C3%AD-n%C3%A1stroje.html&ei=-CtVVPbfF8fD7gabkYGoBw&bvm=bv.78677474,d.d2s&psig=AFQjCNHBAGbG5DdCvA7jzmkP44ua5HEcgQ&ust=1414954348510660
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dibujosideiacriativa.blogspot.com/2012_08_01_archive.html&ei=0TBVVPisCM2u7Aa96oCgAQ&psig=AFQjCNGO1DfXoSTgWkbZte_FEvYSBpErFw&ust=1414955554627770
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.predskolaci.cz/malujeme-abecedu-2/7346&ei=GC1VVIGtMaat7Aa8poCIDQ&psig=AFQjCNGohXP7Mc4B3YnruF9uqdF1FN_P2A&ust=1414954637272665
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.escuelaenlanube.com/instrumentos-musicales/38musica/&ei=Gi5VVJOpCe3e7Aba1IDACg&psig=AFQjCNGItS4Mpy78sKlQgKq3csUqeYkfRg&ust=1414954892161880
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://boyama.8a8.co/index.php?codigo=3469&ei=ny1VVK2hAayQ7AbsjYDQDg&psig=AFQjCNF0lg2nGLNDeNrmXvrNCpT05mWSuA&ust=1414954715658020
http://omalovanky.fotopulos.net/omalovanky-hudebni-nastroje/saxofon.pdf
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://omalovanky.luksoft.cz/hudba/harfa.php&ei=ri9VVOrnMOPC7gbbyICIAg&psig=AFQjCNFLXkm75KgRiWV1RatfhAlAiU1rcQ&ust=1414955295877196
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.maluchy.pl/kolorowanki/kolorowanka-535-Kontrabas.html&ei=KTJVVKeGJOL07AaZuYGQAQ&psig=AFQjCNEm-7l_j01ZDG4S85lr0yiUrBEg5Q&ust=1414955916051755
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.midisegni.it/Pol/muzyka.shtml&ei=WDJVVKK1EoHnauTIgfgL&psig=AFQjCNEm-7l_j01ZDG4S85lr0yiUrBEg5Q&ust=1414955916051755
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.midisegni.it/disegni/musica.shtml&ei=njJVVNy5B8rbauXRgYAK&psig=AFQjCNEm-7l_j01ZDG4S85lr0yiUrBEg5Q&ust=1414955916051755
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Kategorie II. – starší děti (od 10 let) 
 

Hned prvního listopadu slavili svátek Všichni svatí.  Někteří z nich mají to štěstí, že je v listopadu čeká ještě jedna 

„oslava“.  Vybrali jsme ty více známé a vašim úkolem je správně přiřadit k jejich jménu, koho (čeho) jsou patrony. 

Hodně štěstí  

 

 
1. sv. Martin 

2. sv. Cecilie 

3. sv. Ondřej 

4. sv. Kateřina 

5. sv. Alžběta 

6. sv. Anežka 

A. panen, učenců, studentů a učitelů, kolářů, profesí, námořníků a tiskařů, úrody, pomáhá při migréně a 

nemocech jazyka a také při hledání utonulých 

B. nemocnic, zdravotních sester, umírajících dětí, bezdomovců, světlušek (nejmladších skautek)  

C. rybářů, horníků, provazníků a nevěst, Ruska, Rumunska a Skotska 

D. Čech, nemocných, chudých a trpících 

E. vojáků, jezdců, koní a podkovářů, vinařů, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích 

zvířat a hus, úrody na polích 

F. duchovní hudby, muzikantů, zpěváků, básníků, řemeslníků zhotovujících hudební nástroje a slepců 

Eva Heiserová  
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Prodavači a směnárníci  

v jeruzalémském chrámu 

 
V městě Šumbarku,  

v prvním roce panování Václava Všeznalého 

 

Vážení obchodníci, 

tímto dopisem odpovídám na vaši stížnost, 

v níž se ohrazujete proti jednání jistého Ježíše 

z Nazareta, který poškodil vaše prodejní místa, zboží i 

vaši dobrou pověst, v důsledku čehož jste utrpěli 

značnou obchodní újmu. 

Po bedlivém prošetření této události musím 

konstatovat, že je vaše stížnost plně oprávněna. 

Všichni jste měli příslušná povolení k provozování 

své živnosti, řádně jste platili daně i poplatky. Během 

prodeje jste se zdržovali pouze na nádvoří pohanů, 

které odpradávna slouží rovněž jako tržiště. 

Nedosti na tom; neprodávali jste jakékoli 

zboží, nýbrž předměty nezbytné pro konání 

chrámových obětí. Bez vašich holoubat, hrdliček a 

jiného zvířectva by poutníci neměli co obětovat a účel 

jejich cesty by nebyl naplněn. Bez směnárenské 

služby by nemohli proměnit své peníze na ty, jimiž se 

smí platit v chrámu. 

Z toho je vidět, že jste nejen neporušili žádný 

náboženský předpis, ale že jste naopak byli nutným 

předpokladem pro jejich naplnění. Vaše funkce je 

pevně zakotvena v řádu, jímž se výkon náboženské 

činnosti řídí. Jednání řečeného Ježíše lze proto označit 

nejen za výtržnictví, nýbrž za útok proti chrámu a 

samému Hospodinu. Z moci svého úřadu vám mohu 

zaručit, že za tento zločin bude po zásluze potrestán. 

Takto nějak by mohl vypadat dopis 

saducejského kněze, správce chrámové pokladny, 

který by vám poskytl alespoň malé zadostiučinění 

za utrpěná příkoří. Jak sami vidíte, dobře rozumím 

vašemu rozhořčení. Rozumím mu o to více, oč méně 

chápu Ježíšovu zkratovou reakci. Denně chodil kolem 

chrámu a vašich stolků, nikdy nic nenamítal, a náhle 

se rozběsní jako nějaký zélota. Mohl přece vejít do 

vnitřního chrámového nádvoří a tam se v klidu oddat 

své modlitbě. Nikdy nedodržoval chrámové předpisy; 

nepřinášel oběti a chrámovou daň platil pouze 

nalezenými penězi. Tentokrát to ovšem skutečně 

přehnal. 

Stejně tak by mohl přijít na kterékoli naše 

poutní místo a zpřevracet stánky s devocionáliemi a 

občerstvením pro unavené poutníky. Ba co víc, klidně 

by mohl napadnout kostelníka s ministranty nebo 

dokonce samého kněze v každém našem kostele! 

Vždyť i oni vykonávají nezbytné funkce pro důstojný 

průběh náboženských obřadů. 

Když jsem jako malý kluk – mnohdy sám – 

ministroval, domníval jsem se, že se bez mé služby 

chrám (ani Bůh) neobejde. Totéž jsem si říkal, když 

jsem o něco později četl čtení, zpíval se scholou, 

natíral kostelní věže, psal do farního časopisu... 

Už musím končit, protože někde za rohem slyším 

nepříjemný svist provazových důtek... 

Pavel Obluk 

 

 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU 
 

Dobrá zpráva pro příznivce vánočních balíčků! 

V letošním roce je opět možné připravit vánoční balíček konkrétnímu dítěti z dětského domova 

na Ukrajině. Jedná se o jednorázové osobní obdarování, ze kterého nevyplývá žádný dlouhodobý závazek ani 

pro jednu ze stran. Dárky jsou předány na osobním setkání charitních pracovníků s dětmi na Ukrajině. 

V případě zájmu neprodleně kontaktujte Charitu Šumperk na tel. čísle 583 216 747 nebo elektronicky 

na info@sumperk.charita.cz  

M. Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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 PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V listopadu budou 6. a 20. 11.  

Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené - vždy v pondělí dopoledne; v případě zájmu 

zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program. 

Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16.30 na farním středisku s Ing. Marií Vychopeňovou. 

Účastnický poplatek 30 Kč/hod. 

Vytváření adventních věnců s povídáním o adventu - pátek 28. 11. 2014, v 19.00 v Čítárně na M. R Štefánika 

26 – větve, ozdoby svíčky budou k prodeji na místě, můžete si ale donést i svoje.  

Zdobení perníků na akci „Mikuláš pro město“ – 29. 11. 2014 v 14.30 hod na farním středisku (přijít mohou 

úplně všichni, děti, maminky, babičky, ale i tatínci a další zájemci) 

„Večery v Čítárně“ (M. R. Štefánika 26) – v pátek 14. 11. 2014 tentokrát s veselým předčítáním z pohádek pro 

dospělé v podání Honzy Firly, hudebním vystoupením Františka Soukupa a Evy Maturové; do konce 

listopadu si můžete prohlédnout výstavu Elišky Soukupové a výtvarníka Jaroslava 

Vykonala „Bezdomovci a jejich andělé“.   

Adorace za rodiny – 21. a 28. listopadu v 17.00 v kostele svatého Jana Křtitele. Zveme všechny k společné 

modlitbě rodin za rodiny (a všechny ty, kdo se chtějí k adoraci připojit), texty i hudební doprovod budou 

zajištěny. Sraz v 16.45 na farním středisku.  

 

 PROGRAMY PRO DĚTI 

Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – středa – 9:30 – 11:30 na farním středisku. (modlitba s písničkou, 

říkadla, tanečky, hudební chvilka, tvoření) 

Hlídání dětí – po domluvě je možno zajistit příležitostné hlídání dětí. Tel. 731 402 395. 

Čítárna -M. R. Štefánika 26 - programy pro rodiče na RD jejich děti od 0 do 6 let děti motivované knihou, 

lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9.00  

úterý 4. listopadu – Pověsti pro nejmenší 

úterý 11. listopadu – Večerníčkova dobrodružství 

úterý 18. listopadu – Zábavná říkadla 

úterý 25. listopadu – Pohádka plná maňásků 

Povídání o blížící se adventní době – středa 26. 11. od 15.00 do 16.30 – povídání o adventu u čaje, modlitba 

v kapli, písničky, tvoření adventních symbolů. Program proběhne v rámci katecheze pro 1. a 2. třídu. Rádi 

přivítáme jak děti, tak rodiče či prarodiče; srdečně zveme i ty, kteří katechezi nenavštěvují.  

Víkend pro matky a dcery – 21. – 23. listopadu 2014 na faře ve Velkých Losinách; 500 Kč/dcera, 

600 Kč/mamka; výtvarné tvoření, duchovní a vzdělávací program pro maminky, duchovní slovíčko pro 

dívky, čas jen pro mamku s dcerou, příležitost ke svátosti smíření aj. Začátek – v pátek v 17.00 na mši 

svaté v kostele sv. Jana Křtitele v Losinách nebo v 19.00 na faře.  

 

Centrum pro rodinný život v Olomouci srdečně zve v sobotu 15. 11. 2014 na Seznamovací kafe pro nezadané  

od 9.30 do 12.00 v kavárně Öde. (Více info na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/5) 

 

 

Připravujeme: 

Adventní duchovní obnova pro maminky na rodičovské dovolené – v pátek 12. 12. 2014 na farním středisku. 

(O děti bude v době hlavního programu postaráno.) 

Dopolední blok 9.00 – 11.00 – Žena v Bibli jako inspirace a zdroj pro dnešní ženu; následuje možnost duchovní 

sebereflexe v kapli; příležitost k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření od 11.00 do 12.30, pro ostatní – 

adventní sdílení a tvoření. 

12.30 – 13.30 – společný oběd  

 

http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/5
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PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ FARNÍHO STŘEDISKA V ŠUMPERKU 
 

Vážení uživatelé farního střediska,  

i letošní školní rok Vás prosíme o zaplacení ročního příspěvku na jeho provoz. Jedná se především o 

příspěvek na energie (teplo, světlo, plyn), ale i na další provozní náklady. Proto prosíme o zaplacení příspěvku dle 

následující tabulky vedoucímu skupiny, kterou navštěvujete buď Vy samotní, nebo Vaše děti. Výše příspěvku je 

odstupňovaná podle toho, kolik lidí z rodiny navštěvuje jednotlivé programy (modlitební setkání, katecheze, jiné 

aktivity). Příklad - programy navštěvují dvě děti a otec, čili všichni dohromady zaplatí 750 Kč. Platí vždy 

nejstarší člen rodiny, čili v uvedeném příkladu částku zaplatí vedoucímu skupiny otec. Vedoucí skupiny odevzdá 

peníze Lence Špatné, která jednotlivé příspěvky eviduje a po jejich vybrání odevzdá faráři naší farnosti  

P. S. Sulowskému. Děkujeme za Váš příspěvek. 

     1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob a více 

300 550 750 900 1 000 

 

 
 
 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ 

 
Od roku 2012 probíhá pro snoubence šumperského děkanátu příprava na svátostné manželství, kterou 

vedou vyškolení lektoři. Příprava nesupluje kontakt snoubenců s oddávajícím, ale doplňuje ho nebo na něj 

navazuje. Doposud probíhala příprava dle potřeb snoubenců v rodinách lektorů. Nyní nabízíme přípravu 

snoubenců na farním středisku v Šumperku, a to 3x – 4x za rok. Aktuální nabídka přípravy snoubenců 

na manželství začne už v měsíci listopadu. Snoubencům nabízíme tato témata:  

 8. 11. – Sexualita a PPR – manželé Iva a Václav Sovadinovi 

 22. 11. – Problematika neplodnosti, náhradní rodinná péče, IVF – manželé Jaroslava a Karel Černí 

 6. 12., 13. 12. (třetí lekce po domluvě) – psychologie manželství (komunikace, rozdílné potřeby muže a 

ženy, řešení konfliktů, vztah k rodičům, manželský slib aj.) – manželé Hana a Kamil Heiserovi 

 

Lenka Špatná 

 
 

Chtěl bych nejprve moc poděkovat Centru pro rodinu a také všem přednášejícím, kteří už v minulých 

letech věnovali přípravě snoubenců spoustu hodin a námahy.  

Poněvadž snoubenců je hodně, není možné pokračovat v dosavadní formě individuální domluvy 

v domech přednášejících párů (i když mělo to také své dobré stránky).  Proto nově organizujeme cykly setkání 

na farním středisku v Šumperku - jeden ještě letos, další v příštím roce – určitě předtím, než začne „svatební 

sezóna“. V rámci přípravy na církevní sňatek jsou tato setkání povinná. Samozřejmě nenahrazují setkání s 

knězem, který přípravu vede ve své farnosti. Snoubenecké páry nemusí začínat od prvního setkání. Pokud to 

nestihnou od začátku, klidně mohou absolvovat část na podzim, zbytek v příštím roce. Hlavně je třeba svatbu 

plánovat hodně dopředu. Náhradou za náš děkanátní předmanželský kurz mohou být i kurzy organizované 

diecézním střediskem pro rodinu či mládežnickým centrem v Rajnochovicích nebo jinde. Rozhodně však všichni, 

kteří plánují svatbu, musí s touto přípravou počítat. Opravdu příprava na křesťanský sňatek není jen příprava 

potřebných dokumentů. Musí to být příprava nitra a čas zrání samotných manželů. Jsem přesvědčený, a dosavadní 

zkušenost to dokazuje, že to není čas ztracený. Mnozí snoubenci, i přes počáteční nevoli, pak říkali, že to bylo 

pro ně velmi obohacující. Svátost manželství je poklad, který vyžaduje dobrou přípravu. Než začne období 

svateb, je tu k tomu příležitost. Všichni budoucí snoubenci ať na to myslí už teď.  

P. Slawomir 
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MIMOŘÁDNÁ BISKUPSKÁ SYNODA O RODINĚ SKONČILA 

Mimořádná biskupská synoda o rodině skončila. Byla jen přípravou na řádné zasedání v příštím roce. 

Závěrečné texty, které ovšem o ničem nerozhodují (jsou jen příspěvkem k práci dalšího setkání biskupů) nejsou 

ještě v plném znění v češtině. Komentářů je mnoho a bude jich během roku určitě ještě víc. Stačí otevřít 

Katolický týdeník či jiná křesťanská média. My vám dnes přinášíme rozhovor s otcem arcibiskupem Janem, který 

připravil pro Vatikánský rozhlas P. Milan Glaser. Myslím si, že tento klidný pohled na synodu je velmi potřebný.  

Zároveň moc děkuji všem, kdo jste se za synodu modlili doma i v kostele a také rodinám, které 

připravily páteční adorace během synody. Pán Bůh zaplať.  

P. Slawomir 

„Na synodě to není jako v parlamentu...“  říká arcibiskup Jan Graubner 

 Otče arcibiskupe, reprezentujete tady v Římě olomouckou arcidiecézi a také Českou biskupskou konferenci 

na mimořádném zasedání synody o rodině. Jsme téměř v závěru zasedání – dnes se bude schvalovat 

poselství synodálních otců Božímu lidu, zítra závěrečná zpráva synody. Mohl byste nám přiblížit atmosféru 

jednání – od jeho prvního týdne až do dneška? 

Předně musím říci, že mne velmi mile zaujala atmosféra 

v předvečer zahájení synody, kdy byla na Svatopetrském 

náměstí modlitební vigilie za synodu, které jsme se 

už zúčastnili. Zaujalo mne, kolik lidí bylo přítomných 

a kolik lidí bylo v této modlitbě spojených. Vigilii 

organizovala Italská biskupská konference. Někdo tam 

prohlásil, že sedmdesát procent italských farností bylo 

v onu chvíli spojeno v modlitbě za ten samý cíl a účel. 

Říkal jsem si, že tato síla svědčí o tom, že v italských 

farnostech opravdu pulsuje život. Byla tam spousta 

rodinných organizací, hnutí a podobně, které mají svou 

síť, jinou než jsou farnosti. Bylo ale patrné, že se krásně 

doplňují.  

Myslím si, že toto je jedna z věcí, která nám chybí. Máme třeba v diecézích rodinná centra a všelijaké další 

služby, ale jsou to maličká zařízení. I když jsou to občanská sdružení, tak jsou v podstatě bez velké členské 

základny. Vždy je to malá skupina, která v nich pracuje. Uvědomuji si, že bychom tady měli trochu více 

zapracovat na tom, aby se vybudovala členská základna. Různé naše poradny a další služby, které jsou dobré 

a užitečné, budou mít se širší členskou základnou určitě větší vliv na společnost a možná i snadnější ekonomické 

řešení. Budou se moci společně podílet na věcech, na které my dnes nedosáhneme – například ovlivňování 

veřejného mínění ve prospěch rodiny, či ovlivňování určitých prorodinných zákonů. Vidím to jako důležitou věc, 

kde církev má své poslání, ale nemůže to dělat jen ústy biskupů. Tady je potřebné, aby se ukázalo to množství, 

které se bude umět zorganizovat. Toto se mi tedy honilo hlavou hned v předvečer synody… 

 

 Pokud jde o synodu samotnou, naše média se touto událostí nijak zvlášť nezaobírala, zato italská poměrně 

hodně. Člověk ale z toho měl dojem, jako by synodní aula byla jakousi arénou, kde se zápasí, kde se 

protivníci vzájemně snaží potřít. To ale asi není úplně přesný obrázek toho, co se tam dělo… 

Nejen že není přesný, ale vůbec je to o něčem jiném. I když biskupové samozřejmě přicházejí z nejrůznějších 

prostředí a každý má jiné podmínky, zaujalo mne, že byla vidět krásná srdce pastýřů, která chtějí být věrná Pánu a 

zároveň pulsují pro spásu duší. Mají otevřené oči pro problémy, kterými lidé docela konkrétně žijí. Samozřejmě 

každý do synodní auly vstupuje se svou zkušeností a svým pohledem, ale diskuse byla vždy velmi kultivovaná.  

Bylo vidět, že se přemýšlí a hledá také v modlitbě. V místě, kde jsme ubytovaní, míváme ráno společně mši 

svatou. Bylo vidět, že biskupové, kteří dělali hlavní celebranty, hned na začátku mši svatou motivovali tím, 

k čemu se scházíme, oč prosíme. Bylo vidět, jak vnášejí synodní jednání do modlitby a modlitba zase zpátky 
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ovlivňuje přemýšlení a onu starost. Rozhodně to není jako někde v politice nebo v parlamentu, kde se nějaké 

křídlo snaží protlačit něco proti jinému křídlu. Samozřejmě je tu různost zkušeností a názorů, ale vidím tady 

opravdovou touhu po společném hledání toho, co Bůh po nás chce. 

 

 Jaká byla přítomnost a účast Svatého otce na jednáních v synodální aule? 

Svatý otec byl na všech plenárních zasedáních, kromě středy, kdy měl generální audienci. Musím říci, 

že přicházel vždy pěšky a asi čtvrt hodiny předem. Stál v hale před synodní aulou anebo i aule, nahoře 

na schodišti (výtahem nejezdí, chodí po schodišti), a všude se bavil s biskupy jako jeden mezi nimi. Stejně tak 

když byla přestávka na kávu, byla příležitost se s ním setkat a hovořit. 

 

 Co byste řekl, že vám synoda dala? Jak napomohla nebo napomůže vaší pastorační službě? 

Samozřejmě dnes nevím, jaké budou výsledky po příští synodě, jaké plody se ukáží třeba v papežových 

rozhodnutích. Ale jak už jsem zmínil, myslím, že už dnes je mnoho věcí, které je u nás možné daleko více 

rozvíjet. Uvědomil jsem si to ze zkušeností jiných biskupů, ať už z toho, co se předneslo společně v aule, nebo 

při osobních rozhovorech. Na jednu stranu myslím, že se nemusíme stydět, že jsme opravdu i v oblasti pastorace 

rodiny udělali řadu dobrých věcí, ale vidím potřebu, aby se to ještě daleko více rozvinulo. Snad se obrazně dá říci, 

že máme některé dobré laboratorní zkušenosti a teď by bylo potřebné to „přenést do velkovýroby“ – i když 

samozřejmě jde o život, o milost, a ne o výrobu (směje se). 

Myslím si, že máme vše to, o čem se hovoří v některých zemích. Tedy nabídku různých formačních kurzů, 

setkávání a poradenských služeb. Existují ale většinou jen v diecézních městech, proto je potřebné, aby přišly 

ještě blíže k lidem. Vidím tu jako důležité, abychom vychovali a vypěstovali větší skupinu dobrovolných 

spolupracovníků, protože nemůžeme budovat velké úřady. Pomocí dobrovolných spolupracovníků bychom měli 

více dosáhnout k těm, kteří potřebují naši službu. Druhá věc je větší aktivita rodin samotných. Často něco 

nabízíme pro rodiny, ale já myslím, že je třeba více podtrhnout aktivitu rodin samotných – rodin, které žijí 

společně, které se snaží dělat něco nejen pro sebe navzájem, ale i pro ty, kteří jsou kolem nich. Určitě bychom 

měli více akcentovat službu kněží při návštěvě rodin ve farnostech. Vidím, že by bylo dobré, aby kněží byli blíže 

rodinám, ale nesmí to všechno viset na kněžích. Důležitá bude aktivita vycházející z rodin. Doufám, že se nám tu 

podaří udělat nějaký krůček dopředu. 

P. Milan Glaser, SI. 

 
 

Centrum pro rodinu, o. s. ve spolupráci s městem Šumperk, DK Šumperk, Šumperským 

dětským sborem, Římskokatolickou farností Šumperk a sborem ČCE v Šumperku 

 

pořádají: 

 

XVI. ADVENTNÍ KONCERTY 2014 v ŠUMPERKU 
 

I.  1. neděle adventní - 30. 11. 2014, 16:00 – evangelický kostel 

Avonotaj a jeho hosté 

 

II.    2. neděle adventní - 7. 12. 2014, 16:00 – klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 

Brixiho akademický soubor Praha 

  

III.    3. neděle adventní - 14. 12. 2014, 16:00 – kostel svatého Jana Křtitele 

Dómský komorní sbor Brno 

 

IV.    pondělí třetího adventního týdne - 15. 12. 2012, 17:00 – Náměstí Míru 

Tradiční zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru 
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ADOPTOVANÉ DÍTĚ ŠUMPERSKÉ FARNOSTI 
 

Chtěli bychom informovat čtenáře časopisu o chlapci z Haiti, kterého si 

v dubnu 2010 šumperská farnost adoptovala. 

Původní námi adoptovaný chlapec se jmenoval Wooldenson Thelusma a 

navštěvoval školu v Emmaus Saint Joseph v Gonaives na Haiti. Protože chlapec 

do školy přestal docházet, byl vyřazen koncem roku 2013 z adopčního programu. 

Možná, že některé překvapí fakt, že chlapec školu, na kterou mu někdo jiný 

přispívá, jen tak opustí. Je však nutné si uvědomit, že děti navštěvující školu 

v Gonaives to opravdu nemají lehké. Kvůli velké vzdálenosti školy do domova 

většinou nebydlí se svojí rodinou a žijí u vzdálených příbuzných či známých, kde 

pracují za nocleh a stravu a odtud docházejí do školy. Stává se však často, že děti 

přestanou do školy chodit, protože odjedou zpátky ke své rodině na venkov nebo 

jsou posláni k jiným příbuzným. Koordinátoři projektu Adopce na dálku pak 

nejsou schopni sledovat jejich další osud a nemohou takové děti podporovat. 

Z tohoto důvodu na začátku roku 2014 byl naší farnosti nabídnut k adopci další 

chlapec - Sébastien Emilien - navštěvující rovněž školu v Gonaives. Od září roku 

2014 děti z Gonaives začaly chodit do nově postavené školy. Stávající škola totiž 

stála v centru města v zátopové oblasti, proto byla přestěhována mimo centrum. 

Nová škola  dává výborné podmínky pro studium, bohužel se změnou místa školy 

vyvstaly určité komplikace. Kristýna Lungová, koordinátorka projektů na Haiti, 

která se nedávno vrátila z pracovního pobytu na Haiti, nám nastalou situaci 

popsala takto: 

„Škola dříve byla v centru města, a tak děti do této školy chodily 

z nejrůznějších koutů města (město má cca 300 tisíc obyvatel). Tím, že se škola přestěhovala na druhý konec 

města, děti z jiného konce města začaly mít školu velmi daleko. Ve městě nefunguje žádná veřejná doprava, pokud 

se tedy děti do školy chtěly dostat, musely vycházet v 5hodin ráno, aby v 8 hodin již byly ve škole. Do školy 

docházely unavené. Cesta ze školy domů se v podvečerních hodinách pro ně stávala nebezpečnou, protože se 

pomalu stmívalo. Tuto situaci bylo nutné řešit, což byl i  jeden z důvodů, proč jsem na Haiti jela. Se sestřičkami, 

které školu spravují, jsme udělaly následující rozhodnutí. Dětem, které neúměrně dlouho chodily do školy, jsme 

zajistily docházku do bližší školy a účast v jiném programu, kde jim bude placeno školné tak, aby mohly ve školní 

docházce pokračovat. Pro začátek tohoto školního roku jsme dětem zařídily školní uniformy i pomůcky tak, aby 

jejich přestup do školy byl naprosto bezproblémový. Bohužel Vám musím oznámit, že jedním z dětí, které takto 

muselo změnit školu, byl i Váš nový chlapec. Moc mě to mrzí, zvláště proto, že jsem Vám ho přidělila nedávno. 

Dříve jsem to nevěděla, teprve začátkem školního roku se ukázalo, které děti mají školu daleko. Možná to teď 

vypadá velmi nedůvěryhodně a máte plné právo se na nás zlobit. Chci k Vám být upřímná a sdělit věci tak, jak 

jsou v reálu. Samozřejmě pokud Váš zájem o adopci bude pokračovat, s velkou radostí Vám přidělím dítě, které 

do školy chodí a se kterým jsem se i osobně setkala.“ 

Tolik na vysvětlenou k informaci, že naší farnosti bylo přiděleno od října 2014 nové dítě - opět chlapec - 

Lowenson Lucas. Chlapec žije se svými rodiči v malé vesnici Baie de Henne, která se nachází v nejchudším 

regionu na Haiti. Chtěl by se stát teologem. Lowenson, jak vyplývá z informací, které o něm máme, je tichý a 

potivý chlapec, který do školy chodí pravidelně a ve vyučování je vždy pozorný. Jeho oblíbený předmět je 

náboženství 

Zásluhou našich benefičních akcí má chlapec adopční příspěvek na školní rok 2014/2015 zaplacený. Za 

předprázdninový benefiční prodej jsme vybrali 6 030,- Kč, za zářijové džemování 3 472,- Kč. Vybrané peníze 

bohatě stačily na pokrytí ročního příspěvku na dítě, který činí 6 500,-. Zbylá částka je uložena na účtu farnosti 

a bude použita na adopční příspěvek příští rok. Moc děkujeme všem, kteří se do benefice zapojili buď jako 

organizátoři, nebo jako prodávající či jako kupující. 

Lenka Špatná  
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2014 

 
Charita Šumperk uspořádala 28. 9. 2014 ke dni 

charity Potravinovou sbírku na pomoc lidem v okamžité 

nouzi. V rámci této sbírky bylo shromážděno množství 

základních potravin (cukr, mouka, rýže, …) a také 

základní hygienické potřeby (především dětské pleny). 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať 

Jak pomohla sbírka z roku 2014?  

Celkem byly potraviny a materiální pomoc 

rozděleny na základě sociálního šetření mezi 47 žadatelů. 

Výjimečně se jednalo o jednotlivce, obvykle to byly 

matky s dětmi. 

Pomoc byla poskytnuta například: 

 Matce se čtyřmi dětmi žijící v azylovém domě. Otec neplatí výživné, příjem rodiny je 7 181,- Kč. 

 Matce se 17 denním miminkem bez příjmů – čeká na vyřízení dávek. 

 Matce se dvěma dětmi, která utekla od druha. Bez vlastních příjmů. 

Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk 

 

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU 

Říjnové nedělní poledne zastihne malou skupinku šumperských 

farníků, jak stoupá podzimním dnem k Mohyle, která se tyčí nad malínskými 

mezemi.  Marně vzpomínám, kdy jsem tu byl naposled. Rok, dva, tři?…se 

skauty, nebo ještě s rodinkou? Dívám se s nostalgií na obec, kde jsem prožil 

tolik pěkného… Zlaté listí bříz poletuje a zdobí zem podzimními barvami. 

Prožívám radost z té nádhery kolem, z Boží blízkosti, z blízkosti přátel… 

Zámeckou cestou se dostáváme na skály k  hradu Burgstein. Nakukuji občas 

zvědavě Tomovi, který často fotí, přes rameno. Vidím tak desítky 

nádherných detailů, kterých bych si ani nevšiml… Šlapeme dál, skály střídá 

ponuré koryto potoka s černými skalami a štolou. Smekám před těmi, kdo 

tyto prostory dokázali vytesávat primitivními nástroji… Lesními pěšinami 

stoupáme na Kamenec. S Eliškou, netradičně bez řádového roucha, dáváme 

rozhovor o věcech pozemských i nadpozemských… odpovídá na otázky 

s otevřeností sobě vlastní a cesta rychle utíká… Vracíme se zpět obtěžkáni nejen zážitky, ale i houbami, které 

navzdory pokročilému podzimu rostou jako v sezóně… Díky, Pane, za dnešní odpoledne i lidi, s kterými jsem 

ho mohl prožít… 

Cíl příští výpravy bude zveřejněn v prosincovém čísle Tam – Tamu. 

Jiří Novák 

 

Lepšího průvodce okolím Malína, než je Jirka Novák, si nedovedu představit – poutavě povídá o historii 

Malína, o hradu, který lze spíš tušit než vidět, vede nás po Zámecké cestě (dodnes široké a pohodlné)  

i po pěšinkách, kudy většinou chodí jen lesní zvěř. A když se pěšinka ztratí, tak nás s jistotou vede k nejbližší 

cestě. Počasí bylo správně podzimní, až dušičkové – barevné listy, padající mlha a venku skoro nikdo. 

Jen škoda, že náš časopis je uvnitř černobílý – skoro vše, co jsem ten den vyfotil, vynikne jen v barvě. 

Už teď se těším na příští výpravu. 

Tomáš Havlíček   
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KLÁRA 
(* 16. červenec 1194 – † 11. srpen 1253, Assisi, Itálie) 

 

 
Svatá Klára byla významná italská řeholnice, zakladatelka řádu 

chudých paní od sv. Damiána v Assisi (damianitky), později 

nazvaných podle ní klarisky. Je uctívána jako první světice velmi 

přísného kontemplativního řádu. Dvakrát zachránila Assisi 

před nájezdy saracénů. Posledních 30 let života byla vážně 

nemocná, převážně upoutaná na lůžko. Již v r. 1255 byla 

papežem Alexandrem IV. prohlášena za svatou. Její svátek se 

podle liturgického kalendáře slaví 11. srpna. V ikonografii bývá 

Klára zobrazována jako řeholnice s monstrancí, křížem, 

kalichem, opatskou berlou nebo lilií. Je patronkou těch, 

kdo užívají televizi a v ní pracují, je vzývána jako ochránkyně lidí 

majících problémy se zrakem a při horečkách, je patronkou 

Assisi, klarisek, pradlen, pozlacovačů, výšivkářek, sklenářů 

a malířů skla, ale i těch, kdo hledají hlubší vztah k eucharistii. 

 

 

Klára (latinsky „jasná, světlá“), vlastním jménem Chiara Offreducio di Favarone, se narodila v Assisi 

jako nejstarší ze tří dcer rytíře Favorina Scifi a jeho manželky, šlechtičny Ortolany. Matka Ortolana byla velmi 

zbožná žena, vykonala poutě do Říma, Santiaga di Compostella i do Palestiny; své starší dcery Kláru a Anežku 

brávala s sebou. Některé prameny uvádí, že otec této rodiny velmi brzy zemřel a starost o zabezpečení Kláry 

připadla jejímu strýci, který měl snahu provdat ji do bohaté rodiny. Jiní uvádí otce jako odpůrce později Klárou 

zvoleného řeholního povolání. Prý o vstupu do kláštera uvažovala již od r. 1206, tedy od svých dvanácti let, 

kdy velkou diskusi mezi lidem v Assisi vyvolalo rozhodnutí Františka, syna bohatého obchodníka se suknem, 

pro službu Bohu v chudobě. O šest let později se Klára rozhodla ho následovat. 

Klářin strýc, hrabě Monaldo Scifi, měl v úmyslu Kláru v osmnácti letech provdat za císařského 

důstojníka, hraběte Rogera. Krátce před zasnoubením, v březnu 1212, proto Klára za doprovodu přítelkyně 

uprchla tajně z domu. Jejím cílem byl kostelík Porcinkule. V něm, u oltáře Panny Marie, si dala od sv. Františka 

ostříhat vlasy, přijala hrubý řeholní hábit a složila slib chudoby, čistoty a poslušnosti, kterým se zasvětila Bohu. 

Poté odešla do nejbližšího kláštera benediktinek v Bastii. Strýc s dalšími příbuznými ji však vypátrali a za pomoci 

ozbrojeného doprovodu ji přišli odvést. Klára před nimi vběhla do kostela a držíc se oltáře stáhla závoj, aby 

všichni viděli ostříhání - znak zasvěcení. Prý se jí jako první zastal snoubenec a všichni pak ustoupili. 

Klára byla silně ovlivněna osobností sv. Františka. Když František získal v Assisi opuštěný chrám sv. 

Damiána a s ním sousedící dům, shromáždil v něm komunitu žen nově vznikající kolem Kláry. Odtud jejich první 

název "Chudé uzavřené dámy sv. Damiána" (damianitky). Řeholní pravidla podobná františkánské řeholi menších 

bratří obdržely přímo od Františka. Klára je jen upravila a doplnila. Hodnostáři, kterým byla předložena 

k schválení, se tak tvrdého života v chudobě prý zhrozili. Klára však trvala na absolutní chudobě a o potvrzení 

jejího privilegia žádala papeže. Jednalo se o právo nejen nic nevlastnit osobně, ale ani nepřijímat nic 

do vlastnictví komunity. Předpokládá se, že první papežský souhlas udělil Inocenc III., pak v září 1228 Řehoř IX. 

a při návštěvě Assisi dva dny před smrtí Kláry je ještě znovu potvrdil Inocenc IV. 

První představenou této komunity byla zvolena Klára. Do kláštera ji následovaly také mladší sestry 

Anežka a Beatrice a později i jejich matka Ortolana. Anežka z Assisi byla svatořečena v r. 1753; její svátek 

slavíme 16. listopadu. 

Klára se svými duchovními dcerami vedla asketický život. Vedle častých postů nosila pod šaty hrubý 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Assisi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Assisi
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv._Dami%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sv._Dami%C3%A1n&action=edit&redlink=1
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kající oděv a spala na holé zemi, což jí prý František zakazoval. Klára k němu měla vztah dětinské oddanosti a se 

svými sestrami podporovala celé společenství menších bratří modlitbami a úsilím o křesťanskou obnovu 

tehdejšího života ve světě. 

František a Klára sehráli v církevních i obecných dějinách Západu podobně významnou úlohu, jako 

o sedm století dřív Scholastika a Benedikt, první zakladatelé řádu s mužskou a ženskou větví. Oproti 

zakladatelům benediktinského řádu to však měli mnohem obtížnější: nebyli pokrevní sourozenci, jejich doba 

hleděla na možnost spolupráce mezi mužem a ženou s nedůvěrou a „podvojné kláštery“ (po jedné straně kostela 

mužský a po druhé straně ženský konvent), které běžně existovaly od sedmého do desátého století, v době 

Františka a Kláry již nefungovaly. Klára a František navázali i na tradici hlubokého duchovního přátelství, které 

před nimi i po nich prožívali mnozí jiní světci a světice církevních dějin. Papež Benedikt XVI. o tom říká: 

„Zejména na počátku její řeholní zkušenosti byl František nejen Klářiným učitelem, jehož ponaučení zachovávala, 

ale také přítelem a bratrem. Přátelství mezi těmito dvěma svatými má jeden velmi krásný a významný aspekt: 

setkají-li se totiž dvě čisté duše zapálené toutéž láskou k Bohu, čerpají ze svého přátelství nejmocnější pohnutku 

na cestě k dokonalosti.“ 

V uvedeném citátu se ovšem za slovy „zejména na počátku“ skrývá skutečnost, že již zmíněné dobově 

podmíněné obtíže posléze spolupráci mezi Klárou a Františkem fakticky znemožnily. Po krátkém období, 

kdy bratři a sestry pracovali společně tak, jak bývalo dříve zvykem v podvojných klášterech, biskup ze strachu 

před skandálem zakázal bratrům sestry navštěvovat nebo jim pomáhat. Klára znovu spatřila Františka teprve 

při jeho pohřbu, když smuteční průvod projížděl okolo jejich kláštera do Assisi. 

Svatý František zemřel dne 3. října 1226. V září téhož roku (tj. těsně před svou smrtí) složil Píseň 

k povzbuzení svaté Kláry a jejích sester, ve které sestry vyzval, aby v pokoji snášely všechna životní trápení, 

„neboť každá bude královnou v nebi korunovanou s Pannou Marií“. Současně poslal umírající František Kláře 

pro útěchu své požehnání a také jí dal rozhřešení od každé nedostatečnosti, kdyby snad nějakou měla, pokud jde 

o jeho příkazy a vůli a také o přikázání a vůli Syna Božího. 

V jedné oblasti došlo mezi Klárou a Františkem k neshodě, která ilustruje rozdíl ve spiritualitě 

středověkých světců a světic. Jednalo se o oblast askeze. Zatímco František vnímal odříkání jako věc potřebnou 

k získání duchovní svobody a zkrocení těla, které nazýval „bratrem oslem“, Klářina askeze může na pozorovatele 

zvenčí působit dojmem samoúčelného sebetrýznění. Klára totiž v prvních letech svého pobytu v San Damianu 

střídala dny postu se dny, kdy se vůbec nedotkla jídla, tj. po absolutním hladovění si vždy dopřála (slovy svého 

životopisce) „svátek, kdy byla voda a chléb“. Krajní odříkání v jídle pro ni bylo natolik důležité, že neposlechla 

ani svatého Františka, když se ji pokoušel přimět ke zmírnění jejích postů. Význam hladovění pro řeholní identitu 

svaté Kláry bývá dokonce srovnáván s významem chudoby pro řeholní identitu Františkovu. Pro Kláru jídlo 

znamenalo totéž, co oblečení a peníze pro Františka: základní symbol oběti a služby. 

Není divu, že Klára touto tak dlouho dodržovanou přísností strávila své síly a oslabila tělesnou zdatnost. 

Od svých 30 let už byla na celý zbytek života upoutána na lůžko a nemohla ani navštěvovat mši v kostele 

sv. Františka; jednou o Vánocích nicméně ve své cele mysteriózně slyšela chrámový zpěv a hudbu varhan a 

dokonce měla vidění Pánových jesliček, což jí roku 1958 vyneslo poněkud bizarní titul patronky televize. 

Klára byla omilostněna mnohými duchovními dary a vynikala moudrostí, pro kterou se k ní o radu 

obracel nejen František, ale i papež Inocenc IV. Klářino učení a věhlas se postupně šířily za hranice Itálie. Mezi 

těmi, kdo si dopisovateli s Klárou, byla i princezna Anežka Česká, která se rozhodla následovat její příklad. Svatá 

Anežka Česká patřila k prvním následovnicím, které podle jejího vzoru v celé Evropě zakládaly kláštery. Spolu se 

svým bratrem, králem Václavem I., založila v Praze na Starém Městě klášter Na Františku, do kterého brzy sama 

vstoupila. Pražský komplex kláštera klarisek, františkánů a špitál se začal nazývat České Assisi. 

Klára poslala Anežce čtyři listy, nejstarší z dopisů je datován r. 1235. Zajímavé místo ve třetím listu 

představuje pasáž, v níž zkušenostmi poučená Klára vyzývá Anežku, aby ve vztahu k jídlu nepostupovala podle 

jejího vlastního někdejšího příkladu drastické askeze: „…poněvadž ani tělo naše není ze železa, ani pevnost naše 

není z kamene, ba spíše jsme slabí, nakloněni ke každé slabosti tělesné, prosím a v Pánu žádám, abys, nejdražší, 

moudře a opatrně upustila od jakési bezohledné a nemožné strohosti v postu, již jsi, jak jsem se o tom dověděla, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ane%C5%BEka_%C4%8Cesk%C3%A1
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začala, abys živá oslavovala Pána, abys obětovala Pánu svou poslušnost rozumnou a oběť svou, vždy solí 

kořeněnou.“ 

Spiritualita svaté Kláry je shrnuta v jejím čtvrtém listě svaté Anežce České. Klára používá obraz zrcadla, 

který byl ve středověku velmi rozšířen, přestože skutečná zrcadla v klášterech nebyla. Klára zve svou přítelkyni 

z Prahy, aby hleděla do zrcadla dokonalosti všech ctností, kterým je samotný Pán. Napsala: „On je odlesk věčné 

slávy, záře věčného světla a zrcadlo bez poskvrny. Do tohoto zrcadla se každý den dívej, královno, snoubenko 

Ježíše Krista, a v něm svou tvář neustále pozoruj, abys tak sebe celou, zevně i uvnitř, ozdobila pestrými šaty, abys 

byla ozdobena oděvem a květy všech ctností, jak to přísluší dceři a nejdražší snoubence nejvyššího Krále. 

Zrcadlo, zavěšené na dřevě 

kříže – do toho se dívej!“ 

Klára byla od konce 

roku 1224 těžce nemocná, 

a přestože téměř neopouštěla 

lůžko, s velkou obětí a 

věrností plnila řeholní 

závazky a všechny úkoly 

představené. Byla příkladem 

víry a lásky. V utrpení 

vynikala trpělivostí a říkala: 

„Jak by si mohl člověk 

naříkat, když hledí na 

ukřižovaného Ježíše zalitého 

krví!“ 

V Klářině době bylo 

přijímání Krista ve svátosti 

oltářní výjimečnou událostí, 

ke které i řeholníci a řeholnice přistupovali jen několikrát do roka. O to intenzivněji se však na ně připravovali 

duchovním přijímáním, při kterém se s Ježíšem setkávali při rozjímání před eucharistií. Klářin každodenní život 

byl utvářen především touto eucharistickou adorací. Její víra ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii byla tak 

obrovská, že došlo ke dvěma divům. V r. 1243, za bojů císaře Bedřicha II. proti papeži, mohamedáni spojeni 

s Bedřichem oblehli Assisi a přiblížili se až ke klášteru. Klára, přes svoji nemoc, za pomoci sester došla do brány 

s Nejsvětější svátostí v monstranci. Modlíc se vroucně, pozvedla monstranci se znamením eucharistie a saracéni 

se dali na ústup. Později ochránila Assisi ještě jednou před ozbrojenci císařského vojevůdce Aversy. 

Když po 29 letech nemoci umírala, zmínila před sestrami i to, že trpět z lásky k Ježíši Kristu bylo pro ni 

útěchou. Krátce před smrtí přijala apoštolské požehnání od Inocence IV., který si povzdechl: „Kéž by mi dal Bůh, 

abych v hodině smrti potřeboval požehnání tak málo jako Klára!“ Papež byl pak i mezi těmi, kteří šli za její 

rakví. Klára byla již po dvou letech, v r. 1255, papežem Alexandrem IV. prohlášena za svatou. V r. 1263 změnil 

papež Urban IV. na její počest název řádu na řád sv. Kláry, zkráceně klarisky. 

Svatá Klára zemřela dne 11. srpna 1253. Tři někdejší druhové svatého Františka, bratři Juniper, Angelo a 

Lev, kteří byli svědky jejího odchodu na věčnost, zaslechli, jak sama pro sebe říká: „Jdi v pokoji, neboť jsi šla po 

správné cestě. Jdi beze strachu, neboť ten, který tě stvořil, tě také posvětil, vždy tě ochraňoval a miluje tě jako 

matka. Buď požehnaný, ó Bože, za to, že jsi mě stvořil.“ 

Svatá Klára byla nejdříve pochována v Assisi po boku sv. Františka v kostele sv. Jiří. Bazilika sv. Kláry 

byla při klášteře klarisek v Assisi dostavěna roku 1260; 3. října téhož roku do ní byly přeneseny Klářiny ostatky 

a uloženy před hlavní oltář. V roce 1849 bylo zjištěno, že její tělo nepodlehlo rozkladu. Po 600 letech, roku 1872, 

byly Klářiny ostatky přemístěny do nové schránky a přeneseny do nově vybudované krypty téže baziliky, 

kde zůstávají dodnes. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ji%C5%99%C3%AD
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POŽEHNÁNÍ SV. KLÁRY,  

které složila pro své spolusestry a které klarisky dodnes s velkou zbožností opatrují. Někdy je též 

označováno jako závěť svaté Kláry: 

„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, ať vám Pán žehná a ať vás chrání; ať vám ukáže svou tvář 

a smiluje se nad vámi. Ať k vám obrátí svou tvář a obdaří vás pokojem, mé sestry a dcery, i všechny ostatní, 

které přijdou a zůstanou v našem společenství, i další, jak přítomné, tak budoucí, které vytrvají až do konce 

ve všech ostatních klášterech chudých paní. 

Já, Klára, služebnice Kristova, sazenička našeho přeblaženého otce, svatého Františka, sestra a matka 

vaše i ostatních chudých sester, i když nehodná, prosím našeho Pána Ježíše Krista pro jeho milosrdenství a 

na přímluvu jeho přesvaté rodičky, svaté Marie, blaženého archanděla Michaela i všech svatých andělů Božích, 

blaženého Františka, našeho otce, i všech světců a světic, aby sám nebeský Otec vám dal a potvrdil toto své 

nejsvětější požehnání na nebi i na zemi: na zemi tím, že vás rozmnoží v milosti a ve svých ctnostech mezi svými 

služebníky a služebnicemi ve své církvi bojující; na nebi pak tím, že vás ve své církvi vítězné oslaví a pozvedne 

mezi své světce a světice. Žehnám vám za svého života i po své smrti, jak jen mohu a víc než mohu, všemi 

požehnáními, jimiž Otec milosrdenství požehnal a požehná [svým] synům a dcerám na nebi i na zemi a [kterými] 

duchovní otec a matka požehnali a požehnají svým duchovním synům a dcerám. Amen. 

Buďte vždy milovnicemi Boha, svých duší a všech svých sester; a vždy horlivě zachovávejte, co jste Pánu 

slíbily. Pán ať je vždy s vámi a vy ať jste stejně tak vždy s ním. Amen.“ 

 

PÍSEŇ K POVZBUZENÍ SV. KLÁRY  

A JEJÍCH SESTER OD SV. FRANTIŠKA 

Slyšte, chudičké, Pánem povolané, 
které jste se shromáždily z různých míst a krajin: 
žijte vždycky v pravdě,  
abyste zemřely v poslušnosti. 
Nehleďte na život venku,  
neboť ten z Ducha je lepší. 
S velkou láskou vás prosím, 
abyste s rozvahou užívaly almužen, 
které vám Pán dává. 
Ty, které jsou sužovány nemocí, 
i ostatní, které se pro ně namáhají,  
všechny to snášejte v pokoji, 
vždyť draze prodáte tuto námahu, 
neboť každá bude královnou v nebi korunovanou  
s Pannou Marií. 
 

Anička Rozsívalová 
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DĚTI SI UŽÍVAJÍ NOVÝCH ZÁŽITKŮ S DOBROVOLNÍKY 

Dětské centrum Pavučinka, o. p. s., zahájilo loni v září historicky první spolupráci s dobrovolnickou 

činností. Akreditovaní dobrovolníci Maltézské pomoci, o. p. s., centra v Šumperku, si pro děti z dětského domova 

připravili program na celý rok. Užili jsme si společného 

plavání, tancování, cestování vláčkem, kina a v létě 

oblíbeného fotbálku. Často jsme opékali, jezdili na koni 

a zpívali si u kytary. 

Naší činnost podpořilo město Šumperk finanční 

záštitou v rámci grantového projektu „Prázdninové 

výlety s dětmi“. Původním záměrem bylo využít 

minibusu, děti nás ovšem překvapily svou nesmírnou 

oblibou cestování „vláčkem“. Také díky tomu se 

nakonec z plánovaných dvou výletů uskutečnily hned 

čtyři. 

Cestovatelskou sérii zahájil výlet do Loučné 

nad Desnou – nejvíce se nám líbilo hraní si s pramínkem 

vody na dětském hřišti a vodník u rybníčka, zmrzlina 

byla super. 

Soutěžení v Bobrovníku – s dětmi jsme se zúčastnili sportovního dětského dne v Bobrovníku u Lipové 

Lázně, kde se naši šampióni utkali s ostatními dětmi z dětských domovů. „Závod byl super,“ říká šestiletý 

Nikolas. 

Lesní bar v Horní Lipové – v lesním baru v Rychlebských horách, který je umístěn v krásné přírodě 

Jeseníků, děti nejvíce ocenily opečené špekáčky. „Mně chutnal víc rohlík,“ doplňuje svůj zážitek malá Vaneska. 

„Já se hrozně bála strašáků,“ říká Terezka, když viděla dřevěné šiškožrouty. 

Zoo Olomouc – v olomoucké ZOO děti zaujal výběh s kozami a beránky, se kterými si mohli malí 

návštěvníci bez obav hrát. „A netopýry, byla tam veliká tma,“ říká malá Maruška, která z nich strach neměla. 

„A šli jsme na rozhlednu a došel jsem na ni jako první!“ chlubí se nám Nikolas. 

„V uplynulém roce se toho pro děti podařilo udělat opravdu hodně a děti měly dost příležitostí ukázat své 

nadšení, když se k nám z výletu vrátily, byly skoro k nezastavení.“ odpovídá na náš dotaz zaměstnankyně dětského 

centra.  

Dobrovolnictví s dětmi napomáhá přirozenou cestou 

zařazení dětí do naší společnosti, je to krásný příklad mezilidské 

solidarity a nezištného daru toho nejcennějšího v naší hektické 

době. Jde o náš ČAS, v lásce strávený s bezvadnými dětmi, kteří 

mají stejné právo na radost jako ty, které vyrůstají se svými rodiči. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali zejména městu 

Šumperku, farnímu středisku římskokatolické farnosti v Šumperku, 

Welly relax centru, Kulturnímu domu Šumperk, ZOO Olomouc, 

paní Dubovské a všem, kdo fandí našim projektům. 

Nejcennější věci světa nejdou zakoupit. Radost dětí k nim 

bezesporu patří. 

 

Koordinátorka centra Maltézské pomoci, o. p. s..,  

Bc. Aneta Svozilová ve spolupráci s dobrovolníky 
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KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V PUSTÝCH ŽIBŘIDOVICÍCH 
 

Pusté Žibřidovice jsou dnes malá podhorská víska 

ležící na silnici z Velkých Losin do Jindřichova 

u Šumperka, ale v minulosti to bývala téměř tisícová 

obec s bohatým společenským životem. Svědkem těchto 

časů je půvabný barokní kostel sv. Maří Magdalény. 

Tato stavba byla postavena na místě starší modlitebny 

v době rozkvětu velkolosinského panství za Jany 

Ludvíka ze Žerotína LP 1735. Podobnost s domem Páně 

v Kopřivné není náhodná, protože obě stavby navrhl 

žerotínský stavitel Gottfried Weisser. O sedm let později 

byla při kostele zřízena lokálie (kaplanství), avšak až do 

roku 1784 byly přifařeny právě do Kopřivné. Budova 

někdejší fary, stojící za kostelem, má klasicistní podobu. 

Od roku 1861 se začíná někdejší žibřidovický mlýn měnit v papírnu, jejíž okolí se stane základem pro 

nové centrum oblasti. Tento jev urychluje odsun původního německého obyvatelstva po II. světové válce, 

kdy byly dříve vzkvétající obce Habartice, Nové Losiny a Pusté Žibřidovice postupně sloučeny do střediskové 

obce Jindřichov u Šumperka.  

Noví osadníci si ještě nemohli vytvořit 

osobní vztah k tomuto kraji a už nastupuje 

komunistický režim, který se snaží i poslední 

pojítko s minulostí, jímž je katolická církev, 

přetrhnout. Za zmínku stojí působení salesiána 

P. Petra Barana, jenž zde působil na přelomu 

60. a 70. let 20. století. Za jeho působení se 

generálně opravily kostely v Žibřidovicích 

i Nových Losinách, tajně vedl oddíl Skauta a 

získal srdce nejednoho z místních. Zato však 

byl nepohodlný režimu a ve vykonstruovaném 

procesu byl zbaven státního souhlasu 

pro kněžskou službu a nějaký čas vězněn. 

Po roce 1989 se podílí na budování 

salesiánského oratoria v Brně-Žabovřeskách.  

Samotné vybavení kostela je barokní či barokizující. Interiéru vévodí oltářní obraz sv. Máří Magdalény 

signovaný malířem Antoniem Austem, ale existují dohady, že se jedná o přemalbu díla „nejpilnějšího 

barokního malíře českých zemí“ Ignáce Viktorína Raaba. Za povšimnutí stojí i varhany, práce dílny samouka a 

rodáka Franze Kolba ze sousedního Pekařova. Zajímavostí jsou boční dříve rozkládací oltáříky, jež se 

používaly při procesí obcí na svátek Božího těla. 

Dnes jsou Pusté Žibřidovice duchovně spravovány z Hanušovic a mše svatá je zde sloužena ve čtvrtek 

odpoledne a v neděli v 9 hodin. Pravidelná pouť ke sv. Maří Magdaleně bývá v neděli nejblíže k jejímu svátku 

(22. červenec).  

Josef Faltičko 

 

Farníci z Pustých Žibřidovic děkuji P. Františku Janíčkovi, P. Petrovi Dolákovi  

a panu Janu Kozákovi z Horních Hanušovic za nové mříže v kostele. 
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

 
Milí čtenáři, 

na začátku měsíce října, který je v církvi zvlášť zasvěcený modlitbě 

růžence, mě v jednom knihkupectví zaujala kniha od Immaculée Ilibagizy 

(autorky knih Přežila jsem, Odpustila jsem, Panna Maria Kibežská 

a Chlapec, který se setkal s Ježíšem) s názvem Růženec mi zachránil 

život. Tu knihu jsem si koupil, že si ji během října přečtu. Moc se mi líbila, 

a tak bych ji chtěl doporučit také vám. 

Immaculée Ilibagiza se narodila ve Rwandě a studovala 

na Rwandské národní univerzitě. Genocida v roce 1994 ji připravila 

o většinu rodiny. V této knize se s námi svěžím, prostým i vtipným způsobem 

dělí o své osobní zkušenosti s celoživotním objevováním moci a krásy 

růžence: o své seznamování s ním ve vlastní rodině, která se růženec 

pravidelně společně modlila, o studium růžence při přípravě na biřmování 

či o jeho každodenní modlitbu během tří měsíců skrývání před zabijáky. 

Věří, že tato prastará modlitba ji v době, kdy bylo zavražděno přes milion 

nevinných lidí, zachránila před 

smrtí. I dnes, dvacet let po těchto událostech, se Immaculée modlí 

denně růženec, který ji bohatě odměňuje: posiluje její víru a 

naplňuje ji štěstím. Ukazuje, jak může každého obohatit objevování 

tajemství modlitby, která jí skutečně zachránila život. 

Takto byla kniha sama představena a já mohu jen potvrdit, že 

je jednak silným osobním svědectvím o kráse, významu a síle 

růžence a je zde i spousta praktických věcí týkajících se této 

modlitby. Je rozdělená na několik částí. První část je osobním 

svědectvím autorky, jak se od dětství utvářel její vztah k růženci. 

Další části pak tvoří její rozjímání nad jednotlivými tajemstvími. 

Myslím, že nás tato kniha může povzbudit jak ve víře, tak také 

ve vztahu k růženci, a může nám pomoci objevit, jakým pokladem a 

lékem tato modlitba je. Objevit pravdivost slov, která o růženci řekl 

papež Lev XIII.: „Růženec je nejskvělejší formou modlitby... Je 

lékem na všechny naše hříchy a zdrojem všech milostí.“ 

P. Petr Káňa 
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Moc zdravím všechny čtenáře!  

Rád bych vám nejprve napsal 

o výročí, které bude slaveno na několika 

místech diecéze a pak v katedrále. 

Před sto lety, 13. 11. 1914, se narodil Mons. Leopold Dýmal, významná postava olomoucké arcidiecéze. 

Poněvadž v letech 1958 – 1960 byl také kaplanem v Šumperku, připojíme se k oslavám. Součástí oslav 

jsou totiž mše svaté za P. Dýmala ve všech místech v arcidiecézi, kde působil. U nás v Šumperku bude 

mše svatá obětovaná za něj v pondělí 10. listopadu v 8.30 hod. Kdo byl P. Dýmal? Pamatujete si na něj 

někteří? Přečtěte si, co o něm napsal otec arcibiskup Jan ve své knize Kněžské osobnosti.  

 

Mons. Leopold Dýmal (1914-1995) 

Po smrti biskupa Josefa Vrany na podzim roku 1987 

byla Arcidiecéze olomoucká téměř dva roky bez vedení, 

neměla žádného administrátora. Na kurii sice úřadoval prelát 

Dr. František Vymětal, ale neměl žádnou církevní pravomoc. 

Řím dokonce udělil všem správcům farností právo 

dispenzovat od překážek manželství, ale na kurii to právo 

neměl nikdo. Pokud na kurii potřebovali přemístit některého 

kněze nebo dát dimisorie ke svěcení bohoslovců, museli 

o všechno žádat v Římě. Když byl konečně v létě 1989 

jmenován novým apoštolským administrátorem Mons. 

František Vaňák, pověřil Řím dómského faráře dr. Dýmala, aby svolal do katedrály kněze a věřící lid, přečetl 

jim jmenovací dekret a představil nového biskupa. Kdo byl tento kněz, požívající tak mimořádné důvěry?  

Narodil se v Radvanicích, farnost Prosenice, v početné rodině. Po gymnáziu v Přerově studoval teologii 

v Olomouci, kde dosáhl doktorátu po obhájení práce na téma Katolické kněžstvo moravské a národní probuzení 

na Moravě. Kněžské svěcení přijal od arcibiskupa Leopolda Prečana r. 1939. Byl kaplanem ve Štěpánově a 

v Kyjově, kde byl pak profesorem náboženství na gymnáziu, a od roku 1948 vicesuperiorem kněžského 

semináře v Olomouci. Po zavření semináře v roce 1950 byl rok kaplanem v Kojetíně, pak odvezen do kněžské 

internace v Želivě. Po čtyřech měsících byl propuštěn a nastoupil do dělnické profese v Hájku u Prahy. Poté  

byl povolán k výkonu základní vojenské služby na Slovensku, ovšem u PTP, s krumpáčem a beze zbraně. 

Po propuštění další rok pracoval jako dělník. Dva roky byl administrátorem v Oseku, pak odsouzen na rok 

do vězení na Mírově za to, že neudal svého bývalého profesora dr. Antonína Klevetu, který vykonal kněžskou 

funkci, aniž by k tomu měl státní souhlas. Na amnestii byl propuštěn dříve. Dostal práci jako cestář na silnici 

a ořezávač stromů u cest. Rok a půl byl kaplanem v Šumperku, šest let administrátorem v Horní Libině 

a Mladoňově. V roce 1968 se spolu s dr. Tkadlčíkem zásadním způsobem zasloužil o otevření teologického 

studia v Olomouci a stal se prvním rektorem obnoveného kněžského semináře v Olomouci, který musel teprve 

vybudovat. Po dvou letech se stal duchovním správcem olomoucké katedrály, u níž sloužil až do konce života.  

Poznal jsem ho jako seminarista svého rektora a pak s ním zůstal v kontaktu jako mnoho jiných kněží. 

Byl vždycky plný elánu a stále činný. Uměl povzbuzovat, všímat si sociálních potřeb, bohatě projevovat 

štědrost a pohostinnost, sám přitom žil velmi skromně. Jako bohoslovce druhého ročníku mě jmenoval 

prefektem prvního ročníku - a co mi nejvíc kladl na srdce? Bratříčku, všímejte si hlavně těch, kteří mají nouzi. 

A povězte mi o tom, abych jim pomohl. Ale nezapomeňte, že skutečně chudý si o pomoc řekne zřídka, protože je 

zvyklý žít skromně. Zdálo se mi, že v tom soudí hlavně podle sebe. Sám skromný, měl vždy na rozdávání. 

Tvrdým osudem stále ořezávaný, zapouštěl kořeny do Boha, bez něhož pro něj nic nemělo cenu. Jako duchovní 

žák a obdivovatel arcibiskupa Stojana měl jasnou představu kněžské služby na cyrilometodějské vinici, jako to 

řekl Stojan v duchu Sušilově: Buď můj život jedna Boží chvála, slastí Kristus, chotí Církev, tužbou ctnosti 

krása a mzdou lidu spása; nebo Dýmalův přítel P. Antonín Šuránek: Nic nechtít a všechno dát, Boha v bližních 

milovat! S Matkou Boží pevně stát, v dobré růst a vytrvat! Sám plně odevzdaný Bohu, žil pater Dýmal 
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pro bližní. O sebe si starosti nedělal. 

Byl obětavý nadšenec, který se však 

nikdy nevznášel, ale poctivě 

pracoval a dovedl zapojovat druhé.  

Velké dílo odvedl 

při generální opravě katedrály, 

kdy dokázal zajišťovat finance, jed-

nat s úřady a zorganizovat vědce i 

umělce, řemeslníky mnoha oborů, a 

to za mimořádně složitých podmí-

nek normalizační doby. Jeho zájem 

o historii, umění a pastýřské zamě-

ření ho vedly k tomu, že dovedl 

pastoračně využít různých výročí. 

V té době bývaly ve farnostech ještě 

hojně navštěvovány májové pobož-

nosti i ve všední dny. Několikrát 

připravil pro celou diecézi třicet 

májových promluv, například 

k cyrilometodějskému výročí nebo 

o blahoslaveném Janu Sarkandrovi 

či arcibiskupu Stojanovi. Když  

viděl, že věci snadněji projdou,  

pokud neuvede své jméno,  

nepodepisoval se, či dokonce je nechal podepsat někým jiným. Šlo mu o věc. On chtěl sloužit. Tak některé jeho 

spisy můžeme identifikovat jen podle stylu. K dvoustému výročí arcidiecéze vydal velký Katalog moravských 

biskupů a arcibiskupů. Zapojoval různé umělce, když nechal například malovat obrázky katedrály, či k různým 

výročím vydával pamětní medaile. Do opravené katedrály nechal udělat moderní křížovou cestu sochaře  

Stádníka. V dómské kryptě začal pořádat výstavy. Pracoval v kanonizační komisi diecézního procesu arcibis-

kupa Stojana. Byl jmenován čestným kanovníkem metropolitní kapituly v Olomouci a papežským prelátem.  

Nemalý zástup by tvořili ti, které přivedl k Bohu, připravil ke svátostem, ke kněžství, či jen podržel a 

povzbudil. Tehdy nešlo pracovat s lidmi ve velkém. Šlo o jednotlivce z nejrůznějších prostředí a postavení, 

kterým se věnoval, ale nebylo jich mnoho. Tak ho znali i kněží a biskupové z ciziny, kteří se dostávali 

soukromě do Olomouce a u něj vždy našli přijetí. Zapsal se do jejich paměti především jako kněz širokého 

srdce.  

  

 

ROZPIS JEDNOTLIVÝCH MŠÍ SVATÝCH S ÚMYSLEM ZA + MONS. LEOPOLDA DÝMALA: 

5. 11. 2014 (st)  16:00 hod  Želiv - hřbitov 

6. 11. 2014 (čt)   6:45 hod   Kyjov - kostel sv. Josefa Kalasanského 

7. 11. 2014 (pá)    Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc  

8. 11. 2014 (so)   18:00 hod  Kojetín – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

9. 11. 2014 (ne)   7:45 hod  Prosenice – farní kostel sv. Jana Křtitele 

10. 11. 2014 (po)   8:30 hod  Šumperk – farní kostel sv. Jana Křtitele 

11. 11. 2014 (út)  18:00 hod  Libina 

12. 11. 2014 (st)  7:00 hod   Olomouc – kostel sv. Václava – kaple sv. Anny 

13. 11. 2014 (čt)  18:00 hod  Katedrála sv. Václava Olomouc 
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Samozřejmě srdečně zvu všechny na slavnost biřmování v Šumperku. Bude v neděli 16. listopadu v 9.00 

hod., tak jak o tom píše i P. Petr ve svém článku. Zdůrazňuji to, protože v diecézním měsíčníku Oldin se 

objevila chyba, a je tam napsané biřmování v Šumperku na 10 hod.   

Přestože chybička se občas vloudí všude, rád bych udělal malou reklamu tomuto diecéznímu měsíčníku. 

Do šumperské farnosti máme objednané 3 kusy...  Když jsem se v nedávné době ocitl u stolu s hlavním 

redaktorem a on se zeptal, kolik kusů bereme do farnosti, musel jsem odpovědět pravdivě... 3! A trochu jsem se 

styděl. Mám trochu strach objednat více, nerad bych pak Oldinem topil v kamnech. Když vidím, kolik 

Katolických týdeníků a jiných tisků, i když jsou mnohdy zadarmo, zůstává ležet v kostele, nemám odvahu nic 

víc objednávat. Přesto si 

myslím, že stále málo toho 

víme a málo žijeme s diecézí. 

Pokud byste o časopis zájem 

měli, hoďte do kasičky tisk 

kartičku se svým jménem a 

přípiskem „Oldin“. Budu 

vědět, že zájem je. Vřele 

doporučuji.  

Jak jste už možná slyšeli v rozhlase nebo četli v katolickém tisku, papež František vyhlásil Rok 

zasvěceného života. Je to velmi zajímavý plán a spolu s pastorační radou jsme navrhli, že na páteční večerní 

bohoslužby budeme zvát osoby zasvěceného života, aby nám svou řeholní rodinu přiblížili, tím víc, že mnoho 

z nich kdysi v Šumperku pobývalo či působilo, nebo z děkanátu pochází. Prozatím je všechno v jednání, ale již 

dnes zvu na tato večerní setkání. Podrobné informace budou v ohláškách a v časopise.  

Přeji krásný listopadový čas. 

P. Slawomir Sulowski 

 
 

 

 

 

 

PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

7. 

Máme rádi život … 

Ve Vídni jsem blíže poznal belgického velvyslance Luka Ceyssense. Byl to znamenitý člověk, odborně i 

lidsky. O 15 let starší než já, měl za sebou přes 40 let v diplomacii na nejrůznějších místech světa, byl tedy 

zkušený a měl ke mně opravdový, nepřezíravý, otcovský přístup. Nikdy mi nedal najevo, že umí či ví více. 

Když se mu přiblížila šedesátka, loučil se s diplomatickým sborem. Belgická státní služba má přísná pravidla. 

Práce ve státní správě má i sociální rozměr a dosažení důchodového věku proto bez výjimky znamená odchod 

do penze. Nikdo není nepostradatelný a je třeba dát prostor mladým lidem. To je velmi dobrá zásada, kterou 

bych vřele doporučoval uplatňovat i u nás. Pro ty, kdo odcházejí, to zpravidla není žádná tragédie, o jejich 

jazykové a lidské schopnosti, zkušenosti a kontakty, má totiž velký zájem především soukromá podnikatelská 

sféra. Tam žádná věková omezení nejsou. Kdo opravdu něco umí, může pracovat, dokud mu to zdraví dovolí. 

Tak přišel den rozloučení pro Luka. Luc je Vlám, jeho mateřština je identická s jazykem, jakým mluví 

Holanďané. Zeptal jsem se ho toho večera, jaký je rozdíl mezi Vlámy žijícími v Belgii a v Nizozemsku. Již 

dávno mě to zajímalo, a protože jsem takovou otázku pokládal za příliš osobní, odkládal jsem chvíli, kdy ji 

položím. Teď už nešlo nic odkládat: Luc se loučil. „Oni mají úplně jinou mentalitu. Jsou protestanti, čtou 

hodně Bibli a stále myslí na smrt. My jsme na rozdíl od nich katolíci a máme rádi život.“  Lukova stručná 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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definice mě zaujala na tolik, že jsem si ji dobře zapamatoval.  Je to velké zjednodušení, vím. Ale lidé mají rádi 

jednoduché odpovědi na složité otázky. V tom zřejmě nejsem výjimkou. Nelze zobecnit názor jediného 

člověka, ale ani pominout velký kus osobní zkušenosti.  

A vskutku mnohokrát jsem se přesvědčil, že katolíci mají v tom nejlepším slova smyslu rádi život. 

Nic lidského jim není cizí. Bylo to v Maroku. Ve vilové a diplomatické čtvrti Rabatu, Souissi je rozsáhlá 

zahrada s budovami katolické misie. Mnohé z budov jsou provizorní: kostelík je přízemní barák připomínající 

kasárna nebo kravín či vepřín. Postupně jsme se tam poznávali a poznali všichni katoličtí velvyslanci: zástupce 

Evropské unie, Souan Doyle, původem Ir, francouzský kolega Fréderic Grasset, řada Italů, ale také britský 

kolega Anthony Layden, původem rovněž Ir a výtečný arabista, a řada dalších. Naproti tomu rakouský kolega, 

doktor Michael Fitz, kterého jsem znal jako ředitele konzulární sekce rakouského ministerstva zahraničí 

už z doby svého působení v Rakousku, se v kostele misijní stanice v Rabatu za celou dobu mého působení 

v Maroku neukázal. Až na jednu, jedinou výjimku. 

Bylo to v postní době. Po mši svaté jsem se s Michaelem dal do řeči: „Jsem rád, že tě tu vidím, Michaeli. 

Nevěděl jsem, že jsi praktikující katolík.“ 

„Víš, Pavle, já jezdívám každou neděli na golf. Tady v Rabatu je jedno z nejkrásnějších golfových hřišť 

na světě. Však víš, jaké tam rostou nádherné a staré korkové duby.“ 

„A co že jsi dnes tady?„ 

„Dnes mě hrozně bolí záda, golf bych hrát nemohl, tak jsem si řekl, půjdeš také jednou do kostela.“ 

Srdečně jsem se Michaelově upřímnosti i jeho pořadí hodnot oba zasmáli. Vskutku, nám katolíkům nic 

lidského není cizí. 

Od té doby uplynulo mnoho let. Všímám si mentality lidí kolem sebe, patří to k mé profesi, dokonce je to 

už jistá profesionální deformace. Má to své opodstatnění:  Lidská mentalita je důležitý, ale přitom neprávem 

opomíjený politický fenomén. Stačí se jen podívat na televizní přenosy předvolební shromáždění například 

v Británii. Jaký rozdíl mezi tím, co vidíme tam, a tím co se děje u nás. V Británii jsou lidé ještě schopni 

důvěřovat. 

Snad je to tím, že tam byla míra svobody vždy mnohem vyšší než na kontinentu obecně a v naší zemi 

zvlášť. U nás se nedůvěřuje. U nás se neříká nahlas, co si skutečně o tom či onom myslíme. Upřímnost je 

riskantní stejně jako někomu důvěřovat. Nás formovaly totality. 

 
8. 

Monsieur Bon Jour 

Symbolem velikosti, síly, stálosti a Boží slávy je cedr, monumentální strom, nesčetněkrát básnicky 

oslavený především Písmu svatém Starého zákona. Nejznámější jsou cedry libanonské a stát Libanon má 

dokonce cedr na své vlajce. Není však všeobecně známo, soudím, že zatímco v Libanonu už jen několik stovek 

těchto čím dál vzácnějších stromů, v Maroku, zejména ve Středním Atlasu a v pohoří Rif jsou stále ještě 

cedrové lesy na desítkách tisíc hektarů. 

Král cedrů nad městečkem Azru ve Středním Atlasu se stal turistickou atrakcí již v třicátých letech 

minulého století. Když jsem jej viděl na jaře 1999 poprvé, byl tento strom, starý více než šest set let, ještě 

zelený. Obvod jeho kmene při zemi je více než devět metrů. Jeho majestátní koruna se tyčí do výšky více 

než čtyřiceti metrů. Když jsem se s Marokem na podzim 2002 loučil, král cedrů umíral. Nevím, zda se příčinou 

stalo stáří, dlouho trvající sucho nebo globální klimatické změny. Ať tak či tak, bylo to smutné loučení. 

Mladé cedry se podobají smrkům, jejich koruna je kuželovitá a zašpičatělá. Teprve stromy staré více 

než sto let se začínají měnit, jejich koruny se rozkládají do šířky, větve mohutnějí  a kmen sílí, zatímco výška 

se téměř nemění. Hodně staré stromy dostávají svůj typický klenutý vzhled. Nejstatečnější bojovníci odolávají 

až v nadmořských výškách přes 2500 metrů a krátkodobě vydrží i pětadvaceti stupňový mráz. 

Cedrové dřevo je sice měkké a málo pevné, ale krásně voní a je tak prosycené pryskyřicí, že vůbec 

nepodléhá zkáze. Po staletí může být vystaveno vlivům počasí a vydrží. Tato skvělá trvanlivost cedrového 
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dřeva je možná příčinou, proč byly cedry ve východním Středomoří člověkem téměř vyhubeny. Marocké cedry 

ve Středním Atlasu chránila ve starověku velká vzdálenost od moří. Bohužel dnes už ani vzdálenost marocké 

cedry nechrání. Částečně je hájí zákon, který stanoví, že nezpracované cedrové dřevo se z Maroka nesmí 

vyvážet.  

Středomoří, včetně Maroka, je krajina biblická. Několik měsíců v roce jsou vlnící se pláně zelené, tu a 

tam osamělý fíkovník nebo olivovník, zelený či korkový dub. A pak, náhle, někdy v dubnu přestane pršet a 

do 14 dnů horké africké slunce sežehne krajinu do červena. Kdyby vás někdo vzal do středního Maroka a 

namluvil vám, že jste v Palestině, uvěřili byste mu. 

Z Rabatu je do cedrových lesů Středního Atlasu nějakých 200 kilometrů. To je vzhledem k velikosti 

Maroka nedaleko. Nad městečkem Al-Hadžab se otvírá panoramatický pohled do krajiny vulkánů. Nevím, zda 

tuto krajinu někdy viděl malíř Jan Zrzavý, ale pro mě byla na první pohled jeho Krajinou smutku. Město Azru 

je v jedné takové vulkanické kotlině. Azru znamená berbersky skála. A vskutku, uprostřed města je mohutný 

suk vyvřelé horniny. Na svazích kolem jsou konečně první cedry. 

Silnice stoupá serpentinami vzhůru hustým lesem. Otevírá se úchvatný pohled na náhorní planinu. Tu a 

tam ční kráter vyhaslé sopky a jeho kužel pokrývají překrásné cedry. Klid a kouzlo krajiny lákají k odpočinku. 

Sedíme ve stínu mohutného, zdravého, nejméně třistaletého cedru a připravujeme jídlo. V  dálce na pláni je 

vidět klidně se popásající stádo ovcí. Kde je stádo, tam je vždy i pastýř. A opravdu, už přichází. Osmahlá tvář, 

úsměv, bílé zuby, asi třicet let, boty roztrhané, na kalhotách na koleně obrovská díra. V  ruce má pastýřskou hůl. 

Přes rameno plátěnou mošnu. Biblická postava. Psi zůstali u stáda. Pozoruje nás zpovzdálí, ostýchá se. 

Ale přibližuje se. V jeho samotě jsme příliš vzácnými hosty, než aby nás nechal odejít, aniž by se s námi setkal. 

Přátelsky mu kyneme. Je rozpačitý. 

„Jak se jmenuješ?“ 

„Bon jour.“ 

„Máš bratry a sestry?“ 

„Bon jour.“ 

„Jsi svobodný, nebo máš ženu a děti?“ 

„Bon jour.“ 

„Kolik máš ovcí?“ 

„Bon jour.“ 

Konverzace vázne. Tu přítel Jiří sáhne do kapsy a podá mu krabičku cigaret. Pastýř se ze široka usmívá, 

uklání se a říká: „Bon jour, bon jour, bon jour!“ 

Díváme se navzájem do očí a smějeme se. Chápeme. To jsou jeho díky. Netřeba mnoho slov, abychom si 

porozuměli. Projev vděčnosti a přátelství nezná bariéru jazyka ani kultury. Je to tak prosté: Stačí, aby člověk 

člověku byl Člověkem… Dělíme se o jídlo a je nám spolu dobře.  

V mé paměti, neznámý pastýři, zůstaneš navždy! Monsieur Bon Jour, pan Dobrý den, můj bratr. Přišli 

jsme do tvé domoviny, k tvým ovcím, pod tvé cedry. Tys nás přijal za bratry a naučil, jak je dobré dávat a jak 

je dobré být vděčný. 

 Co je na tom, že máš rozedrané šaty? 

To podstatné je, že máš srdce! 

 
9. 

Otec Marcel 

O katolické misijní stanici svatého Pia X. v Rabatu už byla řeč. Nedělní bohoslužby tam začínaly v deset 

hodin dopoledne. A otec Marcel miloval zpěv. Doprovod tam nebyl, lidé zpívali podle svých nejlepších 

schopností. Otec Marcel proto zpěv před mší svatou nejdříve nacvičoval. Vehementně dirigoval pravou rukou a 

učil nás, africký lid Boží, správné francouzské výslovnosti, intonaci i rytmu. Sblížili jsme se, když jsem šel 



 Tam&Tam – číslo 11, ročník 5, listopad 2014  Strana 31 

 

přihlásit do vyučování katechismu jednu dívenku, dceru našich českých známých. Požádali mě o to, protože 

věděli, že do Centra Pia X. pravidelně chodím a s knězem se alespoň od vidění znám. 

Otec Marcel je skvělý kazatel. Dodnes mám v rukopise celou sbírku jeho kázání. Jsou jich desítky. 

Zapisoval jsem si je. Někteří lidé v kostele se domnívali, že si jen tak píšu, že se při kázání nudím. Když se 

později osmělili, řekli mi to. Ale já se nenudil. Byla to moje metoda, jak se stále učit francouzštině. 

Nic originálního, tak se jazykům učil slavný Henrich Schliemann, objevitel Tróje. 

Katolická komunita v Africe, to je úplně něco jiného než farnost v Evropě. Lidé cítí, že jsou si blíž. 

Své křesťanství tam každý prožívá daleko intenzivněji, šťastný, že může někam patřit, že se může v moři 

jiného náboženství a jiné mentality stýkat s lidmi stejného smýšlení. 

Krásné bývaly v misijním centru Pia X. farní pikniky. Čas od času, snad čtyřikrát do roka. Kdo byl lépe 

situován než studenti černé pleti ze subsaharských zemí, donesl něco k jídlu. Moje žena třeba napekla 

moravské koláče nebo vepřovou pečeni s knedlíky a zelím.  Studentům chutnalo a nás to těšilo. Otci Marcelovi 

zase chutnalo plzeňské. 

Hezký obyčej ve farnosti byl také brát tyto studenty na oběd. To byla nejen sociální pomoc, ale také 

příležitost navázat pevná přátelství.  

Ve farním centru byla i knihovna, pro děti i pro dospělé.  Byla otevřená každou neděli: zase příležitost 

k setkání. Chodily tam i marocké muslimské děti a chodily tam rády.  

Bleší trhy se konaly jednou do roka ve prospěch chudých a nejchudších misií. Tam se prodávalo a 

nakupovalo cokoli. Dodnes mám francouzské knihy, které jsem levně koupil, ale přesto poctivě přečetl. Také 

jsem na těchto trzích ve prospěch chudých prodával užitečné výrobky ze dřeva, které jsem se v Africe 

ve volných chvílích naučil soustružit: slánky, vařečky, svícny, rukojeti, násady, lampy… Oblíbil jsem si 

olivovníkové dřevo: je jedinečné, velmi tvrdé a má krásnou kresbu složenou ze střídavě tmavých a světlých 

letokruhů. 

Otec Marcel Piou pochází z Angers. Má ve Francii rodinu a jednou za rok se za ní jede osvěžit. To je mu 

velmi zapotřebí, život misionáře je životem na poušti, nejen obrazně, ale často doslova. 

Otec Marcel sám o svém poslání říká: „Jsem v Africe třiačtyřicet roků. Prošel jsem Kongo, Togo, 

Senegal. Maghreb je pro každého misionáře nejtěžší. Tady nemůže veřejně dojít ke konverzi, za to je trest 

smrtil. Ne podle zákona státu, ale podle islámského práva. Konvertita ke křesťanství by zde neobstál. Musel by 

žít ve strachu, že trest smrti může kdykoli kdokoli vykonat. Vykonavatel trestu by svůj hrůzný čin pokládal 

za správný. Přesto mám tajné křesťany… Největším problémem v této zemi je negramotnost žen. Děvčátka 

nemohou chodit do školy: musí se starat o mladší sourozence. Musí vařit a prát a chodit pro vodu. Jaká škoda 

pro národ! Vždyť přece platí, že rodina je taková, jaká je žena a matka!“ 

Sám jsem mnohokrát viděl děvčátka, jak naloží na osla plastové nádoby na vodu a jedou ke studni. 

Při čekání si povídají s děvčaty a ženami s okolních samot. Až na ně přijde řada, naváží vody, a to je také 

časově náročné. Někdy nabírají vodu jen po provaze, jindy táhne provaz oslík, viděl jsem studny hluboké i přes 

padesát metrů, rumpály jsou velmi vzácné. Pak jedou zpátky. Nebohý oslík má naloženo dvacet pětilitrových 

nádob, to je sto kilogramů. Sotva plete nohama. Tato práce děvčatům často zabere celý den. Do školy chodí 

zpravidla jen nejstarší chlapec z rodiny.  

Zde ve střední Evropě, nevíme, co je to chudoba. Ale ani skutečná chudoba, kterou jsem viděl tam 

v Africe, není neštěstím. Pokud člověk není sám a má se o koho opřít. Chudoba ještě není bída. Vytváří prostor 

pro krásné lidské vztahy, úctu ke stáří a solidaritu: Mohamed, můj řidič, má tři bratry. Všichni čtyři synové se 

starají o své rodiče sami. V Maroku většina starých lidí žádný důchod nemá, sociální sítí je rodina. Každý 

ze synů dává čtvrtinu svého platu rodičům na penzi. Tak vysoko si Mohamed a jeho bratři svou maminku cení! 

Dokázali bychom něco takového my, zde, v tomto čase? 

pokračování příště 
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