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CHVÁLA  KRISTU  A  MARII! 

 

Začíná měsíc Mariin, měsíc plný 

květů a zdrávasů. 

Na májových poboţnostech se 

společně modlíme litanie, ve kterých prosí-

me MATKU BOŢÍ  I MATKU NAŠI o 

přímluvu a modlitbu, neboť její prosba je 

vţdy vyslyšena, neboť její přečisté srdce 

v plné kráse zrcadlí Boha. Bůh v ní má 

zalíbení, ona je naší hrdostí, chloubou i 

nedostiţitelným vzorem, jak milovat Boha, 

jak slouţit jemu - plnit jeho svatou vůli, a 

tak s ním spolupracovat na spáse své i ostat-

ních. 

I v rodinách se najdou děti, které jsou vůči 

své mamince přezíravé, nemají pro ni lásky-

plné slovo. Bohuţel i mezi křesťany se 

najdou ti, kteří k Matce Boţí jsou studení - 

s prominutím - jak psí čumák. 

Sám Bůh pouţil Pannu Marii 

z Nazareta, aby mohl uskutečnit svůj plán 

spásy, a my ji nepotřebujeme? Sám Bůh, 

Duch svatý, sestupuje a Bůh Syn nám ji 

z kříţe svěřuje, aby byla naší Matkou! 

Do nebe jde cesta královská, tak 

jak šla z nebe - skrze Marii. Sám KRÁL 

z nebe po ní kráčel - slova sv. Louise-Marie 

Grigniona z Montfortu. 

Po této cestě šel nezapomenutelný 

Jan Pavel II. - TOTUS TUUS, MARIA - 

celý tvůj, Maria, jeho heslo, jeho cesta 

k plnění Boţí vůle. Jeho cesta - styl ţivota - 

je přímá, nikdo, kdo po ní jde, není pone-

chán sám sobě, ale je dán do péče Boţí 

Matky, která jej zachránila před atentátem.     

Nebo příklad pana Vlčka, který, 

kdyţ dostal trest smrti v 50. letech, zoufale 

vykřikl „MAMINKO MOJE!“ a aktivně ţije 

jako 90letý kmet.   

P. Antonín Pospíšil píše tuto pří-

hodu: Dostal jsem auto. Jako kněz vím, ţe je 

to Boţí dar - věřím, ţe daný prostřednictvím 

Panny Marie a je třeba převést ho do její 

ochrany. Proto na druhý den jsem ho hned 

poţehnal, pokropil svěcenou vodou a ode-

vzdal do vlastnictví Panny Marie. Také 

v následné dny, kdykoliv jsem šel okolo, 

jsem nad ním dělal kříţ s krátkou střelnou 

modlitbou a s prosbou o její ochranu. Přišel 

kritický 18. leden, ČR ohroţena orkánem 

KYRILEM. Auto jsem nemohl schovat. 

Znovu jsem obnovil zasvěcení. Na druhý 

den vyjdu, kolem auta hromada smrkových 

větví a uprostřed té spouště auto naprosto 

v pořádku. 

Milovaní Bohem, ţivot je více neţ 

auto, zasvěťme, pokud je to moţné, nejlépe 

ihned MATCE BOŢÍ nejen sebe, ale i své 

děti, aby vichr hříchů nezničil naše nesmr-

telné duše! 

                                 Ţehná P. Petr 

 

 
 

 

 

 

 

1. květen - sv. Josefa Dělníka 

Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař v blízkosti Jeţíše.  

3. květen - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolŧ 

Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Byl jedním z prvních, kdo šli za 
Jeţíšem. Evangelia a Skutky apoštolů uvádějí pouze jeho jméno v seznamu apoštolů, další 

zprávy o jeho ţivotě nejsou věrohodné. Jakub, syn Alfeův, je prvním představeným obce 

v Jeruzalémě, je autorem jedné z epištol. Josephus Flavius píše, ţe byl r. 62 ukamenován na 
popud ţidovského velekněze Annáše II. Slavení tohoto svátku souvisí s posvěcením římské 

baziliky Dvanácti apoštolů. 

6. květen - památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

Jan Sarkander se narodil r. 1576 ve Skočově v těšínském Slezsku, v Olomouci a v Praze studo-

val filozofii a později teologii v Grazu. V r. 1606 uzavřel manţelskou smlouvu, ale uţ po roce - 

zřejmě jako vdovec - přijal niţší svěcení a v r. 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze. Za stavov-

ského povstání byl obviněn z velezrady, zatčen, v olomouckém vězení vyslýchán na základě 

útrpného práva, kdy byl nucen vyzradit zpovědní tajemství. Zemřel na následky mučení 17. 3. 

1620 v Olomouci. Tam se také nachází jeho ostatky.  

8. květen - památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

Panna Maria je v církvi vzývána jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a prostřednice. 

Nic z toho však neubírá důstojnosti a účinnosti jediného prostředníka, Krista. Tato památka se 
začala slavit v Belgii r. 1921 z podnětu kardinála Merciera a odtud se rozšířila i do dalších 

zemí. 

12. květen - sv. Nerea a Achilea, mučedníkŧ 

Oba byli za vlády císaře Diokleciána římskými vojáky. Jako křesťané byli kolem r. 304 popra-

veni. Nad jejich hrobem stojí v Římě bazilika, která je jim zasvěcená. 

13. květen - slavnost Nanebevstoupení Páně 

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. 

14. květen - svátek sv. Matěje, apoštola 

Byl zvolen za apoštola na místo Jidáše. Podle Skutků apoštolů byl s Jeţíšem od počátku jeho 
veřejného působení aţ po jeho nanebevstoupení. O jeho dalším ţivotě nemáme ţádné věrohod-

né zprávy. Jeho ostatky leţí v Santa Maria Maggiore v Římě a v německém Treviru. 

18. květen - sv. Jana I., papeţe a mučedníka 

Pocházel z Toskánska a r. 523 se stal papeţem. Král Theodorich ho nechal uvěznit v Ravenně, 

ve vězení ho drţel o hladu, aţ 18. 5. 526 zemřel. 

20. květen - památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

Narodil se r. 1751 v Tasovicích u Znojma. Vyučil se pekařem, v Římě vstoupil do kongregace 

redemptoristů, kde byl r. 1785 vysvěcen na kněze. Působil ve Varšavě, kde zaloţil první klášter 

redemptoristů severně od Alp. Za napoleonských válek byl nucen přesídlit do Vídně, kde byl 
velice oblíben. Ke konci ţivota dosáhl souhlasu k působení redemptoristů na rakouském úze-

mí. Zemřel r. 1820, r. 1909 byl svatořečen. 
21. květen - připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhŧ, mučedníků 

Kryštof a jeho 24 druhů byli jako křesťané pronásledováni a mučeni v Mexiku, kde zemřeli r. 

1927. 

22. květen - sv. Rity z Cassia, řeholnice 

Pocházela z Roccaporena. Byla vdaná, měla syny. Po smrti manţela a synů vstoupila Rita, jak 

praví legenda „v zázračném doprovodu tří světců“, do kláštera. Zemřela r. 1457. 

23. květen - slavnost Seslání Ducha Svatého 

25. květen - sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 

Narodil se r. 673 v severní Anglii, v 7 letech byl dán na vychování do kláštera. Učil v klášterní 
škole, psal církevní dějiny Anglie a komentáře k Písmu sv. Zemřel r. 735, r. 1899 byl prohlášen 

za učitele církve. 

sv. Řehoře VII., papeţe 

Narodil se r. 1028 v Toskánsku, byl mnichem v benediktinském klášteře. Jako papeţ bojoval 

proti svatokupectví a nekázni duchovenstva. Po ustanovení vzdoropapeţe císařem Jindřichem 

IV. se uchýlil do Salerna, kde r. 1085 zemřel. 

sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny 

Narodila se r. 1566 ve Florencii, vstoupila do kláštera karmelitek. Měla mnohá vidění, proţíva-

la mystické duchovní extáze. Usilovala o obnovu církve a ukazovala spolusestrám cestu 
k dokonalosti. Zemřela r. 1607 ve Florencii, r. 1669 byla prohlášena za svatou. 

26. květen - památka sv. Filipa Neriho, kněze 

Narodil se r. 1515 ve Florencii. R. 1536 zaloţil v Římě společnost pro pomoc chudým a ne-
mocným, „Oratorium Boţí lásky“. Věnoval se mladým lidem, i proto je povaţován za patrona 

mládeţe a humoru. Zemřel se r. 1595, za svatého byl prohlášen r. 1622.  

27. květen - sv. Augustina z Canterbury, biskupa 

Byl benediktinem v Římě. Papeţ Řehoř Veliký ho poslal, aby společně s dalšími 40 mnichy 

hlásal evangelium v Anglii (r. 597). Poblíţ Canterbury vystavěl opatství, podařilo se mu obrátit 

velkou část místního obyvatelstva na křesťanství a vychovat domácí kněze. Zemřel r. 605. 

30. květen - slavnost Nejsvětější Trojice 

31. květen - svátek Navštívení Panny Marie 

V Čechách se tento svátek slavil poprvé 28. 4. 1387, zavedl ho arcibiskup Jan z Jenštejna. Na 
jeho naléhání rozšířil papeţ Urban VI. slavení tohoto svátku pro celou církev. Tímto svátkem 

vrcholí měsíc květen, věnovaný v lidové zboţnosti úctě Panny Marie. 
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Je měsíc květen, kterým nás tradičně provází Boţí 

Matka, Panna Maria. Přinášíme vám pro inspirací 

několik textŧ (v tom i dvě krásná básnická díla) a také 

něco z historie májových poboţností. Ať nám pomŧţou 

v proţívání tohoto krásného času.  
 

 

Kdyţ Maria po odchodu svého syna ţila u Jana, jistě ji věřící 

vyhledávali a tázali se na Jeţíše, vţdyť byla jediná, která mohla 

svědčit o třiceti letech jeho ţivota. I na ni sestoupil Duch svatý 

a naučil ji chápat tajemství tohoto ţivota. Nelze si představit, ţe 

by k ní lidé nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali se do 

její modlitby. Vţdyť viděli, jak hluboce byla spojena se svým 

Synem; jistě jí mnozí říkali: "Vzpomeň si na mne ve své mod-

litbě." A tak to zůstalo i nadále. Co vede věřícího k Marii, nelze 

vypovědět několika slovy. Zvláště zřetelně se projevuje hledání 

její pomoci. Maria je "Potěšení zarmoucených", "Pomocnice 

křesťanů", "Matka dobré rady". Maria je vyvolená, blízká Bo-

hu; ale ne jako bohyně, která ţije v blaţenosti své povznesenos-

ti, nýbrţ vším, čím je, je z milosti Kristovy.  

Křesťan si můţe být jistý její láskou. To znamená, ţe člověk 

můţe do její lásky přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skry-

tou a němou, coţ je zcela nedocenitelné. Proto k ní trpící a po-

třební neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, protoţe ani ona, ani světci 

nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily z vlastní vůle a moci, oni za nás u Boha jen 

prosí.  

(Podle R. Guardiniho z knížky "O modlitbě) 

 

 

Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je tzv. Hodégetria (průvodkyně na cestě). Je pojmenován podle by-

zantského kostela v Istanbulu, který stál na trase karavan. Neţ se vůdci karavan vydali na nebezpečnou sluţbu prů-

vodců pouští, předstoupili před tento mariánský obraz a vyprošovali si Boţí poţehnání.  

Na obraze Maria drţí dítě Jeţíše na levé ruce a pravou rukou na něho ukazuje. Udává tak směr cesty. Maria totiţ 

není cestou, cestou je sám Kristus (Jan 14,6)... Ona je ale znamením na cestě: „Udělejte všechno, co vám Jeţíš 

řekne.“ (Jan 2,5). A Maria tou cestou sama šla.  

(Kardinál Joachim Meisner)  

 

 

KAŢDÝ Z NÁS MŦŢE PŘINÁŠET BOHA 
Maria otevřela Bohu svůj ţivot docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit 

úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem a nad to všechno byla Boţí. Plná mi-

losti, Dívka Páně, která nechtěla nic, neţ aby se jí stalo podle jeho slova. Sluţebnice, která nedělala jen to a ono pro 

Boha, ale která pro něho byla ve všem, co ţila. Její panenství tuto celou věc ještě víc zvýrazňuje a podtrhuje: ta, 

která neměla nic, ani svého muţe, která neudělala po lidské stránce nic aktivního pro to, aby mohla přivést na svět 

Mesiáše, se právě Matkou Mesiáše stala. Bůh podtrhl svrchovanost a suverenitu svého daru. Obdaroval chudou, 

bezvýznamnou dívku - Pannu tím, po čem touţily všechny izraelské ţeny - mateřstvím Mesiáše. Mariin ţivot tak 

přinesl ten nejcennější plod - Mesiáše, Spasitele.  

V tom se nikdo z nás Marii nevyrovná a nemůţe vyrovnat. Mesiáš byl světu darován jedinkrát, a to provţdy. Ale 

přece kaţdý z nás věřících můţe být plný Boha, plný Ducha Kristova. Kaţdý z nás tedy můţe zcela reálně přinášet 

do světa, v němţ ţije, do ţivota, který spoluvytváří, Boţí plnost, Boţí přítomnost a moc, Boţí lásku. A tak se náš 

ţivot můţe stát plodným, podobně jako byl ţivot Mariin. Plodný ne uţ naší neuvěřitelnou výkonností, ale plodný 

Bohem, který v nás ţije a působí.  

Tento svět není v podstatě chudý na výkonné pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je ale značně chudý na 

Boţí lidi. A to je tedy úkol, který je nám vlastní, který za nás křesťany nikdo nemůţe na sebe vzít.  

(P. Aleš Opatrný) 
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TO NEJKRÁSNĚJŠÍ, CO JSEM VYMYSLEL  

 

„To nejkrásnější, co jsem vymyslel,“ praví Jeţíš, „je má Matka.“ 

„Chyběla mi maminka, a tak jsem si ji stvořil.  

Stvořil jsem si matku dřív, neţ ona utvořila mne. Bylo to tak jistější.  

Nyní jsem opravdu člověk, jako všichni lidé.  

Nemám vám co závidět, neboť i já mám maminku. Skutečnou.  

To mi chybělo.  

Má Matka se jmenuje Maria.  

Její duše je čistá a plná milosti.  

V jejím těle sídlí takový jas, ţe na zemi jsem se na ni nemohl vynadívat, doposlouchat se jí, doobdivovat.  

Krásná je má Matka.  

Tak krásná, ţe i kdyţ jsem opustil nádheru nebes, u ní jsem se cítil dobře, u ní jsem byl doma.  

Vím, vţdyť jsem Boţí Syn, co je to být nesen anděly.  

Ale maminčině náručí se to nevyrovná, věřte mi.  

Od chvíle, co jsem znovu vystoupil k Otci, chyběla mi.  

A já jsem chyběl jí.  

Proto přišla za mnou. S celou svou duší. S celým svým tělem.  

Nemohl jsem jinak. Muselo to tak být. Bylo to tak správné.  

Prsty, které se dotýkaly Syna Boţího, nemohly znehybnět.  

Oči, které hleděly na Syna Boţího, nemohly oslepnout.  

Rty, které mne líbaly, nemohly se rozpadnout.  

A mimo to, udělal jsem to i pro vás, lidi, své bratry.  

Abyste měli také maminku v nebesích. Skutečnou.  

S tělem i duší. Mou maminku.  

Ona je se mnou od okamţiku své smrti.  

Vyuţívejte toho tedy, lidští bratří!  

V nebesích máte Matku, která vás sleduje svýma očima.  

V nebesích máte matku, která vás miluje zplna srdce.  

Mělo by vás napadnout, ţe já své mamince nemohu nic odmítnout.  

Je to má maminka. S tělem i s duší.  

Jeden s druhým jsme navěky spolu. Matka a Syn.  

Navěky: Matka a Syn."  

Michel Quoist  

 
 
MATKA   (úryvek) 
 
3. Údiv nad Jednorozeným 

(…) 

Můj Synu – v tom zapadlém městečku, kde nás lidé znali spolu, 

říkával jsi mně „matko“ – a nikdo nepronikl do hloubky 

letmo míjených kaţdého dne udivujících událostí 

- a tvůj ţivot se sjednotil s ţivotem chudých lidí, 

ke kterým jsi chtěl patřit těţkou prací rukou.  

 

Leč já jsem věděla, ţe světlo, které se šíří v těchto událostech 

jak vlákno jiskry v hloubce pod kůrou dnů, 

je Tebou.  

Ono nebylo ze mne – 

o kolik více jsem však měla Tebe v tom jasu a v tom mlčení, 

neţ jsem Tě měla z plodu těla a krve.  

 

Karol Wojtyła  (1950) 
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MÁJOVÉ POBOŢNOSTI – NĚCO Z HISTORIE 

 

1. Kořeny a prvopočátky 

Kořeny májových poboţností sahají k mariánské tradici spjaté s poboţností k 

utrpení Páně, uctíváním svatého Kříţe a modlitbami za dobré počasí.  Dobové 

historické prameny mluví o začínajícím měsíci květnu jako o „duchovním 

květnu“ spočívajícím ve zvláštní formě uctívání kříţe. (…) 

Nová podoba mariánských májových poboţností sama o sobě vybízí k navá-

zání na tato  modlení a k jejich oţivení se zdůrazněním mariánské úcty. Májo-

vé poboţnosti téţ převzaly motiv květů, ovšem brzy jej omezily pouze na kvě-

ty květin. Tím se vlastní jádro, tj. prosba, aby z květů dozrály bohaté plody, 

vytratilo. Výklad příslušné pasáţe z Bible, především z Písně písni 2, 1: „jsem 

kvítek šáronský, lilie v dolinách“, vedl k zasvěcení měsíce května, měsíce květů a květin, Matce Boţí. 

2. Šíření májových poboţností 

Původ tradičních májových poboţností je stále sám o sobě poměrně neznámý. Je jisté, ţe tato forma mariánské úcty 

začala v Itálii. Zde se v květnu roku 1784, v chrámu Kamilliánů ve Ferraře, poprvé veřejně konaly po celý květen 

májové poboţnosti. Aţ do té doby byly májové poboţnosti spíše soukromou záleţitostí, i kdyţ se také z části kona-

ly ve větších společenstvích. Například kolem roku 1739 historická svědectví hovoří o zvláštní formě mariánské 

úcty v průběhu měsíce května v italském Grezzano poblíţ Verony. V roce 1747 janovský arcibiskup doporučil 

májové poboţnosti jako domácí, poboţnosti v rodinách. Kolem roku 1813 se májové poboţnosti konaly jiţ ve dva-

ceti římských chrámech. Z Itálie se májové poboţnosti brzy rozšířily do Francie. Jedním z nejproslulejších průkop-

níků májových poboţností byl jezuita Pierre Doré (1733-1816) z lotrinského Longwy. Doré tuto formu poboţnosti 

přinesl z Itálie. Tradice májových poboţností se šířila zejména ve spojitosti s porevolučním rekatolizačním hnutím. 

Byly chápany jako církevní alternativa pošetilých slavností jara z dob revoluce. Od roku 1830 se pak májové po-

boţnosti konaly po celé Francii a pak v Belgii, Švýcarsku, Rakousku a posléze v celé Evropě.  

3. Propojení s dobovými tradicemi 

Májové poboţnosti se od poloviny 19. století staly nejvýraznějším projevem mariánské úcty. Věřící dokonce for-

mou petic ţádali jejich zavedení. Aktivní účast mnohých biskupů na těchto poboţnostech byla jasným výrazem 

jejich souhlasu. Vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie z roku 1854 bylo pro rozvoj májových 

poboţností velmi silným impulsem. Toto dogma bylo v řadě diecézí oficiálně vyhlašováno následující rok právě v 

průběhu měsíce května často ve spojitosti s májovými poboţnostmi. Mnohdy velmi zvláštní politické a církevní 

okolnosti se staly důvodem pro výraznou propagaci májových poboţností (například během konfliktu mezi církví a 

státem 1872-1887, období Kulturkampfu v Německu a během obou světových válek). Po vypuknutí 1. světové 

války, papeţ Benedikt XV. přímo nařídil, aby modlitba za mír, kterou sám v roce 1915 napsal, byla přednášena 

během jeho velmi oblíbených májových poboţností. 

Během 2. světové války byly májové poboţnosti opět vřele doporučovány. Jiţ v roce 1939 papeţ Pius XII. vyzýval 

věřící k modlitbám a poboţnostem v průběhu května za mír mezi národy. Zejména pak děti se měly těchto modliteb 

účastnit – to bylo papeţovým zvláštním přáním, které velmi často ve válečných letech opakoval. V encyklice Me-

diator Dei (1947)  jsou májové poboţnosti doporučovány jako jeden z úkonů zboţnosti. 

4. Modlitba ve společenství a soukromá modlitba 

Od svého počátku byly májové poboţnosti a s nimi spjaté kající úkony dvojím způsobem  zakořeněny ve farním 

společenství: jako nová oblast zaloţená na společné modlitbě v rodině a jako poboţnost v kostele. Postupem času 

se májové poboţnosti staly kaţdodenní záleţitostí. Májovým poboţnostem na začátku a na konci měsíce května 

předsedal zpravidla sídelní nebo pomocný biskup. Především ve 20. století se stal sklonek dne vhodnou dobou pro 

májové poboţnosti. Zpočátku se poboţnosti konaly jak ráno tak i večer. Rozhodující roli v určování doby konání 

poboţností hrála sociální struktura v jednotlivých farnostech. Ráno patřilo zpravidla mším svatým. Poboţnosti 

obvykle trvaly hodinu aţ hodinu a půl. Svou strukturou májové poboţnosti v mnohém odpovídaly nedělnímu po-

ţehnání, neboť zahrnovaly promluvu nebo kázání a/nebo meditaci, zpěv litanií – většinou Loretánských (příleţi-

tostně také ţalmů) a modlitby. Na závěr poboţnosti bylo udělováno poţehnání, někdy i s ciboriem nebo s mon-

strancí. Poţehnání bylo řazeno na začátek nebo na konec poboţnosti nebo bylo v úvodní i závěrečné části. 

V májových poboţnostech hrály podstatnou roli právě slavnostní prvky. Kromě speciálně vyzdobeného májového 

oltáře se kladl velký důraz na další „vrcholy“ poboţnosti. Hlavní z nich představoval výstav Nejsvětější Svátosti. 

Vedle společných májových poboţností v chrámech se mariánská úcta rozvíjela v rodinných kruzích formou sou-
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kromých mariánských poboţností. Kniha „Měsíc Panny Marie“ (Vídeň 1837) napsaná P. Beckxem SJ obsahuje 

podrobný návod k mariánským poboţnostem v rodinném kruhu. Tato spojitost s předcházející modlitbou v rodině 

se ukázala být velmi podstatným aspektem šíření mariánské úcty v této její nové podobě. Ke členům rodiny se čas-

to přidávali sousedé a známí a společně vykonávali poboţnost. Součástí takových domácích poboţností byly mod-

litby a písně, modlitba posvátného růţence, Loretánské litanie spolu s úvahami z broţurky k májovým poboţnos-

tem. Zvláštností těchto poboţností byl malý rodinný májový oltář. Později byly soukromé májové poboţnosti do-

poručovány těm věřícím, kteří se vzhledem ke vzdálenosti nemohly účastnit poboţností konaných v kostele. Za 

zmínku stojí také následující autoři broţurek k soukromým májovým poboţnostem: nejstarší a nejvlivnějšími jsou 

jezuité Annibale Donese (†1754), Francesco Lalomia (1749-1813 a Louis Debussy (1788-1822). Známými jsou 

také Vincent Pallotti (1795-1850) a Jan Bosko (1815-1888). John Henry Newman (1801 -1890) také vydal kníţeč-

ku, která se uţívá dodnes. 

 (Kurt Küppers, Augsburg. Marienlexikon, Vol 4, p. 244-246, z angličtiny přeložila Jana Hovorková) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPoommoozzttee  nnáámm  ss  ttvvoorrbboouu  dděěkkaannááttnnííhhoo  ččaassooppiissuu..  
 

Aby byl Tam&Tam skutečně děkanátním časopisem, potřebujeme spolupracovníky ze všech 

farností děkanátu, kteří nás budou informovat o dění v ostatních farnostech. Jenom pokud budeme mít 

dostatek informací, bude Tam&Tam skutečně přínosný a zajímavý pro všechny. 

 

Blíţí se pouť ve vaší farnosti? Pořádáte nějakou zajímavou akcí? Slaví u vás někdo významné 

jubileum? Máte adorační den farnosti? Bude ve vašem kostele koncert? Všechny tyto informace rádi 

zprostředkujeme všem v děkanátu v přehledném kalendáriu. Musíme ale o tom vědět. Nebojte se psát! 

 

Kontaktuje nás:  

   Tam&Tam, Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk  

                     mail:  tamtam@farnostsumperk.cz 

 

RReeddaakkccee  
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Všem maminkám 

k jejich svátku 

přejeme zdraví, 

světlo Ducha Svatého 

ke správnému plnění životního poslání 

a vděčnost jejich dětí 

za každý projev lásky. 

REDAKCE 

mailto:tamtam@farnostsumperk.cz


 

 
FARNOST HANUŠOVICE (HANSDORF) - JANOVA VES. 

 

           První písemná zpráva o Hanušovicích pochází z r. 1325, kdy obec 

přešla pod správu nového biskupství v Litomyšli. Z pramenů se také 

dovídáme, ţe díky německým občanům byl zde jiţ v r. 1350 kostel a 

fara. V 16. století se v této oblasti ale začalo rozšiřovat protestantství a 

od r. 1561 působil v Hanušovicích i pastor. Katolický farář byl proto 

nucen r. 1587 odsud odejít, ale jiţ v r. 1639 zde byla znovu a trvale ob-

novena katolická duchovní správa. V r. 1656 byl opět vystavěn původní 

dřevěný kostel sv. Mikuláše, který pak byl v r. 1738 rozšířen. V r. 1725 

byla v údolí postavena kaple Obětování Panny Marie, která je v současné 

době vyuţívána více neţ farní kostel. V r. 2009 byla proto duchovní 

správa přemístěna do Domu sv. Josefa (vedle kaple).  

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1920 se obec Hanušovice sloučila s osadou 

Holba a byla povýšena na městys, v roce 1975 na město. Po 

zrušení okresů se město Hanušovice stává přirozeným centrem 

pro celé okolí. Po slučování farností spadají nyní pod Hanušo-

vice bývalé farnosti Kopřivná, Pusté a Vysoké Ţibřidovice a 

Nové Losiny. Excurrendo je také spravována farnost Malá 

Morava, která se sloučila s Velkou Moravou, Vojtíškovem a 

Podlesím. I přes to, ţe zmiňované obce nepatří mezi největší, i 

zde můţeme najít architektonické skvosty (Kopřivná, Ţibřido-

vice, Hanušovice či kaple Nejsvětější Trojice).  

           

 

 

  Za zmínku stojí  i poněkud zapomenutá dřevěná kaplička sv. 

Anny v Potůčníku, která je dílem jistého jednorukého sedláka 

z Německa (v Potůčníku byla vystavěna v letech 1990-1992). Toto 

místo však bylo odnepaměti navštěvováno pro zázračnou moc pramene, 

která byla známa zvláště místním obyvatelům. O jedné události, která 

souvisí se zmiňovaným pramenem, píše ve svém dopise z 12. 1. 2010 i 

P. Bohuslav Směšný z Králík: „Posílám svědectví paní Řehákové o 

zázračném uzdravení její maminky Emy. Ema Brucnerová se narodila 

v r. 1893 v Dolní Hedči, zemřela r. 1965 a pohřbená je na Hoře Matky 

Boţí. Jako dítě onemocněla spálou a oslepla. V r. 1901 šla spolu 

s rodiči na pouť ke svaté Anně v Potůčníku. Zde se modlili, dívka se 

pak umyla vodou z pramene, pohlédla na obraz Panny Marie a řekla: 

„Ten je krásný.“ Zrak se jí vrátil! Paní Řeháková z Králík vzpomíná, 

jak její maminka mnohokrát vyprávěla, ţe ten den se bála jít spát. Mys-

lela si, ţe se probudí a zase nebude vidět. V r. 1946 vykonala Ema, nyní 

provdaná Kutizová, s rodinou pouť ke sv. Anně. S paní Řehákovou 

jsme byli na pouti v Potůčníku 9. 12. 2009. BOHU DÍKY!“  

Nedělních bohosluţeb se v Hanušovicích účastní zhruba 45 lidí. Ani 

v okolních kostelích, rozsetých po horách, není účastníků bohosluţeb mnoho. Přesto můţeme být „dobrým kva-

sem“. Jsme rádi, ţe jako farnost zvládneme zorganizovat Tříkrálovou sbírku, Boţí Tělo, slavnost sv. Mikuláše, 

adorace na první pátky či výjimečná setkání ministrantů a další akce. I spolupráce s městem je vstřícná.  

A tak, budeme-li opravdu dobrým kvasem – dobrými křesťany, je naděje pro beznadějné!  

Strana  6                                                                                    Tam&Tam - Číslo 3, Ročník 1, Květen 2010 

 

Tam&Tam - Číslo 3, Ročník 1, Květen 2010       Strana  7 

 



 

Byť jsou Hanušovice vzdálené do Šumperka necelých 20 km, pově-

domí o ţivotě v hanušovické farnosti mnozí moc nemají. Proto jistě 

všichni rádi přivítáme v našem „Křesle pro hosta“ člověka, který do 

hanušovické farnosti bytostně patří. Je známý svou nenápadností a 

skromností, coţ dosvědčuje i to, ţe pŧvodně místo sebe prosazoval do 

„Křesla pro hosta “ svého předchŧdce - pátera Ignáce Lakomého. Obměkčila ho aţ prosba samotného otce Slávka 

a odpovědi na jeho otázky nakonec poskytl ve stylu jemu vlastním – skromně, stručně, ale výstiţně. Šumperští 

farníci ho znají jako svého „věrného“zpovědníka -  je opravdu jen málo zpovědních dní, ve kterých by nezpovídal 

právě on. Rádi Vám dnes představíme faráře farnosti Hanušovice - otce Petra Doláka. 
 

Otče, řekněte nám něco o sobě. Odkud pocházíte, jaká byla Vaše cesta ke kněžství, ve kterých farnostech jste působil?  
 

Pocházím ze soběchlebské farnosti z obce Radotín v okrese Přerov. Sedm let jsem 

pracoval v Bystřici pod sv. Hostýnem a přitom jsem s pomocí Boţí dálkově studoval 

stavební průmyslovku v Lipníku n. Bečvou, kterou mi doporučil P. Jiří Vícha proto, 

abych po jejím vystudování mohl nastoupit na Teologickou fakultu v Olomouci. Jako 

jáhen jsem působil na dvou místech, a to v Roţnově pod Radhoštěm a ve Valašském 

Meziříčí. Po vysvěcení na kněze jsem ještě před tím, neţ jsem se dostal do Hanušo-

vic, slouţil jako kněz v Kojetíně a ve Svitavách.  

 

Knězem je také váš rodný bratr Václav. Jaké to je mít bratra kněze? Jak to bylo s 

Vaším rozhodováním se pro kněžství? Věděli jste o sobě a podporovali se, nebo to 

bylo tajemství a překvapení pro toho druhého?  

Od bratra to bylo překvapení, protoţe to nikdo netušil. Mít bratra kněze je velký dar 

Prozřetelnosti. Papeţ má také bratra kněze. Můj bratr je duchovním správcem farnos-

ti Svitavy, kde působí i jako děkan. Já osobně jsem se pro kněţství moc nerozhodo-

val, věděl jsem vţdy, ţe budu slouţit Bohu. Jen jsem nevěděl jak. Samozřejmě mne 

bratr podporoval a stále podporuje, tak jako já jeho.  

 

Prožíváme rok kněží. Jaké jsou vaše priority, na čem Vám nejvíc záleží? Co to pro vás znamená být knězem?  

Být knězem to je velký dar Jeţíšova srdce. Něco, co se nedá jen tak lehce popsat. Být knězem pro mě znamená pracovat 

na spáse své a spáse druhých.  

 

Hanušovická farnost je trochu zvláštní tím, že farní kostel je velmi daleko, proto těžiště pastorace se pokoušíte přesu-

nout do centra. Řekněte nám něco o tomto dlouholetém úsilí.  

V současné době se v blízkosti hanušovické kaple, která se nachází v centru Hanušovic, opravuje farní Dům svatého 

Josefa, který má slouţit k setkávání věřících, mládeţe, seniorů a k pořádání různých kulturních akcí. Stává se tak jakým-

si "centrem" ţivota farnosti. Kostel sv. Mikuláše a fara je totiţ daleko a je velmi obtíţné pro farníky tam docházet. S 

pomocí Boţí, Panny Marie a sv. Josefa a za přispění farníků se vše kolem jeho dobudování zatím daří. Hanušovická 

kaple je zasvěcena Obětování Panny Marie a je zdařilým barokním dílem. Díky svému umístění je dostupná pro většinu 

věřících, proto je zde kaţdý den slouţena mše svatá. Ve farnosti se také kaţdoročně pořádá několik zájezdů na různá 

poutní místa, ať uţ jde o blízkou Horu Matky Boţí v Králíkách či místa vzdálenější, jako je Svatý Hostýn nebo Svatá 

Hora u Příbrami. 

 

Které farnosti ještě spravujete? Řekněte nám pár slov o nich.  

Z Hanušovic je spravována kaple Navštívení P. Marie u Alţběty a kostel Neposkvrněné P. Marie v Habarticích. K městu 

Hanušovice je přičleněn také Potůčník, kde je kaple svatých Joachyma a Anny, dále obec Vysoké Ţibřidovice, kde je 

kostel sv. Linharta, obec Ţleb s kaplí, která je zasvěcena Obětování Panny Marie a obec Vysoká, kde je kaple Nejsvětější 

Trojice. Všude tam jsou nesmrtelné duše, o které je potřeba se starat. 

 

Máte nějaký vzor? Třeba mezi světci či osobnostmi, kterých si vážíte?   

Jsem velkým ctitelem Panny Marie, sv. Petra, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Františka, sv. Antonína, sv. Josefa, sv. otce Pia, 

sv. Václava, sv. Jana Maria Vianneye, sv. Mikuláše a sv. Terezie. O otci Ignáci Lakomém, který na mě velice zapůsobil 

svým příkladným ţivotem, se zmiňuji ve zvláštním příspěvku.   

 

Co byste na závěr vzkázal našim čtenářům?  

Otevřete svá srdce Pánu Jeţíši na mocnou přímluvu Panny Marie a neutíkejte před Boţí milosrdnou láskou! 

 
Děkujeme.  Lenka Špatná 
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MÍSTO  HOVOŘENÍ  O  SOBĚ, 
raději bych se zmínil o otci IGNÁCI LAKOMÉM, který více neţ půl století 

doslova ţil podle hesla ORA ET LABORA – modli se a pracuj. Mnoho kos-

telů opravil a zachránil. Byl velmi zručný, vzdělaný a měl svůj osobitý hu-

mor. Jednou na faře dlouho otravovali překupníci, soused ho navštívil a po-

vídá: „To jsou ti, co okradli mého strýce! Uţ jede policie!“  Překupníci 

z fary vyletěli a pan farář říká: „Vy jste mne zachránil! Ti měli jaksi pilno, 

ani se nestačili rozloučit.“ Jednou natíral vysokou věţ a agronom mu říká: 

„Důstojný pane, narušujete nám pracovní morálku!“ Otec Ignác skromně 

odpovídá: „Vţdyť já o ničem nevím.“ Agronom: „Ţenský na poli přestaly 

kopat a dívají se, jestli z té věţe spadnete, nebo přeţijete.“ Jednou, kdyţ jel 

babetou ze mše svaté, zastavili ho policisté a ptali se, zda pil. Odpověděl, ţe 

ano, tak mu tenkrát dali pokutu 100 Kč. On se o tom zmínil jednomu spo-

lubratrovi. Kdyţ byla kněţská schůze, tak kněţí začali „necírkevnímu“ ta-

jemníkovi „navrhovat“, ţe nebudou slouţit mše svaté, ale jen kázat, protoţe 

je policie pokutuje, a ať si to sami soudruzi zdůvodní věřícím.  
Při oslavách 90 let otce Ignáce pozval pan děkan Vojtěch Kološ jako slav-

nostního kazatele P. Antonína Huvara. Otec Ignác jej ani nepustil ke slovu a 

kázal od stvoření aţ po naše vykoupení. Po slavnosti jsem mu říkal: „Otče, 

jste dobrý, jako hlavní jste měl vše pod kontrolou, nic jste nenechal náhodě.“ Otec Ignác: „Důstojný pane, to víte, 

nechtěl jsem, aby mluvili v kázání o mně.“ Kdyţ jsem o. Ignáci děkoval, ţe opravil kostely, skromně moudře od-

pověděl: „Na kostele je práce pořád.“ Jednou přede 

mší svatou jej kostelník poprosil, aby zkrátil kázání, 

ţe je velký mráz. Otec Ignác: „To je zajímavé, vţdyť 

jste tu přece všichni mladší neţ já.“ O jedné menši-

nové komunitě, ke které byl štědrý, říkával: „Jsou 

jak to nebeské ptactvo, nesejí a neţnou.“  

Jednou dával panu Ţídkovi klíče s tím, ţe jede na 

dovolenou. Nikdy dřív na dovolenou nejel, tak se 

pan Ţídek divil, a zatím byl otec v nemocnici na 

operaci s kýlou. Údajně komunisté mezi sebou říkali, 

ţe je to jediný „komunista“ v Hanušovicích, skrom-

ný a pracovitý. Jeden, co často nadává na církev, mi 

řekl: „Kdyby ho zvolili za papeţe, sám bych ho od-

vezl do Říma.“ Kdyţ katolický sněm navrhoval, ţe 

kněţí nemají opravovat kostely, říkal: “Ale nepíší, 

kdo se o ně bude starat.“ Slučování farností bral jako 

vyklízení pozic – odepsání, bylo mu z toho smutno. Finančně podporoval znovuvybudování mariánské sochy na 

Staroměstském náměstí v Praze. Chtěl být pochován mezi svými, kterým obětavě slouţil, v Hanušovicích. Ať se 

tedy za nás, „odepsané“, přimlouvá. 
P. Petr Dolák 

 
Přijměte srdečné pozvání na 

Májovou pobožnost a mši svatou 

v kapli sv. Martina na Olšanských horách 

v neděli 16. května 2010 v 14:30 hod 

srdečně zvou farníci z Olšan 
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KVĚTEN VE ZNAMENÍ LÁSKY A RODINY 
 

 
 

RADUJME SE V TĚŢKOSTECH 

 Měsíc květen je od pradávna spojován s láskou. Proto zveme všechny manţele i další zájemce na druhé se-

tkání z cyklu Manţelská zastavení, tentokrát s manţely Rýznarovými ze Zábřeha, kteří se nad láskou a ra-

dostí uprostřed kaţdodenních starostí a povinností budou společně zamýšlet ve svém svědectví  Radujme 

se v těţkostech. Na setkání se můţeme těšit v neděli 2. května v 15.00 na farním středisku. 

 

ZÁŢITKOVÁ SOBOTA PRO MAMKU S DCEROU 

 Akce se uskuteční, jak bylo inzerováno, v sobotu 5. června od 9.30 do 17.00 na farním středisku. Chys-

táme různorodé aktivity zaměřené na vztah maminky s dcerou. V rámci akce se můţeme těšit na setkání s 

paní Pinkerovou , které je určeno široké veřejnosti. Uskuteční se ve 14.00 hod. na farním středisku.  Na ak-

ci je nutno se předem přihlásit.  Příspěvek na akci - 80 Kč pro mamku, 40 pro dceru (na lektory, materiál, 

občerstvení). 

 

ŢIDOVSKÉ MODLITBY ZA DĚTI 

 Komorní pořad Olgy Kaštické; v kostele svatého Jana Křtitele 16. 5. v 19.00 

I další květnové setkání bude ve znamení lásky, a to lásky mateřské. Ţidovské modlitby za děti v podání 

Olgy Kaštické, herečky šumperského divadla, proloţí svými písněmi  Avonotaj. Zopakují si společné a 

velmi úspěšné vystoupení, které se odehrálo před dvěma lety v loštické synagoze. V podání paní Kaštické 

uslyšíte četbu z velmi zajímavé a inspirativní knihy "Hodiny zboţnosti" a Avonotaj ji doprovodí ţidov-

skými písněmi. Spojení není samozřejmě nahodilé Kniha Hodiny zboţnosti / Stunden der Andacht/ je kni-

hou ţidovských modliteb a rozjímání pro ţeny, kterou v roce 1854 napsala manţelka loštického rabína 

Fanny Neuda. Kniha se brzy stala velmi populární především proto, ţe se jednalo o první modlitební knihu, 

kterou kdy v němčině napsala ţidovská ţena pro ţidovské ţeny. Kniha se stala záhy bestsellerem, byla pře-

loţena do několika jazyků a dočkala se více neţ třiceti vydání. Byla knihou, kterou jako svatební dar do-

stávaly ţidovské dívky od svých matek. Jiţ v roce 1866 byla přeloţena do angličtiny a v letech 1866-1899 

vydávána v New Yorku a Cincinnati. Nové přepracované vydání bylo připraveno pro ţidovské ţeny ţijící v 

nacistickém Německu (Frankfurt, 1936). Kniha vyšla několikrát i po druhé světové válce ve Švýcarsku. V 

roce 2007 vydalo nakladatelství Schocken Books v New Yorku rozšířenou verzi Hodin zboţnosti (Hours of 

Devotion), kterou připravila Dinah Berland. První vydání knihy Hodiny zboţnosti v češtině připravilo a v 

listopadu 2008 vydalo sdruţení Respekt a tolerance. 
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Ukázka z knihy „Hodiny zboţnosti“ (př 18:22) 

Bože můj, v tomto dni plném radostného očekávání si tě dovoluji oslovit z hlubiny svého mateřského 

srdce. Mé přímluvy stoupají vzhůru na křídlech díků a chval za všechna dobrodiní, kterých se mi od te-

be dostalo, za všechny ty nádherné dary, jimiž jsi až dosud korunoval moji životní cestu. 

Ve své odvěké moudrosti jsi ale prohlásil: a pro tu příčinu opustí muž otce i matku a připojí se ke své 

choti …, aby žil jen pro ni a společně s ní se nadále ubíral cestami, které jsi nám, putujícím tímto svě-

tem, vytyčil. Ten den, který mé mateřské srdce tak toužebně očekávalo, den, kdy mé dítě uzavře životní 

svazek s jemu milovanou ženou, aby se stala jeho doživotní souputnicí – ten tak významný den je díky 

tvé neskonalé milosti zde. Chci ti poděkovat v první řadě za syna, že jsi mi ho zachoval a zahrnul ho 

svojí láskou, chránil svými perutěmi a nedovolil, aby zahynul následkem tisícerých nástrah, které v so-

bě život tají. Doprovázej ho na jeho cestách i nadále a stůj při něm ve všem, co podnikne. Požehnej ta-

ké – Ty, jenž jsi Zřídlem skutečného požehnání – jejich nastávající svazek lásky, který dnes před tebou 

uzavřou. Kéž se mému dítěti splní všechna očekávání, která si od něj slibuje, kéž najde manželku, která 

mu přinese jen dobré - pranic neblahého, společnici věrně setrvávající po jeho boku ve všech osudo-

vých chvílích a nástrahách. Kéž mezi nimi panuje ustavičná tolerance, porozumění a žádný mrak ať ne-

zakalí nebe jejich manželského štěstí. 

 

Informace o knize, z které bude paní Kaštická předčítat, a ukázku z ní poskytla Hana Havlíčková. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vydařená akce MSKA 
  

       Na začátku tohoto zamyšlení chci poděkovat všem, kteří se 

zúčastnili zajímavé přednášky velice svérázné osobnosti, jesuity 

P. Františka Lízny, který ţije a působí ve Vyšehorkách nedaleko 

Mohelnice. 

       O otci Františku Líznovi vím jiţ delší dobu a jsem velmi rá-

da, ţe jsme se ve výboru Křesťanské akademie rozhodli pozvat 

právě jeho. Dalo se předpokládat, ţe o tuto přednášku bude zá-

jem, ale tak velkou účast jsem si vůbec netroufla očekávat. O to 

milejší bylo moje zjištění, ţe se jí zúčastnilo asi 120 lidí. Z tohoto 

důvodu musela být přednáška přeloţena z Farního střediska do 

našeho farního kostela. 

       Myslím, ţe všichni zúčastnění se mnou budou souhlasit, ţe P. 

František je opravdu mimořádná osobnost. Zaujalo mě všechno, 

co dokázal při svých poutích a líbí se mně, s jakým nadhledem a 

humorem dokáţe mluvit i o věcech váţných a problematických. 

Umí si dělat legraci jak ze sebe, tak i z druhých. Moţná, ţe někte-

ré jeho výroky mohly být pro někoho aţ provokující a pohoršují-

cí, ale na druhé straně vím, ţe to všechno k jeho osobnosti neod-

myslitelně patří a určitě svým projevem všechny přítomné zaujal a pobavil. 

       Před časem jsem s velikým zaujetím přečetla obě knihy o poutích o. Františka. Jedna se jmenuje „Musím 

jít dál“ a je o pouti za svatým Jakubem do Santiaga de Compostela. Druhá pojednává o pouti za sv. Cyrilem a 

Metodějem do Chersones u Černého moře. Obě knihy jsou dokladem o hluboké víře, síle ducha a vnímání 

světa očima řeholníka, který má zvláštní zájem o lidi na okraji společnosti. 

 

                                                                                                                                             Zdenka Hlaváčová 

 

Pozvání  

 

V letošním školním roce se v rámci MSKA usku-

teční ještě jedna zajímavá přednáška, a to s panem 

velvyslancem P. Jajtnerem, který k nám zavítá 

v pátek 28. května.  Název jeho přednášky bude 

„Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou 

papeţŧ“. Vyslechneme si ji v 19.00 hodin na far-

ním středisku.  
 
 
 
 
 

 

Pavel Jajtner (*1947 v Havlíčkově Brodě) je český lidovecký politik a diplomat. Byl starostou Přibyslavi (1990), 

místopředsedou Federálního shromáždění (1992) a českým velvyslancem u Svatého stolce, při Suverénním řádu 

maltézských rytířů a v Republice San Marino (2003–2008). V diplomacii působí od roku 1993. Vystudoval Elektro-

technickou fakultu VUT v Brně v oboru sdělovací elektrotechnika a elektronika. Mluví německy, francouzsky, ang-

licky, rusky a italsky, zvládá základy arabštiny. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 1987 v Přibyslavi. 
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KNIŢNÍ LISTOVÁNÍ 

 Pokud jste během uplynulých dní našli čas a chuť na román Plná slávy, věřím, ţe jste nelitovali. Dnes bych 

ráda pozvala k „ochutnávce“ nerománové – k souboru přednášek a úvah s názvem Tančící skály.  Autorem útlé 

kníţky je kněz, přírodovědec a pedagog Marek Orko Vácha (více o něm na www.orko.cz). 

 Proč se určitě vyplatí jeho kníţku otevřít a jakým tématům se autor věnuje? Moţná znáte ten neustálý 

vnitřní tok otázek o vzniku ţivota, vesmíru, o vztahu víry a vědy; moţná se stále znovu ptáte na smysl své existen-

ce, hledáte Boha (také i sami sebe) a odpovědi nenacházíte.... Moţná naopak patříte k těm, kteří leccos vědí a mno-

hé odpovědi znají. Pak i vy se nechejte pozvat. Kam? Do gymnaziálních lavic, protoţe autor je schopen nechat vás 

(stejně jako své studenty) nahlédnout na nejpodstatnější otázky ţivota úplně jinak, neţ jste byli zvyklí, a protoţe 

bezpochyby dokáţe otevřít nová dvířka k úţasu nad Stvořitelem i vším stvořeným. 

 Předností Marka Váchy je kombinace jeho vzdělání přírodovědného i teologického, bylo mu také dáno 

nemálo učitelského talentu, neb jedna věc je vědět, druhá dokázat sdělit a předat dál - a on předávat umí!  Přede-

vším však nedává laciné a jednoduché odpovědi na sloţité otázky, ba právě naopak: učí ptát se a stále znovu hledat, 

nezastavovat se, ale za všech okolností jít.  

    „Někteří stále znovu a znovu padají do stejných slabostí a hříchů: jenomže jdou, zatímco druzí stojí. Křesťan má 

být na cestě. Myslím, že není náhoda, že sám zakladatel křesťanství řekl: Já jsem cesta.“ 

 A pokud vás tolik nelákají zmíněná témata úvah, ale raději si přečtete povídkovou kníţku, určitě si nechejte 

Markem Váchou vyprávět příběhy vydané pod názvem Probouzení. Veselé i váţnější texty jsou deníkovými zá-

znamy, nevšedními postřehy nad ţivotem kolem nás i v nás. 

 „… Můj život je neustálý zápas o sebeprobouzení. Jsem ubitý stálým rytmem denních povinností ráno vstát, 

uvařit kávu, do školy, ze školy, večer knížku, a pak spát. Většinou myslíme na běžné, obyčejné, všední starosti. Můj 

život je neustálý zápas o to, abych každý pohled na mraky, každé zacvrčení hmyzu vnímal jako cosi neuvěřitelného, 

posvátného...“ 

    Pěkné ţasnutí a probouzení přeje Alena Havlíčková 
 

(Marek Orko Vácha: Tančící skály, nakl. Cesta 2003 

Marek Orko Vácha: Probouzení, nakl. Cesta 2009) 

 

 

 

 

 

JJAANN  TTWWAARRDDOOWWSSKKII  
 
ÚDIVU PLNÁ 

 
Matko Nejsvětější kterás nejednou žasla 
o které nikdo neřekl v litanii  
Údivu plná 
která ses divila 
proč se Bůh narodil ve stáji 
proč musí utíkat na kopýtkách oslátka – 
udělej prosím – abych v náboženství 
neříkal: Již vím. Rozumím 
Mám na všechno hotovou odpověď 
Abych se uměl s lidmi divit 
právě nerozumět  
kroutit hlavou 
můj Bože, kolik tajemství je v jedné vteřině 
Když chválím mučedníka, abych přidal 
že poraněný foukám s dojetím na krev ať méně štípe 
 

Nehlásal jenom, že když se miluje méně to bolí 
že skrze skulinku slzy lze uvidět více  
leč občas nad tím vším zalomil rukama 
můj Bože, jak obsáhnout srdce smrti 
1963 
 
 
BEZ KAPLE 
Je i taková Matka Boţí 

která nemá kapli 

a na jednom místě vydrţet neumí  

 

prošla Katyní 

chodí po zoufalství 

potkává nevěřící 

nepláče 

rozumí 

1988
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STŘÍPEK POEZIE 
 

http://www.orko.cz/


 

 

 

 

 

 
Jaká byla Postní almuţna 2010? 

 

Papírová postní kasička v naší rodině měla jiţ druhým rokem své místo na jídelním stole v kuchyni. 

Kaţdý den, ať jsme chtěli nebo ne, jsme se s ní střetávali. Někdy to bylo setkání radostné, jindy trochu ţa-

lostné.  

Kaţdopádně se její aţ dráţdivá přítomnost stala výzvou ke kaţdodennímu zamyšlení nad smyslem půstu, 

námi samými a nad spoustou témat, která by moţná zůstala v zapomnění naší uspěchané mysli. S kasičkou, která 

na stole uţ nestojí, odešel i čas letošního půstu. Snad nám v tomto roce tato doba a akce „Postní almuţna“ dovolila 

vyprázdnit svá srdce a připravit je pro naplnění, které nabízí Vzkříšení.  

BM 

 

 

 

Výsledky akce „Postní almuţna 2010“ 

 

 

 

 

Záměry „Postní almuţny 2010“, které byly uvedeny na 

59 kasičkách: 
 

označený záměr na dně papírové schrán-

ky 

počet 

dle rozhodnutí Charity 17 

senioři 1 

matky s dětmi v tísni 8 

lidé bez domova 6 

lidé těţce nemocní a s postiţením 15 

cizinci a uprchlíci 1 

pomoc rodinám 2 

humanitární pomoc 3 

činnost farností pro lidi v nouzi 6 

příspěvek na kostel v Brně Lesná 1 

 

Záměry Charita Šumperk zkonzultuje s P. 

děkanem, který s nimi musí souhlasit. Poté budou 

předloţeny ke schválení komisi Arcidiecézní 

charity Olomouc. Po schválení budou neprodleně 

přeposlány k vyuţití. 

 

 

Perličky Postní almuţny: 

 uvnitř jedné pokladničky byla vepsána část textu Ţalmu 27 „Důvěřuj v Hospodina, 

bud' silný, ať se vzmuţí tvé srdce, doufej v Hospodina!“ [srov. Ţl 27;14] 

 jedna z kasiček obsahovala 5€ (směněno v platném kurzu a v Kč připsáno 

k příslušnému místu) 

 semena neznámé rostliny 
 

 

místo počet vrá-

cených 

kasiček 

výsledek 

Bludov nezapojil se 

Bohdíkov 3 1665 

Bratrušov 7 477 

Dolní Studénky 8 1114 

Hanušovice 14 5312 

Hraběšice 7 676 

Loučná nad Desnou 12 1426 

Nový Malín 6 1104 

Rapotín 20 2958 

Raškov 6 706 

Ruda nad Moravou 16 2344 

Sobotín 8 1931 

Staré Město 27 8351 

Šumperk 76 14396 

Velké Losiny 14 4276 

Celkem 224 46736 

Poděkování 

Děkuji paní Daně Poníţilové ze Sobotína za zajištění bezvadné spolupráce farností Loučná nad 

Desnou, Rapotín, Sobotín, Velké Losiny s Charitou Šumperk. Přeji mnoho sil do další práce. 
Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk 
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Opět se setkáváme v rubrice „Co se do ohlášek 

nevešlo“, opět bych se chtěl na této stránce věno-

vat aktuálním a dŧleţitým záleţitostem farního 

společenství.  

V první řadě bych chtěl říci několik slov k našim pátečním adoracím v kostele. Především dě-

kuji všem, kdo je vedete s láskou a nasazením. Je to krásná sluţba a velký dík patří všem skupinám, 

které se jí ujímají. Pán Bůh zaplať. Prosíme vás o shovívavost s přijetím nových termínů. Věříme, ţe 

se jim přizpůsobíte, ve většině případů jde o setkání 2x do roka. Pokud by Vám určené termíny nevy-

hovovaly, ozvěte se, prosím paní Lence Špatné. Termín jde kdykoliv vyměnit podle situace. Pamatuj-

me také, ţe centrem adorace je Jeţíš. Máme naším slovem a zpěvem upozorňovat na Něho a ne na 

sebe. Má to být čas plný klidu a pokoje, proto se vyhýbejme všemu, co zneklidňuje a rozptyluje. Je 

např. lépe zůstat v klidu v lavici, kde je mikrofon, neţ přecházet tam a zpátky na klekátko uprostřed 

kostela. Jsou teď také k dispozici i bezdrátové mikrofony, které lze mít i v bočních lavicích, aby pře-

cházení a zmatků s podáváním mikrofonu bylo co nejméně. Pokud byste je chtěli vyuţít, přijďte do 

sakristie kdykoliv po mši svaté, abyste se dozvěděli, kde jsou, a jak se zapínají. Děkujeme Vám za 

spolupráci a  za to, ţe místo před Svatostánkem bude kaţdý pátek zaplněné. 

 

Rozpis pátečních adorací na rok 2010 
 

KVĚTEN 

  7. května -  Adorace pro mládeţ /o. Vlado/ 

14. května - Skauti a skautky  /M. Hamplová/ 

21 .května - Modlitební společenství   /p. Stránská/ 

28. května - Scholička a Sedmikrásek /L.Špatná// 

 ČERVEN 

  4. června -  Děti, které se připravují na první svaté 

přijímání /V.Schlemmerová/    

11. června -  Avonotaj /H. Havlíčková/ 

18. června -  Společná adorace celé farnosti 

k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu  

25. června -  Společenství III. řádu /p. Šilarová/ 

ČERVENEC 

2. července -  Společenství uklízeček / p. Sovadinová/ 

 9. července -   Křesťanské ţeny / p. Nováková / 

16. července -  Chrámový sbor/ p. Bartůněk/ 

23. července -  Farní společenství / P. Slávek/ 

30. července -  adorace pro zájemce 

SRPEN 

6. srpna-   Společenství Učíme se modlit /Z. Hlaváčo-

vá/ 

13.srpna -   Modlitební společenství / p. Smékalová/ 

20. srpna -  Modlitební společenství / p. Stránská/ 

27.srpna -   Modlitební společenství / p. Špatná/ 

 

 

ZÁŘÍ 

 3. září -  Společenství Sedmikrásek /H. Heiserová / 

10. září  - Společenství biřmovanců 2010 

17. září -  Učíme se modlit / M. Macková/ 

24. září -  Ministranti / p. kaplan / 

 ŘÍJEN 

 1. října -  Schola od svatého Jana Křtitele / V. Roze-

hnal / 

 8. října -  Malá schola /E. Suchomelová/  

15. října - Společenství uklízeček /M. Sovadinová/ 

22. října - Biřmovanci 2007 / 

29. října - Společenství III. řádu /M. Šilarová/  

LISTOPAD  

  5. listopadu -   Adorace pro mládeţ /p. kaplan/ 

12. listopadu -  Společenství rodin / V. Schlemmerová 

/ 

19. listopadu -  Adorace pro děti z katechezí /M. So-

vadinová, L.Špatná/   

26. listopadu -   Skauti a skautky /M. Hamplová/ 

 PROSINEC 

  3. prosince -  Společenství rodin  / V. Soukupová / 

10. prosince - Společenství mladých. /P.Hantková/ 

17. prosince - Modlitební společenství /A. Mračková / 

24. prosince - Štědrý den 

 

Druhá záleţitost, o které chci napsat, se sice týká malé skupiny lidí, ale vědět bychom o tom měli všichni. 

Čím dál častěji se totiţ objevuji případy osob, které musí dodrţovat bezlepkovou dietu, někdy tak přísnou, ţe i 

svaté přijímání se pro ně stává problémem. Na mnohých místech, zvláště ve větších farnostech se jiţ tento problém 

vyřešil, protoţe existuji bezlepkové hostie. Největší zádrhel je vţdy jen v technických záleţitostech. Jak to zorgani-

zovat? Nejjednodušším řešením by bylo, kdyby se svaté přijímání těmto osobám podávalo zvlášť, třeba u bočního 

oltáře. Znamením pro podávající by byla malá kartička, připravená na stolku s obětními dary, vloţena místo hostie 

do obětní misky. Nejprve je však třeba zjistit zájem. Napište se prosím na seznam na stolku u obětních darů, pokud 

tento problém máte, postačí jméno, jde hlavně o počet. Pamatujte také na děti, u kterých se bezlepková dieta velmi 

často vyskytuje. Netýká se to jen Šumperka, nebojte se o tom říct svému duchovnímu správci. 

Přeji krásný měsíc květen pod ochranou Boţí Matky. Budu na vás pamatovat před Turínským plátnem,  

u Panny Marie v La Salettě a u sv. Jana v Arsu. Myslete i vy na nás v modlitbě.                                   P. Slawomir 
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Pašije zase trochu jinak 

 
 

 

 

 

I letos si děti naší farnosti připravily hrané pašije, 

které hrály pro věřící naší farnosti na Květnou neděli a 

pro ţáky základních a středních škol ve čtyřech předsta-

vení ve Svatém týdnu. I kdyţ ještě na generální zkoušce 

by leckterý náhodný divák nevěřil, ţe za dva dny má být 

premiéra, neuvěřitelné se stalo skutečností a ve všech pěti 

představeních děti předvedly skvělé herecké výkony. 

Velký obdiv a dík patří rovněţ všem, kdo hru doprovázeli 

hudebně – kromě pěkných hlásků děvčat z Malé scholy i 

Scholičky pochvalu zaslouţí i ti, co hráli na nástroje, a to 

kytarista František Soukup, houslistka Františka Havlíč-

ková a „dţembista“ Honza Ţůrek. Kromě známých písní 

zazněly i ty, které měly svou „světovou premiéru“. Byly 

sloţeny výhradně pro tuto příleţitost a svůj podíl na je-

jich vzniku měla Gabča Horníčková a Františka Havlíč-

ková. Vlastní pašijovou hru doplňovali svým letos obzvlášť povede-

ným přednesem dva vypravěči – Eliška Suchomelová a Ondra Havlí-

ček. Role Jeţíše se opět ujal Pepa Váňa a jako kaţdý rok zahrál procí-

těně kaţdé gesto a zapůsobil svou přirozeností. 

Přes různé „nepřízně osudu“ při nácviku samotné hry, jako by-

ly víkendovka ministrantů, výlet Scholičky či akce Šumperského dět-

ského sboru, kdy na několika zkouškách za sebou byla přibliţně polo-

vina účinkujících, předvedly děti ve chvílích, kdy se hrálo „naostro“, 

pašijový příběh opravdu s citem a velkým nasazením.  I letos měly 

moţnost zhlédnout představení některé šumperské školy. Celkem se na 

velikonoční pašije přišlo podívat 20 tříd jak ze základních, tak ze 

středních škol. Soudě podle vnímavosti publika i rozhovoru 

s některými vyučujícími, se představení všem líbilo.  

Aby takové představení mohlo vzniknout, je třeba poprosit o 

pomoc mnoho dalších neviditelných rukou a srdcí. Kromě těch, co 

s přibliţně 30 herci a hudebníky hru nacvičily (Hanka Havlíčková, 

Marie Sovadinová, Lenka Špatná), byly potřeba i další posily 

k vykonání mnoha jiných, na první pohled neviditelných činností, jako 

jsou psaní a 

kopírování 

(scénářů, po-

kynů pro děti, omluvenek…), komunikace se školami, 

příprava, úprava a oblékání kostýmů (děkujeme Marušce 

Mackové), pomoc s dětmi před představením a zajištění 

svačinky mezi představeními (děkujeme Lidušce Albrech-

tové, která profesionálně nahradila bratra Jendu při pří-

pravě párků, samozřejmě s vědomím, ţe stejně nikdy ne-

seţeneme takové párky jako on). V neposlední řadě ne-

smíme zapomenout poděkovat i našim uţ tradičním stáli-

cím, jako jsou pan Leţák v roli zvukového technika, 

paní Pohlová, která i letos přinesla na kaţdý den krabici 

plnou skvělých buchet, a manţelé Pechancovi, kteří 

rovněţ pomohli, kde mohli. 
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Benefiční akce Adoptujme si dítě na dálku z Haiti  
 

 

Plánovaná benefiční akce, jejímţ cílem bylo získat finance 

na adopci dítěte na dálku z Haiti, je uţ za námi. Iniciátorem 

myšlenky adoptovat pro šumperskou farnost dítě z Haiti 

byly děti z katecheze 7. – 9. třídy, svůj um, talent, ale i 

odvahu vystoupit před veřejností ukázaly však i mnohé 

další děti z naší farnosti. A ţe to byl záţitek nevšední, mo-

hou potvrdit všichni, kdo svou přítomností přišli akci pod-

pořit.  

A jaký je pohled ze zákulisí? Leckterému divákovi by mohl 

průběh akce tak trochu připomínat klasickou školní či „hu-

debkovou“ besídku, místy snad i mírně nepřipravenou. 

Ţe se však o nic podobného nejednalo, bylo nám všem „v 

zákulisí“ jasné hned od počátku přípravy. Zatímco na akce 

podobného typu své svěřence pečlivě připravují paní uči-

telky, na benefiční akci se připravovaly děti úplně samy. 

Některé z nich ani do hudební školy nechodí, jiné se nerady předvádějí na veřejnosti. I přesto všichni účinkující 

v sobotu překonali sami sebe. Dojemné je svědectví jedné 

z účastnic, která mi v mailu psala, ţe i přesto, ţe zpívat moc 

neumí a má velký strach, v programu vystoupí, protoţe se jí 

zdál sen, ţe na benefici nevystoupila, a ráno, kdyţ se pro-

budila, bylo jí to strašně líto, i toho, ţe nepřispěla svou 

troškou do mlýna na samotnou adopci. Neméně milé bylo 

úsilí všech dětí, které se sešly v hojném počtu na Zelený 

čtvrtek, kdy pro benefiční prodej nazdobily perníčky, vyro-

bily voňavá mýdla, navlékly úţasné korálky, vymodelovaly 

výrobky z fimo hmoty, vytvořily ozdoby na sklo a vymalo-

valy trika. I malé děti v Sedmikrásku se „tiskátkovou“ 

technikou zapojily do výroby přáníček a záloţek. K vyjme-

novaným dárečkům přibyly i některé krásné obrázky, náuš-

nice, tašky a korálky od dalších obětavých „výrobců“.  

Za prodané výrobky a za dobrovolné vstupné na benefiční 

akci se vybralo úctyhodných 8 300,- Kč. Bonusem 700 Kč zabodovali mladí, kteří se v hudební náladě vraceli 

z pašijí, kde účinkovali, a za svou hudební produkci ve městě „vykoledovali“ výše jmenovanou částku, kterou vě-

novali na adopci dítěte z Haiti. Po zaplacení nájmu sálu (500 Kč za dvě hodiny) ve společenském středisku Sever 

zůstává tedy na adopci celkem 8 500 Kč. 

Tato částka byla převedena na účet farnosti a bude z ní 

uhrazena adopce jednoho dítěte (6 500 Kč), a zbytek (2 000 

Kč) bude na účtu ponechán a na adopci stejného dítěte pou-

ţit příští rok. 

 

Adopci na dálku dětí právě z Haiti organizuje Arci-

diecézní charita Olomouc, přes kterou bude adopce co 

nejdříve vyřízena. Uţ teď je jasné, ţe se bude jednat o 

chlapečka do pěti let, jak se rozhodli mladí z katecheze. 

Poděkování patří především těm dětem, které se zhostily 

rolí organizátorů. Podle svých moţností se zapojily do spo-

lečného díla. Někdo zpíval, jiný hrál na nějaký hudební 

nástroj, další uváděl, prodával, vytvářel či pomáhal. Nena-

bízí se nic jiného, neţ skončit slovy klasika:“Ten dělá to a 

ten zas ono, a všichni dohromady uděláme moc!“   

 
Lenka Špatná 
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Nový Malín – velikonoční divadlo 
 

 

Zase se blíţily svátky a s nimi otázka: bu-

deme hrát s dětmi divadlo, nebudeme hrát divadlo? 

Na Velikonoce máme pro náš ansámbl jenom jeden 

pouţitelný pašijový kus a ten jsme předváděli uţ 

několikrát. Stojaté vody úvah rozčeřila jedna z na-

šich dobrých duší zbrusu novým, jak sama přiznala, 

poněkud narychlo spíchnutým scénářem přímo pro 

naše děti. Nikdo není dokonalý, tak jsme se v něm 

trochu porýpali. Téma: ţeny kráčející ke hrobu s 

mastmi, setkání Magdaleny s andělem, mírně roz-

hození učedníci, nevěřící Tomáš se stane věřícím. 

Prostě velikonoční radost. Konečně jsme měli 

spoustu úţasných rolí i pro naše šikovné holky a 

také pro menší děti, které si měly zahrát andílky 

radující se v nebi ze vzkříšení, vypravěče opět 

ztvárnila „babička“ a dva neposední „vnoučci“. 

 Mohli jsme se dát do nacvičování, 

smáli jsme se přeţblebtům, pořád jsme trochu spra-

vovali text, docela jsme se bavili aţ do chvíle, kdy s 

námi dva týdny před premiérou přestal spolupraco-

vat představitel jedné z hlavních postav. Na pár dní 

z toho bylo větší drama neţ na jevišti, ale nakonec 

se jeden schopný náhradník nechal přemluvit a 

všichni si mohli oddechnout. Děti byly úţasné. An-

dílci nám přibývali geometrickou řadou, Marie 

Magdalena a vnoučata přemýšlely, aţ se jim málem 

od hlav kouřilo, ještěţe je ostatní Marie a babička 

usměrňovaly. Pán Jeţíš vstal z mrtvých letos opět a 

opět i v Novém Malíně, všechny přesvědčil, ţe ţije, 

a učedníci, kterým Tomáš ve svých „nevěřících“ 

dobách vyčítal, ţe příliš často pijí víno, pro jistotu konzumaci alkoholických nápojů přece jen omezili. 

 

 Za všechny zúčastněné Hana Peňázová, Helena Valentová, Renata Schubertová 
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Co pěkného jsme proţili… 

 

Klienti Pomněnky přišli mezi nás 
Pohnuté události Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty si na vlastní kůţi přišli proţít na farní středisko 

dospělí klienti z Pomněnky. „Skamarádili“jsme se uţ o Vánocích, kdy si přišli prohlédnout náš kostel, slovo dalo 

slovo, a speciálně pro Pomněnku jsme vytvořili speciální program. 

Setkání bylo úţasné. Nejprve jsme společně „zasedli k Poslední večeři“, povídali si o událostech tohoto dne a spo-

lečně vypili víno (červenou šťávu), rozdělili si kulatý Libanonský chléb a pojedli několik kulatých hroznů. Povídá-

ní doplnilo několik barevných nástěnných obrázků, které svou jednoduchostí, ale i názorností klientům události 

Zeleného čtvrtku ještě více přiblíţily. Poté jsme doputovali do druhé místnosti, kde jsme si přiblíţili události Get-

semanské zahrady, kříţové cesty a samotného umučení Pána Jeţíše. K dispozici jsme měli několik mučících nástro-

jů (kladivo, hřeby, meče, kopí aj. rekvizity z velikonočního divadla), které si kaţdý mohl  vzít do ruky a uvědo-

mit si, co vše Pánu Jeţíši způsobilo bolest. Největší radost ale všem udělala vojenská čepice, kterou si nejeden kli-

ent nasadil na hlavu, a nechal se v ní vyfotit. V kapli střediska jsme si připomněli události Bílé soboty. Zapálená 

svíčka nakonec , jako symbol přicházejícího světla, a společný zpěv učinily za naším putováním dojemnou tečku. 

A aby si něco pěkného klienti Pomněnky odnesli na památku i do své školy, byl pro ně připraven ještě tvořivý pro-

gram. Hanka Heiserová (za asistence Pavly Špatné) ukázala všem, jak si vytvořit jarní ozdobu na stůl. Kaţdý pak 

do společného výtvoru zapíchl právě tu svoji krepovou květinu, a dílo bylo hotovo. Setkání s těmito úţasnými lid-

mi bylo pro mě jedním z nejhezčích záţitků poslední doby. Jejich upřímnost, radost a opravdovost jsou hřejivým 

balzámem na duši a výzvou k následování „těchto maličkých“, kterým sice Bůh do vínku nadělil nějaký ten handi-

cap, ale daroval jim na oplátku velké a krásné srdce.  
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Příběh tuţky 
Chlapeček pozoruje babičku při psaní deníku. Zvědavě se jí zeptá: „Píšeš příběh, který se stal nám? Není to ná-

hodou příběh o mně?“ Babička zvedla oči od psaní a s úsměvem vnoučkovi odvětila: „Máš pravdu, opravdu píšu o tobě. 

Tuţka, kterou píšu, je však důleţitější neţ slova. Byla bych ráda, kdybys i ty byl jako ona, aţ vyrosteš.“ Chlapeček se 

zaraţeně podívá na tuţku, ale nevidí na ní nic zvláštního. „Je to přece úplně normální tuţka!“  

„Všechno závisí na úhlu pohledu. Tato tuţka má pět dobrých vlastností, které ti jistě zaručí spokojený ţivot, 

kdyţ je budeš mít i ty.“ 

Za prvé: „Můţeš dělat velké věci, nikdy však nezapomeň, ţe existuje Ruka, která vede tvé kroky. Ta ruka se 

jmenuje Bůh a ona tě vţdy povede podle své vůle.“ 

Za druhé: „Někdy musím psaní přerušit a tuţku ostrouhat. Tuţka přitom velmi trpí, nakonec je však spokojená, 

protoţe je opět ostrá jako předtím. Proto se nauč snášet bolest, činí nás lepšími.“ 

Za třetí: „ Při psaní tuţkou můţeme kdykoli pouţít gumu a vygumovat to, co jsme napsali špatně. Nauč se, ţe 

kdyţ máme něco napravit, nemusí to pro nás znamenat nic zlého, právě naopak, můţe to být velmi uţitečné, abychom 

nevybočili z cesty spravedlnosti.“ 

Za čtvrté: „Není důleţité, z jakého dřeva tuţku vyrobili, ani to, jakou má barvu, důleţitá je tuha uvnitř. Proto si 

vţdy všímej, co se děje v tvém nitru.“ 

A nakonec za páté: „Tuţka po sobě vţdy zanechá stopu. Nezapomeň, ţe všechno, co v ţivotě uděláš, zanechá 

stopu, a proto si uvědomuj kaţdý svůj krok.“ 

Paulo Coelho 

 

Tam&Tam - Číslo 3, Ročník 1, Květen 2010       Strana  19 

 



 

Před několika dny zemřel pan kardinál Tomáš Špidlík, 

nejvýznamnější český teolog ţijící v zahraničí, světově 

proslulý znalec spirituality křesťanského Východu, vý-

znamný představitel ekumenického úsilí a uznávaný re-

prezentant a propagátor české kultury. Celý svŧj ţivot 

zasvětil badatelskému úsilí na poli studia a praktické sluţby pro jednotu křesťanŧ. Přinášíme vám 

několik vzpomínek na tohoto výjimečného člověka od P. Michala Altrichtera SJ. Na P. Špidlíka 

pamatujme ve svých modlitbách.  

 
Kostelník v římské bazilice svatého Petra 

dával cedulky k jednotlivým zpovědnicím: 

zpovídá se německy, italsky apod. Ke zpo-

vědnici P. Špidlíka vţdy nesl jednoduché 

sdělení: tutte (ve všech jazycích). 

 

Se zdravím to u otce Špidlíka vlastně zača-

lo jít dolů při zlomenině krčku. Můţe za to 

jeho milovaný Velehrad. Jednou na Špidlí-

ka zazvonil zvonek z ulice u vrat římského 

Centra Aletti a venku stáli lidé – počtem 

celý autobus – z moravské svatyně. Jakmi-

le Špidlík uslyšel Velehrad, dokázal po-

řádně roztát. Není divu, ţe vyskočil ze své 

ţidle, ale v tom se zhroutil. Sestra Marie, 

jeho sekretářka, mu pomohla povstat. On jí 

neobvykle pevně opáčil: Ten zájezd musím 

přijmout! Sešel podepírán do společenské 

místnosti, kde ho jiţ našinci očekávali. A 

on s nohou opřenou o malou stoličku delší 

dobu k Velehraďanům mluvil a vtipkoval, 

jako by se nic nestalo. Lékař pak pouze 

konstatoval, ţe to muselo být velice boles-

tivé. Po hospitalizaci jsme ho znali, jak 

bylo patrné i během papeţské návštěvy, jiţ 

na vozíčku. Díky pobytu v nemocnici se 

však mohl věnovat také práci na textech, o 

které ho poprosil Benedikt XVI. vzhledem 

ke své blíţící se české návštěvě. 

 

Otec Špidlík vstával po čtvrté hodině ranní. Rád při-

pomínal, ţe to tak dělával císař František Josef, takţe 

to po něm opakovalo celé mocnářství se všemi ná-

rodními satelity. Italové, kteří mají odlišné uspořádá-

ní dne, pak značně trpěli, pokud například vzhledem 

k nějaké cestě poţadoval, aby mše svatá byla třeba 

v šest hodin ráno. To uţ on měl za sebou základní 

„mystiku“. 

 

Páter Špidlík byl vděčný cestovatel. Pokud bylo chví-

li času, nezdráhal se přijmout nabídku řidiče, aby se 

někam vyjelo. Jízdy ve voze byly parádní. Tam 

vzpomínal na ţivotní štrapace, vysvětloval kompli-

kované teologické otázky nebo komentoval politic-

kou situaci. 

Nebyl přítelem muzeí: stačilo mu, aby se 

podíval na jeden předmět, třeba obraz, a 

bylo mu hned jasné, jaká je úroveň vý-

stavy. A přitom dokázal o nějakém 

zu z různého období a od různých autorů 

velice zasvěceně hovořit. Určitě nebyl 

ten, který zvlášť obdivoval kdejakou 

pozlacenou kliku. Naprosto věcným 

pohledem rozeznal kýč od autentického 

umění. Při pohledu na ikonu doslova 

oněměl – takový měl vůči ní respekt. 

V římském Aletti bylo za celá ta léta ve 

zvyku, ţe u kaţdé večeře s otcem kardi-

nálem byl přítomen buď nějaký biskup, 

ministr či kardinál ze všech koutů světa 

a různých barev pleti. Útočiště u něho 

našlo mnoho intelektuálů či kulturně 

činných osobností. (V půlnoci třeba 

chodil s Milošem Formanem, pokud byl 

zrovna v Římě, po střeše svatého Petra.) 

V jedné části uměleckého ateliéru visel 

zarámovaný doktorát z olomoucké uni-

verzity. Vybavuji si, jak jisté ministryni 

z Madagaskaru vysvětloval, ţe je to 

město nádherných věţí a ušlechtilého 

kulturního ţivota. 

 

Ptával jsem se P. Čemuse, proč někdy 

tak křičí. On říkal, ţe je to návyk z toho, kdyţ 

vázel otce Špidlíka. Ten později uţíval sluchátek. 

Kdyţ ale byla přednáška nezajímavá, sluchátka si 

nenasazoval. 

 

Při liturgii neměl otec rád něčí dlouhé proslovy, 

zvlášť ne na počátku mše. Také byl nesvůj, kdyţ se 

kupily nekonečné přímluvy. Tady uţíval biblického 

příměru: Nebuďte jako pohani, kteří nevědí, co se 

modlí. Ke kaţdé mši svaté se déle připravoval. 

 

Co otec Špidlík nepotřeboval, ihned rozdal. Takţe 

různí lidé od něj často dostávali nedotčený zimní 

kabát, nový svetr nebo něco na způsob hodinek, křiš-

ťálových mís atd. 
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XXX. PĚŠÍ POUŤ  
Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ 

 
LETOŠNÍ MOTTO: 

BUĎME SVĚDKY LÁSKY 
 

Ve dnech 5.-12. srpna 2010  
se již potřinácté  vydá na pěší pouť  

do svatyně Matky Boží  na Jasnou Horu,  
spolu s tisíci polských poutníků,  

i skupina číslo „9“ z České republiky. 

  
I  letos Vás srdečně zveme 

na „exercicie na cestě“ z Krakova do Čenstocho-
vé. Chceme opět prožít šest dnů v modlitbě, 

rozjímání a skrze své oběti přinášet milost všem 
potřebným v našich rodinách, farnostech  

a v celé církvi. 

  
 

Srdečně zvu na pěší pouť z Krakowa do 

Čenstochové. Těch šest dnů putování do Čenstochové 

je pro mne pokaţdé velký záţitek a dar. A opravdu 

nejen pro mne. Viděl jsem i na tvářích spolupoutníků 

radost a štěstí, slyšel krásná svědectví, obdivoval 

jsem jejich vytrvalost a také vlídnost a ochotu pomo-

ci přes veškerou únavu. Pokaţdé mám dojem, ţe 

náročnost této pouti dává všem účastníkům zvláštní 

sílu překročit sebe sama…  Dokonce mnozí, kteří 

byli na pouti v minulých létech a další rok z různých 

důvodů museli zůstat doma, říkali: po celý týden 

jsme putovali s vámi… se slzy v očích jsme vzpomí-

nali místa, přes která jdete, ráno jsme vstávali spolu 

s vámi a po celý den šli, večer jsme byli spolu s vámi 

unaveni a mysleli, kdepak spíte, jestli na tvrdé podla-

ze ve škole, nebo ve stodole na seně… 

Je symbolické, ţe vycházíme z Krakowa vţdycky 

6.srpna o svátku Proměnění Páně. Jakoby i tato sku-

tečnost mluvila: pouť je čas proměny, čas kdy nám 

Kristus ukazuje sebe a volá k větším věcem, vytrhává 

z všedního ţivota, aby nás posílil, upevnil, povzbudil. 

Říká se, ţe jsou to exercicie na cestě… kázání, mod-

litba, kaţdodenní mše svatá… Jak jsou potřebné ta-

kové dny v našem ţivotě, kdy člověk opustí všechno, 

všední starosti, práci, televizi… a chce strávit týden 

s Bohem. Potřebujeme takové dny, exercicie, ze kte-

rých se vrátíme naplněni Bohem, s novým elánem, 

očištění, s obnoveným pohledem na svět a problé-

my….  

Pouť začíná slavnou mši svatou pod vedením 

arcibiskupa, ve velkém mezinárodním shromáţdění: 

Italové, Poláci, Češi, Slováci, jiné národy. Jdeme pak 

rozděleni do skupin, 8 tisíc lidí, různými cestami, ale 

v duchovní jednotě. Uvědomujeme si, ţe na cestě 

k Bohu nejsme sami. Celý náš ţivot je cesta k Bohu a 

druhý člověk je pro nás vţdy darem i úkolem. Potře-

bujeme se vzájemně… společná modlitba, zpěv, vzá-

jemná pomoc, povzbuzení, sluţba. 

Na pouti si také zvlášť výrazně uvědomujeme, co 

znamená kráčet s Bohem. Jednou mi jedna poutnice 

řekla: pouť mně naučila jedné pravdě: ţe kdyţ se mi 

zdá, ţe uţ vůbec nemůţu, to zdaleka není pravda! 

Proč? Protoţe tam nejdu sám, nepočítám jen se svými 

silami: jdu s Ním, po jeho boku, v jeho přítomnosti, 

s modlitbou. 

Jdeme, modlíme se, zpíváme, zdálo by se, ţe 

je to pohádka, ale rozhodně pouť je i oběť. Pouť je 

určitě náročná…  Existuje snad ţivot bez oběti, bez 

kříţe, bolesti? Ale člověk je přípraven to všechno 

přijmout, protoţe ví, kam jde, ví, ţe to má smysl! Jak 

je to důleţité: vědět, ţe mám cíl, ţe můj ţivot nekon-

čí v prázdnu, ale v domě Boha a Boţí Matky. Pak má 

smysl kaţdá oběť, neúspěch, nepohodlí. I tomu nás 

učí pěší pouť do Čenstochové. Přihlášku najdete na 

stránkách Tam@Tamu. Zvu z celého srdce.  

P. Slawomir 

 

 

 

 

 

 

152 km pěší cesty, prŧměrná denní trasa 25 km bez ohledu na počasí, moţné i nepohodl-

né noclehy ve stodolách a školách (prostě je lepší být mile překvapeným…) 
 

Odjezd v dopoledních hodinách  5. 8. 2010, návrat v noci 11.8. / 12. 8. 2010. Termín přijímání přihlá-

šek:  do 31.7. 2010. Cena: 1200,- Kč (zahrnuje organizační účely, zdravotní pojištění, cestovné do Polska a 

zpět). Zájemcům, kteří se chystají na pouť poprvé, zašleme podrobnější informace o organizaci cesty. Podrobné 

informace ohledně odjezdu obdrţíte poštou několik dnů před odjezdem. Dotazy na tel.: 731 402 146, e-mail: 

sulowski@wo.cz. Přihlášky a peníze zasílejte na adresu: P. Slawomir Sulowski, Kostelní nám. 161/2,  787 01 

Šumperk 
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SLOVO K PROGRAMU „NA JEDNÉ LODI“ 
Úvodem 

V minulém čísle jste se dozvěděli něco o Teologickém konviktu. Dnes bychom vás rádi blíţe seznámili s programem, který pro 

vás a občany Šumperka v týdnu od 16. - 23. 5. 2010 připravujeme. Rádi bychom vás na tento program pozvali a podělili se o 

bliţší informace, které vám mohou pomoci udělat si o něm konkrétnější představu. 

Program pod drobnohledem 

Připravovaný program se skládá ze dvou základních částí. Tou první je v minulém čísle zmiňovaný dopolední program ve 

školách, který má za cíl nejen pozvat šumperskou mládeţ na některou z akcí, jeţ budeme pořádat, ale také dát jim moţnost 

dozvědět se něco o nás katolících a o naší víře. Druhou částí programu jsou akce určené pro farnost a veřejnost, z nichţ část je 

určena mladým lidem. Na předchozí straně vidíte rozšířenou verzi plakátu, který se brzy objeví vylepený v ulicích Šumperku. 

Jedná se o jednoduchý přehled akcí určených pro farnost a veřejnost. Nyní však uţ k jednotlivým akcím: 

Duchovní program 
3) 

Adorace 

Společné klanění jako příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Prvních dvacet minut adorace tichá, poté téma prodchnuté 

modlitbou chval, díků a proseb. Srdečně zveme celou farnost, zvlášť mládeţ. 
5)

 Vigilie Seslání Ducha Svatého 

V předvečer slavnosti chceme spolu s vámi prosit o dary Ducha Svatého pro kaţdého z nás. Na rozdíl od pátečního večerního 

programu se ve středu společenství objeví Kristus pod způsobou chleba. Společná modlitba slovem i zpěvem bude prokládána 

chvílemi ticha, ve kterém k člověku promlouvá Bůh. Součástí večera bude i nabídka přímluvné modlitby. 

Pro mladé lidi 
2)

 Aktivity pro mladé 

Nabídka určená pro všechny, s nimiţ se setkáme ve školách, a taky pro vás mladé z farnosti: můţete se s námi setkat, 

nabídnout společnou aktivitu i svým nevěřícím kamarádům a spoluţákům, která pro ně můţe být novým setkáním s křesťany. 

Frisbee, petanque, lanové aktivity, deskové hry, moţnost vyrobit si něco v dílnách či posedět u čaje a povídat. To všechno od 

pondělí do pátku v uvedeném čase. 

Noční pouť 

Po slavnostním poţehnání v sobotu večer přicházíme k mladým s nabídkou noční pouti, která bude zakončena půlnoční mší 

svatou. Máte-li zájem o společné (a moţná ne-tradiční) putování spojené s modlitbou a společenstvím, jste srdečně zváni. 

Kulturní akce 
1) 

Pásmo diapozitivů, slova a hudby z cest P. Jana Linharta. Indická mozaika je nejen o přírodě a místní kultuře, ale také o 

křesťanských misiích v Indii a adopci na dálku. Pěšky po Izraeli a Putování po Egyptě nás dovede na proslulá i méně známá 

biblická místa. 
4) 

Česká duchovní literatura je přednáška Mgr. Tomáše Matějce Ph.D. s moţností následné diskuse. 

Prosba na závěr 

Chceme vás pozvat a povzbudit k účasti na jednotlivých programech. Případnou pomoc s realizací jednotlivých akcí uvítáme 

(můţete nás kontaktovat emailem na konvikt@seznam.cz). Všechny vás chceme poţádat o modlitbu za nás organizátory i za 

vaši farnost, aby tento společný týden byl dobrou přípravou na Letnice. Modlete se prosím také za všechny, s nimiţ se 

setkáme, aby jim Pán dal milost vnímavého srdce a oslovil je. 

Na setkání s vámi se těší bratři z Teologického konviktu. 

Tam&Tam - Číslo 3, Ročník 1, Květen 2010       Strana  23 

 



 

 

 

Strana  24                                                                                    Tam&Tam - Číslo 3, Ročník 1, Květen 2010 

 

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk. 

Neprodejná tiskovina.  

Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Suchomelová, 

Kamil Heiser, Helena Večeřová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat 

na faře v Šumperku nebo poslat e-mailem. Uzávěrka červnového čísla je 14.5.2010. 

 

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz 

PPřřiihhlláášškkaa  nnaa  ppěěššíí  ppoouuťť  ddoo  ČČeennssttoocchhoovvéé  22001100  
 

Příjmení……………….……..         Jméno………………………... 
 

Rodné číslo…………………..         Číslo pasu nebo OP…………. 

 

Adresa: 

Ulice…………………….…...        Zdrav. pojišťovna…….…….…. 
 

PSČ…………………….…….        Telefon…………………..……. 
 

Město…………………….…..        E-mail…………………..…….. 
 

Poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOVÉ 

FARNÍ PRODEJNY KŘESŤANSKÉ 

LITERATURY  

 
Kaţdou neděli po mši svaté v 9.00 hod. jste 

zváni k posezení u kávy nebo čaje v sále 

farního střediska, kdy také, v sousední 

místnosti, si můţete v klidu vybrat z nabíd-

ky knih, časopisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodejna je otevřená:  
- po všech nedělních bohosluţbách  

- v pondělí a středu po ranní mši svaté 

od 9.15-11.00 hod. -  nutné zvonit na zvo-

nek FARNÍ KNIHOVNA 

mailto:tamtam@farnostsumperk.cz
http://www.farnostsumperk.cz/

