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Dar 

Tento text budete číst v období, kdy dostáváme 

dárky. Jednak je tady sv. Mikuláš, pak Ježíšek. Dárky 

putují z rukou jedněch k druhým. Zvlášť intenzivně 

pociťujeme, co to znamená být dárcem i co znamená 

být obdarovaným. Možná pro někoho může být dost 

stresující dárky pro druhé připravit -  abych stihl, aby 

se líbilo atd.  

Proč dáváme dárky? Kvůli člověku, kterého 

máme rádi. Jemu chceme projevit naši lásku. 

Nejdůležitější je člověk. Odvolám se tady 

k myšlenkám z příručky pro přípravu na Mimořádný 

misijní měsíc říjen 2019. Téma pro prosinec zní: 

Každý člověk je darem Božím. Podívejme se v těchto 

dnech nově na lidi, se kterými žijeme: Bůh nám je dal 

jako dar. Celé bohatství jejich schopností, povah, 

talentů je darem pro svět, pro lidskou společnost, 

pro společenství, pro mě. Druhý člověk je darem 

pro svět. Jako Ježíš je darem pro svět, pro lidi. Bůh 

nám dal to, co měl doma nejcennějšího.  

Naše kostely budou v těchto dnech navštěvovat 

lidé, kteří běžně do kostela nechodí. Atmosféra 

Vánoc, adventu (který dnešní společnost většinou už 

chápe jako Vánoce) přitahuje. Tito naši bratři a sestry 

jsou i pro nás darem. Svatý otec František v exhortaci 

Evangelii Gaudium napsal: „Každá lidská bytost je 

předmětem nekonečné Pánovy něhy a v jejím životě 

přebývá sám Pán. Ježíš Kristus daroval na kříži svou 

drahocennou krev za každého člověka. Bez ohledu 

na jakýkoliv vzhled je každý nesmírně posvátný a 

zasluhuje si naši lásku a naše odevzdání.” Ježíši 

nesmírně záleží na nás, ale i na lidech, kteří do našeho 

společenství nepatří, kteří Tamtam nečtou, na mši 

nechodí. Co udělat, aby i nám na nich záleželo? 

Co udělat, aby poznali Boha, který je má rád, 

aby poznali společenství církve, kde působí Duch 

svatý, a rozdává vrchovatě své milosti? Učíme se 

přijímat druhé. Zvát je do našich společenství, 

vytvářet přátelské prostředí, atmosféru přijetí, 

doprovázet je na cestě k Bohu. Díky tomu i my 

budeme růst ve víře a v lásce. To je cesta růstu Božího 

království a šíření evangelia. Jsme současně učedníky, 

kteří rostou, a misionáři, kteří podněcuji k růstu. 

P. Michal Krajewski 

 

2. prosinec  1. neděle adventní 

3. prosinec památka sv. Františka Xaverského 

4. prosinec  sv. Jana Damašského, kněze a učitele 

 církve 

6. prosinec  sv. Mikuláše, biskupa 

7. prosinec památka sv. Ambrože, biskupa a 

 učitele církve 

8. prosinec  slavnost Panny Marie, počaté bez 

 poskvrny prvotního hříchu 

9. prosinec  2. neděle adventní 

11. prosinec  sv. Damasa I., papeže 

12. prosinec  Panny Marie Guadalupské 

13. prosinec  památka sv. Lucie, panny a 

 mučednice 

14. prosinec  památka sv. Jana od Kříže, kněze a 

 učitele církve 

16. prosinec  3. neděle adventní 

23. prosinec  4. neděle adventní 

24. prosinec Štědrý den, vigilie slavnosti 

 Narození Páně 

25. prosinec  slavnost Narození Páně 

26. prosinec  svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

27. prosinec  svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

28. prosinec  svátek sv. Mláďatek, mučedníků 

29. prosinec  pátý den v oktávu Narození Páně 

30. prosinec  Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

31. prosinec  sedmý den v oktávu Narození Páně 

 
Zveme vás srdečně 

do 

kaple sv. Cyrila a Metoděje v Olšanech 
na 

 
ADVENTNÍ KONCERT 

v neděli  9. 12. 2018  v 15:00 hod 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
vystoupí:    Schola  z Nového Malína 
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ALŽBĚTA, DCERA ÁRONOVA 

 

V městě Šumbarku, 

v prvém roce panování Václava Všeznalého 
Alžběto, 

v těchto adventních dnech, kdy nedočkavě vyhlížíme příchod našeho Spasitele (a ještě nedočkavěji dárky 

pod vánočním stromečkem), si vybavuji Tvůj obraz, jak v horách Ain Karin očekáváš návštěvu své příbuzné Marie. 

Stojíš klidně a rozvážně na prašné cestě, tak jak to odpovídá Tvému věku i požehnanému stavu. Už půl roku se 

pohybuješ důstojně a opatrně, abys ani v nejmenším neohrozila ten křehký zázrak nového života zrající ve Tvém 

těle. Tak dlouho jsi na něj čekala! A teprve ve chvíli, kdy ses musela nadobro vzdát vší lidské naděje, zasáhl 

zázračným způsoben Bůh. Stále ještě jsi z této jeho pozornosti trochu zmatená a rozrušená. Co asi sleduje tímto 

svým záměrem? Co bude chtít po Tobě…a po Tvém dítěti? Obavy z budoucnosti se zvláštním způsobem mísí 

s radostí a nadějí. 

Dobře si uvědomuješ, že ses stala nečekaným předmětem zájmu svých sousedů a příbuzných. Někteří 

s Tebou upřímně sdílejí Tvou radost, mnozí však neskrývají rozpaky, pochybnosti a – to, co bys očekávala 

ze všeho nejméně, – závist. Závidí Ti onu pozdní radost stáří, požehnání a naplnění, závidí Ti snad i oteklé nohy a 

bolavá záda. Rychle zaháníš ty nepříjemné myšlenky a raději se soustředíš na Mariin příchod. Ona je přece docela 

jiná, tak upřímná a laskavá. Sotva se doslechla o Tvém stavu, vyrazila na dlouhou cestu, aby Ti mohla být nablízku. 

A již ji vidíš v ohbí horské stezky. Už zdálky prosvítá její zaprášenou tváří radostný úsměv, přidává 

do kroku, abyste se konečně mohly obejmout. Opatrně, jako se to dělá s nastávající matkou. Také Tvé dítě vítá 

Mariin příchod nečekaně prudkým pohybem. A náhle si uvědomuješ, že také Maria v sobě nosí zárodek nového 

života, ještě zázračnější, než je Tvůj. Jsi naplněna Duchem, Tvé srdce přetéká radostí a ze Tvých rtů splývá 

chvalozpěv. Máš k němu dobrý důvod, vždyť jsi poznala, že se v Marii skrývá samotný Bůh! 

Nikdy jsem se Tvé reakci nedivil, považoval jsem ji za samozřejmou. Stejně bych přece na Tvém místě 

reagoval i já. Byl bych naplněn radostí, polichocen a zároveň trochu zmaten nečekanou Boží přízní. Možná bych se 

i já zmohl na slova proroctví a chvály. Možná …  

Ne, nemohu si nic nalhávat. Reagoval bych docela jinak. Stejně, jako to činím při jiných setkáních se 

svými bratry a sestrami. Vím dobře – právě ze slov toho dosud nenarozeného Mariina dítěte – že v každém, koho 

potkávám, je ukrytý on sám. Stejně jako v Mariině těle. A vím také, co při těchto setkáních zakouším. Málokdy se 

mé útroby pohnou radostí, mnohem častěji je zaplňuje žluč. Většina setkání pro mne není zdrojem radosti a pokoje, 

nýbrž hněvu a frustrací. Nemám tak dobré oči jako Ty, abych jimi dokázal proniknout přes nános prachu světských 

cest a kůži zhrublou útrapami dne. Ulpívám na povrchu a nevidím Boží dítě schoulené uvnitř. Připravuji se 

o možnost setkání s Kristem.  

Proto Tě prosím, požehnaná matko, ať jsem na Tvou přímluvu i já naplněn Duchem, kdykoli někdo váží 

dlouhou cestu, aby se se mnou setkal. Ať nechám promlouvat Krista, který je skryt v jeho i mém nitru. Jen tak si 

můžeme plně porozumět. Jen tak můžeme být oba zázračným způsobem obdarováni. 

Pavel Obluk 

 

PODZIMNÍ SLAVENÍ SE SEDMIKRÁSKEM 

Sedmikráskova kamarádka, šnečí holčička Amálka měla narozeniny. 

A tak se Sedmikrásek rozhodl uspořádat pro ni narozeninovou oslavu. Jako 

dárek vymyslel listový náhrdelník. Aby se dárek 

hezky povedl, poprosil Sedmikrásek o pomoc 

děti, se kterými se schází každou středu od půl 

desáté na farním středisku v Šumperku. A jak se 

jim dárek i oslava povedly - můžete vidět z přiložených fotografií.  

    Krásný podzimní čas přejí sedmikráskové děti s maminkami!  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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VÁCLAV KEPRT 
 

 

Drazí čtenáři,  

 jak jsem to psal v minulém čísle, začínáme cyklus 

rozhovorů, kterým se připravujeme na misijní říjen 2019. Misijní 

působení církve je vždy spojené s charitativní činností, a to 

proto, že pomoc druhým, láska, je nejúčinnějším (a možná 

jediným účinným) způsobem hlásání evangelia. Slova o Kristu 

mají hodnotu jen tehdy, když vyrůstají z milujícího srdce. Tak to 

dělali a dělají praví misionáři. 

 Misijní práce je také vždy spoluprací mnoha lidí. 

Misionáři nejsou a nemohou zůstat osamocení. Potřebují 

spolupracovníky na místě, kam jsou posláni a také nutně zázemí 

v podobě diecéze, řádu, nadace, či nějaké jiné organizace, které 

je finančně a organizačně podporují. Patří mezi ně celosvětově i Charita. 

V době, kdy mnozí z vás chystají balíčky pro ukrajinské děti, pozvali jsme do křesla pro hosta její ředitele 

pana Václava Keprta, aby nám představil činnost arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajině. Nepochybujeme, 

že to, co tam naše charita dělá, je činnost nanejvýš misijní a evangelizační, i když o tom takto nemluví.  

 

Jak to, že máte takový vřelý vztah k Ukrajině? 

Přišlo to nějak samo, je to letitá záležitost. Hned první rok, kdy jsem začal pracovat na Arcidiecézní charitě 

v Olomouci, tehdy ještě s paní Princovou, která dělala zahraniční a humanitární činnost, jsem byl pozván k nějaké 

cestě na Ukrajinu. Tehdy jsme tam navštěvovali různé partnery a místa, kde naše Charita např. společně 

s rakouskou Charitou něco započala, např. zřízení pekárny aj. Také jsme navštívili Bortniky, místo kousek 

od Lvova, kde se nacházel dětský domov pro chlapce vedený křesťanskou katolickou komunitou Miles Jesu. Část 

této komunity dokonce působí v ČR. Tam mě to chytlo za srdce. Systém zde byl jiný, než kdekoliv jinde, včetně 

toho u nás. Zde byla postavená výchova dětí na principu „ora et labora“ – modli se a pracuj (formace a práce). 

Proto jsme se spojili s vedením Charity Česká republika a společnými silami jsme tam nakoupili traktor 

a zemědělskou techniku, protože dětský domov disponoval 40 hektary polí. Tím to začalo. Já jsem vždy dělal 

s dětmi, 13 let skautského vedoucího dětí…. Tak mě to chytlo i tady.  

U nás by to bylo zneužívání dětí prací, ne?  

Tady by to hned zavřeli, tady by to nenechali žít, určitě ne. Ale tam nemají žádné státní dotace, takže stát jim na 

začátku do toho nezasahoval. Samozřejmě měli svoje úlety …., nahádali jsme se s nimi hodně. Dětský domov vedli 

ze začátku až skoro řeholním způsobem, v tom smyslu, že k tomu vedli i děti. Personál tvořili jen muži, nechtěli 

tam mít ženy. Vzbouřili jsme se. Řekl jsem jim natvrdo, ať neexperimentují na dětech, že jim nedáme peníze… 

Vysvětloval jsem jim, že nikdo jiný nedovede pohladit lépe než žena. Postupně přijali kuchařky, vychovatelku, 

uklízečku. Nyní jsou více otevření, i děti mají více volnosti. 

Kolik dětí tam bylo?  

Tehdy tam bylo 30 dětí. Dětský domov byl pro chlapce od 6 let do úplné plnoletosti. Proměňovalo se to zde krok 

za krokem. Doposud s nimi máme pěkné vztahy. Ony za to mohou i ty děti, které si nás „adoptovaly“. Vztahy 

s nimi jsou dnes už velmi osobní, mnozí, dnes už dospělí, k nám čas od času zavítají na návštěvu. 

To je jediný projekt? 

Ne. Není jediný. Když jsem začal jezdit po Ukrajině, samozřejmě jsem viděl bídu země. Opravdu, řekl bych, jsou 

zde tak o 50 – 100 let zpět. Vládne zde extrémní chudoba, jsou i místa s osmdesátiprocentní nezaměstnaností. 
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Vymýšleli jsme, co dál. 

Myslím, že jsme přijali dobrou 

strategii. Neděláme nic, vše, co 

se děje, děje se přes naše 

partnery, kterým jsme 

napomohli vzniknout.  Např. 

jsme dali vzniknout Charitě v 

Kolomyji, která byla v roce 

2012 vyhlášená jako 

neziskovka roku celé Ukrajiny. 

První počin, kterým jsme ji 

podpořili, bylo, že jsme 

pomohli vzniknout farmě. Ta 

zaměstnávala problémovější 

lidi, např. bezdomovce, a 

sloužila i jako zdroj financí. Postupně se zde začala rozvíjet domácí péče, starost o lidi bez domova, o lidi 

s mentálním handicapem aj. Zvali jsme je rovněž k nám do ČR, dali jsme jim nahlédnout do našich služeb, 

aby měli inspiraci, aby si mohli představit, co by mohli chtít. Tak jako jsme jezdili v počátku my do Rakouska, 

Německa, Francie, Polska. Pozvali jsme s nimi k nám i komunální politiky. Např. jsme je pozvali do Šumperka, 

navštívili jsme zdejšího starostu a ten jim řekl, jak to má Šumperk se vztahem k sociálním organizacím. Najednou 

byli jako v „Jiříkově vidění“. Připustili, že by mohli neziskový sektor i oni podpořit, stát tam totiž v této oblasti 

nedělal nic. Přesvědčili jsme se, že osvěta byla jednou z nejdůležitějších forem pomoci. Vše jsme dělali přes naše 

partnery. A oni získávali důvěryhodnost u veřejné správy a postupně vznikaly projekty v Ternopilu, Lvově, 

Kolomyji, Chmelnickem.. Také jsme podpořili naše kolegy na východě Ukrajiny, na bojové zóně Mariuopol, kde 

vládně naprosté zoufalství. 

To organizování šlo více ve spolupráci s politiky a místní správou, než třeba s církví? 

Co děláme, v podstatě stojí na křesťanských základech – buď na nějaké komunitě nebo církvi - a zaštitují to 

církevní autority. V té části je dominantně aktivní řeckokatolická církev, proto vesměs za všemi našimi partnery 

stojí řeckokatolická církev. 

Kde jsou další dětské domovy? Nyní děláme balíčky pro Ukrajinu. Je napsané, že je jich 3 000… 

To je celkem za ta léta. Letos tam vezeme rekordní počet - 420 balíčků. Vezeme je na několik míst. Jsou to 

Bortniky, dále sociálně pastorační centrum Lopatyně, kterému jsme pomohli vzniknout (jde o extrémně chudou 

vesnickou oblast), potom do Ternopil, tam je početně dětí nejvíc, do Kolomyje a okolí a do Chmelnického. Jedná 

se tedy o celou oblast Zakarpatí. 

Kromě domova, který založili bratří v Miles Jesu, jsou ostatní státní domovy? 

Ne, nejsou. Třeba sociálně pastorační centrum Lopatyně má 

nadační fond, založila ho místní slečna, která v Olomouci 

studovala Vyšší odbornou školu sociální. Domluvili jsme se, 

že až se vrátí, že ji podpoříme, aby know - how  získané na naší 

škole mohla využít doma. Takto vznikl další projekt. 

Studují u nás další studenti z Ukrajiny? 

Nyní nevím, že by tady studovali, ale historicky jich bylo víc. 

Fakt je ten, že ne všichni studující u nás se ujali v sociální 

oblasti. Někteří ale ano a rozhled a zkušenost se systémem 

jinde jim pomáhá rozvinout to doma. 
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Byl jste ve všech těch domovech osobně? 

Ano, byl. V této chvíli mám dost velký přehled, koordinátoři pro Ukrajinu se totiž střídají. Koordinátorem 

s nejdelší činností byl Rosťa Strojvus, první placený profesionální koordinátor pro Ukrajinu (sám Ukrajinec). 

Bez jeho pomoci, rozhledu, osobních vazeb a znalosti místních by to nebylo jako dnes. Tam je to vše na osobních 

vazbách. Když tam chce člověk něco dokázat, musí se snažit s lidmi sdílet jejich realitu. Není důležitá jen pomoc 

samotná, ale to, že je někdo chápe, rozumí, že jsou jim blízcí.  

Byl jsem v jednom státním dětském domově, společně s Němci. Když jsme odtud odcházeli, brečeli jsme všichni 

jako malá děcka. Nikdy nic tak hrozného jsem neviděl. Strašný zážitek. Děti měly oholené hlavy a ruce natahovaly 

přes mříže velkých klecí, ve kterých byly zavřené.  Na tento pohled nezapomenu nikdy. Měly na sobě pampersky, 

všude byl zápach, moč… Dohromady byly pomíchané inteligentní a mentálně postižené děti. Zevnitř nebyly kliky. 

Myslím si, že u nás nikdy v životě v takových strašných podmínkách děti v domovech nežily.  

Posunulo se to za ta léta? 

Přes známosti a místí politiky jsme způsobili zásah státní správy. Vyměnil se ředitel, vybudovalo se dětské hřiště, 

ale na státní správu nemáme páku, spolupracuje se s ní velmi těžko. Pokud něco lze, tak přes církev, charity, místní 

komunity. Jako v Lopatyni. Musím říct, že máme spolehlivé partnery. Bez toho by se to nedalo. 

Ale přesto všechno klece už nejsou? 

Zlepšilo se to o mnoho procent, ale kdyby dnes naši lidé viděli některá zařízení státního typu, byli by z toho 

na zhroucení. U nás jsme opravdu někde jinde. Na Ukrajině stát nemá peníze. Válka ji ničí. Vše se tím zpožďuje. 

Strašně by chtěli, ale holt příjmy a rozvoj jsou limitované. Uvědomme si, kolik se u nás vybudovalo za přispění 

EU, oni ty zdroje nemají a je to tam vidět, na silnicích, na všem… 

Jaká pomoc je dětským domovům poskytována? 

Nejde jen o dětské domovy. S našimi partnery to děláme tak, že oni vytipují děti z chudých či početných rodin, 

není to tedy pouze záležitost podpory ústavních zařízení, ale v 80 procentech jde o děti a lidi z rodin chudých 

a rozpadlých. Hodně rodin je rozpadlých. Po návratu 

z bojů na východě Ukrajiny se z mužů stávají rozpadlé 

osobnosti, jsou to psychicky nemocní lidé, kteří 

nemohou normálně žít. Nebo táta pracuje v zahraničí a 

rodina to nedá, rozpadne se. 

Je to nejen o vánoční radosti a obdarování. Jsou to 

kvalitní a nové věci, co čeští dárci posílají, pomáhají 

tak i materiálně. Vzpomínám na chlapce, Andrey se 

jmenuje, dnes je mu už 19 let. Pochází z Lopatyni, 

Tehdy měl 11 let, maminka ležela s rozdrceným 

kotníkem, chlapec se o ni staral.  Ten chlapec měl 

největší přání, aby v balíčku byly boty, protože neměl 

jak chodit do školy. A ony tam opravdu byly. Rodina 

žila velmi nuzně, vytápění bylo takové, že z provrtané 

trubky na rezavém kastrolu syčel plyn na podlaze 

Mohl byste se se čtenáři podělit o další své 

vzpomínky na nějaké konkrétní děti nebo situace, 

které Vás oslovily? 

Bylo jich strašně moc za těch 15 let, dodnes se z mnoha 

dětmi stýkám osobně. Ony nás trochu považují za svou 

rodinu, občas, když se sem dostanou, tak se u nás 

vylodí a je to moc pěkné. Nádherné bylo, když jsme 
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s nimi prožívali na Ukrajině Vánoce, když jsme viděli, že přes tu vánoční radost a obdarování to prožívají jinak, 

že Vánoce jsou u nich založeny na duchovním základu, kdy tradice, společná večeře a liturgie mají pro ně velký 

význam.  

Takže jsou to většinou věřící lidé? 

Drtivá většina. Ukrajina je mnohem religióznější než ČR.   

Přesto, ten ateismus dlouhodobě vnucovaný je nepoznamenal? 

Velký rozdíl je mezi východem a západem, vždycky říkám, že rozdíl mezi východem a západem tvoří Dněpr. 

Po Dněpr je jiná mentalita, než na ním.  

Jednotlivých dětí, na které vzpomínám, je hodně. Například, když jsme byli s dárky v Ternopilu – maminka a 

její 4 děti nám zazpívaly v češtině Tichou noc. Nebo loni jsem se musel nasmát, byli jsme v Kolomyji, rozdávali 

jsme balíčky. Pro jeden z balíčků přišel chlapec, mohl mít tak 11 let, předali jsme mu dárek a já po chvíli koukám, 

jak si jde pro další. Tak mu říkám – tys tu byl. On na to– ne, nebyl a smál se. Nebyl to totiž on, ale jeho dvojče. 

Oba byli velcí sportovci, fotbalisté. Jeden měl v balíčku fotbalový míč, druhý trikot Realu Madrid, úplně dováděli, 

jak byli šťastní. Všude je něco. Např. v Lopatyni jsme poznali chlapce, který byl po těžké operaci – měl velký 

nádor za okem. Celá rodina se zadlužila, aby na ni mohl jet až do Kanady. Ta vděčnost dětí z nejchudších oblastí je 

opravdu velká. Když jsme se bavili s výše zmíněnými dvojčaty, ptali jsme se jich, co by si přáli v balíčku. 

Odpověděli - nám je to jedno, my víme, že ten, kdo nám dárek posílá, ho připravoval z dobroty svého srdce a dal 

do toho lásku, my budeme mít radost ze všeho, co tam bude. Když toto říkají děti, které mají teprve 11 let, tak si 

říkám, že v něčem jsou dál, jsou na tom líp a v něčem bychom se mohli my učit od nich. 

Velkým problémem všude je alkoholismus. Já vždy říkám – týden na Ukrajině – 14 dní na detoxu.  Hodně rodin 

se rozbilo kvůli tomuhle fenoménu. Jeden chlapec z Bortnik měl oba rodiče, tatínek bohatý, maminka žila. Nevím 

proč, ale dali ho do domova. Prostě se o něj nestarali. Pak si to maminka rozmyslela a rozhodla se vzít chlapce 

k sobě. Vydupala si to přes soudy. Chlapce nadprůměrně inteligentního dala do pomocné školy a nutila ho krást 

u sousedů. Chlapec utekl přes půl Ukrajiny zpět do domova v Bortnikách. Když to řešil soud, chlapec rodičům řekl: 

„Kde jste byli, když jsem vás nejvíce potřeboval? Tady to je moje rodina – tady, v Bortnikách, už se domů 

nevrátím!“ 

Miles Jesus je mezinárodní 

komunita?  

Je to řeholní komunita, ne řád 

či řehole. Mají centrálu 

v Římě, pracují s papežským 

schválením. Komunita se ale 

v Bortnikách víceméně 

rozpadla, pracují tam už jen 

dva její členové. Od letoška 

Bortniky získaly právní 

samostatnost. Hodně jim 

pomáhá biskup Taras 

(studoval u nás), mají možnost 

se na něj obrátit. Děti mají ve 

zdejší škole vynikající 

výsledky, mluví tři dny v 

týdnu anglicky, většina studuje 

na VŠ, to je radost. 

K dalším návštěvám, na které 

člověk nezapomene, jsou 
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setkání s válečnými veterány. Velice smutné 

rozhovory jsme vedli např. na psychiatrii 

v Ternopilu či Kolomyji. Proto jsme, když to 

bouchlo na Majdanu, společně se slovenskou 

Charitou a hasiči udělali projekt, kdy jsme školili 

místní psychology v posttraumatické pomoci. To 

byl jeden z úspěšných projektů, kdy jsme vyučili 

50 – 60 místních psychologů, protože tato 

odbornost v tamní oblasti neexistovala.  

Má tato činnost i evangelizační rozměr? 

Samozřejmě. Existuje zde sice velké napětí mezi 

zdejšími církvemi, ale postavení a důvěryhodnost 

církevní instituce mají, protože nekradou jako 

ostatní. Oni jsou rádi, že jim pomáháme. Pro ně to 

byla velká neznámá, nedovedli si představit, že by 

něco nedělal stát, je samotné jsme přesvědčovali, 

že mohou něco dělat sami. Za těch 15 let se toho 

mnoho se změnilo, chystá se úprava či změny 

některých zákonů.  

Existuje již charita Ukrajina a nějak se to 

rozvíjí? 

Velmi hodně se to prohloubilo v souvislosti 

s válkou na Donbasu. Mezinárodní pomoc byla 

masivní, ale bohužel drtivá většina pomoci 

směřovala na východ a zapomínalo se na to, že na 

Ukrajině jsou 2 miliony tzv. vnitřních uprchlíků, 

kteří utekli z východní oblasti a jsou rozseti jak 

v centru Ukrajiny, tak na západě. Jsou vykořenění 

ze svého prostředí a na rodiny to samozřejmě 

dopadá. Je to nadlouho, jedná se o problém 

na několik generací.  

Já je mám rád, jsou to hrozně fajn lidi, když 

řeknete, že jste Čech, máte všude otevřené dveře, 

snaží se, jsou pohostinní. I Češi jsou velmi štědří, 

opravdu, jak se říká, že český národ je 

sekularizovaný, tak je to sice pravda, ale když je 

potřeba, pomoc je masivní a obětavá. 

A jak vznikl nápad s vánočními balíčky? 

Vánoční balíčky mají zvláštní historii. Jednou jsme 

byli s manželkou pozvaní, abychom s nimi prožili 

jejich Vánoce. Bylo nám hloupé přijít s prázdnýma 

rukama, takže jsme připravili balíčky. Z různých 

obchodů jsme nasháněli reklamní předměty, různé 

drobnosti – tužky, pastelky aj, prostě aby každý 

měl svůj balíček. Když jsme viděli, jakou radost 

jim to udělalo – radost z blbostí, kterých by si děti 

MILES JESU 

Komunita Miles Jesu (z latinského                   

„voják Ježíšův“) byla založena v Arizoně                                                   

v roce 1964 španělským misionářem a knězem                      

z řádu klaretiánů Alphonsem Maria Duranem (1931-2017).  

Spolu s Paulem Murphym vytvořil komunitu 

mladých mužů, kteří po zasvěcení se Bohu soukromými 

sliby pokračovali ve svém působení uprostřed světa skrze 

své profesionální zaměstnání.  

První členové se začali v Arizoně starat o sirotky a 

chudé, zejména na mexické hranici. Postupně se komunita 

začala šířit mimo hranice USA a přibyla také ženská větev. 

V současné době působí přibližně tři tisíce členů Miles Jesu 

na čtyřech kontinentech, ve čtrnácti zemích. Jsou mezi nimi 

manželské páry, biskupové, kněží i zasvěcení laici žijící 

v celibátu, svobodní i ovdovělí.  

Miles Jesu věří, že pravá láska nalézá svůj výraz 

ve službě milovanému. Tím, že žijí svou katolickou víru 

ve svém každodenním životě, využívají své talenty 

a schopnosti, které jim dal Bůh, k zápasu o spásu duší. 

Členové jsou plně oddání papeži a učení katolické církve. 

Ve střední Evropě byla první komunita Miles Jesu 

založena ve Vídni v r. 1990. O dva roky později začali dva 

bratři z Ameriky působit v Brně. Nyní působí v komunitě 

čtyři Češi, Slovák a Američan. Ženská větev byla v Brně 

založena o pár let později, ale pak přesídlila do Bratislavy. 

V každé zemi jsou jiné potřeby a formy apoštolátu. Česká 

komunita je specifická v tom, že se v Brně nachází centrum 

mezinárodních lékařských misií. Odtud se organizují misie 

do různých zemí světa. 

Na Ukrajině se členové komunity zaměřují 

především na nejmenší bezdomovce. Dětem zde chybí 

nejen základní materiální potřeby, mnohé z nich prošly také 

silnými citovými traumaty. Tyto děti pocházejí většinou 

z rodin alkoholiků, nezaměstnaných a z rozpadlých rodin. 

Nejenže se tam o ně nikdo nestaral, ale navíc byly mnohdy 

nejrůznějším způsobem zneužívány. Děti se pak 

rozhodnou, že je lepší žít na ulici než v takových 

podmínkách. Svou nelehkou situaci řeší tím, že začnou 

fetovat, aby zapomněly na citové problémy, hlad, zimu a 

vlastně na všechny základní životní potřeby. Rozšířena je 

prostituce. Chlapci jsou často zneužívaní mafií. Někteří 

přenášejí zbraně z jednoho místa na druhé, jiní kradou. 

Mnoho z nich trpí vážným onemocněním – jsou HIV 

pozitivní, mají hepatitidu C, tuberkulózu a kožní parazity.  

Ukrajinská komunita Miles Jesu začínala pracovat 

na ulici a zaměřila se na vrstvu malých a dospívajících dětí, 

jejichž věk se pohybuje od osmi do dvaceti let. Postupně 

vytvořili dětský domov pro sirotky nebo děti z velmi 

chudobných rodin. Sestrám a bratrům z Miles Jesu zde 

pomáhají i dobrovolníci.  

Anička Rozsívalová 
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tady pomalu ani nevšimly, a když jsme viděli i tu potřebu, v jakých tam 

např. chodí botách („bagančatech“), tak jsme si řekli, že tomu dáme jiný 

rozměr. Aby to nebylo jen o té radosti, ale i o pomoci, která by pokryla 

jejich skutečné potřeby. 

První ročník jsme tam vezli balíčky, kam jsme umožnili dát použité věci. 

Přesto všechno, že jsme měli špatnou zkušenost s použitými věcmi, a já se 

zařekl, že už více ne, nakonec 90% procent věcí byla naprosto v pořádku. 

Když jsme přišli k nim domů, viděli jsme, jak jim to pomohlo, jakou radost 

jim to udělalo. Člověk tu bídu nepozná, dokud není u nich doma, na místě, 

kde žijí.  

Tak se z toho vyvinula tradice, musím říct, že velice hezká. Přináší to 

užitek na obou stranách. Některé naše rodiny to prožívají velice intenzivně. 

Hlavně nakoupení těch dárků.  Že je to dárek pro konkrétního člověka, 

který se jmenuje takhle, je takhle a takhle velký a potřebuje to a toto. A oni 

se snaží to částečně splnit. Není to fond, na který se pošle obnos, ale oni to 

vyberou, oni o tom rozhodnou, oni tam napíšou pozdrav. Některé rodiny 

z toho mají malou slavnost. A to jen na tom to hezké. Je to osobní, je to opravdu v duchu „od člověka k člověku, 

od srdce k srdci“. 

Jak je to s kontaktem s dětmi? Například na Haiti se kontakt s tamními dětmi nedoporučuje. 

Já na rovinu řeknu, že se tomu snažíme trošku bránit. Lidi ve své dobrotě a touze udělat něco navíc chtějí děti 

pozvat sem, třeba na prázdniny aj. V dobré víře by mohli způsobit, že by děti pak mohly být motivované, až k tomu 

bude příležitost, vzít roha, utéct za hranice a nezůstat. Jak by jednou vypadala Ukrajina, kdyby všichni odešli? 

Rovněž nesouhlasím s tím, že si vyřešíme náš pracovní trh tak, že k nám pozveme inteligentní Ukrajince. Je to 

sobecké, tím devastujeme jejich trh. Kdo by zůstal tam? Jsem rád, když lidé napíšou dopis či přání, ale přímý 

kontakt nezprostředkováváme, ba na naopak, trochu mu bráníme. 

Motivují vánoční balíčky k nějakým odezvám lidi přímo na Ukrajině? 

Já jsem měl s dětmi i rodiči vážné rozhovory. Mnohdy se ptají, proč jim chystá balíček někdo, kdo je nezná, kdo je 

nikdy neuvidí. Zanechalo to u nich velice dobrý vztah k Čechům. Nebo další příklad – jeden z chlapců 

v Bortnikách – už jako dospělý dostal práci. Vydělal si peníze a najednou měl potřebu vše, co mu bylo kdy dáno, 

vracet. Tak koupil pro ty kluky z domova – jsou mezi sebou spíše jako bráchové– společný dárek a každému 

nějakou maličkost. „Já jsem něco dostal, mám peníze, a chci dělat radost někomu jinému,“ říkal. A o tohle právě 

jde. Samozřejmě nic nemá stoprocentní úspěšnost, někdo se ztratí, nezvládne to v životě, tak jak u nás nebo jinde 

ve světě. Ale u většiny dětí, i přesto, že měly zpočátku špatnou zkušenost, je např. motivace pro studium a postavit 

se do života obrovská. Např. jeden z chlapců promoval teď na VŠ finanční ve Lvově.  

Já jsem z toho nadšený, je to pro mě srdcovka. Na své pozici jsem 

vlastně do značné míry úředník, a pro mě je to jedna z možností, jak 

dobít baterky, jak si fyzicky konkrétně sáhnout na to, že práce nás 

všech má nějaký smysl a pomáhá konkrétnímu člověku. Mobil mám 

zamořený – facebook, viber, tak mě to nutí komunikovat v 

ukrajinštině. 

Bavíte se v ukrajinštině? 

Tam už ukrajinsky. Vlastně záleží, jak by tomu kdo řekl. Ukrajinec 

by tomu ukrajinština asi neřekl, ono je to takové „patláma, 

matláma“, je to hodně společné s polštinou, má to hodně českých 

slov, hlavně na západě, ona je to taková česko – polsko – ukrajinsko- 

ruština. Zdejší lidé velmi oceňují, když se někdo snaží mluvit jejich 



 strana 10  Tam&Tam – číslo 12, ročník 9, prosinec 2018 

 

jazykem, když si tam s nimi sedne, dá si s nimi vodku, zamručí s nimi jejich koledy, když nepohrdne jejich 

pohostinstvím či jídlem, a hlavně jejich chudobou, to je něco, co otevře všechny jejich dveře.  

Jak ještě bychom se mohli zapojit kromě balíčků jednou za rok? 

Tak samozřejmě, když už jsme ty „prachy“ vynalezli a neumíme to dělat bez nich, tak peníze jsou vždy 

nejefektivnější. Ale co se třeba konkrétních věcí týče, mám radost ještě z jednoho projektu, který na to všechno 

navazuje. Zřídili jsme tam tzv. studijní fond pro děti, které mají na to, aby studovaly. Ty, které jsou třeba 

z extrémně chudých poměrů, nemohly by si tam dovolit učební pomůcky nebo ubytování atd., tak ty se snažíme 

zařadit do studijního fondu. Ti, kdo jsou zařazeni do studijního fondu, musí samozřejmě jako předpoklad dosahovat 

určitých studijních výsledků. Díky tomuto už jsou tam dnes první absolventi středoškoláci i vysokoškoláci, takže 

studijní fond je hodně dobrá aktivita. S našimi partnery, které tam 

máme, se domluvíme, které děti budou zařazeny do studijního 

fondu, a v podstatě jim na ty studenty poskytneme konkrétní částku, 

aby studijní rok mohli studovat a místní charita nebo náš místní 

partner (nejsou to jen charity) průběžně peníze uvolňují na to, co je 

potřeba – ubytování, školní pomůcky, dojíždění, protože někteří to 

mají daleko.  

Takže existuje konto, které lze využít. Najdeme ho zřejmě 

na vašich webových stránkách. 

Máme to pod naším kontem, ale vedeme to zvlášť, protože hodně 

lidí má zájem třeba podpořit zrovna tuto aktivitu. 

Ale to není na konkrétní dítě, ale je to rozdělované na Ukrajině, ne? 

Peníze dáváme do fondu, je to v podstatě společný fond, z kterého se postupně uvolňuje. 

Nefunguje to jako Adopce na dálku? 

Ne. Toto nefunguje jako Adopce na dálku, protože my to samozřejmě hlídáme. Pokud někdo zanechá studia, a to se 

nám taky stalo, tak my stopneme peníze. Je to vždy na jeden rok. Není to masová akce. Adopce má své kouzlo 

v tom, že je osobní, jde o konkrétního člověka. Ale u tohoto jsme se rozhodli jít trochu jinou cestou a opravdu 

odpovědně dělat výběr na daném místě a nenechávat to jen volně plynout. Jsme tam přece jenom trošku přísní. 

Na ty děti jsou nároky poměrně vysoké.  

Funguje to v nějakém konkrétním městě? 

Všude tam, kde máme partnery, jsou děti zařazeny do studijního fondu. Samozřejmě nikdo tady nemá tolik peněz, 

kolik my „umíme“ tam utratit. 

To je jasné, to platí i v Česku. Takže lze podpořit studijní fond. Co ještě? 

Všem našim partnerům se snažíme ukázat cestu k svépomoci. Podpořili jsme vybudování čtyř moštáren, takže oni 

dnes zpracovávají ovoce, dělají službu, berou za to peníze. Podporou těchto projektů budou na dalším místě 

vysazovat na plantáži borůvky a bude jim to zase přinášet peníze. Pokračuje farma, kde mají svíčkovou dílnu, 

na jiném místě jsme udělali společný projekt s Charitou Znojmo, kde je rovněž dílna na výrobu svíček, dělají tenké 

„obětinky“, odlívají to a zásobují okolí.  

Ty se na Ukrajině používají všude v obrovském množství po celý rok, nejen na Velikonoce. 

Chceme podpořit domácí péči. Pomohli jsme k pořízení autobusu na přepravu handicapovaných. Na tři sta tisíc lidí 

jde o jediné vozidlo, které umí přepravovat handicapované lidi. Třeba jednomu pánovi po devíti letech pomohli 

z bytu a byl v divadle. Říkal, že vůbec neví, o čem to bylo, protože celé představení probrečel. Jsou to věci, které 

u nás považujeme téměř za samozřejmost. A tam je pro někoho zázrak, když se dostane ze čtvrtého poschodí, 

 

Podpora projektů na Ukrajině 

 

Projekty humanitární pomoci  

a rozvojové spolupráce 

Číslo účtu: 4030207 / 0100 

VS: 001 

 

Studijní fond 

Číslo účtu: 4030207 / 0100 

VS: 007 
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kde není výtah, po několika letech třeba jen ven. Těchto potřeb je tam obrovské množství. Strašně smutná situace je 

v péči o lidi jakkoli handicapované. Nejhorší je to u lidí s mentálním onemocněním. Nejsou tam odborníci, není 

tam zázemí, není tam systém, který by to měl dotovat. Je to obrovská země, která má 40 milionů obyvatel. 

My spíše spoléháme na to, že vytvoříme několik míst, kde to lidi naučíme, a spoléháme na tzv. „domino efekt“. 

Např. na jedno místo se jezdí dívat z celé Ukrajiny, jak se vůbec může „dělat“ dětský domov. Jsou z toho šokovaní. 

Jsou naprosto šokovaní z toho, že tam není plot, že děti z domova mohou svobodně do vesnice a děti z vesnice 

mohou svobodně za dětmi do domova, že je to prostě otevřené a že nikde nejsou dráty. Snažíme se dát jim know-

how, podpořit jejich sebedůvěru a přesvědčit je, že na to mají.  

Chystáte se na Ukrajinu? 

Ano. I kdybych nechtěl, budu muset, protože nová koordinátorka nebude moci jet. Pojedeme v lednu. Snažíme se 

dárky osobně předat. Každého dítěte, řekl bych, se dotknout prstem. Nepředáváme jen samotný dárek. Předáváme i 

poselství od našich lidí. Považujeme to za důležité. A pro ně je to taky strašně moc důležité. Není to jenom o tom 

balíčku, ale je to o všem, co za tím balíčkem je. Jsou to tradice, řekl bych až rituály, na které se moc těší. Vždy 

připraví nějakou scénku a chtějí tak nějak obdarovat nás.  

za rozhovor děkuje Slawomir Sulowski, zpracovala Lenka Špatná 

 

 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO CHARITU 

 
V pondělí 19. 11. 2018 proběhl ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku benefiční koncert Charity 

Šumperk. V provedení Scholy od sv. Jana Křtitele zazněly duchovní písně z tvorby různých autorů napříč staletími, 

tentokrát v provedení a capella.  Po úvodní skladbě Domine, ad adiuvandum (Bože, pospěš mi na pomoc) 

od Christopha Demantia  zazněl nejprve blok staré hudby tematicky zaměřený k P. Ježíši. Starší skladby byly poté 

prostřídány současnou tvorbou, zastoupenou písní Ubi caritas z dílny O. Gjeila, poté zazněly opět starší skladby 

k P. Marii, například polyfonní Dixit Maria od H. L. Hestera a publikum zaujala i ukázka z netradičního díla 

Claudia Monteverdiho. Do zpěvu Schola zapojila i účastníky koncertu, a to společně zazpívanou písní Učiň mě, 

Pane nástrojem.     

Atmosféra koncertu byla moc krásná a vděčné publikum si vyžádalo i přídavek. Schole patří velké 

poděkování za nádherný duchovní zážitek a výtěžek z koncertu ve výši 5.120,- Kč. 

Jana Klíčová, pastorační asistent Charity Šumperk  
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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.  

 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 prosinci v pondělí 10. 12. v 10.00 

s o. Michalem.  

 Mikuláš pro nejmenší – úterý 4. 12. Od 15. 30 na farním 

středisku. Tradiční setkání s Mikulášem pro předškolní 

děti a děti 1. stupně ZŠ. Mikulášský balíček v hodnotě 30 

Kč je nutno zarezervovat  

do 2. prosince 2018 u Pavly Čermákové, tel. 734 265 356. 

 

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 – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00.  

Kontakt – Petra Kočí: 608 883 111  

 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 – každou středu od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním 

středisku. Začínáme od 19. září. 

 

PRO MILOVNÍKY ZPĚVU A SVAŘÁČKU 😉 

 14. 12. 2018 – přijměte pozvání na ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ s p. učitelem Hlochem a jeho 

akordeonem. Akce se uskuteční ve farním středisku, od 17. hodin. Vstupné dobrovolné. Dobrá pohoda a 

malé občerstvení bude zajištěno. (Aby mohlo být občerstvení bohatší, můžete také přispět nějakou 

dobrůtkou.)  

 

MŠE SVATÉ PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI 

 Máte dítě ve věku 0+, které neposedí na místě ani minutu? 

 Je pro vás rodiče každá návštěva kostela tak trochu utrpení, 

protože Vaše dítě není vůbec tiché a spořádané, jak by si okolí 

přálo? 

 Už několik let jste nebyli na mši svaté společně jako rodina, 

protože nemáte rádi pozornost přítomných, a vaše dítě by Vám ji 

určitě rychle zajistilo? 

 

Pokud jste odpověděli alespoň na některou z otázek “ANO”, a přesto 

byste si rádi někdy mši svatou hezky prožili i s dítětem, máme pro Vás nabídku – každé druhé pondělí v měsíci se 

bude konat mše sv. pro rodiče s dětmi, a to od 10 hodin v kapli farního střediska v Šumperku.  

Na tato setkání Vás srdečně zveme a ubezpečujeme, že tady rušit nebudete!   

 Petra Kočí 
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OLGA 
(*890-900? Pskov, Rusko – † 11. července 969 Kyjev, Ukrajina) 

 

Svatá Olga byla kyjevská kněžna, manželka knížete 

Igora a po jeho smrti regentka Kyjevské Rusi v době nezletilosti 

svého syna Svjatoslava. Její jméno je spojeno s počátky 

křesťanství na Rusi, v Bělorusku a na Ukrajině. Jako první 

z ruských vládců přijala křest a snažila se o pokřesťanštění 

Rusi, které se však podařilo až jejímu vnukovi Vladimírovi. 

Olga začala být hned po své smrti uctívána jako světice. Roku 

1547 byla ruskou pravoslavnou církví prohlášena za svatou. 

Jako světici jí uctívá i římskokatolická církev a její svátek slaví 

11. července. Bývá zobrazována jako kněžna, s křížem nebo 

modelem kostela. Je patronkou vdov, konvertitů, Ruska a 

Ukrajiny. 

 

 

Narodila se mezi roky 890 - 900 ve Vykobutině 

u Pskova v severozápadní části Ruska, u nynějších hranic 

s Estonskem. Původem patřila k východním Slovanům po otci 

Gostomyslu. Její matka byla asi původu varjažského 

(Varjagové byli především švédští Vikingové). Ženské křestní jméno Olga pochází ze Skandinávie a vyvinulo se 

ze severského jména Helga (ze slova „heilig” − „svatý”). Překládá se tedy jako „svatá, spásu přinášející”, potažmo 

i „zdravá” nebo „silná”. 

Olga se ve dvaceti letech provdala za kyjevského knížete Igora 

a měla s ním syna Svjatoslava. Roku 945 byl kníže Igor zabit při výběru 

daní u kmene Drevljanů. Následníkovi trůnu Svjatoslavovi byly tehdy 

teprve tři roky, proto se regentkou a vládkyní Kyjevské Rusi stala kněžna 

Olga. Igorova armáda jí přísahala věrnost a uznala Olgu za zástupce 

zákonného následníka trůnu. 

Podle pohanského zákona připadl Olze úkol pomstít násilnou 

smrt svého muže; v roce 947 tedy zahájila trestní výpravu. V návaznosti 

na toto úspěšné tažení byla postavena řada pevností. Poté co se 

vypořádala s Drevljany, ujala se vlády nad Kyjevskou Rusí do doby 

plnoletosti svého syna; i potom však zůstala faktickým vládcem, neboť 

Svjatoslav Igorevič mnoho času trávil na vojenských taženích. Během 

své vlády Olga cestovala po knížectví, budovala útulky, hostince 

i převozy přes řeky, vykonávala spravedlivé soudy a projevovala lásku 

k chudým.  

Olga se zasloužila o zvelebení mnoha ruských měst. 

V souvislosti s ní je zmiňován i termín „poliudie“, což byl proces 

vybírání tributů (daní) pro vládce Kyjevské Rusi od vazalů 

z východoslovanských kmenů. Při jejich vymáhání byl zabit i Olžin 

manžel kníže Igor. Olga vnesla do dosud nahodilého vybírání systém. 

Ruský historik Valentin Yanin hovoří v jejím případě o první právní 

reformě ve východní Evropě a Olžiny změny považuje za zárodek 

ruského zákona, označovaného jako Ruská pravda.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Snad nejznámějším panovnickým činem kněžny Olgy bylo ovšem přijetí křtu a úmysl pokřesťanštit Rus. 

Podle tradice se r. 955 Olga odebrala do Konstantinopole - Cařihradu (hlavního města Byzantské říše), kde ji 

patriarcha Theofylaktos pokřtil. Při křtu přijala jméno Helena (Jelena), kmotrem jí byl byzantský císař Konstantin 

(VII.) Porfyrogenet. Ve skutečnosti obřad proběhl spíše v Kyjevě, aniž by křest kněžny vedl k christianizaci země, 

jak bylo v té době obvyklé. Olga sice pomýšlela na to učinit křesťanství na Rusi státním náboženstvím, jejím cílem 

však bylo zajistit zemi především nezávislou církevní organizaci. Zřejmě se obávala, aby podřízení mocné Byzanci 

po církevní stránce s sebou nepřineslo také politickou závislost. Proto v roce 957 Olga uskutečnila oficiální 

návštěvu Cařihradu v doprovodu kněze Gregora (Řehoře) a žádala byzantského císaře o vyslání pravoslavných 

biskupů na Rus. Z neznámých důvodů ale císař misii nevyslal. 

Když Olga neuspěla, obrátila se r. 959 na východofranského krále Otu I., který chtěl prostřednictvím 

křesťanství šířit svůj vliv dále na východ, nechal tedy vysvětit mnicha trevírského kláštera Adalberta na biskupa 

Rusů a vyslal ho s několika kněžími do Kyjeva. Misie dorazila pozdě. Pravděpodobně v r. 962 se ujal vlády 

Svjatoslav I. Igorevič. Mladý kníže si stanovil zcela jiné cíle než jeho matka. Nepřijal křesťanství ani se nesnažil 

pokračovat v jejím úsilí stabilizovat poměry uvnitř formujícího se ruského státu, lépe zorganizovat vybírání daní, 

pevněji ovládnout podmaněné obyvatelstvo a posílit postavení kyjevského vládce. Cele se orientoval na expanzi za 

hranice své země, a nakonec se dokonce rozhodl přenést svoji rezidenci až na Balkán. Prakticky celou vládu strávil 

na válečných taženích. 

Olga po návratu 

z Cařihradu budovala chrámy 

a šířila v rámci svých možností 

na Rusi křesťanskou víru. Někdy 

bývá označována jako „Jitřenka 

křesťanské víry v Rusku“.  

V r. 968, v době dalšího 

Svjatoslavova válečného tažení, 

byl Kyjev obléhán tureckým 

kmenem Pečeněhů. Olze se spolu 

se svými mladými vnuky 

podařilo útok úspěšně odrazit. 

Zemřela krátce poté, v pověsti 

svatosti. Její vnuk, pozdější 

sv. Vladimír, uskutečnil to, co se 

jí nepodařilo - pokřesťanštění 

celého národa. Za Vladimírovy 

vlády byly její ostatky 

vyzdviženy neporušené 

a umístěny v chrámu Zesnutí 

Panny Marie v Kyjevě,  

v tzv. Desátkovém chrámu.  

V České republice je sv. 

Olze zasvěcen pravoslavný 

chrám ve Františkových Lázních, 

označovaný jako nejstarší 

pravoslavný kostel v naší 

republice.  

Anička Rozsívalová  
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Classic Band Bludov ve spolupráci s Farním sborem kostela sv. Jiří v Bludově 
 

vás srdečně zvou na 
 

TŘÍKRÁLOVÝ  KONCERT 
 

pořádaný dne 6. 1. 2019 

v kostele sv. Jiří v Bludově v 17:30 hod. 

 

 

Uslyšíte vánoční a jiné skladby světových a našich autorů k vytvoření 

pravé vánoční i novoroční nálady. Přijďte se naladit s námi. 

 

Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na opravu bludovských varhan. 

 

Po koncertě si pro vás Spolek pro Kostelíček Božího Těla  

připraví malé občerstvení. 
 

Využijte také možnosti prohlédnout si betlém. 

 

Těšíme se na Vás 
 

                                                                                    

 

 
 

 
AWER TOUR s. r. o. 

Farní 1, Zábřeh, 789 01, mobil: 731 626 506, tel / fax: 583 418 297 
e-mail: info@awertour.cz, www.awertour.cz 

 

a Římskokatolická farnost Velké Losiny 

vás zvou na pouť do 
 

SVATÉ ZEMĚ 
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 

S průvodcem P. Milanem Palkovičem 
 

Termín:   9. 3. – 16. 3. 2019 

Cena: 18 200 Kč  
 

(Konečná cena 18 200 Kč + 120 USD) 
 

Program je tradiční, protože nejdůležitějším místem pro poutníka je návštěva 

chrámu Božího hrobu, bazilika narození a místa veřejného působení našeho 

Pána. Navíc navštívíme hlavní antické město Galileje – Sepforis, historickou 

Magdalu s nádherným novým chrámem, oázu Ein Gedi, Herodion – pevnost 

Heroda velikého ad.  
  

V ceně není započítáno:  
 obslužné a vstupy podle programu 120 USD (platí se průvodci 

ve Svaté zemi 

 komplexní cestovní pojištění (možné sjednat individuálně  

nebo se pojistit v CA 55,- Kč/den) 
 

Od 40 osob zabezpečujeme autobusovou dopravu z Šumperku na letiště a zpět. 
 

UPOZORNĚNÍ! Ceny jsou kalkulovány v kurzu 1 Euro = 1,25 USD. Při pohybu kurzu o 5 % si 

CK vyhrazuje právo na úpravu ceny. 

Platnost pasu musí být 6 měsíců po návratu! 

 
Římskokatolická farnost Staré Město pod Sněžníkem 

Vás srdečně zve 
 
 
 
 
 
 

 
do kostela sv. Anny 

na 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
v neděli   2. 12. 2018    v 15:00 hod 

 

 
 

                                          
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Vystoupí:    Schola  z Nového Malína 
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AWER TOUR s. r. o. 
Farní 1, 789 01 Zábřeh  

telefon, fax: 583 418 297, mob. 731 626 506, , e-mail:info@awertour.cz, www.awertour.cz 
__________________________________________ 

 

Vás zve na relaxační pobyt ve slovenských termálních lázních 

 

Termín:   22. 1. – 27. 1. 2019 

 

Cena:    7 800 Kč 

 

Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem. 
 

Pro zájemce bude příležitost zúčastnit se malé ochutnávky vín s odborným komentářem P. Milana Palkoviče  
a MgA. Martina Pavlíková program obohatí večerním čtením. 

 

PODHÁJSKA je nejnavštěvovanější slovenské termální koupaliště s celoročním provozem. Termální voda v Podhájské je slaná 
a silně mineralizovaná. Svým unikátním složením a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána k vodě z Mrtvého moře. 
Vzhledem k vysokému obsahu účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský organizmus – pozitivních výsled-
ků dosahuje u všech onemocnění pohybového aparátu, štítné žlázy, nemocí dýchacích cest, kožních a cévních onemocnění, 
při poúrazových a pooperačních obtížích, regeneruje organizmus po velké fyzické i psychické zátěži. 
 
V ceně je započítáno: 
- autobusová doprava, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenze, perma-
nentní vstupenka na termální koupaliště  
 
V ceně není započítáno: 
- lázeňský poplatek obci 0,5 Euro/den (platí se na místě při ubytování) 
- cestovní a zdravotní pojištění 
- vstup do wellness centra 

 

 

V LEDNU 2019 VÁS OPĚT NAVŠTÍVÍ  

TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI 
 

 
Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2019. V lednu se vydají desítky koledníků do 

ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi 1. a 13. lednem 2019.  

Posláním tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška 

především v našich srdcích a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc 

nemocným, handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijících na Šumpersku. 

Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 

V roce 2018 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 833 452 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv 

darem. V  roce 2019 bychom rádi podpořili projekt Hospicové péče, Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – 

pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.. Část přerozdělených peněz poskytneme na 

přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech 

poskytneme během roku. 

Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, 

kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši podporu. 

Lada Matyášová  

http://www.awertour.cz/
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Milí medvídci, 

máme za sebou první sněhové přeháňky, a tak už 

můžeme opravdu věřit tomu, že je tu zima a s ní Vánoce. Jojo, už za necelý měsíc budeme moci 

pohladit maličkého Ježíška v jesličkách a zazpívat mu některou z našich oblíbených koled! Já vím, 

čekání bývá dlouhé, ale můžeme si ho zkrátit nějakým adventním předsevzetím, chozením na roráty, 

účastí na Mikulášovi nebo třeba taky pečením cukroví a pojídáním čokoládek z adventního kalendáře. 

No a jasně, luštěním křížovek z Tamtamu!  Tak hurá do toho a přejeme pěkné a opravdu radostné 

prožití adventu i času Vánoc. 

příjemné chvilky s Tamtamem   

 

1. Po svaté Barboře a svatém Mikuláši přichází v prosinci na řadu ještě jedna hodně známá světice – svatá Lucie. 

Určitě už jste někdy slyšeli pranostiku „Svatá Lucie, …. ….., ale dne nepřidá.” Vylušti křížovku a doplň její 

prostřední část. 
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Tím bylo řečeno a myšleno, že od tohoto dne by se měl začít den prodlužovat a noc zkracovat. Správně se ovšem 

Slunce má začít vracet od zimního slunovratu. Vysvětlujeme si to tak, že ve středověku svátek sv. Lucie opravdu 

připadal na den zimního slunovratu. Papež Řehoř VIII. však v roce 1582 provedl reformu kalendáře a posunul nový 

kalendář o 10 dnů dopředu, a tak svátek svaté Lucie nepřipadl na 23. prosince, ale na 13. prosince. Pranostika se 

nám přesto zachovala dodnes. 

 

2. Najdeš mezi obrázky všech osm rozdílů? 

 

 

3. Vyškrtej z osmisměrky tato slova a zjistíš, co znamená slovo advent. 

 

P S V Í Č K A 

S A N Ě Ř A K 

C Í C O N CH T 

E E A I R E E 

N E D Ó Z A C 

A O A I O Á D 

R O R Á T Y K 

  

DEN – CEDIT  – RORÁTY - CETKA 

– DÓZA –RODINA -  IZÁK – NOC – 

VĚNEC - NORA – RADA – SVÍČKA 

- RANEC - SANĚ 
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RADOST Z BOHA 

 
 

Svoji šestnáctou knihu v řadě, tentokrát adresovanou biřmovancům, Marek Vácha 

končí slovy: „Přebíráte plnou odpovědnost za stav světa. Jako mořeplavci jste přirazili 

k břehům Evropy. (…) Nyní píšete historii. Tak se ukažte.“ 

Myslím, že ta poslední věta dobře vystihuje pocit, který ve mně po přečtení zůstal. 

Jakoby Orko úpěnlivě prosil a volal na své čtenáře: „Je to na vás!“ Na téměř sto šedesáti 

stranách ukazuje, že to jsme vždycky nakonec my, každý z nás, kdo tvoří církev, kdo tvoří vztahy, kdo tvoří 

svět. Snaží se čtenáře přesvědčit, že za opravdu dobře prožitý život je zodpovědný jen on sám. 

Nečekejte ale rozhodně jen motivační selanku. Orko umí být ve svých slovech neuvěřitelně tvrdý 

a výstižný. Ne všechno, co píše, se vám bude líbit. Možná proto, že (stejně jako já) v jeho popisech promarněných 

dnů a šancí poznáte sami sebe. 

Ondřej Havlíček 

 

 

 

Děti, dospělí a přátelé z farnosti RapotínPetrovVikýřovice Vás zvou na představení 

CHRÁMOVÉHO DIVADLA Z TŘÍVSÍ 

se zpěvy a veselím 

Vánoce 2018 – Mesiáš přichází do chrámu 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Rapotíně 

v pátek 21. 12. 2018 v 17,00 
 
Vejděte do chrámu v Jeruzalémě a uzřete příběhy, 

které se tam odehrály v průběhu tisíců let… 

… písně radostné i usedavé, scény bojovné i něžné,  

velicí králové i zapomenutí prorokové …  

… vždyť naše vyprávění se počíná  

již od praotce Abraháma…   

 

Král David staví město Jeruzalém a pak: 

Král David: Hleď, 

já spávám v domě z cedrového dřeva 

a Boží archa bydlí pod stanem! 

Prorok Nátan: No, možná, že to Bohu ani neva, 

Však třeba od něj radu dostanem! 

 

Kněz Zachariáš nevěří vlastním očím: 

Zachariáš: Teď obětuji kadidlo 

od oltáře na pravé straně… 

Och, co je tohle? Strašidlo?! 

Anděl: Což nevidíš, jsem anděl Páně!!! 

A tobě nesu dobrou zvěst.  

Přijďte do našeho, ne až tak slavného chrámu, avšak též místa veliké milosti, byste zvěděli, co se přihodilo…  
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K zamyšlení 

V říjnu se ve Vatikánu konala historicky první synoda o mládeži. Českou republiku zastupoval biskup Tomáš Holub 

(na fotce vlevo). Zde si můžete přečíst dopis synodálních otců mladým lidem:  

„Obracíme se k vám, mladým lidem celého světa, 

slovem naděje, důvěry a útěchy. V těchto dnech jsme se 

shromáždili, abychom naslouchali Ježíšovu hlasu, »věčně 

mladému Kristu« a rozpoznávali v Něm vaše rozmanité hlasy, 

volání vaší radosti, nářku i vaše mlčení. Víme o vašem vnitřním 

hledání, vašich radostech a nadějích, bolestech a úzkostech, jež 

vás znepokojují. Rádi bychom, abyste nyní vyslechli nás. 

Chceme být spolupracovníky vaší radosti, aby se vaše 

očekávání proměnila v ideály. Jsme si jisti, že jste připraveni 

zapojit svou vůlí žít, aby se vaše sny ve vašem životě a v 

dějinách staly tělem. Nenechte se odradit našimi slabostmi. Křehkosti a hříchy ať nejsou na překážku vaší důvěře. 

Církev je matkou, neopustí vás; je připravena vás doprovázet na nových cestách, na stezkách do výšin, kde silněji 

vane Duch, rozhánějící mlhy lhostejnosti, povrchnosti a malomyslnosti. Když svět, který Bůh tolik miloval, že dal 

svého Syna Ježíše, zakrňuje ve věcech, bezprostředním úspěchu a rozkoších, přičemž deptá ty nejslabší, pomozte 

mu povstat a obracet pohled k lásce, kráse, pravdě a spravedlnosti. Měsíc jsme spolu s některým z vás společně 

putovali a další s námi byli spojeni modlitbou a sympatiemi. Rádi bychom nyní pokračovali v této cestě do všech 

koutů země, kam nás pošle Pán Ježíš jako učedníky-misionáře. Církev i svět naléhavě potřebuje vaše nadšení. 

Provázejte slabší, chudé a životem raněné. Jste přítomností, buďte i zářivější budoucností“ 

 

Co proběhlo: 

Camino – víkend pro mládež na II. stupni ZŠ 

 Dne 9. 11. 2018 jsem se zúčastnila akce 

pro mládež - Camino. 

 Nejela jsem poprvé, proto jsem se hrozně 

moc těšila. Na vedoucí, kamarády, nové přátelé a 

spoustu zážitků. Kolem 17:00 jsme se začali 

pomalu scházet na farním středisku v Šumperku. 

Některá přivítání byla bouřlivá, jiná trošku 

zdrženlivější. Hlavně těch, co Camino absolvovali 

poprvé. 

 Začínali jsme mší svatou v kostele. Poté 

už nás čekalo jedno velké dobrodružství. Vedoucí si pro nás připravili detektivní hru. Přímo před námi se odehrála 

vražda Ivanky. Rázem jsme se proměnili na detektivy a v týmech jsme hledali vraha. Pátrali jsme po důkazech, 

vyslýchali svědky a řešili úkoly.  

 Celý víkend se nesl v tématu Společenství. Sama za sebe můžu říct, že jsem si 

víkend moc užila. Vidět po dlouhé době všechny kamarády, poznat nové přátele z jiných 

farností, to vše mě naplnilo. V neposlední řadě bych moc chtěla poděkovat všem 

vedoucím, kteří se nám ve svém volném čase věnovali, starali se o nás, uvařili 

a vymysleli program. 

 A zároveň bych chtěla pozvat ty, kteří se odhodlávají zúčastnit se Camina. Přijď 

mezi nás. Jsme bezva parta. Já sama jsem zde našla úžasnou kamarádku a na Camino 

už jezdíme spolu. A taky jsem tam kdysi jela poprvé a sama. Už se těším na jarní 

Camino! 

Lucie Hetmánková, Velké Losiny, 13 let 
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Druhý listopadový víkend se na farním středisku 

v Šumperku uskutečnila akce CAMINO pro mládež 2. stupně 

základních škol. Tématem bylo Společenství a sešlo se nás 

více než 20. 

V pátek večer jsme se stali očitými svědky závažného 

trestného činu (samozřejmě předem připraveného 

a zinscenovaného), který zahájil celovíkendové 

„vyšetřování“. Navštívili jsme rodinu i přátele oběti, 

abychom získali co nejvíce informací a mohli vypátrat vraha, 

což se nám nakonec podařilo. Během toho jsme nevynechali 

plno her a různých aktivit. Náš pobyt byl zakončen mší 

svatou v kostele sv. Jana Křtitele.  

Všichni jsme si to moc užili a poznali nové kamarády. Největší dík ale patří všem organizátorům. 

Daniela Kotrlá 

 

Právě běží: 

Mládežnické mše svaté 

Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku. 

Nejbližší termín: pá 28. 12. 

 

Co se chystá: 

Akce v děkanátu 

(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz) 

 

EXODUS = víkend pro mládež na SŠ a VŠ 

7. – 9. 12. 

Po krásném čase, který jsme spolu strávili na minulém Exodu, jsme se rozhodli uspořádat druhý. Pojďme se zase 

sejít a na jeden víkend společně vyjít pryč z předvánočního shonu. Pojďme se společně pokusit znovu zamyslet se 

nad tím, co pro nás vlastně znamenají advent a Vánoce, ke kterým směřuje. 

Přihlašování na: mladez-sumperk.webnode.cz 

 
Vánoční výlet 

Čt 27. 12. 

Čtvrtý vánoční den už málokoho baví sedět doma 

na gauči a pojídat cukroví, a proto tu máme opět 

Vánoční výlet! Tentokrát se vydáme na Kamenec. 

Tak neváhej, pozvi kamarády/ky a dojděte! 

Sejdeme se v 9:00 u farního střediska 

v Šumperku. Půjdeme asi 17 km a pak se vrátíme 

autobusem do Šumperka, nejspíš v 15:20 hod. 

 

 

 

kontakt:   P. Michal Zahálka, p.michalzahalka@seznam.cz, 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  
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM OBEC ZPOVÍDÁNÍ ZPOVĚDNÍK MŠE SV. 

STŘEDA 19. 12.  

LOUČNÁ  15:30-16:00 P. Michal Zahálka       16:00 

SOBOTÍN 17:00-17:30 P. Michal Zahálka 17.30 

D. STUDÉNKY 15.00-16.00 P. Milan Palkovič 16.00 

ČTVRTEK 20. 12.  

S. MĚSTO  15:30-16:00 P. Slawomir Sulowski     16:00 

CHRASTICE po mši sv. P. Michal Zahálka    17:00 

NOVÝ MALÍN 16.30-18.00 P. Milan Palkovič     18.00 

HANUŠOVICE 16:00-17:00 P. Otto Sekanina 17:15 

ŠUMPERK  17:00 -18:00 P. Piotr Grzybek      18:00 

PÁTEK 21. 12.  

BLUDOV 16:00-17:30 P. Michal Zahálka, P. Slawomir Sulowski 17:30 

BOHUTÍN 15:30-17:00 P. Michal Krajewski 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17.00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

SOBOTA 22. 12.  
RUDA NAD 

MORAVOU  
10:30-12:00 

P. Petr Dolák, P. František Janíček 

P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski 
- 

4. ADVENTNÍ 

NEDĚLE 
23. 12.  

BRANNÁ po mši sv. P. Michal Krajewski 8:00 

STARÉ MĚSTO po mši sv. P. Michal Krajewski 9:30 

BOHDÍKOV po mši sv. P. Piotr Grzybek 7:30 

BRATRUŠOV po mši sv. P. Piotr Grzybek 10:30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Michal Zahálka 10:30 

ŠUMPERK  15:00-18:00  

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Zahálka,  

P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,  

P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

7:00, 

9:00, 

18:00 

TENTOKRÁT NAMÍSTO POVÍDÁNÍ  

DVA OBRÁZKY: 
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2018 

 

 

 

 
24. 12. 2018 

ŠTĚDRÝ DEN 

25. 12. 2018 

SLAVNOST 

NAROZENÍ 

PÁNĚ 

26. 12. 2018 

SVÁTEK 

SV. ŠTĚPÁNA 

31. 12. 2018 

DĚKOVNÁ  

BOHOSLUŽBA  

NA ZÁVĚR ROKU  

1. 1. 2019 

PANNY MARIE, 

MATKY 

CÍRKVE, 

NOVÝ ROK 

Bludov 

 

15.00 pro rodiny s dětmi 

21:00 
9.00 9.00 

16.30 

24.00  

(kostelíček) 

9.00 

Bohdíkov 22.00 ---- ---- --- 7.30 

Bohutín --- 7.30 7.30 --- 7.30 

Branná 20.30 11.00 --- --- 11.00 

Bratrušov 20.30 10.30 10.30 --- 10.30 

Dolní Studénky 20.00 7.30 7.30 --- 7.30 

Hanušovice 
16.00 pro rodiny s dětmi 

22.00 kostel 
10.15 10.15 17.00 10.15 

Hraběšice --- 10.30 --- --- 10.30 

Kopřivná 21.00 11.15 --- 11.15 11.15 

Kunčice --- 16.00 --- --- --- 

Loučná n. 

Desnou 
16.00 9.45 9.45 15.00 9.45 

Malá Morava 22.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Nové Losiny 19.00 8.00 8.00 16.00 8.00 

Nový Malín 23.00 10.30 10.30  10.30 

Ostružná 19.00 --- --- 18.00 --- 

Podlesí 16.30 --- --- --- --- 

Pusté  

Žibřidovice 
20.00 9.00 9.00 15.00 9.00 

Radomilov ---- ---- ---- ---- 17.00 

Rapotín 23.00 9.00 9.00 18.15 9.00 

Rejchartice 19.00 ---- ---- ---- ---- 

Raškov 20.30 ---- ---- ---- 10.45 

Ruda 

nad Moravou 

15.00 pro rodiny s dětmi 

24.00 
9.00 9.00 16.00 9.00 

Sobotín 21.30 11.15 11.15 16.30 11.15 

Staré Město 22.00. 9.30 9.30 16.00 9.30 

Šumperk 

6.30 poslední roráty 

10.00 domov důchodců 

10.00 nemocnice 

14.30 vánoční divadlo 

15.00 pro rodiny s dětmi, 

22.00 půlnoční 

9.00 

18.00 

7.00 

9.00 

15.00  

(německy) 

18.00 

 

23.00-24.00 

adorace 

9.00 

18.00 

Velká Morava 12.30 8.00 --- 8.00 --- 

Velké Losiny 23.00 8.15 8.15 18.00 8.15 

Vernířovice 20.00 --- --- --- --- 

Vojtíškov 20.00 14.00 ---- 14.00 14.00 

Žárová ---- 14.30 ---- ---- ---- 
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Drazí, nejprve bych rád poděkoval maminkám za iniciativu 

„Průvod všech svatých“. Děkuji za úsilí ukázat dětem pravou krásu 

svátku všech svatých a naplňovat jejich srdce krásnými vzory. Když toto 

nezažijí ve školce či ve škole, musí to dělat rodiče. Vymýšlet, 

jak pěkným způsobem vštěpovat dětem ideály. Rád dávám do časopisu i 

nějaké fotografie. Ať jsou povzbuzením do dalších let.  

 

A teď k tomu, co je před námi. Na titulní stránku jsem k obrázku 

dal slova: Blahoslavená jsi, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Advent je totiž očekáváním 

splnění největšího Božího slibu: Mesiáše. Bůh je věrný a své sliby plní.  

Napadlo mě: co kdybychom se v tomto adventu podívali na naše sliby… Kolik jsme toho v životě už 

naslibovali Bohu a lidem! Můžeme začít velkými celoživotními sliby při křtu či 

svatbě, abychom se posléze dostali k malým každodenním slibům: že někomu 

v něčem pomůžu, že ho navštívím, že se za něj pomodlím, že se ozvu, že… A tak 

si můžeme vytvořit svůj vlastní adventní kalendář, ve kterém si naplánujeme každý 

den splnit něco nesplněné ve vztahu k Bohu, rodině či různým lidem. Pokud něco 

nelze už splnit, lze nahradit jinak, jinde, vůči někomu jinému… Hlavně, ať jednou 

netrávíme roky v očistci za nesplněné sliby! 

Rád bych vám popřál klidný advent. Zároveň ale prosím, abyste se přes 

veškeré chystání doma, zapojili také do farních příprav. Ať jsou to adventní 

koncerty, úklid či zdobení kostelů, příprava zpěvů a liturgie, hlídání kostelů v době 

otevření pro veřejnost…  

Program vánočních bohoslužeb a zpovídání máte v časopise. K tomu 

oficiálnímu: co, kdy, kde… je ale třeba přidat hloubku prožívání a lásku k Bohu. 

K tomu radost, úsměv a přátelskou náladu, a budou svátky dokonalé! Přeji to sobě 

i vám. 

P. Slawomir  
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Vodní den  

 

Na břehu řeky Svratky kvete něco jako rozrazil. 

srov. Vítězslav Nezval 

 

Nazývat to, co ráno padá z nebe, průtrží mračen by nebylo přehánění, ale jeho pravý opak – nevím, jak se 

to řekne. Procházíme stejnorodou vodní hmotou, naštěstí o něco průchodnější než voda v rybníku nebo hrnci. 

Viditelnost jeden až pět metrů, provoz na hlavním tahu mezi Pontevedrou a Vigem takřka ustal, občas nás opatrně 

míjí auto, vykružuje široký oblouk a mizí v bílé tmě. Je naprosté bezvětří, voda dopadá v pravém úhlu 

na vodorovnou vozovku, řídíme se podle bílé čáry pod nohama. 

Kolem jedné se vodní spad mění v hustý déšť. Nakonec i on postupně slábne a začíná odhalovat krajinu, 

do které jsme poslepu vnikli. Napravo se v dáli vynořuje vysoký oblouk železného mostu, jeho obrysy se zaostřují, 

vzápětí vadnou a znovu mizí v neprůhledné vodní cloně. Zdá se, že po něm vede důležitá silnice, zbývá jen doufat, 

že to není ta naše. Klikaté fjordy zálivu v nás probouzejí nejistotu, raději se zastavujeme v malé osadě, abychom 

zjistili, kde jsme a kam máme namířeno. Na stole v poloprázdném baru rozprostíráme zbytky mokré mapy – vyznat 

se ve změti červených žížal na potrhaném papíru nebude jen tak. Muži u pultu vypadají dobře, nejsou podsadití 

a mají zvídavé pohledy. Jsou ale trochu nesoustředění, studium mapy je neláká. Informují nás, že švagr prodal 

motorku. Naštěstí se neshodnou, zda udělal dobře či špatně, potřebují si to vyjasnit a nechtějí po nás soukromý 

názor. Využívám tuto nečekanou šanci a volám na pomoc dívku, která pomáhá za pultem barmance. Několika 

slovy nám sděluje všechno, co potřebujeme. Máme dvě možnosti, velký rozdíl v nich není. Volíme tu přímější 

a pomalu se zvedáme ze židlí. Nechce se nám, tušíme, že si užijeme. 

Začátek ujde. Po stále prázdné a rychle osychající silnici dorážíme za soumraku do Redondely. Dáváme 

krátkou pauzu a znovu se potápíme do deště. Aut rychle přibývá, lidé se vracejí z víkendu. Vozovka má naštěstí 

velkou rezervu za bílou čarou, kamiónů je zatím poskrovnu. Přestáváme se trápit budoucností a soustředíme se 

na výkon, je to dobrá metoda, jak vydržet a nezoufat. 

Satelitní města velkého Viga svítí na divokých, rychle se 

měnících obrysech břehů jako girlandy žárovek při nějakém 

státním svátku. Zmocňuje se nás vítězný pocit, každý větší 

shluk světel považujeme za cíl. Zlaté oči! 

Před námi se objevuje dálniční most přes záliv. 

Jeho výška i délka je neobvyklá, vypadá to jako tlustá 

oranžová čára rozdělující svět na horní a dolní polovinu. 

Za ní se všechno spojuje v jednolitou zář. Tisíce světel 

pulzují a blikají v mokré tmě se zvláštní, radostnou 

velebností a na chvíli neutralizují všechnu apriorní kyselost 

k moderní době. Svět lidí může být v jistém smyslu krásný. 

Svět je krásný. Vím to, ale chvíli jsem na to zapomněl, málo 

si to připomínám. Napadá mě ale, že pro slabší povahy by 

tento obraz mohl být příliš monumentální a abstraktní,  

a pro další, přemýšlivé a odpovědné, studený a odcizený. 

Doháním Stonese, držím se mu v patách a nechávám 

myšlenky poodejít trochu stranou. Vzpomínám si na jednu 

báseň a potom na druhou, obě od stejného autora. 

V době, kdy popisuji náš útok na Vigo, loučí se svět 

s jedním velkým polským básníkem. Právě na něho jsem si 

vzpomněl na místě, které by pro některé mohlo být scenérií 

studené nevlídnosti západní civilizace, já ho však ve své 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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naivitě považoval za krásné. Je to básník mnoha poloh, velkého rozsahu a dosahu, jeho komentátoři si ale všímají 

především jedné polohy, pro stručnost a názornost „apokalyptické“ anebo prorocky varovné. Zabezpečena proti 

pádu do beznaděje křesťanskou vírou s kořeny ve spolehlivém polském katolicismu, ozřejmuje se na vlně 

poválečného, po dlouhá desetiletí hýčkaného pojmu – odcizení. Slovo vyjadřuje slábnutí vztahu člověka ke světu, 

k tomu, co je v něm podstatné, postupné oslabení smyslu žití s obrazy živé a neživé přírody vychladle prázdnými a 

hrozivě odtažitými. Z náboženského hlediska jsou důvody této potíže jasné – člověk se odvrací od Boha, 

z nenáboženského je to zajímavé tajemství, dávající vznik mnoha filosofickým a uměleckým směrům, od trpkého 

existencialismu po rozpustilý, ironicky smířlivý pop-art. Toto „poetické“ odcizení bývá ilustrováno hezkými 

příměry, např. ontologické vyvanutí. To se většinou jen smutně konstatuje, aniž by se hledal větřík, který bytí 

vyfoukal.  

Jak k tomuto nevábnému stavu světa, dušeného novotou odcizení, která tu bohužel straší od věků, 

vůbec došlo. A proč jsou jeho příčiny nyní tak tajemné, proč se pravda tak odcizila těm, kteří jí tak usilovně hledají 

– v psychologii, filosofii, biologii, politice, estetice atd. atd. Je tam, ale ne ta poslední. Té se zřekli dobrovolně, 

když vyměnili příčinu za důsledek a to celkem vědomě, jen tak, z netrpělivosti. Už na to zapomněli. Už je to dávno. 

Jak dávno je doba, kdy ještě všichni věřili v Boha?  

V časech poddanství, kdy lidé byli otroci, prosili dobrého Boha, aby jim ulevil v jejich bídě a ponížení. Pak 

se najednou naskýtá možnost, že by si mohli trochu přilepšit. Mohou se třeba stěhovat, statečně zápolit s nepřízní 

okolností a vydělat si víc, než do večera snědí. Mnozí s úžasem zjišťují, že se při větším sebezapření dá pořídit 

zásoba ještě větší. Staletá zkušenost o vrtkavém štěstí je žene do boje o další zásoby, kdo ví, jak dlouho to ještě 

půjde. Až budou za vodou, budou mít konečně čas poděkovat Bohu a věnovat se tomu, co od nich žádá, ostatně 

vždyť kdo má víc, může také víc dávat. Rodí se otázka, kdy skončit, kdy si dát přestávku, jaké množství zásob, 

tj. zabezpečení proti vrtkavosti štěstíčka, opravňuje k bohulibé „zahálce“. Složité otázky je však třeba přenechat 

odborníkům a samozřejmě také poskytnout na jejich vyřešení určitý díl zásob. Experti zcela nezáludně, pouze 

z přirozenosti věci (a své), zpochybní otázku v jejích samotných základech a nahradí ji otázkami aktuálnějšími, 

autentickými, funkčními, těmi, které mají blíž ke skutečnému, bezprostředně prožívanému životu, realitě. Kromě 

nich povstanou i experti nezávislí, moudří tvůrci, například básníci, s rušivou připomínkou, že je něco shnilého 

ve státě dánském. Básník však nevyzývá své spoluobčany, aby se vrátili k Bohu. Ví, co dělá. Neptali by se ho, jestli 

je mesiáš, Eliáš nebo ten prorok. Věděli by, kdo je – blázen.  

Déšť znovu houstne, před námi se zjevuje autobusová zastávka. Je nádherná. Z betonu, kovu a skla. Její 

pevnost dává naději, ladné a střídmé tvary pak jistotu, že ji navrhli moudří tvůrci. Sucho, tlumené světlo, nefouká 

sem. Paráda! O co lepší než neodcizená bouda pokrytá děravými došky z přírodních materiálů, stěnami ze shnilých 

prken a útulnou tmou s možností šlápnout do něčeho, co tak dobře posiluje a obnovuje ontologicky napěchovanou 

rodnou hroudu. Jak věci vidíme, záleží na úhlu pohledu. Na malém flíčku země, na kterém zrovna stojíme,  

a na vteřině, ve které z něho pokukujeme kolem. Představuji si, že po této deštěm bičovávané silnici by mohl jet 

ve velkém tmavém voze nějaký veliký básník, světem i mnou oprávněně ctěný a vroucně milovaný. Auto by cílilo 

do Viga na sympozium moudrých tohoto světa, kde se budou zamýšlet nad nazrálými otázkami lidstva. Ze zadního 

sedadla přes sklo poseté studenými slzami zimního deště, uzřel by básník dvě ubohé postavičky v tlamě 

betonového netvora se skleněnými skráněmi. Na mysli by mu vytanuly další obrazy marnosti vezdejšího usilování 

těchto ubožáků, kteří si ze své vůle přetvářejí svět tak, aby je sežral. Následovaly by další metafory nabité 

„atmosférou“ pravdy a „chutí“ pravdy. Na skle by se teď jako tlustá oranžová čára objevil odraz velkého mostu 

a on by si představil barevné plechové broučky, plazící se po něm, ontologicky vyvanuté samohyby, šinoucí se 

neodvratně k televizní obrazovce pro zprávu o hladovějících dětech na druhém konci světa, kterou majitelé této 

čarovné bedýnky už skoro nedokážou zaregistrovat. Dnes ještě trošku, zítra už vůbec. Básník by si vybral jednoho 

z nich a pocítil by k němu nefalšovaný soucit. A nejen soucit, měla by tu být i naděje. Dá mu ji, udělí mu ji.  

Moje pozice dole pod mostem je trochu jiná. Nemůžu se tady zbavit dojmu, že člověk na mostě je 

doopravdický, živý stejně jako já. Málo metaforický. Pokud ho stvořil Boží dech, a ne lidský mozek, jeho šance 

jsou větší, než se dá vymyslet. Ve své konkrétnosti jsou skvělejší než každá óda na radost. Žádný živý Japonec 

nemá jasně žlutou hlavu, pokud mu ji někdo nenamaluje, aby se dobře vyjímal na modrém pozadí. V tom okamžiku 

je však žlutá barva důležitější než jeho žlutá duše. 

Básníkovo slovo je důležité. Je důležité, ale ne poslední. Je na něm hodně, ne však tolik, jak se někdy jeví. 

Básník nevidí do budoucnosti, neví, co bude. Odkud by to věděl? Žádná budoucnost není. Bude, až ji Bůh stvoří. 

Člověk netvoří jako on, jenom přerovnává, přeskupuje, co už tu je. Nebo objevuje, co ještě nenašel. Vesmír nejsou 
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hodinky, Bůh ho nenatáhl, aby tikal a v něm tikala naše srdce. Tvoří dál a nepředělává, co už stvořil. Pracuje dál, 

dělá nové věci, přidává je k těm, které tu už jsou. Předvídat se dá je to, co vyplývá ze stárnutí toho, co tady už je, 

nové věci v pravém smyslu jsou v Boží kompetenci. Boha nelze prohlédnout, lze mu však uvěřit a dát na něho, 

začít se kát, litovat, že jsme na něho zapomněli. Ontologicky vyvanuté věci se začnou zase ontologicky naplňovat, 

velké mosty nás nebudou naplňovat hrůzou, ale úžasem. Krása nás přestane rozesmutňovat, začneme se z ní 

radovat… 

Před očima se mi objevuje odjištěná plechovka piva. Pivo je jako křen, jako žiletky. Není špatné postát 

chvíli jen tak bez báglu na zádech. Člověku se pak zdá, jako by se zmenšila gravitace. 

 

 

Atlantik 
 

Mohutné moře, když vzdouvají vichry, 

jak sladko na velkou trampotu plavců se z pobřeží dívat, 

ne že svízele druhých snad budili rozkoš: 

leč jakých strastí jsi prost, nesledovat sladko. 

Lucretius, O přírodě 

 

Starým přístavem se pomalu vymaňujeme z města Vigo, podél pobřeží pak postupujeme málo 

frekventovanou silnicí přímo na jih. Voda po pravé ruce už není žádné moře, žádná lokální stojatá louže, ale oceán 

– pán moří. Je zelený jako skalice zelená, kalně průsvitný, o něco světlejší než tmavošedé nebe. Nemá obzor, 

a pokud ano, zakrývá ho velká vlna, která se zvedá vždy po několika menších, vrhá se na hnědé skály, nic jim ale 

neudělá, což pokaždé překvapí. Snažím se vlny počítat, abych zjistil, po kolika malých přichází velká, líbilo by se 

mi, kdyby to byla sedmá nebo devátá. Žádná pravidelnost v tom není, jednou je pátá, jindy až dvanáctá. Ale i velké 

vlny mají různou výšku, když se vztyčí obzvlášť obrovská, křičím na Stonese, ať se podívá. Nereaguje, je velmi 

usebraný, zprávy o povolební situaci nestojí za moc. 

Za úplného bezvětří a v černé tmě přicházíme do oslnivě nasvíceného města jménem Baiona. Ubytování 

nacházíme v penzionu U galeony. Starý majitel říká, že jeho bratr je na návštěvě u sousedů, a nabízí nám velké 

pivo. Stones trochu pookřeje a říká, že na volby kašle, pak se ale uvolní a zasvěcuje mě tajů komunální politiky. 

Navrhuji z legrace, aby se naučil nazpaměť Věřím v Boha nebo Zdrávas, Královno. Bere to sice jako dobrý vtip, 

přesto vidím, že mu tím lezu na nervy – ztrácí niť svého výkladu. Nechci ho rozzuřit, dívá se jako šílenec. Ptám se 

na muže obchodujícího s přebytky. Chvíli se o něm bavíme. 

Vstáváme pozdě a spěcháme nakoupit potraviny, včera jsme skoro nejedli. Rozbalujeme jídlo na lavičce 

parádního městského nábřeží kousek od pomníku s velkou kamennou plachetnicí. Je to galeona a další stojí v jiném 

provedení o sto metrů dál. Pomníků s plachetnicemi stojí na nábřeží několik, bude to asi místo nějaké pamětihodné 

námořní události, nebo se tu narodil slavný plavec nebo něco podobného. Líbí se nám to, zvláště Stonesovi, který 

tvrdí, že v Kolíně by tolik pomníků být nemohlo. Souhlasím, ale nekomentuji, nechci ho hecovat, vypadá 

vyčerpaně, myslím, že nespal. Obdivuji ho za jeho výdrž, skoro vůbec nenadává. Jí vestoje, razantně žvýká a upírá 

zrak ostře k obzoru. Lehká bríza se mění v čerstvý západní vítr, nízké vlny s bílými hřebínky mizí, hladina je teď 

jako šedomodrý vlnitý plech, rolující soustředěně k pevnině.  

Vyrážíme prázdnou silnicí podél skalnatého břehu, začíná mžít. Vítr zdvihá vodu do obrovské výše 

a nechává ji s dunivým rachotem padat do předem vyhloubených propastí. Vlna přitom pokaždé zacloní půl oblohy, 

a když se znovu objeví, chystá se další hora provést to samé o něco dál. Voda neútočí na břeh kolmo, přichází 

trochu ze strany v podobě obřích rozpadajících se šroubovic bez začátku a konce. Nejsme vysoko nad hladinou 

moře, momentálně dost pomyslnou, mohu sledovat vlny v každé jejich „póze“. Nejzajímavější jsou z profilu, ostrá 

špice se zalamuje do charakteristického háčku, při pádu celé vlny zůstává na okamžik ve stavu beztíže a pak se 

rozpadá v pěnivou tříšť. Japonské dřevoryty na toto téma jsou mnohem realističtější, než by si obyčejný 

suchozemec myslel. Velká oceánská vlna se svými pevnými, dynamickými křivkami je dobrý námět pro grafiku. 

To ostatní už je akvarel – šedá rozpitá obloha, bílý kouř příboje, skvrny hnědých skal a ostře zeleného břehu. Světlo 

je zvláštní, jako by nepřicházelo shora, ale vystupovalo z věcí, z každé trochu jinak. Čím je nebe tmavší, tím 

světlejší je všechno ostatní.  
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Se Španělskem jsme se loučili s pocitem částečného vítězství a ze španělské vrchoviny klesali s vidinou úlev 

našich pedálů do portugalské nížiny. Ivan říkal: „ Portugalsko je sranda, jenom ho přeběhnem.“ Poslední krátký 

úsek Španělska byl deštivý, ale na oplátku jsme mohli zažít rozbouřený Atlantik, který svojí nekončící silou ovíval 

krásné žulové balvany všech velikostí. Na této cestě se mi moc líbilo a dokonce jsem zapomínal močit.  

 

Světla St. Tecly vidíme z vrcholu kopce nad plání černé vody. Pod nachovým obzorem působí hrozivě 

a baladicky. Dolů sestupujeme ve zvláštní směsi nadějí a obav – za městem vtéká do moře řeka a za ní je 

Portugalsko. Kvartýr nacházíme v laciném penzionu. Je velký a prázdný, kdysi to býval honosný hotel. Za skly 

oken se lesknou kmeny velkých palem, mučednické listoví září ve studeném dešti intenzivní smaragdovou zelení a 

sugeruje tropický monzun.  

pokračování příště 
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