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Milí čtenáři.  

Otec arcibiskup nás ve svém pastýřském listě 

vyzval, abychom v postní době vstoupili do školy 

přátelství s Bohem. Školu dělá učitel. Naším 

učitelem je Ježíš a v postní době nás učí z kříže.   

Papež Benedikt XVI. V knize Ježíš 

Nazaretský píše: Všichni čtyři evangelisté nám 

vyprávějí o hodinách Ježíšova utrpení na kříži a o 

jeho smrti. Zvláštní na těchto zprávách je, že jsou 

naplněny narážkami a citáty ze Starého zákona: 

událost se prolíná s Božím slovem. Fakta jsou 

naplněna slovem – smyslem; a též obráceně: co 

dosud bylo jen slovy – často slovy nesrozumitelnými 

– stává se skutečností a teprve takto srozumitelnou. 

… V dění zdánlivě bezesmyslném se v pravdě otevřel 

skutečný smysl lidského putování, tento smysl zvítězil 

nad mocí zmaru a zla. …. Tato harmonie faktů a 

slova má základní význam pro křesťanskou víru, kde 

je tato harmonie narušena, rozplývá se struktura 

křesťanské víry.“  

Možná i v našem životě je něco 

nesrozumitelného a nepochopeného, něco, v čem 

nemůžeme najít smysl. Zkusme to zasadit 

do tajemství Ježíšova Kříže. Učme se – zvlášť teď, 

v postní době – být opravdu křesťany, tedy těmi kdo 

se hlásí k Ježíšovu kříži. Těmi, kdo se rozhodli 

Ježíše následovat na jeho cestě. Prosme o Ducha 

svatého, aby v našich životech vytvářel tajemnou 

harmonii Boží lásky, která na sebe bere pády a 

bolesti člověka a platí to největší výkupné.  

Svatý Josemaria Escrivá radí, jak mít radost 

v protivenstvích každého dne. Říká: „Uvědom si 

Boží přítomnost a jestli jsi sám, nahlas řekni: ať se 

děje, ať se splní, ať je pochválena a věčně velebena 

nejvýše spravedlivá a milostivá Boží vůle ve všem. 

Snaž se pochopit, že Bůh to dopouští a uvidíš, 

že bolest přinejmenším ustoupí, a nalezneš pokoj a 

radost, když aspoň trošku poneseš Kristův kříž. 

Přijmi Boží vůli. Jakmile tohle uděláš, bolest už není 

více bolestí, protože tento kříž nese On.“ Bolest a 

radost jdou spolu.  

Kříž je vyjádřením té největší lásky. Ježíš nás 

zve k účasti na této lásce. Buďme dobrými žáky 

Ježíše Učitele. A zvláště pro všechny otázky, které 

vyvolávají těžké a bolestné události našeho života a 

života lidí kolem nás, hledejme odpověď v Ježíšově 

kříži a vzkříšení. Dejme lidem kolem nás zakusit,  

 

4. březen  3. neděle postní 

11. březen  4. neděle postní 

13. březen  výroční den zvolení papeže  

  Františka 

18. březen  5. neděle postní 

19. březen  slavnost sv. Josefa,  

  snoubence Panny Marie 

25. březen  Květná neděle 

29. březen  Zelený čtvrtek 

30. březen  Velký pátek 

31. březen  Bílá sobota 

1. duben  slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

 
 

ADOPCE NA DÁLKU BLUDOV 
 

O Vánocích se v betlémské pokladničce blu-

dovského kostela vybralo 8 967,- Kč. Výtěžek byl 

už tradičně použit na úhradu studia našeho „adopto-

vaného“ chlapce Crala Chevelona. Je mu 10 let  

a třetí rok chodí do 

školy Sainte Maria 

Goretti ve vesničce 

Baie de Henne, 

která se nachází  

na severozápadu 

Haiti. Děkujeme 

všem dárcům.  

 

P. Otto Sekanina 
 

 

 

 

 

 

 

že nejsou ve svých nesnázích sami. Nesme, 

alespoň na chvíli jejich kříže s nimi.   

Postní doba je svatá a krásná, když ji 

prožíváme opravdově s Pánem, který za nás bere 

na sebe kříž. Přeji vám, abyste v této době vnitřně 

pocítili sílu Boží lásky, která se na kříži zjevuje.  

P. Otto Sekanina 
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SYMBOL KŘÍŽE 

POKRAČOVÁNÍ 
 

 

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

se setkáváme s tímto znamením stále: na chrámových stavbách, na významných místech 

a budovách, v polích u Božích muk, na hřbitovech, v domácnostech a také v pracovnách, 

na zlatých řetízkách zdobících šíje žen, nad lékárnami, na státních vlajkách…  

Mnohdy nás mohou překvapit jeho tvary. Existuje totiž více druhů či spíše způsobů znázornění 

kříže. Nejznámější je kříž latinský, který má delší svislé břevno, tradiční v římské církvi a 

v našem prostředí.  

Původně byl častější tzv. řecký kříž, který má všechna čtyři ramena stejně dlouhá.  

Další podobou kříže je písmeno T (Tau). Písmeno Tau se totiž objevuje v biblické knize 

proroka Ezechiela, kde jsou jím označeni ti, které Bůh zvlášť chrání: „Projdi středem města, 

středem Jeruzaléma, a označ znamením (tav) na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi 

ohavnostmi, které se v něm páchají.“ (Ez 9,4) Na celém světě je dnes takový kříž znamením 

františkánství. Svatý František totiž tímto znakem podepisoval své dopisy.  

Kříž petrovský, pojmenovaný podle svatého Petra, je jakoby obrácený latinský kříž, jeho delší 

břevno míří nahoru. Podle pověsti byl totiž sv. Petr ukřižován hlavou dolů.  

U nás, v katolické církvi je jako symbol papeže užíván tzv. papežský kříž s třemi příčnými 

břevny, podobně jak dříve používaná papežská tiára měla tři koruny. Symbolizuje Nejsvětější 

Trojici, trojí úřad papeže (učitelský, kněžský a královský) a trojí papežskou moc kněz, soudce, 

nejvyšší zákonodárce – plnost moci.  

Dvojitý kříž se nazývá arcibiskupský nebo patriarchální a jeho vrchní břevno se často chápe 

jako zjednodušený tvar nápisu na Ježíšově kříži. Dnes má patriarchální kříž význam jako kříž 

biskupský. Najdeme ho třeba ve státním znaku Slovenska.  

Z ruské pravoslavné církve pochází tak zvaný ruský kříž. Ukazuje pod dvěma vodorovnými 

břevny ještě jedno malé šikmé břevno určené pro přibití nohou, nebo symbolicky vysvětlováno 

jako jiný osud osob společně ukřižovaných s Kristem.  

Jeruzalémský kříž, jinak také berličkový kříž je forma řeckého kříže, který je doprovázen 

čtyřmi dalšími menšími řeckými kříži. Svůj název má od nejznámějšího použití, jímž je znak 

jeruzalémského království, kdy je kříž zlatý na stříbrném poli. Řád Božího hrobu užívá kříž 

červený ve stříbrném poli. Symbolických výkladů významů tohoto kříže je více, nejčastěji je 

vykládán jako narážka na pět ran Kristových, ale také jako obraz Krista a čtyř evangelistů, nebo 

pěti prvních knih bible či pěti patriarchálních církví starověku. 

Jetelový kříž – malíři a sochaři během staletí obohacovali linie kříže různými ozdobnými 

formami. Tak vznikl například tento, jehož každé rameno je ukončeno jetelovým trojlístkem – 

znamením svaté Trojice.  

Jiným ozdobným křížem je kotvový kříž. Kotva je starý symbol křesťanské církve pro naději.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu
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Poměrně známý je i maltézský kříž, který je znakem Řádu sv. Jana Jeruzalémského (dnes 

Maltézský řád). Tento tvar kříže je jako symbol používán hlavně Suverénním vojenským 

hospitální řádem sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Jako jeden ze svých symbolů jej 

používá právě stát Malta, přičemž se nachází na námořní obchodní vlajce a na rubu 

jednoeurovek a dvoueurovek, ražených na Maltě. Osm špiček kříže má symbolizovat osm 

blahoslavenství z Ježíšova kázání na hoře.  

V dějinách křesťanství se vyskytoval i ondřejovský kříž, který se opírá o dvě ramena, takže 

připomíná řecké písmeno X ze slova Christos. Podle legendy byl na kříži tohoto tvaru ukřižován 

Svatý Ondřej. Uvidíme ho např. na vlajce Skotska.  

Zvláštní podobou kříže je kříž Anch nebo též nilský kříž. Jedná se o  egyptský hieroglyf 

znamenající „život“. Kříž znamenal jak život pozemský, tak život věčný. Egyptští bohové jsou 

často vyobrazováni s křížem v ruce. V době šíření křesťanství převzali symbol koptští křesťané 

v Egyptě a používají jej dodnes. Jeho tvar zdánlivě připomíná lidské tělo s rozpaženýma rukama 

a smyčka v horní části kříže představuje hlavu.  

Určitě zajímavý je také svatojakubský kříž. Je používaný Řádem svatojakubských rytířů – 

španělským rytířským řádem, který je aktivní i v současnosti. Byl založen r. 1170 na základě 

rytířského bratrstva, chránícího poutníky do poutního místa Santiago de Compostela. Symbolem 

řádu je červený kříž na bílém poli, patronem řádu je sv. Jakub Větší. Cílem řádu byla obrana 

proti muslimům. Rytíři nosili bílý oděv s červeným řádovým křížem. 

 

Je pozoruhodné, že symbol kříže používá ve svých státních symbolech mnoho států světa, např. Švýcarsko, Norsko, 

Řecko či Gruzie.   

 

Pro zajímavost: kříž je také nedílnou součástí českých 

korunovačních klenot. Na svatováclavské koruně 

na křížku je nápis: HIC EST SPINA DE CORONA 

DOMINI (Zde je trn z koruny Páně) a na jablku jsou 

dokonce dva nápisy: Na vrchní části pod křížem je 

latinský nápis DOMINE IN VIRTUTE TUA 

LETABITUR REX ET SUPER SALUTARE TUAM 

EXULTABIT (Hospodine, z tvé moci raduje se král a 

z pomoci tvé jásá).  Na zadní části kříže, na vrcholu je 

nápis DEUS CELUS REGNAT ET REGES TERRE (Bůh 

vládne nebesům a králové zemi).  

Sestavil P. Vilém Pavlíček  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blahoslavenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD_na_ho%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ond%C5%99ej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_hieroglyfy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koptov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryt%C3%AD%C5%99sk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/1170
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_V%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maurov%C3%A9
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 IZAIÁŠ, PRVNÍ Z PROROKŮ 

 

V městě Šumbarku, 

v šestém roce panování zemana Potácivého 

 

Mé myšlenky jsou temné jako nebe za okny, marně čekající na příchod jara. Stejně nevlídnou se mi jeví 

i naše budoucnost v ponurém světle současné politické situace. Mí spoluobčané si opakovaně volí za vládce lháře 

a štváče, kteří sledují pouze vlastní prospěch a zaprodávají naši zemi cizím kořistníkům. Nikdo to nevidí – nebo 

přinejmenším nechce vidět. Mnohdy si připadám jako osamělý blázen, který se zbytečně a směšně protiví (z)vůli 

ostatních.  A právě tehdy otevírám Tvou knihu a zjišťuji, že se od Tvých dob pranic nezměnilo.  

I Ty ses obával krátkozrakého politikaření vládců své země a marně ses obracel k samému králi, abys ho 

včas varoval před důsledky neprozíravých úmyslů i činů. Nepopřál sluchu Tvým slovům, a tak Ti nezbývalo než se 

pustit do boje. Bojoval jsi tak, jak jsi uměl – slovy. Prorokoval jsi proti všem, domácím i cizincům. Mluvil jsi 

neohroženě, barvitě jsi vykreslil hrůzy neradostné budoucnosti, vykřičel jsi vlastní frustraci a zklamání. Tvá slova – 

jak jinak – nepadla na úrodnou půdu; nesetkal ses s pochopením a uznáním, nýbrž s nepřijetím a odmítnutím.    

A tak se pranic nedivím temným tónům, jimiž plníš stránky pergamenu, v nichž přibývá jeden neradostný 

verš za druhým. Není to jen Tvoje zloba, která z nich tryská, je to zloba Boží. Pln spravedlivého rozhořčení hlásáš 

nevyhnutelný zmar v důsledku odklonu od správné cesty.  

A tu se ve Tvém textu objevuje cosi zcela nečekaného. Na pozadí chmurných basových mollových akordů 

zaznívá jásavý durový trylek. „Hle, panna počne a porodí syna,“ voláš zdánlivě bez jakékoli souvislosti se svými 

předchozími slovy, „a nazve ho Emanuel“. Emanuel, 

Bůh, který je s námi, nikoli proti nám!  

Nemohou to být Tvá slova; nikdy bys sám 

od sebe nezměnil názor ani rétoriku. To vskutku Bůh 

promluvil Tvými ústy, tak jako to od věků činil a činit 

bude. On sám Ti vnukl ono proroctví, vymykající se 

racionální lidské logice a lidským záměrům. 

Uprostřed nejhlubšího zoufalství zpívá o naději a 

radosti, která přesahuje každou naši představu.   

Tvé proroctví se splnilo právě v čase 

nejdelších nocí. Malé bezmocné dítě se rodí do světa, 

jemuž jen zdánlivě vládnou velcí a mocní, aby se 

stalo pravým Božím služebníkem, ztýraným a 

nepodobným člověku, leč přesto všechno – navzdory 

všem lidským plánům, úkladům a intrikám – 

vítězícím a vítězným.  

Ve světě plném zloby a lží bude hlásat pravdu 

a lásku, protože samo je Pravdou i Láskou. A je i 

Nadějí, že temná noc pomine, stejně jako dlouhé 

období postu je jen předehrou ke konečnému 

vzkříšení. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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P. SLAWOMIR SULOWSKI 
 

 

Jak jistě mnozí vědí, náš pan děkan P. Slawomir Sulowski oslaví zanedlouho své padesátiny. Kromě toho si v tomto 

roce připomene dvacet pět let od přijetí svátosti kněžství. A aby těch čísel nebylo málo, příští rok k nim přibude 

desítka. I když se to nezdá, bude to už deset let, kdy začal působit v našem děkanátu. Proto jsme se dnes zeptali 

právě jeho na pár otázek, na které nám ochotně odpověděl. 

 

Co Ti život dal a vzal za padesát let? 

To, že budu mít padesát let, je jistě důvod k určité rekapitulaci – bude 

totiž MDŽ  (Slavím své narozeniny 8. března). Ale já spíše oslavuji 

jiné výročí. Letos to bude zároveň dvacet pět let od mého přijetí 

svátosti kněžství, a to je pro mě velký důvod k zastavení či 

zamyšlení. Svátost kněžství je pro mě ten největší dar, za něj děkuji a 

stále více ho prožívám. Do semináře jsem šel ihned po gymnáziu a 

ve dvaceti pěti jsem se stal knězem. Byl jsem vysvěcený 15. května 

1993 v Krakově na Wawelu. Je to vlastně fajn, že se to sešlo 

v jednom roce, takové dvojité oslavy. Narozeniny slavím dříve, proto 

jsem to spojil s nimi.  

Vzpomínáš na svou první farnost v ČR? 

Začínal jsem v Přerově, kde jsem působil jako kaplan v letech 1997-1999. Poté jsem byl ještě deset let ve Vlkoši. 

Nejprve šest let jako farář a poté jako děkan, když nečekaně zemřel tehdejší děkan P. Oldřich Ulman. Na Přerov – 

moji první farnost v Česku – vzpomínám s vděčností. Bylo moc milé, jak srdečně se mě tam ujali. Neuměl jsem 

tehdy ještě česky, všude jsem chodil se slovníkem, používal jsem polské věty s českými slovy. Lidé mě opravovali, 

mnohdy se mým výrazům smáli. Nastoupil jsem 15. září a pamatuji si, že až na Vánoce jsem byl schopný něco říct 

při mši bez papíru. V Přerově jsem byl opravdu krásně přijat, ve farnosti byla rodinná atmosféra. Proto jsem právě 

P. Josefa Lambora, mého prvního faráře, požádal o kázání na mši svaté, která bude sloužena v sobotu 10. března 

v rámci mých oslav.  

Jak oslavíš své narozeniny? 

Nejprve jsem nijak zvlášť o oslavách nepřemýšlel. Ale pak se začal ozývat ten či onen, že se za mnou chystají a 

kdy mají přijet. A tak jsem si říkal, že to bude lepší udělat dohromady v jeden den. Chystají se lidé z předchozích 

farností. Přijdou i ti, s kterými jsem spolupracoval, nahlásili se kamarádi z Polska, dokonce přijedou i kamarádi 

ze spolča, do kterého jsem chodil, když mi bylo patnáct. Jsem zvědav. A samozřejmě se dostaví i moje rodina a mí 

spolubratři kněží. Přijede jich kolem třiceti . Jak již bylo řečeno, oslava proběhne 10. března. Nejprve jsou 

všichni zváni na mši svatou do šumperského kostela sv. Jana 

Křtitele v 10.00. Potom se oslava přesune do kulturního domu 

v Bludově. Oběd bude pro pozvané, pozváni jsou ti, kdo 

přijedou odněkud z dálky. Všechny ostatní srdečně zvu po třetí 

hodině. Samozřejmě bude i nějaké občerstvení. Těším se na 

společnou oslavu s vámi. Kdo nemá auto, bude připraven 

minibus. Pojede od Mototechny v 15.00 a v případě potřeby se 

několikrát otočí. Zpátky vás odveze kolem 18.00. Vím, že otec 

Vilém šumperské farníky prosil o přípravu nějakých dobrot 

navíc.  Za všechno předem děkuji.  
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Vraťme se zase trochu zpátky, k počátku tvé kněžské služby.  

Jak už jsem říkal, po maturitě jsem šel do semináře. Hrozně rychle to uteklo a 

najednou tu bylo svěcení. Nebyl to ale konec, věděl jsem, že svěcením vše teprve 

začíná.  Před sebou jsem měl jiný život, přestal jsem být studentem a začal brát 

zodpovědnost za to, co dělám. Nejprve jsem čtyři roky působil jako kaplan 

v Polsku. V Polsku jsou opravdu jiné podmínky než v Česku, zvláště v malé 

beskydské dědině, kam jsem byl nejprve jako kaplan poslán. Zbožný lid, jeden 

farář, dva kaplani, jedna farnost. Bylo to krásné období s romantickými zážitky. 

Domky byly roztroušeny po lesích a kopcích, kam nedojelo v zimě žádné auto. 

Často mě za nemocnými s eucharistií vezli na saních, které táhli koně, hlubokým 

sněhem by nikdo jiný neprojel.  Jednou mě dokonce vyklopili. To jsou zážitky, 

které se už nevrátí. Mým dalším působištěm bylo městečko poblíž Krakova. Byl 

zde jeden farář a 12 kaplanů. Každý měl ve svém úvazku 18 hodin výuky 

náboženství ve školách.  Prostě jiné než v Česku.  

V Česku jsem už 21. let. Jak čas běží, procházím různými obdobími. Zpočátku jsem žil Polskem, dlouho trvalo, než 

jsem si zvykl na české zvyklosti, tradice, na to, že je to tady jiné. Čas od času jsem různé věci přehodnocoval, 

způsoby kázání, mluvení, přístup. Ale je důležité si uvědomit (a naučit se to), že některé věci nelze srovnávat. 

Snažil jsem se poznat zdejší kulturu, reálie života, před rokem jsem získal i české občanství. Kdybych studoval 

teologii v Česku, a ne v Polsku, nemusel bych dělat zkoušky a uznali by mi to. Takto jsem k získání českého 

občanství musel zkoušku udělat.  

Kdybys nyní dostal nějakou nabídku vrátit se do Polska, vrátil by ses? 

Nepředstavuji si, že bych se vrátil do Polska. Vypadl jsem z tamějších zvyklostí.  Mí spolužáci si udělali určitý 

kariérní řád, třeba určité učitelské stupně, já bych vlastně začínal od začátku. Ale o to ani tak nejde, rozhodl jsem se 

ke službě v Česku a není důvod to měnit.  Zvlášť když mám už rok české 

občanství.     

Jistě máš v Polsku mnoho blízkých osob… 

Samozřejmě. Např. moji maminku. Ta na mě myslí ve svých modlitbách. 

Čas od času se navštívíme a často si voláme. Můj tatínek zemřel ve svých 

45 letech na infarkt, když mi bylo dvanáct let. Maminka se znovu vdala, 

tak mám druhého tatínka, jsou s maminkou stejně staří, podporují se. Mám 

ho rád jako vlastního. Také na mě myslí řada kněží, udržujeme spolu 

kontakt. Ale myslím, že už mám více přátel zde v Česku. V telefonu mám 

už jen jednu třetinu polských kontaktů.   

Jak bys zhodnotil Tvé dosavadní působení v naší farnosti a děkanátu 

Když mně řekli, že půjdu do Šumperka, bylo to pro mě překvapení, možná i šok. Nečekal jsem to. Nejprve mi řekli, 

že mám jít hned. Ale tak rychle to nešlo, proto jsem nastoupil v Šumperku až v červenci r. 1999. A tady už mě 

znáte .  Nikdo není takový, aby vyhovoval všem, ani já ne. Prožil jsem zde mnoho pěkného, ale i období únavy, 

snad krizi středního věku. Prostě padlo to na Šumperk. Šumperská farnost je moc fajn, mí kamarádi ji vždy velice 

chválí. A myslím si, že nejen zvenčí dobro převažuje nad problémy. S řadou lidí jsem v blízkém kontaktu. 

Probírám s nimi jejich životní těžkosti či jejich mnohdy složité situace. Taková pastorace není na první pohled tak 

viditelná, ale je důležitá a mnohdy také velmi intenzivní. Myslím si, že po celou dobu mého působení zde 

převažuje dobrá atmosféra. Možná to chce nové impulsy, protože jak už to tak bývá nejen u nás, většinou vše dělají 

stejní lidé. Nejsem ten typ ani odborník, který umí za každou cenu každého aktivizovat či vymýšlet nové věci. 

Důležitější pro mě je, aby impulsy přišly zdola. Co je pěkné, podpořím, není problém. Byl bych rád, kdyby každý 

přemýšlel, kde by mohl něco udělat pro farnost. Např. čtení v kostele. Každý se může přihlásit. Přihlásit se mohou i 

ti, kteří nemají kurz. Těch, kteří umí číst pěkně, je hodně, jen nemají odvahu. A to platí nejen o čtení, ale i o každé 

další aktivitě ve farnosti. Chce to odvahu zapojit se. Všem děkuji za vše, co dělají.  
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Asi proto, že sám pocházím z města, jsem raději ve městě. Ale deset let na venkově bylo pro mne rovněž 

obohacením. I tam jsem si zvykl. Vzpomínám, jak to bylo i tam velice pěkné. 

Jací byli a jsou Tví kaplani? 

Každý kaplan má svá specifika. Jeden byl dobrý, a ten druhý byl jiný, ale taky super . První kaplan za mého 

působení (P. Vlado Jesenský) byl ve farnosti jeden rok. Další kaplan, otec Pavel Zaczyk, tu byl roky dva. Třetí 

kaplan v pořadí, P. Petr Káňa, zde působil 3 roky. Otec Vilém je mým čtvrtým kaplanem…, třeba zde vydrží čtyři 

roky . Ale to nevíme, o tom rozhoduje někdo jiný. Vždy mezi mnou a kaplany panovala důvěra. Nejsem typ 

vychovatele, necepuji je, neumím napomínat ani moc řešit konfliktní situace, nic spíš neříkám. Snažím se jim být 

oporou. Oni se učí a já se taky učím . 

A co šumperské farnosti? 

Šumperské farnosti jsou samozřejmě trochu jiné než na Přerovsku. Původně pod Šumperk patřil Nový Malín, ten 

nyní patří k bludovské farnosti. Já jsem zase převzal Rapotín. Je to samostatná farnost, na kterou víceméně jen 

dohlížím (a podporuji ji). Lidé jsou zde aktivní, umí si mnoho věcí zorganizovat sami. Obdivuji jejich nadšení 

pro divadlo . V Bratrušově je farníků málo, ale jsou věrní a mají kostel rádi. Děkanát je klidný, myslím, 

že společně žijeme přátelským způsobem. Jak s farníky, tak s jednotlivými kněžími. Když tu byl otec generální 

vikář na děkanské schůzi, říkal mi, že jsme tady takový pohodový a klidný děkanát. Každý kněz v děkanátu má 

v sobě něco dobrého. Něco se mi může nelíbit, něco ale zase musím naopak obdivovat.  

Tvoje nejhezčí a nejsmutnější chvíle v životě… 

Nejhezčí chvíle? Určitě je to den mého kněžského svěcení a dále 

primice. Měl jsem dokonce primice dvě – v rodné farnosti  

a na Liptově na Slovensku, kde jsem byl na praxi jako jáhen. 

Vzpomínám na krásné, nažehlené a naškrobené lidové kroje. 

Slováci to umí!  

A nejtěžší? Asi nemám nějakou nejtěžší. Ale tím, jak čas plyne, 

člověk vnímá, že má méně energie a mládežnického elánu a 

nadšení, víc třídí, do čeho se pustí. Čím dál méně mne táhnou 

nějaké hurá akce, přehodnocuji. Vnímám, že je čas zpomalit – jít 

do hloubky, víc číst, přemýšlet. Přichází jakýsi jiný způsob života, 

možná i únava. Ale ta se musí překonat, zatímco náplň kněžského života se nějak posouvá od toho vnějšího 

směrem ke striktně duchovní oblasti. A také je třeba se víc modlit, to platí vždycky. 

Máš nějaké plány do další padesátky? A kde hledáš inspiraci či naplnění? 

Nějaké zvláštní plány nemám. Mám rád hudbu, ale je stále míň okamžiků, kdy si jen tak sednu a poslouchám. 

Většinou u toho usnu…  Poslouchám ji spíše v autě, když jedu na delší cestu. Rád poslouchám kromě hudby i 

mluvené slovo. A když se mi CD líbí, rád ho doporučím ostatním, třeba v našem časopise. Je třeba také číst, aby 

člověk byl v obraze. V poslední době usiluji o nějaké poznatky hlavně v oblasti duchovního doprovázení. Fotím 

čím dál méně a hlavně na cestách. Cítím, jak pohodlí mobilu vytlačuje používání pořádného fotoaparátu… Rád 

cestuji, ale to nejde pořád. Nejsem rozhodně sportovní typ, ale rád jezdím na kole, nejraději na Šumavě, kde jsem 

třeba i celý týden. Jsem asi uzavřenější než dříve, v něčem je to dobré, mnohdy zase naopak. Vím to. Uvidíme, 

co bude dál. Chce to čas.  

A co bys na závěr řekl farníkům? 

Aby se mnou měli trpělivost. A omlouvám se za různá nedorozumění. Také za všechno děkuji! Za každé slovo 

povzbuzení. Jedna starší paní mi dokonce před časem napsala, že mne má ráda více než Karla Gotta! To fakt 

povzbudí! Ale nevyžaduji to ode všech, nebojte se!  Ze srdce všem farníkům přeji, aby měli všichni rádi Pána 

Ježíše. Co bych mohl chtít víc?  

Za milé setkání a rozhovor děkuje Lenka Špatná  
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AUDIO DOPORUČENÍ 
 

 
Pomyslel jsem si, že v postní době by to chtělo poslechnout si něco striktně 

duchovního. Proto nabízím tři CD ryze duchovního charakteru.  

Jako první Postní obnovu P. Vojtěcha Kodeta. Tato nahrávka nás provede událostmi 

evangelia tak, jak je posloucháme o postních nedělích v kostele. Poslední promluva nás vtáhne 

do prožívání Velkého pátku. 4 hodiny a 37 min. poslouchání těchto promluv bezpochyby 

obohatí vaši postní dobu, zvlášť když se nemůžete z různých důvodů účastnit osobně postních 

aktivit ve farnosti.  

Druhé CD je záznamem přednášek a homilií P. Aleše Opatrného věnovaných 

Eucharistii. Prohloubit vztah k eucharistickému Ježíši je určitě vhodný úkol pro postní dobu.  

Do třetice je tu CD s promluvami P. Mariána Kuffy, známého slovenského kněze, 

který nás dokáže určitě povzbudit v lásce k Bohu a bližnímu, jak nás k tomu i celá postní doba 

vede. Nahrávky předávám do knihovny a přeji vám, ať vám pomohou prožít tento čas kvalitně.  

P. Slawomir 

 

 

 

Vysoké Tatry  
 

Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte  
 a vyvyšujte ho navěky. 

 
Duchovně rekreační pobyt v Charitním domě 

 v Dolném Smokovci 19, Vysoké Tatry 

Termín:   7. 7. – 14. 7. 2018 
 

cena:  3 900,- Kč, děti od 3 do 10 let 3 400,- Kč 
 

Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Milanem Palkovičem  
a nabídka duchovních rozhovorů. 

 
Dolný Smokovec – městečko je považováno za největší tatranské středisko pro léčbu onemocnění 

dýchacích cest a plic u dětí. Smokovec je městskou částí města Vysoké Tatry a je to turisticky výchozí 

bod do všech okolních středisek a dolin v centrální části Vysokých Tater. Městem projíždí Tatranská 

železnice z nádraží Poprad Tatry do Tatranské Lomnice a Štrbského Plesa. Charitní dům se nachází 350 

metrů od zastávky Pod Lesom.  

 

V ceně je započítáno: 
- 7x hotelové ubytování v jedno až trojlůžkových pokojích,  

- polopenze,  

- lázeňský poplatek obci 1,- Euro/den  

 

V ceně není započítáno: 
- - doprava,  

- - cestovní a zdravotní pojištění 

 

Informace u P. Milana Palkoviče, m.palkovic@seznam.cz, mob. +420 737 467 733  
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – 

každou středu – 9.30 – 11. 30 na farním středisku 

(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). 

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

středu na farním středisku od 15.00 do 17.00. 

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

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

 Zelený čtvrtek pro děti – od 9. 00 do 14:00 na farním středisku. Tvořivé aktivity, velikonoční katecheze a 

tradiční „zelený“ oběd. 

 
 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

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

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

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

 

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ 

 Duchovní obnova pro ženy. Téma – „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; program se 

uskuteční v pátek 17. 3. 2018 od 15.30 do 17.45 na farním středisku. Součástí programu bude i společná 

adorace v kapli a možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. Hlídání dětí zajištěno po předchozí 

domluvě. Prosíme o vaše závazné přihlášení na program a také o vaše požadavky na hlídání. 

 

Na co se můžete těšit v dubnu 

 

Koncert dětských pěveckých sborů CORO CALICANTUS  (Locarno, Švýcarsko) a MOTÝLI Šumperk –

středa 4. dubna 2018 v 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Od 17. 15 

možnost komentované prohlídky.   Vstupné dobrovolné. 

Na tuto akci se pokusíme zajistit autobus pro společnou dopravu tam a zpět. V případě Vašeho zájmu nás  

informujte na tel. 731 402 395. 

 

Ples rodin k příležitosti oslav 10 let vzniku Centra pro rodinu Šumperk, z. s. – 21. dubna ve 

společenském středisku Sever od 15.00. O programu budeme včas informovat.  

 

  

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ  

ZA BRANAMI ŠUMPERKA 

 
Zveme na křížovou cestu za branami Šumperka na Velký pátek. 

Odjezd vlakem v 11.14 ze Šumperka do Bludova. Odtud půjdeme 

přes bludovskou stráň, Bludoveček k červenému kříži pod Chocholíkem. 

Délka křížové cesty cca 7 km, návrat do Šumperka kolem 14:30.  
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LIDVINA 
* 18. března 1380 Schiedam  

† 14. dubna 1433 Schiedam, Nizozemsko 

 

Svatá Lidvina, známá též jako Lidwina ze Schiedamu, byla 

nizozemská mystička. V patnácti letech upadla 

při bruslení na ledě a zlomila si žebro. Nikdy se plně 

neuzdravila, postupně ochrnula a do konce života zůstala 

upoutána na lůžko. Je uváděna jako jeden z prvních 

popsaných případů roztroušené sklerózy, její pád a 

následné postižení je připisováno této nemoci. Časté 

rozjímání o utrpení Páně pomohlo Lidvině přijímat své 

utrpení a obětovat je za druhé. Je nám vzorem člověka, 

který – i navzdory vlastním problémům – může být 

zdrojem naděje a pomoci pro ostatní. Dne 14. dubna 1890 

ji papež Lev XIII. Svatořečil. Svátek sv. Lidviny se slaví nejčastěji 14. dubna, v některých oblastech i 18. března. 

V ikonografii bývá zobrazována jako žena bruslící na ledě anebo upoutaná na lůžko. Jejími atributy jsou růže 

(větvička růží), kříž, brusle. Je patronkou bruslařů a dlouhodobě nemocných. 

 
 

Lidvina se narodila v jižním Holandsku nedaleko Rotterdamu do chudé a početné rodiny. Byla pátým 

dítětem a jedinou dcerou v rodině s devíti dětmi. Její otec Petr byl zchudlý šlechtic a živil se jako městský ponocný. 

Jako malá nosívala Lidvina svým bratrům do školy svačiny a cestou zpět se stavovala v kostele a modlila se před 

obrazem Panny Marie, k níž měla vřelý vztah.  

Z Lidviny vyrostla okouzlující dívka. Odmítla mnoho nápadníků a svůj čas raději trávila v modlitbách 

a meditaci. Její otec se však netajil svým úmyslem ji brzy provdat. Proto ve 12 letech Lidvina učinila slib panenské 

čistoty a prosila otce, aby nebyla k žádnému sňatku nucena, protože chce patřit jen Bohu. Dokonce se modlila, 

aby jí Bůh raději odňal tělesnou krásu, než by připustil, aby se zpronevěřila svému slibu.  

Ve věku 15 let se Lidvině přihodil těžký úraz. Při bruslení na ledě upadla a zlomila si žebro. Ačkoli se tato 

nehoda zdála být obyčejnou a běžnou věcí, předznamenala začátek neuvěřitelné životní cesty. V ráně se objevila 

gangréna, nemoc se stále zhoršovala. Její rodiče navštívili několik lékařů a věnovali značné množství peněz, 

aby Lidvině ulehčili v její bolesti. Bohužel nikdo jí nebyl schopen pomoci. Lidvina nemohla stát ani chodit, jedla 

velmi málo – snad jen kousek jablka za den – a hlavně pila veliké 

množství vody. Podle ošetřujících lékařů byla v neustálém nebezpečí 

smrti.  

Po třech letech od úrazu se lékaři definitivně vyjádřili, že její 

uzdravení není možné a nadosmrti bude odsouzena žít jen na lůžku. 

Život ve stálých bolestech byl zpočátku pro Lidvinu nesnesitelný. 

Toužila po brzkém uzdravení a záviděla zdravým kamarádkám. 

Stěžovala si a často plakala. Výrazného pokroku v přijímání utrpení 

dosáhla až s pomocí svého zpovědníka Johna Pota. Ten ji vedl 

k rozjímání o utrpení Páně a dokázal ji přesvědčit, že každý má v životě 

své poslání. Přivedl ji k pochopení, že když se zaslíbila Kristu a její 

cestou se najednou stalo utrpení, je jejím povoláním trpět nejen za své 

hříchy, ale zvláště za hříchy jiných, stejně jako trpěl její milovaný Ježíš.  

Lidvina změnila svůj pohled na život. Utrpení chápala nejen 

jako způsob odevzdávání se Bohu, ale cítila v něm i Ježíšovu blízkost. 

Postupně vítězila nad svou opuštěností a bolestmi. Význam utrpení a 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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obětování bolesti vyjádřila slovy: „Kdybych se 

nyní mohla uzdravit jediným Zdrávasem, 

jediným Ave Maria, tak bych se ho 

nepomodlila.“ 

Díky vytrvalým modlitbám a meditacím 

nakonec zažívala až mystické sjednocení 

s Bohem, některé prameny mluví u ní o tzv. 

duchovních stigmatech. Je psáno, že ve vytržení 

mysli dostávala od Boha různá zjevení, viděla 

do budoucnosti, vnímala radosti nebe i tresty 

očistce a pekla, což velmi posílilo její trpělivost. 

Dostalo se jí i vidění Ježíše, Marie, anděla 

strážného a některých světců. 

Její odevzdanost Kristu s mimořádně 

snášeným utrpením a kontemplativní život nezůstaly světu neznámy. Přicházeli prý za ní poutníci až z Finska, 

Německa a Anglie. Ne všichni její návštěvníci byli zbožní. Jeden člověk se prý před ní chlubil svými hříchy. 

Lidvina ho vyzvala, aby celou noc ležel jen na jednom boku. Vydržel to jen chvíli a uvědomil si, že pokud je jedna 

noc tak obtížná, co potom věčnost v pekle. Tato myšlenka byla počátkem jeho obrácení.  

Kvůli svému ochrnutí musela Lidvina ležet stále na zádech. Sedm let po nehodě mohla pohnout jen hlavou 

a levou paží. Dostavila se vodnatelnost, na jedno oko oslepla a druhé se stalo tak citlivé, že nesneslo denní světlo. 

Na čele se vytvořila hnisající rána, na těle hrozivé vředy a proleženiny. Trpěla i ostrou bolestí hlavy a bolestmi 

zubů, které jí bránily i po více dní ve spánku. Z nosu a z úst jí vytékala krev, přidávaly se záchvaty zimnice.  

Až v 19. století si lékaři uvědomili, že podle popisu jejích symptomů, trvání a průběhu nemoci mohla Lidvina trpět 

roztroušenou sklerózou. 

Lidvina měla od úrazu velké potíže s polykáním. Jedla stále méně. Zpočátku trochu hroznů, cukru nebo 

skořice, když už ale nedokázala jíst ani cucat tyto věci, přijímala jen vodu a svaté přijímání. Tomáš Kempenský, 

současník svaté Lidviny a autor známé knihy Následování Krista, editoval a vydal její životopis „Sv. Lydwine 

ze Schiedamu“. V něm říká: „Je více než udivující, že téměř vůbec nespala, nepřijímala žádné jídlo ani pití kromě 

těla Kristova, jediného léku na všechny její bolesti a nejsladší útěchy, pro ni nejlahodnější nad všechno jídlo.“ 

Když se podíváme zpět do historie lidstva, najdeme v různých částech světa několik málo inediatů 

(breathariánů), lidí žijících bez jídla. Častokrát to byli zcela obyčejní lidé, s výjimkou toho, že byli zcela oddáni 

Bohu, což z nich udělalo mimořádné osobnosti. Jako výsledek jejich duchovní zbožnosti oplýval jejich život 

zázraky. Jednou z takových osobností je i svatá Lidvina. Její nepřetržitý půst trvající tolik let byl považován 

za neuvěřitelný lidský čin, který je možný jen díky Boží milosti. K ověření pravdivosti její schopnosti žít bez jídla 

ji několik představitelů města sledovalo po dobu tří měsíců. Po tomto období zveřejnili dokument, který její životní 

styl bez jídla dosvědčuje. 

Lidvina byla uctívána pro svou dobrotu a šlechetnost. Navzdory faktu, že prožívala velké utrpení, zajímala 

se o nešťastnou situaci jiných a snažila se jim pomoci. Tomáš Kempenský napsal: „Čím více tělesných chorob ji 

sužovalo, tím více rostla v lásce k Bohu a k bližnímu. S nadšením obdivovala moc a dobrotivost Boží, radujíce se 

z toho, že i ona díky Boží milosti může druhým pomáhat.“  

Až do své smrti v roce 1433 byla Lidvina pověstná tím, že snášela své utrpení s velkou statečností. Oběť 

Lidviny připomíná odpověď na pozdější lurdský a fatimský odkaz, kterým je výzva „smiřováním zachraňovat 

svět“.  

Lidvinin hrob se stal cílem mnoha poutníků a brzy po její smrti nad ním byla postavena kaple. Postupně se 

zvětšovala a v roce 1990 byla papežem Janem Pavlem II. vyhlášena bazilikou minor. Jméno svaté Lidviny nese 

v Schiedamu několik institucí. Kromě jejího rodného města je moderní kostel sv. Lidviny i v holandském městečku 

Best. Lidvina je hojně uctívaná i v Belgii a Rakousku. 

Anička Rozsívalová  
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Milé děti,  

začala nám postní doba, kdy se všichni snažíme být ještě o chlup lepší než jindy. Buď si něco 
odepřeme, nebo děláme cokoli dobrého navíc. Ať už jste si vybrali to či ono, držíme palce, ať se vám to 
podaří! 

Příjemné chvilky s Tamtamem   

Pomůžeš dětem a rodičům najít cestu do kostela?  

 
 
 

Postní doba 2018 ve farnosti Hanušovice 
 

pátek 9. 3. 2018 

18.15 hod  mše svatá, adorace;  

19.15 hod  setkání na faře, jste všichni srdečně zváni; 

 

pátek 16. 3. 2018 

18.15 hod  kytarová mše svatá – pro děti, adorace 

19.15 hod  společenství na faře 

  

každou sobotu na faře v době postní: 

18.30 hod modlitba svatého růžence; 

19.00 hod video-přednáška,  

Poslední přednáška bude 24. 3. 2018, pak následuje Svatý týden.  



 strana 14  Tam&Tam – číslo 3, ročník 9, březen 2018 

 

 

 

K zamyšlení 

„Milí mladí, je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. 

Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. 

Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, 

abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se Tvoje ruce 

proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš Tě volá, abys v životě zanechal stopu, která 

poznamená dějiny.“ 

(slova papeže Františka na Světovém dni mládeže v Krakově v r. 2016) 

 

 

Právě běží:  

Večery chval 

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

 po večeru chval společné setkání na farním středisku  

 koncert Adorare v sobotu 24. 3. v 16:30 hod. Všichni jste zváni!  

 
Pivo s knězem 

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

 Pozvěte na tuto akci také své kamarády.  

 Nejbližší termín na webu a fb 

 

 

 
Co se chystá:  

Akce v děkanátu 

(Více na mladez-sumperk.webnode.cz) 

 

Kolštejnský výlet 

 

Odjezd vlaku: 

 Šumperk – 8:26 

 Ruda – 8:51 

 Hanušovice – 9:15 

 

Co cestou uvidíme: 

 skály Pasák 

 zbytky lesní železnice  

 v Josefové 

 vodopády na Hučavě 

 pomník císařovny Sissi 

 Jelení vodopády 
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DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ 

MLÁDEŽE 

 
 

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

 společné setkání zároveň s děkanáty 

Zábřeh a Svitavy !!! 

 hlavní host: Pavel Fischer 

 Můžete se těšit na přednášky zajímavých 

hostů, duchovní program, poznávání 

nových lidí, městskou hru, mši s otcem 

arcibiskupem a také na večer chval a 

koncert skupiny ADORARE! 

 přihlašování a více informací 

na: www.bit.ly/dekanatko 

 Přihlašujte se nejpozději do 15. 3.! 

 

 

 

 

Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

Postní duchovní obnova (Archa) 

9. – 11. 3. 2018 

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

ze studnice pokladů, připravme svá srdce na prožití největších křesťanských svátků. 

Neváhejte věnovat svůj čas tomu, který jediný ho dokáže proměnit v požehnání. 

Velikonoce na Přístavu 

29. 3. – 1. 4. 

Přijeď s námi prožít Velikonoce do hloubky. 

Nemáš-li ve své farnosti žádné povinnosti nebo zázemí, zveme Tě k nám! 

Velikonoční události jsou ústředním tajemstvím naší víry. Víra se prožívá na prvním místě ve společenství rodiny 

a farnosti. Nemáš-li však tuto možnost, jsi zván na Přístav. 

Společně začínáme slavit Velikonoce obřady Zeleného čtvrtku a sederovou večeří. V pátek nechybí křížová cesta 

a velkopáteční obřady a v tichu Bílé soboty se již připravujeme na večerní vigilii Vzkříšení. 

Hledáš prostor pro soukromou modlitbu? Tady je. 

 

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

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

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

web: mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  

http://www.bit.ly/dekanatko
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KARNEVAL NA SOBOTÍNSKÉ FAŘE 
 

V neděli 11. 2. 2017 uspořádala 

farnost Sobotín ve spolupráci s maminkami 

ze Sedmikrásku karneval. Do poklidné 

atmosféry začínajícího karnevalu, kdy 

„hudebník ladil housle“, děti odevzdávaly 

dárečky do tomboly a dělaly s maminkami 

poslední kosmetické úpravy, vpadl do sálu 

černě oděný záškodník. V patách mu byla 

hlídka rychlého nasazení, ozbrojená samopaly 

(trubky od vysavačů-). Záškodník popadl 

dítě a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby hlídka 

rychle nezasáhla. Jak jsme si všichni 

oddychli, když ho vyprovodila ze sálu a jistě zneškodnila. 

Další rozruch způsobil vlk (rozuměj maska vlka), který se 

objevil asi v polovině karnevalu a byl velkou neznámou pro všechny 

účastníky. Nikoho by totiž nenapadlo, že se takto bude prezentovat 

nejvyšší zástupce obce. 

Poté se nám představily děti v maskách a začal karnevalový rej, 

prokládaný soutěžemi. S občerstvením ochotně pomohly maminky 

z farnosti Velké Losiny.  

Sešlo se přibližně 30 dětí, v tombole si děti losovaly výhry a na 

závěr byla pěvecká soutěž. 

Bylo veselo a milo. Už nám chybí jen rozpustilý průvod 

po vesnici, ale to třeba přijde . 

Za všechny Dana Ponížilová 

 

 

 

 

  



 
Tam&Tam – číslo 3, ročník 9, březen 2018  strana 17 

 

 

Rubrika “Co se do ohlášek nevešlo“ bude tentokrát 

velmi krátká.  

 

Nejprve bych chtěl poděkovat manželům, kteří 

v pátek 16. 2. přišli v rámci Týdne manželství 

na adoraci do farního kostela. Bylo to krásné modlitební 

setkání – krásné právě tím, že se manželé modlili 

společně. Díky těm, kteří všechno vedli a připravili.  

Pokud jde o informace, mám pro vás dvě a obě 

až na duben. Jenže pokud si je přečtete v dubnovém 

čísle, bude to hodně pozdě.  

Slavnost Zvěstování Páně je letos kvůli Svatému 

týdnu posunutá v celé církvi až na 9. dubna. Proto naše 

tradiční poutní mše svatá v klášterním kostele bude letos v pondělí 9. 4. večer. Tradičně na ni zveme všechny 

těhotné ženy – budeme pro ně vyprošovat požehnání.  

V tom stejném týdnu, v sobotu 14. dubna, máme letos děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání 

do olomoucké katedrály. Už dnes si tento den rezervujte. Zvlášť o to prosím mladé rodiny. Je trochu smutné,  

že na tuto pouť jezdí hlavně důchodci, nemyslíte?  

Provázím všechny modlitbou při večerních adoracích v naší kapli na farním středisku. Připomínám,  

že se konají každý den kromě pátků od 20-21 hod. Zvu, nebojte se přijít „ztrácet čas“ v Pánově přítomnosti.  

P. Slawomir 

 

 

MODLITBA ZA DOBROU SMRT 
Vidím to jako dnes: septima gymnázia, bylo mi necelých 19 let. Pan ředitel, který nás ten rok učil 

náboženství, nás vzal do školní kaple a vyzval nás k modlitbě…k modlitbě za toho z nás, který první zemře…  

„Jako cože?“ „Se zbláznil, ne?“ „Co to je za morbidní modlitbu!?!?“ Toto a mnohé další se mi (i mým 

spolužákům) honilo hlavou. Běhal mi mráz po zádech a bylo mi z toho nepříjemně, rozhodně jsem se tehdy v kapli 

nemodlila… 

 Uplynulo 8 let, dokončuji vysokou školu, jsem 5 let vdaná, mám 2 děti, další 3 jsme odevzdali Pánu. 

Všude okolo umírají lidé při různých situacích (dnes především při teroristickém útoku v Paříži), média přináší 

zprávy o křesťanech umučených IS, zprávy o přírodních katastrofách, o sebevraždách, vraždách…  

Teprve teď dokážu docenit význam modlitby, která mi byla tak protivná, stala se mi blízkou spolu 

s modlitbou za dobrou smrt, za dobrou smrt vlastních dětí. Nikdy se ji nemodlím intenzivněji než ve chvílích, kdy 

mě popadá úzkost a panika z představy, že mé děti někde trpí, samy a opuštěné, že nerozumí situaci, ve které 

jsou… 

Takto píše v internetovém článku jedna žena, manželka, matka. Možná, že jsme o tom nepřemýšleli, nebo máme 

podobnou zkušenost. V každém případě, modlit se o dobrou smrt je dobrá, stará křesťanská tradice, na kterou se 

pozapomnělo. A je to škoda.  

Březen je příležitostí k tomu, abychom se k ní vrátili. Blíží se totiž svátek sv. Josefa, který je patronem dobré smrti. 

Zrovna v této době farnost Přerov vydala krásné obrázky s fotografií bočního oltáře přerovského kostela a krásnou 

modlitbou za dobrou smrt. Dostáváte je od nás jako dárek. Doufáme, že vám přilne k srdci a stane se pevnou 

součástí vaši denní modlitby. Kéž bychom všichni odcházeli na věčnost pokojně a v Pánově blízkosti! 

A nezapomínejme, že denně vzýváme i Boží Matku, aby byla s námi v hodině naši smrti. Jenže často tato slova 

říkáme automaticky, bez přemýšlení. Modleme se s důvěrou a vytrvale. I postní doba nás k tomu vede.  

P. Slawomir 

https://zeny-matky-manzelky.signaly.cz/1511/modlitba-za-dobrou-smrt
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VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2018 

 

OPĚT NĚCO PRO POVZBUZENÍ K DOBRÉMU PROŽITÍ VELIKONOČNÍ 

ZPOVĚDI ZE ZÁSOBY ČLÁNKŮ P. ROBERTA BERGMANA 

Umění kamufláže… aneb jak se jde taky zpovídat 

Asi všichni znají české úsloví: „Aby se vlk nažral a koza zůstala 

celá…“ Nevím proč, ale svátost smíření tohle přísloví nějak 

přitahuje. Jak vyznat svůj hřích? „No, přece tak, aby to tam jako 

teda nějak zaznělo, protože zatlouct něco při zpovědi, to je už 

moc blbý, ale aby to nezaznělo zase tak, aby to zaznělo úplně…“ 

Kdo se s takovým problémem nikdy nepotýkal? Chtěl bych ho 

vidět… 

Takové myšlenky pak vedou k rozvoji skoro až umělecké 

disciplíny zpovědní kamufláže. Jedna věc, jeden hřích, lze říct 

mnoha různými způsoby. A Bůh? Ten přece ví všechno, tak 

jaképak copak. Ale kamufláž s sebou nese i úskalí, která na sebe mistr kamufláže musí zodpovědně vzít. 

Je zajímavé – nevím, jestli tuto zkušenost mají všichni kajícníci, ale já rozhodně – že když se člověk uchýlí ke 

kamufláži, tak ten nejkrásnější pocit ve zpovědi spočívá v tom, že už to má konečně za sebou. Ono je to příjemné – 

ne, že ne. To jsou ty rány, které jde slyšet při vyznáních – rány, jak padají zátěže hříchu ze srdcí jako balvany. To je 

úleva, lahoda, slast. Člověk ucítí, že to z něj všechno spadne. Je mu přáno, ale také je nutno dodat, že existuje ještě 

jiná cesta. 

Proč se vlastně kamufluje? Myslím, že je to ze dvou hlavních důvodů – buď nechce hříšník svůj hřích naplno 

přiznat před zpovědníkem, anebo nechce svůj hřích vyznat sám před sebou. A u toho bych se teď chtěl trochu 

pozdržet. To, že je těžké přiznat si svůj hřích, to ví asi každý člověk, který někdy zhřešil (tedy každý). Jenže proč? 

Datum Obec Zpovídání    Zpovědník Mše sv. 

STŘEDA 14. 3. 2018 D. STUDÉNKY 15.00-16.00 P. Milan Palkovič 16.00 

ČTVRTEK 15. 3. 2018 
NOVÝ MALÍN 16.00-18.00  P. Milan Palkovič 18.00 

HANUŠOVICE 17.00-18.00 P. Otto Sekanina 18.15 

5. NEDĚLE 

POSTNÍ 
18. 3. 2018  

BRANNÁ po mši sv. P. Vojtěch Kološ 8.00 

STARÉ MĚSTO po mši sv. P. Vojtěch Kološ 9.30 

BOHDÍKOV přede mší sv. P. Michal Krajewski                    7.30 

BRATRUŠOV po mši sv. P. Michal Krajewski                    10.30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Vilém Pavlíček 10.30 

STŘEDA  21. 3. 2018 
LOUČNÁ  15.30-16.00 P. Slawomir Sulowski       16.00 

SOBOTÍN 17.00-18.00 P. Slawomir Sulowski 18.00 

PÁTEK 23. 3. 2018 

BLUDOV 15.30-17.30 
P. Petr Dolák, P. Slawomir Sulowski,  

P. Michal Krajewski 
17.30 

BOHUTÍN 15.30-17.00 P. František Janíček 17.00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17.00 

RAPOTÍN 17.15-18.15 P. Piotr Grzybek 18.15 

SOBOTA  24. 3. 2018  

RUDA/M  10.30-12.00 
P. Petr Dolák, P. Otto Sekanina,  

P. Piotr Grzybek, P. František Janíček 
- 

STARÉ MĚSTO 9.00-10.00 P. Michal Krajewski  

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 
25. 3. 2018  ŠUMPERK  15.00-18.00  

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,  

P. Vilém Pavlíček, P. Otto Sekanina, 

P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

18.00 
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Přiznat hřích znamená přiznat hříšnost. Ale hříšnost neznamená zatracení. Psychologie tento jev nazývá 

identifikací. Člověk se identifikuje (ztotožní) se svým hříchem. Kdesi jsem slyšel fiktivní rozhovor: „Jsem zlý, 

udělal jsem zlo. Ano, to, co jsi udělal, je zlé. Ale ty, i v tom nejhorším možném hříchu, jsi Boží milované dítě (syn, 

dcera) a Bůh tě nepřestává volat k obrácení a ke změně smýšlení. I v tom nejhorším a hnusném hříchu máš v sobě 

obraz Boha, který do tebe vložil při tvém stvoření a který v sobě neseš i přes to, že je pošpiněn tvým hříchem. 

Jinými slovy – ty a zlo nejste jeden. Můžete se rozloučit, oddělit se od sebe.“ 

Zpověď, svátost smíření, slouží k rozvázání člověka z jeho hříchu. Dá se přirovnat 

k zipu. V hříchu se člověk sváže se zlem. Sám od sebe se nedokáže rozvázat, stejně 

tak jako když spadne do jámy, tak sám sebe nevytáhne za vlasy. Je bytostně spojen 

s tím, čemu (obrazně řečeno) propůjčil své srdce – se zlem. Podobně jako zapnutý 

zip. Jediný způsob jak ho rozepnout (jestli tedy zip nechceme zničit) je jezdcem 

(ta malá věc, kterým se to rozepíná). V našem přirovnání může jezdec znamenat 

lítost a pohyb jezdcem právě svátost smíření. Bůh, Ježíš, daroval svým apoštolům 

možnost rozvazovat člověka z jeho hříchu. Oddělit hříšníka a hřích. Oddělit 

člověka od jeho mrtvých skutků, oddělit Boží milované dítě od nánosu zlých 

skutků. A Bůh to dělá proto, že nenávidí hřích, ale miluje hříšníka, jak napsal 

sv. Augustin. 

Ježíš řekl v jednom dialogu s farizeji: „Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ 

A to platí i o vyznání hříchů. Poznávám pravdu o sobě – ale pravda o mně není to, 

že jsem zlý, ale že jsem udělal zlé věci. Pravda o sobě poznaná ve svátosti smíření 

neznamená, že jsem nejhorší člověk pod sluncem, ale že jsem Bohem milovaný 

člověk, který udělal chyby (třeba i mnoho závažných chyb). A že mě Bůh, protože 

mě má rád (ať už to chápu nebo ne), z tohoto zla vysvobozuje. Proto by svátost smíření měla mít (spíš než 

charakter soudu) charakter uzdravení, kde Ježíš jako Božský lékař léčí duši člověka od následků jejích skutků. 

Přiznání si vlastního hříchu je úkonem dospělosti a zralosti. „Ano, udělal jsem špatné věci, přijímám za ně plnou 

odpovědnost a prosím Boha, aby mi je odpustil.“ To není žádná uťápnutost, žádná karikatura pokory. To je pravda, 

která osvobozuje. A tohle osvobození je daleko účinnější než jen povzdech: „Už to mám za sebou.“ Nenaplní mě 

totiž jen pocitem, že mám klid, ale naplní mě hlubokou a pravdivou radostí, že jsem i přes svůj hřích MILOVÁN. 

Zpověď, to není ponížení hříchem, ale svátost pozvednutí z hříchu, které mi Bůh ze své lásky nabízí. Občas, když 

dávám rozhřešení, tak prosím kajícníka, aby je nepřijímal vkleče ani vsedě, ale aby si stoupnul – aby zaujal ten 

postoj, kterým i navenek může dát najevo, že Pán ho pozvedá… 

A jestliže zakouším právě pozvednutí z hříchu, nemusím už mít strach svůj 

hřích naplno pojmenovat a nazvat, protože vím, že mě hřích v Božích očích 

nediskriminuje. Vím, že Bůh miluje pravdu (o mně i o mém hříchu), a vím, 

že Bůh mě kvůli pravdě neodsuzuje. 

Vím, že když se naplno přiznám ke svému hříchu, Bůh mi naplno odpustí. 

To je milost a kouzlo svátosti smíření. Nepotřebuji se ani přetvařovat ani 

kamuflovat – vím, že mě Bůh přijímá takového, jaký opravdu jsem. 

A co na to zpovědník? No, coby? Nic. Jak jsem už psal, tak on si drtivou 

většinu věcí stejně dekamufluje. A pak je jakákoliv kamufláž pouze takovou 

dětinskostí a příznakem toho, že člověk ještě nedozrál – ani v přijetí Boží 

lásky ani v přijetí své hříšnosti. Zpovědník má (snad) takové období už většinou za sebou. A tak dokáže projevit 

shovívavost v případě kamufláže i ocenit snahu o pravdu. Jak pravil jeden kolega: „Zpovědník musí vydržet 

všechno.“ A měl pravdu.  

Jen je škoda toho, že kamufláž spotřebuje hodně energie, kterou by mohl kajícník vložit do prožívání Božího 

odpuštění. 

Kéž nám Pán dá právě tu úžasnou radost z toho, že miluje člověka i v jeho hříchu a že místo odsouzení pro něj má 

nabídku možnosti obrácení.  
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Mše sv. v době velikonočního tridua a o velikonočních svátcích v roce 2018 

 

 

 

FARNOST/ 

KOSTEL 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 

VELKÝ 

PÁTEK 

BÍLÁ 

SOBOTA 

VELIKONOČNÍ 

NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

PONDĚLÍ 

Bludov 8.45 17.00 

17.00 
(12.00 – 
křížová 

cesta u 

kostelíčku) 

18.30 8.45 8.45 

Bohdíkov 7.30 16.30 16.30 19.00 --- --- 

Bohutín 7.30 --- --- --- 7.30 --- 

Branná 8.00 --- 16.30 --- 8.00 ---- 

Bratrušov 10.30 --- --- --- 10.30 10.30 

Bušín --- --- --- --- 7.30 --- 

Dolní 

Studénky 
7.30 16.30 16.30 18.30 7.30 7.30 

Hanušovice 10.15 18.15 18.15 18.30 10.15 10.15 

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

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

Loučná n Des. 9.45 --- 15.30 --- 9.45 9.45 

Malá Morava 11.15 16.30 16.30 18.30 11.15. --- 

Nový Malín 10.15 19.00 15.00 21.00 10.15 10.15 

Ostružná ---- --- --- --- 11.00 --- 

Rapotín 9.00 19.00 19.00 21.00 9.00 9.00 

Raškov 10.30 --- --- --- 10.30 --- 

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

Ruda n Mor. 9.00 18.00 18.00 20.30 9.00 9.00 

Sobotín 11.15 --- 15.30 --- 11.15 11.15 

Staré Město 9.30 18.00 18.00 20.00 9.30 9.30 

Šumperk 

7.00, 9.00, 

18.00 
Domov důchodců – 

sobota před Květnou 

neděli 15.00 

18.00 17.30 21.00 7.00, 9.00, 18.00 
7.00, 9.00,  

15.00 (něm.) 

Velké Losiny 8.15 17.00 17.00 20.00 8.15 8.15 

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

Žárová --- --- --- --- 14.30 --- 
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KONCERT V NERATOVĚ 

Ve středu 4. dubna 2018 můžeme být svědky 

mimořádné koncertní příležitosti. CALICANTUS, dětský sbor 

ze švýcarského Locarna, spolu se svým hostitelem, dětským 

pěveckým sborem MOTÝLI Šumperk vystoupí na společném 

koncertě v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Neratově. Švýcarský sbor je jedinečným reprezentantem 

sborového umění své země, jak mnohokrát osvědčil řadou 

úspěchů v domácích i mezinárodních soutěžích. Není bez 

zajímavosti, že vznik tohoto tělesa přímo inspiroval koncert 

Motýlů na počátku devadesátých let v Locarnu. Se zájmem 

a sympatiemi jsme sledovali rozvoj Calicantu od jeho prvních 

krůčků do dnešní podoby tělesa světové úrovně. Oba sbory se 

pravidelně a s potěšením setkávají a jejich koncerty přinášejí 

mimořádný zážitek. Koncert v Neratově začíná v 18.00 hodin.  

Tomáš Motýl 

 

(Informace o plánovaném zájezdu na tento koncert jsou na 

stránce 10. v nabídce  Centra pro rodinu.) 

 

 

IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Chvála rudého bratra  

Milost působí se svobodnou vůlí tak, 

že ji jen na počátku předchází, 

v dalším ji vždy provází. 

sv. Bernard z Clairvaux 

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

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

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

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

 

Severozápadním směrem 

„Pryč odsud, pryč!“ 

Izaiáš 52,11 

 

„Je tam takovejch týpků víc?“ ptá se Stones, když opouštíme dům mého rudého bratra. 

„Mraky.“ 

Já nevim… myslíš, že je vydejchám?“ 

„To je to nejmenší,“ snažím se ho uklidnit, „jsou horší věci.“ 

S lehkým záchvěvem smrtelného děsu, který se na okamžik objeví v jeho tváři a o němž už vím, 

že znamená odhodlání jít do boje a neprodat svou kůži lacino, chce zvědět, co to je. Vysvětluji mu, že tím 

skutečným peklem jsou přecpané ubytovny. Na vlastní kůži jsem je zažil jen dvakrát nebo třikrát a to určitě 

v „řidším“ skupenství, než musí být to dnešní, soudobé. Je třeba vyjít z toho, že většina poutníků se skládá 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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z kultivovaných intelektuálů, právníků, mohovitých prodavačů, znuděných rentiérů, bezstarostných francouzských 

studentů ruštiny a německých studentů folklóru Dálného východu, přednostů psychiatrických klinik, obyčejných 

byznysmenů, marně toužících zastavit se, lékárníků, ekonomických žurnalistů, učitelů ikebany, leteckých inženýrů 

a Američanů. Prostě všech, pro které je dlouhodobá fyzická zátěž něčím, co spadá do oblasti lidské poroby nebo 

do sféry hrdinských činů. Zdolat patnáct kilometrů pěšky za jediný den je pro takového poutníka obrovské osobní 

vítězství. Když tedy dosáhnou cílové rovinky, odhazují své vaky, kam se dá, a jdou si o svém triumfu popovídat 

do stylové restaurace s místními specialitami. Jejich bagáž je těžká a objemná, každý s sebou vláčí co nejvíce 

užitečných věcí, pět kilo toaletního papíru, dvacet otvíráků na konzervy, kdyby jich devatenáct po cestě ztratili, 

míra jejich zabezpečení je strašlivá. V refugiu zůstávají pouze příliš skromní, unavení a odpovědní. Když se 

vítězové po půlnoci vracejí, řvou na sebe bez ustání „pšššt“, aby nerušili ostatní. Nikdo ale nespí, protože to nejde, 

a každý by si dal raději vytrhnout jazyk, než by navrátilcům řekl, aby už konečně drželi zobáky. Nejhorší je, když 

vás všichni, které ráno přes nejvyšší opatrnost probudíte, přesvědčují hromovými hlasy, že jim to vůbec nevadí, 

a když se po dvou hodinách akrobatického slézání jejich vaků dostanete konečně ke dveřím, vymůžou si na vás 

slib, že od nich budete pozdravovat celé Maďarsko, nebo odkud jste vlastně přišli. Jsou skvělí, příjemní, jsou 

v pohodě. Vstanou v poledne, a pokud se v kocovině nerozhodnou pro další heroickou desítku, zůstávají další noc, 

aby si v klidu dovyprávěli všechno o překonaných nástrahách včerejší patnáctky. Slibujete, že se o nich dozví celá 

Budapešť, a přejete si, aby dnešní etapa vedla až do Compostely, bez ohledu na to, kolik set kilometrů vám ještě 

zbývá. 

„Ty vole, co budem dělat, ty vole?“ táže se Stones poměrně tenkým hlasem. 

„Nic, pudem jinudy. Přes hory na sever do Tolosy, pak na Durango a do Bilbaa, potom po břehu přes 

Santander a Gijon. V Galicii přejdem hory a sme v Santiagu.“ 

„Ty by mohly bejt tvrdý, ty hory, co?“ 

„Asi jo.“ 

„Co ubytovny?“ 

„Jestli tam nějaký budou, tak asi prázdný.“ 

„Asi nebo určitě?“ 

„Spíš určitě. Na první našlapanou narazíme až v Arzue, třicet kiláků od Santiaga.“ 

„To sem rád, že to řikáš,“ zahučí Stones s úlevou, „jednu vydejchám.“ 

 

Ráno vyrážíme ještě za tmy. Je první listopad, dny se rychle krátí. Hned za městem se nad silnicí otvírá 

panorama pyrenejského předhůří. Obzor za námi najednou zrůžoví, světlo zasáhne horský hřeben a pomalu se sune 

dolů, dokud nezaplaví všechny svahy a srázy. Hory jsou šedavě hnědé, s temně rudými, skoro červenými skvrnami. 

Dohadujeme se, co to je, nejspíš tráva nebo kapradí. Vytahuju z kapsy naše modlitební papíry. Něco jsem pro 

jistotu napsal, nevěděl jsem, kolik toho bude Stones umět. Neumí nic. Nevadí, bude mít spoustu času něco se 

naučit. Potřebujeme hodně podpory shůry, chceme být ve Fatimě 15. prosince. Vybírám Te Deum. Stones je 

v klidu, nic ho nezaráží, ani cherubíni, ani serafíni, ani Bůh Sabaoth. 

 

Ivan zastavuje u jedné autobusové zastávky, vytahuje několik papírů a říká: „Tohle přečteš, až já přečtu 

tohle.“ Všude je ticho, klid a nad hlavami nám krouží orlové. 

Několik let před touto poutí jsem žil mezi pokřtěnými. Většina přátel z blízkého okruhu přijala křest 

v uplynulém desetiletí a toto společenství mě svými postoji víry i slabostmi přesvědčovalo, že bych mezi nimi neměl 

být bílou vránou. Ivana jsem požádal, aby byl mým kmotrem, ale diskrétně se toho zřekl, protože není Kolíňák. 

Najednou jsem nevěděl, koho si vyvolit, ale on mi řekl, abych zachoval klid, a hned mi jednoho navrhl. Moc se mi 

nezamlouval, okamžitě jsem si však vzpomněl na jednoho, který docela ušel. Byl jsem spokojen, protože to byl to 

můj kamarád a přitom slušný člověk. Čtrnáct dní před vykročením jsem se nechal pokřtít. Na svátek Renaty 

13. října mě křtil přítel jezuita. Přijal jsem nové jméno Ignác. 

 

Celé dopoledne stoupáme serpentinami na vysokou horu. Počasí připomíná naše babí léto, zastavujeme se 

u betonového zábradlí nad skalním srázem, odkud pozorujeme fialové hory a zelená údolí. Občas projede kolem 

starý náklaďáček, sotva supí, zezdola se k nám přibližují dvě barevné tečky. Po dvou hodinách vidíme, že jsou to 
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cyklisté na horských kolech. Jejich tváře vypravují o tom, že existují jen dvě možnosti: vítězství, nebo smrt. 

Ze strání, na kterých se mezi trnitými keři pasou poníci, stékají v malých vodopádech stružky ledové vody. Některé 

dopadají přes skalní převis na silnici, strkáme pod ně hlavy a řveme blahem. Když si představím, že bychom teď 

stoupali v průvodu zpocených a upovídaných turistů po Napoleonově cestě, jsem štěstím bez sebe. Chválím proto 

Boha z celé své duše a s vděčností vzpomínám na svého rudého bratra, určitě netuší, jak nám píchnul. V poledne 

dorážíme na vrchol, přecházíme hranici a pak už sestupujeme až do cíle. V malém městě se spořádaní horalé 

chystají na mši svatou. Po ní nás mladý, laskavý kněz ubytuje v prázdné místnosti farního areálu.   

Druhá etapa je dlouhá, za hluboké tmy přicházíme do vesnice vysoko v horách. Hned na jejím okraji 

narážíme na krásný, veliký kostel. Stojí na nízké vyvýšenině nad osadou a přiléhá k němu řada typicky baskických 

domků. Pod nimi sedí na lavičce dvě ženy, zabývající se nějakou ruční prací, pletením nebo háčkováním. Žádost 

dvou cizinců o nocleh je vůbec nepřekvapuje. Říkají, ať chvíli počkáme, a volají na děti, aby doběhly pro klíč. Děti 

jsou zpátky cobydup, dostáváme klíč, přání pokojné noci a šťastné cesty na ráno. 

Otvíráme vrata. Nevcházíme ale do kostela, jen do jakési předsíně, velké jako malá sportovní hala. 

Chrámové průčelí s gotickým portálem tvoří její protilehlou stěnu, ostatní je přístavba, zdá se o něco pozdější než 

samotný dům Boží. Dlouhé, starodávné lavice obepínají celý obvod, několik stolů se spoustou židlí je roztroušeno 

v širokém prostoru bez ladu a skladu. Procházíme křížem krážem po dřevěné podlaze, kde se šedá tma střídá 

s bílými lichoběžníky měsíčního světla, a přemítáme nad účelem přístřešku. Srážím dvě lavice k sobě a komponuji 

efektní lože, Stones dává přednost stabilní podlaze. Líbí se nám tu, sedíme pak chvíli na lavicích a chválíme 

zvláštní, meditativní poklid tohoto místa.  

Stones dostává zprávu z domova, jeho strana zvítězila v komunálních volbách. Jdeme to oslavit do místní 

hospody. Stones hýří dobrou náladou, srší vtipem. Když je v nejlepším, dostává další zprávu. Ta spočívá v tom, že 

první zpráva nebyla přesná a volby prohrál. Vracíme se pomalu ke kostelu, Stones je v klidu, umí se ovládat. 

Vyjádřuji mu svou kolegiální soustrast. 

„Kašli na to,“ říká, „je to prostě v hajzlu.“  

„Máš pravdu,“ souhlasím solidárně. 

„To sem rád, že to řikáš, ty vole,“ odvětí kapku podrážděně. 

 

Sestupujeme úzkými silničkami do hlubokého údolí. Míjíme několik výletních restaurací, v jedné se 

dáváme do řeči se dvěma turisty, jeden zná Československo. Všechny vesnice, které procházíme, mají hřiště 

na pelote, baskický národní sport. Pro Basky to není jenom sport, ale něco, co je spojuje možná víc než placatý 

baret. Každé hřiště je poměrně náročná stavba, často krytý stadion nápadité konstrukce.  

Stones celé dopoledne vypráví o jednom muži, který obchoduje s přebytky. Zajímám se, o jaké přebytky 

jde. Těžko to z něho dostávám, nakonec vyzradí dvě položky. Když začnu s náboženstvím, setkávám s tak uctivým 

nezájmem, že si napříště každý příspěvek důkladně rozmyslím. Rozhoduju se spatřovat svůj mandát v tom, že ho 

přemluvím, aby se naučil druhou polovinu otčenáše. Pak si dáme krátkou přestávku a najedeme na zdrávas. Něco 

mi říká, že musím být chytrý jako had a lstivý jako vlkodlak. Když se to povede, bude to dobrý základ pro společný 

růženec. Stonesův hluboký nezájem o náboženství mě nijak nepohoršuje, není v něm nic přezíravého, naopak, je 

tam něco až příliš pokorného. Zdá se, že je pořád v zajetí svého moudrého zvyku, který si podle všeho vypěstoval, 

když sedával se svými zbožnými přáteli a prozíravě se nemíchal do toho, co pro něho bylo španělskou vesnicí.  

Odpoledne naskakujeme na okresní silnici, déšť pomalu slábne. Stones si stěžuje na puchýře, bolavá kolena 

a podobné hlouposti. Říkám mu, ať se na to vykašle a myslí na lepší věci. Jeho nervozitu způsobuje lehký hlad, 

umínil si, že během pouti zhubne o pět kilo. Říkám mu, že v cíli bude lehčí nejméně o deset bez ohledu na to, kolik 

toho do sebe nacpe. Moc mi nevěří. Zatím se tedy živí jen tím, co najde na silnici nebo v příkopech – jedlými 

kaštany, planými jablky, nejedovatými houbami, a nedivil bych se, kdyby potají slupnul mladý, ještě měkký choroš 

nebo pěkného hlemýždě.  

Před soumrakem dorážíme do Tolosy, starobylého města s masivním historickým jádrem podél široké, 

bystře plynoucí řeky. Po mši se zastavujeme v sakristii, odkud nás šedivý kněz rychle a celkem vlídně vyhazuje. 

Chodíme ulicemi a mluvíme s mnoha lidmi. Nakonec se dostáváme do hovoru se dvěma moudrými starci. Jeden 

z nich má klíče od budovy nějakého velkého úřadu a nechává nás přespat v sále obloženém mramorem. 
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Loyola a Durango 

Pro lásku našeho Pána Boha, snažte se vždycky jít kupředu 

a vyhýbat se všemu, co vám brání, protože když to  

dokážete, pokušení nad vámi nebude mít žádnou moc.                  

Sv. Ignác z Loyoly 

 

Následující etapa nezačíná valně: Stones si stěžuje na slabou formu, sotva leze. Vysvětluji mu, která 

uhodila. Čtvrtý a pátý den bývá na dlouhé trase přelomový: tělo očekává, jak se jeho držitel zachová. Pokud své 

nároky nezmenší, tělo pochopí, že jeho člověk nežertuje a přeorientuje se na vyšší výkonnostní stupeň. V této chvíli 

je třeba zachovat se čitelně, vyhnout se nedorozumění. Máme k tomu výbornou šanci, čeká nás dlouhý výstup 

z hlubokého údolí. Stones dělá, co může, nahoře je už zase fit. 

Pochodujeme zasmušilou krajinou, zahalenou nízkými mračny. Malé nenápadné vesnice, holá pole, 

ozdobená černými plastikovými válci s pící na zimu. Stones začíná být bombardován telefonáty. Všechny se týkají 

spletité povolební situace v jeho rodném městě. Zdá se, že by jeho strana mohla z této skrumáže něco vytěžit, 

Stones radí kolegům, jak na to.  

Na vrcholu jednoho z nízkých táhlých kopců spatříme po levé straně silnice kamennou chaloupku. Před ní 

za hromadou čerstvě nařezaných větví stojí věkovitý Bask v širokém baretu. V ruce drží sekeru, kterou občas zatne 

do špalku. Od jejího ostří odskočí větvička tenká jako nitka a pokorně padá na zem. Stones pozoruje dřevorubce 

netrpělivým pohledem, něco se mu nelíbí. Vykročí vpřed a posunky si vyžaduje sekeru. Jakmile ji starci vykroutí 

z rukou, začíná sekat. Kmet usedá na lavičku a rozpačitým pohledem hledá někoho, kdo by mu vysvětlil, co se 

děje. Ubezpečuji ho, že ten, kdo ho obral o pracovní nástroj, není šílenec, ale ochotník, ochotný dobrovolník, 

a dodávám, že jsme poutníci na cestě do Fatimy. Bask chápe, spokojeně se usmívá a říká, že tudy chodí mnoho 

poutníků. Všichni ho fotí a všichni slibují, že mu jeden snímek pošlou. Nikdy nic nepřišlo. Kdyby dodrželi svůj 

slib, směje se, nevešlo by se mu to do chalupy. Jsou dny, které stráví psaním adres. Teď toho moc není, v létě je to 

horší. Divím se, proč právě tudy chodí tolik poutníků. Říká, že Loyola je už blízko, nanejvýš tři hodiny chůze. 

Kývám lhostejně hlavou a v duchu žasnu. Kdo by to byl řekl, za tři hodiny jsme v Loyole, rodišti svatého Ignáce, 

prvního jezuity všech dob. Nějak nám to uniklo. Stones bude mít radost, má výborné vztahy s kolínskými jezuity, 

kteří ho přivedli ke křtu. Dá-li Bůh, budu pokračovat v jejich úporném díle a naučím ho otčenáš. 

Stařec sleduje, jak si vede sekera v dobrovolcových rukou, mám teď čas lépe si ho prohlédnout. Přes své 

vysoké stáří sedí zpříma se vztyčenou hlavou a jako skalní orel pozoruje okolí. V typické baskické tváři vidím 

stejně typickou mužnou hrdost a klidnou důstojnost. Pohled přímý, přesto měkký a bezelstný, důvěřivý a vstřícný. 

Když sezná, že mu celkem rozumím, pomalu se rozpovídává, zpočátku o tomto kraji, který, jak se zdá, nikdy 

na dlouho neopustil. Má zvučný, takřka mladý hlas, bez charakteristického stařeckého třesu, úspornou mimiku a 

působil by skoro jako mluvící socha, kdyby si stále neupravoval svůj baskický baret. Mohl by to být podmíněný 

reflex, který si vypěstoval častým pózováním před fotografickými aparáty. Říká, že nikdy nebyl ani frankista, ani 

komunista. Přesně jako já. 

Z domku vychází žena s baňatou lahví v ruce. Otáčí se ke Stonesovi a křičí, ať toho už proboha nechá. 

Nalévá sklenice po okraj a čeká, jak se zašklebíme. Jakmile nám trochu otrne, chválíme a ochotník přiskakuje 

znovu ke špalku. Brzy je hotov, prostranství před domem je prázdné, za špalkem se tyčí půldruhého metru vysoká 

hromada klestí. Při další sklence, začínám tušit, k čemu se schyluje: Stones se chystá k jedné ze svých slavných 

fotoreportáží. Nejdříve nás rozestavuje do volných uskupení, bez větších nároků na uměleckou kompozici. Staří 

pracují soustředěně, bez odmlouvání, vědí dobře, která uhodila, jsou to staří rutinéři. Dávají pozor, aby měli při 

každé póze správný výraz – hrdý, důstojný a slavnostní. Stones přidává na dynamice, šplhá na každou vyvýšeninu, 

diriguje nás ostrými povely, střídaje je chlácholivými domluvami, kterými se manipulují malé děti. Nato se jako rys 

vrhá střemhlav k zemi a mění úhly pohledu pomocí letmých kotoulů a „válení sudů“. Baskové ani nemrknou, 

kdo ví, co už všechno nezažili. Na závěr Stones natahuje samospoušť a usedá mezi nás. Nikdy jsem ten obrázek 

neviděl, musí vypadat stylově. Postava uprostřed je zedraná, zablácená a lehce zkrvavělá, zatímco tři postavy 

kolem ní hledí slavnostně a stoicky před sebe jako čínští kuliové na přehlídce pracovních sil v provincii  

Kwan-tung.  

Starý Bask píše adresu na okraj Stonesovy mapy. Pečlivě vykružuje starodávná písmena, takřka barokní, 



 
Tam&Tam – číslo 3, ročník 9, březen 2018  strana 25 

 

jako kdyby pamatoval Loyolu coby malého caparta. Právě po něm si Stones při křtu vybral jméno, chtěl se tak 

odvděčit jistě již vyčerpaným a na věčnost dobře připraveným řeholníkům. Odcházíme po prázdné silnici, občas se 

ohlížíme zpátky. Na rozorané pole za námi se snáší hejno vran. Bask zůstává sedět, pak vstává a pomalu se šourá 

ke špalku.  

 

Panoramatu města Loyoly nedominuje chrám, nýbrž obrovská obdélníková stavba rudohnědé barvy. Stojí 

na nevysokém návrší napravo od hlavní třídy a z dálky připomíná středověký hrad. Přemýšlím, co to asi je, 

nevypadá to ani na klášter, ani na zámek nebo palác, nedokážu to nacpat do žádné představy. Mám chuť to zjistit. 

Překonáváme několik branek se zákazy vstupu, pár parčíků a parkovišť a ocitáme se před černě 

nalakovanou branou. Vystupujeme po krátkém schodišti a dorážíme k dalšímu. Je ze stejného mramoru, pět nebo 

šest metrů široké, po stranách opevněné masivním zábradlím, přes které by nepřepadl ani slon. Naproti nám 

přichází žena v oděvu, o němž si nejsem jist, zda je řeholní nebo jen civilní, obohacený zbožnými rysy. Přebírá 

od nás cestovní glejt, pokývá skepticky hlavou a vyzve nás, abychom vyčkali. 

Interiér, ve kterém jsme se ocitli, je zvláštní, co do formy kříženec Louvru s kasárnami pro kyklopy. Nikdo 

tu není. Po čtvrthodině se nedaleko zastavují dvě ženy v těžko definovatelných úborech. Za nimi se objevují dva 

starci silně sekulárního zjevu, zablýskají na nás zlověstně brýlemi a zmizí v přítmí. Jako další se z útrob gigantické 

chodby vynořuje osamocená žena. 

„De na nás,“ sykne Stones. 

Má pravdu. Oděv civilní, postava střední, věk střední, síla vůle nezměrná. Úsměv nehovoří jasnou řečí, 

je kompromisní i nesmlouvavý, vstřícný i nepřístupný: státotvorný. V levé ruce drží náš glejt, pravou nám rychle 

podá a špitne česky: „Tady ne.“ Vede nás širokým schodištěm dolů jako členy parlamentní komise, která podává 

demisi a nechce být obtěžována médii. Cítím se skvěle, nemám pochyby o tom, co bude následovat – ukloníme se 

až po pás a zmizíme. 

Usazuje nás pohledem na kamennou lavici pod schody a říká, že by byla nerada, kdybychom si to, co nám 

poví, vykládali jako nezájem o naši bohulibou misi. Pohostinnost k poutníkům by měla být něčím samozřejmým 

a ona se pokusí udělat pro nás všechno, co bude v jejích silách. Za stávající situace však ani tolik nezáleží 

na nastalých okolnostech, ani na tom, kdo jsme, kromě toho, že jsme muži. Jde pouze o to, že tento dům není pro 

ubytování poutníků příliš vhodný, což, jak doufá, laskavě vezmeme v úvahu… Tón jejího hlasu se zvolna mění z 

povšechně politického v naléhavě prosebný. Najednou je mi upřímně líto, že ji zdržujeme, že se s námi musí tak 

dlouho párat. Chci ji přerušit a v záplavě omluv a díků vycouvat se Stonesem ze dveří. Nejde to, dokáže vycítit 

předem okamžik, ve kterém chci intervenovat, a jemným, takřka neviditelným, zato nevídaně autoritativním 

posunkem mi naznačí, abych držel zobák. Jsem mistrem světa ve skákání do řeči, nikdy jsem nenašel soupeře, zdá 

se, že o tom ví. Zaleží jí na tom, abychom si nemysleli, že nás chce odbýt několika frázemi. Na chvíli ztrácím 

soustředění a propadám krátkému zamyšlení. 

Z literatury dobře víme, jak těžké to v církvi měly ženy s organizačním nadáním, všechny svaté abatyše a 

představené řeholních komunit, zvláště jejich zakladatelky. Kdyby v sobě nerozvíjely politický talent, protivenství 

by je jednoduše převálcovala a to, co považovaly z vnuknutí Božího za svůj úkol, by nikdy nedovedly ke zdárnému 

konci. Největší překážkou, i když právě ony jako první to důsledně popíraly, byli vždycky jejich představení, 

odpovědní hodnostáři a biskupové, tedy muži. Muži, jejichž tradiční, po staletí ničím nenarušovaný vztah 

k ženskému pokolení býval umocněn autoritou moci a ani jejich nomenklaturní „svatost“ jim nebránila pohlížet 

na ženu jako na tvora z Boží vůle podřadného, jak je k tomu vedla tradice světská i církevní a nepřesná interpretace 

Písma. Takové ženy, někdy matky dcer, z nichž větší část tvořily ubohé, nevzdělané, v pověrách vychované dívky, 

které se nedokázaly projevovat jinak než jako hloupé a hádavé husy. Takové ženy podstupovaly něco, co si 

nedokážeme představit a co jen matně vysvítá mezi řádky jejich „upřímných“ výpovědí, které nebyly vůbec 

upřímné, nýbrž zatížené nejobezřelejší autocenzurou, protože všichni okolo nich čekali na jediné nešikovné 

„mylné“ slovo, aby je mohli roztrhat na kousky. Kdyby tedy nedokázaly své nadřízené, nafoukané, tlusté, ješitné a 

po moci bažící muže doslova ukecat, ani by si nebrnkly. Přestože se našly mezi svatými muži výjimky, Bůh viděl, 

že to nestačí, a pomáhal těmto statečným ženám rozvíjet mužný dar politické výmluvnosti a diplomatického 

umění… 

„… byla bych šťastna, ano velice šťastna, kdybyste přijali naše pozvání a ubytovali se ve zdejším hotelu, 
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který má slušnou úroveň a ve kterém byste si jistě dobře odpočinuli. Udělalo by mi to opravdu radost a chci věřit, 

že to ode mne přijmete, přestože chápu, že jste mohli očekávat přijetí vřelejší a méně formální.“ 

Reaguji přibližně v tom smyslu, že deklaruji pocit naléhavé nezbytnosti urychleného vyjádření velkého 

díku, který by alespoň zčásti vyjádřil naši vděčnost. Dříve však než toto, bylo by možná patřičnější najít ještě 

rychleji slova pro omluvu, jež by se týkala naší nerozvážnosti v tak lehkovážném vztahu k jejímu drahocennému 

času, vyplývající z naší pověstné neotesanosti, proslulé zpozdilosti ducha, dlužné snad i poněkud větší únavě, 

což nám budiž smítkem omluvy, za naši nyní tak štědře odměňovanou neprozřetelnost.  

Usmívá se na mne jako na schopného kolegu a podává mi adresu hotelu. Nato se její úsměv znovu mění, 

myslím, že je ho teď třeba považovat za lehce rozverný, ne-li přímo žertovný. 

„Všechno už je zařízeno, ale nebude to zadarmo. Pomodlíte se za nás ve Fatimě otčenáš a zdrávas. 

Souhlasíte?“ 

„Ou rajt, proč ne?“ říká Stones. 

Dívá se teď na nás jako na staré dobré kamarádky, cítím to jako velkou čest a na vteřinu mě přemáhá 

dojetí. Ještě se v chůzi obracím, jestli mě konečně nenapadne, koho mi tak připomíná. Jednu spolužačku ze střední 

školy, která se pak stala ředitelkou jednoho velkého institutu. Co to bylo za stavení, nevím dodnes, Bůh mu žehnej. 

 

Loyola je městem kondičních a rekreačních běžců. Parky okolo chrámu jsou jimi protkány jako barevná 

výšivka. Jsou všude, kromě kostela, který zeje lidskou prázdnotou, tak jako předešlý večer, kdy jsme tu marně 

čekali na mši svatou. Mohutná stavba stojí nebo spíše leží v rovině mezi kopci. Není příliš vysoká, zato rozlehlá, 

sevřena uprostřed velikou elegantní kupolí. Loyolův rodný dům je zabudován v pravém křídle svatostánku, 

na chvíli tam nakouknu. Stonesovi se nechce, navzdory tomu, že světec je jeho patron, kterého si sám vyvolil. 

Ale nedivím se, kdyby tam Ignác ještě bydlel, určitě by se zastavil, aby jmenovci potřásl rukou a popřál mu hodně 

síly.  

Prodíráme se zástupy běžců, a zatímco se snažím vybavit si v paměti, jestli sv. Ignác nedoporučoval modlit 

se v běhu, narážíme na pomník běžce, bronzovou sochu v životní velikosti, bez podstavce, běžící naprázdno a 

míjenou svými mobilnějšími a méně talentovanými souvěrci. Jde jistě o konkrétní historickou postavu, možná 

rodáka, určitě olympijského vítěze. Stones mu připevňuje na záda svůj bágl, na hlavu posazuje můj klobouk a 

chystá se k fotoreportáži. Živí běžci se však mračí, doporučuji kolegovi přehodnotit záměr. Nevzdává to, dokud 

nespatříme v pelotonu skupinu atletů ještě větších a silnějších než on, s pohledy divokými a odmítavými. Chystáme 

se neprodat své kůže lacino, nic se však nestane, sv. Ignác nás ochrání. 

Loyola je dlouhá jako Lovosice, když na jejím konci Stonese najednou nevidím, ujišťuji se, že se potkáme 

na výpadovce. Po pěti kilometrech, sám a bez mapy, začínám přemýšlet, jak by dnešní etapa mohla dopadnout. 

V každém případě dobře, slovo Durango jsem si nechal od Stonese mnohokrát zopakovat, na mapě ho má 

několikrát podtrženo a snad ani to, že se potkáváme u největšího kostela, nemůže zapomenout. Podle mapy si 

pamatuji, že prostor mezi Loyolou a Durangem je vyplněn několika úzkými pásy hor, v jejichž kaňonech vedou 

silnice. Je možné, že každý jdeme jiným. 

 

Etapa do velkého baskického města Duranga byla nejen extrémně dlouhá. Skočil mi tam na krk asi 

dvanáctiletý baskický hoch. Začal mě tahat za všechny části těla a oděvu a mám dojem, že mě nakopl i do nateklých 

kotníků. Velice mě to překvapilo, byl jsem právě duchem nepřítomný. Zmobilizoval jsem pozornost a všiml si, že mu 

z úst pěnily sliny. Podíval jsem se mu do očí, a rozšířené zorničky napověděly, že má v sobě nějaký fet. Tak jsem ho 

s přiměřenou silou odmrštil a vydal se předpokládaným směrem k Durangu. Jak jsem si zpětně v hlavě promítal 

tuto příhodu, dostal jsem se někam, kde nefungovaly směrovky. Paradoxní na tom bylo, že jsem šel velkou silnicí 

s četnými odbočkami. Ze začátku jsem neměl obavy či strachy nevnímal, šel jsem v důvěře, že to někam vede. 

Po silnici jezdili Baskové, v jejichž mimice jsem si četl. Občas jsem se otočil s nadějí, že uvidím Ivana. Nic. 

To trvalo několik hodin. Někteří řidiči se usmívali i přesto, že byli v konzervě sami. To mě povzbuzovalo. Jeden z 

nich vyhodil z okénka magnetofonový pásek, a abych se zabavil, tak jsem ho sebral, kazetu rozebral a pásek 

délkově odměřil.  

Když vidíte silnici, která se vám ztrácí na horizontu přes několik výškových rolet, tak si říkáte, že až se 

dostanete tam, kde se země stýká se sluncem, poznáte, kam dál. Vždycky jsem se těšil, že mi to napoví. Došel jsem 
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tam po dvaceti minutách, po hodině, po počítání do deseti tisíc. Vždycky se pak otevřel pohled na další horizont, 

kde čekala další odpověď. Na jednom horizontu jsem se potkal s hustým mrakem. Pršelo, jako když se vylije z vany 

voda. Když pršelo a přicházela tma, opuštěnost začala přecházet v pochybnost. Za pochybností čeká úzkost, obava 

a strach. A vy jste na vše sám. Přicházejí však i energie, které napovídají v každých těžších situacích, že v podstatě 

nejste sám, že vždycky s vámi někdo je, že někdo spolupracuje, že vlastně největším nepřítelem každého člověka je 

jeho vlastní strach. Je to prevít, který se na vás vyřítí pokaždé, když vycítí, že má volný průchod. Nejlepší obranou 

je se pomodlit, krátce si to uvědomit – může to trvat milióntinu sekundy. Strach se zázračným způsobem zastaví, 

spadne k vašim nohám a vy ho elegantně překročíte. Nevím, jestli působí adrenalin nebo úžasný moment okamžiku 

svobody, ale jedno je jisté, – že se rozhodujete sám a že člověk hledá neviditelné ozvuky souhlasu. Ale nechme toho, 

do naší představy je vyryto pouze jediné slovo – cíl: Durango! 

Cesta je dlouhá, delší a nekonečná a člověk jako nepatrná civilizační jednotka plující v systému se snaží si 

v myšlenkách cestu jakkoli zpříjemnit. Začínáte promlouvat s jakýmkoli podnětem, který potkáváte, začnete 

zkoumat bilboardovou reklamu a přes ni se dostáváte až do duše španělského národa. Vnímáte různé značky 

automobilů a přes tyto značky vidíte do úspor jejich uživatelů. Vnímáte ustaranost šoféra nákladního automobilu, 

kterého snad čeká ještě několik fůr. A při této zábavě se vám zjeví vytoužená směrovka Durango 45. A vy si řeknete, 

že je to ještě docela daleko, ale alespoň víte směr. Stále se občas otáčím a malá černá tečka nikde. Někdy člověk 

pátrá zrakem i vpředu a myslí si, že nějaká zázračná nábližka přítele pustila před vás. A takhle jdete, zapomínáte 

na svoji podstatu, svůj čas a z mysli se vám vyjevují vzpomínky a situační děje vztahů dávno minulých, na které 

nalézáte odpověď právě na této cestě. Vše špatné odpadá, zůstávají obrazy milosrdné a najednou máte rád vše, 

co bylo. Je to jako když voda omývá kámen, který jednou omyje až na jádro podstaty, a tu uvidíte další ceduli – 

Durango 10. Je tma, je zima, držíte se bílé lajny, ve vzdálenosti několika desítek centimetrů vás míjejí těžká 

nákladní auta. 

Čím jste blíž ke gravitační síle nějakého lidského sídla, tím více na vás doléhá zvýšené napětí. Ještě 

nevidíte auru města, ale cítíte, že šoféři všech aut se začínají chovat jinak. Gravitace vtahuje vše živé. S tímto 

pocitem jsem se těšil na setkání s Ivanem. Vždycky, když se ztratíme, máme sraz v cíli. To je tam, kde naši předkové 

vybudovali dílo největší – church – kostel. To je magnet, který je vidět ze všech stran. I slepec zvláštním způsobem 

najde to místo, i chorý se tam vždy dopraví. Když jsem překročil předměstí, tak jsem si myslel, že mám vyhráno. 

Unavený možná 60 kilometrů v nohách bez zastávky a občerstvení. Ani jsem nevěděl, z které strany vstupuji 

do města, jen jsem se snažil zahlédnout nejvyšší gotický bod. Podešve mne pálily a váha batohu byla stále ještě 

obrovská. Bylo to na počátku cesty, kdy jsem ještě nenalezl odvahu vše nepodstatné odhodit. Jak se dostanete 

do reliéfu města, zmizí určitý nadhled, najednou jste součástí toho mraveniště, ztrácíte orientaci a působí na vás 

kolektivní starosti města. Jste součástí všech těch lidiček, nejste nic, nemá cenu žádat pomoc, nekrvácíte, 

neomdlíváte, nikoho nenapadne zastavit. Občas se vás třeba dotkne dívčí zrak, který se pak sklopí. U katedrály 

jsem našel spoustu bezdomovců, možná nějakou prostitutku, ale Ivan tam nebyl. A pak jsem se přesunul do blízkého 

baru na kávu. 

Při popíjení blahodárné tekutiny se mi hlavou honily zvláštní myšlenky. Co se stane, jestli nepřijde? Co se 

to stane? Budu se muset rozhodnout, zda cestu dokončím sám. Co se to stane, až ho tam uvidím stát? Budu mu něco 

vyčítat? Nebo přes to utrpení nehnu brvou a řeknu: „Půjdem na kafe?“ Po tomto uvažování jsem zaplatil a vydal 

se zpátky ke kostelu. Dlouhá ulička byla po stranách lemovaná pekaři, kadeřníky a jinými a všichni končili s prací. 

Kovová hůl, o kterou se opíralo mé zničené tělo, narážela na kamennou dlažbu a vydávala zvuk jako duše 

pokořeného Napoleona. A tu jsem na konci ulice pod siluetou kostela spatřil černou čáru zakončenou kloboukem, 

jako by podpírala kamenný oblouk. Viděl jsem, jak hovoří s nějakým bezdomovcem, jak si podávají krabici 

nekvalitního vína a popíjejí. Bylo mi jasné, že pouť pokračuje ve dvou. Když jsem znovu uslyšel zvuk své hole, šel 

jsem ještě blíž a zaznamenal ve tmě na jeho asketické tváři krátký a typicky obyčejný úsměv. Dělal jsem jakoby nic 

a klidně jsem se ho zeptal: „Co bys dělal, kdybych nepřišel?“ 

„Vždyť jsi přišel,“ odpověděl. 

Jenže mě zajímalo, co by jako skutečně dělal, tak jsem se ho zeptal ještě jednou, ale v klidu, co by dělal, 

kdybych nepřišel. Ale on se zatím loučil s bezdomovcem a pak se mě zeptal, jestli nezajdem na jedno. Tak jsme šli 

do města. 
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Stones se pořád vyptává, co bych dělal, kdyby nepřišel. Nepřemýšlel jsem o tom. Připustil jsem si 

samozřejmě možnost, že by ho něco přejelo, to ale člověka napadá jako první už od malička, pořád okolo sebe slyší 

– jen aby ho něco nepřejelo! Stones je trochu grogy, šedesátka je nezvyk. Potřebuje si popovídat. Posedáváme 

v prázdných barech a vyprávíme si o různých věcech. Když po dvou hodinách začne s komunální politikou, vidím, 

že je z nejhoršího venku. S náboženstvím ho neotravuji, nebaví ho to. V jednu chvíli mě napadá, že by jeho 

nezájem o náboženství nemusel být otázkou rozumu, ale „jenom“ citu. Možná, že se nad ním jeho okolí svou 

nábožností tak trochu vyvyšovalo, zvláště když on ho převyšuje v jiných věcech. Nebo se mu to jenom zdálo, což 

vyjde nastejno. Musím na to dávat pozor, neměl by mít dojem, že náboženství je monopolem těch, co o něm něco 

vědí. Na druhou stranu, když o něčem nic nevíme… Hlavně to není moje starost, znovu si potvrzuji svůj apoštolát – 

otčenáš, zdrávas, stačí. Končíme v laciném penzionu u železničních závor. 

pokračování příště 
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