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MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

V letošním roce píšu úvodník ve Svaté zemi.
Každá pouť do Svaté země je pro mě výjimečná a
nějak mě obohatí. Letos jsem vyrazil provázet
skupinu poutníků hned na začátku postní doby.
Každou postní dobu si dávám nějaké předsevzetí,
letos jde o půst od masa a alkoholu. Ve farnosti
jsme si prožili první farní zabíjačku a masopust.
Vždycky jsem toužil po tom prožít farní zabíjačku
a masopust a letos se mi to splnilo.
No a po hodování nastal půst. Přiznávám, že je to
pro mne tradičně obtížné. Ještě obtížnější bylo
odmítat nabídky poutníků, kteří chtěli oslavit
obnovu manželských slibu či jinou příležitost
a sledovat jejich vyčítavé pohledy či připomínky.
Ano, vím, že máme možnost strávit postní dobu
jinak, než omezením různých pokrmů a tekutin,
ale vnímám i to, jak jsme si půst nechali
vytunelovat. Dnes nás nekřesťané učí, jak je
prospěšné jednou za týden očistit organismus
hladověním a pitím čisté vody a jednou za rok,
nejlépe v předjaří, detoxikovat tělo očistnou kúrou.
My jsme si půst nechali ukrást. Pan Ježíš nás
přitom učí, že některé zlé duchy můžeme přemoci
jediné modlitbou a postem. S každým jídlem
vstupujeme do posvátného prostoru života a máme
projevovat vděčnost. Půst nás učí vděčnosti.
Boháč, který si sobecky užíval blahobytu, prosil
z pekla Abrahama o kapku vody. V Izraeli jsem
potkal poutníka, který si prožíval období, kdy mel
jen 10 Kč na týden na jídlo a dostal chuť
na oplatku. Prosil Pána, ať to nějak zařídí a
najednou viděl na zemi pohozenou nakousnutou
tatranku. Neváhal, zvedl ji a s velkou vděčností ji
snědl. My žijeme v době, která se staví proti
omezování. Lidí trpí představou, že mají na vše
nárok a nezadatelné právo. Že mají právo
na zdraví, blahobyt a všechny výdobytky
civilizace. Ve skutečnosti nemáme právo vůbec
na nic. Vše je Boží milost a jídlo i pití jsou Božím
darem. Važme si pozemského pokrmu, protože
uvádí do života. A až před Velikonocemi očistíme
svoji duši ve svátosti smířeni, abychom mohli
přijmout nebeský pokrm - eucharistii, važme si
těchto nezasloužených darů, protože uvádí
do věčného života.
P. Milan Palkovič
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7. duben

5. neděle v mezidobí

14. duben

Květná neděle

18. duben

Zelený čtvrtek

19. duben

Velký pátek

20. duben

Bílá sobota

21. dubna

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

22. duben

pondělí v oktávu velikonočním

23. duben

úterý v oktávu velikonočním

24. duben

středa v oktávu velikonočním

25. duben

čtvrtek v oktávu velikonočním

26. duben

pátek v oktávu velikonočním

27. duben

sobota v oktávu velikonočním

28. duben

2. neděle velikonoční, neděle Božího
milosrdenství

29. duben

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a
učitelky církve, patronky Evropy

30. duben

sv. Zikmunda, mučedníka
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BREVIÁŘ
V minulých číslech jsme probírali
části mše svaté, nyní přejdeme k Breviáři
(Denní modlitba církve). Někdo se již s touto
modlitbou setkal nebo se ji pravidelně modlí
s doprovodem Radia Proglas.
Odkud se tato modlitba vlastně vzala?
Denní modlitba církve vznikala pozvolna jako
modlitba
místní
církve.
Konala
se
v stanovenou dobu a na určeném místě pod
vedením kněze. Byla vhodným doplněním
eucharistické oběti tvořící vrchol bohoslužby, rozvíjela a rozlévala její bohatství do různých hodin každodenního
života.
Postupem času se ponenáhlu rozrůstala četnými přídavky a protože se v různých dobách měnil způsob
slavení posvátného oficia – začalo se říkat také soukromě – není divu, že i v této knize docházelo podle potřeby
k úpravám, které se někdy týkaly i jejího složení.
Římský breviář, zavedený sv. Piem V. v roce 1568, uskutečnil v latinské církvi především žádoucí
jednotnost předepsané modlitby, která v té době jednotná nebyla.
Svatý Pius X. dal příkaz k vytvoření nového breviáře a vydal ho v roce 1911. Znovu zavedl starobylý zvyk
pomodlit se 150 žalmů každý týden a celý žaltář byl nově rozdělen. Bylo odstraněno všechno, co se opakovalo,
a byla dána možnost spojit žaltář pro jednotlivé dny v týdnu a souvislé biblické čtení s oficiem pro svátky svatých.
Mimoto bylo nedělní oficium povýšeno na takový stupeň, že mělo většinou přednost před svátky svatých.
Protože jde o modlitbu všeho Božího lidu, byla uspořádána tak, aby na ní mohli mít účast nejen klerici,
ale i osoby řeholní a také laici. O lidi různých stavů a o jejich
zvláštní požadavky je postaráno tím, že jsou zavedeny rozličné
způsoby slavení. Tak lze přizpůsobit denní modlitbu církve různým
společenstvím, která ji konají podle svých životních podmínek a
poslání. Protože je denní modlitba církve posvěcením dne, je řád
modlitby upraven se zřetelem na současné životní podmínky tak, aby
se jednotlivé části mohly snadno uvést v soulad se skutečnými
denními dobami.
Do ranních chval byly zařazeny prosby vyjadřující zasvěcení
dne a žádost o pomoc pro začínající práci. V nešporách jsou
zařazeny krátké prosby na způsob přímluv. Zakončením proseb je
modlitba Páně; protože se říká také ve mši, obnovuje se tím v nynější
době starokřesťanský zvyk modlit se tuto modlitbu třikrát denně.
Protože Kristův život v jeho mystickém těle zdokonaluje a
pozvedá také vlastní osobní život každého věřícího, je třeba zcela zamítnout jakýkoli rozpor mezi modlitbou církve
a modlitbou osobní; spíše je třeba spojení mezi oběma posílit a rozšířit. Rozjímavá modlitba má stále čerpat výživu
ze čtení, žalmů a ostatních částí denní modlitby církve.
A když se tato modlitba stává skutečně osobní modlitbou, vysvítá pak tím víc také vzájemný vztah mezi
liturgií a celým křesťanským životem. Neboť celý život věřících, v každou denní i noční hodinu, je jakousi liturgií,
jíž se věřící odevzdávají do služeb lásky k Bohu i k lidem, a tak jsou zapojeni do toho, co vykonal Kristus,
když svým životem a svou obětí posvětil život všech lidí. Tuto hlubokou pravdu, patřící k jádru křesťanského
života, denní modlitba církve jasné vyjadřuje a účinně potvrzuje. A proto se denní modlitba církve nabízí všem
křesťanům, i těm, kdo nejsou povinni se ji modlit.
podle Laudis canticum zpracoval Michal Zahálka
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PROČ MÁM RADOST Z PALIATIVNÍ PÉČE
„ A ty hůlky mám tři, nechcete si pučit?“
„Děkuji, určitě se stavím, až to přijde.“
„Jó děvenko, to já už tady nebudu….“
(povídání na zasmání k nevídání)

Zdá se mi úžasné,
že jdeme do toho změnit
něco, co se každého z nás
osobně
týká.
Jako
zdravotní sestra jsem
viděla a jako matka zažila
několik porodů a o péči
o rodičky a novorozence
jsem
jedno
období
intenzivně
zajímala.
Domnívám se, že v této oblasti jsme postoupili velmi daleko, můžeme být pyšni nad nízkou mortalitou
novorozenců a nad tím, jak dovedeme zachránit děti, které v dřívějších dobách neměly šanci přežít.
V kontrastu s tímto vnímám velmi intenzivně propast, která je v péči o umírající a také často dehonestující
postoj k nim i k smrti samotné. Velmi se mne dotýkají příběhy lidí, kteří umírají a umřeli na studených čerstvě
povlečených postelích, nebo také při převozu sanitkou při urgentní záchraně seniora, který „proboha!“ snad
doopravdy umírá. Zažila jsem nářky pacientů, kteří si při svém odchodu přáli být doma se svými blízkými a byli
někde jinde a většinou v poslední chvíli sami. A jsem moc šťastná, že se tato smutná skutečnost mění.
Nesmírně si vážím všech, kteří doprovodí své blízké v kruhu rodinném, i když vím, že to zdaleka
nedokážeme všichni. Alternativa domácí hospicové péče nabízí možnost pro všechny, kteří chtějí touto cestou
vrátit svým milovaným péči, lásku a čas, který od nich sami kdysi dostávali. A jsem moc ráda, že mohu být
při tom.
Aneta Svozilová,
sociální pracovnice Charity Šumperk

MARIE SVATOŠOVÁ:
HOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZET
Ve spolupráci s Městskou knihovnou T.G.M.
Šumperk Charita Šumperk pořádala 26. března besedu
s paní Marií Svatošovou na téma Hospice a umění
doprovázet. Tak jak bylo avízované, jednalo se o úvodní
přednášku k projektu Domácí hospicové péče. Kdo
přišel, určitě nelitoval, protože vidět paní Svatošovou
naživo, slyšet ji vyprávět o vývoji a potřebnosti
paliativní péče (včetně humorných zážitků) – to vše bylo
naprosto úžasné.

Další přednáška, která se chystá a na kterou si již teď můžete těšit, bude v úterý 14. 5. 2019
v 17:00 s paní Vierou Ivanovovou z Centra paliativní péče s názvem „Doma až do konce“.
Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk
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Před chvílí jsem se vrátila z přednášky paní doktorky Marie Svatošové Hospice a umění doprovázet.
Naslouchala jsem jedním dechem a nespustila z ní oči. Nevěřili byste, jak umí poutavě vyprávět.
Fakta prokládá humornými příklady z praxe, což je důkazem, že i smrt nemusí být vůbec smutná, pokud se
dobře uchopí a umírající má dost času dospět do fáze smíření s nemocí a vlastní smrtelností. Nejkrásnějšími
chvílemi v hospicích jsou ty, kdy se pacienti smíří s vlastní rodinou, sami se sebou, s Bohem. A stávají se sluníčky,
občerstvením pro pracovníky, kteří potom naplněni nadějí mohou
povzbuzovat ty, kteří jsou ještě na cestě do fáze smíření.
Oslovila mě myšlenka logoterapie Viktora Frankla, který - co by
Žid - prošel koncentrákem a přežil. Logoterapie léčí tím, že pomáháme
nemocnému najít smysl utrpení, které právě prožívá. Velmi mě těší, že je
cesta i pro ty, kteří nejsou věřící, že i oni můžou najít naději a smysl.
A sami v sobě změnit to, pro co žijí, co je pro ně důležité. (např. Ano,
jsem nemocný, ale díky tomu mohu být se svými malými dětmi, na které
jsem neměl dosud čas.)
Věra Ponížilová, Charita Šumperk

Mše svaté v kostele Božího Těla nad Bludovem
U Kostelíčka
6. 4.
19. 4.

15:00
12:00
Velký pátek – křížová cesta

6. 7.

15:00

3. 8.

15:00

1. 9.

10:30
pouť ke sv. Rozálii

4. 5.

15:00

25. 5.

15:00 pouť Charity

5. 10.

15:00

1. 6.

15:00

28. 12.

13:30

31. 12.

24:00

23. 6.

10:30 a 15:00
HLAVNÍ POUŤ

SKAUTSKÝ KONCERT
Šumperští skauti zvou na další ročník Skautského benefičního koncertu, který tentokrát proběhne
v neděli 28. dubna v 17:00 v klášterním kostele v Šumperku. Výtěžek pomůže k zakoupení
chodítka pro dívku upoutanou na invalidní vozík.
Přijďte si poslechnout šumperské i přespolní skautky a skauty a pomozte jednomu člověku podívat se
zase na svět z trochu větší výšky!
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

FALEŠNÍ SVĚDKOVÉ PŘED VELERADOU
V městě Šumbarku,
v prvním roce vlády Václava Všeznalého

Svědkové,
plným právem se pohoršujete nad oslovením, jehož jsem užil. Vím, že neodpovídá pravdě, ale je od dob
evangelistů natolik zaběhnuté, že vás podle něho všichni snadno identifikují. Hovoří o vás pouze v několika málo
větách, vaše úloha je však nezastupitelná. Nebýt vašeho svědectví, nemohl by být Ježíš odsouzen k smrti – a svět
spasen. Přesto na vás ulpívá pečeť jedněch z nejopovrhovanějších postav lidské historie – křivých svědků.
Neprávem. Vaše svědectví nebylo křivé, jen jste přesně popsali, co Ježíš dělal a co říkal. Lze to snadno
odvodit z předcházejících kapitol týchž evangelistů, kteří vás za křivé svědky označili. Zopakovali jste před
soudem pár Ježíšových slov, což stačilo k jeho odsouzení. Soud nezkoumá, co a jak kdo svými slovy myslel. Každý
to myslí dobře; přinejmenším sám se sebou. Pro soud je podstatné to, co lze ověřit z několika nezávislých zdrojů a
zaprotokolovat.
Nepíši vám však proto, abych vás bránil. Důvodem je spíše skutečnost, že jsem si s překvapením uvědomil,
že jsem jedním z vás. Také já jsem – samotným Bohem – povolán k tomu, abych před světem svědčil o Kristu.
Svůj úkol plním podobně jako vy. Těm, kdo chtějí naslouchat, opakuji Ježíšova slova. Stejně jako vy jim
nerozumím, nechápu, co jimi chtěl říci, co ve skutečnosti znamenají. Zaměřuji se na slova, domnívám se, že čím
bude mé svědectví preciznější, tím bude pravdivější. A mé svědectví je nedokonalé a nepřitažlivé. Svět mu
nerozumí o nic více než já. Co je horší, na základě tohoto mého falešného svědectví Krista a jeho učení znovu
odsuzuje a odmítá.
Možná znám Ježíšova slova, příliš málo však znám jeho samého. Znám slova, neznám však Slovo vtělené
do skutečnosti našeho světa. To nejsem schopen postihnout svým sluchem ani zrakem. Nestačí, když budu
donekonečna papouškovat, co jsem kde od Krista a jeho učedníků zaslechl. Slovu života se naučím jen tehdy, když
budu Krista následovat. Je to tajemství, jež odhalím pouze s jeho pomocí a jeho vedením.
Není to příliš pohodlné a je to náročné na čas. Musím to udělat stejně jako apoštolové; odhodit zavedené
„jistoty“, vydat se na cestu do neznáma, následovat Krista nejen na hostiny farizeů, ale také mezi posedlé
a malomocné. Musím s ním sdílet útrapy cesty i úklady nepřátel. Musím riskovat. A ani pak nemám žádnou jistotu,
že budu úspěšný. Stejně jako vy neporozuměli Ježíšovým slovům ani jeho nejbližší učedníci. Ale jedině pak budu
mít alespoň šanci…
Věřím, že se spolu opět setkáme před soudem. Tentokrát se bude jednat o soud poslední a bude mu
předsedat sám Ježíš. Naše jediná naděje spočívá v tom, že právě on nesoudí jen na základě slov.
Pavel Obluk
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MIKI KUBÍČKOVÁ
Sestra Miki Kubíčková pochází z Rosic u Brna
a od roku 1997 žije v Albánii. Jako mladá ucítila touhu
po misiích a vstoupila do kongregace Panny Marie Pomocnice
(salesiánek). Před odjezdem do Albánie studovala dva roky
misiologii v Římě. O její cestě do misií si můžete přečíst
na stránkách http://www.ascczech.cz nebo si poslechnout
rozhovor na Youtube na kanálu MissioCZ.
Více než 20 let žijete v albánském Skadaru v komunitě
sester Panny Marie Pomocnice. Kolik vás tam je a co tam
děláte?
Přišla jsem v roce 1997, takže už je to 21 let, a celou dobu jsem
ve Skadaru, už jsem tu takový stálý inventář, ale od začátku
dělám různé věci. Ze začátku jsme neměli budovu, ve které
jsme teď, bydleli jsme v podnájmu, v malém domku jedné naší bývalé žačky. (Šlo o starší paní, naší žačkou byla
ještě před komunismem). V tu dobu se stavěla naše budova a využívala jsem čas k tomu, abych se učila albánsky
a dodělávala si nějaké zkoušky na místní univerzitě. U nás v Čechách jsem předtím studovala dva roky
elektrotechniky na VŠ a tady jsem si dodělávala fyziku. Nějaké zkoušky mi uznali.
Potom jsme se přestěhovali sem, do naší velké budovy, kterou nechal postavit náš generalát (pozn. generalát je
celosvětové vedení kongregace). Máme tady mateřskou školu, základní školu, gymnázium, internát pro holky
a vedeme profesionální kurzy. Ze začátku jsem pracovala v profesionálních kurzech a v roce 2010 jsem přešla
na základku a měla ji na starosti. Od roku 2012 vedu gymnázium a od září 2018 také naši komunitu.
Co jsou profesionální kurzy?
To je trošku italský styl. Nedá se tomu říct učňák, protože učňák je minimálně na dva roky, ale profesionální kurzy
jsou na kratší dobu (7 měsíců, rok nebo rok a půl) a jde o to, aby se člověk připravil na nějaké zaměstnání.
Například aby se z něj stal kuchař. Je to takový rekvalifikační kurz a jdou na něj děcka buď hned po základce, nebo
starší děcka, kterým se nepodařilo vystudovat střední školu,
ale potřebují mít kvalifikaci pro nějakou práci. Když jsme
začínaly, tak jsme tu měly kuchařské kurzy, kurzy šití a cizí
jazyky, protože Albánci jsou velmi šikovní na cizí jazyky a mají
velkou touhy se cizí jazyky naučit, aby se dostali do ciziny. Učily
jsme angličtinu, italštinu a němčinu. Postupně jsme zjistily,
že kurzy jazyků už moc netáhnou, protože se jazyky začaly
studovat na univerzitě a po univerzitě bylo lehčí získat práci než
po našich kurzech. Stejně tak zájemkyň o kurzy šití ubývalo,
protože švadlen, které se šitím samy uživí, tak moc potřeba není
a do fabrik žádné takové vyučení není třeba.
Nakonec nám zůstaly jen kuchařské kurzy, ty jsou ale velmi
žádané. Otvíraly jsme je s touhou nabídnout něco holkám, protože
v Albánii holka moc neznamená. Chtěly jsme, aby holky mohly
mít nějakou profesi, proto jsme otevřely kurzy pro švadleny
a kuchařky. Myslely jsme si, že je děvčata zaplní. Brzy jsme
pochopily, že jsme se spletly. Kuchařina je tady typicky mužská
záležitost - alespoň v zaměstnání. Od té chvíle máme plné kluků,
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ale to nevadí. O kurzy je pořád velký zájem. Je tu spousta restaurací a naši absolventi hned nacházejí práci.
Dokonce, když je třeba inzerát, že někdo hledá kuchaře, na inzerátu se píše, že naši absolventi jsou vítáni.
Jak velkou si máme představit vaši školu?
V mateřské školce jsou tři oddělení, celkem asi 75 dětí. Na základce máme v každém ročníku jednu třídu
a v prvním a sedmém ročníku máme dvě třídy, celkem asi 300 dětí. Střední školu studuje – ve třech ročnících
po třech třídách - asi 250 mladých lidí. V profesionálních kurzech se učí dvě skupiny kuchařů po 15 lidech (více
jich být nesmí, aby se mohli prakticky procvičovat) a o sobotách máme kurzy pro šéfkuchaře, dalších zhruba
15 lidí. Celkem asi 700 dětí a mladých.

Kolik máte zaměstnanců a jaká je role vás, sester?
Sester je nás pět - jedna je z Mexika, jedna z Peru a dvě Albánky, mladé holky. Zaměstnanců máme asi 70.
Já jsem ředitelka gymplu a komunity. Sestra z Mexika zodpovídá za základku a dělá ekonomku komunity, sestra
z Peru je zodpovědná za mateřskou školu. Jedna z Albánek je pomocnou rukou na základce, učí albánštinu,
ale do budoucna by měla školu vést. Druhá se nedávno vrátila ze studií v Itálii a vyučuje na gymnáziu filozofii
a etiku a postupně se zaučuje, aby mohla gymnázium převzít. Také se stará o děvčata na internátu.
Jak se vaše škola odlišuje od ostatních škol?
Úroveň státních albánských škol není příliš vysoká. Školy na horách a ve vesnicích jsou ve velmi žalostném stavu.
Mnohdy jsou tam učitelé, kteří nejsou po profesní stránce připraveni. Často jeden učitel učí všechno, běžné jsou
jednotřídky. Ale i školy ve městech bývají na dost slabé úrovni. Kromě státních škol jsou tu školy privátní –
výdělečné i křesťanské. Ve Skadaru jsou kromě nás i jezuité, kteří mají také gymnázium. Jejich školu navštěvují
většinou studenti z rodin na lepší sociální úrovni, svým způsobem elita, obyčejně velmi schopní žáci. Na naší škole
je hodně dětí z vesnic a z hor. Proto také máme internát pro ta děvčata z hor, která by nemohla denně dojíždět. Naší
snahou je těmto dětem ze slabších sociálních vrstev nabídnout možnost, aby se mohly připravit na život. Když
k nám přijdou, řada z nich o některých předmětech ještě neslyšela a my se je první měsíce snažíme dostat do stavu,
aby mohly studovat, snažíme se je vypiplat vlastně z ničeho. Většina privátních škol se snaží ukázat, jak má
výborné studenty. My se snažíme, aby se naši studenti co nejvíce posunuli, zlepšili.
Takové naše typické, saleziánské, je vytváření rodinné atmosféry. Se všemi dětmi se známe, jsme s nimi na hřišti,
když je velká přestávka - vyučování je v Albánii jen dopoledne, velká přestávka trvá půl hodiny – tak chodíme
všichni ven a hraje se volejbal nebo něco takového. Snažíme se být i v těchto chvílích neformálně s nimi,
aby potom ve vyučování byla atmosféra přátelství a nešlo jen o vztah mezi učiteli a žáky. Aby byl učitel žáky
přijímaný jako ten, kdo se je snaží zapojit do života, a na jako ten, kdo je hlídá nebo je chce usvědčit z toho,
co neznají.
Jak pět sester ovlivní školu, ve které pracuje dalších 70 učitelů? Proč k vám přicházejí učitelé? Jsou osloveni
vaším saleziánským duchem?
Školu už máme skoro 20 let a je pravda, že učitelé k nám nepřicházejí kvůli myšlence, ale proto, že hledají práci.
V Albánii je veliká nezaměstnanost, a když chcete práci, musíte dát úplatek. Ve státní škole musí učitel nabídnout
úplatek alespoň 7 000 eur. Proto k nám často přicházejí s nadějí, že na ně někdy přijde řada. Když začínají,
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potkávají se se saleziánským stylem. Saleziánská výchova stojí na třech pilířích – rozum, laskavost, důvěra. A když
k nám učitelé přicházejí, říkají: „To možná někde funguje, ale u nás ne, protože my jsme zvyklí na diktaturu a buď
se jde lidem po prstech, nebo nefungují. S dobrotou nepořídíme.“ Snažíme se dávat najevo, že je to jinak. Ale ne že
to vysvětlujeme, spíš nás pořád mohou vidět mezi dětmi... Ono se řekne, že jsem ředitelka, ale jsem stále mezi
dětmi. Všechny znám a ony znají mne. Ráno jsme všechny sestry na dvoře, a když děcka přicházejí, tak se s nimi
zdravíme a povídáme si, jsme stále mezi nimi. Před dvěma lety jsme měli setkání učitelů všech albánských
salesiánských škol a jeden z našich učitelů, který před několika lety tvrdil, že v Albánii saleziánský styl nemůže
fungovat, řekl, že pochopil, že to je úžasně účinný výchovný systém, ve kterém bez použití síly vyrůstají děcka
ve zralé lidi. Když jsem to slyšela z jeho úst, byla jsem z toho celkem vedle a říkala jsem si: „Vidíš, to jsme se Ti
snažili před několika roky říct, a nevěřil jsi tomu. A teď jsi to zažil a už je to něco, čemu věříš a o co Ti taky jde,
abys to dělal i Ty.“ To mi udělalo velkou radost. Samozřejmě, všechno může být vždycky lepší, ale mám pocit,
že celé naše prostředí (nejen učitelé, ale i všichni ostatní zaměstnanci) dýchá a jedná tímto duchem. Takže nejsme
jen mezi dětmi, ale i mezi učiteli, snažíme se i pro ně dělat různé akce, aby se cítili jako doma, aby cítili náš zájem.
A vidíme, že se lidé mění a mění se k našemu stylu. Většina našich učitelů k nám přišla jako mladí lidé a jsou ještě
tvární, takže mám pocit, že se nám to daří
ovlivňovat, i když je nás málo.
Dají se výsledky vaší práce za těch 20
let nějak vyčíslit?
Vyčíslení naší práce necháme na Pánu
Bohu. Když vidíme, že naše děcka mají
úspěch v profesionálním životě, někteří
jsou v cizině a vystudovali tam
univerzitu, ať už v Itálii, Kanadě nebo
Norsku, tak z toho máme radost. Ještě
větší radost jsem měla, když jsem četla
komentář jedné naší bývalé žačky u fotek
z přijímacích
zkoušek
na našem
Facebooku. Napsala tam: „Vzpomínám
na ten den, kdy jsme dělali přijímací
zkoušky i my. To byl začátek změny
mého života.“ Já si ji dobře pamatuji.
Přijela z hor a neuměla vůbec nic. Ale
byla strašně houževnatá a právě tou právě
houževnatostí se během gymplu vytáhla,
zvládla skvěle maturitu a potom se
dostala na univerzitu do Itálie, již úspěšně
vystudovala. Jsou i jiné úspěchy – vidíme
naše žáky tady v práci, v nemocnicích
jako zdravotníky, jinde jako inženýry a je
vidět, že jsou připravení, a to nejen po
pracovní stránce – nemalou radost nám
působí jejich hezké rodiny. Někteří z nich
se u nás potkali a začali spolu chodit…
Jste jedinou komunitou sester v Albánii?
Jsme tady v Albánii tři komunity. Ve Skadaru to začalo, ale pak vznikla další v hlavním městě Tiraně a v Tale, což
je vesnice blízko pobřeží. Pouze ve Skadaru provozujeme velkou školu. V Tiraně máme mateřskou školku, velkou
oratoř a doučování po škole. Zatímco v Tale je mateřská školka a profesionální kurzy. Učíme tam kuchaře – stejně
jako ve Skadaru.
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Když jste tam v roce 1997 přišla, asi to bylo hodně odlišné. Jak se za těch 20 let Albánie změnila?
Změnila se strašně moc. Když jsem přijela v devadesátém sedmém, tak tady byla policie v neprůstřelných vestách a
zakuklená. Vypadalo to, že začne občanská válka a všichni měli doma kalašnikovy (samopaly). Běžně se tu střílelo
a bylo to trochu jako na Divokém Západě. Ještě v roce 1998 se lidé báli po setmění vycházet z domu, projíždět sám
v autě přes hory se považovalo za velmi nebezpečné. Ze Skadaru do Tirany se jezdilo tři až čtyři hodiny a přitom je
to 100 km. Cesta totiž byla tak rozbitá, že se dalo jet tak 20 – 30 km/h. A často docházelo k zácpám, protože se přes
silnici vracely krávy nebo ovce z pastvy.
Dneska se už nic takového neděje. Do Tirany se jede za hodinu a půl, místy se jedná o úplnou dálnici, a kde není,
tak je rychlá a dobře udělaná silnice. Hory jsou pořád nepříliš sjízdné, ale vnímáme snahu o nápravu, často
s pomocí cizinců. Také se změnila situace v obchodech, dnes si lidé v Albánii mohou koupit naprosto všechno,
stačí mít jenom peníze, což je ale trochu problém. Základní věci stojí zhruba stejně jako v Česku, ale průměrná
mzda v Albánii je pětkrát nižší než v Česku. A navíc je tady strašná nezaměstnanost. Část našich učitelů patří
k jediným vydělávajícím lidem v rodinách. V některých rodinách nevydělává nikdo, zvláště na horách. Tam peníze
svým způsobem ani moc nepotřebují, protože mají vlastní hospodářství. Ale když se chtějí dostat do města a něco
koupit, bez peněz to není možné... A to bude jeden z důvodů, že tady kvetou hlavně dva nešvary. Jedním je velká
korupce. Právě proto, že těch peněz má každý tak málo, jakmile se ocitne v pozici, kdy má pocit, že od někoho
může něco vyzískat, tak to prostě dělá. Druhým velkým nešvarem dnešní doby je marihuana. Na horách se jí velmi
dobře daří a obyvatelé hor, kteří se nemají čím živit, ji pěstují. Těžko jim člověk může vykládat, že je to nemorální,
když nemají co do pusy. Takže se jim snažíme z ekonomického hlediska vysvětlit, že na tom nemají jak vydělat.
Oni si ji piplají, zalívají v noci, pěstují někde daleko, aby je nikdo neviděl a až je to tak velké, aby to mohli sklidit,
přijede slavnostně policie, úrodu pokosí, nespálí, ale odveze, nikdo neví kam, a lidi dostane do vězení. Nakonec
z toho nic nemají než práci a někdo jiný ji zneužije. Takže aspoň takto se jim celou věc snažíme vysvětlovat.
Ve svých rozhovorech také zmiňujete komplikované postavení žen v Albánii.
Jsou stále rodiny, ve kterých se děvčat neptají, koho si chtějí vzít, jednoduše se jim někdo přidělí a toho si dívka
vezme. Jsou jiné rodiny, kde se sice dívky ptají, ale partnera dohodnou rodiče. Vedle toho existují rodiny, kde se
dívka vzpříčí a řekne, že vybraného člověka nechce. Možným scénářem je také model známý u nás i ve světě –
mladí lidé se najdou sami. Všechny způsoby jsou dnes v Albánii možné. Co se týká práce, tak jsou rodiny, kde žena
nevyjde z domu. Když je rodičovská schůzka děvčat z internátu a táta není doma, tak nepřijde nikdo, protože žena
nemá povolení, aby jela do města a zeptala se na svoji dceru. A je třeba zajímavé, že některé holky na gymnáziu
jsou už zasnoubené, tudíž se už o ně stará jejich snoubenec, a tak na „rodičák“ přijde on. A když slečna nestuduje,
jak má, snoubenec jí nevybíravě vynadá. Přitom většina těch kluků žádnou školu nikdy neudělala, roli plísnitelů
zastávají však (bohužel) velmi dobře. Hned začnou ty holky vychovávat, co mají a jak mají …
Albánie měla být v dobách socialismu první ateistickou zemí na světě. Jak se s tímto útlakem Albánci
srovnali? Jak navazovali na svoje staré tradice
Za komunismu zachovávali třeba modlitbu v rodinách. Každý
den se v rodinách modlili růženec. Je tady také svátek Panny
Marie moučné. To vzniklo tak, že neměli dovolený žádný
obrázek svatých, a když se chtěli před nějakým obrázkem modlit
(a Pannu Marii mají velmi v lásce), tak na stůl rozsypali mouku
a do ní udělali obrys Panny Marie a když se přiblížil k domu
někdo cizí, tak mouku rozdělali a tvářili se, že dělají chleba.
Byli zvyklí se modlit, tajní kněží chodili tajně křtít. Zůstaly tady
naše dvě albánské sestry, italské musely odjet. Jedna sestra byla
na nucených pracích. O druhé komunisti nevěděli, stala se
dětskou lékařkou a v nemocnici křtila všechny děti. Tímto
způsobem se v ilegální situaci snažila žít náboženský život.
A v rodinách se předávala víra, i když už občas začala zavánět
pověrami, protože tu neměli možnost nějakého solidního
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vzdělávání. Ale je tu jedna zajímavá věc. Albánci mají
písničky, ve kterých vykládají celé příběhy z Bible nebo
křesťanskou nauku. Jde o takové jakoby povídání
s muzikou a to se učily i nové generace, když
naslouchaly babičkám a dědečkům. Po komunismu
jednoduše lidé na víru předků navázali.
Kolik je v Albánii asi křesťanů?
Celkově je v Albánii zhruba 70 % muslimů, 20%
katolíků a 10 % pravoslavných. Pravoslavní žijí většinou
na jihu. Katolíci jsou rozesetí všude, ale největší
procento žije tady ve Skadaru. Ale pořád jich tu není víc
než muslimů.
Jezdíte každý rok do Čech. Jaký je rozdíl mezi
Albánií a naší zemí?
Velikým problémem Albánie je nedůvěra ve státní
instituce. Existují tu úřady, nemocnice, policie, soudy.
Ale je tu velká korupce, a tak nikdo ničemu nevěří. Lidé
nevěří soudcům, že spravedlivě něco rozhodnou, protože
všechno rozhodují peníze. A to si myslím, v Česku,
alespoň jak já to vidím, není. Na druhou stranu v Česku
jsme takoví anonymní, každý si žije tak trochu ve svém
světě a o druhé se moc nezajímá. Zatímco tady ta
anonymita není. Někdy to až není příjemné, protože
všichni vědí o všech. Na druhou stranu vzniká taková
velká rodina. Všichni se známe a taky si pomůžeme.
Když se pokazí auto a nejede, tak se těžko stane, že by
kolem projížděla auta a nikdo nezastavil a nepomohl.
V tomto smyslu je to tady takové přirozenější a lidštější.
Jedna z rubrik našeho časopisu se jmenuje Světec
mého srdce a teď, když píšeme o misiích, věnujeme se
vždy světci, který s konkrétní zemí nebo misií souvisí.
Mají Albánci oblíbeného světce, myslím tedy někoho
jiného, než je Matka Tereza? Máte Vy svůj vzor?
Mně se těch světců líbí víc. Samozřejmě Don Bosco. 
Taky se mi strašně líbí svatý Augustin. Taky Cyril a
Metoděj – my je považujeme za naše, ale oni vůbec
nebyli naši a taky by se mi líbilo, kdyby mě Albánci
považovali za jejich. A mám pocit, že mě za jejich
považují. Matka Tereza je velmi uctívaná, ale je tu jeden
světec, který není jejich, přesto patří k velmi uctívaným,
a to je svatý Antonín. V Albánii mají jedno poutní místo,
na které chodí muslimové i katolíci a tvrdí, že tam svatý
Antonín jednou přespal. Je to město Laç a mají tam
kámen, který měl použít jako polštář. Lidé místo hodně
navštěvují a 13. června, kdy je svatého Antonína
(a 13 úterků předtím) tam chodí na pouť a postí se. Svatý
Antonín je tu velice ctěný.

DCERY PANNY MARIE
POMOCNICE
(latinsky Congregatio Filiarum Mariae
Auxiliatricis, zkr. FMA) je řeholní společenství
založené sv. Janem Boskem a sv. Marií
Dominikou
Mazzarello.
Sestry
z této
kongregace se nazývají zkráceně salesiánky.
Salesiánky se zaměřují na výchovu
dívek v duchu tzv. preventivního systému Jana
Boska. Tak označil Don Bosco výchovný styl,
který zanechal salesiánské rodině, aby jej
uplatňovala při výchově jí svěřené mládeže.
Pro preventivní systém je charakteristické:
 založení na křesťanských hodnotách
 pozitivní
nasměrování
fyzických,
duševních a duchovních sil člověka,
aby vyrostl v harmonickou, všestranně
rozvinutou
osobnost
odpovědnou
za vlastní život, schopnou zralých
mezilidských
vztahů,
otevřenou
pro duchovní hodnoty
 osobní vztah s Kristem
 vychovatel vychovává tím, co je, nikoliv
tím, co říká. Jeho prvním úkolem je tedy
sebevýchova.
 spolupráce vychovatele a vychovávaného
Tři základní pilíře preventivního systému
jsou rozum, laskavost a náboženství.
V Česku působí šest komunit sester
salesiánek – v Hradci Králové, Ostravě, Plzni
a 2 komunity v Praze.
Poslání sester salesiánek směřuje
k mladým dívkám a ženám, především k těm,
které z různých důvodů mají menší možnosti
úspěchu, jsou ve společnosti snáze vystaveny
nebezpečí a potřebují tedy více pozornosti.
Výchovou ve stylu preventivního systému se
snaží vést dívky k tomu, aby přijaly
zodpovědnost za vlastní život, byly schopné
kritického úsudku, svobodného rozhodování a
služby druhým. Cílem je vychovat poctivé
občany a dobré křesťany, kteří podle svých
možností přispívají k rozvoji společnosti a
prostředí, v němž žijí.
www.fma.cz
Anička Rozsívalová
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Gymnázium Maria Skadar
https://www.facebook.com/shkolla.Maria/
účet 576696813/0300
variabilní symbol 1111
zpráva pro příjemce: Miki

V jednom rozhovoru jste řekla, že modlitba
za misie může být dobrá výmluva, protože nic
konkrétního neuděláme. Kdyby vám chtěl někdo
konkrétně pomoci, jak to může udělat?

To, co nejvíce potřebujeme, jsou peníze. Na naši
školu nám nikdo nic nedá a provoz školy bychom
měly zvládnout ze školného. Ale máme hodně dětí z hor a z vesnic a školné by vzhledem k jejich výdělku bylo
strašně vysoké. Takže se snažíme, aby školné bylo co nejnižší. Navíc dívky, které přijíždějí z hor, bydlí na
internátu a musí mít alespoň teplou vodu a co jíst. Školné na jeden rok činí 600 euro, s internátem to je už 1 200
euro. Pro místní lidi z hor je nemyslitelné, aby takové peníze sehnali. Zároveň v žádném případě nechceme někomu
říct, ty u nás studovat nemůžeš, protože na to nemáš peníze. I tímto způsobem se snažíme dát najevo, že o životě
nerozhodují jenom peníze. Při té zmiňované velké korupci totiž lidem často připadá, že kdo má peníze, může
všechno. Proto se snažíme říct: co můžete dát, to dejte, ostatním se netrapte. Máme tady třeba tři děti z rodiny, kde
tátu zabili - od nich si bereme vždycky jenom melouny.  Těmi nám platí. Cokoliv dostaneme, je obrovská pomoc,
i kdyby to mělo být dvacet korun, je to dobré a jsme za to vděčné.
Teď jsem se domluvila s našimi sestrami v Praze, že je možné posílat peníze k nim na účet s variabilním symbolem
1111 a do zprávy pro příjemce napsat: Miki.
za rozhovor děkuje Tomáš Havlíček
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CESTY ZA VÍROU I POZNÁNÍM
Největší svátky liturgického kalendáře – Velikonoce – jsou každoročně ve znamení zvýšeného cestování
a předznamenávají i začátek nové turistické sezóny. Naše krásná země nabízí v každém kraji či okrese mnoho
zajímavých míst, která stojí za zhlédnutí.
Všem, kteří rádi cestují a zajímají se o historii, lze doporučit návštěvu velmi zajímavých a pozoruhodných
míst, které spojuje posvátná cesta VIA SACRA, po níž lze doslova cestovat časem a nasávat historii. V provozu je
už více než 12 let. Zde, v srdci Evropy – v Horní Lužici (Ober Lausitz), Dolním Slezsku a Severních Čechách – se
v minulosti křížily velké obchodní stezky nejen mezi východem a západem, ale i severem a jihem.
Při putování po Via Sacra tak ožívá tisíciletá historie středoevropské kultury a zbožnosti, kterou můžeme
osobně zpětně prožít a pochopit. Sakrální architektura a umění, legendy, události a osobnosti evropského významu
svědčí o odvěkém soužití lidí na obou březích řeky Nisy.
Celkem 19 zastávek zve k poklidnému rozjímání, protože tvoří unikátní jednotu sakrálního bohatství, a to
přesto, že v roce 1945 byly mnohé těžce poškozeny při přechodu válečné fronty a zdejší obyvatelstvo bylo vyhnáno
ze svých domovů. Najdeme zde působivé chrámy a kláštery, které dodnes slouží svému původnímu účelu, kaple i
další duchovní místa uvedou poutníky do světa zbožnosti a víry.
Pokud se vymaníme z koloběhu starostí a shonu všedního dne a vydáme se na cestu, kde je čas
bezvýznamnou veličinou, tak se setkáme s novými dojmy a nalezneme – pokud budeme chtít – vnitřní klid a mír, a
to bez ohledu na to, zda jsme či nejsme křesťané.
Via Sacra je příslibem tichých dobrodružství, úžasných objevů, citových zážitků a laskavého zamyšlení.
Kdo je toho schopen, může na posvátné cestě i v jejím okolí vnímat duchovno a posvátnost - často nevyčíslitelné
hodnoty – jako by nasával duši tohoto (mnoha generacemi „promodleného“) kulturního regionu. Můžete např.
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objevit naprosté unikáty, jako jsou slavná pozdně středověká žitavská postní plátna, vnitřně procítit ducha tolerance
– např. v chrámu sv. Petra v Budyšíně, využívaného od dob reformace společně římskokatolickou a evangelickoluteránskou církevní obcí, nebo dojít smíření v poutním chrámu navštívení Panny Marie v Hejnicích,
připomínajícím zázračné uzdravení.
Via Sacra zahrnuje:




















Velké žitavské postní plátno
Skanzen – hrad a klášter Ojivín
Evangelickou jednotu bratrskou Ochranovskou
Kostel Dorfkirche Cunewalde
Chrám sv. Petra v Budyšíně s klenotnicí
Opatství cisterciaček St. Marienstern , Panschwitz - Kuckau (kamenecké oltáře)
Svatou hrobku, křížovou cestu a evangelický kostel sv. Petra a Pavla ve Zhořelci
Opatství cisterciaček – nadační klášter St. Marienthal
Kostel míru Ducha svatého v obci Jawor
Křešovské opatství Křešov, Cisterciácký klášterní komplex
Kostel Wang v obci Karpacz , Stavkirke Wang/Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang
Posádkový kostel Svatého kříže Jelenia Góra /Hirschberg
Chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích
Johanitskou komendu sv. Zdislavy v Českém Dubu
Kapli sv. Anny Mnichovo Hradiště
Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí – Baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Barokní kostel Nalezení sv. Kříže v Liberci z roku 1756 s Mariánským morovým sloupem
z dílny Matyáše Bernarda Brauna na zahradě
Židovský hřbitov s památníkem obětí holokaustu v Liberci
Místo, kde byl v sedmdesátých letech komunisty zbourán evangelický kostel
od architekta Gustava Sacherse v Liberci
Navštívit všech devatenáct míst
znamená ujet více než 600 km, a proto lze
tuto pouť absolvovat pouze po etapách – kde
cestu začnete, závisí pouze na vás. Ale ať
začnete kdekoliv, nebudete zklamáni, pokud
si uděláte dostatek času. Na pouti naleznete
mnoho levných ubytovacích zařízení (poutní
domy), ale i penzionů, hotelů, restaurací
a kvalitních služeb. A nemusíte navštívit
všechny najednou, pouť si můžete rozdělit na
několik etap.
Na závěr nezbývá nic jiného, než
všem poutníkům popřát šťastnou cestu, pěkné
počasí a Boží ochranu.
Pavel Hýbl

www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/poutni-stezka-via-sacra.aspx
www.oberlausitz.com/kultur/via-sacra
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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).
Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111.
10. 4. 2019 – v rámci programu Sedmikrásek (9.30 – 11.30) – vítání jara, vynášení Moreny
17. 4. 2019 – v rámci programu Sedmikrásek (9.30 – 11.30) – společné tvoření jidášků
18. 4. 2019 – Zelený čtvrtek pro děti 9.00 – 14.00 na farním středisku. I s malým zeleným obědem.
Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté včetně přinášení obětních
darů. Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů. Kontakt:
Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.
Mše svatá pro rodiče s dětmi – jednou do měsíce v kapli na farním středisku
v dubnu v pondělí 8. 4. v 10.00 s o. Michalem.

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ






Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 v prodejně knih
na farním středisku. Srdečně zveme. Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111.
Adorace pro maminky – v dubnu nebude
Modlitby matek v Šumperku – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek doma.
Pavla Čermáková: 734 265 356.
Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608 883 111.
Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním
středisku.

„GARÁŽ“ – JARO 2019
Je tady jaro a s ním souvisí manipulace se šatstvem v našich skříních. Vyměňujeme „zimní“ za „letní“, a přitom
často objevujeme kousky, které ani nevíme, že v šatníku máme – protože jsme tyto už třeba několik let neměli
na sobě. Nebo zjistíme, že se nám některé oblečení během času, kdy jsme ho nenosili, jaksi „nafouklo“ a vlezeme
se do něho dvakrát, nebo naopak srazilo (jak jinak, než) častým praním… Prostě, objevíme kousky, které byť by
někomu ještě slušely a mohly posloužit – pro mě osobně už se absolutně nehodí.
 Právě pro toto oblečení nabízíme ještě příležitost, aby někoho potěšilo,
než skončí v nejbližším kontejneru na šatstvo!! 
Takže, při „provětrávání“ vašich šatníků vyberte PÁR kousků, které by mohly ještě někomu udělat radost – vyperte
je, vyžehlete, udělejte je atraktivními i pro druhé a nabalte do tašky. (Vyžadují-li pověšení, prosíme, i s ramínkem.)
Potom Vás zveme ve středu 3.4.2019 do Sedmikrásku na Farní středisko v Šumperku. Tady od 9,30hod začne
naše výměnná akce „Garáž“ – jaro 2019. Tato akce potrvá po celý duben, oblečení bude k dispozici k prohlédnutí a
popř. následnému odběru vždy ve středu v době dopoledního programu Sedmikrásek a odpoledne 15.00 – 16.00.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH
Duchovní obnova pro ženy „Radost být ženou“ s Mgr. Františkou Böhmovou
11. 5. 2019 od 9.30 do 16.00 na farním středisku.
ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY





Příměstský tábor pro rodiče s dětmi (předškolní a nižší školní věk) Putování lesem loukou, za vodou
a za studánkou od 1. do 3. července (doprovod rodičů je nutný, jedná se o celodenní putování přírodou
s organizovaným programem přizpůsobeným věku dětí).
Příměstský tábor pro mladší děti (5 – 9 let) Dotkni se Duhy od 15. do 19. července 2019.
Příměstský tábor pro starší děti (8 – 15 let) Záchrana Noemovy archy od 26. do 30. srpna 2019.
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KLUBÍK NEPOSEDA
Od září 2019 chceme dětem od 3 do 6 let nabídnout ucelený program Klubík NEPOSEDA. Tento program bude
probíhat každý den od pondělí do pátku v čase od 7 do 14:30 hod a bude klást důraz na
 křesťanské a etické principy
 vztah k přírodě, ekologii
 pobyt venku (na zahradě, v přírodě, na výletech apod.)
 učení formou hry
 důležitost pohybu
 individuální přístup
 podporu samostatnosti
 kreativitu, tvořivost
 propojení s tradičními křesťanskými svátky a lidovými obyčeji
Strava vlastní z domu (nebo dovážená), společné stolování. Pitný režim zajištěn. Cena 2 500 Kč / dítě / měsíc.
U předškoláků je nutné zapsat dítě do školky a oznámit domácí vzdělávání (dle nového škol. zákona).
Provázet děti bude Mgr. Pavla Čermáková – maminka tří dětí, vystudovaná speciální pedagožka a učitelka 1. stupně.
Kontakt: pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356
Více o programech Centra pro rodinu na plakátech, na vývěsce nebo na www.sumperk.dcpr.cz
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TŘEBA TO PŘIJDE!
A co? Přece maškarní průvod v Sobotíně!
V loňském roce jsem se s vámi podělila o zážitky z karnevalu na faře
v Sobotíně a o mé touze, aby se uskutečnil maškarní průvod. Protože ohlasy zněly,
že sál na faře je malý, sebrala jsem odvahu a při „náhodném“ setkání jsem se
zeptala paní starostky, co by tomu řekla, kdyby byl karneval 2019 ve spolupráci
s obcí a školou a uskutečnil se ve školní tělocvičně. Neměla nic proti tomu, a když
jsem se jí nesměle zmínila, že bych ráda maškarní průvod, ale že nemám žádné
zkušenosti, odpověděla, že je pro každou špatnost. A bylo domluveno!
Po několika schůzkách zúčastněných, kdy o. Milan k programu přidal ještě
zabijačkové hody, jsme 2. března na faře očekávali účastníky průvodu a také
farníky, aby karneval zahájili zabíjačkovým obědem. Jak je u nás zvykem,
sobotínští farníci přišli téměř všichni, dorazilo i pár masek. Pochoutky byly
výborné. Zanedlouho přijeli vozkové s párem koní zapřažených do vozu a průvod mohl za veselého vyhrávání
vyrazit ke škole. Škoda jen, že jsme nemohli použít vozembouch, protože y se koně plašili. A tak se ke škole ubíral
vodník, tanečnice, která dorazila snad až odněkud z Tichomoří, smrtka, čert
s čertíkem, baba Jaga, Křemílek a Vochomůrka, řeholní sestra, skupina
zpěváků v roztodivných parukách, čarodějnice, medvídě, myška, beruška,
hroch, jednorožec a další. I trochu veselí bylo, když byl vytažen do kola nic
netušící pokojný občan či když vodník naléval a uculoval se nad kyselými
obličeji obyvatel domů, kteří si nic netušíce připíjeli... čím? No přece vodou
z horního rybníka. 
Za všeobecného veselí a muziky jsme dorazili do školy, kde čekal
na děti program a pro všechny pohoštění. Dobře bylo.
Dana Ponížilová
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UŽ ZASE POSTNÍ DOBA
Už zase postní doba, proběhlo mi hlavou. Až jsem se zalekla své myšlenky.
Čas, který nám Bůh nabízí... ke ztišení, k modlitbě, k dobrovolné oběti a sebezáporu, a my si dovolujeme
říct „už zase“. Řekněte si zcela upřímně: Přijímáte dobu postní velmi ochotně, nebo spíše se slovy: „Už zase“?
Já vím, nevyslovenými...
Je na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Je na každém z nás, jestli až skončí postní doba, budeme
radostně zpívat Aleluja, nebo si řekneme jenom: Už zase Velikonoce.
Už zase zpívá jaro.

Touhu napodobit jarní dny,

Ještě stromy nekvetou

které nasávají světlo

a některá rána jsou mrazivá.

jeden za druhým!

Už zas si odnášíme

Už zase dostáváme šanci

popel na svém čele

vzdát se noci hříchu

a touhu být Bohu trochu blíž.

a jít za světlem.

Už zas ta postní doba.

Už zase na nás, Pane, čekáš:

Srdce by tak chtělo něčeho se zříci

Vzpomenou si na mě?

a o něco se rozdělit. Jak?

Nenechají čas plynout zbytečně?

Čím vyplnit tento čas?

Stále na nás čekáš.

Mé srdce zachumlané v šedi,

S otevřenou náručí,

připusť si svou velkou touhu po změně!

však ruce přibité.
Renata Rusnáková

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA BRANAMI ŠUMPERKA
Na Velký pátek zveme na křížovou cestu za brány
Šumperka.
Odjezd vlakem v 11.13 ze Šumperka do Bludova.
Odtud půjdeme přes bludovskou stráň a Bludoveček
k červenému kříži pod Chocholíkem. Délka křížové cesty
cca 7 km, návrat do Šumperka kolem 14:30.
Tomáš Havlíček
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ANTONÍN Z PADOVY
*15. srpna 1195 Lisabon, Portugalsko
† 13. června 1231 Padova, Itálie

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Antonín z Padovy (Antonín Paduánský) byl portugalský
františkánský mnich, teolog a vynikající kazatel. Jde o jednoho
z nejproslulejších svatých, který je uctíván po celém světě. Učil, že pokora,
chudoba, trpělivost a poslušnost jsou jazyky Ducha sv., kterými svědčíme
o Kristu. Vždy kladl důraz na potřebu svátosti smíření. Zemřel předčasně
v Arcelle u Padovy ve věku 36 let. Svatořečen byl 30. května 1232,
jedenáct měsíců po své smrti, což je nejkratší proces svatořečení
v církevních dějinách. V r. 1946 byl prohlášen učitelem církve.
Je patronem za znovunalezení ztracených věcí; za dobrou volbu životního
partnera, patronem snoubenců, manželů a rodin, chudých, seniorů,
cestujících, horníků, lodníků, pošťáků a pekařů; za šťastný porod, proti
neplodnosti; františkánů a mnoho dalších. V ikonografii bývá Antonín
zobrazován ve františkánském řeholním oděvu, s malým Ježíškem
v náručí, někdy s knihou, chlebem, křížem nebo lilií, případně jak káže
rybám anebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Církev si jeho
svátek připomíná 13. června.
Narodil se v hlavním městě Portugalska Lisabonu a křestním jménem se původně jmenoval Ferdinand
(port. Fernando, Fernandéz). Otec Martin Bullones i matka Marie Trevera pocházeli ze slavných šlechtických rodů,
matka však spíše než o výchovu budoucího šlechtice dbala o výchovu náboženskou. V patnácti letech vstoupil
Ferdinand v Lisabonu do řádu augustiniánů, který byl zaměřen převážně na důkladné studium Bible. V tomto oboru
se Ferdinand stal uznávaným odborníkem. V Lisabonu však za ním chodili příbuzní, vyrušovali jej od studia a
možná i odrazovali od započaté cesty, proto po dvou letech požádal o přeložení do kláštera v Coimbře
(200 km severně od Lisabonu), což bylo tehdy vyhlášené kulturní centrum Portugalska, zárodek budoucí
univerzity. V Coimbře strávil osm let studiem Písma svatého, teologie Otců a jiných věd. Díky své neuvěřitelné
paměti a schopnosti přemýšlet byl vynikajícím studentem. Ve 24 letech byl vysvěcen na kněze a podle všech
známek měl před sebou velkou církevní kariéru.
Dne 16. ledna 1220 zemřelo v Maroku několik františkánských misionářů mučednickou smrtí. Jejich těla
byla převezena do Portugalska a pohřbena za účasti obrovského množství lidí. Pohřbu se účastnil i Antonín. Obřad
na něj hluboce zapůsobil a zatoužil po misijní činnosti v Africe. Vystoupil z řádu augustiniánů a vstoupil
k františkánům v Coimbře. Zde přijal jméno Antonín. Posléze odjel do severní Afriky hlásat evangelium mezi
muslimy. Záhy po příjezdu onemocněl malárií a po několikaměsíčním léčení byl s podlomeným zdravím poslán
zpět do Evropy.
Při návratu byla jeho loď kvůli prudké bouři nucena přistát u pobřeží Sicílie v Messině. Od místních
františkánů se Antonín dozvěděl, že zakladatel František svolává na letnice setkání bratří do Assisi, a s nimi tam
odcestoval. František na něj svým projevem velmi silně zapůsobil a on zatoužil zůstat v Itálii. Požádal o přijetí
do některého italského kláštera, ale z pokory tajil svůj původ i schopnosti. Navíc na něm byla stále patrná přestálá
nemoc a bylo zřejmé, že není schopen vykonávat namáhavou tělesnou práci. Byl proto několikrát odmítnut.
Nakonec přijal pozvání bratra Graciána, aby sloužil jako kněz skupince čtyř řeholníků v poustevně na Monte San
Paolo v Romagni. Tam v tichu apeninských lesů žil Antonín modlitbou a pokáním, oslavoval Boha a plnil skromné
klášterní povinnosti.
V létě 1222 byl Antonín poslán, aby se ve Forli zúčastnil kněžského svěcení františkánů. Při slavnostním
zahájení hostiny byl vyzván k duchovní promluvě, do které se ostatní zdráhali bez přípravy pustit. Antonín sice
zmínil svou nezkušenost a nedokonalost italštiny, avšak z poslušnosti začal kázat. Zprvu nesměle a prostě, záhy
jako dokonalý kazatel – jasně, plynule a s moudrostí, nad níž všichni žasli. Čím déle mluvil, tím byla jeho slova
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vroucnější a posluchači okouzlenější jeho netušenou znalostí Písma a zápalem, s kterým hovořil o hlubokých
tajemstvích víry.
Když se sv. František dozvěděl o duchovních darech bratra Antonína a o překvapení, které vyvolal svým
projevem ve Forli, poslal ho do věhlasné školy ve Vercelli, aby si své znalosti ještě prohloubil a mohl vyučovat
mladší řeholníky. Antonín pak vyučoval teologii v různých klášterech řádu, nejprve v Itálii, později ve Francii.
Ač vynikal učeností, zůstal velmi pokorným. Každý den věnoval také několik hodin duchovním potřebám
obyčejného lidu.
Stále více se věnoval kazatelskému poslání. Díky své výborné paměti a znalosti Písma i výjimečné
výmluvnosti se stal známým a vyhledávaným kazatelem. Dokázal využívat různých obrazů a podobenství, aby své
posluchače hlouběji oslovil. Měl důstojný zjev a velmi silný hlas, takže byl schopen mluvit i k početným skupinám.
Jednou jej údajně poslouchalo až třicet tisíc lidí.
Promlouval nejen v kostelích, ale i na náměstích, na plážích či loukách. V jedné legendě se vypráví,
že v Rimini mu nechtěl naslouchat nikdo a tu ryby vystrčily hlavy z vody, aby slyšely jeho kázání. Všichni
obyvatelé Rimini se po tomto zázraku obrátili. V Padově se stávalo, že si lidé přicházeli zajistit místa v kostele
blízko kazatelny již v noci, jen aby Antonína dobře slyšeli. Nikdo na kázání nechodil nákladně oblečen, protože
bylo známo, že Antonín to nemá rád. Antonín žil velmi chudobně. Při svých promluvách často hovořil o tíži hříchu
i o jeho špatných následcích, ale zároveň poukazoval na Boží milosrdenství, které je větší než všechna zloba
hříšníka. Svatou zpověď vyzdvihoval jako uzdravující a záchranný prostředek. Zároveň zdůrazňoval důležitost
modliteb za kněze.
V letech 1224-27 vystupoval v jižní Francii proti bludům albigenských. V Toulouse mu prý jeden bludař
řekl, že ho může obrátit jen zázrak, jinak že v přítomnost Krista v oltářní svátosti neuvěří. Dohodl se s Antonínem,
že své oslici nedá tři dny žrát.
Pak jí předloží seno s ovsem,
a když oslice pohrdne
krmivem, aby se napřed
poklonila proměněné hostii,
tak uvěří v přítomnost Boží.
Za tři dny vzal Antonín hostii
a kacíř přinesl seno a oves.
Oslice se však od žrádla
odvrátila,
otočila
se
k Nejsvětější
Svátosti
a
sklonila hlavu. Pro své
kazatelské úspěchy si Antonín
vysloužil přezdívku „kladivo
na kacíře“.
Kdykoliv Antonínovi duchovní poslání dovolilo, odcházel do samoty, aby vedl rozjímavý život a od Boha
načerpal energii lásky pro další činnost. Pokud mlčel, tak se modlil. Je o něm psáno, že svůj život žil ve skrytosti a
svoji samotu si nosil sebou. Od aktivní činnosti měl ke kontemplaci vždy velmi blízko, což dokresluje i legenda,
která praví, že jednou svatý Antonín zůstal na noc jako host hraběte Camposampiera. V jednu chvíli se Antonín
pokroužil do mlčení a hostitel překvapeně viděl, jak v náručí chová Jezulátko (takto bývá Antonín nejčastěji
vyobrazen). Podle jiné verze zastihli Antonína spolubratři v mystickém vytržení, jak v náručí drží dítě Ježíše a
rozmlouvá s ním.
V r. 1227 se Antonín vrátil do Itálie a po dobu tří let zastával v řádu různé funkce. V hodnosti provinciála
byl r. 1228 pozván na jednání o problémech řehole u papeže Řehoře IX. Na papežovu výzvu kázal v Římě lidem
shromážděným z různých národů a došlo k zopakování zázraku letnic – všichni jeho kázání rozuměli, jakoby
mluvil jim nejbližší řečí.
Na žádost kardinála Rinalda di Jenne (pozdějšího papeže Alexandra IV.) napsal Antonín sbírku kázání
pro větší svátky svatých. Sloužila jako doplněk k dříve napsaným nedělním kázáním. Velký úspěch měla jeho
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postní kázání. Antonín navštívil Veronu, aby od zastánce císařské strany vymohl propuštění uvězněných stoupenců
lidové papežské strany (guelfů). Při zpáteční cestě kázal v mnoha obcích, ale objevily se zdravotní problémy
způsobené vyčerpáním organismu.
Až v postní době 1228 přichází Antonín poprvé do Padovy, která byla tehdy významným městem plným
řemesel a obchodu, s vlastní univerzitou a armádou, s bohatou místní šlechtou. Antonín se rozhodl kázat zde denně
po celou dobu postní a do úmoru zpovídal. Antonínova série postních kázání znamenala podle historických
pramenů hlubokou náboženskou obrodu a znovunastolení křesťanství v Padově.
Po vyčerpávající misii vážně
nemocný Antonín na jaře 1231 požádal, aby
mu bylo dovoleno věnovat se výhradně
kontemplaci Boha a duchovnímu, spásnému
rozmlouvání s Ježíšem v malém tichém
klášteře v Campo di San Pietro, 20 km
severně od Padovy. Dokonce se ukrýval
v maličkém domečku, který mu zřídili
na ohromném ořešáku, aby tam přebýval
v plném soustředění a spojení s Bohem.
Když cítil, že se blíží smrt, požádal,
aby ho převezli do Padovy. Byl by rád zemřel v klášteře v Padově, ale nakonec jej bratři stačili převézt jen
do hospice při klášteře klarisek v blízké Arcelle. Vyčerpán apoštolskými námahami, avšak šťasten, že všechno
odevzdal svému nejmilejšímu Ježíši, zemřel zpívaje píseň chvály na počest Panny Marie. Nejsvětější Matka Boží
ho dobrotivě přijala a rozevřela před ním nebe v polední záři 13. června 1231. „Vidím svého Pána“ – to byla
poslední Antonínova slova na zemi. Prožil zde necelých 36 let, z nichž 11 roků strávil v řádu Menších bratří.
Ve shodě se svým přáním byl pochován v malém kostele Santa Maria Mater Domini. V r. 1263 město vystavělo
vedle tohoto kostelíka velkolepou baziliku zasvěcenou sv. Antonínovi, do níž jeho ostatky přenesli.
Po Antonínově smrti se událo mnoho zázraků ve spojení s důvěrnými prosbami k němu. Ověřeno bylo
42 zázraků u jeho hrobu. Sv. Bonaventura prohlásil: „Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi.“ Papež Řehoř IX.
Antonína zařadil mezi svaté již po 11 měsících, dne 30. května 1232. Papež Pius XII. jmenoval dne 16. ledna 1946
sv. Antonína církevním učitelem a dal mu titul Doctor evangelicus (učitel evangelia).
Zvláštní Antonínově úctě jsou zasvěceny úterky. Téměř v každém kostele je jeho zobrazení a pokladnička
s nápisem „Chléb sv. Antonína“, připomínající jeho sociální působení.
Antonín z Padovy byl velmi oblíben
na moravském Slovácku i v bývalé německé části jižní
Moravy, a to jak u Moravanů, tak i u Němců.
Už v polovině 17. století vznikala svatoantonínská
bratrstva, která z darů zbožných věřících stavěla
a udržovala jemu zasvěcené kaple (např. v Perné,
v Dolních Kounicích, v Blatnici pod sv. Antonínkem).
Tyto poutní kaple se stavěly na vyvýšených místech,
aby na poutníky působila i krása kraje. V našem okrese
se kaple sv. Antonína nachází ve Vikýřovicích,
v Třemešku u Oskavy, v Bezděkově u Úsova, v Dolní
Libině a Obědném.
Sv. Antonína si běžně spojujeme s hledáním
ztracených předmětů. Ve stopách Kristových byl
mistrem v hledání „ztracených ovcí“ a chceme-li, mohl
by být mocným přímluvcem v hledání ztracené víry.
Anička Rozsívalová
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K zamyšlení
Drazí mladí, nepřišli jsme na svět „vegetovat“, mít se
pohodlně a dělat ze života pohovku, která nás uspává.
Naopak, přišli jsme kvůli něčemu jinému. Abychom zanechali stopu. Je velice smutné projít životem a nezanechat
žádnou stopu. Když ale volíme pohodlí tím, že zaměňujeme štěstí za spotřebu, pak
cena, kterou zaplatíme, je velmi, ale velmi vysoká: ztrácíme svobodu. Ztrácíme
svobodu. Taková je cena. Je mnoho lidí, kteří chtějí, aby mládež nebyla svobodná; je
mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli
svobodní. To ne! Musíme bránit naši svobodu!
(slova papeže Františka na Světovém dni mládeže v Krakově v r. 2016)
Otázka pro mě: Jakou stopu jsem za sebou již zanechal? Jsem s tím spokojený? Dokážu dobře využívat čas,
který mi Bůh zde na zemi dal?

Co proběhlo:
CAMINO – víkend pro mládež na 2. stupni ZŠ
Tohle Camino mě moc bavilo. Nejenže jsem se tam sešla s lidmi, které už znám ale taky jsem se s pár
novými seznámila. Potom jsem si díky jedné hře docela barvitě uvědomila, že každý nemusí být takový, za koho se
vydává, a to v dobrém, a bohužel i ve špatném slova smyslu. A z Camina jsem odjížděla s tou myšlenkou, že nikdy
na nic nejme sami.
Anička Venosová
Pravděpodobně už jste slyšeli o víkendovce pro žáky druhého stupně s názvem Camino. Možná jste
dokonce přemýšleli, jestli své děti na takovou víkendovku neposlat. Pokud jste se je poslat rozhodli, pak asi
zhodnotíte nejlépe ze zážitků, které vám doma vyprávějí a obrázek – ať už kladný nebo záporný – si uděláte sami.
Pokud jste se ale báli a své dítě na Camino neposlali, přináším vám jeden hlavní důvod, proč už to příště udělat.
Těch důvodů existuje samozřejmě celá hromada. Nevšední zážitky (naposledy třeba v podobě bohaté hostiny
na přivítanou pro inkvizitora a následné upálení odsouzené čarodějnice), inovativní přístup k modlitbám
(inscenovaná křížová cesta nebo rozebraný Otčenáš), strategické, bláznivé i oddechové hry, mše se zapojením
každého podle jeho dovedností nebo tradiční večerní pohádky.
To všechno bychom ale mohli směle na naše účastníky vychrlit a házet přitom hrách na stěnu, kdyby
pod tím vším, jako základní stavební deska, nestálo přátelství! Troufám si říct, že opravdu každý z nás
(jak z vedoucích, tak z účastníků) na Caminu nachází skutečná přátelství. A to rozhodně nejen ve své věkové
skupině. Proto se pokaždé znovu tolik těšíme, až ostatní uvidíme. Až jim budeme moci říct svoje zážitky, udělat si
ze sebe navzájem legraci, ale také až budeme mít možnost druhému ukázat, že nám může věřit a opřít se o nás.
Může se to zdát jako klišé a fráze, ale věřte, že málokde jinde jsem zažil tak hezká přátelství a symbiózu mezi
vedoucími a účastníky.
Děkuji všem, se kterými jsem se měl za několik let možnost na Caminech potkat a spřátelit. Jmenovitě by
to byl příliš dlouhý seznam, tak aspoň jednoduše všem: Díky, že vás mám!
Ondřej Havlíček
Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci
v 18:00 v Šumperku.
Nejbližší termín: pá 26. 4. – mši sv. bude sloužit o. Kamil Strak, ředitel Sekce
pro mládež České biskupské konference.  Poté bude následovat posezení a
diskuze s o. Kamilem. Využij této jedinečné příležitosti, přijď mezi nás a
taky si nezapomeň připravit nějaké otázky, které by Tě zajímaly. 
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Co se chystá:

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
V PŘEROVĚ: 13. 4. 2019
Po dvou letech se uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže,
největší arcidiecézní akce tohoto roku! Je to skvělá
příležitost setkat se s mladými z celé naší arcidiecéze
i s otcem arcibiskupem Janem! Tak neváhej a využij
toho! 
Motto: „Jsem služebnice Páně: Ať se mi stane podle tvého
slova.“ (Lk 1, 38)
Z našeho děkanátu pojedeme společně na celé setkání
(tzn. i na předprogram). Odjezd ze Šumperka bude
v pátek 12. 4. v 18:09. Na předprogram se přihlásíš
na www.mladez.ado.cz.
Bližší informace se dozvíš před akcí na Facebooku na fb
skupině a na webu (viz níže). V případě jakýchkoliv
dotazů napiš někomu z animátorů. 

Pěší pouť do Králík
Tradiční pěší pouť mladých do Králík se uskuteční ve středu 8. 5. Bližší informace se dozvíte později na plakátkách
a na webu.
ADCŽM Přístav Rajnochovice / T. S. Archa Rajnochovice:
Velikonoce na Přístavu
18. – 21. 4.
Přijeď s námi prožít Velikonoce do hloubky.
Nemáš-li ve své farnosti žádné povinnosti nebo zázemí, zveme Tě k nám!
Velikonoční události jsou ústředním tajemstvím naší víry. Víra se prožívá na prvním místě ve společenství
rodiny a farnosti. Nemáš-li však tuto možnost, jsi zván na Přístav.
Společně začínáme slavit Velikonoce obřady Zeleného čtvrtku a sederovou večeří. V pátek nechybí křížová
cesta a velkopáteční obřady a v tichu Bílé soboty se již připravujeme na večerní vigilii vzkříšení.
Hledáš prostor pro soukromou modlitbu? Tady je.

P. Michal Zahálka, p.michalzahalka@gmail.com, mobil: 732 410 908
Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753
Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838
web:
mladez-sumperk.webnode.cz;
skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk
kontakt:

Tam&Tam – číslo 4, ročník 10, duben 2019

Strana 23

Krásné jaro všem dětem!

Zdravíme vás v době postní. Tak jak to jde? Daří se vám občas si něco odříct a dát penízky
do pokladničky na postní almužnu? A jak to jde se žlutými úkoly? Někdy se daří víc, a někdy míň?
My dospělci to máme taky tak. Důležité ale je, že se snažíme . Velikonoce už nám pomalu klepou
na dveře, a tak si v úkolu zopakujeme, co nás vlastně čeká, co si budeme připomínat a na co se těšit.
příjemné chvilky s Tamtamem 
Seřaď události Velikonoc od poslední večeře až po chvíli, kdy se vzkříšený Pán Ježíš ukázal svým učedníkům.
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Drazí čtenáři, v tomto předsvátečním článku
bych rád řekl pár slov k velikonočnímu pořadu
bohoslužeb v děkanátu. Určitě jste si všimli, že na
několika místech se bohoslužby ve Svatém týdnu
nekonají tak, jak jste byli v minulých letech zvyklí.
Ptáte se, proč v naší farnosti není mše svatá na Zelený čtvrtek či chybí oslava Velikonoční vigilie na Bílou sobotu?
Asi jste zaznamenali, že se to týká hlavně malých farnosti, kde se sice stále udržují bez větších potíží nedělní
bohoslužby, ale kde se bohatá a složitá liturgie Svatého týdne už mnohdy stává problémem např. kvůli nedostatku
ministrantů, zpěváků či varhaníků. Ti se pak „půjčují“, liturgie se stále víc zjednodušuje a rozhodně není tím,
čím má být. Je to „údržba“ tradice, nikoliv opravdová oslava. Vy ji sice vnímáte jako „svou“ a nechcete ji opustit,
my kněží to ale vnímáme jinak. Nejde ani tak o to, že jsme uhonění, ale hlavně že jsme z toho smutní. Chybí tam to
podstatné, elán, nadšení, je to takové udřené, zmatené, nemá to šmrnc. Neprospívá to pak ani našemu, ani vašemu
dobrému prožívání svátků. Čím dál více jsme přesvědčení, že je lepší, když se sejdeme pohromadě, v jedné
farnosti, na pěkně připravené liturgii a prožijeme něco krásného v klidu a hlavně společně! V některých farnostech
už to funguje několik let (např. ve Velkých Losinách), jinde je to „novinka“, které se nerozumí, a proto se i těžce
přijímá. Společné slavení je obohacení! Vždyť i na své narozeniny pozveme celou rodinu, sejdeme se všichni spolu
i z větší dálky, nejen ti, kteří žijí v jedné domácnosti. Pokusme se slavit takto i jako věřící občas společně.
Proto chci vás prosit, abyste to přijali s pochopením a hlavně se snahou využít k dobru, ne jen pouze strpět.
V době, kdy i do kostela většinou dojíždíte auty, jedná se jen o pár kilometrů navíc. O ty, kteří auto nemají, máte
příležitost se s křesťanskou láskou postarat. Kněží k vám po celý rok dojíždějí a snaží se, abyste měli bohoslužby
pravidelně. Teď vás ale prosí, abyste na společnou oslavu dojeli vy a v tomto náročném období pomohli jím svátky
prožít, nikoliv jen přežít bez úhony na zdraví.
Hlavně se jedná o sobotní slavnou liturgii vzkříšení. Ta je nejen dlouhá a složitá, především má mít
opravdu slavností ráz. V několika farnostech je spojená se křtem dospělých katechumenů. Například v Šumperku
budou letos pokřtění čtyři dospělí. Kněží se musí i s nimi na liturgii připravit, mít na to čas a klid, ne přiběhnout
na poslední chvíli s vyplazeným jazykem, unavení a nervózní. V Šumperku bude moci začít tato liturgie dřív než
obvykle, už ve 20.00 hod. Snad to povzbudí farníky, aby se jí zúčastnili ve větším počtu, postaráme se také
o zorganizování odvozu po ukončení pro všechny, kteří to mají daleko. Farníky z farností spravovaných
ze Šumperka opravdu srdečně zveme. Těšíme se na vás! Na tento večer přijeďte k nám a doprovázejte s námi ty,
kteří přijmou křest. Je to pro ně opravdu velký den! Buďme všichni u toho!
Obecně si myslím, že je na čase, abychom se naučili prožívat svou víru více společně, v rámci děkanátu.
Ve vesnických farnostech se toho kromě bohoslužeb děje velmi málo. Ať jste odkudkoliv, nebojte se přijet k nám
do Šumperka či jinam, kde se něco organizuje. Programy Centra pro rodinu, různé koncerty a akce, o kterých čtete
v TamTamu, jsou otevřené pro všechny. Vždyť běžně dojíždíte do obchodu, k doktorovi či do kina… Když se víc
poznáme a dokážeme věci dělat spolu, bude to jen dobře! Mám za to, že pokud to neuděláme a budeme trvat jenom
na tom, co je „u nás na vesnici“, mnohé malé farnosti budou odsouzené k zániku. Vždyť do budoucna – jak to psal
v posledním pastýřském dopisu otec arcibiskup – jen opravdu živé farnosti budou mít šanci mít kněze. Propojení
prospívá a oživuje, izolování zabíjí. Budoucnost je tam, kde se dokážeme vzájemně povzbudit, inspirovat, pomáhat
si. Ne, nechci soustředit celý život do Šumperka. Živě si dokážu představit, že někdy během roku dejme tomu
farnost Dolní Studénky pozve k sobě na bohoslužbu farnost Bratrušov. Pak si dají společně kávu a malou snídani…
Jindy sbor z Rapotína zazpívá v Raškově a sbor z Rudy v třeba v Hanušovicích… Dokážu si představit společné
poutě či duchovní obnovy. Stačí se podívat, jakým povzbuzením jsou pro mladé všechny společné akce jako ta
nedávno v Panamě či plánovaná na duben v Přerově. Proč by se neměli vzájemně povzbudit i dospělí? Myslím si,
že je to nejen potřebné, ale i nutné!
Prosím, přijměte změny v dobrém, ale také přemýšlejte, hledejte možnosti vzájemného setkávání,
obohacení. Svátky mohou být k tomu hned první příležitostí. Zvu nejen na bohoslužby, ale také na společnou
oslavu Velikonoc, kterou v Šumperku organizujeme už pár let. V neděli odpoledne žehnáme rybu a grilujeme
makrely na památku setkání zmrtvýchvstalého Pána s apoštoly u jezera, kdy s nimi po zázračném rybolovu jedl
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rybu. Kluci si upletou pomlázku, dospělí popovídají a zasmějí se. Hřiště farního střediska směstná všechny…
Zveme i sousedy či přespolní.
Přeji vám krásné svátky prožité v hlubokém osobním setkání s Kristem - v modlitbě i při společném
radostném slavení.
P. Slawomir

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2019
Datum

5. NEDĚLE
7. 4. 2019
POSTNÍ

Obec
BRANNÁ
STARÉ MĚSTO
BOHDÍKOV
BRATRUŠOV
RAŠKOV
LOUČNÁ
SOBOTÍN
NOVÝ MALÍN
HANUŠOVICE
D. STUDÉNKY
BLUDOV
BOHUTÍN
V. LOSINY
RAPOTÍN
STARÉ MĚSTO

Zpovídání
po mši sv.
po mši sv.
přede mší sv.
po mši sv.
po mši sv.
15:30-16:00
17:00-18:00
16:00-18:00
17:00-18:00
16:00-16:45
16:00-18:00
15:30-17:00
15.30-17.00
17.15-18.15
17:00-18:00

Zpovědník
P. Michal Krajewski
P. Michal Krajewski
P. Piotr Grzybek
P. Piotr Grzybek
P. Michal Zahálka
P. Slawomir Sulowski
P. Slawomir Sulowski
P. Milan Palkovič
P. Otto Sekanina
P. Michal Krajewski
P. M. Zahálka, P. S. Sulowski
P. P. Michal Krajewski
P. Otto Sekanina
P. Piotr Grzybek
P. Milan Palkovič

STŘEDA

10. 4. 2019

ČTVRTEK

11. 4. 2019

PÁTEK

12. 4. 2019

SOBOTA

13. 4. 2019

RUDA/M

10:30-12:00

P. Petr Dolák, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Michal Krajewski

KVĚTNÁ
NEDĚLE

14. 4. 2019

ŠUMPERK

15:00-18:00

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,
P. Michal Zahálka, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič

Mše sv.
8:00
9:30
7:30
10:30
10:45
16:00
18:00
18:00
18:15
16:45
18:00
17:00
17:00
18.15
18:00
18:00

Opět něco z knihy P. Roberta Bergmana „Životní cesta hříšníkova“

OBLUDA OBLUDNÁ ANEB CO PÁCHÁME (VĚTŠINOU) MIMO ZPOVĚĎ
„Ke zpovědi se nechodíme vypovídat, ale vyzpovídat – ze hříchů – z našich hříchů,“ říkával jeden starý
moudrý kněz. A měl pravdu. Jenže abychom dokázali před Bohem svůj hřích vyznat, je praktické vědět, co hřích
vlastně je. Když se řekne hřích, tak se naprosté většině křesťanů vybaví přestoupení zákona. Ano, je to pravda,
i když takové vnímání hříchu by spíše patřilo do doby starozákonní. Ale budiž. Když se na hřích podíváme očima
Nového Zákona (očima křesťanství), tak možná budeme překvapeni
množstvím dalších pohledů – v podstatě na totéž. Kdyby hřích byl pouhé
přestoupení zákona, tak by zdaleka nebyl tak závažnou skutečností,
jakou víme, že je. Když se řekne zákon, tak si drtivá většina lidí vybaví
Desatero, církevní přikázání, církevní právo, ale málokdo si už vybaví
princip, který stojí za tím vším. Když se Ježíše zeptali, jaké přikázání je
v zákoně největší, odpověděl: „Miluj Boha nade všechno a bližního jako
sebe.“ Této větě se někdy říká přikázání lásky – nechápu, jak mohl
někdo dát tato dvě slova vedle sebe… Láska nejde přikázat. Spíše
povolání k lásce… V Ježíšově povolání k lásce vidíme tři roviny vztahů
– k sobě, k druhým lidem a k Bohu. A v těchto třech oblastech
nalezneme všechny možné i nemožné hříchy. Když mluvíme o hříchu,
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tak se vůbec nemusíme ptát, jaký zákon (přikázání) jsme přestoupili, ale spíš jaký vztah jsme narušili. Hřích je
kontakt… Hřích z jiného zorného úhlu. Představme si velikou hlubokou a bahnitou louži. Člověk, když v bahně
chodí a hraje si s ním (to bavívá malé děti), patlá se, strká si ho do kapes, ochutnává ho (…), takový člověk je
za chvíli celý špinavý. Pozor na důležitý detail: Člověk se bahnem nestane, ale je od bahna umazaný. A jestli
nechce do konce života vypadat jako domácí živočich s podobnou zálibou, tak se musí umýt. Stejně můžeme vidět
i hříšnost člověka. Kdykoli se člověk dotkne zla, ušpiní od něj svou duši, protože kontakt se zlem ho poznamenává.
A čím víc je člověk špinavý, tím větší práci dá jeho očištění. Technicky řečeno: je potřeba oddělit člověka a bahno.
Hříšníka a hřích. Kdo má víc práce při zpovědi a zbavování se hříchu – hříšník nebo kněz? Ježíš Kristus,
samozřejmě. Hřích je rána… Komu vlastně člověk ublíží hříchem? Hřích v první řadě neublíží Bohu, ale svému
autorovi. Podívejme se na marnotratného syna (Lk 15), podívejme se na naše vlastní hříchy… Člověk je nejvíc
zraněn tím, že sám sebe oddělí od životodárného pramene Boží milosti. Kvůli tomu už ani nepotřebuje žádný další
trest, protože největším trestem za hřích je zákonitě hřích samotný. A všichni víme, jak takové hříchem zraněné
srdce dokáže bolet. Brání se výčitkami svědomí a touhou po očistě a uzdravení. V druhé řadě hřích zraní naše
bližní. Pokud někomu ublížím (např. ukřivdím), ten dotyčný si to bude asi velmi dlouho pamatovat a i když mi to
odpustí, tak ho to bude v jeho srdci dlouho bolet. A ve třetí řadě ublíží Bohu – jak napsal sv. Tomáš Akvinský:
„Boha můžeme urazit jen tím, že ubližujeme sami sobě. On nás totiž miluje.“ Ale to ještě není všechno. Ublíží také
církvi. „Jak to? Vždyť je to přece MŮJ hřích,“ mohl by si kdokoliv říct.
„Já si ho vyřeším s Bohem sám…“ Ale hřích, byť by byl nejtajnější a
nejsoukromější, tak není naše soukromá záležitost. Před Bohem tvoříme
společenství a hřích jednoho poškozuje i druhé. Můžeme si to představit
na příkladu: několik lidí si stoupne do řady, chytnou se za ruce a všichni
poběží stejným směrem. Ale když jeden z nich upadne a ostatní se ho
nemohou pustit (pouto vztahu) – vážně to nezbrzdí i ostatní? Hřích nás
prostě zraňuje. Nás, naše blízké, Boha, Církev… Hřích je překážka…
Hřích má moc – má moc oddělit nás od Boha. Je to překážka v naší
cestě za Bohem. Ne ze strany Boha, že by se na nás Bůh naštval nebo se
urazil. Je to překážka, která nám brání svobodně přijít za Bohem a
čerpat od něho jeho milost. To je velká moc. A důsledky mohou být pro
život katastrofální. Naštěstí: hřích je překážkou pro nás, ale ne pro Boha. Představme si: když si mezi sebe a Boha
postavíme bednu plnou nějakého smetí a hnusných věcí, tak my jsme na jedné straně a nedostaneme se dál, dokud
tuto bednu nezničíme. Ale Bůh nestojí na druhé straně a nesměje se nám, jací jsme to moulové a packalové, ale
posílá nám své posly (kněze, zpovědníky), aby nám s tou bednou pomohli, a nepřestává volat: „Vyhoďte to smetí,
smiřte se…“ Jsme slabí a nedokonalí lidé – a naše slabost se projevuje hříchem. Nemůžeme nehřešit. Ať budeme
dělat, co budeme dělat, tak hřích prostě bude mít v našem životě nějaký ten prostor. Ať chceme nebo ne.
Kdybychom si namlouvali, že jsme dokonalí, tak jsme podvodníci. Ježíšův kříž (oběť na kříži) a vzkříšení nám ale
jasně ukazuje, že Ježíš má vládu nade vším… Nad smrtí, nad zlem, nad hříchem. Budeme-li se tedy nacházet
v Ježíšově blízkosti, tak přes všechny naše pády a selhání nebude mít hřích a zlo v našem životě poslední slovo.
Existuje krásná modlitba: „Ježíši, předávám ti vládu nad svým hříchem.“ Stejně tak jako nás neodpuštěný
a neuzdravený hřích může od Boha oddělit, tak nás odpuštěný a uzdravený hřích může k Bohu pevněji připoutat.
Viz Marie Magdaléna, apoštol Pavel a mnoho velkých svatých hříšníků. Svatý Pavel říká zvláštní větu: „A kde se
rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost.“ (Řím 5,20) Je to tragédie zla, že se snaží působit a
zabíjet a skrze to vstupuje Ježíš a dokáže zlo proměnit v dobro. Ještě jedna důležitá věc by tu měla zaznít, když se
zde zamýšlíme nad hříchem. Mohlo by se zdát, že duchovní život je v podstatě boj s hříchem, ale to je omyl.
Duchovní život je životní cesta s Bohem a boj s hříchem je jedna důležitá, ale nikoli jediná její součást. Nepomůže
nám, když budeme zuby nehty zápasit s hříchem, pokud nebudeme naplňovat náš život dalším dobrem, kterým jej
naplnit můžeme. Jednou jsem potkal člověka, který tak zoufale zápasil s vlastními hříchy… velmi pečlivý,
důsledný, silný, výkonný… Ale místo aby měl oči upřené na všechny zúčastněné – na Boha, na své bližní i na sebe
– tak se koukal jen na to, aby se on sám náhodou do ničeho nenamočil. Pohled sobce. Proto hledejme v životě
dobro – pro Boha, pro naše bližní. A nemusíme se bát, že náš hřích nedorazí – dorazí, ale o to usilovněji můžeme
hledat dobro. Máme šanci, že Bůh nakonec náš hřích ze života vytlačí.
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Mše sv. v době velikonočního tridua a o velikonočních svátcích v roce 2019
FARNOST/
KOSTEL

KVĚTNÁ
NEDĚLE

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

BÍLÁ
SOBOTA

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

18:30

8:45

8:45

17:00
Bludov

8:45

17:00

(12.00 –
křížová cesta
u kostelíčku)

Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov
Dolní
Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Kopřivná
Loučná n Des.
Malá Morava
Nový Malín
Ostružná
Rapotín
Raškov
Rejchartice
Ruda n Mor.
Sobotín
Staré Město

7.30
7:30
8:00
10.30

------16.45

----16:30
16.45

---------

7.30
7:30
8:00
10.30

-------10.30

7.30

16.30

16.30

---

7.30

7:30

10.15
---11.15
9.45
11.15
10:15
---9.00
10.30
---9.00
11.15
9:30

18.15
------16.30
19:00
--19.00
-----18.00
--18:00

18.15
----15.30
16.30
15:00
--19.00
-----15.00
15.30
15:00

18.30
------18.30
21:00
--21.00
-----21.00
--20:00

10.15
10.30
11.15
9.45
11.15.
10:15
11:00
9.00
10.30
15.00
9.00
11.15
9:30

10.15
------9.45
--10:15
--9.00
-----9.00
11.15
9:30

7.00, 9.00,
18.00

18.00

17.30

20.00

7.00, 9.00, 18.00

7.00, 9.00,
15.00 (něm.)

8.15
-----

17.00
-----

17.00
---

20.00
---

---

---

8.15
16.00
14.30

8.15
-----

Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Žárová
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NA POKRAČOVÁNÍ

IVAN KOLMAN IVAN STONES ERBEN
CESTA DO FATIMY

O touze po nebi
Některé zbožné ženy dávaly najevo svou nevoli a hubovaly mě,
kdykoliv mě potkaly; někdy mě počastovaly pohlavky a kopanci.
sestra Lucie

Vylézáme před stan do mírného deště. V duchu odprošujeme jeho majitele, Bůh jim to stokrát oplať.
Jakmile se dostáváme zpátky na naši úsečku v borovém lese, nízká oblačnost se rozpouští. Nad námi se teď
klene blankytné nebe s oslepujícím kruhem na levé straně. Jsme uprostřed žhavého léta. Rozpálené ticho, vůně
pryskyřice a bylin ve vyprahlé půdě navozují středomořskou, bukolickou náladu, idylické obrázky starého Řecka
plného kamení, bobkového listu a kozích bobků. Z houštiny by klidně mohlo vyrazit stádo koz, následované
pastýřem ve frygické čapce se šalmají v neposedných prstech. Místo nich vycházejí z lesa jiné postavy: veliký osel
s nákladem klacků na hřbetě a stará žena s dlouhou holí v ruce. Oslovo břímě je nevídané, dvakrát větší než on
sám. Stařena ho mlátí holí přes zadní nohy. Téměř bez přestání, občas ze sebe vydá zlověstnou kletbu. Zůstáváme
zkoprnělí stát. První se rozpohybuje Stones. Trhá zelenou haluz se šťavnatými listy a směle vykračuje k oslově
usměvavé tlamě. Žena vykřikne, napřáhne hůl. Stones couvá. Když dvojice míjí mne, jsem tak bez sebe,
že smekám klobouk. Myslím to jako smírnou, sebevražednou oběť, počítám, že mě babka za tuto galantnost umlátí
k smrti. Stones jim jde několik kroků v patách s větvičkou v předpažené pravici jako náměsíčník. Stařena na mě
jenom zasyčí. Kdo ví, třeba to byl uctivý pozdrav. Stojíme pak se Stonesem beze slova uprostřed silnice a
sledujeme, jak se pomalu zmenšují.
„Ženská a chlap,” vyráží ze sebe Stones a odhazuje větev. „Vrací to voslovi. Jasnej symbol!”
Ptám se ho, jestli si myslí, že by toho chlap nebyl schopen.
„Asi jo,“ připouští s odborným zaujetím, „ale ne s takovou chutí!“
Neodporuji, nemám na to čas, musím dořešit svoje téma – co nám bránilo, abychom babce nevytrhli klacek
z rukou a nevysvětlili jí, že se to nedělá. Odhaduji to na rozum, ďáblovu děvku, jak ho s oblibou nazýval Martin
Luther. Ten běloch, ne dr. King. Dáváme se do pohybu. Stones pokyvuje mlčky hlavou, občas prohodí: „Je to
jasný!“
Vidím to trochu jinak. Žena s oslem pro mě nepředstavují symbol, jenom ženu s oslem. Jednání ženy
pokládám za tradiční. Mlátí zvíře klackem tak jako její matka. Ne však proto, aby ji napodobila, od ní jen zvěděla,
proč se to dělá. Matce to řekla její matka. Tato babička byla současnicí matky dívky Lucie, která se narodila asi sto
kilometrů jižněji, přibližně devadesát pět a půl roku před Stonesovým křtem. Ještě před tím, než se jí zjevila Matka
Boží, viděla mnohokrát ženy i muže, jak bijí holí plně naloženého osla. Viděla také, že osla bez velkého nákladu
nebijí, ledaže by se nechtěl pohnout. Bylo jí vysvětleno jako každému dítěti, že bez bití by přetížený osel mohl
ztratit pozornost, klesnout pod tíhou nákladu, poranit se, a musel by být utracen, tj. zabit. Důvodem bití přetíženého
osla nebyla nenávist ženy k muži, nýbrž nedůmyslné setrvávání majitele osla v tisíciletém obyčeji vyplývajícím z
těžkého života na vsi.
Staletá zkušenost hovořila jednoznačně o tom, že člověk, který se chce udržet jen kousek nad tím, co
znamenalo rychle se zkracující živoření, se musí pachtit ze všech sil a nemyslet na hlouposti. Ale i toto úsilí muselo
mít svá pravidla. Patřily k nim především pracovitost a střídmost, vlastnosti, které mohou být křesťanskými
ctnostmi a zároveň čímkoliv jiným, třeba i nástrojem ďáblovým. Být dobrým křesťanem v očích světa bylo to
nejpraktičtější, co člověk mohl udělat, a tak ti, kterým se nelidskou výdrží, velkými výkonnostními nároky na sebe
a své podřízené, tj. děti, dařilo držet se nad hladinou, nazývaly důsledky svého silného pudu sebezáchovy plodem
křesťanských ctností – žili spořádaně, zbožně. Byli by hloupí, kdyby své štěstí vysvětlovali strachem ze smrti
hladem nebo hrůzou z pohrdání okolních bojovníků. Tak vzniká novověká zbožnost, náboženství bez víry.
Na druhé straně jsou tu lidé, kteří se pachtit vůbec nemusí a jejich panděra jsou dobře zabezpečena. Byli by hloupí,
kdyby své štěstí vysvětlovali krádeží, lichvou, dědictvím. I tak vzniká zbožnost bez víry. Když časy trochu
změknou, začínají se zbožní z obou táborů zdravit. Zdá se, že pilný člověk velkou víru nepotřebuje, dokáže si štěstí
vyrobit sám. Patří k němu samozřejmě zbožnost, nejlépe hluboká.
Příkladem takové zbožnosti je Luciina matka. Svým okolím je vážena pro svou spořádanost a zbožnost. Její
disciplinované dcery jsou vzorem pracovitosti a poslušnosti. Luciina matka se trápí poblouzněností své nejmladší
dcery, nebojí se však o její duševní zdraví, nýbrž o svou počestnost. Člověk, jehož dítě lže, nemůže být počestný,
spořádaný, zbožný. Snaží se z ní lhaní vymlátit, je bez sebe strachem. Mnoho dní po fatimském zázraku Luciina
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matka těžce onemocní. Všem i jí samotné je jasné, že pracuje k rychlé smrti. Když se rozloučí se všemi blízkými,
přikazují starší sestry Lucii, aby odešla na místo zjevení a modlila se za matčino uzdravení. Lucie poslechne, matka
se během tří dnů uzdravuje. Přesto prohlašuje, že nemůže uvěřit, že ji uzdravila Panna Maria. Nejde jí to, neumí to.
Nedovede si to představit. Nejde jí to na rozum. Zázraky se dějí ve světě její zbožnosti, toto je však svět skutečný,
doopravdický. Zbožnost jako inventář štěstí vezdejšího. Vždyť do nebe se stejně dostaneme, Bůh nám to slíbil,
stačí nehřešit. Co nejvíc nehřešit.
Padlo tady slovo rozum? Co sem leze? Sem s ním! Sem s tou prokletou ďáblovou děvkou, která nám
zabránila obrátit krutou stařenu na pravou víru a těšit se ze slz jejího pokání. Bystrý běloch Martin Luther,
mimochodem také doktor, učil, že rozum lidí je skrze dědičný hřích naprosto zkažený, nadobro decimovaný. Nelze
pochybovat o tom, že na počátku učení této bledé tváře stojí veliké zklamání z člověkovy nedokonalosti. Všímá si
s velkou citlivostí člověčích nešvarů, například právě schopnosti být zbožný bez víry. Zanevře na člověka, urazí se
na něj. Zbaví ho nejdříve svobodné vůle, pak prokleje jeho rozum. Zůstává víra. „Rozum je protikladný víře,“ píše
a učí zklamaný doktor. Od té doby a každým dnem stále více je víra pravým opakem rozumu, racionality, stává se
stále ryzejší iracionalitou. Spojovat dnes víru s rozumem je pošetilost, proto pouze náhlá neuvěřitelná obrácení jsou
považována za uvěřitelná. Rozum to má těžké a vždycky měl. Buď je zbožštěn, odtržen od stvoření, tedy od Boha a
tím proklet, nebo je proklet rovnou, spontánně, bez ověření, v podstatě jen tak, z čisté intuice. Z vitální radosti
zahodit to, čemu nerozumíme, do popelnice.
Fatimské zjevení (jako každé jiné) je pro mě především tím, co ukazuje na vztah mezi vírou a rozumem.
Malé děti, kterým se zjevuje Krásná Paní, nedělají nic a hlavně nenacházejí nic, co by bylo v rozporu s jejich
rozumem. Spoléhají pouze na to, co vidí a slyší v návaznosti na to, co již vědí. Věří všemu, co se jim děje, protože
nemají proč nevěřit nebo pochybovat. Co zažívají na Cova da Iria, není v rozporu s jejich představou o světě a
člověku, Bohu a stvoření. Veškeré dosavadní poznatky přejaly beze zbytku od starších, zkušenějších, moudřejších.
Věří všemu, co dospělí říkají, včetně toho, že relevantnější informace než od nich samotných mohou dostat jen
od svatých osob, zvláště Boha a Boží Matky. Nikdy by je nenapadlo, že dospělí nevěří tomu, co říkají. Rozum a
víra jsou u těchto dětí nejen v souladu, jsou jedno a totéž. Když jim svatá osoba vysvětluje, že hřích uráží Boha, je
to jen utvrzení v tom, co již vědí. Byla jim prokázána milost, která je nemohla překvapit, věděly o její existenci
od těch, kteří v ní (už) nevěří. Nedůvěra dospělých k tomu, co ony samy říkají, je však nepřekvapuje. Kolikrát se
dítěti nevěří mnohem obyčejnější věci. Je to přirozené, dítě si hraje, vymýšlí si. Děti by nikdy nenapadlo, že
podstatou nedůvěry dospělých je nevíra v možnost zjevení. A pak, jsou přece nositeli tajemství. Každý chce přece z
druhého tajemství nějak vymámit. A dokud se mu to nepovede, nepřestane otravovat, zkoušet to po dobrém i po
zlém.
Právě „nepochopitelné“, spontánní propojení rozumu a víry bylo to, co dospělé tak iritovalo. Pravda se
ukazovala být tím, co sami hlásali, ale čemu už nevěřili. A nevěřili tomu, protože to, co hlásali, nedokázali
uskutečnit, praktikovat. Formovali svůj rozum podle své slabosti, podle svého hříchu. Přestali rozumět. Přestali si
rozumět. Chodili pak k posteli umírajícího Františka a nevěděli, proč mají pocit, jako by tam někde byl anděl.
Andělský pocit. Pocit klidu. Nenapadlo je, že klid je to, co v sobě nemá rozpor.
Stejně se cítili u smrtelného lože Hyacinty. Někteří ji považovali skrze tento pocit a zázraky, které se na její
přímluvy děly jak na běžícím pásu, za světici. Neviděli v ní člověka, který v sobě nemá rozpor a to jenom kvůli své
věrnosti tomu, co vidí, slyší a slíbí.
Potom ji odvezli do nemocnice v Ourem. Lucie píše, že se vrátila s velkou otevřenou ránou v prsou a vůbec
nenaříkala. Následovala nemocnice v Lisabonu. Tam se dostala do rukou věhlasného chirurga, který ji
„pro celkovou slabost“ operoval bez narkózy. Vyňal jí dvě žebra a otvor rozšířil. Dál už nešel, patrně nebylo kam.
Když si stěžovala na velké bolesti, řekla jí představená sirotčince, kde byla ubytována, „aby snášela bolesti trpělivě,
poněvadž tím udělá radost Pánu Bohu“. Hyacinta si to prý vzala k srdci. Po operaci vydržela ještě deset dní.
Společnici jí dělala představená sirotčince, která po mnoha letech přišla se svědectvím o tom, co si tenkrát
povídaly. Na základě jejího svědectví je nám Hyacinta představována jako bojovnice proti extravagantní dámské
módě. Zemřela bez svatého přijímání, kněz nespěchal.
Pokračujeme po rovné silnici, myšlenky se zastavily. Zastaví se pokaždé na stejném místě – odchodem dětí
do nebe. Už tady nejsou. Co ještě? Kapku pochopení, tolerance, naděje pro všechny, padni komu padni. Z tohoto
„měkčího“ hlediska, je třeba vidět, že časy se mění. Fatimské zjevení je zasazené do poměrně „ měkkého“ prostředí
– vesničané věří v Boha, všichni jsou celkem hodní lidé. Stačí si představit, že by vaše děti přišly ze hřiště a tvrdily,
že mluvily s Pannou Marií. Není třeba rozvádět, jak by to dopadlo: špatně. Špatně pro všechny, kdo netouží
po nebi. Kde ale takovou touhu vzít, když už je to tak vážné a vlastně i nebezpečné? Zeptat se na to nějakého
faráře? Proč ne, za optání nic nedáte. A jinde? Zkusit se to může. Kde? Tak různě, jak se dá.
Okolo třetí přicházíme do malého města, kde naše romantická úsečka končí. Klikatou asfaltkou se
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dostáváme na hlavní silnici, která nás za soumraku přivádí do velkého města Figueira da Foz. Jdeme na mši. Kněz
před oltářem se nám vůbec nelíbí. Když začne kázat, dělá se nám špatně, něco tak pyšného, nabubřelého,
výhružného jsme ještě nezažili, nebo už dlouho ne. Za ním samozřejmě nepůjdeme. Když ale vstáváme z lavice,
napadá nás oba ve stejném okamžiku, že ho půjdeme pozdravit. Jen tak, říkáme si. „Jsme církev,“ říká Stones, jak
ho učím.
Zdravíme kněze. Kněz udělí několik krátkých pokynů svému spolupracovníkovi, který nás odvádí
do velkého hotelu na hlavní třídě, kde jsou nám poskytnuty večeře, nocleh a snídaně.

Dobrý džob
… ale raduje se z JEHO učení,
o jeho naučení mumlá si dnem,
nocí …
Žalm 1 (překlad Martina Bubera)

Podle plánu začíná třetí etapa od konce v lenivé pohodě po vydatné snídani. Vlahým letním ránem se
šouráme podél parádního nábřeží s pohledem na klidné moře, mělké a krotké jako hladina velkého močálu.
Následuje několik zaprášených městeček z doby první průmyslové revoluce, železniční závory, stará továrna, malý
supermarket. Spletí úzkých silniček, křižujících pobřežní nížinu, pak putujeme několik hodin podél železniční tratě.
Je to jednokolejka, občas po ní přejede hlemýždím tempem dlouhý náklad nebo o něco rychlejší motoráček. Krátce
po poledni silnice najednou končí, koleje pokračují dál. Mapa hovoří neúprosnou řečí: buď se vrátíme deset
kilometrů zpátky, nebo… šplháme na násep a cupitáme po pražcích do široké zatáčky končící ve shluku nízkých
olší. Je tam most. Neobvykle úzký a docela vysoký, tak šest sedm metrů. Co do profilu je to mírná pravotočivá
zatáčka v délce asi půl druhého kilometru. Překonává veliký močál s pruhy rákosí volně roztroušenými ve stojaté
vodě. Hned za mostem je vidět malé nádraží, za ním by měla být naše silnice.
Po pravé straně vede asi metr od okraje pražců možná třicet centimetrů široká cestička z kovových plátů. Je
opatřena zábradlím v podobě železné trubky ve výšce pasu průměrně vysokého Japonce nebo Portugalce.
Odhadujeme vzdálenost mezi ní a hranou vagonu. Vychází nám necelý metr.
„Až to pojede,“ říká Stones, „musíš se co nejvíc vyklonit. Když přepadneš, nesmíš se tý trubky pustit.
Za žádnou cenu!“
„Když si sundáš bágl,“ uvažuji, „a lehneš si na to železo, musíš bejt níž než dno vagonu.“
„Asi jo,“ připouští Stones, „určitě jo. Eště de vo to, jestli to vydejcháš.“
„Jak vydejcháš, ty vole?“
„Jako psychicky, ty vole.“
Má pravdu. Svlékáme se do triček, utahujeme řemeny, rozbíháme se. Stones udává rychlost, držím se tři
kroky za ním. Voda se nádherně leskne, jsou v ní vidět mraky. Betonové, secesně zaoblené pilíře jsou dokonale
hladké bez jediného výstupku, tudy by cesta nevedla. Mohli jsme počkat, až vlak přejede – možná pět minut,
možná tři hodiny. Za chvíli z nás leje jako z konve. Ticho je dokonalé, nezaskřehotá ani žába. Stones má skvěle
zachovalé podrážky, mohla by to být nejlepší značka podrážek na světě. Myslím, že mám stejné. V polovině mostu
se ohlížím – nikde nic. Stones zvolňuje. Posledních sto metrů dokončujeme volnou chůzí. Sotva dosedáme na
nádražní lavičku, vjíždí na most vlak.
Stoupáme do hor. Jsou to nízké, ale příkré a špičaté kopce, porostlé jehličnatými lesy. Procházíme střídavě
pásy teplého vzduchu stoupajícího z nížiny a dlouhými závany ledového větru. Míříme na jihojihovýchod. Silnice
je prázdná, k večeru sestupujeme do údolí.
Po setmění se zastavujeme ve větším městě s bujnou vánoční výzdobou. Jsme na dně. Navrhujeme
nakoupit hodně jídla a vypít hodně litrů piva a vína. Za poslední dny se náš metabolismus změnil v něco
nelidského. Cítím, jak se všechno bez ohledu na jakost skoro okamžitě proměňuje na pohotovou energii. Jako když
nafta z nádrže teče do motoru. Alkohol hoří první, až po jednom litru směsi se dostavuje ono známé, banální
opojení.
Stones se těší na noční směnu. Vlezlé pohledy dotěrných Portugalců mu jdou stále víc na nervy. Není divu,
je skoro dvakrát hmotnější než oni, jeho vous se rapidně prodlužuje, zrak srší nekompromisností. Občas se
neudržíme a posíláme vyjevené čumily do háje šťavnatou českou invektivou. Celkově se však Stonesova přirozená
povídavost obrací směrem dovnitř, říká, že se modlí růženec i soukromě, v duchu. Nevím, jak to dělá, asi v osobité
zkratce. Lucie vypráví, jak se s Františkem a Hyacintou modlili zkrácený růženec, když si chtěli hrát a nemohli se
dočkat. Je to možné, záleží na každém, jak si to zařídí. Jak kdo chce, jak to myslí, jak to cítí, jaké má zkušenosti.
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Noční směna probíhá dobře. Bezvětří, ticho, prázdná silnice, nádherně nasvícená bílým měsícem a
hvězdami. Jdeme v klidu, skoro bez námahy, kolem desáté se napojujeme na hlavní. Je poměrně frekventovaná, má
ale hodně místa za krajnicí, což vždycky oceníme. Zastavujeme se v autobusových čekárnách, Stones tady rozjíždí
komunální politiku a volební boj. Rozdává přitom cigarety a mluví o lepší budoucnosti. Na závěr vytahuje z báglu
překvapení, je zvyklý přibalit na noční směnu nečekané občerstvení, láhev nebo plechovku, tentokrát posilující
nápoj Redbull. Stones vzpomíná na tento „dobrý džob“, jak nazýváme bezproblémové úseky pochodu, jako
na obzvlášť pěkný kousek.
V Pombalu zakotvujeme v jednu hodinu, drahý penzion nestojí za moc. Pombal je nějaká důležitá postava
portugalských dějin, markýz nebo něco takového, někde jsem to četl. Mohl to být současník bronzového muže
na kulatém náměstí v Bilbau. Už si vzpomínám, markýz Pombal patřil k nejvlivnějším evropským politikům
v období posledního vzepětí módy třírohých klobouků. V širším kontextu je znám jako zavilý odpůrce jezuitů, jeho
příspěvek k tehdejšímu zrušení řádu nebyl zanedbatelný. Když křižujeme prázdné náměstí s jeho sochou
na vysokém podstavci, jsem docela rád, že je uvržen do nehybné materie, ze které není úniku. Kdyby bylo, a poznal
by nás, slezl by dolů, napřáhl svou maršálskou hůl nebo co to má v ruce a hnal by nás ze svého města svinským
krokem. Měli bychom s kolegou Ignácem co dělat, už skoro nemůžeme. Snad by nás nedostal, museli bychom
shodit bágly a pořádně to natáhnout. Možná kličkovat, je těžký, špatně by se mu vybíraly zatáčky.
pokračování příště
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