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Milí čtenáři 

měsíc listopad začíná Slavností všech svatých 

a končí slavností Krista Krále.  Měsíc, ve kterém naše 

kroky častěji než jindy míří na hřbitov, kde 

vzpomínáme a modlíme se za zemřelé. Na hrobech 

zapalujeme svíce a obdivujeme atmosféru 

nazdobených a světlem posetých hrobů. Ve světle 

svící na hřbitově se odráží světlo velikonoční svíce, 

světlo vzkříšení.   

Ruský filosof V. G. Bělukin jednou napsal: 

„V tomto světě zmaru a smrti je slyšet potěchy plný 

hlas: „Pospěšte ke mně všichni, kdo se namáháte a 

jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť 

jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí 

své duše. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží“ 

(srov. Mt 11,28-30) „Tehdy se duše zase naplní 

nevýslovnou radostí, a hřbitov, kde je cítit jen zápach 

rozkládajících se těl, se promění v údolí pokoje, kde 

jsou hroby pokryty zelení a květinami, nad nimi se 

pokyvují cypřiše, kde se ševelení větru směšuje 

s bubláním potůčku, na obzoru za horami je vidět lem 

večerního nebe, osvětleného a zaplaveného paprsky 

večerního slunce, které se chýlí k západu. V tomto 

nevýslovném pokoji se duši zdá, jako by se jí 

dostávalo předchuti věčnosti, protože právě zahlíží 

předzvěst nové země a nového nebe.“ (T. Špidlík: 

Duchovní cvičení s Janem Pavlem II.) 

Když tedy myslíme na „Bílou sobotu“ 

spočinutí v hrobě našich zemřelých, s vírou a životem 

směřujme k Ježíši Kristu, On je Život a Vzkříšení. 

Naplňme jeho světlem nejprve svítilnu našeho srdce. 

Nesme jeho světlo nejen na hřbitov, ale hlavně 

do duchovní temnoty a zmatku dnešního věta.  

Nezapomínejme na duše v očistci. 

Katechismus katolické církve v bodě 1032 uvádí: 

Církev již od prvních dob uctívala památku 

zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště 

eucharistickou oběť, aby, očištěni, mohli dosáhnout 

blaženého patření na Boha. Církev také doporučuje 

almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: 

„Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. 

Jestliže Jobovi synové byli očištěni obětí jejich otce, 

proč bychom měli pochybovat, že naše obětní dary za 

mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a 

pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme 

za ně své modlitby.“ (sv. Jan Zlatoústý) 

Přeji požehnané prožití tohoto měsíce  

P. Otto Sekanina 

 

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 

5. listopad  31. neděle v mezidobí 

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  32. neděle v mezidobí 

13. listopad  památka sv. Anežky České, panny 

15. listopad  sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele 

 církve 

16. listopad  sv. Markéty Skotské 

17. listopad  památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

18. listopad  posvěcení římských bazilik svatých 

 apoštolů Petra a Pavla 

19. listopad  33. neděle v mezidobí 

21. listopad  památka zasvěcení Panny Marie 

 v Jeruzalémě 

22. listopad  památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

23. listopad  sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

24. listopad  památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, 

a druhů, mučedníků 

25. listopad  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a 

 mučednice 

26. listopad  slavnost Ježíše Krista Krále 

30. listopad  svátek sv. Ondřeje, apoštola 

1. prosince  sv. Edmunda Kampiána, kněze a 

 mučedníka 

2. prosinec  sobotní památka Panny Marie 

  
Autorem fotografie na první stránce je Mons. Antonín Basler. 
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VYSLOVTE MODLITBU, KTERÁ SE BOHU LÍBÍ,  

A DOSTANETE STONÁSOBEK 
 

Moje babička měla jediného syna, mého tatínka. Své stáří prožila s naší rodinou a my děti jsme ji milovaly. 

Ke konci života byla velmi nemocná, bylo jisté, že jí už  moc času nezbývá. A já jí říkala: „Babi, až jednou budeš 

umírat, já budu u tebe, slibuju ti to.“ 

Babička mi na to odpověděla: „Ale prosím tě, bydlíš daleko. Jak se to dozvíš?“  

„To já přece, babi, nevím. Ale dozvím se to. Modlím se za to a Bůh se postará. Budu u tebe, neboj se.“ 

Měla jsem úraz, zranění z hlouposti – opařila jsem si nohu. Nemohla jsem chodit, každý krok bolel, jezdila 

jsem na převazy. Zůstala jsem tedy dva týdny u rodičů, protože jsem nebyla schopna starat se o sebe ani o svou 

rodinu. Tehdy jsem uvažovala: Na mši svatou se nedostanu. Jak to udělat? Pozvu si kněze, abych mohla přijmout 

svátosti. A babička povídá: „Když sem zveš kněze, pozvi ho tedy i pro mě.“ A stalo se. Kněz přišel a babička 

přijala svátosti tak asi po třiceti letech. Chodil k ní potom každý měsíc až do konce jejího života. 

Plynuly týdny a měsíce a já se začala modlit jednu modlitbu k svatému Antonínovi, která trvá několik týdnů. 

Mých úmyslů byla celá řada. Jedním z nich byla prosba za šťastnou hodinu smrti mé babičky a také za to, abych 

mohla být u ní, abych ji směla doprovázet. Když jsem byla u devátého dne modlitby, doletěla ke mně zpráva: Dnes 

babička zemřela. Tenkrát jsem se s Pánem Bohem pohádala: „Pane, tolik jsem Tě prosila, tolik jsem Ti důvěřovala! 

Věřím, žes to mohl udělat. Já přece chtěla být u ní! A Tys to neudělal. Proč? No přece proč?“ 

Babička zemřela smířena s Bohem i s lidmi, posílena svátostmi a obklopena rodinou. Babička zemřela v den 

výročí mého křtu, v den, kdy jsem se devátý den modlila za šťastnou hodinu její smrti k svatému Antonínovi, ctiteli 

Božího milosrdenství. 

Dnes už vím, proč jsem nebyla u ní. Provázela jsem ji „jenom“ modlitbou. Bůh mi potřeboval ukázat, 

že modlitba není žádné JENOM.  

Kdybych skutečně v hodinu její smrti byla u ní tak, jak jsem si přála, asi bych Pánu poděkovala za to, že mě 

vyslyšel, a celý příběh by pro mě skončil. 

Ale on to měl být teprve začátek. Vyslovte modlitbu, která se Bohu líbí, a dostanete stonásobek. 

Brzy na to jsem se začala pravidelně modlit jeden desátek denně za ty, kdo dnes umírají. (Později jsem to 

pozměnila na modlitbu za ty, kdo tento týden umírají, abych nikoho neošidila.) 

Už léta světím první pátky a soboty a do Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie jsem už vložila mnohé. 

V posledních letech vkládám do Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie mimo jiné všechny duše, které si Bůh v tomto 

roce povolá nebo povolal na věčnost. Tak tohle je dílo Ducha svatého, ne moje. 

Z mé potřeby vznikla modlitba za umírající, pak přibyla modlitba za duše v očistci. Tuto modlitbu vám všem 

chci předat. Přidáte se ke mně?  

Není náš Bůh jedinečný? Na počátku přece byla modlitba za jednu lidskou duši. 

 

MODLITBA ZA UMÍRAJÍCÍ 

Pane, prosím za duše, které tento týden odcházejí na věčnost. Prosím za lidi, kteří umírají a v životě s Tebou 

počítali. Očisti jejich duše svou svatou krví, posilni je svátostmi a otevři jim dokořán bránu svého milosrdenství, 

aby se brzy mohli setkat s tebou, Vzkříšeným Kristem. 

Prosím za duše, které odcházejí z tohoto světa a jsou od tebe odděleny hříchem. Pane, smiluj se nad nimi, 

sečti všechny jejich dobré skutky a nepočítej jejich hříchy. Otevři i jim bránu svého milosrdenství, aby i ony se 

s tebou brzy mohly setkat. 

Prosím za duše, které odcházejí z tohoto světa a pro své hříchy, pro svůj způsob myšlení, pro svůj život dnes 

stojí před branou pekel. Mezi bránu pekel a duše, které odcházejí z tohoto světa, pokládám, Pane můj, Tvůj 

prázdný hrob. Prosím a volám: Pane můj, zachraň lidské duše. Zachraň lidské duše. 

 

MODLITBA ZA DUŠE V OČISTCI 

Pokládám, Pane, na oltář Tvůj prázdný hrob. Prosím, abys tajemství prázdného hrobu předal všem duším 

v očistci, aby tyto duše i ve svém utrpení mohly být Tobě blíž. 

Pokládám, Pane, na oltář Tvůj prázdný hrob. Prosím, abys tajemství prázdného hrobu předal zcela zvláštním 

způsobem Tebou vyvoleným duším v očistci, aby tyto duše od této chvíle byly zbaveny očistcových pout, aby tyto 

duše od této chvíle po celou věčnost mohly patřit na Tvou tvář a radovat se v Tobě. 

 

(Tyto modlitby se už modlím po mnoho let. A už jsem dostala otázku: Co je to prázdný hrob? Prázdný hrob je 

velké tajemství. Abychom toto tajemství pochopili, myslím, že celá věčnost stačit nebude. Prázdný hrob je 

tajemství vzkříšení v plnosti.) Renata Rusnáková  
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DUŠIČKOVÉ SYMBOLY  
 

 

V období dušiček je dobré se zamyslet nad významem symbolů, které jsou pro nás spojené s pohřbem, 

hřbitovem, smutkem či modlitbou za zemřelé.  

První z těchto symbolů je prostě černá barva. Zvykli jsme si, že je to barva smutku a černě chodíme 

oblečení na pohřby svých blízkých. Od pradávna byla vnímána jako barva noci, strachu, podsvětí, království 

zemřelých. V duchovním významu měla také význam hříchu, černá duše byla duše hříšná. S černou barvou byl 

spojován satan, zlo a peklo. Pojem „černá magie“, „černá mše“ je synonymem spolupráce se zlým duchem. Černý 

humor jsou vtipy, které jsou založeny na smrti a vraždách. Černá komedie je komediální žánr využívajících 

morbidních či tragických témat. Černá listina je seznam nežádoucích osob atd. Symboliku černé barvy najdeme 

i v Písmu svatém jako symbol konce světa. Ve vidění apokalypsy čteme, že v tento 

den „slunce zčernalo jako tmavý pytel“. (Zj 6, 12). Přesto černá barva měla a má 

v církvi i pozitivní význam a je často používána. Ve středověku se stala symbolem 

vážnosti, pokání, odloučení od světa. Černé hábity nosili mniši, černé kleriky 

oblékali kněží a na konec se dostala i mezi liturgické barvy. Do 2. vatikánského 

koncilu se běžně používala v liturgii Velkého pátku a při všech pohřebních 

obřadech. Dnes se používá méně, i když zakázané to není. Pokyny k pohřebním 

obřadům říkají: „Barva bohoslužebných rouch je při liturgii za zemřelé fialová 

nebo černá. Fialová barva však lépe odpovídá nově upraveným obřadům.“ Ty totiž 

zdůrazňují křesťanskou naději, nikoliv pouze smutek a pokání. 

Dalším symbolem spojeným silně s našimi hřbitovy je strom – cypřiš. 

Cypřiš stálezelený, nebo vždyzelený, je jehličnatý strom charakteristický 

pro oblast Středozemního moře. Člověkem je pěstován již od dob starého Řecka a 

Říma. Může vyrůst až do výšky 35 metrů. Cypřiš žije dlouho a dožívá se až 500 

let. Proto byl považován za symbol věčnosti a jeho štíhlý, vysoký tvar navíc 

ukazoval na nebe. Byl také symbolem smrti, protože jednou sťat, více neporoste. 

Kvůli tomu byl nejen často vysazován na hřbitovech, ale také 

z cypřišového dřeva byly ve starověku vyráběné rakve pro významné 

osoby (např. rakev sv. Cecílie v římských katakombách sv. Kalista). Je 

také biblickým symbolem věrnosti Boha vůči vyvolenému národu. Bůh 

o sobě říká v knize proroka Ozeáše: „Jsem jako zelený cypřiš; ode mne 

budeš mít ovoce, které poneseš.“ Tento strom najdeme i na šumperském 

hřbitově.  

Zvláštním symbolem, který má své kořeny v mytologii a antice 

je bájný pták Fénix, který podle mýtu zemře spálením sebe sama a opět 

se ze svého popela narodí. Fénix je symbolem naprosté čistoty, 

znovuzrození, a také je symbolem nesmrtelnosti, a vzkříšení. Zobrazuje 

se jako orel s rozepjatými křídly, vyletující vzhůru z plamenů hořícího 

hnízda. Podle legendy shořel každých 500 let ve vlastním hnízdě z vonného dřeva a z vlastního popela se znovu 

zrodil a vstal omlazen k novému životu. V křesťanské ikonografii je symbolem Krista, který vlastní mocí vstal 

z hrobu. Tento symbol uvidíme například na mosaikách římských basilik. Ve středověku se stal také symbolem 

trpících duší a jejich očištění v očistcových plamenech.  

Na křesťanských náhrobcích často najdeme 

i zvláštní zkrátky, kterým někdy nerozumíme. Patří 

mezi ně nápis D.O.M. Na pohanských římských 

hřbitovech tento nápis znamenal: Domus Omnium 

Mortuorum, čili příbytek, dům všech zemřelých. 

Křesťané tento nápis převzali, vložili mu však nový 

význam a umisťovali nejen na hrobech, ale také na 

zdích chrámů: Deo Optimo Maximo, čili Bohu nejlepšímu, největšímu. Dalším 

nápisem pocházejícím z latiny je R.I.P. Znamená „Requiescat in pace”, 

to znamená  „Ať odpočívá v pokoji”. Tento nápis je však mnohem pozdější. 

Začal se objevovat na hrobech teprve v 18. století, občas také v delší formě 

„Requiescat in pace et in amore” – „Ať odpočívá v pokoji a lásce”. 

sestavil P. Vilém Pavlíček 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_humor
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_humor
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_komedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_listina
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MLADÍK V JERUZALÉMĚ,  

SLEPÝ OD NAROZENÍ 

 

V městě Šumbarku,  

v druhém roce panování zemana Potácivého 

 

Píši Ti proto, abych Ti poblahopřál k zázračnému uzdravení. Vím, že je to se značným zpožděním, na 

druhou stranu jsem jediný, koho to napadlo. Pro všechny ostatní – samozřejmě kromě Ježíše – jsi představoval 

především problém.  

Ježíšovi učedníci v Tobě viděli (právem potrestaného) hříšníka a nerozuměli tomu, proč jejich Mistr plýtvá 

svou divotvornou mocí na Tvé uzdravení. Tví sousedé, kteří Tě denně vídali žebrat v prachu u cesty, začali raději 

pochybovat o Tvé identitě, než aby připustili zázrak. Stejně se chovali i farizeové, k nimž Tě přivlekli.  

Jsi ještě celý zmatený z toho, co se s Tebou stalo. Na Tvé smysly útočí přemíra podnětů; musíš mhouřit oči, 

takřka oslepené nezvyklým jasem a kontrastem barev. Nedosti na tom, ohlušuje Tě křik farizeů, povykují jeden 

přes druhého a domáhají se vysvětlení nevysvětlitelného. Křičí na Tebe, aby ulevili vlastní frustraci. Jsou náhle 

zmateni a vyvedeni z obvyklé sebejisté nadřazenosti a všemožně se snaží Tvůj případ vyřešit.  

Někteří dokonce tvrdí, že jsi vlastně nikdy slepý nebyl, a na podporu této evidentní lži povolávají i Tvé 

rodiče. Ti jsou zmatení a vyděšení; i pro ně znamenáš problém, protože jsi na ně přivolal hněv představených. 

Přesto Tě nezapřou, ale s odkazem na Tvou dospělost kvapně odcházejí a ponechávají Tě samotného napospas 

rozezleným soudcům. 

Musím Tě obdivovat, protože Ty jediný si zachováváš rozvahu a hovoříš navýsost racionálně, na rozdíl od 

těch, kteří se tolik pyšní svým intelektem a vzděláním. Nakonec to nevydrží a vyženou Tě pryč ze své synagogy. 

Vyloučí Tě ze svého společenství, eliminují problém tím, že ho popřou. 

Role se obrátily; nejsi to již Ty, kdo nevidí. Slepí jsou farizeové, kteří odmítají vidět, co je zjevné. Zavírají 

oči a zacpávají si uši, aby neslyšeli Tvé logické argumenty. Zavírají před Tebou dveře. Zůstáváš sám… 

Naštěstí ne na dlouho; vyhledává Tě samotný Ježíš a dává se s Tebou do řeči. On Ti naslouchá, on Ti dává 

odpověď na Tvé otázky. To on Ti dává dar vidění i vědění. A Ty náhle s jistotou víš, kam patříš a kam směřuješ. 

Tuto radostnou jistotu Ti může dát pouze setkání s Ježíšem, ne ti, kteří se zaštiťují svými funkcemi a postavením.  

I oni – nebo alespoň někteří z nich – se ještě jednou setkávají s Ježíšem a snaží se s ním diskutovat. Je to 

zbytečně ztracený čas; oni nemohou být ze své slepoty uzdraveni jako Ty, protože si ji vůbec neuvědomují. Nejsou 

slepí, jen zaslepení, a to není choroba či postižení, jež lze zázračně vyléčit. To je stav ducha, který Ježíš musí 

respektovat, a tak končí tento neplodný rozhovor a odchází pryč. Ty však ho následuješ… 

Pavel Obluk 

 

 

 

Moravsko-slezská křesťanská akademie 

zve na přednášku 

 

P. MAREK VÁCHA 

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST 
 

17. 11. 2017 v 19:00 

kostel sv. Jana Křtitele v Šumperku 

vstupné dobrovolné 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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MONS. ANTONÍN BASLER 
 

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti, která 

se 5. července 2017 uskutečnila na Velehradě, byla zveřejněna jména dvou 

nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. 

Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, 

generální vikář. 

Jednoho z nich, Mons. Antonína Baslera, rodáka z nedalekých Olšan, jsme 

měli tu čest pozvat 22. 10. 2017 do šumperské farnosti, aby udělil svátost 

biřmování 25 biřmovancům. Při této příležitosti vznikl i náš rozhovor.  

 

Dnes jste udělil svátost biřmování biřmovancům ze šumperské farnosti. 

Jaký je Váš vztah k Šumperku?  

Své dětství a mládí jsem prožil v Olšanech nedaleko Šumperka, ale přímo 

v Šumperku jsem se 16. února 1956 narodil. O čtyři dny později jsem zde 

byl i pokřtěn, jak bylo tehdy zvykem. Pokřtil mě zdejší kaplan P. Ladislav 

Jedelský. Rovněž v šumperské nemocnici zemřel před třiceti lety na infarkt můj tatínek.    

Přirostl Vám zdejší kraj k srdci? 

Olšany se nacházejí v podhůří Jeseníků. Vyrostl jsem v horách, a když se vracím a uvidím okolní svahy, dojme mě 

to. Vzpomenu si na své mládí a na všechny chvíle prožité zde: na naši rodinu, v které jsem vyrůstal jako nejmladší 

se svými třemi staršími sestrami Marii, Annou a Jiřinou. Když ještě žili rodiče, navštěvoval jsem své rodiště častěji, 

nyní jsou už návštěvy méně časté. Dvě sestry bydlí rovněž v Olšanech a jedna v Mohelnici.  Rodiče jsou pohřbeni 

v Klášterci.   

Jak ovlivnili rodiče Vaši víru 

Rodiče měli hlubokou víru a byli věrni každodenní modlitbě. Tatínka jsem vidíval často klečívat a modlit se se 

sepjatýma rukama, i když byl unavený, protože pracoval v nepřetržitém provozu. Rovněž jsme všichni chodívali 

ke svátostem a v neděli neexistovalo, že by se nešlo do kostela. Každý první pátek v měsíci jsem chodíval ke svaté 

zpovědi a sv. přijímání. Příkladem pro mě byl i tatínkův bratr, který byl knězem kapucínem a byl v padesátých 

letech i internován. Když se v roce 1968 na dva roky obnovila činnost skautu, byl v Rudě nad Moravou založen 

skautský oddíl. Já a moje dvě sestry jsme se aktivně zapojili. Bohužel politické uvolnění brzy skončilo a skaut byl 

zakázán. Alternativou se později staly esperantské tábory, kterých jsem se rád a s velkým užitkem zúčastňoval. 

Tyto tábory byly takovou určitou zástěnou, pod kterou byla skryta křesťanská formace mladých.  

Vzpomínáte si na Vaše školní léta?  

Po základní škole jsem nastoupil na Střední železniční 

školu, obor elektrická trakce a kolejová vozidla 

v železniční dopravě v Šumperku. Bylo to v letech 1971–

1975. Dnes jsem se tam byl podívat. I přesto, že je neděle, 

otec Vilém zde zajistil prohlídku. Celou školu jsme se 

současným ředitelem školy i jeho zástupcem (také s otcem 

Slávkem, otcem Vilémem a panem místostarostou) prošli. 

Pochopitelně je tam dnes všechno jiné, snad jen dlažby na 

chodbách a schody zůstaly stejné . Po ukončení studia 

na této škole jsem rok pracoval u Československých 
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státních drah jako technik. Bydlel jsem 

v maringotce u kolejí. Pracovali jsme na 

rekonstrukci výhybek a zabezpečovacích zařízení 

a tato práce se mi hodně líbila. Po absolvování 

dvouleté základní vojenské služby jsem u státních 

drah pracoval ještě rok, ale už v Hanušovicích. Na 

vojně Pán Ježíš zaťukal na mé srdce s myšlenkou 

na kněžství. Proto byl rok po vojně rokem 

„rozmýšlecím“ – zda kněžství, či rodina.  

A jak Vaše rozmýšlení dopadlo? 

V roce 1979 jsem nastoupil k pětiletému studiu 

na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 

v Litoměřicích. Byla to fakulta vyčleněná z Karlovy univerzity – tehdy jediná bohoslovecká fakulta společná 

pro Čechy a Moravu. Jáhenské svěcení jsem přijal v půli pátého ročníku, na jeho konci svěcení kněžské. Bylo nás 

pro Olomouckou arcidiecézi (ke které tehdy patřila i diecéze Ostravsko- opavská) vysvěceno 7 kněží. 

Kněžské svěcení jsem přijal 30. června 1984 v olomoucké katedrále sv. Václava a poté jsem nastoupil jako kaplan 

do Luhačovic ke staršímu knězi (jezuitovi) Rudolfu Vašíčkovi. Mnohokrát mi vyprávěl, jak v padesátých letech 

dostal 25 let kriminálu, z nichž si 13 odseděl na Mírově. Po 13 letech dostal amnestii a mohl se vrátit zpět. Navždy 

v něm zůstaly vzpomínky na nelidské zacházení, hlad a bití, ale přesto viděl ta léta strávená ve vězení i jako dar pro 

svůj duchovní růst. 

Když se farář ze sousedních Vizovic (P. Jan Graubner ) stal pomocným biskupem a generálním vikářem, přeložil 

mne z Luhačovic do Vizovic, kde jsem nastoupil na jeho místo. Zde jsem působil devět let jako farář, z toho pět let 

zároveň i jako děkan vizovického děkanátu. Určitou „přestávkou“ mého působení ve Vizovicích bylo devět měsíců 

strávených v italském Loppianu, městečku nedaleko Florencie, v komunitě asi 40 kněží z 30 národů, kde od roku 

1965 byla zřízena formační škola pro členy hnutí Fokoláre (založeného Chiarou Lubichovou).  

Naši farníci vás znají spíše z kostela svatého Michala v Olomouci. Kdy jste se stal farářem právě zde? 

Po devíti letech strávených ve Vizovicích mě otec arcibiskup Jan povolal do Olomouce. Bylo to v roce 1999 a já se 

stal farářem farnosti sv. Michala v Olomouci. Působil jsem zde 18 let, až do chvíle, kdy se o. arcibiskup rozhodl 

jmenovat mne generálním vikářem. To jsem ještě netušil, že jsem v užším výběru pro jmenování pomocných 

biskupů.  

Jak takový návrh na pomocného biskupa formálně probíhá? 

Poté, co dosavadní olomoucký světící biskup Josef Hrdlička po dovršení věku 75 let rezignoval na svou funkci 

z titulu dosaženého věku, podal otec arcibiskup Jan Graubner žádost o jmenování 2 nových pomocných biskupů 

papeži Františkovi a navrhl několik kandidátů. Papež František z nich vybral a jmenoval je do funkce. Já jsem se 

o svém jmenování dověděl několik dní před jeho zveřejněním na Velehradě. 

Jaké byly vaše první dojmy? 

Zpočátku jsem se trochu zalekl, ale potom s myšlenkou na Pannu Marii a s důvěrou v Boží milost jsem se rozhodl, 

že tuto nabídku, kterou mi dává sám Ježíš, přijmu.  

Vaše jmenování na pomocného biskupa oznámil apoštolský nuncius, arcibiskup Giuseppe Leanza, na Národní 

cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července. Kdy došlo k vlastnímu svěcení? 

K vlastnímu svěcení došlo až 14. září. Otec arcibiskup Jan hledal takový termín, který by vyhovoval co největšímu 

počtu biskupů. Termín byl stanoven na konci července. Vlastní svěcení se konalo v katedrále sv. Václava 

v Olomouci. Hlavním světitelem byl arcibiskup Jan, spolusvětiteli byli emeritní biskup Josef Hrdlička a diecézní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chiara_Lubichov%C3%A1
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biskup brněnský, Mons. Vojtěch Cikrle. 

Dar biskupské služby chápu jako velký 

projev důvěry Boží. Chci udělat vše pro to, 

abych ten záměr, který Pán se mnou má, 

naplnil. 

Zároveň Vás papež František jmenoval 

titulárním biskupem diecéze Vaga 

v dnešním Tunisku. Jak si to máme 

vysvětlit? 

Jedná se o prastarou tradici – každý biskup 

by měl mít svoji diecézi. Pomocný biskup ji 

mít nemůže, a tak je mu přidělena zaniklá 

diecéze. Mons. Nuzík se stal např. 

titulárním biskupem diecéze Castra Galbae 

na území dnešního Alžírska, brněnskému pomocnému biskupovi, Mons. Konzbulovi, byla přidělena diecéze 

litomyšlská. 

Když se ohlédnete zpět na všechna místa vaší působnosti, je nějaké místo, které je vám nejdražší?  

Každé místo mělo svoje specifika. Hloubka vztahu ke konkrétnímu působišti je závislá hodně na délce působení 

v něm. Ve Vizovicích jsem byl 9 let a byl jsem tam šťastný, u sv. Michala v Olomouci jsem byl 18 let. A tak je 

logické, že právě tam jsem „zakořenil“ nejhlouběji. Archanděla Michaela mám i ve svém biskupském znaku. Když 

jsem tam přišel před 18 lety, kostel byl v havarijním stavu a často otevřený jen po zádveří. Rajský dvůr byl zanesen 

sutinami, křížová chodba zaplněná věcmi, na věž se nedalo jít. Opravit areál kostela, pořídit nové zvony (4 velké 

a tři malé), kostel, křížovou chodbu, rajský dvůr, sklepení i věž zpřístupnit veřejnosti, to se podařilo jaksi krůček za 

krůčkem, aniž by byl nějaký strategický plán, ale jen poslušností vnuknutím Ducha. V současnosti probíhá oprava 

kopule v interiéru. Když lešení už stálo, byl jsem odvolán a jmenován pomocným biskupem. Ale můj nástupce, 

bývalý rektor kněžského semináře Antonín Štefek, pokračuje v opravách.  

Zmínil jste, že sv. Michala máte na biskupském znaku. Jaké další symboly na něm jsou? 

Finální podobu znaku musí vždy zpracovat heraldik, ale biskup navrhuje, jaké symboly tam chce mít. Farní 

a kanovnický znak mi navrhl pan Vladimír Míka z Prahy, kterého jsem jednou s větší skupinou provázel po kostele 

sv. Michala. Byl to heraldik a nabízel mi, že mi udělá znak. I přesto, že jsem nejdříve neměl zájem, udělal ho a mně 

se velmi zalíbil. Dal jsem ho i na farní stránky. Potom jsem ho požádal, že bych jej chtěl mít i jako biskupský znak. 

Součástí příprav na svěcení je totiž také vytvoření biskupského znaku a představení hesla do nadcházející služby. 

Dominantními symboly mého znaku jsou andělská křídla a plamenný meč. Symbolizují archanděla Michaela 

a znamenají pro mne především 18 let kněžské služby v olomouckém kostele. Dvě křídla zároveň připomínají slova 

sv. Jana Pavla II., podle nichž jsou víra a rozum dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá k Bohu. Meč je symbolem 

výzbroje proti Zlému a zároveň symbolem Božího slova. Ostatní prvky znaku – modrá barva a hvězda – 

symbolizují Pannu Marii.  Co se týká hesla, rozhodl jsem se pro heslo „Skrze Něho, s Ním a v Něm“. Vyjadřuje 

můj životní postoj, ke kterému jsem po 33 letech kněžské služby dozrál a v němž bych chtěl růst i nadále po celou 

biskupskou službu.    

Jaké jsou vaše další plány?   

Plány či vize musí mít diecézní biskup. Jako pomocní biskupové jsme tu od toho, abychom vzali za svůj plán vizi 

otce arcibiskupa a udělali vše pro její uskutečnění.   

Jste znám, že rád fotografujete.  

Fotografování je jediný koníček, který mi zůstal z pohledu časového vytížení. Nejraději fotím to, co vypovídá 

o Bohu, kdy se fotografie dá využít např. dohromady s nějakým biblickým citátem. To, co by se nedalo spojit 
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s Bohem, pro kterého chci žít, tak to nefotím. Moc mě rovněž bavilo využití horolezecké techniky, kterou jsem 

mohl praktikovat při rekonstrukci kostela sv. Michala, např. když jsem zasklíval ve velkém okně na průčelí kostela 

či šplhal na kopule společně s ministranty či dalšími zájemci. Ale do toho se už znovu pouštět nebudu. Více mne 

zajímají duchovní výšiny – například modlitba Páně – Otče náš. 

Jaké je Vaše oblíbené místo v Bibli?  

Mým oblíbeným místem v Bibli je celá 17. kapitola Janova evangelia.  

Od seminárních dob mě oslovuje spiritualita hnutí fokoláre, kde je ústředním bodem Ježíšova modlitba za jednotu. 

Ježíš může být tam, kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, proto je třeba žít tak, aby mohl být Ježíš být uprostřed nás.   

Na závěr prosíme o vzkaz pro farníky. 

Kéž by se jim podařilo, aby Bůh byl středem jejich života a aby mu zůstali věrni až do smrti! 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

BOŽÍ MUKA V HRABĚŠICÍCH 
  

Hraběšice jsou kouzelná vesnička v podhůří Jeseníků. V minulosti 

to byla německá obec, po vystěhování Němců se stala rekreační oblastí 

pro město Šumperk.  

 V minulosti stála u cesty na okraji obce Hraběšice boží muka.  

Obecně se boží muka stavěla z různých důvodů – na rozcestí, na hranici 

území obce, na místě významné události. My už asi nezjistíme, který 

z důvodů vedl německé obyvatele k jejich postavení.  

V šedesátých letech pod nimi zapadl traktor a traktoristu 

nenapadlo nic moudřejšího, než uvázat řetěz kolem božích muk a tak se 

dostat nahoru. Boží muka strhl, ruiny byly odklizeny a od té doby – asi 

půl století, se o nich nemluvilo.  Náhodou se mi dostala do ruky 

fotografie, na které jsem poprvé viděla, jak vypadaly a kde asi stály. 

Napadlo mě, že by bylo úžasné je obnovit – ale samozřejmě narazila jsem 

jako vždy na finanční problém .  

 Podle všeho bylo Boží vůli je obnovit, protože se našla štědrá 

sponzorka, která částku zaplatila, našel se i stavitel, který je postavil 

přesně podle fotografie.  V sobotu – symbolicky 28. října – byly 

požehnány otcem Slawomirem a opět v plné kráse vítají návštěvníky 

i obyvatele Hraběšic při jejich příjezdu a loučí se s nimi při jejich odjezdu 

z Hraběšic. Uvnitř je umístěná socha Panny Marie s děťátkem – pod její 

ochranu se utíkáme! 

  

Největší dík za toto dílo patří 

sponzorce a stavitelům bratrům Josefu a 

Petru Valentovým. Boží muka stavěli podle 

fotografie, obětavě ve svém volném čase a 

výsledek opravdu stojí za to.  

Helena Večeřová 
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V sobotu 21. 10. 2017 se konala tradiční děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání. Hlavním 

celebrantem a kazatelem byl biskup Antonín Basler, který nám ochotně poskytl text svého kázání. Mnozí mi totiž 

říkali, že se jim velmi líbilo, proto mne napadlo, že ho nabídnu i těm, kteří v Králikách nemohli být. Kéž je pro 

nás povzbuzením. Zároveň moc děkuji všem, kdo jste se pouti zúčastnili.  

P. Slawomir 

 

Milí spolubratři kněží, milí bratři a sestry, 

je krásné a vzácné, že se scházíme zde, u nohou Matky Boží 

kralické, patronky a ochránkyně tohoto kraje, abychom, podpořeni 

její přímluvou, poslušni slov jejího Syna: „Proste a bude vám 

dáno“, v Duchu Svatém, který se v nás modlí vzdechy, které ani 

nelze vyjádřit, vznesli skrze Pána Ježíše k nebeskému Otci prosbu 

za naše rodiny a také za kněžská a řeholní povolání, která mohou 

vyrůst jen v našich rodinách. Víme všichni dobře, jaká je v naší 

společnosti krize rodiny, nejen že se mnohé rodiny rozpadají, ale 

mnohé ani nevzniknou na základě manželství. Snad nikdy se naše 

společnost neměla tak dobře, jako v současnosti (myšleno po 

stránce ekonomické, i když samozřejmě jsou výjimky), ale stejně 

tak nikdy na tom náš národ a vůbec Evropa nebyla tak špatně, co se 

týká rodiny a vůbec výhledu do budoucnosti. Jestliže však chybí 

příklad a vzor krásného manželství, krásné rodiny, jak může další 

generace vzhlížet k nějakému vzoru, jak může najít správnou 

životní orientaci pro svou životní pouť? K tomu bychom mohli 

připojit Ježíšovo slovo: „Co pomůže člověku, když získá celý svět, ale svou duši ztratí.“ (Mk 8,36) 

A přece máme, a vždy mít budeme, před očima vzor, který se nikdy nezmění, nikdy nezklame, který je 

krásný, který je dobrý, který je pravdivý, který nás nikdy nepřestane milovat – a to je náš Bůh. Bůh, který stvořil 

celý vesmír, v něm naši planetu, který povolal k bytí člověka, když před tím připravil vše pro jeho život, nejen tady 

na Zemi; On nás stvořil už s tím záměrem, abychom po tomto pozemském životě, který není ničím jiným, než 

školou lásky, lásky k Bohu i mezi námi navzájem, mohli žít už navždy s Ním a v Něm – to je nebe, které náš Pán 

nazývá věčným životem, nebo jen prostě životem, v tom nejhlubším slova smyslu. Bůh je bytost vztahová, žije 

svými vztahy – Otec a Syn jsou dva póly tohoto vztahu, dva póly, které jsou spojeny láskou vycházející z Otce 

k Synu, a následně od Syna k Otci, a tato láska mezi Otcem a Synem je třetí božská osoba – Duch Svatý. A proto 

člověk, stvořený k obrazu Božímu, je stvořen také jako bytost vztahová, žije svými vztahy – poslyšme slovo Písma: 

„I učinil Hospodin, Bůh člověka jako muže a ženu, proto opustí muž otce i matku, přilne ke své ženě, a ti dva 

budou jedno tělo, jeden člověk.“ Člověk je rodina podle vzoru Nejsvětější Trojice. A tak, jak je stabilní Nejsvětější 

Trojice, tak by měla být stabilní i lidská rodina založená na manželství – „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ Ten, 

kdo má zničené vztahy, je takřka zaživa mrtvý.  

Ale jak upevnit naše rodiny, jak dát dětem do života tu správnou orientaci? Existuje jeden krásný příklad, 

jedno výstižné přirovnání. A to je slunce se svými paprsky. Slunce, které je tím nejvýstižnějším obrazem Boha 

a Ježíše Krista. I Písmo sv. tento obraz často používá, např. tzv. sluneční žalm: „Slunce jak ženich z komnaty 

vyjde, vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.“ Ale 

vraťme se k přirovnání: Bůh sám je žhavým středem veškerého bytí, z něj vycházejí paprsky lásky. Můžeme říci, 

že ke každému člověku jeden. A jestli půjdu po tom svém paprsku blíže k Bohu, pak se zároveň přibližuji i tomu 

druhému paprsku – čím blíže ke středu, tím blíže jsou paprsky i k sobě navzájem. Samozřejmě že to platí 

i v opačném směru: čím dále od Boha, tím dále i od druhých lidí. Takže cesta je – čím více se členové rodiny 

budou přibližovat Bohu, čím více budou prohlubovat svůj osobní vztah s Ježíšem, tím blíže budou i sobě navzájem 

a rodina bude pevnější, poněvadž bude domem na skále. A jak činit svůj vztah k Bohu stále krásnějším? Bůh se 

nám stal nesmírně blízkým skrze Ježíše Krista, proto i my musíme jít k Bohu touto cestou. Nabízí se nám opět 
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jeden krásný biblický obraz, znáte ho všichni 

dobře od dětských let. David a Goliáš, obraz 

Krista, pravého Davida, a ďábla, skutečného 

Goliáše. (můžeme pomyslet na ovoce nacistické 

a komunistické ideologie) Goliáš jde proti 

Davidovi s mečem, kopím a oštěpem, prostě se 

vším, co tehdejší doba ke zničení nepřítele 

poskytovala. David jde proti Goliášovi ve jménu 

Hospodina zástupů a vezme si k tomu pouhý prak 

a pět oblázků. Jak to dopadlo, víme. Davidova 

odvaha a Boží pomoc ukázaly, že Bůh je silnější. 

K čemu bychom mohli přirovnat těch pět 

oblázků? Je to jako pět prstů na jedné ruce – 

první a nejdůležitější je osobní modlitba, jejíž 

opěrné sloupy vztyčíme ráno a večer. Bez této 

komunikace s Bohem není možné budovat s ním 

vztah. Vztah, jakýkoliv, i mezi lidmi, stojí a padá s komunikací. Proto není možné nadlouho zanedbávat osobní 

modlitbu, aniž bychom riskovali, že náš vztah vychladne. Druhý oblázek – Písmo sv., Slovo Boží. Naslouchat mu 

s otevřeným srdcem a ochotou podle něj také v životě jednat a žít. I když se třeba nedostanu ve všední den na mši 

sv., tak alespoň na tu nedělní bych se mohl lépe připravit tím, že si přečtu texty Písma, které v neděli uslyším, už 

v sobotu, nebo prostě dříve, zamyslím se nad nimi, ideální by bylo, když by si o nich mohla popovídat celá rodina, 

a pak jdu na nedělní mši sv. připraven slyšet a přijmout, co mi Ježíš řekne, a pak to také uskutečňovat. Nebo 

v rámci večerní modlitby si přečíst denně aspoň jeden odstaveček z Písma. Třetí oblázek je Eucharistie, a to jak 

mše sv. jako taková, tak Ježíšova trvalá přítomnost ve svatostánku. Nikdy dostatečně nedoceníme, jak se promítla 

Ježíšova nekonečná láska k nám v tom, že On zůstává trvale přítomen mezi námi v našich svatostáncích a že 

uprostřed našich shromáždění zpřítomňuje svoji oběť na kříži i svoje zmrtvýchvstání. Oltář, to je pravý „hořící keř“ 

– kéž bychom dorůstali k takové úctě jako Mojžíš, který zul své opánky, zahalil tvář a padl tváří k zemi, protože 

v tu chvíli opravdu mezi nás sestupuje pravý, živý Bůh – ta slova: „To je mé tělo, které se za vás vydává“ zjevují, 

že v tu chvíli jako bychom klečeli pod křížem a ve chvíli, kdy proměněný chléb a víno leží na oltáři a my se 

modlíme... „Tvé vzkříšení vyznáváme...“ je uprostřed nás vzkříšený Pán, kterého pak přijímáme. Slova: „Toto je 

smlouva nová a věčná“ pak připomínají onen snubní vztah mezi Ježíšem – Ženichem a Církví, potažmo duší 

každého z nás, který se zrealizoval ze strany Ježíšovy právě na kříži, tam skutkem vyslovil: „Já Ježíš, odevzdávám 

se tobě a tebe přijímám.“ A z naší strany, naše duše jako nevěsta Kristova to vyslovila při křtu: ve slově „Věřím“ je 

obsaženo „dávám srdce“ tzn. „I já se ti daruji, Ježíši, a tebe přijímám.“ Mějme opravdu touhu stále více vstupovat 

do toho velikého tajemství Eucharistie. Čtvrtý oblázek je půst, ne jen dvakrát za rok, každý pátek zůstává postním 

dnem, i když způsob si můžeme zvolit sami. Ale mnohokrát za den se můžeme zapřít v tom, abychom ovládli své 

oči a myšlenky v rámci 6. přikázání, abychom neřekli zbytečné, natož vulgární slovo, abychom prokázali trpělivost 

s nedostatky druhých i svými vlastními. Abychom ranní a večerní modlitbu dali jako prioritu, a ne napřed všechno 

ostatní, a modlitba až jestli zbyde čas a síly. Sv. Benedikt říká: „Ničemu nedávat přednost před Kristem“. Takže 

i ten čtvrtý oblázek je velmi důležitý a nespočívá jen v tom, že si odřeknu nějaké jídlo. Pátý oblázek – to je vztah 

k Panně Marii. Byl jsem nedávno ve Fatimě, v souvislosti s tímto zjevením Panny Marie si může člověk a lidstvo 

mimořádným způsobem uvědomit, jak Matka Boží vzala velmi vážně slovo svého Syna o Janovi, který stál pod 

křížem jako zástupce, prototyp každého Ježíšova učedníka: „To je tvůj syn, to je tvoje dítě“. Kéž bychom také my 

vzali vážně i tu druhou Ježíšovu větu: „To je tvá matka.“ Ježíšova a Mariina láska k nám, vyjádřená obrazem 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina, je naší velikou nadějí, jistotou, zdrojem pokoje 

a radosti. Těmito prostými oblázky, prostředky můžeme, drazí přátelé, i my zvítězit nad Goliášem, můžeme i my 

upevnit naše rodiny, dát našim dětem a mládeži skvělou orientaci do života, která učiní jejich život krásným, plným 

a šťastným i uprostřed trápení a zkoušek. Slovo Matky Boží: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“ ať je 

světlem naděje do celé naší další životní pouti. Amen.  
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LADISLAV HERYÁN: STOPAŘEM NA TÉTO ZEMI 
 

 

Láďa Heryán patří k nepřehlédnutelným postavám české církve: jde o téměř 

šedesátiletého salesiána, VŠ učitele a doktora teologie, člověka vysoké hubené 

postavy v džínách a s dlouhými vlasy, fanouška skupiny U2, pastora undergroundu, 

především ale o Božího muže mezi námi.  

Proč mu (v poměrně krátkém čase) vydává nakladatelství Portál už druhou 

knížku? Poctivý výčet důvodů by zabral mnoho odstavců, ty by vás ale zbytečně 

zdržely od momentu, kdy jeho knížku nedočkavě vezmete do ruky. Proto jen to 

nejdůležitější: Láďa píše o lidech ztracených, životem zlomených, až na dno spadlých, 

ale i o těch (o nás), kteří – jako v podobenství o milosrdném samaritánovi – kolem 

těchto zraněných chodí(me). Heryánovy texty přinášejí pestrou mozaiku nelehkých 

lidských osudů a zamyšlení nad nimi, odkazy na biblické úryvky a zrcadlo nastavené až na dno našich srdcí.  

Jistě se najdou polemiky o vhodnosti jím popisované velkorysosti, ne každý asi dovede akceptovat tak 

stoprocentně otevřený a dávající se postoj. Přitom právě milosrdenství a velkorysost jsou předpokladem naší víry a 

naděje v blízkého a odpouštějícího Boha, který s námi putuje po VŠECH našich cestách! 

Je přetěžké – bez jakýchkoliv „ale“ – vidět člověka zraněného na těle či na duši tak, jak to dokázal 

milosrdný samaritán v Ježíšově podobenství. Láďa Heryán (podobně jako např. Matka Tereza či papež František 

a jiní) ale svými životy aktualizují evangelijní příběh pro naši dobu. Modlí se, promýšlejí bibli a ve světle 

poznaného jednají… Není jim cizí ani milosrdenství, ani velkorysost.  Díky, že nám otevírají oči a vedou nás! 

  Alena Havlíčková 
    

                                      

farníci z Olšan srdečně zvou na 

   

POUTNÍ MŠI SVATOU  
KE CTI SV. MARTINA  

NA OLŠANSKÉ HORY 
 

v neděli 12. listopadu 

ve 14:00 hod. 

 

 

Tento rámeček chci využít, abych z celého srdce poděkoval všem, 

kdo jste pomohli při úklidu kostela sv. Jana v Šumperku po opravách 

presbytáře. Moc děkuji jak mužům, tak i ženám, kteří neváhali a přišli 

pomoci. Děkuji také těm, kteří připravili výzdobu a samotnou liturgii.  

Zvlášť chci poděkovat restaurátorům panu Michalovi Šelembovi 

a paní Martině Bednářové za jejich pečlivou práci. I když efekt na první 

pohled není tak oslňující jako před deseti lety, přece jenom vznikl krásný 

celek a nástropní malby nevisí „ve vzduchu“. Presbytář dostal kompletní 

tvar a září čistotou.  

Nové osvětlení je pro nás trochu překvapením, protože jsme si 

zvykli na interiér nasvícený celkově (jako sportovní hala) a ne bodově, 

tak aby bylo vidět hlavně elementy výzdoby a při bohoslužbách 

přednostně na oltář a do kancionálu, zatímco ostatní prostor (např. bílá 

klenba) není tak důležitý. Je ale pravdou, že nějakou dobu potrvá, než se 

vše doladí, než nasvícení dostane konečnou podobu. Teď je hotové tak 

z 80%.  

Reportáž z biřmování, které se konalo v Šumperku, ale i z toho, 

které bylo v Rudě už po uzávěrce tohoto čísla, vám přineseme 

v prosincovém vydání Tam&Tamu. Bylo opravdu Božím řízením, že otec 

biskup Antonín začal svou biskupskou službu od svého rodného kraje, 

a myslím si, že vše dopadlo moc krásně. Vnímám to jako velký Boží dar, 

že jeden z nových biskupů pochází z našich končin a věřím, že podobně 

jako novokněžské požehnání, tak i požehnání nového biskupa má 

obrovskou hodnotu. Díky za ně! Kéž nám pomůže s novým elánem 

vytvářet kvalitní život našich farních společenství.  

s požehnáním P. Slawomir 
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Drazí pidilidi, 

jak se daří? Užili jste si podzimní prázdniny? Je před námi poslední měsíc církevního roku, církevní 
Silvestr, takže můžeme chystat chlebíčky a šampáňo (samozřejmě dětské) a pěkně to oslavit. V úkolech 
se ale tentokrát ještě vrátíme k měsíci minulému. Jeden pan farář, který se narodil a vyrůstal tady u nás, 
se stal biskupem, a to je vždycky velká sláva. Jeho křestní jméno najdete v první křížovce, příjmení 
v osmisměrce. 

příjemné chvilky s Tamtamem   
 

Najdeš, ke komu patří který andílek? 

Na obrázku jsou dva biskupové. Podle čísel správně pojmenuj a doplň do křížovky části jejich oblečení. 

Pokud si nebudeš vědět rady, popros někoho o pomoc nebo využij nápovědu v rámečku 

           
 

 

Najdi a vyškrtej slova v rámečku. Zbylých šest písmen Ti prozradí příjmení nového biskupa. 

 

K N Ě Z B Ž Í Ř K 

A S A M E N N E S 

Ď M S O B O T A A 

Ě L E V R E N L N 

V A K Ž Í N K N G 

O Ž E N O C Á A O 

P Í S M O R E T R 

Z T S O T Á V S P 

 

  

solideo, cingulum, berla, mozeta, mitra 

Anna – amen – Noe – kněz – kříž - lev 

– noc – ornát – Proglas – sen – sobota – 

stan – svátost – svíce – zpověď - žalm
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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.  
 

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 11.00 v Čítárně. 
 

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek - mladé maminky – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek 

doma. Tel. Pavla Čermáková: 734 265 356.  

 Modlitby matek na farním středisku – nově každý pátek 16.45 - 17.45  

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

 Tvořivá adventní dílna (výroba adventního věnce) – 1. 12. od 19.00 v Čítárně. 
 

JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina pro pokročilé začátečníky: každé úterý od 17.30 na farním středisku, kurz začíná 3. října 2017. 

Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz začíná 

19. září 2017. 

Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková, 

kurz začíná: 21. září 2017. 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

 Duchovní obnova pro maminky na RD. Téma - „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; 

program se uskuteční v pátek 8. 12. 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. 

 Od ledna srdečně zveme na Manželské večery. 

Jednotlivé večery budou probíhat jednou za tři týdny (na žádost párů, které mají malé děti a nemohou si 

zajistit pravidelné hlídání). Můžete se těšit na témata, jako jsou odpuštění, komunikace, rodiče a rodiče 

partnera aj., praktickou promluvu na jedno z témat kurzu a diskusi v úplném soukromí v páru. Skupinová 

diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat. Zveme i zájemce z okolních farností 

děkanátu, popř. nabízíme pomoc při zorganizování kurzu u vás a zapůjčení materiálů.  

Více na tel. 731 402 395 u Lenky Špatné. Příspěvek za pár činí cca 800 Kč – cena bude upřesněna (v ceně 

pronájem prostor, praktická brožurka, občerstvení apod.). 

 Letos, jako každý rok, budeme nacvičovat s dětmi z farnosti vánoční divadlo. Vánoční divadlo opět 

zahrajeme jak školním dětem, tak šumperským farníkům. Pravidelné zkoušky budou probíhat vždy 

po deváté mši svaté, podrobné informace budou zavčas sděleny. 

 

Podrobné informace o všech programech získáte na stránkách Centra pro rodinu Šumperk – 

www.sumperk.dcpr.cz, kontaktovat nás můžete na mailové adrese cprsumperk@ado.cz nebo tel. 

731 402 395 

mailto:cprsumperk@ado.cz
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MEZINÁRODNÍ KATOLICKÉ HNUTÍ PRO KŘESŤANSKÁ MANŽELSTVÍ  

EQUIPES NOTRE-DAME 
 

Ve farnosti Ruda nad Moravou vzniklo zajímavé společenství manželů, které je 

zároveň podporováno a provázeno knězem. Následující příspěvek by mohl být 

jak inspirací pro další páry v děkanátu podobné společenství založit, tak 

popudem k napsání zkušeností se společenstvím manželů v dalších farnostech.      

 

Hnutí Equipes Notre-Dame (v překladu Skupiny Panny Marie) vzniklo v roce 1939 v Paříži, kdy se mladý 

kněz Henri Caffarel (1903-1996) začal scházet s několika manželskými páry. Společně rozjímali o svátosti 

manželství a manželském životě. Brzy se začaly vytvářet nové skupiny a postupně narůstal jejich počet. Otec 

Caffarel si uvědomoval, že aby byl duch skupin živý a vytrvalý, je nutné stanovit určitá pravidla.  

Dnes existují tisíce skupin na celém světě, a to i v zemích jako je např. Indie, Sýrie, Mauricius, Togo 

a mnoho dalších. Hnutí je schváleno Papežskou radou pro laiky. V České republice se začíná rozvíjet, v současnosti 

je zde asi 5 skupin s 19 manželskými páry. Velkou podporu jsme našli také u otce arcibiskupa Jana Graubnera, 

od kterého jsme dozvěděli, že za příchod a rozvoj tohoto hnutí u nás se již dlouhé roky modlí. 

Equipes Notre-Dame je hnutím manželů, laiků. Proto je důležité, aby každá skupina měla zajištěnou pomoc 

kněze, který jí slouží jako duchovní rádce. 

Když jsme se o hnutí END před necelými třemi roky dozvěděli, oslovila nás spousta zajímavých myšlenek 

o daru svátosti manželství: 

 

Otec Caffarel byl hluboce přesvědčen o tom, že manželé jsou stvořeni k tomu, 

aby byli spolu šťastni.  

„Skupiny Panny Marie mají za cíl pomáhat manželům na cestě ke svatosti, nic 

víc, nic míň. Proč skupina? Protože jsme na společné cestě, máme stejnou 

touhu, chceme si navzájem pomáhat. Jsme si vědomi vlastní slabosti 

a neschopnosti, proto potřebujeme pomoc ostatních.“ 

„Když říkáme našemu protějšku ‚Miluji tě‘, znamená to také: ‚Uděláme vše 

pro to, aby naše láska rostla, takže dílo, do kterého jsme se pustili, bude 

vzrušující dobrodružství.‘“  

„Předpokladem úspěchu našeho života ve dvojici jsou setkání v pravdě, to, že si 

najdeme čas na budování našeho vztahu. Nevzali jsme se jen proto,  

že se milujeme, ale proto, že se chceme milovat po celý život v radostech 

i trápeních, těžkostech.“ 

 

Sami zakoušíme, že tam, kde jsou si lidé blízko, se neustále objevují nové příležitosti ke smíření 

a k odpuštění. Taky si uvědomujeme, že je na nás dost práce… ale s pomocí a podporou ostatních to může být 

snazší. Učíme se nacházet si v manželství čas na budování našeho vztahu. Chceme pracovat na našem vztahu 

s Bohem, jak každý sám, tak také společně jako manželé.  

Pravidelná měsíční setkání nám pomáhají zhodnotit, co se nám povedlo a na čem je potřeba více pracovat. 

Spojuje nás vzájemná modlitba, obohacuje společné rozjímání nad Písmem.  

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Vidíme, jak ostatní občas klopýtají tak jako my. Zažíváme společně chvíle radostné i bolestné. Nikdy nechybí 

přátelská atmosféra a skvělé pohoštění. 

 

…Jsme vděčni, že nás hnutí END nenechává „usnout“ v růstu víry. Ode všech v ekipě cítíme lásku a máme radost, 

že jsme přijímání takoví, jací jsme. Každý člen ekipy je jiný a to je na tom hezké. V poslední době si uvědomujeme, 

jaký „poklad“ jsme v Hnutí Equipe Notre Dame našli. 

Ivona a Honza 
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…Moc se nám líbí, že jednotlivá setkávání mají svou formu a řád. Je zde 

prostor pro sdílení se, modlitbu a formaci. Zažíváme zde vzájemnou lásku, 

podporu, porozumění. Když prožíváme těžká období, nejen že se můžeme svěřit, 

ale pociťujeme velkou sílu modlitby. Jsme velmi vděční za formaci, kterou nás 

toto hnutí vede (čtení Písma, rodinná, manželská a osobní modlitba a jiné).  

František a Zuzana 

 

…Do společenství jsme vstoupili hlavně proto, že jsme chtěli prohloubit 

a upevnit náš manželský vztah. Zde jsme si uvědomili, že je důležité upevnit náš 

vztah k Pánu a díky tomu se bude prohlubovat i naše manželství. Díky Ekipě 

jsme začali číst Bibli. Žasneme, jak k nám Pán skrze ni promlouvá. Snažíme se 

také o pravidelnou manželskou modlitbu, při které společně předkládáme Pánu 

naše díky a prosby. Děkujeme Pánu, že do našeho společenství patří otec 

Michal, který je nám zde duchovním rádcem. V Ekipě zažíváme velikou sílu 

modlitby. Každý měsíc se jeden manželský pár modlí za druhý a za jeho 

potřeby. Při „pohledu zpět“ vidíme, že nás Pán slyší. Na společná setkání Ekipy se těšíme, protože  jsou to setkání 

s přáteli. 

Pepa a Luďka  

 

Ve farnosti v Rudě vzniklo společenství manželů, které se opírá o manželskou spiritualitu Hnutí Notre-

Dame. Zkusím napsat několik řádků, jak to vnímám já – z pohledu kněze. 

Jsem rád, že ve farnosti je společenství manželů. Myslím si, že je to odpověď na touhu prohlubovat svůj 

vztah s Bohem a mít možnost prožívat ho s ostatními. Ze začátku jsem nevěděl, jak reagovat na prosbu vytvořit tady 

něco pro manžele. Nechtěl jsem to vést já jako kněz. Nevěděl jsem, jaká by měla být náplň setkání. „Náhodou“ (prý 

je jedno ze jmen Boha) jsem se dozvěděl o Hnutí Notre-Dame. Překvapivě manželé z tohoto hnutí chtěli do Rudy 

přijet, aby podali svědectví, jak Bůh proměňuje jejich život. A pak pomohli vytvořit společenství. 

Dříve jsem toto hnutí neznal, takže jsem jej spolu s ostatními poznával. Oslovuje mě, že setkání mají danou 

strukturu. Jsou připravena témata. Vedou je manželé. Manželé se navzájem podporují. Je prostor pro modlitbu, 

výzva k četbě Písma. Důležité mi připadá, že si manželé mají během měsíce udělat prostor pro rozhovor ve dvojici, 

ve kterém bude s nimi přítomný Ježíš. Je to taková celoživotní aktualizace svátosti manželství, kterou v minulosti 

přijali. Velkou radostí pro mě je, když vidím růst a překonávání problémů. 

Měl jsem i svoje obavy. Nebude to pro mě příliš velká zátěž? Nebude mě moje snaha doprovázet skupinu 

manželů zaměstnávat natolik, že to bude na úkor jiných farních aktivit a lidí, pro které jsem farářem? Jsou zde 

přece i jiní manželé, kteří se do společenství nezapojili, ale jinak hezky žijí svůj vztah; jsou zde i ti, kde chce rozvíjet 

svou víru jenom jedna polovička; jsou zde i ostatní, kteří v manželství nežijí nebo manžely nejsou. Budu i pro ty 

ostatní? 

Odpověď jsem našel mimo jiné ve slovech papeže Pavla VI., který mluvil ke kněžím – duchovním rádcům 

Hnutí Notre-Dame: „Nemějte strach dávat vaše nejlepší kompetence, vaše síly, vaši pastorační horlivost na tomto 

privilegovaném apoštolském poli. Nepodléhejte pokušení víry, že vaše pastorační práce zůstane omezena jen 

pro malou skupinu křesťanů. Vaše aktivita a námaha zůstanou znásobeny skrze vliv těch manželských párů. Vy jim 

pomáháte prohlubovat jejich křesťanský život, ať se stejně prohlubuje i váš.“ 

Rád bych, kdyby bylo více skupinek společenství manželů. Nevím sice, jak bych to stíhal, ale když Pán Bůh 

bude chtít, tak to nějak zařídí. Vnímám to jako lék na mnohé manželské neduhy. Pán Ježíš chce, aby manželé byli 

šťastní a to štěstí našli v tom povolání, které jim dal. Jsem rád, když můžu být nástrojem, který pomáhá toto štěstí 

objevovat a na něm pracovat. Je to i pro mě velké povzbuzení a posila ve víře. A věřím, že to může být ono 

evangelijní hořčičné zrnko, které bude mít hezký dopad na celé farní společenství. 

otec Michal 

 

Toto hnutí inspirovalo tisíce manželství napříč světem i generacemi. Možná budete chtít i vy patřit mezi ně? 

Těšíme se… notre.dame.ruda@seznam.cz.  
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FILIP NERI 
(*21. července 1515, Florencie – † 26. května 1595 Řím, Itálie) 

 

Svatý Filip Neri byl italský katolický kněz, velký reformátor církve v době 

jejího úpadku, zakladatel kongregace oratoriánů, apoštol Říma. Již 

za svého života byl nazýván „il Santo“(světec). Říkalo se mu také „veselý 

svatý.“ J. W. Goethe nazval sv. Filipa nejveselejším ze všech světců. Filip 

pokládal smích za vzácný a často také za nezasloužený dar. Měl za to, že 

humor v sobě nese nebeský tón a svou nakažlivou silou učí člověka 

poznávat svou malost, v níž se však také skrývá jeho pravá velikost.  

V r. 1615 byl Filip Neri papežem Pavlem V. blahořečen. Papež Řehoř XV. 

jej 12. března 1622 svatořečil. Bývá znázorňován jako oratorián, často má 

krátký vous; Filipovými atributy jsou lilie, růženec, srdce, hůl a děti. 

Někdy je zobrazen také s planoucím srdcem, jak se modlí před Pannou 

Marií. Je patronem mládeže, humoristů, přímluvce při nemocech končetin, 

ochránce proti zemětřesení. V katolickém liturgickém kalendáři je 

připomínán 26. května. 

 
Filip Neri se narodil do chudé rodiny florentského notáře Francesca. Jeho otec byl velmi zbožný, obával se 

provinění proti církevním předpisům a k víře vedl také své děti. V pěti letech Nerimu zemřela matka Lukrecie 

a otec se podruhé oženil. Nevlastní matku měl Filip rád, naučil se od ní pozitivnímu přístupu k životu. Neriho sestra 

Elizabeth popsala svého bratra jako veselého, dobrosrdečného a nezištného; tyto povahové rysy mu vynesly 

přezdívku „Pippo buono“ – „dobrák Filip“. 

Filip navštěvoval městskou školu ve Florencii, poté se mu dostalo vzdělání u dominikánů. V osmnácti 

letech odešel ke svému strýci – obchodníkovi s látkami – do Monte Cassina, kde se stal obchodním příručím. Díky 

svému vrozenému umění jednat chápavě a vstřícně s lidmi se v této práci osvědčil. On sám však nebyl se svým 

životem spokojený, obchod ho nezajímal, a tak se po dvou letech (v r. 1535) vydal do Říma. 

Ubytování zde našel u obchodníka Galeotta Caccia, který mu za byt a stravu svěřil výchovu a vzdělávání 

svých dětí. Kromě toho Filip zvládal studovat filozofii a teologii na římské universitě La Sapienza. I když byl velmi 

nadaným studentem, školu nakonec nedokončil kvůli svému přesvědčení, že jej studium odvádí od Boha. Rozhodl 

se působit jen jako křesťanský laik a místo učenosti sloužit církvi účinnou láskou. 

Filip žil asketicky, nejedl maso, ale pouze chléb, ovoce a zeleninu. Někdy pil po celé dny pouze vodu. 

Nedá se říci, že by si připouštěl starosti o zítřek, žil především přítomnost. Když mohl, stavoval se v římských 

svatyních a katakombách, kde se vroucně modlil. Hovořil-li s druhými 

lidmi, býval otevřený, rád žertoval i ochotně pomáhal, kde bylo třeba. 

Filip Neri byl veselým člověkem, ale jeho humor nebyl kousavý 

nebo zraňující. Miloval vtipy a také jimi obveseloval druhé. Jeho 

oblíbenou knihou byla sbírka vtipů sebraná jedním knězem a vydaná pod 

jménem Facezie Piovana Arlotta. Nosil ji s sebou celý život. Silvestr 

Braito, který je autorem českého životopisu sv. Filipa Neriho, píše, 

že viděl zmíněnou knihu při návštěvě ve Vallicelle, kde jsou uchovávány 

některé památky na tohoto světce, a že to byla nejohmatanější kniha ze 

všech knih, které tam byly. 

Ve svých 23 letech začal Filip s horlivostí pečovat o nemocné. 

Docházel za nimi do nemocnic i domů, uklízel jim, vyžebrával pro ně 

pokrmy, těšil je a napomínal k trpělivosti. Také jim poskytoval duchovní 

pomoc. Navíc se zabýval i opuštěnými a zanedbanými toulajícími se 

dětmi. Zřídil hřiště pro chudé chlapce, modlil se s nimi v kostelích, honil 

se s nimi venku za městem a hrál s nimi hry, vyprávěl jim příběhy 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1535
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Askeze
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a zpíval písničky. Zvesela. A tak mnohdy jeho 

žáci ani nepostřehli, že se vzdělávají. Jednou 

se ho jistý kněz soucitně zeptal, jestli ho 

nerozčiluje ten dětský rámus. Filip mu 

odpověděl s úsměvem: „Ať si třeba štípají na 

mých zádech dříví, jen když nehřeší!“ 

Mezi Římany měl dobrou pověst, lidé 

v něm viděli vzor. Filip s horlivostí mluvíval 

na veřejných prostranstvích o Bohu. Ignác 

z Loyoly, jenž byl tehdy v Římě, ho 

přirovnával ke zvonu na věži, který je mimo 

chrám a zve lidi k Bohu. 

Filip měl v průběhu života několik 

mystických zážitků. Vroucně miloval Pannu 

Marii a při modlitbě k ní se jeho srdce vždy 

prudce rozbušilo a hruď se mu svírala. Choval 

ve velké úctě eucharistii, při mši svaté často stál nehybně jako socha a jeho tvář byla jakoby ozářena světlem. 

V roce 1544 po modlitbě v katakombách sv. Šebestiána prožil extatický stav doteku božské lásky. Hrudní stěna nad 

Filipovým srdcem se silně vyklenula. Lékařské vyšetření ukázalo, že mu praskla dvě žebra, aniž by Filip vnímal 

jakoukoli bolest. 

Na naléhání svého zpovědníka se Filip nechal 24. května 1551 (ve věku 36 let) vysvětit na kněze a stal se 

členem společenství kněží kostela sv. Jeronýma od Křesťanské lásky. Zde začal svou pastorační praxi. Předával 

víru a vysvětloval Písmo. Stal se jedním z nejvyhledávanějších zpovědníků, ve zpovědnici trávil jeden čas až 

15 hodin denně. V roce 1552 Neri založil při kostele bratrstvo „Nejsvětější Trojice poutníků“ na pomoc chudým 

pocestným.  

Svatý Filip neměl rád okázalost a pózy v náboženských projevech. Odmítal všechny církevní funkce, 

dokonce odmítl jmenování kardinálem, které mu bylo posláno papežem současně s kardinálským kloboukem. 

Ponechal si jenom kardinálský klobouk, ve kterém přes den spával jeho kocour. A když Filip v někom viděl 

budoucí slibnou osobnost církve, posadil mu klobouk na hlavu. Toto se stalo mladému šlechtici Ditrichsteinovi při 

jeho návštěvě sv. Filipa. „Tohle bude krásný kardinál,“ řekl Filip, vyklopil kocoura z klobouku a vložil klobouk 

na hlavu Ditrichsteinovi. Jeho proroctví se skutečně splnilo. Mladík se stal knězem a později kardinálem 

na Moravě, kde měl značný vliv na osud církve. 

Filip odmítl kardinálskou hodnost, přijal však správu kostela San Giovanni dei Fiorentini. Při kostele 

založil v r. 1564 oratoř – společenství oratoriánů. Cílem kongregace oratoriánů bylo společné čtení Písma 

a umožnění častého přijímání svátostí. Jednou z nejoriginálnějších zásad, patrně nejzvláštnějším rysem a zároveň 

základem Neriho práce, je laický charakter kongregace: jednota společenství nepředpokládá sliby ani přísahy. Tato 

volba, kterou Neri houževnatě bránil, odlišuje oratoriány ode všech ostatních řeholních řádů. Kongregaci tvoří 

skupina osob různých stavů (laici, kněží, chudí, urození) spojených úzkým přátelstvím. Toto přátelství žije 

z častých společně trávených chvil, ale beze všech formálních pout. 

Oratoř byla přístupná pro všechny, kteří pochopili Filipův program „sloužit Pánu s radostí“. Byl zde prostor 

nejen pro modlitby, nová instituce sloužila duchovnímu prohloubení i osvěžení. Četlo se z vybraných knih, ať už 

z životopisů světců, z dějin církve, či z duchovní naučné literatury, následoval vždy komentář a dialog. Tento 

způsob vedl přítomné, aby se vyjadřovali, argumentovali, obhajovali vlastní názor. Později se také hodně zpívalo, 

pěstovala se hudba. Filip vždy tvrdil, že radost je součástí zdravé spirituality, že veselost není překážkou svatosti.  

Modlitby společenství v lidovém tónu, procesí, pouti, kterých se účastnily i nejvyšší kruhy římského dvora, 

a Filipův názor na důležitost laiků v církvi jej několikrát přivedly do konfliktu s inkvizicí. Bylo mu zakázáno kázat, 

sloužit mši svatou a zpovídat. Nakonec se vždy dokázal úspěšně obhájit a jurisdikce mu byla navrácena. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_%C5%A0ebesti%C3%A1n
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Oratoriánům byl svěřen kostel Santa Maria Valicella (Panna Maria v údolíčku). Kostel byl pro potřeby 

oratoriánů přestavěn a nazván Chiesa Nuova – Nový kostel. Fresky pokrývající strop střední lodi představují nyní 

scény z Filipova života. 

V průběhu května 1595 byl Filip čtyřikrát zaopatřen svátostí nemocných. Když se mu lékaři marně snažili 

zastavit chrlení krve, řekl jim: „Běžte i se svými léky, požil jsem lepšího léku!“ Na svátek Božího Těla, dne 

26. května 1595 se naposledy vyzpovídal, odsloužil i mši svatou a ve večerních hodinách ve věku osmdesáti let 

zemřel. Filipovy ostatky jsou od r. 1615 uloženy v jím přebudovaném mariánském kostele Chiesa Nuova na hlavní 

ulici Viktora Emanuela v Římě. 

Svatý Filip nás vybízí ke dvěma zdánlivě protichůdným věcem: Žít radostně, ale zároveň s vědomím, že 

můžeme být náhle odvoláni na věčnost. Radovat se před Boží tváří už na zemi je možné jen s čistým a pokojným 

srdcem.  

 

Z myšlenek sv. Filipa Neriho 

Buďte veselí, synáčkové. Nechci jen, abyste se dopouštěli hříchů. Ale chci, abyste byli veselí, to chci. 

Veselý duch dosahuje snadněji křesťanské dokonalosti než duch zasmušilý. Pokračuj, synu, v tomto svém veselí, 

protože to je ta nejlepší cesta k dokonalosti. 

Pane, drž Filipa, nebo tě Filip zradí. 

Radostná mysl posiluje srdce a dává vytrvalost v dobrém; kdo chce sloužit Bohu, má být proto stále plný 

radosti. 

Anička Rozsívalová 

 

 

 

CO PROBĚHLO A CO SE NÁM PODAŘILO  
Vzhledem k tomu, že 27. září je svátkem svatého Vincence, 

patrona charitního díla, je měsíc září měsícem, kdy na charitách probíhá 

celá řada akcí. A když k tomu ještě přidáte blížící se 25. výročí působení Charity v Šumperku, asi vás napadne, 

že podzim, který většinou směřuje už ke klidnějšímu tempu života, bude pravým opakem. 

Mám velkou radost, že šumperská charita „nezazimovala“ už v září, ale že se snažila aspoň trochu pootevřít 

vrátka z toho, co dělá, a ukázat, že na Šumpersko patří a že je místem, kde se najde vždycky někdo, kdo má 

pro druhé čas a pochopení. 

21. září u nás proběhl druhým rokem Den otevřených dveří. Zase byla možnost změřit si tlak, hladinu 

cukru v krvi (pravdou je, že po ochutnávání dobrot byly výsledky značně zkreslené), prohlédnout si stávající či 

nově zařízené prostory. Především byl Den 

otevřených dveří dnem setkání, osobních 

rozhovorů, sdílení a rodinné atmosféry. Máme 

radost, že k nám opět zavítali na návštěvu lidé 

nám blízcí – zastupitelé, jednatelé firem, kněží, 

kolegové, klienti, farníci.  Moc si vážíme této 

podpory, pro nás tak důležité … 

Protože Charita by nebyla tím, čím je 

bez Boží ochrany a pomoci, tak se v neděli 

24. září konala mše sloužená za Charitu. A zase 

ta další velká radost – radost z toho, že tentokrát 

bylo na mši svaté již 20 zaměstnanců a že nás 

přišla podpořit celá řada farníků. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiesa_Nuova&action=edit&redlink=1
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Výlet s šumperskou charitou byl letošní 

„novinkou“ v podzimních akcích. A tak 9. – 10. 

října vyrazilo 17 dětí, 3 maminky, 1 dědeček a já 

coby garant projektu  do Prahy na dvoudenní 

výlet. Bylo to zcela poprvé, kdy dětem z rodin, 

kde ne vždycky „svítí sluníčko“ anebo dětem, 

které mají zdravotní problémy a nemohou se 

takových aktivit zúčastnit, bylo umožněno 

za finanční podpory města Šumperk, ekumenické 

lednové sbírky, Postní almužny a Charity 

Šumperk podívat se do naší stověžaté Prahy. První 

den, za slunečného počasí, jsme navštívili ZOO 

v Troji, kde nás fascinovali tučňáci či pavilón 

goril, večer zašli do kina na film Po strništi bos 

a přitom zároveň zakusili večerní atmosféru 

velkoměsta. Druhý den nás čekala – sice zpočátku trochu deštivá – prohlídka centra Prahy, teplý oběd a pak hurá 

zpátky domů. 

Myslím, že jako správní výletníci všichni přijeli domů dostatečně unavení z ruchu velkoměsta a byli rádi, 

že všechno dopadlo dobře a plánovaný program vyšel na 100%. 

Vyvrcholením našich akcí byl Benefiční koncert k 25. výročí založení šumperské charity 26. října 

v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Je škoda, že se nás sešlo tentokrát trochu míň (holt už mi nehrozí 

podzimní prázdniny ), nicméně kdo přišli, nelitovali. Na programu byl tentokrát Vivaldi – La Senna Festeggiante 

– dramatická kantáta a nutno říci, že Tomáš Hanzlík a jeho Ensemble Damian opět nezklamal. Kromě hudebního 

dárku byla velkým obdarováním všech návštěvníků, ale zejména charitních pracovníků, přítomnost otce Bohumíra 

Vitáska – prezidenta ACHO , starosty Zdenka Brože, bývalých ředitelů Charity Šumperk – paní Řezáčové a pana 

Štrpky.  Slova otce Vitáska či pana starosty byla hmatatelným důkazem toho, že na nás – šumperskou charitu - 

myslí a že ji nosí ve svém srdci. Moc 

si jejich návštěvy na koncertu vážíme 

a děkujeme za ni … A protože v době 

Vivaldiho bylo zcela běžné, že se 

představení přeruší chvilkou pro 

občerstvení, i my se toho drželi 

a společně s ostatními si ťukali 

šampaňským na dalších 25 let Charity. 

Ještě jednou velké díky všem 

bývalým i současným pracovníkům 

Charity Šumperk, stejně jako jejich 

přátelům a podporovatelům.  

 Jana Bieliková 

 ředitelka Charity Šumperk 

 

 

NO A CO JEŠTĚ CHYSTÁME? 
11. listopadu (sobota) se poprvé zapojíme do Celonárodní potravinové sbírky, takže pokud chcete pomoci 

lidem v nouzi, přijděte v tento den od 8:00 – 20:00 nakupovat do Billy na Lidické ulici. 

Potraviny, které nakoupíte a darujete, šumperská charita dále využije jako potravinovou pomoc pro lidi 

ze Šumperska a okolí. 

Do 4. prosince – Vánoční balíčky pro Ukrajinu (viz plakátek na poslední straně)  
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!!! SPOUŠTÍME WEB MLÁDEŽE DĚKANÁTU ŠUMPERK !!! 
 

mladez-sumperk.webnode.cz 
 

Naleznete tam veškeré informace k akcím, které se chystají, i ohlasy a fotky k těm, které proběhly,  

spolča v děkanátu, seznam animátorů, důležité odkazy, kontakty, přihlášky a mnoho dalšího . 

 

Kromě webu funguje na facebooku skupina Mládež děkanátu Šumperk.  

Vy, kteří tam dosud nejste, připojte se. Vy, kteří víte o někom, kdo tam ještě není,  

tak ho tam můžete přidat . 
 

Právě běží:  

Spolča pro mládež z děkanátu 

 Hanušovice 

 každý 1. a 3. pátek v měsíci od 19:15 na faře (mše svatá v kapli 

začíná v 18:15) 

 Šumperk 

 každý čtvrtek 19:00 – 20:30 v přístavku vedle farního střediska 

spolča aktuálně na: mladez-sumperk.webnode.cz 

 

 

Co se chystá:  

 

 

Večer chval 

10. 11. 2017 ve 20:00  

Olomouc – katedrála sv. Václava 

Uskuteční se v rámci Konference 

o evangelizaci (10. – 11. 11.) 

 

 

 

 

Adventní duchovní obnova 

8. – 10. 12. 2017 Archa Rajnochovice 

Srdečně Tě zveme na Adventní duchovní obnovu na Arše.  

Připravme svá srdce a zaměřme celou svou mysl na příchod Spasitele. Kdo z nás opravdově netouží po utišení 

všedního shonu, po čase stráveném v Boží přítomnosti, po spočinutí v Boží náruči? 

Přijeď prožít svou duchovní obnovu, posilnit svůj vztah s Bohem, občerstvit a posilnit svou duši na cestě 

za Kristem. Na setkání s Kristem se můžeš těšit nejen při mši svaté, modlitbách či uzdravující svátosti smíření, 

ale také skrze společenství mladých.  
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Akce v děkanátu 

(Více na mladez-sumperk.webnode.cz nebo na 

Facebooku ve skupině Mládež děkanátu Šumperk) 

 

PsK (kdo ví, tak ví) 

 přijdi a vezmi s sebou také své kamarády ze třídy. 

 v pátek 1. 12. v 19.00 u Řeka 

Církevní silvestr 

 letos v našem děkanátu nebude. 

můžete se zúčastnit církevního silvestru děkanátu Zábřeh, který bude 2. 12. 2017. 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

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

 společné setkání zároveň s děkanáty Zábřeh a Svitavy!!! 

 hudební doprovod: ADORARE !!! 

 bližší informace se dozvíte později, zatím si stačí zarezervovat tento termín, určitě se bude na co těšit  

 

Večery chval 

Nebaví tě modlit se růženec a hledáš způsob modlitby, která by Ti vyhovovala? Srdečně Tě zveme na chválové 

večery. Jedná se o modlitbu prostřednictvím hudby, písní a chvály. Můžeš zakusit Boží dotek jiným způsobem 

a zajet na hlubinu. Pozvi rodinu nebo kamarády a přijď mezi nás v pátek 24. 11. 2017 od 19.30 v kostele sv. Jana 

Křtitele v Šumperku. Pojď se modlit jiným způsobem … můžeš Bohu odevzdat své prosby, díky, starosti i radosti, 

můžeme se společně modlit na Tvůj úmysl, za mládež, rodiny či naše město. Těšíme se na Tebe!   

 

 

kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230 
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POUŤ DO FATIMY 

 
„Fatimská svatyně je zvláštním místem s mimořádnou hodnotou, nosí v sobě vážné poselství pro dobu, 

ve které žijeme.“ 
 

„Od narození až po smrt prožívá každý vlastní situaci putujícího člověka. Ona připomíná osobní 

putování po stopách Kristových – je cvičením účinné askeze, pokáním za lidské slabosti, vnitřní 

přípravou a obnovou srdce. Bděním, postem a modlitbou poutník postupuje po cestě křesťanské 

dokonalosti“.  
 

z homilie Jana Pavla II ve Fatimě 13. května 1991 

 
Ve dnech 29. 9. - 3. 10. 2017 jsme měli možnost účastnit se poutě do portugalské Fatimy. Putováním po 

místech, kde se před sto lety zjevovala Panna Maria, nás provázel P. Milan Palkovič. Duchovně i jinak nás 

obohacovali také P. Slawomir Sulowski a P. Vilém Pavlíček. 

Sobotní den jsme začali modlitbou křížové cesty nazývanou Maďarská. Ta byla zbudována na cestě, kterou 

často chodívali malí pasáčci. Spojuje místa zjevení a vesnici Aljustrel - bydliště Lucie, Františka a Hyacinty.  

Maďarská proto, že čtrnáct zastavení 

a kaple byly postaveny z darů 

maďarských katolíků žijících 

v emigraci. Při modlitbě jsme mohli 

vnímat pro nás nevšední okolní 

přírodu, ve které žily fatimské děti: 

olivové háje, terasové zahrady či 

pole, suchá a málo úrodná zem. 

Prohlédli jsme si rodný dům 

Františka a Hyacinty Marto a také 

dům a zahradu, ve které vyrůstala 

sestra Lucie. Místa zjevení anděla 

nám nabídla příležitost k modlitbě. 

Odpoledne jsme navštívili fatimské sanktuárium. Je to obrovské prostranství okolo otevřené prosklené 

kaple vybudované na místě, kde se zjevovala Panna Marie dětem.  

Každý den (a zvláště o prvních sobotách) se tu slaví mše svaté a koná se tu večerní procesí, kterého jsme se 

účastnili. Při něm se modlí růženec zástupci poutníků z různých částí světa. Pro nás to byl symbol sjednocení. Lidé 

na tato místa přicházejí a přinášejí sem své radosti i bolesti, díky i prosby. Tehdy jsme si víc uvědomili svou touhu 

udělat další krůček na duchovní cestě svého života. Slavnost pokračuje průvodem světla. Na nosítkách je nesena 

socha Panny Marie doprovázena lidmi se zapálenými svícemi a za zpěvu mariánských písní. Na závěr se průvod 

vrací zpět do Kaple zjevení. Dominantou náměstí, na 

které se vejde více jak milion lidí, je Bazilika 

Růžencové Panny Marie. Její základní kámen byl 

požehnán v roce 1928 a její vysvěcení se slavilo 

7. října roku 1953. Zde jsou uloženy ostatky svatého 

Františka a Hyacinty Marto a také sestry Lucie. 

Sourozence Františka a Hyacintu blahořečil papež 

Jan Pavel II. 13.5.2000 a svatořečil papež František 

13.5. tohoto roku. 

V neděli jsme po brzké ranní mši svaté 

cestovali do španělského města Santiago 

de Compostela. Cesta nám rychle ubíhala, protože 

nám P. Milan vyprávěl mnoho zajímavého o zdejším 
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kraji, jeho historii i současnosti. Projížděli jsme oblastí Porta, takže jsme se dozvěděli také něco o vzniku, výrobě 

a zrání portského vína. (Řekli bychom, že nám od té doby nějak lépe chutná.) 

V Santiagu jsme navštívili Baziliku sv. Jakuba, kde jsou v kryptě uloženy jeho ostatky. Místo Jakubova 

hrobu je stále předmětem velké úcty a cílem mnoha poutí z Evropy i z celého světa. Papež Alexander III. 

udělil Santiagu de Compostela titul Svaté město (jako má Jeruzalém a Řím) i odpustková privilegia. Prohlédli jsme 

si také muzeum církevního umění, které je součástí chrámu, a večer jsme se účastnili mše svaté pro poutníky.  

Při pondělní cestě zpět do Fatimy jsme učinili zastávku ve městě Braga. Navštívili jsme Katedrálu Panny 

Marie, která je nejstarší v Portugalsku. Braga byla před fatimským zjevením nejvýznamnějším poutním místem této 

země. Město je obklopeno zvlněnou krajinou hor a lesů. Na jednom z okolních kopců je postaven kostel Dobrého 

Ježíše. Tam jsme si mohli vychutnat poklidnou atmosféru poutního místa, polední zvonkohru, výhled na město 

i nádherně zbudované schodiště pod chrámem. Tento den jsme zakončili opět přítomností na večerním procesí ve 

Fatimě. 

Celá tato pouť pro nás znamenala velkou duchovní posilu 

i uvědomění si důležitosti modlitby růžence a poselství Panny 

Marie sděleného malým dětem. 

Za bohatý a hodnotný program, duchovní vedení 

a bezproblémový průběh patří velký dík a uznání našim třem 

průvodcům: otci Milanovi, otci Slávkovi a otci Vilémovi. A také 

děkujeme účastníkům této poutě (všech generací) za společně 

prožité a pro nás nezapomenutelné chvíle.   

Každá pouť je znamením křesťana, který chápe svůj život 

jako cestu, a svůj smysl dostává, když člověka mění. 

V našem okolí je dost krásných poutních míst. Nebojte se 

je využít a vyjděte! 

Petra a Jirka Šťastní 

 
 

 

 

 

Můj dnešní článek by měl mít nadpis „co se do kázání 

nevešlo.“ Je inspirován výzvou otce arcibiskupa Jana, 

která byla vytištěna v aktech kurie a kterou obdržely 

všechny farnosti naší arcidiecéze. Pro vysvětlení: Acta 

Curiae jsou úředním věstníkem diecéze. Vycházejí v něm texty pastýřských listů biskupa, různé pokyny týkající se 

liturgie či organizace života farností, ale také praktické informace ohledně památkové péče, financí, různá nařízení. 

Acta Curiae slouží také jako promulgační list pro zveřejnění důležitých rozhodnutí a osobních zpráv, například 

týkajících se svěcení, ustanovení do úřadu, výročí narození, svěcení nebo úmrtí. V dnešním článku budu tedy 

z větší části citovat právě z tohoto úředního věstníku. Původně jsem chtěl tento text využít v kázání, bylo to ale 

přesně v době, kdy se četl dopis biskupů o fatimském zjevení. Na konec jsem se rozhodl ho dát do časopisu, abyste 

se k tomu textu mohli vracet. Zapamatovat si všechno pouze ze slyšení by opravdu nešlo. Tak nejprve text otce 

arcibiskupa:  

 

Milovaní v Kristu!  

Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování 

Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů zasvětila 

svět i různé národy - včetně Ruska - Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při 

cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné 

přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény 

prvních sobot v měsíci. Zvažte, jestli právě Vy nebo Vaši farníci nepotřebujete dary, které Spasitel slíbil těm, kteří 
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slaví devět prvních sobot v měsíci. Pán Ježíš totiž slíbil ctihodné služebnici 

Boží sestře Konsolátě Betrone spoustu milostí právě těm, kteří zvláštním 

způsobem budou slavit novénu prvních sobot v měsíci. 

Sestra Konsoláta Betrone se narodila se v roce 1903 v Saluzzo 

v Itálii. Mystické zážitky začala mít již v dětství. Ten první měla 

po sv. přijímání 8. prosince 1916. Ve svém dospívání těžce bojovala o své 

povolání a prožila pak i období zkoušek. Teprve ve 26 letech vstoupila 

do kláštera sester kapucínského řádu v Turíně. Marie Consoláta se zasvětila 

úkonu lásky spočívajícím ve vnitřní modlitbě srdce, stylizované ve slovech: 

„Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!“ Marie Consoláta ve věku 43 let 

zemřela s pověstí svatosti. 

A teď moji drazí, poslechněte si, co všechno Pán Ježíš slíbil těm, kteří 

budou zvláštním způsobem slavit novénu prvních sobot v měsíci: 

o Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim 

udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou. 

o Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky. 

o Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách. 

o V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti. 

o Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě. 

o Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře. 

o Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě 

vyprošují. 

o Chudým se dostane příbytku a chleba. 

o Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele. 

o Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou. 

o Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou 

lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost. 

o Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem 

až do smrti. 

o Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci. 

o Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti 

a svatosti. 

o Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny 

zavržen. 

o Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu. 

o Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi. 

o Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží 

milost pokání a návratu. 

o Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech. 

o Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. 

o Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou. 

o Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit. 

o Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt 

je nepřekvapí. 

o Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí 

mé Matky. 

o Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky. 

o Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku. 

o Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku. 

o Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci. 
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o Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji přítomnost bez 

zvláštních obtíží. 

o Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to 

znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí; 

ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem 

já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska. 

o Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé 

Matky. 

o Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září 

na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy. 

o Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat. 

o Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. 

To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po kající přípravě 

přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky. 

Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání 

o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí vykonat v týdnu před první sobotou. Rozjímání 

může nahradit čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci, a ne 

vždy o soboty po prvním pátku. Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze 

srdce žehnám.   

arcibiskup Jan 

 

Odpovědí na výzvu našeho otce arcibiskupa bude tedy prožití novény prvních sobot v měsíci. Nejedná se 

o nic velice náročného. Každý, kdo se chce zúčastnit této novény, ať v týdnu před 1. sobotou přistoupí ke svaté 

zpovědi (běžně to děláme ve středu před prvním pátkem), na 1. sobotu se pomodlí celý růženec, zúčastní se mše 

svaté a přistoupí ke svatému přijímání. Pak ať se aspoň čtvrt hodiny věnuje duchovní četbě o jednom nebo více 

tajemstvích svatého růžence a pomodlí se zásvětnou modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Věřím, 

že každý, kdo se do této novény zapojí, brzy pocítí naplnění slibů, které nám dal Pán Ježíš. Budeme se snažit na to 

pamatovat i při ranní mši svaté o prvních sobotách. Začneme od prosince, od nového církevního roku, těsně před 

adventem. Samotnou sestru Konsolátu známe z Tam&Tamu. Byl o ní krásný článek v letošním dubnovém čísle, 

můžete se k němu vrátit. Úkon lásky srdcem, který tak doporučovala, je věc dostupná každému z nás. Můžeme jej 

obětovat, zvlášť teď v dušičkovém období, za umírající a duše v očistci. Snad nám bude k tomu povzbuzením 

i článek, který nám zaslala paní Rusnáková.  

Přeji vám krásný listopad, prožitý v naději na dobu, „kdy už budeme s Pánem navždycky“, ve spojení 

s našimi zemřelými, kteří potřebují naši modlitbu, a pod ochranou Panny Marie.  

P. Slawomir 

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 

Panno Maria, Matko Boží, 

zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, 

co jsem a co mám. 

Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. 

Uchraň mě ode všech nebezpečí. 

Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. 

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, 

která mne vede k Bohu. 

Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků 

a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. 

Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. 

V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. 
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                                                   SERGEJ K. DAKOV 
ODPUSŤ, NATAŠO! 

 

17. KAPITOLA  
 

První máj v SSSR je nejen dnem slavností a vojenských přehlídek, ale i dnem, kdy přicházejí lidé 

na hřbitovy, aby na hroby příbuzných a přátel položili věnce a květy.  

Prvního května 1970 se v telefonu ozval rozčilený Nikiforov hlas: „Dakove, vezmi akademickou kapelu 

a jděte na jižní hřbitov!“ Zdálo se mi, že přehání. S kapelou na hřbitov? Ztratil rozum?  

„Co se děje?“ ptal jsem se a doufal, že z mého tónu nevycítí pochybnosti.  

„Na hřbitově se shromáždilo mnoho věřících i s orchestrem a vyhrávají tam písně!“  

„A my jim máme pomoct?“  

„Není čas na žerty!“ odpověděl podrážděně. „Jděte tam co nejrychleji, postavte se vedle nich a vyhrávejte 

tak nahlas, jak jen budete moct!“ Tak tedy tohle chce, abychom přehlušili jejich zpěv! Byla to sice bláznivá 

myšlenka, ale zároveň zábavná. Musel jsem prohnané věřící obdivovat. Shromáždit se na hřbitově v takový rušný 

den byl skutečně výborný nápad. Věřili, že tam přijdou stovky lidí a že se je neodvážíme zatknout. Je to banda 

prohnaná!  

Na hřbitově jsme našli asi dvě stě věřících. Mnozí kolemjdoucí se zastavili a poslouchali je. Pomalu jsme si 

k nim razili cestu. Když chtějí návštěvníci hřbitova slyšet hudbu, budou ji mít! Postavili jsme se v bezprostřední 

blízkosti věřících a na můj povel spustili naplno vojenské písně. Brzy jsme je přehlušovali.  

„Hlasitěji!“ křičel jsem. „Hlasitěji! Musíme je přeřvat!“  

Vyhrávali jsme národní hymny, Internacionálu a další komunistické písně. Přehlušit „konkurenci“, to pro nás 

bylo hračkou. Ostatní fotografovali věřící, abychom je později mohli identifikovat. Celou dobu jsem v duchu zuřil. 

Byli jsme bezmocní, před tolika svědky jsme nemohli nic dělat. „Nic si z toho nedělej, Sergeji,“ říkal Viktor. „Účet 

vyrovnáme později. Hlavně, že víme, o koho jde.“  

Když jsme všechny vyfotografovali, rozkázal jsem sbalit nástroje a odešli jsme. Umínil jsem si, že je odplata 

nemine. Příležitost se naskytla velmi brzy a jedna razie následovala za druhou. Při mnohých nešlo ani tak 

o zatýkání, jako o zabavování literatury vydané v zahraničí anebo o ručně psané Bible. Často jsem si kladl otázku, 

jak mohou tyto bezvýznamné čmáranice představovat takové nebezpečí pro sovětský stát. Nepovažoval jsem je 

za žádnou hrozbu, jenže Nikiforov to stále dokola omílal. Když chce mít literaturu, ať ji tedy má! A nacházeli jsme 

jí habaděj. Často nám padla do rukou jakási brožurka, rozmnožená kdesi na Ukrajině, několik tisíc kilometrů 

od nás. Když jsem ji poprvé uviděl, pomyslel jsem si: tak konečně se začínají organizovat!  

Také Nikiforov vzal do ruky jeden takový sešit a zuřivě s ním třásl: „Tady! Vidíš? Mají spojení s věřícími 

v Baku, na Ukrajině, v Kyjevě, Leningradu, všude!! Je to tajný spolek na podkopání našeho zřízení!“ Ilegální 

literatura je neodmyslitelnou součástí života v SSSR. Nejen literatura křesťanská, ale i díla známých spisovatelů, 

která se nesmí veřejně vydávat, například knihy Alexandra Solženicyna. Protože vláda co nejpřísněji kontroluje 

všechno, co má vyjít tiskem, rozšiřuje v celém SSSR manuskripty zakázaných knih, novel a povídek velká a dobře 

fungující organizace.  

Navzdory přísným zákazům se tyto knihy těšily velké popularitě i mezi vojíny a kadety na naší základně. 

Věděl jsem o tom a sám hodně věcí četl. Například Solženicynovy knihy šly z ruky do ruky. Nyní jsem se 

dozvěděl, že se věřící začali také tak organizovat. Rozšiřovali biblické verše psané rukou nebo na stroji. Našli jsme 

i několik nových Biblí kapesního formátu ze zahraničí. Věděl jsem, že v Moskvě pracuje speciální oddělení, které 

se zabývá pašováním Biblí do SSSR a hledá možnosti, jak tuto činnost zamezit. Nevěděl jsem, v čem spočívala 

jeho práce, ale úspěšná nebyla.  

Já jsem viděl v křesťanské literatuře obyčejný nesmysl. Pokusil jsem se některé věci číst, ale nechápal jsem, 

co na tom může být tak zajímavého. Proč na nich ti věřící tak lpějí? V mých očích to nemělo žádnou cenu.  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Jednoho dne v roce 1970 mě zase zavolal Nikiforov na policii. „Tady! Podívej se, co tu máme!“ řekl, když 

jsem vstoupil do jeho pracovny. Ukázal mi primitivní časopis, který věřící vydávali pomocí tajného 

rozmnožovacího stroje.  

„Odkud to máte?“ zeptal jsem se.  

„Od našeho špicla,“ řekl rozčileně. „A dal nám i informace, kde můžeme najít víc takových věcí!“  

Pro Nikiforova, lovce lidí, bylo nejkrásnějším životním okamžikem být na stopě věřícím. Toto nadšení jsem 

s ním nesdílel. Chtěl jsem udělat kariéru ve straně, dobře vydělávat – při tom čím dál tím víc pracovat pro policii. 

Nakonec se mi toto povolání zdálo atraktivnější než u námořnictva.  

„Pojď sem, Dakove,“ řekl Nikiforov. „Něco ti ukážu.“  

Přistoupili jsme k mapě. „Tady je to, Partyzánská ulice č. 64.“  

„Kdo tam bydlí?“ zeptal jsem se.  

„Věřící Anenčenková, vdova s mladší dcerou. Starší Marie, asi dvaadvacetiletá, bydlí jinde. Domnívám se, 

že vdova věci ukryla tady,“ klepl na mapu, „anebo u Marie.“  

„Kdy tam máme jít?“  

„Zítra odpoledne.“  

„Kolik lidí?“  

„Čtyři stačí. Nesmíme utrácet tolik peněz,“ řekl a zasmál se tomu jako dobrému vtipu.  

Lov na literaturu probíhal trochu jinak než přepady tajných setkání věřících. Aby se zachovalo zdání 

legálnosti, šel k domu, kde se měla vykonat prohlídka, uniformovaný policista. Na ulici zastavil tři nebo čtyři 

„soudruhy“ a poprosil je, aby s ním šli jako svědci. „Nestranní chodci“ se jako dívali na jeho práci, aby potom 

nikdo nemohl říci, že policie dotyčnému něco ukradla. Pro nás to byla, přirozeně, ohromná legrace. Formu jsme ale 

dodržovat museli!  

A tak jsem vyhledal uniformovaného policistu, který měl vést domovní prohlídku. Potřebovali jsme ho jen 

naoko, protože před Nikiforovem jsem byl za celou akci zodpovědný já. Všech pět nás nastoupilo do auta a jeli 

jsme na roh Pohraniční a Partyzánské ulice, vysoko na kopci. Tady jsme vystoupili a my čtyři „nic netušící chodci“ 

jsme šli kousek pěšky ulicí. Policista zaparkoval před domem a zaklepal na dveře. Otevřela mu asi pětačtyřicetiletá 

žena.  

„Mám rozkaz prohledat váš dům,“ řekl. „Dostali jsme upozornění, že vlastníte ilegální literaturu.“ Pak 

ukázal na nás. „Tyto chodce jsem poprosil, aby byli podle zákona přítomni jako svědci.“  

Co jiného ženě zbývalo než nás pustit dovnitř? Dům byl malý, zařízení chudobné, typické pro věřící. Bylo 

jasné, proč žili v takových poměrech. Když o někom vyšlo najevo, že věří v Boha, byl většinou vyhozen z práce a 

nakonec mohl vykonávat jen ty nejhorší práce, za které mu sotva zaplatili.  

„Porozhlédněte se tu,“ vybídl nás policista. Odložili jsme úlohu „nezainteresovaných chodců“ a pustili jsme 

se do hledání.  

„Jste věřící?“ zeptal jsem se domácí.  

„Ano,“ řekla. „Věřím v Boha. Ale žádnou literaturu nemám.“  

„To si zjistíme,“ odpověděl jsem ostře.  

„Jsem věřící. Jestli chcete, tak mě zatkněte.“  

Podíval jsem se na ni. „Co to vede za řeči?!“ pomyslel jsem si. Otevřeli jsme skříň, kufry a všechno vyházeli 

ven. Rozpárali jsme podušky, rozřezali matrace, rozbili všechen nábytek – prostě celý dům obrátili vzhůru nohama. 

„Tady nic není!“ zavolal jsem. Pak mě napadlo, že by mohla ukrýt literaturu pod podlahou, jako já kdysi v 

Baryševu zbraň. Policista měl u sebe sekyru a páku. Začali jsme vytrhávat z podlahy jedno prkno za druhým. Jeden 

z nás skočil do prohlubeniny a s baterkou všechno prohledával. Ale také nic nenašel. „Vylez ven!“ řekl jsem, „zdá 

se, že tady opravdu nic není. Jdeme!“  

Rozzlobení jsme odešli a zanechali po sobě zkázu. Ať si to dá do pořádku, jak umí! Nedělali jsme si z toho 

těžkou hlavu. Stěžovat si na policii? Policie jsme byli my. Obrátit se na vyšší instance? Vždyť jsme dostávali 

rozkazy od nich. Nemohli dělat vůbec nic, my to dobře věděli, a proto jsme tak řádili a pustošili.  

Když jsme Nikiforovi referovali o neúspěchu, řekl zamyšleně: „Na té věci cosi smrdí. Vím, že vdova má 

něco společného s dodáváním knih věřícím. Možná že jsou u její dcery, u té, co s ní nebydlí.“  

„Tu ale matka už určitě varovala,“ řekl jsem.  
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„Samozřejmě,“ přikývl Nikiforov, „a bude se mít na pozoru… Už to mám!“ vykřikl za chvilku.  

„Vy dva,“ ukázal na Viktora a na mě, „ji vlákáte do pasti. Půjdete za ní a budete se vydávat za námořníky na 

dovolence. Začnete s ní mluvit, zatáhnete ji do rozhovoru a pak jen tak mimochodem poznamenáte, že byste se rádi 

dozvěděli něco o Bohu. Tihle omezení věřící to vykládají na potkání každému, když si myslí, že ho mohou obrátit.“  

„Výborný nápad!“ Tato změna v naší práci mě nadchla a těšil jsem se, jak ji dostaneme. Nikiforov se podíval 

do své kartotéky a za pár vteřin řekl: „Jmenuje se Marie Anenčenková.“ Řekl nám její adresu a další podrobnosti. 

„Dělá v obchodě se zeleninou, který zavírají v šest večer. Počkejte si na ni, od této chvíle je tato věc ve vašich 

rukou!“  

Odešli jsme s Viktorem z policie něco před čtvrtou. Měli jsme jen dvě hodiny času na vypracování plánu, jak 

ji vlákat do pasti. Okolo půl šesté hodiny jsme došli k autobusové zastávce, kde musela asi o půl hodiny později 

vystoupit…  

„Poslouchej,“ řekl jsem Viktorovi, „jsme rybáři, kteří se před nedávnem vrátili na pevninu. Na moři jsme 

měli nehodu, skoro jsme se utopili a pod vlivem tohoto zážitku jsme začali myslet na Boha. A nyní jsme tady, 

abychom se jí zeptali, jestli nám může nějakou literaturou pomoci najít cestu k němu. Určitě na to naletí. Jakmile 

věci vytáhne, zatkneme ji. Je to jednoduché, na co se vzrušovat?“  

„Fantastické,“ řekl Matvějev s obdivem. Naše úlohy se mu velice líbily. „Ale nechoď na věc příliš zhurta, 

abychom v ní nevzbudili nedůvěru.“ Ještě chvíli jsme se motali kolem kiosku u zastávky. Za několik minut se 

objevil autobus a Marie vystoupila. Snadno jsme ji poznali podle fotografie, kterou nám dal Nikiforov. Šli jsme za 

ní. Abychom mohli všechno přesvědčivě zahrát, vypili jsme předtím několik kalíšků vodky.  

„Hej, krásko! Můžeme tě kousek doprovodit?“ řekl jsem vesele.  

„Ne, děkuji,“ řekla Marie chladně.  

Zadíval jsem se na ni. Navzdory jednoduchému a prostému zjevu byla atraktivní. Obklopovala ji jakási 

důstojnost.  

Viktor jí položil ruku na záda a řekl: „Pojď, malá. Co kdybychom u tebe trochu popili a pak si šli 

zatancovat? Pojď, uděláme si pěkný večer!“ Když jsme nepřestávali dotírat, v rozpacích řekla: „Ne, děkuji. Nepiji a 

ani se mi nechce nikam chodit.“ Všemožně se nás snažila setřást, ale my jsme se nedali. „My si chceme fakt jen 

trochu popovídat, vypít si pár skleniček a trochu se pobavit. Vždyť jsme byli sedm měsíců na širém moři!“  

Zdálo se, že opravdu neví, co má dělat.  

„Vždyť vy už máte vypito,“ řekla nakonec.  

V naději, že snad konečně prolomím led, jsem odpověděl: „Ano, máme takový malý problém, ale vůbec 

nevíme, jak ho řešit. Proč bychom vlastně měli přestat pít? Co nám pak ze života ještě zůstane?“  

Tím jsem jí dal první možnost začít mluvit o Bohu, ale vůbec nereagovala. A tak jsme pokračovali: „Celý 

život jsme strávili na moři. Naši rodiče a prarodiče byli věřící. I my jsme už několikrát o Bohu přemýšleli, ale 

vodka zůstává nadále nejlepším přítelem námořníka.“ Otočila se a zkoumavě se na nás podívala, jako by chtěla 

zjistit, jestli jsme opravdu ti, za které se vydáváme. Mezitím jsme přišli k oprýskanému domku. „Tady bydlím,“ 

řekla. „A musím už jít.“ Na okamžik zůstala stát ve dveřích. Nedali jsme se. „Nemohli bychom k tobě jít alespoň 

na kus řeči?“ prosili jsme. „A jak se vlastně jmenuješ!“  

„Marie,“ odpověděla. Otevřela dveře a my jsme ji prostě bez vyzvání následovali. Uvnitř byly dvě malé, ale 

čisté místnosti. Posadili jsme se. „Kdo už dnes může dát odpověď na smysl života?“ řekl jsem po chvíli. Snažil 

jsem se vypadat opilejší, než jsem ve skutečnosti byl. „Na otázku o Bohu a podobných věcech? To přesahuje můj 

rybářský rozum!“  

Nic. Hodil jsem okem po Viktorovi a naznačoval: To bude tvrdý oříšek! Viktor vytáhl flašku vodky, kterou 

jsme měli s sebou a postavil ji na stůl. „Přines skleničky, Marie,“ řekl jsem. Když na okamžik vyšla z místnosti, 

Viktor se ke mně naklonil a zašeptal: „Ta vůbec není hloupá, právě naopak. Jestli ji chceme nachytat, budeme se 

muset moc a moc snažit. Co myslíš, ví, že jsme od policie?“  

Dřív než jsem mohl odpovědět, se vrátila. Řekl jsem jí: „Marie, vodka nám už došla. Buď tak hodná a přines 

nám láhev z obchodu. Prosím!“ usmál jsem se na ni. Zdálo se mi, že pomalu začíná věřit naší vymyšlené historce.  

Jen co vytáhla paty, vyskočili jsme a pustili se do hledání. Prohledali jsme všechno možné, skříň, postel, ale 

nikde nic. Jestli nějaké knihy vlastnila, měla je dobře ukryté. Všechno jsme pečlivě vrátili na původní místo, 
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abychom nevzbudili nejmenší podezření. Nenašli jsme jediný podezřelý kousek papíru. Viktor hlídal okno. „Sedni 

si, Sergeji, už jde!“  

Za několik minut před nás postavila láhev vodky. Viděl jsem, že se mezitím trochu uspokojila, a byl jsem si 

jistý, že uvěřila naší báchorce. Potají jsem mrkl na Viktora. Pili jsme přímo z láhve a já jsem velice podrobně a 

květnatě líčil, jak jsme se plavili do Japonska, odtud do Vietnamu, podél kalifornského pobřeží do Kanady a na 

Havajské ostrovy. Viktor vší silou potlačoval smích. Potom jsem mrkl na Viktora, aby mě vystřídal a povídal on. 

Nevyprávěl špatně, ale můj příběh se mi zdál lepší.  

Nikiforov nám ve své obvyklé předvídavosti dal hromadu peněz, které jsme nyní pyšně ukazovali, jako 

kdybychom opustili palubu s několikaměsíční mzdou v kapsách. „Pojď s námi,“ povídal jsem, „peněz máme 

habaděj. Potřebujeme se trochu pobavit. Pojď, někde se najíme a napijeme.“  

A vyprávěl jsem, jak jsem spadl přes palubu a skoro se utopil. A jak jsem tváří v tvář smrti zjistil, že v životě 

musí existovat něco víc. Začal jsem přemýšlet o Bohu. Ale jak ho najít? A tato otázka mi od té doby nedá pokoj. 

Viktor se mezitím ze všech sil přemáhal, aby nevyprskl. „Když naše loď zakotvila v přístavu, dospěl jsem 

k rozhodnutí, že tento zážitek byl varovným signálem a že Boha musím najít.“  

Obrátil jsem se k ní a co nejvášnivěji na ni pohlédl. „Víš, už jsme se ptali více lidí, ale o Bohu nám neumí 

říct nikdo. Nevíš o něm něco ty? Nemáš nějakou knihu nebo časopis, které by nám pomohly Boha najít?“ Teď to 

bylo venku. Jak bude reagovat? Pitomá nebyla určitě. Odpověděla podle toho: „Když tak vážně hledáš Boha, proč 

piješ? Proč si ničíš život alkoholem?“  

Otázka seděla. Bystrá holka! Ale přece mě jedna ženská nedostane na lopatky! „Vodka je dobrým 

společníkem, když je člověk sám,“ řekl jsem. „Ale kdybych našel Boha, určitě bych ji už nepotřeboval. Ale jak ho 

najít? Zdá se, že to nikdo neví.“  

Nějakou chvíli jsem ještě pokračoval v podobných narážkách a dával jí možnost, aby mě přerušila a řekla, že 

je věřící anebo že mi půjčí nějakou literaturu. Své sentimentální povídání jsem zakončil slovy: „Kéž bych našel 

někoho, kdo by mi ukázal cestu k Bohu nebo mi alespoň půjčil nějakou literaturu o něm! Co bych za to dal!“  

Můj pohled se setkal s Viktorovým. Sedne nám na lep? Teď ji máme! Jen co vytáhne literaturu, zatkneme ji 

a přivedeme k Nikiforovi.  

„Nemám žádnou literaturu,“ řekla konečně. „Ale myslím si, že když opravdu upřímně budete hledat Boha, 

jednou ho najdete.“  

Podívali jsme se s Viktorem na sebe. Bylo jasné, že jsme prohráli. Už jsme tu neměli co pohledávat. A tak 

jsme se zvedli, popřáli Marii mírně podnapilým hlasem „dobrou noc“, poděkovali jí za laskavost a odešli. Nejdříve 

jsme se celé té komedii smáli, ale potom jsem zaklel: „Co řekneme Nikiforovi?“ Než jsme odešli, tak nám řekl, že 

na matku a dceru čekají dvě cely. „Jen mi přineste důkazy a obě zatkneme. A budeme je mít z krku!“ Nikiforovy 

cely zůstanou prázdné. Věděli jsme, že bude zuřit! Nemýlili jsme se. „Jedna pitomá hlupačka na vás vyzrála!“ řval. 

Nemohl to pochopit. Vdova Anenčenková s dcerou Marií se mu toho večera vysmekly z rukou. Ale na svobodě 

určitě dlouho nezůstanou…  

„Dakove,“ řekl mi jednoho dne Nikiforov, „tvůj oddíl patří k nejlepším v zemi. Podle informací z centra 

vykonáváš svou práci lépe než většina ostatních skupin.“  

Jeho slova mě potěšila. Tato pochvala i moje úspěšná činnost v Komsomolu měla velký význam pro mou 

kariéru. Kdo se chce v SSSR dostat nahoru, musí být vynikající, musí mít spolehlivý a politicky nezávadný 

posudek. Nikiforovo povzbuzování mě pohánělo k prvotřídním výkonům. A mí lidé se ochotně přizpůsobovali 

stupňující se brutalitě.  

Jednou jsme přepadli skupinu věřících v domě na petropavlovském předměstí. Několik vteřin před naším 

příchodem je musel někdo varovat, protože když jsme s obušky vrazili do dveří, tři už byli na útěku a ostatní se 

chystali udělat totéž. Bezohledně jsme je srazili k zemi a zmlátili. Byl tam i jeden bělovlasý stařec, který nemohl 

rychle chodit. Alexandr Guljajev ho chytil, zatočil s ním a zvolal: „Dávej pozor, dědku!“ Starý muž jen neslyšně 

pohyboval rty. Určitě se modlil. „Ty teda chceš mluvit s Bohem?“ zařval Alexandr. „Tak já tě to naučím, ale 

možná k němu budeš chtít raději jít!“ Mocně s ním zatřásl, udeřil ho pod pás a do zátylku. Stařec za tři dny zemřel 

na následky zranění.  



 
Tam&Tam – číslo 11, ročník 8, listopad 2017  strana 31 

 

Postupem času jsme si vypracovali určité zvláštní způsoby v zacházení s věřícími. Když jsme chtěli mít razii 

rychle za sebou a zatčené co nejdříve odvést na policii, použili jsme tzv. „rychlou metodu“. Když jsme si chtěli 

přijít na své a pocvičit se v boxu a judu, zvolili jsme „pomalý postup“.  

„Rychlá metoda“ spočívala především v úderech z karate a hmatech z juda. Viktor a Vladimír, naši mistři 

v boxu, přesně věděli, jak a kam udeřit, aby věřícího zneškodnili první ranou. Když všichni leželi na zemi, odvlekli 

jsme vůdce do auta, z průkazů ostatních jsme si opsali všechny údaje a vydali se na zpáteční cestu. Na policii jsme 

vyložili náklad a pak jsme se co nejrychleji odebrali do nějakého baru nebo klubu. Právě „rychlá metoda“ 

způsobovala věřícím nejtěžší zranění. Po jedné razii zemřely dvě ženy. Dozvěděl jsem se to, když jsem měl při 

jednom procesu vypovídat proti matce, která nechtěla dovolit, aby její dcera nosila komsomolský odznak. 

Obžalovali ji, že je kontrarevolucionářka a nepřítelkyně státu. Soudce ji vyzval, aby vysvětlila svůj postoj. Nato 

ona vyprávěla, jak její teta zemřela na následky úderů, které dostala od „surových policajtů“ – tak nás nazvala. „A 

rozhodla jsem se, že když moje teta zemřela pro víru, budu na její počest zachovávat totéž přesvědčení. A 

nedovolím, aby moje dcera nosila odznak těch, kteří tetu připravili o život!“  

Soud celou záležitost ututlal, ovšem další důkazy ukazovaly, že následkem našeho zacházení zemřelo více 

lidí. Někdy jsme věřící zranili vážněji, než jsme měli v úmyslu, a ti buď zemřeli, anebo zůstali do smrti mrzáky. 

Občas vykonal své dílo i nůž Sergeje Kanoněnka. Nás to však ani trochu nezamrzelo. Čím krvavější epizoda, tím 

srdečněji nám Nikiforov blahopřál. Zprávy o zraněních nebo úmrtích se posílaly do Moskvy, ale ani jednou se nám 

nedostalo sebemenších výčitek.  

Naše razie nabíraly stále víc a víc na brutalitě. Mimořádně tvrdě postihovaly starší lidi, které jsme mlátili 

hlava nehlava, jako když se rozbíjí starý nábytek. Nedělali jsme žádný rozdíl mezi muži a ženami. Nikiforov často 

říkal: „Je snad vražedkyně méně nebezpečná než vrah?“ Tím nám jemně naznačil, že máme zacházet se všemi 

stejně.  

Naše morálka upadala stále víc. Pomalu jsem začal pozorovat, že násilí se neomezovalo jen na určité oblasti 

mého života. Stále zřetelněji vtlačovalo pečeť každé mé myšlence a skutku. Začal jsem si všímat i změn ve 

způsobu vedení Komsomolu a ve vztazích k vojákům a kadetům. Zpozorovali to dokonce někteří z mých lidí. 

Jeden z nich mi jednoho dne řekl: „Sergeji, stáváš se surový. Co se s tebou stalo?“ Tato otázka mě vykolejila. 

Sergeji, co se s tebou stalo? Bezohlednost a krutost, které mě ovládaly při raziích, se staly neoddělitelnou součástí 

celého mého života. Opravdu nejnápadněji se to projevilo v práci vedoucího Komsomolu. Dříve jsem kadetům 

pomáhal, zahlazoval jejich přestupky a omyly, aby mohli pokračovat ve studiu. Nyní mi bylo úplně jedno, jestli 

někoho vyhodili nebo ne a jestli jeho kariéra byla navždy ztracená. Ze začátku jsem si změnu svého charakteru 

neuvědomoval, později jsem ale stále více pociťoval jakousi neurčitou stísněnost, jejíž příčinu jsem neznal. Ale 

neměl jsem čas pořádně o tom všem přemýšlet, policejní akce následovaly jedna za druhou.  

S blížícím se létem roku 1970 vyvinuli věřící novou obrannou metodu. Rozdělili se do menších skupin, 

setkávali se nanejvýš po sedmi nebo deseti. Jestliže jsme chtěli přistihnout tolik věřících jako dříve, museli jsme 

zvýšit počet razií. Věřící se stali obezřetnějšími i po jiných stránkách. Začali venku rozestavovat hlídky, často děti, 

které je varovaly při sebemenším nebezpečí. Na smluvené znamení bleskurychle poschovávali všechnu literaturu i 

magnetofonové pásky, na které si nahrávali zahraniční náboženské programy. Někdy je hlídky varovaly tak brzy, 

že zmizeli dříve, než jsme přišli.  

Zpráva o naší kampani se rozšířila po městě i po celé Kamčatce. Mezi obyvatelstvem se začalo o akcích 

mluvit. Nikiforova to přivádělo k zuřivosti, protože nás ustavičně varoval, aby se nikdo jiný nestal svědkem našich 

razií, a mohlo se tak zabránit řečem, že v SSSR není náboženská svoboda. I z Moskvy jsme dostali rozkazy, 

že akce proti věřícím se nesmí za žádných okolností dostat na veřejnost.  

Dalším znechucujícím aspektem naší práce byl dojem, že čím zuřivěji jsme věřící napadali, tím víc jich 

přibývalo. Nikiforov odhadoval, že na Kamčatce je asi třicet tisíc věřících, a mohli jsme to potvrdit. Při více než sto 

padesáti raziích, které jsem vedl, jsme zřídkakdy viděli někoho dvakrát. Samé nové tváře, noví a noví věřící.  

Stoupající počet razií nám začal působit problém. Nemohli jsme je prostě časově zvládnout. Stále častěji 

bylo slyšet: „Nemůžu se dnes večer zúčastnit dvou razií. Jednu musíme odložit na příští týden.“ Finančně to však 

bylo velmi výhodné. Ať jsme tam byli v osmi nebo ve dvaceti, pokaždé jsme dostali 25 rublů na hlavu.  

Od roku 1970 se začali mezi věřícími stále více objevovat mladí lidé. Někdy jsme našli i malé děti. 

V Moskvě tuto skutečnost označovali za nebezpečný „fenomén“, který je třeba bezpodmínečně zlikvidovat. Velký 
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zájem mladých lidí o náboženství mě znepokojil. Byl jsem přesvědčený, že znám dobře sovětskou mládež. Proč se 

ale tajně setkávalo stále více mladých, to jsem nechápal. Věděli přece, že jakmile to o nic zjistí, znamená to konec 

jejich kariéry. Narodili se v komunistickém státě, a přece se ve stále větším počtu obraceli k náboženství! Lámal 

jsem si hlavu nad tím, co je náboženství a co mladé na náboženství tak přitahuje. Často jsem myslíval na Natašu. 

Co v náboženství viděla? Co našla v Bohu, že byla ochotna dát se zmrzačit nebo dokonce zabít?  

Přední činitelé z protináboženské organizace v Moskvě přišli na Kamčatku, aby zde vedli speciální semináře 

zaměřené na přemožení tohoto vrcholně nebezpečného vývoje. Z rozhovorů s nimi jsme se dozvěděli, že podobné 

problémy se vyskytují i v ostatních částech Sovětského svazu. Nemohl jsem neporovnávat mladé věřící 

s komsomolci, kteří vyrostli jako já – od útlého dětství přijímali komunistické učení, věřili mu a byli ochotni mu 

sloužit s celou oddaností. Teď ale začínali poznávat životní realitu, obrovské protiklady mezi komunistickými hesly 

a skutečností. Mnozí z nich se stali cyničtí a tvrdí, druzí hledali východisko v alkoholu.  

Srovnával jsem tento prázdný, otupující život, vyplněný zvrhlým cynismem, se životem mladých lidí, kteří 

věřili v Boha. Byl to ostrý kontrast. A ten ve mně vyvolal hlodající pochybnosti a otázky. 

pokračování příště 
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