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Vstoupili jsme do měsíce června. Budeme 

v něm slavit několik významných slavností a mezi 

nimi i slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

Svatému faráři Arskému jsou připisována 

slova: „Kněžství je láska Ježíšova Srdce.“ Ježíš má 

kněze rád, je jim blízko, provází je a pomáhá jim. 

Jsem rád, že i já jsem toto mohl během svého 

prvního roku kněžství tady mezi vámi a díky vám 

poznávat. V tomto měsíci (22. 6.) budou svátost 

kněžství přijímat dva kandidáti, jáhnové Ladislav 

Sovadina a Michal Zahálka. Mysleme na ně 

ve svých modlitbách, aby z Boží lásky čerpali sílu 

pro svoji službu. 

Slova o tom, že „Kněžství je láska Ježíšova 

Srdce“ ale neplatí jenom pro ty, kdo přijali svátost 

kněžství. Od okamžiku křtu má každý pokřtěný 

účast na poslání Krista jako kněze, proroka a krále. 

Líbilo se mi jedno zamyšlení na toto téma: Kněz je 

ten, kdo posvěcuje – sebe, druhé, svět ve kterém 

žije, a to například modlitbou či obětí. Prorok je 

ten, kdo hlavně svým životem ukazuje na něco 

důležitého, např. na pravé hodnoty. Král je ten, kdo 

umí vládnout, ale nejdříve sám sobě. Pokud chce 

vládnout jen druhým, je to despota a tyran. 

Kralování je služba. Když se ale vrátíme k tomu, 

že od okamžiku křtu máme účast na poslání Krista 

jako kněze, proroka krále, tak každý křesťan je 

v tomto slova smyslu knězem a je „láskou Ježíšova 

Srdce.“  

Boží lásku můžeme během měsíce zakusit 

i více osobně. Právě při Slavnosti Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova můžeme získat plnomocné 

odpustky. Využijme této Boží nabídky a ať nás 

i tento „tam tam“ posílí ve vědomí Boží blízkosti. 

P. Petr Káňa 

1. červen - památka sv. Justina, mučedníka 

Justin se narodil na začátku 2. století v Samařsku. 

Po přijetí křtu vyučoval a obhajoval křesťanství. 

Je považován za nejstaršího křesťanského teologa; 

spojil řeckou platónskou filozofii s křesťanstvím. 

Ve spisech podal svědectví o liturgii, katechezi a 

o víře ve skutečnou přítomnost Krista ve svátostech. 

V Římě si otevřel filozofickou školu; po udání, že je 

křesťanem, byl umučen (roku 165). 

2. červen – 9. neděle v mezidobí 

3. červen - památka sv. Karla Lwangy a druhů, 

mučedníků 

Spolu s dalšími dvanácti mladými křesťany byl 

zaživa upálen 3. 6. 1886 a dalších devět bylo 

umučeno různým způsobem. Jsou to prvomučedníci 

Afriky, kteří přijali křest od prvních misionářů 

z kongregace Bílých otců, kteří přišli do Ugandy 

v roce 1879. Za svaté byli prohlášeni roku 1964. 

5. červen – památka sv. Bonifáce, biskupa a 

mučedníka 

Narodil se kolem roku 673 v Anglii. Jako 

benediktinský mnich odešel do Holandska 

a Německa, kde působil jako misionář. Zřizoval 

kláštery, biskupství, vychovával misionáře. Zemřel 

mučednickou smrtí. Jeho tělo je pohřbeno ve Fuldě. 

7. červen - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta M. Alacoque se 

v 17. století jako první zasazovali o ustanovení 

liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Markétu 

k tomu vyzval sám Ježíš, který jí při mystickém 

zjevení ukázal své probodené zářící Srdce ovinuté 

trním a přizdobené křížem. Přislíbil hojné milosti, 

kterými nás chce naplnit jako plody své lásky, a to 

zvláště o prvních pátcích.  

8. červen památka Neposkvrněného Srdce Panny 

Marie 

Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie bývá udáván sv. Jan Eudes. Šířil ji 

i ve svých spisech a proto už r. 1688 byla tato úcta 

označována za církevně schválenou. 

9. červen - 10. neděle v mezidobí 

11. červen - památka sv. Barnabáše, apoštola 

Pocházel z Kypru, byl levitou a jmenoval se Josef. 

Prodal svůj majetek a peníze dal apoštolům 

pro chudé. Ujal se Pavla, když po obrácení přišel 

do Jeruzaléma. Doprovázel Pavla na jeho první 

apoštolské cestě. 

 

poutní mše svatá ke cti  

sv. Cyrila a Metoděje  

5. července 2013 v 9 hod 

v Olšanech na hřišti. 

srdečně zvou farníci z Olšan 
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13. červen - památka sv. Antonína z Padovy, 

kněze a učitele církve 

Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu. Vstoupil 

do řádu augustiniánských kanovníků a byl vysvěcen 

na kněze. V roce 1220 se stal františkánem. Odešel 

hlásat evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl 

a musel se vrátit do Evropy. V Asii se setkal se 

sv. Františkem a začal na jeho přání učit spolubratry 

teologii. Na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel 

roku 1231 a za rok byl prohlášen za svatého a v roce 

1946 za učitele církve. 

16. červen – 11. neděle v mezidobí 

21. červen - památka sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

Narodil se v roce 1568 v severní Itálii. Vstoupil 

k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem 

se nakazil a zemřel v Římě. V roce 1726 byl 

prohlášen za svatého a za patrona studující mládeže. 

23. červen - 12. neděle v mezidobí 

24. červen - slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, jehož 

narození se v liturgii slaví. Z Lukášova evangelia 

vyplývá, že Jan byl už před svým narozením naplněn 

posvěcující milostí, a to tehdy, když přišla Maria 

k Alžbětě. Byl povolán, aby svým kázáním o Božím 

království a voláním po obrácení lidu připravil 

příchod Ježíše Krista. Ježíš od něho přijal křest a jeho 

první učedníci přišli z okruhu Janových učedníků. 

28. červen - památka sv. Ireneje, biskupa a 

mučedníka 

Narodil se roku 130. Působil jako kněz v jižní Galii. 

Stal se biskupem v Lyonu. Přispěl k usmíření sporu 

o den slavení Velikonoc. Zemřel kolem roku 200 

pravděpodobně mučednickou smrtí. 

29. červen - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

Petr pocházel z Betsaidy. Jmenoval se Šimon a jméno 

Kéfas (Petr - Skála) dostal od Krista. Ježíš mu svěřil 

vedení církve. Podle starého podání byl v Římě 

v době císaře Nerona ukřižován hlavou dolů. 

Pavel pronásledoval křesťany, po svém obrácení 

u bran Damašku se z pronásledovatele stal hlasatelem 

Kristova učení. Na svých apoštolských cestách 

založil mnoho křesťanských obcí ve východním 

Středomoří. Jako římský občan byl sťat v Římě 

mečem. Rok úmrtí se udává mezi léty 64 - 67. 

30. červen - 13. neděle v mezidobí 

 

 
 

Po přečtení mého článku Co se do ohlášek nevešlo, jsem si pomyslel: tentokrát jsou to opravdu ohlášky! 

Jen ohlášky! Proto přikládám ještě něco méně „technického,“ avšak ne z mé hlavy, ale z hlavy našeho 

papeže Františka. Pro povzbuzení! Když se během adoračního dne podíváme na svou ruku, hned budeme 

vědět, za co se modlit ...  

 

Modlitba pro každý prst ruky 

1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, 

na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je „milá povinnost.“ 

2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají a pečují o druhé. 

Sem patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, 

aby ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách. 

3. Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se za prezidenta, poslance, podnikatele a další 

zodpovědné. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Oni potřebují Boží vedení. 

4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což může potvrdit každý 

učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé, zkoušené a nemocné. Oni potřebují 

tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě 

za manželské páry. 

5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před Bohem a před 

bližním. Bible říká, že „poslední budou prvními.“ Malíček ti připomíná, aby ses modlil za sebe. Poté, co se 

pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš je správným úhlem pohledu. 

papež František  

http://farnostodry.cz/?p=4798
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PAN MIROSLAV POSPÍŠIL 
 

 

Pan Miroslav Pospíšil je dlouholetým kostelníkem v Rudě nad 

Moravou. Jeho velkou láskou je skauting. Právě kvůli 

angažovanosti v něm, své víře a soukromému hospodářství jeho 

rodičů se stal nepřítelem komunistického režimu. Více než tři 

roky kvůli tomu strávil v Pomocných technických praporech a 

jeho rodině bylo při kolektivizaci hospodářství zabaveno. I přes 

tato různá úskalí zůstal věrný svému přesvědčení a víře. Když 

jsem ho požádala o rozhovor, nejprve mě – se skromností jemu 

vlastní – odmítl. Podařilo se ho přemluvit až otci Slávkovi. 

Setkání s panem Pospíšilem bylo velmi milé. Byla jsem 

překvapena, kolik si toho pamatuje, jak je plný svěžesti 

a optimismu, i přes různé životní překážky. 

 

Povězte nám něco o Vaší rodině. 

Narodil jsem se 12. 6. 1929 ve Štědrákově Lhotě. Celá naše rodina, i v předchozích pokoleních, byla hluboce 

věřící. Tři kněze, kteří vzešli z tohoto rodu, jsem osobně znal. Poslední z nich zemřel v roce 2008. Moji rodiče měli 

hospodářství – jeho polnosti, lesy a louky zabíraly 44 ha; tatínek byl zemědělec, maminka se starala o domácnost a 

všichni jsme jim pomáhali. Byli jsme čtyři děti, kluk, holka, kluk, holka. Já se narodil jako třetí v pořadí. Všech 

osm tříd tehdejší obecné české školy jsem ukončil ve Štědrákově Lhotě v roce 1943. Sice jsem chtěl jít 

na měšťanku, ale za války byly školy jen německé. Poté jsem až do konce války zůstal doma a pomáhal rodičům 

v zemědělství. Po válce jsem chtěl jít na Obchodní akademii v Šumperku, ale podmínkou k přijetí uchazeče bylo 

úspěšné absolvování čtyř tříd školy střední nebo jednoroční učební kurz (JUK) při škole měšťanské. Proto jsem se 

rozhodl absolvovat JUK na Měšťanské škole v Hanušovicích. V roce 1946 jsem byl přijat ke studiu na Obchodní 

akademii v Šumperku, kterou jsem úspěšně ukončil maturitou v roce 1950. To už ale neomezeně vládla 

komunistická strana. Rodiče – coby vlastníci velkého hospodářství - se stali „nepřáteli režimu“. Tatínek se odmítl 

podílet na vzniku JZD. Než jsem mohl po maturitě nastoupit do řádného zaměstnání v MEZu Postřelmov, musel 

jsem odpracovat dva měsíce na Státním statku v Podlesí. Poté jsem musel narukovat na vojnu k PTP - Pomocným 

technickým praporům.  
 

Jaký byl důvod, že jste musel narukovat právě k těmto pracovním oddílům? 

Důvodů bylo více. Měl jsem nálepku – „syn kulaka,“ navíc jsem byl činný ve skautingu jako vedoucí skautského 

oddílu. Dále jsem byl aktivní věřící – už tehdy jsem vypomáhal v kostele jako kostelník. To vše byly důvody 

k tomu, aby mě zařadili právě sem. Nejprve jsem prodělal základní výcvik v Šumperku a pak mě převeleli k 53. 

PTP na Libavou. (Vojenské území kolem Města Libavá vzniklo na základě rozhodnutí Gottvaldovy vlády v r. 1946. 

V roce 1950 byl vojenský tábor prohlášen vojenským újezdem. Po rozšíření tvořilo 

území újezdu celkem 24  obcí, což představovalo 327 km
2
). Do PTP byly posílány 

tzv. politicky nespolehlivé osoby a spíše se jednalo o pracovní četu než vojáky 

československé armády. PTP byly založeny teprve 1. září 1950 a podle toho to také 

vypadalo. Vůbec nám neřekli, kdy se vrátíme. Pracovali jsme v kamenolomu, stavěli 

silnice, pracovali v lese či stavěli byty pro důstojníky. Na Libavé jsem se setkal i se 

známým knězem, odpůrcem tehdejšího režimu, ThDr. Josefem Zvěřinou. Kněží byli 

hlavně posíláni na práci do lesa. Zde se také stalo, že se Josef Zvěřina při kácení 

stromů sekl do nohy. Protože to bylo těžké zranění, nakonec ho propustili domů, kde 

musel podstoupit dlouhodobé léčení. Právě na tuto dobu P. Zvěřina vzpomíná, že to 

byla doba příhodná pro jeho intenzivní vyučování teologie, které samozřejmě 

probíhalo v utajení. Z dalších významných osobností jsem se u PTP setkal 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto_Libav%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1946
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojensk%C3%BD_t%C3%A1bor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_%C3%BAjezd
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i s hrabětem Kinským a také s otcem a synem Mensdorffovými. Nejlepším přítelem mi byl páter Josef Žemlička 

z Lomnice nad Popelkou, s kterým jsme se stýkali i po propuštění. Podmínky v PTP byly velmi těžké. Byli jsme 

spíše vězni než vojáci. Normy byly vysoko nastavené, a přitom ztížené častými nočními poplachy. Bydleli jsme 

v neobydlených domech, kde nebyly dobré hygienické podmínky. Zdravotní péče byla rovněž velmi špatná a když 

měl někdo bolavé zuby, rovnou se trhaly. Tak jsem přišel ve 21 letech o přední zuby. Po práci nás často čekalo 

ještě politické školení, které ale na nás nemělo žádný vliv. Často docházelo k tomu, že se školitelé se svými 

vědomostmi nemohli srovnávat se školenými z řad profesorů, inženýrů či kněží. Dokonce se proslýchalo, že nás 

odvezou do sovětských gulagů. K tomu ale nedošlo, zřejmě z důvodu smrti Stalina a Gottwalda v r. 1953. 

Na Libavé jsem pobyl 7 měsíců, následně nás převelovali na různá místa, jako byly Rudná pod Pradědem, opět 

Libavá a nakonec Rajhrad u Brna. Zde jsem byl nejdéle - 18 měsíců. Bydleli jsme v novém klášteře, ne v tom 

starším (respektive nejstarším na Moravě), ale v tom ženském, založeném v roce 1924. Zdejší sestry byly v roce 

1951 převezeny do pohraničí, a tak zůstal volný pro armádu. Kolem něj byla asi čtyřhektarová zahrada, kterou jsme 

museli obdělávat. Byl zde i včelín, o který jsme se starali. Doktor teologie P. Josef Krčál právě zde, ve včelíně 

(či také ve skleníku) často sloužil mši svatou. Nikdy nikdo naštěstí na nic nepřišel. 
 

Co dále, kromě solidarity a spojení ve víře, zde bylo ještě pozitivní? 

Co považuji za velmi dobré, byl fakt, že jsem se už na Libavé stal členem hudebního kroužku. Jsem totiž samouk 

na saxofon a klarinet. Na tyto nástroje jsem se jako kluk učil už za války. Když se nás zprvu ptali, kdo na něco 

hraje, báli jsme se to říct, aby nám nedali nějaké rajony navíc. Ale nebylo tomu tak. Postupně jsme založili 

dechovou kapelu a hráli po okolních zábavách (v Odrách, Vítkově) či důstojníkům. I v Rajhradě jsem – zásluhou 

velitele, který zde chtěl kapelu - hrával v kapele. Sice jsme vystupovali např. při založení JZD či při oslavách 

1. máje, ale hrávali jsme i na zábavách pro „civily“. S příchodem nového velitele však vše skončilo, nechtěl mít 

kapelu složenou z „pétépáků“. Z Rajhradu jsem byl přeložen na stavby do Přerova a po dalších 4 měsících jsem byl 

z vojny propuštěn domů a to v listopadu 1953. 
 

Jaké to bylo po Vašem návratu? 

Samozřejmě jsem byl rád, že jsem těch 38 měsíců v PTP přežil. Půlrok na to jsem se oženil s Vlastou Rulíškovou, 

jelikož jsme se znali už ze školy. Ona byla z Hostic, já ze Štědrákovy Lhoty, a společně jsme dojížděli na školy 

do Šumperka. Byl jsem rád, že i ona pocházela z věřící rodiny. Bydleli jsme společně v Hosticích, kde jsme měli 

malé hospodářství. Ale to nám, stejně jako mým rodičům, bylo zabráno. Nejprve jsem pracoval v MEZ Postřelmov, 

ale tam se špatně dojíždělo, a tak jsem – na doporučení švagra – nastoupil do ČSD dílen Šumperk; dílny tenkrát 

začínaly a potřebovaly mzdového účetního. Začal jsem tedy na této pozici a nakonec jsem se stal vedoucím 

„finančákem“, a to až do roku 1989, kdy jsem odešel do důchodu. Jako politicky „nespolehlivý“ bych takovou 

práci nemohl vykonávat, nebýt mého spolužáka, který mě doporučil a zaručil se za mě. Vždy jsem se snažil 

vyrovnat svoji politickou neangažovanost a „nepříslušnost“ poctivostí a pracovitostí. Možná i proto jsem byl 

oceněn jako nejlepší finančník v rámci železničních opraven Československa. Moje žena pracovala rovněž jako 

mzdová účetní, a to v Olšanských papírnách, závod Aloisov. Po narození našich tří dětí s nimi zůstala doma. Potom 

pracovala opět jako účetní v JZD v Rudě. Zemřela před dvanácti lety, 10. července 2001 na rakovinu jater. Byla to 

žena velice zbožná, pracovitá a matka, jakých se dnes málo nachází. Společně jsme vychovali tři děti, jednoho syna 

a dvě dcery. V současnosti se mohu radovat z deseti vnoučat a devíti pravnoučat.  
 

Jste známý svým zapálením pro skauting.  

Ano, skauting je moje velká láska. Po roce 1945 (po válce) kaplanoval v Rudě 

P. Antonín Kryl (v současnosti už pětadevadesátiletý kněz dosud žijící v Olomouci). Byl 

velký sympatizant skautů. Věděl, že u nás ve Lhotě je parta mladých, kteří mají 

o skauting zájem. Chodil jsem do školy a protože jsem měl relativně dostatek času, stal 

jsem se vedoucím oddílu střediska Bohdíkov a P. Kryl se stal duchovním rádcem. 

Chodili jsme na různé výlety, pořádali jsme brigády, scházeli se na schůzkách. Ale 

po Únoru 1948 byl skaut zakázán a já musel předsedovi „partaje“ odevzdat kroj 

a veškerý skautský materiál. I přesto jsme se sem tam scházeli, ale skaut byl oficiálně 

zrušen s tím, že se měl přetransformovat do pionýrské organizace. V době určitého 
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uvolnění komunistického režimu v roce 1968 jsme se společně 

s mojí manželkou, se zdejším knězem P. Ladislavem Filgásem, 

s jeho hospodyní sl. Annou Kulihovou (hrála i na varhany, 

věnovala se mládeži) a sl. Annou Baslerovou z Olšan rozhodli k 

obnovení skautingu a založili v Rudě nad Moravou oddíl 

katolického Junáka. Aktivně se do skautu zapojilo kolem 

osmdesáti dětí a mladých, a to jen z farnosti Ruda 

nad Moravou. Stal jsem se oddílovým vedoucím chlapců. 

Po nástupu normalizace byl ale v roce 1970 skauting opět 

zakázán. Část skautů se stala členy Českého esperantského 

svazu, pod jehož hlavičkou se dál pořádaly tábory. Po roce 1989 byl skaut opět obnoven. V prosinci byla 

v Šumperku svolána schůzka všech bývalých skautů. Skaut v Rudě je činný dodnes a počtem svých členů dokonce 

předčí i šumperské skautské středisko. Ve vedení střediska pokračují i tři moji vnuci. Já jsem dodnes nadále členem 

Svojsíkova oddílu, který je určen pro skauty nad šedesát let. Scházíváme se v Olomouci, kde máme družinu, 

a jednou centrálně v Praze. 
 

Jak trávíte svůj volný čas?  

Jak bylo zmíněno, jsem dvanáct let vdovcem. Proto můj čas vyplňují v mnohém domácí práce – uklízím, peru, 

peču, vařím aj. Svůj volný čas vyplňuji rovněž prací na počítači. Do svých osmdesáti let jsem hrával v kapele. 

Jmenovala se OB Ruda nad Moravou, hrávali jsme po okolí i v kostele – od Starého Města po Mohelnici. Také 

jsme s manželkou zpívali v kostelním sboru, který vedla varhanice p. učitelka Šťastná. Rovněž dlouho vykonávám 

v rudském kostele službu kostelníka. V kostele jsem byl aktivní už od dětství - jako malí ministranti jsme 

s kamarádem v kapli ve Štědrákově Lhotě, mém rodišti, předříkávali a předzpěvovali křížové cesty či májové 

pobožnosti. Později jsem se stal zde i kostelníkem. Když jsem se přiženil do Hostic, které jsou „přes kopec“ částí 

Rudy, pomáhal jsem tehdejším kostelníkům – panu Krystkovi, panu Sojákovi i panu Hankemu. A „kostelničení“ 

mi zůstalo až dodnes – v kostele jsem prakticky každý den. 
 

A s jakým mottem byste se se čtenáři TamTamu rozloučil? 

Aby důvěřovali Bohu. Můj život i život celé mojí rodiny provázela ve všech životních situacích a za všech 

okolností důvěra v Boží pomoc a ochranu Panny Marie.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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ŠUMPERSKÁ NOKTURNA 17. 6. – 21. 6. 2013 
 
17. 6. 2013 – pondělí:  Večer pro dva klavíry 

JOHANA KOLČAVOVÁ - klavír 

   PAVLA MARKOVÁ - klavír 

 

19. 6. 2013 – středa: Večer zobcových fléten 

GRAZIOSO – umělecký vedoucí: Antonín Minář 

 

21. 6. 2013 – pátek: Večer komorních žesťů 

THE FLASH  BRASS 

Stanislav Bartošek st. – trubka 

   Stanislav Bartošek ml. – trubka 

   Tomáš Bartošek – trombon 

 

Už pátým rokem se pod širým nebem rozezní tóny komorních 

koncertů v rámci festivalu Šumperská nokturna. Nokturno je hudební 

forma inspirovaná nocí. V našem krásném městě jsme si již zvykli těšit se 

v nejdelších dnech na hudbu našich přátel, rodáků, žáků i vyspělých 

hudebních osobností. Tentokrát jednotlivé večery dostaly své názvy. 

Každý z nich svou poezií a snovou náladou přivítá letní noc, měsíc 

a všechny lyrické i dramatické pocity s nimi spojené.  

Pondělní večer pro dva klavíry bude patřit dvěma klavíristkám, 

které s velkým úspěchem společně vystupují na mnohých koncertech. 

Johanka Kolčavová je studentkou JAMU v Brně; Pavla Marková je 

absolventkou brněnské konzervatoře a v současné době vyučuje 

v Uherském Hradišti. V programu zazní skladby pro čtyři ruce a pro dva 

klavíry. 

Ve středu se rozezní okolí kostela sv. Jana Křtitele zobcovými 

flétnami. Koncertu se tentokrát zhostí nastupující generace mladých 

flétnistů, kteří se shromáždili do souboru Grazioso. Toto těleso vede 

Antonína Minář, z jehož dílny již vyšlo mnoho výborných muzikantů. 

Večer komorních žesťů v pátek ozdobí The Flash Brass, který se 

zaměřuje převážně na interpretaci historicko-umělecké hudby. Toto trio 

představuje opravdu špičkové rodinné hudební uskupení otce Stanislava 

a dvou synů – Stanislava a Tomáše Bartoškových.     

Vít Rozehnal     

 

 

  

Kostelní náměstí, Šumperk 

začátek vždy ve 20.30 hod. 

vstup volný 

 

 

 

Svatojánské slavnosti 

Velké Losiny 

21. 6 – 23. 6. 2013 

 

Z programu: 

 slavnostní mše sv. 

 přednáška P. Martina Holíka 

 koncert Báry Basikové 

 turnaj ve florbale 

 táborák 

Další program najdete na webu či 

plakátcích.  

Vstupenky v předprodeji na inf. 

centru ve Velkých Losinách. 
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ 

CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY 
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com) 

 

 

... ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ ...  

Toto eschatologické téma je znovu a znovu 

diskutované. Řada lidí chce znát, co bude, aby si 

zabezpečila budoucnost. Jedním z důvodů je jakási 

nedůvěra vůči Bohu, která je bohužel vlastní 

i některým křesťanům. Je třeba být přesvědčen o tom, 

že Bůh je nám plně nakloněn a záleží mu na nás. 

Člověk, který má nedůvěru v Boha, se bude strašit 

koncem světa, bude strašit i jiné a bude mít touhu 

„mít to přesně spočítané“. Druhým důvodem je jakási 

maskovaná touha po pomstě. Tato touha může být 

dvojí: buď se člověk cítí být utlačován někým, 

na koho nemá a chce, aby to Pán Bůh tomu 

dotyčnému „spočítal“, nebo druhá, která je ještě 

zamotanější a proto pozor na ni – člověk dodržuje 

Boží přikázání, ale v podstatě to dělá nerad a závidí 

přitom druhému, který je nedodržuje, jeho způsob 

života, to, co si on dovolí, a zde opět očekává, že Pán 

Bůh toho dotyčného bude trestat a on tak bude 

odškodněn. Pán Bůh má nahradit vlastně frustraci 

zklamaného katolíka, který je „nešťastný“ z toho, 

že Boha poslouchá, ale netroufne si ho neposlouchat, 

a čeká, že na věčnosti on bude v nebi, zatímco ten 

druhý bude trpět v pekle a on se z toho bude moci 

radovat. Toto všechno v nás může být! Jestliže se 

nedostaneme do pozice, kdy dáme Bohu za pravdu, 

nepřijmeme požadavky evangelia jako věc v zásadě 

radostnou a 

obšťastňující, potom 

můžeme v určité 

podobě být jako výše popsaný jedinec. To, bohužel, 

velice jasně funguje a musíme to vidět zejména 

u sebe, ne u druhých lidí. Být poctiví sami k sobě a 

uvědomit si, že kde posloucháme neradi, uvádíme se 

do nebezpečí. Řešení není v tom, že neuposlechneme, 

ale v tom, že se snažíme porozumět. Nutnost 

porozumět Bohu a následně i učení církve vyžaduje 

sice námahu, ale výsledek je velice užitečný. Jinak 

hrozí nebezpečí, že se staneme „vyhlížiteli“ konce 

světa a Božích trestů pro druhé, případně 

manipulátory s lidským vědomím – budeme nabízet 

vlastní řešení existující situace. 

Řeč o Ježíšově soudu v Credu je něco jiného 

než Michelangelův Poslední soud v Sixtinské kapli. 

My se nemusíme zabývat tím, co se stane s těmi, 

co v Boha nevěří. Potřebujeme však jasně vědět, 

že Ježíš nechce, aby se mu ztratil někdo z těch, které 

mu dal Otec. Tedy Boží vůle po spasení lidí je veliká 

a řeč o posledním soudu je velice útěšná. Celý život 

se pohybujeme ve světě, kde pracně oddělujeme 

pravdivé od nepravdivého. Žijeme v neustálém 

hledání pravdy. Poslední soud znamená definitivní, 

konečně platné, pravdivé, poctivé a jasné rozlišení 

pravdy a bludu, pravdy a lži, 

dobrého a zlého. A to je opravdu 

útěšné. Existující „mix“ pravdy a 

lži nebude trvat stále. Výrobci lží, 

včetně výrobce lží „par excellence“ 

– ďábla, nebudou moci působit 

donekonečna. Představa, že lidstvo 

se tak zdokonalí a bude mluvit jen 

pravdu, je nesmysl, představa, 

že veškerou lež zakážeme, je velice 

nebezpečná. A poslední soud je 

právě vyřešením tohoto problému. 

Ježíš přijde, aby realizoval 

v plnosti, co už je začato – aby tedy 

nechal tu kdesi výše zmíněnou 

napjatou pružinu dokončit její 

pohyb. 

http://www.fatym.com/
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Člověk, který patří ke Kristu, dojde do Boží 

blízkosti a ten, který tam nesměřoval, k němu 

nedojde - to je soud. Zase Janovo slovo: „Soud je 

v tom, že Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali 

více tmu než světlo, protože jejich skutky byly 

zlé“ (J 3, 19). 

Na jiném místě u Jana: „Nepřišel jsem 

soudit, ale spasit“ (J 12, 47). 

On v tom je soud. Kristova osoba sama dělá 

výběr, kdo k němu patří, dojde do blízkosti Otcovy, 

kdo k němu nepatří, kdo k němu 

nechtěl, kdo šel jinudy, kdo nechtěl 

jít Kristovou cestou - ten jde jinam, 

ale tam není Bůh. Je skutečně 

potřeba oprostit se od těch příliš 

názorných představ soudu. Mají 

pravdu potud, že je to skutečnost 

v jistém smyslu skutečně 

hrůzostrašná, protože je to 

definitivní rozdělení. Kristův soud 

je definitivní rozdělení dobra a zla. 

A to tedy není žádná legrace. 

Ale není v tom hněv, ale touha 

spasit, jako hlavní motiv, neboť 

Bůh poslal svého Syna ne, aby svět 

soudil, ale aby skrze něho byl svět 

spasen. Pro nás pro všechny 

vyrůstá jeden požadavek, který 

tlumočí ve svém evangeliu Lukáš: 

„Neboť kde je váš poklad, tam bude 

i vaše srdce. Buďte připraveni 

a vaše lampy ať hoří. Buďte jako 

lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, 

aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. 

Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne 

bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke 

stolu a sám je bude obsluhovat.“ (L 12, 34 – 37) 

To je nejlepší výklad Pavlových slov: 

„S bázní a třesením pracujte pro svou spásu.“ Ono 

tady jde opravdu o mnoho, jde o všechno, jde o celou 

věčnost, o naši budoucnost, naplnění našeho života. 

A člověk nemá stát a nemá klepat nohama. Člověk 

má být připraven a jako lampa má hořet. Má být jako 

ten, který čeká na svého pána. Otevřenost ke Kristu, 

čekání na něj, snaha nepropást ho, to je to, co se 

od nás požaduje. A proto se nesmíme příliš plést 

do věcí tohoto světa. Ne že bychom měli z tohoto 

světa utéct, ale nesmíme na něm lpět. Proto se 

nemůžeme nechat plně zaujmout něčím, 

co nesměřuje k Bohu a co není Boží. Proto pro nás to, 

co neobstojí před Kristem, není dost dobré, protože 

jinak bychom ho propásli. 

Stojí za to, čekat na něj, protože zastihne-li 

nás Pán bdící, potom přijde, posadí nás ke stolu a 

sám nás bude obsluhovat. To je ohromné slovo. Ten, 

který je Pánem, se přepáše (to je služba otroka) a 

bude nás obsluhovat. Ale to je také nejřádnější důkaz 

toho, že nás má opravdu rád. A že v prvé řadě On 

o nás stojí. On o nás – ne my o něj – a čeká, že my 

na to odpovíme. A teď se podíváme, jak o tomto 

soudu mluví Matoušovo evangelium: 

Až přijde Syn člověka ve své 

slávě a všichni andělé s ním, posadí se 

na trůnu své slávy a budou před něho 

shromážděny všechny národy. I oddělí 

jedny od druhých, jako pastýř 

odděluje ovce od kozlů, ovce postaví 

po pravici a kozly po levici. Tehdy 

řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, 

požehnaní mého Otce, ujměte se 

království, které je vám připraveno 

od založení světa. Neboť jsem 

hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil 

jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na 

cestách, a ujali jste se mne, byl jsem 

nahý, a oblékli jste mě, byl jsem 

nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem 

ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ 

Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, 

kdy jsme tě viděli hladového, a 

nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali 

jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako 

pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli 

jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo 

ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a 

řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 

učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, 

prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho 

andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil 

jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, 

a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste 

mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste 

mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli 

hladového, žíznivého, pocestného, nahého, 

nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme 

ti?‘On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste 

neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste 

neučinili.‘A půjdou do věčných muk, ale spravedliví 

do věčného života.“  (Mt 25, 31 - 46).  
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Proč právě tento úryvek? Protože nám 

spojuje v záležitosti Kristova soudu snad nejúplnější 

přítomnost s tou závěrečnou budoucností. Když si 

vzpomenete na různé obrazy posledního soudu, nebo 

na to, co jste četli nebo slyšeli, dost často se vám 

stalo, že souzení Kristovo bylo líčeno jako drastická a 

hrůzostrašná událost, která je někde tam – 

v budoucnu, vepředu, kde to Kristus definitivně a 

vlastně velmi tvrdě odsoudí. 

Já tuto představu neodmítám celou, 

ten Kristův soud je opravdu něco, z čeho by měl 

člověku běhat mráz po zádech. Ale ne pro nějakou 

vnější hrůzostrašnost, to ne. Spíš jde o to, že tady 

půjde o definitivní projevení pravdy a o definitivní 

setkání s Bohem. 

Jestli skutečně Krista 

uznáme jako Pána a Soudce, pak se 

od nás vyžaduje, abychom to 

vyznali. To, že Kristus je soudce 

znamená, že jenom to, co se 

podobá jeho životu, jenom to, co se 

shoduje s jeho životem a postojem. 

Jenom to obstojí, nic jiného. Nejde 

především o nějaké suverénní 

posouzení našeho života, ale 

na Kristu je vidět, co za něco stojí, 

co je dobré. A tak se člověk vlastně 

soudí sám svým životem. Jestliže si 

všímá lidí nepatrných, ponížených, 

potřebných – jako si všímal 

Kristus, kvůli kterým Kristus 

vlastně přišel – pak na soudu 

obstojí. Jestliže se s Kristem 

shoduje, pak na tom soudu může 

obstát. Jestliže si jich nevšímá, 

jestliže je přehlíží, jestliže je dokonce přehlíží ve 

jménu vyšších ideálů Božích, pak neobstojí. 

V téhle myšlence soudu je však také 

obrovská naděje a impuls k dobrému životu, protože 

sycení hladových, odívání nahých, navštěvování 

nemocných jsou vesměs věci, které se v životě 

celkem moc „nerentují“, za to vás nikdo příliš 

nepochválí. Skrz tohle to v životě nikam daleko 

nedotáhneme, jsou to věci, u nichž člověk zůstává 

zpravidla bez odměny. 

A tady je řečeno: má to smysl. Má smysl jít 

touto nevýnosnou cestou, protože tohle je cesta 

Kristova a on je soudcem, čili jemu patří budoucnost. 

Jemu patří rozhodování, kdo do téhle budoucnosti 

vkročí a kdo ne. Tedy ten, kdo jde touto cestou, 

se skutečně nemýlí – ten na tom skutečně neprodělá. 

Tohle je pro nás velice potřebné: vědět, 

že tedy Soudcem je Kristus – a nikoli můj soused, ani 

můj spolupracovník, ani poměry, ve kterých žiji, ani 

převládající názory, ani okamžitá výhodnost, tak jak 

se v mém životě jeví. Tohle všechno jistě nějakým 

způsobem můj život soudí, ale tento soud není vůbec 

důležitý. Není vůbec důležité, abych obstál v očích 

svého souseda, převažujících názorů spolu-

pracovníků, nadřízených atd. To pro mne není 

důležité, protože i když mne oni soudí, toto jejich 

odsouzení má platnost pouze dočasnou. l když oni 

mne odmění, oslaví, vyznamenají, postaví nahoru, 

má to zase platnost dočasnou. 

Ale jestli mne Kristus odsoudí, má to platnost 

věčnou a jestli mne Kristus 

ospravedlní, přijme 

za svého – dá mne 

na pravici, má to opět 

platnost věčnou. Tohle 

člověk potřebuje naléhavě 

vědět, protože jinak se 

nezorientuje v životě a bude 

dělat stejné hlouposti, jako 

mnozí kolem něj. Bezděky 

totiž jejich hodnocení 

přijme za své. Nakonec 

každý z nás to ví, že občas 

si řekne, nebo aspoň slyší: 

„Já bych tohle udělal, ale co 

by tomu řekli druzí?“ To 

znamená, že soudcem 

nad svým životem 

přijímáme toho druhého a 

ne Krista. 

Samozřejmě, 

že můj život v případě následování Krista se začne 

tím okamžikem podstatně lišit od mnoha ostatních, 

začnu-li jednat tak, abych obstál na Kristově soudu. 

Ale to musíme vzít, to si nelze odmyslet. 

Není tedy myšlenka Kristova soudu něčím, 

čím bychom se navzájem měli strašit, a není to něco, 

co by se nás teď nedotýkalo, co by bylo až někde 

daleko vpředu. Je to něco, co se nás velice týká – a 

co je pro nás velkou nadějí, pokud to dobře vidíme, 

protože tady máme potvrzení, že jakékoliv usilování 

o dobro i o to nejnepatrnější a nejskromnější má cenu 

a to dokonce věčnou. Kdežto to, co není dobré, 

co před Kristem neobstojí, to je „pro kočku“, to je 

„seno, protože to shoří“. 

pokračování příště 
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MAMINKA 

O druhé květnové neděli jsme si připomněli Den matek. Každý z nás chová ve svém nitru ke své mamince 

mnoho nepopsatelných citů. Jsme jí vděčni za dar života, za péči, kterou o nás měla, když jsme byli malí, 

a kterou nám nepřestala projevovat i v dospělosti. V následujícím příspěvku přinášíme svědectví (nebo spíše 

vyznání) určené jedné konkrétní mamince, které v době, kdy bylo napsáno, zbýval jen jeden den 

života…Mamince, která zanechala v srdcích všech pozůstalých velký kus lásky a příklad hodný následování. 

 

O svoji těžce nemocnou maminku se starám už čtyři a půl roku. Jsem s ní prakticky ve dne i v noci. 

Maminka byla vždy silná osobnost, tvrdá sama k sobě a milá ke všem ostatním. Nám – dětem - se maximálně 

věnovala a vytvořila mezi námi silné citové pouto. Byla to máma s velkým M. Život neměla moc lehký, už jako 

malá se starala o své sourozence. Byla jedna holka a měla pět bratrů. Dva nejmladší vychovávala, když její 

maminka chodila pracovat. Studium jí nebylo dopřáno, prý jako holka studovat nepotřebuje, říkali její rodiče. 

V šestnácti letech už chodila do práce, aby finančně pomáhala rodině. Pán jí poslal do cesty hodného muže – 

našeho tatínka. Oba vkládali do mě a do mého bratra jen vše dobré, hlavně víru v Boha. Bůh byl u nás na prvním 

místě, i když z toho nepramenilo ve společnosti nic dobrého, co se týká kariéry. Ale Pán nám pomáhal.  

Když se narodil můj starší bratr, zjistili lékaři u maminky těžkou chorobu ledvin. Další děti jí lékaři 

nedoporučili, s ohledem na zhoršení nemoci. Přesto jsem se za rok a půl narodila já, „neplánované“ dítě. Nikdy 

nebudu dost vděčná rodičům, že mě měli. Jsem na světě šťastná. Maminka byla zřejmě Bohem předurčena trpět. 

Během svého života prodělala hodně závažných nemocí – rakovinné i nezhoubné nádory, různé další operace 

a nemoci. Navíc ledviny vypověděly službu úplně, a tak začala maminka od šedesáti let chodit na dialýzu. 

A protože byla velká bojovnice, zvládala to celkem dobře. Nikdy jsem ji neslyšela, že by se litovala, snažila se být 

maximálně soběstačná. Roky ubíhaly, nemoc dělala své, po nějaké době chodila s pomocí hůlky, pak se dvěma 

berlemi. A přišel 13. říjen 2008 a nohy neposlouchaly vůbec. Maminku jsme si tedy vzali k nám domů do Losin. 

Já jsem přestala chodit do práce a od té doby se o ni starám. Dělám to ráda. Splácím to, co do mě vložila. Často jí 

říkám: „Ty ses o mě starala, když jsem já nechodila, teď jsme si to vyměnily a já se starám zase o tebe, když ty 

nemůžeš chodit.“ Nikdy jí nepřestanu být vděčná, že mě nechala narodit se, přestože si sama ublížila.  

To, že jsem zdravotní sestra (a vždy, už jako malá, jsem ničím jiným být nechtěla) mi teď hodně pomohlo. 

Můžu o ni pečovat odborně, aplikovat jí injekce při velkých bolestech, ošetřovat ji. Přesto, že je tato péče někdy 

hodně vyčerpávající, dělám to pro svoji maminku ráda. Prožívám všechno její utrpení a bolesti s ní. Ona mi někdy 

připadá jako Ježíš na kříži a já jako Maria pod křížem, která to s ním vše prožívala, ale pomoci mu nemohla. Někdy 

je opravdu kruté dívat se, jak blízký trpí, je to drásající. Pomáhám, jak dovedu, mohu ji pohladit, obejmout, modlit 

se s ní. Každý den se spolu modlíme, ona se modlí prakticky celý den, i v noci, když pro bolesti či špatné dýchání 

nemůže spát. Často mi děkuje, že se o ni starám. Nedávno mi řekla: „Už když jsi byla u mě v břichu, Bůh věděl, 

že se o mě jednou budeš starat.“ A má pravdu! Už tenkrát to Bůh věděl, protože je vševědoucí. Proto mě stvořil, 

i když pro mé rodiče neplánovaně. A já mu za vše děkuji! 

V době, kdy píšu tohle mé zamyšlení, co pro mě znamená maminka, je ona právě po operaci na JIP 

v Olomouci ve velmi vážném stavu. Jsem tu s ní, mohu u ní být celé dny. Držím ji za ruku, hladím ji, modlím se.  

Den na to, 16. 5. 2013 ve 14.30, odchází k Pánu. S klidem ve tváři. 

Marta Hradilová 

 

 
  

Obec Loučná nad Desnou a Římskokatolická farnost Loučná nad Desnou  

srdečně zvou na oslavy výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.  

Mše sv. v sobotu 6. 7. 2013 v 9.30 v zámecké kapli.  

Bohatý doprovodný program, bližší informace na plakátcích. 
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POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 

Minule jsme dokončili svátost smíření, která je jednou ze dvou svátostí uzdravování, a budeme 

pokračovat druhou svátostí, pomazání nemocných. 

Nejdříve se na ni podíváme z obecnějšího pohledu na základě knihy „Uzdravení skrze svátosti“ 

(M. Marsch) a poté přiblížíme konkrétní průběh jejího slavení. 

 

Původ svátosti pomazání nemocných 

Uzdravení nemocných je jedním z hlavních 

poselství Nového zákona. Ježíš sám mnohokrát 

uzdravoval a tuto moc dal svým učedníkům: „A když 

přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, 

co vám předloží; uzdravujte tam nemocné a vyřiďte 

jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘“ (Lk 10,8-9) 

„Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: 

Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 

novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li 

něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk 16,17-18) 

Opodstatnění pro tuto svátost nacházíme také 

v Jakubově listu: „Je někdo z vás nemocen? Ať 

zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají 

ho olejem ve jménu Páně.“ (Jak 5,14) Je to jeden 

z prvních dokladů o svátosti pomazání nemocných. 

 

Co působí 

V úvodu k novému obřadu pomazání 

nemocných se říká: „Tato svátost dává nemocnému 

milost Ducha svatého: pomáhá celému člověku 

k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje 

ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl 

nejen statečně snášet utrpení, ale také proti němu 

bojovat, a prospívá-li to jeho spáse, dosáhnout 

zdraví; poskytuje také, pokud je třeba, odpuštění 

hříchů a dovršení křesťanského pokání“ (čl. 6). 

 Nejde zde tedy jen o duchovní spásu ani 

pouze o tělesné uzdravení; jde o uzdravení celého 

člověka na duši i těle. Jde o obnovení jednoty celého 

člověka tam, kde tato jednota byla nějakým 

způsobem narušena. 

 

Jak ji slavit 

Obnovení člověka v jeho původní jednotě je 

dílem Ducha svatého. Ten ale může působit jen na 

základě vyznání hříchů, lítosti a pokání ze strany 

nemocného. Pak může Bůh tyto hříchy odpustit a 

nemocného uzdravit. Předpokládá se tedy otevřenost 

člověka, což ostatně platí pro slavení každé svátosti. 

Tato otevřenost by měla být vyjádřena přistoupením 

ke svátosti smíření. 

Důležitá je také příprava modlitbou, aby byl 

nemocný opravdu otevřený pro působení Ducha 

svatého. Mohou se k němu připojit i ostatní členové 

rodiny, farního společenství – podle místa a 

okolností, kde se svátost pomazání nemocných slaví. 

K otevřenosti pro působení Ducha svatého by 

měla patřit i otevřenost pro výsledek „ovoce“ této 

svátosti. Je důležité být vnitřně otevřený a důvěřovat, 

že Bůh chce uzdravit vždy a každého. Je ale na něm, 

jak chce uzdravovat ve svém láskyplném a 

nejhlubším poznání každého z nás a našich potřeb. 

Platí zde, že Bůh nejlépe ví, co je pro nás dobré. My 

se můžeme a máme modlit, prosit, ale vždy 

s vědomím, ať je to k naší spáse, ať je to podle Boží 

vůle. 

 

Některé nejasnosti a konkrétní průběh slavení 

svátosti pomazání nemocných 

Tato svátost je ještě stále zatížena mnoha 

nedorozuměními. Pro řadu lidí je prostě „posledním 

pomazáním,“ čili poslední akcí před smrtí. Je třeba se 

zásadně vyhnout tomuto označení a používat výrazy 

„pomazání nemocných“ nebo „svátost pomazání 

nemocných“. To ovšem nestačí. Jde o celé chápání 

této svátosti. 

Kodex kanonického práva říká: „Pomazání 

nemocných, jímž církev doporučuje nebezpečně 

nemocné Pánu trpícímu a oslavenému, aby jim 

ulehčil a je uzdravil, se uděluje mazáním olejem a 



 Tam&Tam – číslo 6, ročník 4, červen 2013  Strana 13  

 

pronášením slov předepsaných v liturgických 

knihách.“ (Kán 998). 

Jejím udělovatelem je kněz nebo biskup. 

Svátost se (po úvodních modlitbách) uděluje 

ve dvou krocích: nejprve kněz mlčky vkládá ruce na 

hlavu nemocného, potom ho maže olejem na dvou 

místech, zpravidla na hlavě a na rukou, a říká 

následující slova: „Skrze toto svaté pomazání ať ti 

Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha 

svatého. Amen. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě 

zachrání a posilní. Amen.“  

Svátost pomazání nemocných má nemocný 

přijmout, když vážně onemocní nebo když jsou jeho 

síly stářím zřetelně oslabeny. Lze ji přijmout i 

vícekrát za život, pokud se nemocný totiž uzdravil a 

znovu onemocněl, nebo pokud se jeho stav zřetelně 

zhoršil. Je velmi důležité, aby se tato svátost chápala 

jako pomoc v nemoci (ve stáří), a ne jako 

bezprostřední příprava na smrt. 

Bezprostřední přípravou na smrt (po stránce 

svátostné), má být viatikum, čili svaté přijímání 

na cestu (do věčnosti). Je to přijímání Těla Kristova 

v blízkosti smrti, před kterým je možné, aby 

nemocný obnovil své křestní vyznání, a po přijímání 

může kněz nemocnému udělit plnomocné odpustky 

pro okamžik smrti. (z článku: „Svátostná péče 

o nemocného“) 

 

Na závěr přikládám opět jedno osobnější svědectví o významu této svátosti. 

 

Církev má modlitbu a obřad s prosbou za uzdravení nemocných. 

Ve světě probíhají četná setkání, jež si kladou za cíl uzdravovat, a lidé se jich účastní ve velkém množství, 

protože každý chce být uzdraven. Je to v pořádku, pokud jsou tato setkání dobře připravena a probíhají ve shodě 

s církevními předpisy. Často však zapomínáme na to, že církev má vlastní modlitbu a obřad s prosbou za uzdravení 

nemocných a že je to obřad stále velmi účinný: jedná se o svátost pomazání nemocných. 

Bezpochyby je potřeba, aby svátost pomazání nemocných 

byla lépe objevována a doceněna. Před II. vatikánským koncilem 

byla totiž člověku udělována až v posledních okamžicích 

pozemského života a lidé ji považovali za jakési „sbohem“ předtím, 

než člověk odejde na onen svět. Nazývala se „poslední pomazání“, 

poslední modlitba před odchodem na věčnost. V lidech proto 

vyvolávala strach a byl-li někdo vyzván, aby ji přijal, chápal to asi 

takto: „Uvědom si, že nadcházejí tvé poslední chvíle na zemi.“ 

Z tohoto důvodu církev této svátosti změnila jméno. Dnes už 

se nenazývá „poslední pomazání“, ale „pomazání nemocných,“ a má 

být modlitbou k Pánu za tělesné uzdravení nemocné osoby. Není 

proto třeba se jí bát, ale spíše o ni žádat tehdy, když potřebujeme tělesné uzdravení. 

Doporučuje se, aby liturgický nebo paraliturgický obřad, během něhož je shromážděným udělována svátost 

nemocných, pořádala čas od času sama farnost. Takové bohoslužbě má předcházet vhodná katecheze. Reforma 

obřadu pomazání nemocných z roku 1972 také doporučuje, aby slavení této svátosti byli přítomni i ti, kdo se 

o nemocného starají – lékaři, zdravotní sestry, příbuzní a přátelé i další lidé. Ti všichni se mají modlit 

ve společenství církve za uzdravení a pomoc pro nemocného. 

Po přijetí této svátosti lidé často zakusili tělesné uzdravení nebo hluboký duševní pokoj, s nímž dokázali 

nemoci čelit. Liturgická pravidla doporučují, aby byla svátost nemocných udělována během mše svaté. Předcházet 

jí má zpověď a četba Božího slova, zvláště textu z listu Jakubova (5,14-16), což je základní text, který hovoří 

o pomazání nemocných olejem prostřednictvím představených církve. 

Je nezbytné udělat vše, co je v našich silách, abychom odbourali představu, že kněz má být kvůli svátosti 

pomazání nemocných přivolán jen tehdy, když už nemocný umírá, nebo dokonce už ztratil vědomí, a že 

nemocného bychom vystrašili, kdyby mu kněz tuto svátost chtěl udělit. Proti této představě musíme bojovat. 

Je zřejmé, že této svátosti dosud nepřikládáme náležitý význam v pastoraci a patřičné místo v katechezích. 

Je to dar, další prostředek, který nám církev nabízí k uzdravení, a zároveň jasný důkaz, že Ježíš i církev si přejí, 

abychom byli úplnými: na duši, na duchu i na těle. (z knihy Eliase Velly: Uzdrav mě, Pane) 

P. Petr Káňa 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Uzdrav-me-Pane_101632.html
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MAGDALENA HORKÁ – AD MAIOREM DEI GLORIAM  
 

Kulturní život našeho města je prostoupen mnoha výraznými osobnostmi, jejichž věhlas mnohdy přesahuje 

hranice naší vlasti. Byla by velká škoda, kdyby se mezi nimi zapomnělo na paní Magdalenu Horkou, která se 

v těchto dnech dožila úctyhodných devadesáti let. Její život křižuje výrazné mezníky vývoje církevní hudby 

v poválečném období. 

Jako žačka pražské konzervatoře v oboru hry na varhany mohla čerpat z moudrosti a umění ředitele a 

výborného klavíristy dr. Václava Holzknechta, do hry na varhany ji uváděl jeden z největších fenoménů české 

varhanní školy dr. Jiří Reinberger, dirigování  studovala u  prof. Metoda Doležala, církevní zpěv u dr. Vladimíra 

Němce, regenschoriho chrámu Panny Marie před Týnem a po jeho smrti ji mohl ovlivňovat vzácný a dosud 

neprávem opomíjený skladatel prof. Otto A. Tichý.        

Po absolutoriu paní Magdalena Horká nastoupila do hudební sekce Československého rozhlasu. Tam se 

setkala s dalšími výraznými osobnostmi českého kulturního života – dr. Jaroslavem Zichem, se skladateli 

prof. Miloslavem Kabeláčem, Jaroslavem Doubravou a Otmarem Máchou. V roce 1964 byla se svým manželem 

Janem Horkým, kterého poznala na konzervatoři, povolána za člena hymnologického poradního odboru synodní 

rady evangelické církve pro práci na hudební části připravovaného nového zpěvníku. Tento poradní sbor tvořil již 

v době totality pevný pracovní tým a právě pod vedením manželů Horkých se soustředil na obnovu vzácné tradice 

církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. 

Vznikalo tak rozsáhlé dílo, jež si vzalo veškerý čas manželů. V té době se přestěhovali do Kroměříže, 

aby ve zdánlivě klidnější farnosti mohli plnit své povinnosti farářské i hudební. Ten zdánlivý klid narušovaly však 

všemocné ruce církevních tajemníků.  

V těžkých dobách pronásledování církví však paní Magdalena nepřestala pracovat na pokladech české 

hudby a společně s Petrem Ebenem a Otmarem Máchou vydala dvě části sborníku dvaceti písní 

z Amsterodamského kancionálu Jana Amose Komenského. Podařilo se jí také dokončit práce na zpěvníku 

Československé církve evangelické, v němž některé písně obohatila svými doprovody.  Po revoluci v roce 1989 

začala s manželem usilovat o založení církevní konzervatoře v Kroměříži. Tyto zázračné snahy vyústily 

ve slavnostní otevření školy l. září 1991 a naplnily myšlenku navázat na přerušenou kontinuitu vývoje církevní 

hudební tradice v naší zemi. V roce 1992 tyto aktivity manželé předali svým nástupcům a přesídlili na území 

šumperského evangelického sboru, do kterého se s velkou vitalitou zapojili.   

Církevní konzervatoř v roce 2008 přesídlila do Olomouce a dnes je vpravdě ekumenickým učilištěm 

pro chrámové hudebníky mnohých církví.  

Život paní Magdalény Horké je naplněn obrovskou prací, je dílem velké osobnosti a přitom skromného a 

křehkého člověka. Jsme rádi, že jsme mohli a stále můžeme čerpat z jejích pokladů vědomostí a laskavé moudrosti. 

Vít Rozehnal       
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MARIE RESTITUTA KAFKOVÁ 

 

 (1. května 1894, Brno - Husovice – 30. března 1943, Vídeň) 

 
Marie Restituta Kafková (rozená Helena Kafková) byla rakouská zdravotní 

sestra, řeholnice a mučednice českého původu, oběť nacistického teroru. 

Pro statečné vyznávání víry a věrnost křesťanským a řeholním zásadám byla 

hitlerovským režimem považována za nebezpečnou a po třinácti měsících 

věznění na půdě Zemského soudu ve Vídni byla sťata gilotinou. Jan Pavel II. 

ji dne 21. června 1998 prohlásil za blahoslavenou, svátek slaví 29. října. 

Jméno Marie Restituty dnes nese park v Brně-Husovicích (Park Marie 

Restituty) a ulice u nemocnice v Mödlingu (Schwester-Maria-Restituta-

Gasse), kde Marie Restituta působila jako zdravotní sestra. Brněnské 

Divadlo Feste uvedlo v r. 2009 divadelní hru Marie Restituta – Nemocnice 

na kraji říše, která je inspirovaná jejím osudem Při návštěvě papeže 

Benedikta XVI. v ČR v září 2009 se objevily spekulace, že by Marie 

Restituta mohla být brzy svatořečena.   

 

Helena se narodila 1. května 1894 v Brně-Husovicích jako šesté ze sedmi dětí. Její tatínek Antonín, švec, 

pocházel z Náměště nad Oslavou, maminka Marie ze západočeských Přeštic, přesto se seznámili ve Vídni, kde oba 

pracovali. A do Vídně se i vrátili, když byly Helence dva roky, a strávili tam zbytek života. V domácnosti se 

u Kafků mluvilo česky. Helena ve Vídni navštěvovala nejprve obecnou školu, poté dívčí měšťanskou školu 

a nakonec ještě jeden rok školu hospodářskou, kde se dívky učily, jak se starat o domácnost. Svou první mzdu 

získala v povolání typickém pro chudé české přistěhovalce, jako služebná a kuchařka ve vídeňské rodině; dva roky 

pracovala jako trafikantka. 

V roce 1913 začala pracovat jako ošetřovatelka v městské nemocnici ve Vídni-Lainzi, což dalo jejímu 

životu nový směr. Jako zdravotnický personál zde pracovaly řádové sestry, příslušnice kongregace Sester 

františkánek křesťanské lásky (Sorores Franciscanae a Caritate Christiana). Vídeňané jim říkali Hartmannovy 

sestry, krátce Hartmannky, podle sídla kláštera. Helena zatoužila stát se jednou z nich. 

Rodiče, i když byli oba věřící, nebyli touto její myšlenkou příliš nadšeni. Zvláště maminka. Čím více jí ale 

bránili, tím více byla Helena o svém rozhodnutí přesvědčena. Utekla tehdy dokonce z domova, ale protože byla 

ještě velmi mladá, do kláštera ji nepřijali. Vstoupit mohla až krátce před 1. světovou válkou, v r. 1914. V říjnu 1915 

přijala františkánské roucho a řádové jméno Marie Restituta („Navrácená, Obnovená“), po sv. Restitutě ze Sory, 

křesťance popravené ve 3. století. První věčné sliby složila v roce 1916. 

Od roku 1919 pracovala jako sestra v nemocnici v Mödlingu, na jih od Vídně. Nejenže byla nesmírně 

šikovná na operačním sále, ale uměla jednat s těžce postiženými osobami a vydržela i tam, odkud mnoho jiných 

sester uteklo. Vídeňské františkánky hledaly tehdy vrchní sestru. Tamní primář doktor Stöhr byl sice vynikající 

chirurg, ale měl pověst hrubého a konfliktního člověka. Neočekávalo se, že se o toto místo některá sestra přihlásí. 

Ale stalo se - zájem projevila Marie Restituta. Ačkoli jí bylo pouhých 25 let, stala se zanedlouho vůdčí osobností 

nemocnice. S obávaným primářem se spřátelila natolik, že jí svěřoval i výchovu svých dětí.  

Máme-li však představu o řeholní sestře jako o éterické, takřka nadpozemské bytosti, kterou lehčí vánek 

odnese a drsnější přístup uvede do mdlob, vyvedla by nás sestra Marie Restituta rázně z omylu. Ne nadarmo ji 

v nemocnici „překřtili“ na Resolutu, sestru Ráznou. Dovedla totiž klást odpor i nadřízeným lékařům, když se 

nechovali k pacientům, zvláště těm chudším, jak náleží. Mezi lidmi nedělala rozdíly, neměla však pochopení 

pro lidi přecitlivělé a hypochondry. Charakterový rys, který Marii Restitutu mnohým zlidšťoval, byla také její 

obliba po náročné operaci zajít do místní hospody a poručit si guláš a pivo. Tento zvyk nezůstal bez vlivu na její 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mystik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholn%C3%AD_kongregace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sestry_franti%C5%A1k%C3%A1nky_k%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_l%C3%A1sky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sestry_franti%C5%A1k%C3%A1nky_k%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_l%C3%A1sky&action=edit&redlink=1
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postavu – vážila prý přes sto kilogramů. Přestože nesplňovala vzor asketické řeholnice, byla hluboce zbožná. 

Situace v Rakousku se výrazně zhoršila po anšlusu Rakouska k Německu dne 13. března 1938. Křesťané 

byli utlačováni. Marie proti nacismu nejprve bojovala spíše skrytě. Ale postupně její odpor sílil. Odmítala ošetřovat 

přednostně árijské pacienty. V roce 1940 byly otevřeny nové prostory mödlingské nemocnice a ona nad vchodové 

dveře všech místností zavěsila kříže, pochopitelně nikoli kříže hákové. Bylo jí přikázáno kříže odstranit, ale ona, 

ani její řádová kolegyně sestra Kajetána, tuto výzvu nebraly na vědomí. Obě za to měly být vyhozeny z práce. 

Zachránilo je tehdy pouze to, že za ně v nemocnici nebylo náhrady. 

Osudnou se jí stala až jiná událost. V prosinci roku 1941 přinesl jeden z lékařů papír s posměšnou 

básničkou proti nacistickému režimu. Sestra Restituta byla udána lékařem Stumfohlem, příslušníkem SS, který 

údajně nalezl v jejím koši průklepový papír, z nějž bylo patrné, že tento text rozmnožovala. Rozšiřování básně jí 

dokázáno nebylo. 

Na Popeleční středu, dne 18. února 1942 byla zatčena přímo 

na operačním sále, dána do vazby a obviněna z velezrady. Teprve 

po třináctiměsíčním věznění, z něhož pět měsíců strávila v cele smrti, byl 

proveden rozsudek, který jí odsoudil k smrti popravením (trest byl 

stanoven již 29. října 1942). Po vynesení rozsudku napsala v dopise  

z 1. listopadu 1942: „Odpustila jsem ze srdce všem, kteří se podíleli 

na mém odsouzení. Prosím, nikomu nic nevyčítejte, odpusťte všem 

ze srdce tak, jak to činím já." Za určitých okolností, údajně při porušení 

svých zásad věrnosti, mohla se vyhnout mučednické smrti, ale podle 

vězeňského duchovního řekla před popravou: „Jdu k slavnosti: Pro Krista 

jsem žila, pro Krista umírám!“ Poprava gilotinou se uskutečnila 

30. března 1943. 

Její smrt měla plnit spíše exemplární roli, aby zastrašila Hitlerovy 

odpůrce z řad katolíků. Ačkoliv se za její omilostnění přimlouvalo mnoho významných osobností včetně 

vídeňského kardinála, papežského nuncia i některých vysoce postavených nacistů, nebylo odvolání.  

I ve vězení Marie Restituta podporovala slabé a nemocné. „Vyzařovala z ní zvláštní síla; co řekla, tomu se 

věřilo. Její čestnost, otevřenost a přímočarost byly prostě jedinečné,“ vzpomínaly později spoluvězeňkyně. 

Vězeňský duchovní po její smrti o ní napsal do úmrtní knihy: „Svým příkladným chováním v cele smrti přivedla 

několik spoluvězeňkyň do katolické církve." 

Taktéž její dopisy z vězení prozrazují obrovskou vnitřní sílu. Své představené napsala: „Je možné člověka 

od všeho vzdálit, je možné člověku všechno vzít, ale nikdo mu nemůže vzít víru, kterou má v srdci. Mohu milému 

Bohu stále jen děkovat za mnohé nezasloužené milosti, kterých se mi od něho dostává. Dobře vím, že velký podíl 

na nich máte vy svou přímluvnou modlitbou.“ 

V listopadu 1988 zahájila církev proces její beatifikace, ke které došlo 21. června 1998 ve Vídni. 

Liturgická památka blahoslavené sestry Marie Restituty je 

v brněnské a vídeňské diecézi slavena 29. října. V jejím rodišti, 

brněnské čtvrti Husovice, byla na její rodný dům na Dukelské ulici 

č. 27 umístěna pamětní deska od akademického malíře Jiřího 

Šindlera a na návrh brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který 

odsouhlasila Rada města Brna v roce 1999, byl po zdejší rodačce 

pojmenován nedaleký park. Duchovní centrum v Brně – Lesné 

(Nezvalova 13) je zasvěcené obránci Brna proti švédskému 

obléhání v roce 1645 páteru Martinu Středovi a blahoslavené 

Marii Restitutě. Ve Vídni je sestra Marie Restituta dodnes známou 

osobností, má zde malé muzeum v nemocnici, kde stále působí její 

řádové sestry, a ve svatoštěpánské katedrále je její netradičně 

pojatý památník. 

Anička Rozsívalová   
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ 

 
 

V minulých dnech se mi dostaly do rukou dvě knihy, o kterých bych vám rád napsal a vřele doporučil 

k přečtení. Vede mne k tomu nejen „národní hrdost“, ale především upřímný a nepopsaně velký obdiv vůči těm, 

kterým jsou věnované. Jedná se o dvě hrdinné postavy polského odboje během 2. světové války. Jsem překvapen, 

ale také nesmírně rád, že nakladatelství Víkend tyto knihy vydalo česky. Mám je obě doma a mohu je kdykoliv 

půjčit, lze je také koupit či objednat v knihkupectvích či na internetu. 

Začnu od knihy věnované ženě. Kniha Děti Ireny Sendlerové, kterou napsala 

Anna Mieszkowska, popisuje neuvěřitelný a dramatický příběh statečné ženy, která 

zachránila před jistou smrtí 2500 lidí. Do warszawského židovského ghetta přijížděla 

v přestrojení za zdravotní sestru se sanitkou a uspané děti, aby křikem nic neprozradily, 

vozila ven. Odvážela je v rakvích, krabicích, pytlích s odpadem. Umisťovala je 

do polských rodin, sirotčinců a katolických klášterů. V zakopaných lahvích ukryla 

zašifrované údaje o dětech, aby jim po válce mohla být vrácena jejich totožnost. Na konci 

roku 1943 pro ni přišlo gestapo. Po mučení byla odsouzena k smrti zastřelením. Podplacení 

gestapáci ji ale těsně před popravou pustili na svobodu, zastřelena byla jen na papíře. 

Okamžitě změnila jméno a s falešnými dokumenty se skrývala až do konce války. V roce 

1965 ji jeruzalémský památník obětí holocaustu Jad Vašem vyznamenal titulem Spravedlivý mezi národy. Irena 

Sendlerová byla jednou z hlavních postav organizace Żegota. Bylo to krycí jméno pro Radu 

pro pomoc Židům, legendární podzemní organizaci polské exilové vlády, která působila v letech 

1942 – 1945 v Němci okupovaném Polsku. Jejím úkolem bylo pomáhat Židům a hledat pro ně 

bezpečné útočiště. Organizace se specializovala na výrobu falešných dokumentů a hledání 

úkrytů. I o tom najdeme v knize dost informací. Na závěr je tam rovněž svědectví těch, kteří 

díky nasazení a neuvěřitelné odvaze pani Ireny válku přežili. V současné době lze také koupit 

(např. v nakladatelství Paulinky) krásný film s názvem Odvážné srdce Ireny Sendler. Určitě 

nebude nikomu vadit, že je jen se slovenským dabingem.  

Druhá kniha, které autorem je historik Adam Cyra, popisuje neobyčejný život 

Witolda Pileckého. Pilecki, kterému bylo na začátku druhé světové války 38 let, pomáhal 

organizovat odboj proti německé okupaci, během níž skončila řada jeho spolubojovníků 

v Osvětimi. Ta v prvních letech války sloužila spíše jako tábor pro polské odbojáře než 

pro Židy. I proto přišel Pilecki s nápadem, že se nechá do Osvětimi dobrovolně zavřít, 

aby prověřil zprávy o zvěrstvech, které odtamtud přicházely. S falešnými dokumenty se 

v září 1940 nechal ve Varšavě sebrat SS a brzy byl transportován vlakem do Osvětimi. 

Podle historiků byl jediným člověkem, který šel do osvětimského tábora dobrovolně. Strávil 

v něm téměř tři roky, během nichž na útržcích papírů zašitých uvnitř oblečení vězňů, kteří 

byli propuštěni, posílal stručné zprávy o ukrutnostech páchaných v táboře. I když jeho zprávy byly útržkovité, šlo 

o první svědectví o fungování německé smrtící mašinérie. Pilecki, který tam přežil těžkou práci, bití i tyfus, 

v dubnu 1943 utekl a poté sepsal o vyhlazovacím táboře podrobné zprávy. Pak se znovu přidal k polskému odboji a 

v roce 1944 se zúčastnil varšavského povstání.  Po válce Witold Pilecki pracoval jako agent demokratické polské 

exilové vlády a v Polsku shromažďoval informace o sovětských zločinech na Polácích. Komunistická tajná policie 

ho odhalila a zatkla. Přes mučení při výsleších neprozradil žádné informace a byl popraven 25. května 1948. 

Od roku 2008 je toto datum v kalendáři připomínáno jako celoevropský Den hrdinů boje proti totalitě. Právě 

na památku Witolda Pileckého. hrdiny, který se postavil dvěma totalitním režimům. 

Číst tyto knihy není nic příjemného, to je pravda. Na druhou stranu je to ale čtení, které nezanechává 

v člověku jen pocit stísněnosti a hrůzy. Zanechává pocit hrdosti na ty, kteří udělali tak krásné a neuvěřitelné věci. 

Zanechává v člověku vědomí, že jsme voláni k velkým činům, i když se nám zdá, že toto bychom asi nedokázali. 

Ale možná ano ... 

P. Slawomir  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podzemn%C3%AD_organizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsk%C3%A1_exilov%C3%A1_vl%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/1942
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhlidkove-lety-balonem-po-cele-cr-a-sr/4389758?rtype=V&rmain=7879549&ritem=4389758&rclanek=13941994&rslovo=424698&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/casopis-dtest-nespokojte-se-s-recenzemi-chtejte-nezavisle-testy/10950138?rtype=V&rmain=7870537&ritem=10950138&rclanek=13941994&rslovo=436564&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/archivace-elektronickych-dokumentu-detailne-podle-zakona-14269036/14269036?rtype=V&rmain=7867889&ritem=14269036&rclanek=13941994&rslovo=421871&showdirect=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Den%C3%AD
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Poradenství – psychologické doprovázení na cestách života 

Psycholožka Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková nabízí poradenství a psychoterapii i v roce 2013. Procházíte obtížným 

životním obdobím, vztahy s ostatními nejsou uspokojivé, máte problémy v partnerském vztahu, stojíte 

před životním rozhodnutím, postrádáte smysl života či stojíte o osobní růst? Pak je poradenství určeno právě pro 

Vás. Objednat se můžete na tel. 777 988 864. Setkání jsou zpoplatněna dle domluvy a probíhají na farním 

středisku. 

 
 

Pravidelné aktivity 

 Sedmikrásek - program pro předškolní děti a jejich maminky. Každou středu od 9.30 do 11.30 na farním 

středisku. Struktura programu: modlitba, říkadla, cvičení. 

 Masáže pro každého – do konce školního roku nebudou! 

 Cvičení s rehabilitačními prvky s Ing. Marií Vychopeňovou – každou středu od 16.30 do 17.30  

na farním středisku; 25 Kč/lekce. 

 Angličtina pro začátečníky (každé úterý) 

1. skupina  Začátečníci I. + III. 16.15-17.15  

2. skupina  Začátečníci  II.  17.30 - 18.30 

 Němčina pro začátečníky 

začátek od 20. 9. 2013 vždy ve čtvrtek od 15.45 na farním středisku. 

Pro ženy 

 „Poklášterní posezení“ – určeno pro ty ženy, které se účastnily duchovních obnov v klášteře klarisek 

ve Šternberku; v sobotu 8. června v 15.30 v areálu UVAX .    

 Modlitby matek – 13. a 27. června v 17.00 na farním středisku   

Pro seniory a další zájemce 

 Přednáška s besedou – „O doprovázení v nemoci“- 11. června v 18.00 na faře v Bludově, o hospicové 

péči - M. Sovadinová, doprovázení v hospici – M. Macková, doprovázení v domácí péči - M. Hradilová. 

Pro rodiče 

 Seminář s názvem „Jak žít a nezbláznit se“, který bude věnován výchově dětí ve věku od 3 do 7 let a bude 

se konat ve středu 12. června 2013 od 16.00 do 19.00 hod v šumperském G-Klubu. Přednášet bude autorka 

stejnojmenné knihy paní PhDr. Lidmila Pekařová.  Pořádá Vikýrek. 

Nové programy 

 Herna s hlídáním pro nejmenší. Tuto nabídku mohou využít maminky na mateřské dovolené, které si 

potřebují něco zařídit nebo i odpočinout a potřebují v této době pohlídat své děti. O Vaše děti se Vám 

postará diplomovaná dětská sestra - Alena Švejkovská, Dis. Herna se bude konat každé úterý dopoledne 

od 8:30 do 11. 30 na farním středisku. Cena za dvě hodiny 60 Kč/ dítě. 

 Veselé pískání - určeno všem předškolním dětem a prvňáčkům, kteří mají rádi hudbu, zpívají a chtějí se 

hravou formou naučit na flétničku. Vždy ve čtvrtek odpoledne od 16.00 hod. na farním středisku. 

Cena: 15 Kč / lekce (1 lekce = 45 min.), vlastní flétnu s sebou. 

 Klub maminek v Bludově „Farníček“ - každé  pondělí od 15. 30 do 17.00, vedoucí Marie Johnová, 

hudební a tvořivý program – Alena Švejkovská. Struktura programu: společná modlitba s P. Ottou 

Sekaninou, pohádka, říkadla, zpíváníčko, tvoření. 
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Kurzy 

 Kurz „Etické otázky všedního dne“ , který je určen lektorům, kteří nabízejí nebo chtějí nabízet programy 

dětem a mládeži ve školách, pedagogům, kteří se chtějí inspirovat pro práci se svými třídami (kurzy jsou 

akreditovány MŠMT v systému DVPP – č.j. MŠMT 5516/2012-25-29), rodičům, kteří chtějí předat svým 

dětem správné hodnoty Kurz se skládá ze dvou částí – 1. část - programy pro 1. stupeň, 2. část  - programy 

pro 2. stupeň a SŠ (celkem 32 hodin).   

28. června – 16.00 – 21.00    30. června – 10.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 

29. června – 8.30 – 12.00, 13.00 - 19.30  31. června – 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00 

Lektorka – Mgr. Andrea Šimečková. 

 

Na co se ptáte: 

Tradiční příměstské tábory „Prázdninové povyražení“ 

Centrum pro rodinu na prázdniny opět připravuje tradiční příměstské tábory, letos s celotýdenním 

programem inspirovaným Cyrilem a Metodějem. Nebudou chybět tvořivé dílny, sportovní programy, 

vycházky do okolí, návštěva nějaké zajímavé organizace, program pro rodiče. Tábory jsou určené pro 

školní děti od 6 let a budou probíhat ve dvou turnusech, 8. – 12. 7 a 26. – 30. 8. Cena tábora - 800,-Kč, 

sponzorská cena 1 000,- Kč (pro ty, kteří chtějí program finančně podpořit). Přihlášky a další informace - 

www.cprsumperk.estranky.cz  

 

„Dva dny s Robinsonem“ pro bludovské děti – 16. a 18. července na faře v Bludově (a okolí). Přihlášky 

a další informace - na www.cprsumperk.estranky.cz 

 

 

INSPIRACE PRO VOLNÝ ČAS A PRÁZDNINY 
 
MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI – 23. 6. 2013 

pouť za víru v rodinách - od katedrály svatého Václava do baziliky Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku 

u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se 

můžete k pouti přidat: 

 na srazu ve 12.45 – 13.00  – před katedrálou sv. Václava – odchod ve 13.00 

 cca ve 14.25 pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) 

 nebo v 15:00 na mši svaté v bazilice 

Více na www.rodinnyzivot.cz 

 
POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY – 12. - 19. 8 2013  

týdenní letní pobyt v Jevíčku, které je centrem malebného úrodného kraje Malá Haná (přírodní podmínky, 

utvářející se zde po tisíciletí, vytvořily neobvyklý ráz krajiny, v níž kopce svírají malebná údolí s loukami, které 

jsou střídány převážně jehličnatými lesy). Ubytování je zajištěno v Domově mládeže.   

Více na www.rodinnyzivot.cz 

 
TÝDENNÍ POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI NA VELEHRADĚ - 12. - 20. 7. 2013 

Letní pobyt na Velehradě pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) 

vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře nebo jsou už velké). 

Více na www.rodinnyzivot.cz 

 

TÁBOR PRO MAMINKY S DĚTMI – 18. – 22. 8. 2013 

V krásném areálu fary a Domečku v Dřevohosticích. Vedoucí Jarmila Skřečková. 

Více na: http://www.raj-pavlovice.cz/raj-pavlovice/jednorazove-akce  

http://www.cprsumperk.estranky.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.raj-pavlovice.cz/raj-pavlovice/jednorazove-akce
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Drazí, v tomto čísle dostáváte několik informací, o kterých je možné si 

myslet, že jsou ještě vzdálenou budoucností.  

Je zde například velká tabulka s rozpisem bohoslužeb v děkanátu 

na celé prázdniny. Dávám ji do časopisu už teď, protože koncem června už 

někteří odjíždějí a červencové číslo TamTamu se jim možná do rukou 

nedostane. Za měsíc ji pro jistotu v časopise zopakujeme. Kvůli dovoleným 

a také různým pastoračním aktivitám, táborům, poutím - je v mnoha případech 

pořad bohoslužeb pozměněn. Někdy je mše svatá přeložená na sobotu večer, 

někdy je nahrazená bohoslužbou slova vedenou jáhnem, někdy jen posunutá 

o nějakou hodinu ... Prosím vás o pochopení a také o to, abyste o případných změnách informovali ty, kteří by to 

mohli nevědět či zapomenout, hlavně starší a nemocné. Vše bude také na internetu.  

Druhou důležitou informací, kterou dostáváte s předstihem, je termín a místo konání letošní pouti děkanátu 

za rodiny a kněžská povolání. Loni byly všechny děkanátní poutě na Svatém Hostýně, letos se vrátily do katedrály. 

Avšak několik severních děkanátů Olomoucké arcidiecéze je tu výjimkou, patříme k nim i my. Letos totiž slaví své 

velké jubileum – 300 let od svého vzniku – krásné poutní místo Kalvárie u Jaroměřic. Myslím si, že většina z nás 

tam nikdy nebyla, proto jsem přijal návrh, abychom se připojili k poutníkům a oslavili svátek Povýšení svatého 

kříže právě tam. Pouť začne křížovou cestou z Jaroměřic na kopec, na kterém je postavena poutní bazilika. Barokní 

sochy křížové cesty nás povedou na horu dosti strmou stezkou, přibližně kilometr dlouhou. Proto ti, kteří si 

netroufnou jít s námi do kopce pěšky, pojedou na horu autobusem a namísto křížové cesty budou mít adoraci. Vše 

bude tradičně ukončeno mši svatou s otcem arcibiskupem. Před několika týdny jsem s ostatními děkany toto místo 

navštívil a byl jsem překvapen tím, jak je krásné. Už dnes srdečně zvu a prosím, abyste ten termín 14. 9. 

rezervovali. Podrobnosti o autobusech a odjezdech vám ohlásí vaši duchovní správcové.  

Už teď se můžete hlásit na velehradské oslavy 5. července. Budeme objednávat autobusy podle počtu 

přihlášených osob v děkanátu. Proto prosím, neotálejte! Je třeba, abychom do 17. 6. znali počet účastníků. Cena 

bude 250,- Kč, odjezd brzo ráno, návrat k večeru. Dojede se až na Velehrad. Píšu to, protože se mnozí obávají, 

že budou muset ze Starého Města pěšky. Jak už určitě víte, Svatý otec nedojede, neznamená to však, že oslavy 

ztrácejí na významu. My z našich končin na Velehrad putujeme málo. Doufám, že na tak významném výročí 

představitelé „diecézních seveřanů“ chybět nebudou. Srdečně zvu. Přihlašujte se u svých kněží.  

11. 7. v Šumperku, 13. 7. v Loučné, 28. 8. v Rudě nad Moravou jsou adorační dny farnosti. V Roce víry 

a Eucharistie by měl být adorační den zvlášť krásně duchovně prožitý. Opět prosba: poznamenejme si tyto 

prázdninové dny, ať je nezmeškáme. Bludov, Hanušovice a Rapotín pak mají adorační dny v září. Kéž nám 

nechybí odhodlání prožít tyto dny v modlitbě! 

Během prázdnin je také celá řada poutí na různých místech, většinou u malých kaplí v našich obcích. 

Je dobře, že na tato místa pamatujete, že se o ně staráte a že alespoň jednou za rok „oživnou.“ Děkuji vám všem, 

kteří vše pravidelně organizujete.  

Drazí, čas utíká rychle. I když se některé informace zdají „ne moc aktuální,“ opak je pravdou. Už teď si je 

musíme naplánovat, přihlásit se, počítat s nimi.  

Přeji vše dobré na další měsíc.  

P. Slawomir 
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NEDĚLNÍ A SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU  
 

ČERVENEC – SRPEN 2013 
 

 

BS – bohoslužba slova 

 
5.7. 

Cyril a 

Metoděj 

7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 

15.8. 

Nanebevzetí 

P. Marie 

18.8. 

 

25.8. 

Bludov 10.30  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 17.00  10.30 10.30 

Bohdíkov ---- 7.30  7.30   7.30   7.30   7.30   7.30   ---- 
BS 

9.00  
7.30   

Bohutín ---- 7.30  7.30  7.30  7.30  7.30  7.30  --- 7.30  7. 

Branná ---- 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 --- 8.00 8.00 

Bratrušov 7.30 10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  16.45 10.30 10.30  

Dolní 

Studénky 
---- 7.30  7.30  

sobota 

18:00  
7.30  

sobota 

18:00  

sobota 

18:00  

středa 14.8. 

16.45  
7.30  7.30  

Hanušovice 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 

Hraběšice ---- 
sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 
---- 

sobota 

17.00 

sobota 

17.00 

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

Kunčice ---- ---- ---- ---- ---- 
sobota 

16.00  
---- ---- ---- ---- 

Loučná nad 

Desnou 

sobota 

6.7.   

9.30  

9.45  9.45  9.45  9.45  9.45  9.45  ---- 9.45  9.45  

Malá Morava 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 

Nové Losiny 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Nový Malín 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  18.30  9.00  9.00 

Ostružná 

sobota 

6.7.  

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

sobota  

18.00 

sobota 

18.00 

sobota 

18.00 

Pusté 

Žibřidovice 
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Rapotín 18.00 9.00  9.00  11.00  9.00  
BS 

9.00  
10.30  18.00 9.00  9.00  

Rejchartice ---- ---- 
sobota 

16.00 
---- ---- ---- ---- ---- 

sobota 

16.00 
---- 

Raškov ---- 10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  10.30  ---- 
BS 

10.30  
10.30  

Ruda nad 

Moravou 
---- 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  ---- 9.00  9.00  

Sobotín ---- 11.15  11.15  11.15  11.15  11.15  11.15  ---- 11.15  11.15  

Staré Město 18.00 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30   9.30 18.00 9.30 9.30   

Šumperk 9.00 
7, 9, 

18  

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 
18.00 

7, 9, 

18 

7, 9, 

18 

Šumperk 

Domov 

důchodců 

---- 
sobota  

15.00 
---- 

BS 

sobota 

15.00 

---- 
sobota 

15.00 
---- ---- 

sobota  

15.00 
---- 

Velké Losiny 
BS 

17.00    
8.15  8.15  8.15  8.15  8.15  8.15  17.00  8.15  8.15  

Vojtíškov ---- ---- 14.00 14.00 14.00 ---- 14.00 14.00 14.00 14.00 

Žárová 14.30 ---- ---- ---- ---- 14.30 ---- ---- ---- ---- 
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

Plny očekávání vzhlížely k němu i moje spolusestry. Tu a tam jsem cítila i tichou pochybnost, jestli ten muž nepřehání a 

neslibuje víc, než může splnit. Když lze v klášterech nalézt pravé štěstí, proč na to nepřijde víc lidí, proč je naopak popíráno a 

zesměšňováno? Plaše jsme pohlédla na svoji sousedku, postulantku Kláru. Její obličej byl tak tichý a vroucně pokojný, jako by 

věřila knězi každé slovo, ba jako by za těch několik týdnů zde strávených zakusila, že nepřehání. Vypadal šťastně, ano, 

skutečně. Rozhodla jsem se, že se jí v rekreaci na to zeptám, neboť mi připadalo, že stojím teprve u plotu rajské zahrady. 

Útěchou mi bylo, že na obličejích ostatních dívek nebyl výraz podobný štěstí. 

Betty hleděla tak tupě, jako by spirituál mluvil o klášterním hospodářství a správném použití traktoru. Toto červenolící 

děvče jistě pocházelo z nějaké farmy. Byla tak záviděníhodně srostlá s půdou, že vysoký vzlet duchovní ji netrudil. Snad právě 

její lhostejný pohled strhl spirituála zpět do chladné rovnováhy, kterou se vyznačoval počátek jeho přednášky. 

„Připouštím, že ani k nám, do našeho dominikánského konventu, nevstoupili všichni čekatelé s nejvyššími ideály a 

s nejhlubší touhou po věčné Pravdě. Je dosti důvodů, pro které hledají někteří v klášteře útočiště. Přicházejí i lidé, kteří si 

nedovedou svůj život ve světě zařídit. V klášteře, myslí si, nemusí přemýšlet a plánovat, tam budou strkáni a vedeni – a v tom 

nemají tak docela nepravdu. To jsou ti neschopní, za jaké svět považuje všechny řeholníky odříkající se života. Jiní se zase bojí 

zmatků a válečných nebezpečí své doby a domnívají se mylně, že jich budou v klášteře ušetřeni. To by se mohlo týkat jen 

vojenské služby. V příští válce nebude již žádný klášter bezpečným hradem. Někteří zase touží po dobrodružném životě jako 

tuláci Boží, neboť vědí, že konáme misie ve všech zemích. Když se jim nepodaří proniknout s nějakou vědeckou expedicí 

k praobyvatelům divočiny, mohou jako kněží nebo řeholnice, oděni ochranným rouchem řádu, zhlédnout část divů naší staré 

zeměkoule. Připouštím, že tento důvod se vyskytuje u žen řidčeji. Zato je jim jiná pohnutka tím bližší. Některé dívky, které 

překročily určitý věk, začínají se obávat hrozící osamocenosti. V klášteře najdou společnost a jistý životní úkol. Těší se a 

netuší, jak těžkým břemenem může být stálá společnost. Není to nejhorší, ale ani nejlepší důvod ke vstupu do kláštera. Nejhorší 

by bylo, kdyby některá z nešťastné lásky, protože jí její vytoužený rytíř nevěnoval pozornost, zaměnila vysněný svatební věnec 

za klášterní závoj. Té dívce ručím za to, že nebude šťastna. Neprcháme z nešťastné lásky od člověka k Bohu. Bůh žádá první 

nebo tu nejposlednější a nejhlubší lásku lidského srdce. To jsou hlavní důvody, proč lidé vstupují do řádu bez skutečného 

povolání. Či jsem ještě nějaký zapomněl? Můžete se klidně přihlásit a přispět novým bodem k rozmluvě.“ 

Ne, nemohla jsem teď povstat a uvést svůj výjimečně mimořádný důvod, proč zde nyní sedím oděna ošklivým károvaným 

šatem a pláštěnkou postulantek Panny Marie. K mému údivu se přihlásila ke slovu tichá sestra Klára.  

„Prosím,“ zvolal P. Donatus přívětivě.  

Odpověděla klidně: „Snad může být důvodem také falešná romantika. Může se stát, že dívka svedená klamnou představou 

přijme závoj – myslím na filmy, v nichž hlavní úlohy hrají řeholnice s alabastrovými obličeji, prožívají hořkosladké romance a 

jsou obklopeny tajnou gloriolou trpitelek. Právě ženy si z nich rády tvoří své ideály.“ Sedla si.  

P. Donatus se usmál. „Tak hluboko se nedovedu vmyslit do ženského srdce, ale máte jistě pravdu. Co nám v posledních 

letech bylo předváděno ve filmech o klášterech, působí na klíčící řádová povolání odstrašujícím dojmem jako krupobití v máji. 

Nevím, kolik poslední filmy, které jsem viděl, natropily škod. Jestli se některé z vás vznáší před očima filmová jeptiška jako 

vzor, prosím, ať se přihlásí, znám osvědčený prostředek k vyléčení tohoto neduhu.“ 

Teď se smály všechny, sestra Klára nejsrdečněji. Měla jsem zase nový důkaz, že není mou filmovou hvězdou. Co by 

na toto téma řekla novicka Marie Klára? Jistě by film hájila všemi prostředky. Jsou i vynikající filmy o řeholnicích – například 

Dialogy karmelitek. 

K mučednictví se asi nehnala žádná z nás, neboť když skončila hodina P. Donata, nastalo hemžení, pobíhání a štěbetání, 

které prozrazovalo velkou bujnost a radost ze života. Skončilo totiž také předepsané mlčení. Zůstalo nám vždy několik hodin 

denně, kdy jsme si mohli po chuti popovídat. Tu jsme také všechno zanedbané dohonily tak dokonale, že jsem byla ráda, když 

zvonek oznamoval zase mlčení. Teď jsem měla i já všelicos na srdci. Přidržela jsem se Kláry, poněvadž mi připadala ze všech 

nejrozumnější a nejmoudřejší.  

„Co budeme nyní dělat, sestro Kláro?“ 

„Matka Amabilis povolila vycházku okolo našich polí, je přece jaro.“  

Pohlédla jsem na ni udiveně. „Chceš snad říct, že smíme ven ze stavení – až za zahradní zídku?“ 

Klára se smála a mne na okamžik zabolelo, že to není Klára Nell, nýbrž srdečné, prosté dítě přírody, tolik sympatické. 

Jak bych se jí teď mohla na leccos otázat! Vzala mne za ruku. 

„Pojď, ukážu ti, jak daleko smíme jít. Uvidíš, že tě budou zpočátku bolet nohy, než to obejdeš. Až budeme oblečeny jako 

novicky, budeme pravidelně konat celodenní výlety. Myslelas’, že jsme ve vězení?“ 

„Ale já jsem slyšela …“ 

„Ano, já vím, ale to platí jen pro řády, které mají přísnou klauzuru, zamřížovaná okénka v hovorně apod. K těm my jako 

činný řád nepatříme. Máme mnohem víc svobody, než tušíš, vyjímaje ovšem, že bychom tajně samy směly do kina.“ 

Využila jsem rychle příležitosti.: „Sestro Kláro, chodila jsi v civilu ráda do kina?“ 

„Ano,“ řekla zcela lhostejně nemajíc naprosto tušení, kam mířím. Nezačervenala se ani trošku a nepřišla do rozpaků a já 

jsem si přála, abych mohla dát tu otázku sestře Marii Kláře. Ta však byla zatím nedosažitelná. 

„Proč se ptáš?“ 

Přemýšlela jsem rychle a pak jsem řekla statečně: „Nevím, jestli jsi o tom něco slyšela, než jsi vstoupila – jedna z nás 

nebo z novicek musela být venku filmovou herečkou.“ 

Právě v tom okamžiku nás matka Amabilis zavolala! Tleskla rukama, aby svolala svá kuřátka. Nelíbilo se jí, když jsme se 

po dvou oddělovaly. Ve volném čase měla celá skupina zůstat pospolu ve hře a sportu. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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„Co je nám do toho,“ řekla Klára lhostejně a začala poslušně utíkat. „Pojď, nenech matku Amabilis čekat.“ 

Její zájem o film se zdál být opravdu jen povrchní. Tak dokonale by se nedovedla žádná proslavená filmová hvězda 

ovládat. Postulantka Klára byla i nadále ze hry mé fantazie vyřazena. Věděla jsem nyní, že se musím s železnou trpělivostí 

přimknout k novicce Marii Kláře, chci-li se něco dozvědět, co by mělo cenu pro čtenáře našeho ženského ilustrovaného 

časopisu. Ačkoliv jsem zde byla teprve dva dny, cítila jsem vycházku jako úlevu. Děvčata byla jako školačky, kterým začaly 

prázdniny, divoká a nezkrotná – a jen když příliš hlučně dováděla a smála se, zavolala na ně matka Amabilis mateřsky, aby se 

jako budoucí řeholnice – chovaly poněkud důstojněji. To však vyvolalo nový výbuch smíchu. Pozorovala jsme, že postulantky 

se chovaly jako děti, ačkoliv některé z nich již značně překročily věk dospělosti. Patřily snad sestra Eva a sestra Rita 

ke skupině čekatelek, které šly do kláštera proto, že jejich naděje na manželský život vyprchaly? Rozhodně nebyly nešťastné! 

Zúčastnily se každého žertu – jen když Dolly chtěla v lesíku u žitného pole vylézt na strom, udělaly krátký proces – jako se to 

dělá s mladšími sourozenci, a to dříve, než si matka Amabilis urovnala závoj, což činila vždy, když se rozčilila.  

Sestra Klára se držela trošku vzadu, mluvila horlivě s novicmistrovou a já se musela přimísit k ostatním. Neměla jsem 

v úmyslu navázat s Klárou partikulární přátelství. Od té doby, co jsem se přesvědčila, že není Klárou Nell, chtěla jsem zachovat 

jen sesterskou vlídnost. Na zpáteční cestě jsem se přesvědčila, že se vyskytuje i sesterské hašteření. Betty a Dolly se pohádaly 

o nějakou pošetilost a rozhněván, s rudými obličeji, se rozešly. Ale ne na dlouho, neboť matka Amabilis měla pro takové věci 

bystré oko. Cestou neříkala nic. Když jsme se vrátily do kláštera a nastalo mlčení, vzala rozhněvané kohouty stranou. 

„Pro vás mlčení ještě nenastalo, vy si máte ještě něco říci, ne?“ Stály zarytě proti sobě jako dvě umíněné kozy a žádná 

nechtěla první otevřít ústa. 

„Á, tak je to,“ řekla matka Amabilis udiveně, „v tom případě se v tomto duchu nemůžete s námi modlit kompletář, byla 

by to lež, proto vás obě dispensuji dnes večer od Salve Regina. Záleží jen na vás, jak dlouho to bude trvat.“ S tím odešla. 

Dolly pohodila hlavou, Betty se obrátila na podpatku. Napjatě jsme čekaly, co vyplyne z tohoto vyloučení ze společné 

modlitby. 

Byla sobota. Nevěděla jsem, že v tento den zasvěcený Matce Boží má naše večerní modlitba obzvláště slavnostní ráz. 

Zcela okouzlena jsem se dívala, jak se po skončené kůrové modlitbě zhášejí v kapli všechna světla kromě věčného. Každá 

sestra dostala dlouhou svíci, kterou novicmistrová rozsvítila. Potom vyšly po dvou z lavic a každá dvojice kráčela až k oltáři. 

Novicka Marie Klára zaintonovala na varhanách Salve Regina – pozdrav Královně nebes – a my jsme zpívaly krásnou starou 

melodii. Klidně se pohybovaly nejprve profesky na širokém, tmavozeleném mechovém koberci. Těsně před oltářem se 

za zpěvu navzájem uklonily, jak to činí kněží při slavné mši svaté s asistencí, když si dávají pozdravení pokoje. 

Spontánně jsem pochopila krásu a hloubku tohoto gesta. Bylo to podivuhodně krásné, když se svící ozářené obličeje 

sklonily, tu a tam s tichým úsměvem na rtech nebo ještě s jistou rezervou, která však před oltářem rychle ustoupila srdečnému 

přátelství. Přinesl-li den nějakou hořkost nebo rozdvojení, spláchla je vlna sesterské lásky a odpuštění. 

Nakonec přišla řada na nás, postulantky. S tlukoucím srdcem jsem kráčela vpřed trochu nejistě, jako by svíce byla příliš 

těžká. Mojí společnicí byla zase Klára. Neměly jsme si co odpouštět. Bezděčně jsem se musela smát. Mohla snad za to, 

že nebyla filmová herečka? Také Klára se na mne usmála. Zalilo mne blaho. Jestlipak vytrvám v plánované chladné 

zdvořilosti? Za zpěvu jsme se vracely se svícemi a potom je zhasly. Jako zmoklé slepice seděly postulantky Dolly a Betty 

stranou v lavici. Jedna z nich vzlykala. Příštího večera byly zase přítomny a uklonily se navzájem, dokonce o několik vteřin 

déle, než bylo předepsáno. Uznala jsem, že to není zrovna špatný prostředek k zjednání míru mezi členy společnosti. Je to 

zvláštní, co všechno přijde člověku na mysl, když tráví v posteli bezesnou noc po nezvykle prožitém dni v klášteře. 

Představila jsem si, jak často jsem mívala větší nebo menší neshody se svými bližními. I v nejužším kruhu rodinném se 

vyskytnou často neshody, kterým sevpři tolika různých povahách lze jen těžko vyhnout. Ale nikdy mne nenapadlo, že to 

nejmenší, co mohou křesťané od sebe navzájem očekávat, by bylo němé vroucí gesto odpuštění. Musela jsem se zasmát při 

myšlence, že by se můj šéf večer před svými četnými spolupracovníky, na které celý den křičel a huboval, s přátelským 

úsměvem uklonil – anebo kdyby politikové učinili něco podobného mezi sebou. Je to příliš krásné, než aby to mohlo být 

pravdivé! Pochopila jsem poněkud mír v klášterech, když jsem měla první slovní půtku se svou spolusestrou před večerním 

kompletářem, který se denně koná stejným způsobem, jen bez světel. Klečela jsem osamocena ve své lavici a těžce zápasila 

v srdci, jestli bych neměla něco vymyslet, abych zmizela před Salve Regina. Tu vešla moje protivnice a klekla si vedle mě. 

Když se zvedla první profeska, můj odpor zmizel. Těžko lze vylíčit jásavý pocit, který zaplavil mou duši po tomto prvním 

vítězství nad sebou. Bylo nebezpečí, že bych se mohla považovat za skutečnou čekatelku, což by byl nesmysl. V každém 

případě si z této doby odnesu domů různé dobré podněty, to je jisté. Věřil by tomu někdo, že jsem se téměř pohádala se sestrou 

Marií Klárou, kterou jsem skrytě obdivovala? Šlo přirozeně o hru na varhany. Dělala jsem nepatrné pokroky a Marie Klára 

neměla velkou trpělivost. Byla konečně teprve na začátku svého řeholního života, byla mladou novickou. Je to komické, ale 

v její přítomnosti musím vždy myslet na slavnou dráhu důstojníka, snad proto, že tuším, že mají v klášteře zvláštní úmysly 

s jejím nadáním. Marie Klára chodí do školy do blízkého kněžského semináře dominikánů, kde studuje teologii. Víc nevíme. 

Možná, že byla trochu přetížena požadavky na ni kladenými. Byla vždy podrážděná, když přišla na vyučování. Připouštím, 

že nejsem dobrou žákyní. Vždy znova se přepočítám, dochází k pronikavé disharmonii v partiích, které mají plynout 

v libozvuku. Vytáhnu basy, když mají znít vox angeli, a když je předepsáno pianissimo, vytáhnu všechny rejstříky. Moje 

varhany mají astma, když sáhnu do kláves, a již několikrát jsem za přísného mlčení svedla své spolusestry k šeptání a smíchu, 

když zdálky postřehly mé ubohé pokusy o zkrocení varhan. P. Donatus se bohužel také přesvědčil o mé neschopnosti. Tušil, 

že přijdou zlé časy na klášter, až sestra Marie Klára pro pokračující studium opustí hraní. Sklíčeně stál ve dveřích sakristie 

a potřásal svou velkou hlavou. Marie Klára to viděla ve zpětném zrcadle, které jí dovolovalo sledovat nejen postup bohoslužeb 

v chrámovém prostoru, ale i bezvadnou úpravu jejího bělostného závoje, přičemž se zálibně usmívala. Nikterak jsem jí to 

nezazlívala. Ve svém povolání byla přece zvyklá denně stokrát upravovat svůj zevnějšek, než začal nový záběr filmu. Jak by si 

to mohla tak rychle odvyknout? 

     pokračování příště 
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