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Zdravím všechny 

čtenáře po prázd-

ninách. Doufám, 

že jste všichni v této době zažili něco krásného  

a obohacujícího, načerpali sil, posílili rodinné vztahy 

a také viděli něco zajímavého. Já ano. Mohl jsem se 

kochat krásnou přírodou vysokých hor, modlit se 

na několika poutních místech, navštívit rodinu. Rád 

bych se ale zastavil u jedné krátké epizody 

z prázdnin.   

Byla to krátká zastávka ve francouzském 

Toulouse. Spolu s jedním bohoslovcem jsme 

navštívili kostel dominikánů, kde se nacházejí ostatky 

velkého světce a teologa sv. Tomáše Akvinského. 

Představte si nádherný gotický chrám… Vysoké 

sloupy jej rozdělují na dvě lodě a přidržují nádhernou 

žebrovitou klenbu. Velká vitrážová okna působí 

majestátně a naplňuji kostel jemně barevným 

světlem. Uprostřed v mírně vyvýšeném jednoduchém 

oltáři se nacházejí ostatky největšího středověkého 

teologa, autora nám všem dobře známých písní 

Klaním se ti vroucně či Chvalte, ústa. Vše působí 

majestátně a neskonale harmonicky, člověk se 

okamžitě cítí naplněn krásou a vznešeností. Jenže… 

Věrný tomu, co jsem psal v úvodníku 

před prázdninami, hledám svatostánek. Marně. 

Nesplněná představa, že pochválíme Ježíše zpěvem 

Tomášových hymnů, v nás zanechává hořkost. Jdeme 

se pomodlit do kostela, který jsme našli o dvě ulice 

dál. Ten není zdaleka tak krásný, ale je tam ON.  

Mám za to, že i náš život se může podobat 

tomuto kostelu. V novém školním roce, kdy se 

do našich životů po prázdninovém galimatyáši vrací 

řád, nezapomeňme na to podstatné… Kéž se vedle 

spousty povinností, školy, kroužků a jinak užitečně 

zaplněného času najde i prostor pro Boha. 

Nevytlačme „posvátný prostor“ tím zdánlivě 

prospěšnějším… Kéž se Pán Bůh neocitne na okraji 

nebo úplně mimo program našich dnů, týdnů 

a měsíců. Někteří v Šumperku mají krásný zvyk, 

že končí pracovní dny a začínají víkend páteční 

večerní mší svatou, na kterou přijdou i s celou 

rodinou. Chvat pracovního týdne lze také „zklidnit“ 

páteční adorací. Všelijakou „povinnou“ četbu během 

školního roku lze doplnit i o tu „nepovinnou“, 

náboženskou (např. z farní knihovny ☺). Způsobů se 

najde víc, chce to jen na to myslet a být nápaditým.  

A nejen to. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: 

„Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik 

utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky 

v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas 

pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, 

abychom se těšili jeden z druhého. Láska začíná 

doma.“ I tuto tak podstatnou věc, jakou je čas 

pro sebe v rodině, lze snadno zaplnit něčím zdánlivě 

potřebnějším a užitečnějším, a všichni víme, jak často 

se to stává…  

Přeji vám, abyste po celý nový školní rok 

úspěšně pokračovali ve stavbě krásných katedrál… 

Ať jsou vaše rodiny, výchova dětí, rodinné vztahy, 

studium a práce obdivuhodnými skvosty lidského 

úsilí. Ať tam ale nechybí to podstatné! Přeji vám 

hodně Božího požehnání.  

P. Slawomir 

 

 

 
 

 

 

 

3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a 

učitele církve 

5. září  bl. Terezie z Kalkaty 

6. září  23. neděle v mezidobí 

7. září  sv. Melichara Grodeckého, kněze, 

mučedníka 

8. září  svátek Narození Panny Marie 

9. září  sv. Petra Klavera, kněze 

10. září  bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

12. září  Jména Panny Marie 

13. září  24. neděle v mezidobí 

14. září  svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září  památka Panny Marie Bolestné 

16. září památka sv. Ludmily, mučednice 

17. září  sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, 

mučedníků 

19. září.  sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září  25. neděle v mezidobí 

21. září  sv. Matouše, apoštola, evangelisty 

23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

26. září  sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září  26. neděle v mezidobí 

28. září  slavnost sv. Václava, mučedníka, 

hlavního patrona českého národa, 

hlavního patrona metropolitního 

chrámu a olomoucké arcidiecéze 

29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele 

církve 
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ŽIVOT V SEMINÁŘI 

Kdo je to ten bohoslovec? A co vlastně celý den 

dělá? To se jako učí celých 5 let sloužit mši svatou? 

A kde bydlí? A kolik jich je a odkud jsou? Tyto a 

mnohé další otázky nás mohou napadat, když slyšíme slovo bohoslovec. V tomto i dalších článcích bych vám rád -

jako čerstvý „absolvent“ bohosloví - toto téma přiblížil. 

 

Bohoslovec (nebo také seminarista) je člověk, muž, který se stává bohoslovcem počínaje prvním dnem 

nástupu do kněžského semináře. U nás máme dva kněžské semináře, a to v Praze (www.arcs.cuni.cz) a v Olomouci 

(www.knezskyseminar.cz). Pak máme také jeden seminář v Římě, tzv. Nepomucenum, kde studují bohoslovci jak 

z českých, tak z moravských diecézí (www.nepomucenum.it). V Praze studují bohoslovci z českých diecézí 

(pražské, královéhradecké, litoměřické, plzeňské a českobudějovické) a v Olomouci z moravských diecézí 

(brněnské, olomoucké a ostravsko-opavské).  

 

Olomoucký seminář o sobě píše toto:  

Kněžský seminář je zařízení římskokatolické 

církve ustanovené k tomu, aby se bohoslovci, 

určení diecézními biskupy, příp. řeholními 

představenými, v souladu se směrnicemi 

církve mohli řádně připravit na kněžství 

integrální formací osobnosti kněze a studiem 

bohosloví.  

 

Pražský seminář o sobě vypovídá obsáhleji:  

V semináři žije parta převážně mladých mužů, kteří se v některé etapě svého života setkali s Bohem a domnívají se, 

že je volá, aby ho „následovali, kamkoli jde“, aby se stali kněžími. Poznávají Boha jako někoho, kdo je skutečně 

živý a kdo se dotýká životů lidí dnes právě tak, jako před staletími. Objevují, že Bůh je milující Otec, který má své 

děti rád a vůbec není staromódní. A myslí, že Bůh je někdo, s kým se žít vyplatí, že Bůh je osoba plná dobroty, 

krásy a lásky. Chceme najít v tomto světě své místo, místo, které pro nás náš Pán již připravil, abychom „mohli mít 

život a měli jej v plnosti.“ 

Nakonec se dostáváme k papežské koleji v Římě: 

Papežská kolej Nepomucenum je seminář pro české (a moravské) bohoslovce v Římě, který byl založen jako 

česká kolej Bohemicum 4. listopadu 1884. Ve 20. letech 20. století získala kolej novou budovu, Nepomucenum, 

slavnostně otevřenou v roce svatováclavského jubilea 1929. 

 Seminář má také své vedení. V čele je rektor, ku pomoci má vicerektora a spirituály. V Praze je pouze 

rektor a spirituál. Službu vicerektora zastává rektor. 

 Rektor je jmenován arcibiskupem, zastupuje kněžský seminář, jedná jeho jménem a nese odpovědnost 

za činnost a život semináře. Z dalších rektorových povinností vybírám následující: Alespoň jednou za školní rok 

provést formační pohovor s každým seminaristou. V každém školním roce stanovit vhodný denní řád, celoroční 

plán formace a harmonogram práce. Rektorovi kromě toho dále přísluší závazně vykládat denní a seminární řád a 

udělovat z nich výjimky. Také na základě rozhodnutí arcibiskupa, resp. diecézních biskupů, přijímá seminaristy do 

semináře. Rozhoduje o setrvání, přerušení pobytu a propuštění seminaristů. Uděluje odměny a přijímá kázeňská 

opatření. 

 Vicerektor zastupuje rektora po dobu jeho nepřítomnosti. Jeho úkolem je především řídit a animovat 

každodenní seminární život, dbát na lidský a osobnostní růstu seminaristů a jejich společenské a liturgické 
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vystupování. Dále dbát na kázeň seminaristů, pořádek 

ve společných prostorách a na pokojích seminaristů a 

prospěšně ověřovat plnění denního a seminárního řádu. 

 Spirituál rozvíjí na prvním místě duchovní 

schopnosti kandidátů a jejich vztah ke Kristu jako Pánu, 

neboť „vztah ke Kristu je absolutně nutným klíčem 

pro pochopení všech aspektů skutečnosti kněžství.“ Jeho 

povinnosti jsou tyto: být seminaristům dostatečně 

k dispozici ke slavení svátosti smíření i k osobním 

pohovorům a duchovnímu vedení. Duchovní rozhovory se 

seminaristy sám iniciuje podle potřeby tak, aby proběhly s 

každým jemu svěřeným seminaristou vícekrát během 

akademického roku. V souladu s denním řádem prostírá seminaristům stůl Božího slova k osobnímu rozjímání, 

poskytuje jim vyučování s duchovním obsahem a uvádí je do praxe osobní a společné modlitby, asketiky a zásad 

duchovního života vůbec. Také bohoslovce občas pozve na kávičku . 

A na konec trochu statistiky: 

Ke konci školního roku 2014/2015 studovalo v semináři v Praze 26 bohoslovců, v Olomouci 41 bohoslovců  

(+ 1, který byl tento rok na studiích v Irsku) a v Římě v Nepomucenu 8 bohoslovců. Celkem je to 76 bohoslovců 

za 5 ročníků z 8 diecézí, což není mnoho, ale Pán Bůh zaplať za to. Proto společně prosme za nová kněžská 

a řeholní povolání, aby si Pán dále povolával další kněze a také se modleme za to, aby ti, kteří jsou 

povoláváni,  toto volání uslyšeli a nechali se Jím vést k uváženému rozhodnutí. 

Příště se podíváme na denní řád bohoslovců a jejich studia. 

P. Vilém Pavlíček 

 

 

PODĚKOVÁNÍ O. PETROVI 

Farnost Dolní Studénky děkovala otci P. Petru Kaňovi za kněžskou službu, kterou po 3 roky ve farnosti vykonával. 

V neděli 23. srpna přijel za námi a sloužil v našem kostele sv. Linharta mši svatou a my jsme tak měli možnost mu 

nejen poděkovat, ale i popřát mu hodně zdraví, sil a Božího požehnání na jeho novém působišti! Před kostelem 

jsme se po mši sv. všichni vyfotili. Kéž mu Pán žehná! 

za farnost Dolní Studénky Marie Jílková  



 Tam&Tam – číslo 9, ročník 6, září 2015  Strana 5 

 

P. VILÉM PAVLÍČEK 

 

 

 

Rok se s třemi roky sešel a poté, co jsme se v červnu rozloučili 

s naším kaplanem O. Petrem Káňou, přivítali jsme v červenci 

kaplana nového. Otec Vilém Pavlíček má 28 let, své jáhenské 

svěcení přijal již v kněžském semináři a hned po svém nástupu 

do svého kněžského úřadu byl zvolen kaplanem pro mládež 

šumperského děkanátu. Má rád dobrou kávu, na své farníky se 

těší a ve své službě by chtěl navázat na otce Petra…Co nám 

dalšího prozradil a na co se můžeme těšit, to se dozvíme 

v následujícím rozhovoru.  

 

Můžete se nám představit? 

Ano, rád. Jmenuji se Vilém Pavlíček a narodil jsem se 13. ledna 

1987 v Poličce. Do 14 let jsem vyrůstal ve Stříteži u Poličky, 

vesničce od Poličky vzdálené 4 km. Poté jsme bydleli 

ve Svitavách. Pokřtěn jsem byl ve farním kostele sv. Mikuláše 

v Sebranicích. Po základní škole jsem vystudoval Střední 

odbornou školu v České Třebové, obor Elektrická trakce v dopravě (strojvedoucí), a po maturitě jsem pokračoval 

ve studiu na Vysokém učení technickém v Brně. Bylo to v akademickém roce 2007/2008. Studium jsem ale záhy 

ukončil. Cítil jsem, že mě tento obor nenaplňuje, ve svém srdci jsem toužil pracovat s lidmi. Ke kněžské službě 

jsem se rozhodl v listopadu 2008. Od ledna do srpna následujícího roku jsem pak 

pracoval jako údržbář v charitním domově v Albrechticích u Lanškrouna, u sester 

Kongregace Nejsvětější Svátosti. Pak jsem nastoupil do Teologického konviktu 

v Olomouci. 

Můžete představit i svou rodinu? 

Moje rodinná historie je trochu složitější, ale snad to vše jednoduše vysvětlím. Můj 

tatínek se jmenuje Antonín a pracoval jako výpravčí na dráze, moje maminka Jana 

pracovala v zemědělském družstvu. Dnes už jsou v důchodu. Mám pět sourozenců 

Zdenu (49), Antonína (47), Františka (41), Aničku (30) a Václava (25). A aby toho 

nebylo málo, rodiče si vzali ještě do pěstounské péče dvě děti Milana (22) a 

Veroniku (21). V době příchodu do naší rodiny měla Veronika 8 a Milan 9 let. 

Pocházeli z nevěřícího prostředí. Normálně s námi chodili do kostela. Následně 

byli také pokřtěni. 

A jak to bylo s Vaší vírou a kněžstvím? 

Jak bylo řečeno, své dětství jsem prožil v obci Střítež. Už od 4 let jsem ministroval 

a u oltáře jsem byl jako doma. Určitý vliv na mou víru měly i obě babičky, které 

byly silně věřící. V době mého dospívání mou víru utvářelo i to, že jsem často 

chodil na faru. Dalo by se říct, že jsem zde byl „pečený, vařený“. Rozhodnutí stát 

se knězem ve mně uzrálo však až v říjnu 2008, kdy jsem se zúčastnil arcidiecézní 

poutě do Svaté země. Nebylo to nějaké náhlé vzplanutí, uvažoval jsem o tom i 

na střední škole. Ale v druháku jsem se zamiloval, tak se na čas priority změnily. 

Do konviktu jsem nastoupil v září 2009. Náš studijní ročník Šumperáci dobře znají 

– na jaře roku 2010 jsme k vám se spolužáky zavítali v rámci misijního projektu, 

který se jmenoval „Na jedné lodi“. Působnost našich programů tenkrát nezasáhla 
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jen šumperské farnosti, ale i střední školy a veřejnost.  Po ukončení konviktu jsem ještě prožil pět let v semináři 

jako bohoslovec. Na konci čtvrtého ročníku jsem se stal jáhnem. Během 4. ročníku jsou vždy vybráni dva 

bohoslovci, kteří jáhenské svěcení přijmou o rok dříve, aby mohli vykonávat jáhenskou službu v semináři a také 

sloužit v katedrále. V červnu letošního roku jsem úspěšně obhájil diplomovou práci, zvládl státní závěrečné 

zkoušky a absolvoval promoci. V sobotu 27. června mě otec arcibiskup vysvětil na kněze a 4. července jsem měl 

ve Svitavách primici . 

Když bychom se u předchozí otázky zastavili podrobněji a šli více do hloubky, kdo (nebo co) všechno ovlivnil 

vaše rozhodnutí stát se knězem? 

Když jsme se přestěhovali do Svitav, bylo to v roce 2001. Roku 2002 přišel do farnosti nový kněz, který více 

otevřel faru mládeži. Patřil jsem tehdy mezi aktivní mládežníky, vedl jsem spolčo, ministranty, absolvoval jsem 

kurz Animátor a kurz MiniFor (Ministrantská Formace). Protože jsem jezdil jako vedoucí na tábory, udělal jsem si 

ještě kurz pro hlavní vedoucí na táborech a také kurz pro zdravotníky. Dá se říct, že uprostřed těchto aktivit klíčilo 

mé povolání ke kněžství. Oslovovala mě služba pro druhé a velkým vzorem se pro mě stal právě náš nový kněz 

P. Václav Dolák (bratr hanušovického faráře P. Petra Doláka). Když se poohlédnu zpět, vidím, jak úžasně mě Pán 

vedl, jako bych viděl ve všem Jeho stopu. Pak se jeví rozhodnutí ke kněžství jako logická volba. Navíc si myslím, 

že určitou roli v každém rozhodnutí hrají modlitby. Svitavská farnost je typická pravidelnými bohoslužbami, 

adoracemi a modlitbami za kněžská povolání. Věřím, že právě proto ze svitavské farnosti vzešli dva současní 

bohoslovci a jeden minulý (já). 

Nějaká osobní či duchovní krize během semináře nenastala? 

Krize určitě ne, ale křižovatka ano . Křižovatka rozumu a citu. Vždy je důležité ptát se Boha, co konkrétní situace 

znamená. Člověk sám se musí modlit, ptát se a brát každou událost jako jeden kamínek zasazený do mozaiky.  

A na tu je nutno pohlédnout od zdi, z dálky. Když se pak člověk rozhodne, ucítí pokoj, radost, jistotu, naplnění. 

Protože našel, co hledal. 

Jak Vaše rozhodnutí přijala rodina?  

Moji rodiče to přijali celkem v klidu. Mamce jsem dal přihlášku do semináře s tím, že má doplnit chybějící údaje 

(o svatbě a tak ). Řekla mi, že je to náročná cesta. Taťka u toho nebyl a dozvěděl se to od mamky. Oba jsou 

myslím rádi. V současné době jsou oporami ve farnosti – taťka je kostelník, mamka vede seniory, jsou ve svitavské 

úklidové četě, předmodlívávají se růženec v kostele aj. Můj bratr 

František mi také naznačoval, že kněžská služba má svá úskalí, 

že špatným slovem může kněz také uškodit, sestra Anička je ráda. 

Jak se Vám (zatím) líbí v naší farnosti a jaká máte očekávání? 

Jsem rád, že jsem se dostal do šumperské farnosti, protože zdejšího 

faráře (a děkana v jedné osobě) znám už z dřívějška. Šumperská 

farnost pro mě taky není úplně neznámá, poznal jsem ji na výše 

zmiňovaných misiích. Můj dojem z ní je kladný, mám pocit, že jsou 

zde otevření, přátelští a milí lidé. Ve své službě bych chtěl navázat 

na otce Petra. Navázat a posunout dál. Protože jsem byl jmenovaný 

kaplanem pro mládež, chtěl bych se zaměřit na mladé, především 

na ministranty. Vím, že zdejší mladí jsou činní v různých jiných 

aktivitách, např. ve skautu. Chtěl bych se pokusit se skauty 

spolupracovat a ministranty začít hledat či formovat i zde (nebo 

právě zde). Samozřejmě nechci zapomínat i na starší farníky nebo 

rodiny s dětmi. Jako kněz jsem tu pro všechny. 

Jaké jsou Vaše záliby a koníčky? 

Kdo mě zná, ví, že mám rád dobrou kávu. Mám i svůj „stroj“ 

na kávičku . Srdečně zvu. Ze sportu upřednostňuji týmové sporty. 
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Srdeční záležitostí je pro mě florbal, 

proto jsem rád, že i ve farnosti jsou 

nadšenci pro tento sport a na florbal 

se scházejí. Už jsem mezi nimi byl a 

těším se na další setkávání a 

sportování. Z dalších sportů to je 

např. fotbal. I když bych chtěl, 

na knihy a čtení mi moc času 

nezbývá. Jinak, jak asi z výše 

řečeného vyplývá, když jsem byl 

mladší, velice rád jsem ministroval. 

Proto bych tuto lásku rád 

zprostředkoval i dalším. 

Na jaké povahové rysy se máme coby 

farníci připravit? 

To poznáte, to život ukáže. Nemůžu 

prozrazovat vše .  

Jaký je Váš vztah k liturgii? 

Mám rád úplně „normální“ mše svaté, slavné samozřejmě s kadidlem, průvodem aj. Také jsem rád, když mám 

kolem sebe mnoho ministrantů, kteří se snaží plnit svou službu s nadšením a berou ji opravdově. Liturgie, to nejsou 

jen mše svaté, ale také modlitba breviáře. V kostele máme krásné chórové lavice. Daly by se možná k této modlitbě 

někdy využít. Obzvláště mám rád Olejníkovy zpívané nedělní nešpory. 

Jací světci jsou blízcí Vašemu srdci? 

Těch je určitě více, ale budu jmenovat alespoň některé. Je to především Panna Maria. Každý kněz by měl být 

mariánský . Můj biřmovací patron je Don Bosco. Sám jsem vyrůstal v salesiánské farnosti a Don Bosco je mi 

blízký svojí péčí o děti a mládež. Také jsem „tajným“ ctitelem Felicity a Perpetui, dvou mučednic z 3. století. 

Zatím tajným, protože nemám ani jejich vyobrazení. Když jsem byl letos na jaře v Římě, toužil jsem se podívat 

do kostela, který je jim zasvěcen, ale bohužel se to neuskutečnilo. Mezi mé oblíbené svaté také patří sv. Mikuláš a 

sv. František z Assisi. 

A myšlenka na závěr?  

Mým kněžským mottem, které jsem měl i na oznámení o svěcení a primici, je verš, který jsme slyšeli v evangeliu 

v neděli před dvěma týdny, kdy apoštol Petr říká Ježíšovi: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života“. 

Tak kéž jdeme po té správné cestě vstříc věčnému životu! To vám všem přeji. 

za rozhovor děkuje a alespoň tři roky kaplanství v naší farnosti přeje Lenka Špatná 

 

 

  

 

Poutní mše sv.  

v kostele Narození Panny Marie 

ve Vojtíškově 

6. září 2015 v 10.15 
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POSEDLÝ, SLEPÝ A NĚMÝ 

V městě Šumbarku,  

v osmém roce panování Václava Vrtošivého  

 

Tento dopis neadresuji třem různě postiženým osobám, nýbrž Tobě – jednomu člověku, jehož přivedli 

za Ježíšem. Opravdu, všechny tyto nejzávaznější neduhy duše i těla se u Tebe setkaly.  

Je pro mne těžké vůbec si představit stupeň Tvého postižení. Mohu sice zavřít oči a ústa a snažit se takto 

omezen komunikovat se svým okolím, ale je to jen dočasná hra. Jakmile narazím na fyzickou překážku či 

nepochopení, mohu se ihned vrátit ke svému běžnému způsobu života. A to už vůbec nezakouším útrapy Tvé 

posedlosti, ať se jednalo o epilepsii nebo nějakou duševní chorobu.  

Nedivím se, že Tě Tví sousedé dovedli k Ježíši, aby Tě uzdravil. Nedivím se, že Ti pomohl. Kdo by si to 

zasloužil více než člověk, tak dlouho zbavený každého praktického kontaktu s okolím? Nedivím se Tvému úžasu 

nad světem, který jsi mohl zcela nově vnímat. Nedivím se Tvé radosti. Udivuje mě však skutečnost, že ses svého 

zázračného uzdravení vůbec dožil. Ve světě, kde se každý musel hodně ohánět, aby si zajistil obživu, jsi byl zcela 

odkázán na milosrdenství šťastnějších spoluobčanů. Mnozí Tě litovali, jiní odháněli, další považovali Tvůj úděl 

za zasloužený, přesto nikoho ani nenapadlo, aby pochyboval o Tvém právu na – jakkoli těžký – život.  

Opravdu nevím, jak by to s Tebou dopadlo dnes. Čtu v novinách o známém herci, který se zastřelil 

(ze strachu před možným utrpením), a tento zoufalý čin je nazýván statečným. Není to poprvé – sebevražda 

celebrity ani podobné články – a mrazí mě z toho. Ze zkušenosti vím, že se jedná o pokusný balónek, který se tu a 

tam vypustí. Za nějaký čas si na něj lidé zvyknou a přijmou ho za normu. Ještě o něco později začnou zostouzet a 

perzekuovat všechny, kdo takto nesmýšlejí. Za dobu mého života již padla mnohá tabu, v Tvých časech 

nezpochybnitelná. Je již běžné zabíjet nenarozené děti, praktikovat sodomii a cizoložit. Nyní usilujeme o zavedení 

eutanazie.  

Zdánlivě jsme na tom o mnoho lépe než ve Tvé době. Máme zajištěnou lékařskou péči, sociální dávky, 

invalidní důchod. Dnes už bys nemusel žebrat na ulici. Zavřeli by Tě do nějakého ústavu a udržovali v polobdělém 

stavu, dokud by někdo neusoudil, že je vhodné zbavit Tě Tvého utrpení. Obávám se, že by Tě nikdo za Ježíšem 

nepřivedl.  

Jeden z nejgeniálnějších vědců naší doby je na tom podobně jako Ty. Je zcela ochrnutý a němý,  

ale bez ohledu na tělesná omezení povznáší svou mysl (doslova) ke hvězdám. Je možná nejchytřejší z žijících lidí, 

ale podle oné novinové logiky by měl být odstraněn.  

Možná je to docela jinak. To my sami jsme posedlí, slepí a němí. Jsme posedlí touhou po úspěchu, 

bohatství, moci a zdraví, přitom zavíráme oči před bídou světa a slepě opakujeme vše, co se nám předloží. Můžeme 

mluvit, ale mlčíme ze strachu, z politické korektnosti, ze zvyku. Je to tak bezpečnější…  

Stále ještě sice mohu využívat svých možností a vyjadřovat své starosvětské názory slovem i písmem,  

ale obávám se, že dopadnu podobně jako Ty. Někteří mě politují, jiní se mi vysmějí, další mě zaženou někam 

do ústraní.  

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek – jednou za 14. dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V září se sejdeme 

ve čtvrtek 24. 

 Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – vždy jednou za 14 dní v pondělí vždy u jedné 

z maminek. V případě zájmu zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý 

program. 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně. 

Začínáme 24. září. 

 Čítárna pro veřejnost: středa od 15:00 do 18:00; začínáme 23. září. 

 

PROGRAMY PRO DĚTI A RODIČE 

 Dobrodružný výlet se skřítkem Čítárníčkem pro rodiče a děti motivovaný knihou Neználkovy příhody - 

12. 9. 2015 od 15:00 – do cca 17:00.  Sraz u hlavní brány „Sanatorky“ v 15:00. Akce se koná jen za příznivého 

počasí. V případě dotazů  -  tel. 731 402 395. 

 Úterky motivované knihou (v Čítárně) - M. R. Štefánika 26 – programy pro rodiče na RD a jejich děti  

od 0 do 6 let děti motivované knihou, lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9:00;  

Účastnický poplatek: 30 Kč/ dítě, rodiče neplatí. První setkání 22. září. Téma: Příběhy Ferdy Mravence. 

 Sedmikrásek (probíhá na farním středisku) – 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).  

Účastnický poplatek: 10 Kč/dítě. Zveme nové maminky. Začínáme 23. září. 

 Dopolední hlídání v herně na farním středisku – po osobní domluvě na tel. 731 402 395. 

 Víkend pro matky a syna (y): 18. – 20. září 2015 pod Helfštýnem (ubytovna Bezuchov, okres Přerov).  

Cena: 750 Kč/ osoba. Víkend je zaměřen na zajímavě strávený čas matky se starším synem. Na programu: 

dobrodružná cesta matky a syna, společenské stolní hry, základy sebeobrany a střelba z luku, noční prohlídka 

hradu Helfštýn. V neděli po obědě zveme na horolezeckou akci „Na jednom laně“ - 50 Kč/dospělý,  

30 Kč/dítě (není v ceně víkendu). 

 

JAZYKOVÉ KURZY 

Místo konání: Farní středisko, Kostelní náměstí 4, Šumperk. Začátek první lekce: v týdnu od 21. září 

Účastnický poplatek pro všechny kurzy - za 1. pololetí 1040 (16 lekcí). Kurz bude otevřen při minimální kapacitě 

6 osob. 

 Angličtina pro pokročilé začátečníky – Mgr. Aleš Malach – úterý 17. 30. – 18.30 

 Angličtina pro mírně pokročilé I. – Mgr. Petra Janíčková – úterý 16. 15. – 17- 15 

 Angličtina pro mírně pokročilé II. – Mgr. Petra Janíčková – úterý 17. 30 – 18 – 30 

 Němčina pro pokročilé začátečníky – Mgr. Alice Jurčíková – čtvrtek 15. 30 – 16. 30 

 Francouzština pro úplné začátečníky – Mgr. Jana Valentová – pondělí 15.30 – 16.30 

 Francouzština pro pokročilé začátečníky – Mgr. Jana Valentová – pondělí 16. 30 – 17.30. 

Podrobnosti o učebnicích a výuce najdete na www.sumperk.dcpr.cz nebo tel. 731 402 395. 

 

 

   
Farní knihovna Šumperk 

Od září bude farní knihovna v Šumperku v provozu jen v neděle po 2. mši sv. a to od 6. září 

včetně. Pokud by vám tento termín nevyhovoval, můžete se individuálně domluvit na jiný termín 

s paní Marií Šilarovou – buď osobně nebo na tel. 721 183 774. 

Dostali jsme do knihovny duchovní knihy k rozebrání; jsou mezi nimi knihy starší i mladší, různé 

oblasti duchovní četby – přijďte, podívejte se a něco si můžete odnést.  

za knihovnice Jana Pacalová 

 

http://www.sumperk.dcpr.cz/
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

CENA, KTEROU ZAPLATÍŠ 
 

Kniha se jmenuje Cena, kterou zaplatíš a v češtině vyšla v letošním 

roce díky snažení vydavatelů časopisu Milujte se! Hlavní postavou je Joseph 

Fadelle, původním jménem Mohamed al-Saíd al-Músáví. Jedná se 

o vyprávění tohoto Iráčana, původně muslimského vyznání, o jeho cestě 

ke křesťanství, o obrácení, o úskalích života křesťanů v muslimských 

zemích, o jeho útěku a všech komplikacích s tím spojených. Knihu jsem 

přečetl s velkým zaujetím a pozorností, skoro na jeden nádech.  

Je až neuvěřitelné, čím si musel Joseph projít, aby se mohl stát 

křesťanem. Kolik úsilí, přesvědčování, zatajování, nástrah, nebezpečí!!! My 

si v klidu chodíme do kostela a mši svatou si mnohdy jen „odsedíme“ a nijak 

se nás to nedotýká. Tato kniha kéž je pro nás vyburcováním pro větší zápal a 

horlivost pro Hospodina, který nám tady v naší zemi dopřává svobodu konat 

jeho vůli. Joseph musel víru skrývat, aby nepřišel o život. My ji často 

skrýváme jen z pohodlí. Knihu doporučuji každému k přečtení!! Je dostupná 

ve farní knihovně a lze ji také objednat na www.amims.net.  

P. Vilém Pavlíček 

 

 

VŘESOVÁ STUDÁNKA 
 

Srdečně zveme všechny milovníky hor a Mariánské ctitele na pouť na Vřesovou studánku  

v sobotu 12. 9. 2015! 

Mši sv. ve 14.30 hod. bude celebrovat zábřežský děkan P. František Eliáš. Problém je v letošním roce 

s dopravou. Cesta na Červenohorské sedlo je uzavřená, a tak je pouť o to náročnější. Kdo hodlá vyjet autem na 

sedlo, musí objet hory přes Ramzovou a přijet z druhé strany - od Jeseníku. Pak jej čeká už jen 4.5 km dlouhá pěší 

pouť po hřebeni. Další možností je cesta vlakem či autobusem na Ramzovou, pak pouť po hřebeni přes Šerák a 

Keprník a po bohoslužbě sestup do Kout nad Desnou na vlakové nádraží (v Koutech je výluka s náhradní 

autobusovou dopravou). Další možností je cesta z Koutů nahoru a následný sestup. Buď se dá jít od nádraží 

v Koutech po zelené značce hned do hor, či po žluté podél Hučivé Desné krásným údolím a pak prudce vystoupat 

na sedlo pod Vřesovou studánkou, nebo se dá dojet až k odbočce na elektrárnu Dlouhé stráně a odtud se vydat 

po staré cestě na Červenohorské sedlo a dále. Další možnosti mají i poutníci na kole – nejlépe asi opět po staré 

cestě na sedlo, nebo kopírovat zeleně značenou trasu z Kout.  

Vřesová studánka je nejvyšší poutní místo Moravy a tomu odpovídá i to, že je k ní obtížný přístup.  

Ale za tu oběť to stojí, zvláště proto, že ji můžete přinést na úmysl obnovy tohoto poutního místa. Obrysy obnovy 

už jsou hodně zřetelné, ale ještě nás čeká dlouhá cesta. Farnost Loučná už má díky restitucím zpět pozemek okolo 

stavebních parcel, ale dosud se nepodařilo získat parcely pod původní chatou a kaplí. 

V současnosti tedy probíhá soudní řízení, protože Agentura ochrany přírody a krajiny, 

jež jako státní orgán vlastní tyto parcely, je nechce vydat, přestože farnost doložila, že 

jí celý poutní areál patřil až do roku 1956. Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová 

studánka, jenž vznikl za účelem, který už má v názvu, se snaží připravit vše potřebné 

pro stavbu i propagaci Vřesové studánky. Na webových stránkách spolku se můžete 

dozvědět více a také se můžete připojit k petici podporující obnovu poutního místa, 

pokud ji dosud nemáte ve své farnosti. http://vresovastudanka.cz/petice/petice-online/  

P. Milan Palkovič  

http://www.amims.net/
http://email.tiscali.cz/redir?hashId=2095e2712b48dc3123af868d33b67937&url=http://vresovastudanka.cz/petice/petice-online/


 
Tam&Tam – číslo 9, ročník 6, září 2015  Strana 11 

 

MELICHAR GRODECKÝ 
 (*1584, Těšín, Polsko – † 7. září 1619 Košice, Slovensko) 

 

 

Svatý Melichar Grodecký byl polský šlechtic, jezuitský kněz a 

mučedník. Podobně jako jeho příbuzný - svatý Jan Sarkander - je 

patronem ostravsko-opavské diecéze. Řadu let strávil Melichar studiem 

a duchovní prací v Čechách i na Moravě. Jako mladý kněz přišel 

Melichar se svými společníky Štěpánem Pongráczem a Markem 

Štěpánem Križínem do tehdy protestantských Košic. Při obléhání města 

vojsky vévody Gábora Bethlena, kterým velel Jiří Rákóczy, byli vydáni 

košickou městskou radou výměnou za slib, že vojska nebudou plenit 

Košice. Zpočátku s nimi jejich věznitelé zacházeli slušně, ale posléze se 

je snažili přimět k odpadu od katolické církve. Když se jim to 

nepodařilo, umučili je k smrti. V roce 1905 papež Pius X. Melichara  

a jeho druhy blahořečil. Svatořečeni byli papežem Janem Pavlem II. 

v roce 1995 v Košicích. Liturgická památka této trojice, známé též jako 

svatí košičtí mučedníci, připadá na 7. září. 

 

Melichar se narodil ve významné polské šlechtické rodině 

Grodzieckých r. 1584. V jeho příbuzenstvu bylo několik významných 

duchovních, mezi nimi také svatý Jan Sarkander. 

Začal studovat u jezuitů ve Vídni a v r. 1603 vstoupil v Brně 

do jejich noviciátu. Po dvou letech skládá první sliby, ve Štýrském 

Hradci začíná vyučovat bohoslovce, nadále studuje rétoriku a filozofii, 

později vyučuje bohoslovce na koleji v Kladsku.  

Když byl r. 1614 vysvěcen v Praze na kněze, začíná vést 

studentský domov pro chudé studenty, káže v pražském předměstí 

zvaném Kopanina a vzhledem ke svému hudebnímu nadání je 

regenschorim řádového semináře. Melicharovo pastorační působení 

narušila třicetiletá válka. Po pražské defenestraci se ujaly vlády 

v českých zemích stavy a v květnu r. 1618 vypudily jezuity z Čech. Dne 

8. června odchází i Melichar a ubírá se na východ – na Slovensko, 

resp. do Horních Uher, kam jej poslali jeho představení. Nejprve působí 

jako vojenský kaplan v Humenném. Krátce po posledních slibech odchází 

nejpozději v červnu 1619 (datum není přesně známo) do Košic.  

Štěpán Pongrácz pocházel z rodu Pongrácovců (potomci 

liptovských zemanů českého původu), který se ve 13. století usadil 

v Sedmihradsku (dnešní Rumunsko). Zde se Štěpán v r. 1582 narodil 

v obci jménem Alvinc. Studoval na jezuitské koleji v Kluži (rumunská 

Cluj-Napoça). V roce 1602 vstoupil do jezuitského noviciátu. Později 

studoval filosofii v Praze a v Lublani. Teologii absolvoval v roce 1615 

ve Štýrském Hradci a následně byl vysvěcen na kněze. Roku 1615 založil 

jezuitskou kolej v Humenném. Po třech letech byl vyslán provinciálem 

řádu do Košic, aby se zde staral o duchovní potřeby císařských vojáků. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Marek Križín (v rodné chorvatštině mu říkali Marko 

Križevčanin) se narodil v chorvatských Križevcích roku 1589. 

Po studiu teologie ho ostřihomský arcibiskup Pázmány roku 

1616 jmenoval profesorem kapitulní školy v Trnavě a později 

ostřihomským kanovníkem. Do Košic byl vyslán v r. 1619, 

aby organizoval obnovu katolické církve v dané oblasti a 

spravoval bývalé benediktinské opatství v Krásné 

nad Hornádem, které vlastnila ostřihomská arcidiecéze. 

V té době sedmihradský kníže Gábor Bethlén vytáhl 

proti Habsburkům jako vůbec první evropský vladař a zakrátko 

si podmanil téměř celé Slovensko, počítaje v to i Košice, k nimž 

začátkem září r. 1619 přitáhla jeho vojska pod vedením Jiřího 

Rákóczyho. Bethlén vystupoval jako obhájce práv protestantů, 

kterých byla v Košicích většina, katolických rodin zde bylo jen 

asi 200. V Košicích byla sice císařská vojenská posádka 

pod vedením kapitána Ondřeje Dóczyho, ale protestantští 

měšťané sympatizovali s Bethlénem. Přispívali k tomu i 

Bethlénovi agitátoři, kteří vytvářeli ve městě proticísařskou a 

protikatolickou náladu.  

Jiří Rákoczy si přímo vyžádal, aby mu byli katoličtí 

duchovní vydáni – jinak prý nechá své vojáky plenit město. 

Zpočátku se s Melicharem, Štěpánem a Markem zacházelo dobře, vězněni byli ve vlastní jezuitské rezidenci. 

Věznitelé se je ale stále tvrdším způsobem snažili přimět k odpadu od katolické církve. Když se nepoddávali, 

mučení se stupňovalo. Nejprve jim tři dny nedali jíst ani pít, pak v pátek - v postní den - jim předhodili kus masa, 

jehož se nikdo z nich ani nedotkl. Do jejich cely pak vtrhli vojáci, obrali je o vše, co mělo byť jen minimální cenu, 

a po cestě zpátky vyrabovali jezuitskou kapli. Tehdy se všichni tři duchovní navzájem vyzpovídali a připravili 

na smrt.  

V noci z 6. na 7. září se k nim znovu vřítili ozbrojenci, roztrhali jejich oděvy a pomocí bestiálního mučení 

je nutili zřeknout se víry. Zajatci byli týráni postupně. Nejprve přišla řada na Marka, potom na Štěpána a nakonec 

na Melichara. Když neuspěli, pozabíjeli je a hodili do odpadní jámy za budovou. Jako posledního mučili otce 

Melichara, který tak byl nucen sledovat, jak jsou jeho druhové biti, jak jim jsou drceny pohlavní orgány, jak jsou 

zaživa páleni ohněm a rozsekáváni šavlemi. Nejbolestnější byla určitě Štěpánova smrt. Tento jezuita totiž 

při krutém mučení omdlel a mučitelé v domnění, že je už mrtev, pohodili jeho tělo spolu s ostatními do stoky, kde 

musel v hrozných bolestech umírat ještě několik hodin. Když později spatřil zmučená těla košický popravčí, 

prohlásil, že tak trýznit a mrzačit by nedokázal ani on, ačkoliv je v těchto věcech odborník.  

Kruté mučení vyvolalo pobouření mezi košickými katolíky. Proto se radní snažili od tohoto činu 

distancovat a nechali bratry pochovat na neznámém místě. Až v březnu 1620 se podařilo manželce uherského 

palatina Kataríně Forgách získat tělesné ostatky mučedníků. Po přechodném uložení v Nižnej Šebastovej (dnes část 

Prešova) byly v roce 1625 jejich ostatky převezeny do Trnavy do kláštera klarisek. Dnes jsou rozděleny v kostele 

sv. Anny a v jezuitském kostele Nejsvětější Trojice v Trnavě.  

Za blahoslavené byli prohlášeni jako „košičtí mučedníci“ v r. 1905 papežem Piem X.; Jan Pavel II. je 

svatořečil dne 2. července 1995 v Košicích. Jsou jim zasvěceny kostely v Košicích a v Humenném. 

Košičtí mučedníci jsou pro nás vzorem svou neúnavnou prací 

pro církev a hlásáním víry napříč národy. Jsou pro nás vzorem svou vírou, 

která nepadla ani pod mučením a neustoupila ani tváří v tvář smrti. A jsou 

pro nás vzorem i svou důsledností, vycházející z poznání, že každý ústupek 

zlu mu otvírá cestu. 

 Anička Rozsívalová  
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¨  
NÁVRAT P. JOSEFA TOUFARA  

DO ČÍHOŠTĚ 
 

12. července 2015 se zúčastnilo několik farníků 

ze Šumperka společně s P. Petrem Káňou slavnostní nedělní 

bohoslužby na prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny 

Marie v Číhošti, kterou celebroval královéhradecký biskup 

Mons. Jan Vokál a promluvy se ujal Mons. Dominik kardinál 

Duka, arcibiskup pražský a primas český. 

Mše svatá byla zakončena přenesením a uložením 

schrány s tělesnými ostatky P. Josefa Toufara do místního 

kostela v Číhošti, kde před hlavním oltářem byla uložena 

do krypty. 

Takový nával poutníků z celé republiky Číhošť ještě 

nezažila. Do malé obce s třemi sty obyvateli se autem nedalo 

vjet a ani dvě velkoplošné obrazovky moc nepomohly. 

Hlavní celebrant zádušní mše svaté biskup Jan Vokál připomněl ve své homilii pohnutý osud kněze, který 

měl být vymazán z paměti národa. 

Jeho ostatky neměly být nikdy nalezeny, natož pohřbeny. To se stalo až nyní po 65 letech. Zajímavá byla 

také promluva Otce kardinála, který mimo jiné upozornil, kam zařadit nový český zvyk - nepohřbívat své blízké. 

Vždyť pohřeb je jedním z rytů, jímž se člověk odlišuje od celé přírody, podotkl kardinál Duka. 

Po mši svaté ještě krátce promluvila a poděkovala praneteř P. Toufara všem, kteří se podíleli na vyzvednutí 

jeho ostatků na ďáblickém hřbitově v Praze, zvláště pak biskupství královéhradeckému, publicistovi a autorovi 

knihy JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI, Miloši Doležalovi a také postulátorovi procesu Toufarova 

blahořečení P. Tomáši Petráčkovi. 

 

V závěru ještě stručný životopis P. Josefa Toufara. 

Narodil se 14. 7. 1902 v Arnolci u Jihlavy. Teprve ve svých 26 letech mohl jít studovat na gymnázium. 

Po studiu bohosloví v kněžském semináři v Hradci Králové přijal kněžské svěcení 29. 6. 1940. V letech 1940-1948 

působil nejdříve jako kaplan a později farář v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Pro svou úspěšnou kněžskou činnost 

a značný vliv na mládež byl odtud na nátlak místních komunistických funkcionářů přeložen do farnosti Číhošť, 

kde působil od dubna 1948. Po událostech s pohybem oltářního křížku v Číhošťském kostele 11. 12. 1949 - dosud 

neobjasněných - byl 28. 1. 1950 zatčen Státní bezpečností, unesen a převezen do vyšetřovacího oddělení 

ve Valdicích u Jičína. Bezmála měsíc byl brutálně vyslýchán a nucen k falešnému přiznání, že pohyb křížku 

na oltáři je podvod, který sám zinscenoval. Na následky mučení 25. 2. 1950 umírá a pod falešným jménem je 

pohřben v hromadném hrobě na hřbitově v Praze - Ďáblicích. 

 

Je nutné připomenout, že díky dnes již bývalému šumperskému kaplanovi P. Petrovi Káňovi uskutečnili 

farníci děkanátu Šumperk třikrát, a to vždy v adventní době, pouť do Číhoště. Tuto pouť pan kaplan osobně 

zajišťoval.  

 

Na víku krypty číhošťského kostela, kde jsou uloženy ostatky P. Josefa Toufara, je napsáno: 

ŽIJME TAK, JAKO BYCHOM JIŽ DNES ZEMŘÍT MĚLI. 

ŽIJME PEČLIVĚ JAKO MOUDŘÍ A VYKUPUJME SI 

ČASEM VEZDEJŠÍM ŽIVOT VĚČNÝ 

 

P. JOSEF TOUFAR  /1902-1950/ 

František Kašík 



 
Strana 14  Tam&Tam – číslo 9, ročník 6, září 2015 

 

POUŤ NA VELEHRAD 4. 7. 2015 
 

V sobotu ráno v 5.15 hod. jsme měli sraz před vlakovým nádražím v Šumperku, abychom se společně 

vydali do Kroměříže. Sešlo se nás dvanáct, včetně našeho odcházejícího kaplana, o. Petra Káni.  

V Kroměříži jsme zahájili pouť u kříže na břehu řeky Moravy. Ještě nikdy jsem nešla tolik kilometrů 

v takovém vedru a měla jsem z celé pouti obavy, jestli to zvládnu, jestli dojdu a nezpůsobím spolupoutníkům 

nějaké komplikace.  

Naše kroky zamířily do zhruba deset kilometrů vzdálených Kvasic, které jsme obešli, abychom se do nich 

z druhé strany vrátili.:-) Cesta vedla mezi poli s kukuřicí a sluníčko začínalo připalovat. Modlili jsme se růženec a 

přišla první krize. V Kvasicích jsme se najedli a vydali vzhůru po louce, na které byly třešně. Napojili jsme se na 

asfaltovou cestu, která vedla do dědiny, poslední před slibovaným lesem. Někteří šli bosky, a to bylo pro mě 

velkým povzbuzením. Krize opadla. V jednom domě jsme poprosili o vodu a šli na Tabarky, kde byla obědová 

pauza. 

Tady začala nejpříjemnější a nejhezčí část celé cesty. Především jsme zjistili, že jsme za půlkou cesty,  

a to mě povzbudilo. Cesta nevedla po asfaltu, ale po lesních pěšinách  - co k tomu dodat, v lese je vždycky krásně. 

Krátce po poledni jsme vyšli nejvyšší kopec naší cesty. Šlo se celkem rychle a cesta nebyla jen ve stínu, tak jsem 

musela zpomalit. Dostavila se druhá a naštěstí poslední krize. 

Pokračovali jsme dál a mě udržovala při životě zastávka v Jankovicích, kde jsme se občerstvili v místní 

hospůdce a navštívili kostel. Zbývalo nám posledních osm kilometrů a já byla celá šťastná, že jsem došla až sem a 

že to všichni dobře zvládáme. 

Jak jsme vyšli z lesa, potkali jsme skupinku poutníků od Prostějova. To bylo moc milé, šly s nimi i děti. 

Zamířili jsme na rozcestí Bílý kámen a odtud už jsme srdcem seběhli a nohama se doploužili na Velehrad. 

Nejúžasnější byla pro mě poslední část cesty, kdy nad vinohradem vykukovaly zlaté vrcholky velehradské baziliky. 

Pak nebyla poměrně dlouho vidět a najednou se ukázaly celé střechy obou věží. V Modré u křížku jsme počkali 

na ostatní a za zpěvu úryvku Na Velehradě bratři ze Soluně došli až na Velehrad. Cesta vedla mírně do kopce  

a na vrcholku se objevila celá bazilika z (pro mě zcela neznámého) pohledu. Já jsem vám měla takovou radost, že 

nebýt bolavých nohou, asi skáču deset metrů vysoko. Ale skákala jsem v srdci, a to se taky počítá . 

V šest hodin jsme měli domluvenou mši svatou na Stojanově. Zde byl pro mě důležitý okamžik, kdy nás 

o. Petr při kázání vyzval, abychom si udělali pohodlí a klidně si lehli, protože v Boží náruči si můžeme odpočinout. 

Moc jsem nevěřila vlastním uším, tak jsem se ještě jednou zeptala, jestli si opravdu můžu lehnout. A že jo, a tak 

jsem šla. 

Při obětování se mi udělalo zle, asi ze mě opadl všechen ten stres a strach, že to nezvládnu. Odešla jsem 

z kaple, udělalo se mi líp a přišla jsem rovnou na přijímání. Po skončení mše svaté jsme šli ven. 

Obětavý Martin, který nám vezl věci, ještě nedorazil, a tak jsme šli obhlédnout okolí a koupit si něco 

k jídlu. Za půl hodiny přijel, nafasovali jsme věci a šli se ubytovat. Otec Petr rozdával vstupenky do VIP zóny 

na Koncert lidí dobré vůle. Dostali jsme je od šumperských farníků, jejichž dcera Klárka vyhrála cenu. Pro ně byl 

koncert moc pozdě.  

Napřed jsem vůbec nechtěla jít, protože jsem zrovna nestála o televizní kamery a navíc jsme byli špinaví a 

zpocení, no prostě jsme vypadali tak, jako když celý den jdete. Nakonec mě Janča přemluvila a já byla šťastná, 

že jsem šla. Seděli jsme mimo záběry všech televizních kamer a koncert byl opravdu krásný zážitek. Hradišťan, 

Nezmaři zpívali Hej, člověče Boží s Filharmonií a pak zpívali všichni dohromady i zvlášť. Prostě něco pro mě, tak, 

jak to mám ráda. 

Po koncertě jsme se hodili do gala  tzn. umyli se a šli na raut, který byl součástí vstupenky. Tam jsme 

s Jančou povídaly a bylo to prostě v pohodě a v klidu. 

Noc hvězdnatá, velmi teplá ve spacáku pod stromem, ráno mě vzbudily sluneční paprsky, modlitba sester, 

zvony a mše sv. pro ty, kteří celé dopoledne sloužili a nemohli se účastnit té poutní, ani žádné jiné. 

Někteří z nás šli na mši novokněží a já s Hankou, Vláďou a Martinem zašli na kafe. Procházeli jsme se 

až do času hlavní mše. Na mši jsme byly se Šárkou v bazilice, sluníčko jsem neriskovala. Na začátku o. arcibiskup 

přivítal všechny poutníky a zvlášť ty, co přišli pěšky. To mě zahřálo u srdce. 
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Pouť mi přinesla spoustu úžasných věcí, děkuji všem, kteří se mnou putovali a podrželi mě úsměvem, 

povzbudivým slovem, buchtou, kapesníky, hroznovým cukrem s hořčíkem. Děkuji všem, které jsem potkala. 

Úžasné bylo, jak jsem se v pondělí cítila úžasně čistá a umytá, během koncertu i mše mi tekly slzy a já je 

nechala téct... 

Věra Ponížilová 

 

 

PÁR SLOV O BENEFIČNÍM PRODEJI A ADOPCI NA DÁLKU   
 

Naše šumperská farnost je několik let zapojena do adopce na dálku. Minulý rok jí 

byl přidělen nový adoptivní chlapec, Lowenson Lucas. Už několikátý rok se na podporu 

našeho adoptovaného dítěte pořádají benefiční akce. Nejinak tomu bylo i letos. Děkujeme 

všem, kteří se do benefice konané na konci června na šumperské pouti zapojili, ať už jako 

vyrábějící, prodávající či kupující. Z prodeje dětského oblečení a hraček jsme získali částku 

1 372,- Kč, z prodeje palačinek se vytěžilo 1 793,- Kč (prodalo se úctyhodných 

119 palačinek!) a dětmi okupovaná střelnice našemu chlapci „vystřílela“ rovných 1 400 Kč. 

Když k tomu přičteme příspěvek od anonymních dárců (300 Kč), máme tu rovných 

 4 865,- Kč. Roční částka, kterou je potřeba každý rok na podporu uhradit, činí 6 500,- Kč. 

Na farním účtu je na potřeby adopce dostatečná částka peněz vytěžených v loňském roce, 

z které bude zbytek (1 635,- Kč) dorovnán. Zásluhou Vaší štědrosti můžeme i letos našeho 

chlapce podpořit. 

Připomeňme si, na co je roční příspěvek 6 500,- Kč dítě využit. Cílem projektu 

Adopce na dálku je umožnit dětem získat bezplatně základní vzdělání. Do Adopce jsou 

zařazeny děti z těch nejchudších chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu 

navštěvovat. Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování školného, školních pomůcek, uniformu a 

jedno teplé jídlo denně. Projekt Adopce na dálku je na Haiti realizován již 10 let a za tuto dobu se umožnilo více 

než 700 dětem pravidelně chodit do školy.   

Jistě mnohé zajímá, jak se náš chlapec 

má. V databázi, ze které získáváme aktuální 

informace, se o Lucasovi moc nového neobjevilo. 

Jediná nově vložená informace je jeho 

vysvědčení, které je však natolik odlišné 

od našeho, že z něj lze těžko soudit, co jednotlivé 

údaje znamenají. Lucas má letos osm let a žije se 

svými rodiči stále v malé vesnici Baie de Henne, 

která se nachází v nejchudším regionu na Haiti. 

Jak jsme uváděli minulý rok, chtěl by se stát 

teologem a velice rád chodí do školy. Jeho rodina 

patří v Baie de Henne k těm nejchudším.  

Do 20. srpna byla možnost dětem na Haiti 

poslat balíček (potažmo obálku 23 x 15 cm) přes 

Arcidiecézní Charitu v Olomouci. Rádi jsme této 

příležitosti využili a Lewensonovi poslali něco málo, co předepsaný formát obálky dovolí (psací potřeby, pastelky, 

obrázky, omalovánky, sešity, plyšáčka, nafukovací balónky aj.). 

Aktuální informace o dění ve školním roce 2014/2015 přímo v této oblasti nám na začátku prázdnin zaslala 

koordinátorka Adopce na dálku, Kristýna Lungová, která se osobně několikrát účastnila pobytu zde, takže 

informace přináší z první ruky. Její dopis je určen všem adoptivním rodičům, tedy i nám, a protože je velmi 

zajímavý, zasíláme jej v  celém znění.  

 Lenka Špatná 
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CO PŘINESL ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 DĚTEM NA HAITI? 
Školní rok je u konce a pomalu začínají letní prázdniny. Co všechno se událo? Posíláme Vám střípky ze života 

obyvatel Haiti. Přejeme hezké čtení!  

 

Návštěva Haiti s otevřením nové školy  

V polovině října jsme se vrátili z pracovní cesty na Haiti. 

Cesta na druhý konec světa s sebou přináší mnoho 

zajímavého. Během tří týdnů jsme navštívili naše 4 školy – 

Gonaives, Baie de Henne, Roche-a-Bateau, Damassin. Velká 

sláva nás čekala v Gonaives, kde děti chodily od září do 

nové budovy školy, která byla postavena díky velké 

podpoře českých dárců. V Baie de Henne jsme se spolu s 

celou obcí zúčastnili velké slavnosti svatého Michala 

Archanděla, který je patronem obce Baie de Henne. Přivezli 

jsme pozdravy od Vás a také samy děti poslaly své dopisy a 

obrázky jako velký dík za vše, co pro ně děláte.  

  

 

Jak Haiťané oslavili Vánoce  

Zpěv dětského sboru, mše, tanec, hlasitá muzika. Tak 

slavili Vánoce obyvatelé Gonaives. Oslavy ovládly 

tamní školu i nutriční centrum v polovině prosince 

2014. Přítomní byli i argentinští vojáci, kteří na Haiti 

podávají pomocnou ruku potřebným. Početnému 

publiku zazpívali koledy v kreolštině i španělštině. 

Z oslav si hosté odnesli pytel s potravinami, hračkami 

nebo dárky, sladkosti a obědové balíčky. Podobně se 

slavilo v Baie de Henne, kde farnost pro děti připravila 

dárečky a taneční večer.  

 

 

 

Doba masopustu a karnevalů  

Gonaives, Baie de Henne - Málokdo ví, že karnevaly mají 

hlubokou tradici i v nejchudší zemi západní polokoule, 

na Haiti. První haitský karneval se pořádal brzy 

po získání nezávislosti v roce 1804 v hlavním městě 

Port-au-Prince. Masopustní období si dokážou užít 

podle svého i děti podporované projektem Adopce na 

dálku. Ve škole v Gonaives se pořádal velký fotbalový 

zápas, mše plná zpěvu a tance v tradičních kostýmech. 

Tento den děti neobědvaly rýži s fazolí, ale šikovné 

kuchařky uvařily kuře. V Baie de Henne se pro děti a 

jejich rodiče nachystala odpolední taneční zábava. Děti 

měly své masky a na tanečním parketu mohly vidět i 

svého ředitele nebo kněze farnosti.  
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Novinky z nutričního centra: sušené jídlo a kurzy šití  

Gonaives - Do nutričního centra dochází 70 

maminek a dětí. Nejčastěji je trápí kožní infekce a 

průjmy. To vše způsobuje horko a také nedostatek 

čisté pitné vody. Letos však tamní pacienty potěšily 

novinky. Díky dobrovolníkům se daří rozdávat 

sušená jídla přímo do haitských rodin. Každý víkend 

si od nich jídlo přebírá 70 maminek a 23 starých 

lidí.  

Další novinkou jsou kurzy šití. Přály si je otevřít 

maminky, které do centra docházejí. Do kurzu 

pravidelně docházejí v ranních hodinách. 

Zdokonalují se.  

 

Děti sází na zeleň. Bude lépe  

Praville – Vesnička na okraji Gonaives, kde není voda ani stromy. Přesto tam lidé přicházejí žít. Indické sestry 

z Centra svatého Josefa v Gonaives tak učí tamní děti, aby se staraly o životní prostředí. Dají jim semínka 

nejrůznějších rostlin a stromů a ty se vydají je zasadit kolem školy a dál do vesnice. Zároveň se musí o tyto rostliny 

starat, zalévat je. "Doufáme, že se to kolem konečně zazelená," těší se sestry Renée, Rosa, Pyari a Balendina.  

 

Děti společně obědvají v nové jídelně  

Baie de Henne - Žáci školy v Baie de 

Henne mohou obědvat společně a 

také se mají kde scházet. V květnu 

byla v jejich škole otevřena nová 

jídelna. Ta poslouží i jako společenská 

místnost.  

 

Škola nacházející se v nejchudší části 

Haiti vypadá zas o něco lépe. Spadená 

zídka, která budovu obklopovala, opět 

stojí, do areálu školy navíc vedou 

nová vrata a na oknech budovy byly 

vyměněny mříže. Kromě toho, že se školu podařilo zabezpečit, byla tam na začátku května otevřena i školní 

jídelna. Protože v místnosti nebylo dostatek stolů a židlí, žáci museli jíst na etapy. Nyní je v jídelně zázemí pro více 

lidí, takže se tam mohou pořádat i společenské akce, jako jsou třeba rozdávání vysvědčení, karnevaly, nejrůznější 

představení nebo mše.  

Děti tak konečně poobědvají v důstojném prostředí. Díky benefičním kalendářům a sponzorům přibyly nové 

dveře, stoly, židle i nádobí, dále byly vymalovány stěny a okna v místnosti zabezpečily mříže. Úpravy před školou a 

v jídelně stály zhruba pětasedmdesát tisíc korun. Zvelebená jídelna a společenská místnost v jednom pro Haiťany 

hodně znamená. Jde o zastřešený prostor, kde se může scházet větší množství lidí, a to skrytých ve stínu  

před 50 stupňovými horky.  

 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc a přízeň.  

S přáním poklidného léta  

 Kristýna Lungová  Karolína Opatřilová  

 Koordinátorka projektů na Haiti  PR humanitárního oddělení ACHO  
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Ahoj kluci a holky. 
Jmenuji se otec Vilém Pavlíček a jsem 

váš nový kaplan pro mládež.  

Budu pokračovat ve šlépějích otce Petra, 

kterému tímto děkuji za všechno, co pro mládež 

a ministranty v našem děkanátu vytvořil a 

realizoval. 

K článku je připojeno pár fotek, abyste měli představu, jak asi vypadám. Fotka v reflexní oranžové vestě je 

z ministrantské poutě v Kroměříži z loňského roku, kde jsem byl hlavním organizátorem. Vypadám drsně, ale věřte 

mi, jsem ještě drsnější . 

Další fotka je selfíčko s Benediktem z letoška .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak co nás čeká? 

V sobotu 26. září na farním středisku mládeže v Šumperku od 15:00 hod. seznamovací „párty“ s novým 

kaplanem pro mládež děkanátu Šumperk P. Vilémem Pavlíčkem!!! Pro mladé i mladší – od 12 let. 

Koncem září, v pondělí 28. 9. , se v Bánově (u Uherského Brodu) uskuteční ministrantský florbalový 

turnaj, na kterém nebude chybět mužstvo z děkanátu Šumperk. Máme tým pro kategorii starších od 16 do 25 let, ale 

chybí nám ta mladší od 11 do 16 let. Tak kdybyste věděli o nějakém ministrantovi, který by si rád zahrál florbal na 

turnaji spolu s dalšími našimi kluky, dejte vědět na e-mail nebo mobil uvedený pod rubrikou. Na turnaj jedu také, 

tak se toho nemusíte obávat. Další informace a plakátek ke stažení naleznete na www.ministranti.info. 

V měsíci říjnu začnou opět pravidelné adorace za mládež vždy první sobotu v měsíci od 19:00 hod. a po 

nich bude následovat spolčo, na které srdečně zvu všechny náctileté. Po spolču je možno přespat na farním 

středisku mládeže. 

V listopadu uskutečníme nějaký výšlap, který musíme ještě naplánovat, proto přesnější informace o něm 

najdete až v dalším čísle Tamtamu. Na sklonku listopadu, v sobotu 28. 11., bychom mohli společně oslavit závěr 

církevního roku a přivítat nový rok Božího milosrdenství, který záhy potom začne. Opět info v dalším čísle. 

Tradičně by také mělo proběhnout „Camino“ a „Exodus“. 

Prosinec je ve znamení adventu a Vánoc, proto uskutečníme nějaké společné adventní snažení a budeme se 

spolu modlit za ... (to se ještě domluvíme). 

V třeskuté zimě v lednu oslavíme narozeniny pana kaplana postavením největšího sněhuláka, jakého 

Šumperk ještě neviděl . 

Únor budeme odpočinkový… vůbec ne… začíná doba postní, proto bude společná křížová cesta (nebo 

možná až v březnu). 

V březnu se tradičně koná opět „Camino“ a „Exodus“. 

Duben, květen a červen jsou ještě daleko, proto se nechte překvapit. 

http://www.ministranti.info/
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Prázdninové měsíce červenec a srpen jsou pro nás klíčové :o)  Už teď si rezervujte termín na konci 

července 2016 !!!!! 

 

P R O Č?? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOŽE SE USKUTEČNÍ: 

 SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ V POLSKU 
 
V termínu: od pondělí 25. 7. do neděle 31. 7. 2016 s předprogramem od středy 20. 7. 2016 

S mottem: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7) 

Hlavní akce:  

Uvítací mše svatá - 26. července - Tato mše bude oficiálním začátkem letošních SDM, sloužit ji bude 

pravděpodobně arcibiskup z Krakova, kardinál Stanislaw Dziwisz. 

Přivítání svatého otce - 28. července - Jedná se o první setkání všech mladých poutníků se Svatým otcem. 

Křížová cesta - 29. července 

Vigilie - 30. července - Vigilie často bývá jedním z nejsilnějších zážitků na SDM. Probíhá večer a účastní se jí 

všichni poutníci. Součástí budou svědectví i modlitba vedená Svatým otcem. 

Závěrečná mše - 31. července - Závěrečná mše se Svatým otcem se uskuteční dopoledne na místě, kde budou 

poutníci po večerní vigilii přespávat. Celá událost proběhne asi takto: Svatý otec projede mezi poutníky v papamo-

bilu, poté bude na pódiu sloužit mši svatou, na závěr vyšle poutníky do svých domovů a požehná tomu, aby nesli 

plody SDM. Na konci se dozvíme, kde se bude konat příští SDM. 

Další informace nalezneš na internetové adrese: krakov2016.signaly.cz 

 

 
Díky vám všem za podporu a za všechny modlitby za mládež a ministranty. 

 

A nezapomeňte:  

Zvu vás na sobotu 26. 9. od 15:00 na seznamovací „párty“ 

na farní středisko MLÁDEŽE do Šumperka, tak přijďte 

všichni mládežníci (do 35 let, ať se tam také věkem mohu 

řadit)!!!! Zvu i vás mladší z 2. stupně ZŠ!! 

http://www.krakov2016.signaly.cz/
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Ministrantské okénko 

Na úplný závěr bych rád pozval všechny 

kluky od pěti let k ministrantské službě! 

Od září snad začneme dělat ministrantské 

schůzky, kde se dozvíte mnoho nových a 

zajímavých informací o této krásné službě. 

 

Víte, že … 

… ministranti mají své webové stránky? 

…naleznete je na internetové adrese 

www.ministranti.info  
 

Kontakt na mě: 

P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, 

mobil 777 568 230 

 

 
 
 
 

Koncentrační tábor v Dachau. 

Tato brána vedla k místu, kde 

bylo vězněno kolem třech tisíc 

katolických duchovních, mezi nimi 

i několik set českých kněží. 

Většina z nich tam také zemřela. 

Táborem prošli velikáni české 

církve: kardinál Josef Beran 

či Štěpán Trochta. Položil tam 

život i P. Engelmar Unzeitig, 

pocházející z řad sudetských 

kněží, rodák z nedalekého 

Hradce nad Svitavou, který 

proslul mezi spoluvězni laskavostí 

a sebeobětováním natolik, 

že dostal ještě za svého života 

přezdívku Anděl z Dachau. Jeho 

beatifikace se blíží.  

 

Při příležitosti 70. výročí osvobození naší vlasti byl připraven seznam všech českých kněží, kteří během 2. světové války byli 

věznění či zahynuli, nejen v Dachau. Seznam vznikal několik let, připravovali jej dobrovolníci a spolupracovníci Spolku 

Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, kteří mapují osudy katolických duchovních v době 2. světové války u nás i v zahraničí.  

Pod záštitou pana kardinála Dominika Duky vznikl také projekt čtení těchto jmen na různých místech v období svátku sv. 

Václava. Cílem projektu je vzdát poctu těmto kněžím a  současně poukázat a zdůraznit skutečnou roli katolické církve v době 

2. světové války v našich zemích.  

V Šumperku chceme za tyto kněze obětovat naši tradiční páteční adoraci 25. září. Jména budeme číst před Kristovou 

tváří a spojíme s modlitbou za ně. Tuto zvláštní litanii mučedníků chceme také obětovat za mír ve světě.  

Srdečně zveme.   

http://www.ministranti.info/
mailto:vildap@seznam.cz
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Milé prázdninově odpočinuté děti,  

máme tu nový školní rok a s ním na každý měsíc novou sérií 

úkolů a hlavolamů a zábavy. Budou tentokrát inspirovány příběhy z evangelia, které na daný měsíc připadají. 

Na září jsme vybrali příběh o uzdravení hluchoněmého. Víte, jakým způsobem mu Pán Ježíš vrátil sluch a řeč? 

Pokud si nejste jistí, možná vám starším napoví připravený úkol. 

Příjemné chvilky s Tamtamem   

 

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let)  

Hluchoněmý člověk je takový, který neslyší a nemluví, a nemůže proto vykonávat některé činnosti. Vyberte 

(zakroužkujte) z následujících obrázků ty, ke kterým sluch nebo řeč určitě potřebujeme. 

                            

                          

 

Kategorie II. – starší děti (od 10 let) 

Doplňte do tajenky název nejznámějšího poutního místa dané země a dozvíte se, jaké slovo Pán 

Ježíš při uzdravování použil. V českém překladu znamená „Otevři se!“. 

 

 

  

1 
 

    
 

    L         
   

FRANCIE 

2 
       

        M   
 

PORTUGALSKO 

3 
       

F 
       

4 
   

    R         L   
  

RAKOUSKO 

5 
 

C             E     
   

ŠPANĚLSKO 

6     N       C         
   

POLSKO 

7 
       

  S       I 
 

ITÁLIE 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMbd9tj4y8cCFcE6FAodQQcD7w&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D14880%26jazyk%3DCS&ei=HGrgVcbfD8H1UMGOjPgO&psig=AFQjCNFijKGwMYxVpRtgHAL_P1BCq6xyDQ&ust=1440856978353691
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.imagui.com/u/luzsolorio&ei=RmvgVefeMIX7UraehbAF&psig=AFQjCNEYX3PMvh9gfOmt5XXmuh2N4nX3wA&ust=1440857287242782
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Drazí přátelé, ještě jednou zdravím 

po prázdninách. V minulém čísle časopisu jsem slíbil, 

že se vrátím k tématu Eucharistického kongresu, protože 

se blíží velmi, velmi rychle. Už teď je třeba se hlásit 

k účasti, abychom mohli včas objednat vstupenky a zorganizovat autobusy. Určitě už vás o tom informovali vaši 

kněží, zapisujeme se totiž každý ve své farnosti. A udělejte to, prosím, co nejrychleji, neotálejte! Pro organizátory 

je to vždycky ten největší problém! 

 

Co všechno se v Brně bude dít? Zde máte předběžný program, ovšem společná pouť z děkanátu bude jen 

na jeho hlavní sobotní část. Do Brna však daleko není, možná, že někteří se rozhodnou zúčastnit i jindy. Některé 

body programu bude vysílat i TV Noe a můžeme je sledovat všichni. V každém případě bylo by špatně, 

kdybychom zůstali neteční a tato událost proběhla kolem nás nepovšimnutá.  

 

Tak co je pro nás připraveno: 

 

KONFERENCE O EUCHARISTII 

bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek 15. října 2015 v 10.30 hod. a následně bude 

pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze posílá na tuto konferenci 

20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků. Od nás se konference zúčastní vedoucí katechetů šumperského děkanátu 

Marie Sovadinová. Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE. 

 

KONCERT PODANÉ RUCE 

bude v pátek 16. 10. 2015 v 18.00 hod. na hlavním podiu na náměstí Svobody. Vystoupí zpěváci a známé osobnosti 

kulturního života. Program koncertu bude podrobně zveřejněn i na plakátech. 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015  

se uskuteční v pátek 16. 10. odpoledne a večer v kostelích v centru Brna a po ukončení NEK v sobotu 17. 10. 

odpoledne. Podrobné doprovodné programy zajišťuje P. Kubín s duchovními správci vybraných brněnských 

farností, budou ještě zveřejněny. 

 

HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD 

V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.; v čase od 9 do 10 hod. bude 

na hlavním podiu předprogram církevního gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Jana Davida: písně, 

modlitby kněží, svědectví. 

V 10.30 hod. bude společně s našimi biskupy ČR a zahraničními hosty, kněžími a jáhny celebrovat papežský legát 

kardinál Paul Cordes. Bohoslužbu z náměstí Svobody bude přenášet ČT 2. 

Po mši sv. ve 12.30 hod. vyjde eucharistický průvod, otcové biskupové, kněží, jáhni a ministranti, také řeholní 

sestry, krojovaní a ostatní účastníci. 

Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu pod katedrálou 

sv. Petra a Pavla v Brně přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK, výzvou k obnově věčné 

smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Z tohoto závěru NEK ze Zelného trhu bude rovněž přímý přenos. 

Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na Zelném trhu. Od 14 hod. 

budou doprovodné programy dle nabídky v centru Brna, převážně v kostelích. 

 

Pro autobusy s poutníky bude zajištěno parkování, pro soukromá osobní auta zajištění parkování není 

možné. Programové podrobnosti se upřesní během září, na kongres se ve všech farnostech připravíme také 

společnou modlitbou novény ve dnech od 8. - 16. 10. 2015.  

 

EUCHARISTICKÝ KONGRES JE PRO NÁS PŘÍLEŽITOSTÍ KE SPOLEČNÉMU PUTOVÁNÍ, 

PROHLOUBENÍ NAŠI LÁSKY K PÁNU, KE SPOLEČNÉMU SVĚDECTVÍ VÍRY. VYUŽIJME JI.  
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V červnu jsem vám také nabízel možnost přihlásit se ke společenství adorátorů, které nese název 

EUCHARISTICKÁ HODINA. Z celého děkanátu se nás přihlásilo 20. Nevím, zda se jedná o malou chuť modlit 

se, či jde o strach ze závazku… Možná, že někteří tu možnost ještě ani nezaregistrovali, jiní zas potřebují 

na rozhodnutí víc času. Rozhodně však nečekejme v našich životech zázraky, když se nechceme modlit. Opakuji, 

co jsem řekl minule:  „Víme, jak nám chybí pravidelná 

modlitba. Zavázat se k něčemu není snadné, ale zároveň 

je to většinou i velká pomoc. Pak vím, že už to nemohu 

brát na lehkou váhu, stává se to mou vnitřní povinností. 

To je smysl všech slibů, které člověk dělá více či méně 

veřejně. Je to prostě způsob, jak se k něčemu dobrému 

„dokopat“, překonat lenost, pohodlí, nerozhodnost, 

netečnost. A pokud nás pravidelná adorace povede i ke 

skutkům lásky (…), stane se toto společenství 

dvojnásobným požehnáním pro naše farnosti. Kéž by se 

tak stalo.“ 

 

 

 
 

Na konec se opět obracím na rodiče dětí, protože začíná nový 

školní rok. Při plánování rozvrhu hodin nezapomeňte na místo pro výuku 

náboženství. Plán vyučování v Šumperku připojuji zde, aby byl přístupný 

v celém děkanátu. Samozřejmě, po domluvě s rodiči a žáky, mohou ještě 

nastat nějaké posuny. Je ale lepší, když jsou časy dopředu dány a berou se 

v potaz při plánování ostatních aktivit.  

 Možnost výuky mohou využít i rodiče těch dětí, které jezdí 

do školy do Šumperka z okolí.  

 

Přeji vám všem, zvlášť dětem a rodičům požehnaný čas.  

s pozdravem P. Slawomir Sulowski 
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PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

 

34. 

Svatý Valentin 

 Americká rezidence ve Vídni je obrovská vila uprostřed anglického parku. Polohou, velikostí a vybavením 

přece jen trochu zaostává za americkou rezidencí v Praze, někdejší Petschkovou vilou v Dejvicích, kterou jsem 

poprvé navštívil v roce 1992, ještě jako místopředseda Federálního shromáždění. Všechno bylo tehdy ve znamení 

euforie ze svobody. Byl 4. červenec, v zahradě hrál big band šesté flotily amerického námořnictva z Neapole 

skladby Glenna Millera. (Taková asi byla nálada, představuji si, když přijeli Američané do Plzně v roce 1945.) 

Bylo tam neskutečné množství lidí, kteří pojídali hamburgery a pili nízkostupňové pivo, ústa si utírali ubrousky se 

stripes and stars a připadali si velmi svobodní a velmi důležití. Soudím tak podle sebe. 

 Ve Vídni mě při jedné z návštěvy v roce 1995 zaujala mosazná tabulka uvnitř budovy rezidence, která 

hlásala, že v tomto domě se v roce 1961, uprostřed studené války, sešli legendární americký prezident John 

Fitzgerald Kennedy se sovětským vůdcem Chruščovem k politickým rozhovorům o zmírnění napětí. Jak známo, 

vlídná Chruščovova tvář klamala, proces uvolňování byl jen zdánlivý a vyvrcholil kubánskou krizí v roce 1962. 

 Americkou velvyslankyní ve Vídni byla v letech mého působení (1993 – 1998) Swanee Huntová. Povoláním 

umělkyně, malovala, fotografovala a hrála dobře na klavír, bal dcerou ropného magnáta z Texasu, který ve volební 

kampani podporoval prezidenta Clintona. Nominace paní Swanee pak byla odměnou za podporu. Tak už to 

v americké diplomacii chodí: nominace velvyslanců jsou politické, týmy ambasád jsou profesionální a 

specializované. Manžel paní velvyslankyně, dirigent Charles Ansbacher, byl ve Vídni, hlavní světové metropoli 

klasické hudby, nepochybně šťasten. Úkolem paní Swanee bylo pořádat společenské podniky, kterých bylo do roka 

snad více, než je v něm dní. Na diplomacii měla lidi. 

 Určitě nezapomenu na tři z jejich akcí: 

 Adventní večírek v roce 1995. Honzíkovi je pět let, začíná se učit hrát na osminové housličky. Už jsme 

na chodbě, na odchodu do garáže, nesu si housle a Honza se ptá: 

 „A kde mám já housle?“ 

 „Ty chceš taky hrát?“ 

 „Chci.“ 

 Tak se vracíme pro jeho housličky. U Američanů se hraje a zpívá. Písně a koledy nejrůznějších národů. 

Honzovy maličké housličky způsobily rozruch. Když přišla řada na nás, paní Swanee postavila Honzu na klavír, 

aby ho bylo vidět. A Honza statečně tahá smyčec na struně G a vytváří tím působivý dudácký doprovod k melodii 

koledy Nesem vám noviny, kterou hraji já. Úspěch bouřlivý. Honza tak zpyšněl, že se pak vytahoval na své o málo 

starší bratrance: 

 „Že nevíš, proč mám červený pas? Protože jsem diplomat!“ 

 

 Svátek svatého Valentýna, svátek zamilovaných. Písemný pokyn k pozvánce od paní Swanee zněl: Přijďte 

všichni v červeném nebo alespoň s nějakým červeným doplňkem. A přineste nejméně jednu píseň vašeho národa 

o lásce. Coby „blbec zvyklý poslouchat“ jsem to vzal naprosto vážně a jednu noc – skoro celou – jsem se trápil 

s překladem své oblíbené moravské Za tú horú za vysokú. Do angličtiny. Tušil jsem, že česky by se to nikdo 

nenaučil. Ten překlad zněl asi takto: 

 Over mountain, over hill´s heigts: 

 there´s my dabing with nice dark eyes … 

 Druhou sloku jsem považoval za obzvlášť zdařilou: 

 I would go there, road is not right: 

 raining on day, dark in the night … 

 Nevím, nakolik je to anglické, ale zato je to naprosto věrné. K tomu jsem napsal dvojhlasně noty, v tónině  

G-dur, aby to každý vyzpíval. To vše jsem zavčas poslal paní Swanee. Ukázalo se, že pro reprezentaci tehdy 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 



 
Tam&Tam – číslo 9, ročník 6, září 2015  Strana 25 

 

značně zánovní České republiky to bylo dobře. Paní Swanee to měla v den svatého Valentýna nastudované 

na klavír, všichni hosté, kteří byli ochotni zpívat, a bylo jich hodně, dostali noty i s texty, naučili se to a bravurně 

provedli. Toho večera tam kromě mě přispěl ještě jeden blbec zvyklý poslouchat, argentinský kolega, který poslal 

Bessa me mucho. A to nám taky šlo. Pak už jen paní Swanee, s jejími americkými evergreeny, které si připravila, 

protože si to všechno vymyslela. Tak se Česká republika stala alespoň toho večera – vedle Argentiny a Spojených 

států – hudební supervelmocí … 

 

 Recepce ke Dni nezávislosti čtvrtého července: projev paní Swanee. Aby zamluvila svou neznalost jazyků, 

uvádí jej slovy: „Lidé, kteří ovládají tři jazyky, jsou bilingvní. Ti, kteří ovládají dva jazyky, jsou bilingvní. A ti, 

co umí jen jeden jazyk, jsou Američané.“ 

 Není to pravda vždy, ale dosti často: Nač se učit cizím jazykům, když angličtina má tak široké použití. Jako 

vtipu tomu nelze vytknout vůbec nic. 

 A zase hamburgery, lampiony, nízkostupňové pivo, ubrousky se stripes and stars, big band, tentokrát nikoli 

z Neapole, pak pauza, kdy se čte text slavnostního projevu prezidenta a nakonec paní Swanee řídí pěvecký sbor 

složený z amerických ambasádníků a tklivý zpěv Amazing grace … 

 Jsou skvělí, tihle Američané, a máme se od nich co učit. Většinou jsou až dojemně idealističtí, hraví, 

upřímní, bezelstní a otevření jako děti. A to je dobře, vždyť je psáno: „Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží 

království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ (Lk 18,3-19). 

 
35. 

Innsbrucké Velikonoce 1997 

 Je jaro 1997, odjíždím na velikonoční svátky domů. Na Hod Boží mi do Přibyslavi volá můj zástupce 

a skvělý spolupracovník, dr. Milan Čoupek, že prezident Václav Havel musel být v Innsbrucku náhle operován. 

On sám je na místě, ale má přítomnost je nezbytná. 

 Václav Havel s manželkou chtěli toho jara strávit v rakouských Alpách jarní dovolenou se sluncem 

a sněhem, daleko od hlučícího davu. Ukázalo se, že prezidentova zvýšená teplota nebyla způsobena obyčejným 

nachlazením, ale velmi vážným zánětem v břišní dutině. Prezident byl převezen rychlou záchrannou službou 

do Innsbrucku. Profesor Bonder a jeho tým okamžitě pochopili, že jde o život, a ihned operovali. 

 Skočil jsem do auta a odjel neprodleně z Přibyslavi do Vídně. Protože řidič i služební auto byli již  

s dr. Čoupkem na místě a jiné vozidlo s řidičem (byla neděle) nebylo v devět hodin večer k dispozici, pokračoval 

jsem do alpské metropole nočním rychlíkem. Na nádraží mě vezla moje žena Ludmila, nikoli bez obav 

z vídeňského provozu i topografie. Zvládla to na výbornou a patří proto právem do tohoto příběhu.  

 Odjezd z nádraží Wien Westbahnhof 22.30, příjezd do Innsbrucku kolem 6.00, bylo tedy samozřejmé lůžko. 

Ale spánek z pochopitelných důvodů nepřicházel. Kolem půlnoci mě marná snaha usnout vyhnala do uličky. Nebyl 

jsem sám. Netušil jsem, že v jednom ze sousedních kupé se o totéž, také marně, pokouší paní Marie 

Woodhamsová, vídeňská dopisovatelka a zpravodajka Českého rozhlasu. Také vyšla do uličky a potkali jsme se. 

 

 

Otci JANU GLOGAROVI jsme nedávno přáli k výročí kněžského svěcení.  

11. září opět slaví – tentokrát své 85. narozeniny. Pamatujme na něj v modlitbě!  

 

 

Otče Jene, kéž Ti Pán dává vše potřebné, silu, zdraví a pokoj srdce. 

Přejeme vše dobré a vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.  

Kněží a věřící šumperského děkanátu 
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Byla to náhoda? 

 Dali jsme se do řeči, témata byla nejrůznější, ale dominovaly obavy o prezidentovo zdraví. Vzpomínal jsem 

na svá dřívější setkání s Václavem Havlem, poprvé v Míčovně Pražského hradu na prvním plese Praha – Vídeň 

v roce 1993, několik týdnů před mým nástupem do Vídně, poté v Praze při návštěvě prezidenta Klestila, při dalších 

plesech na Pražském hradě, při několika Havlových návštěvách v Rakousku, na to, jak mi pan prezident v autobuse 

k letadlu do Prahy podepsal krabičku od Camelek, na salcburský festival, na hledání pivnice poblíž Schönbrunnu, 

vesměs setkání za okolností příznivějších … Minuli jsme Salzburg a už nestálo za to jít spát. 

 Konečně Innsbruck, ještě za tmy, před svítáním. Dr. Čoupek s řidičem panem Lysým už na mě čekali. Bylo 

toho hodně k zařizování. Nejrůznější povolení pro členy prezidentova týmu, zejména pro ochranku a tiskového 

mluvčího, pomoc při vydávání průkazů pro vjezd vozidel prezidentova týmu do objektu nemocnice, pomoc 

při akreditaci týmu České televize a několika dalších českých žurnalistů, pomoc s organizací pravidelných 

tiskových konferencí profesora Bodnera s novináři a zejména hotel a přestěhování do něj pro paní Havlovou, která 

byla dosud ubytovaná v nemocničním pokoji poblíž pokoje prezidentova. Po několika probdělých nocích byla 

značně vyčerpaná a bylo to na ní vidět. Vše komplikováno proslulou rakouskou byrokratickou důkladností a tím, 

že velikonoční svátky pro mnohé ještě neskončily. 

 Následujícího rána jsem se při snídani sešel s paní Havlovou a jejími lidmi u jednoho stolu, bydlel jsem totiž 

ve stejném hotelu. Mluvili jsme, jak jinak, o prezidentově zdraví. Snažil jsem se být optimistický a povzbudit paní 

Dagmar, která byla skleslá a uplakaná: 

 „Uvidíte, paní Havlová, že dnes už to bude lepší.“ 

 „Myslíte?“ 

 „Určitě, profesor Bodner je světová kapacita!“ 

 „Kéž byste měl pravdu!“ 

 „Náš šestiletý Honzík se za uzdravení pana prezidenta každý večer modlí. A od něj to platí. Rozhodně víc 

než od nás, dospělých, kteří jsme v životě udělali tolik kompromisů!“ 

 „Vidíte, to mě nenapadlo. Jak ráda bych vám věřila, pane velvyslanče. Snad máte pravdu,“ říká paní Havlová 

a mezi slzami se usmívá. 

 „Tím jsem si jist, paní Havlová. Optimismus je 

povinnost!“ 

 Optimismus byl vskutku na místě. Těch lidí, kteří 

se tenkrát modlili, byly miliony. Nejen v zemích českých. 

A takových čistých dětí, které právě vyšly z ruky Boží, 

byly statisíce. Proste, a bude vám dáno! Stav pana 

prezidenta se velmi rychle zlepšoval a naše přítomnost 

zakrátko přestala být nutná. Všem spadl ze srdce těžký 

kámen. 

 Před návratem do Vídně jsem se ještě zajel podívat 

do zvonařské dílny rodu Grassmayerů. Toužil jsem 

po tom už dávno, mnohem dřív než od památného lití 

zvonu v Kremži. Nikdy na to nebyl čas, ale tentokrát jsem 

si mohl ten dárek dopřát. Má radost z uzdravení našeho 

pana prezidenta i z toho, že jsem k tomu snad přispěl, byla 

ještě znásobena návštěvou slavných zvonařských dílen a 

muzea zvonů. Dozvěděl jsem se, co je to žebro zvonu 

a jaký má jeho profil vliv na zvuk, jaký vliv na zvuk má 

materiál, z něhož je zvon odlit – to jsem si mohl dokonce 

na modelech z duralu, mosazi, oceli a bronzu, paličkou 

vyzkoušet. V dílnách jsem přes skleněnou stěnu viděl, 

jak se dělá forma. Viděl jsem i obrovské zvony, mnohem 

vyšší než dospělý muž, nové, opravené i před opravou. 

Smekám klobouk před tímto uměleckým řemeslem a jeho 
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innsbruckými představiteli par excellence. Grassmayerovské zvony můžeme slyšet po celém světě. Zachovaly se 

funkční exempláře z roku 1600. Na památku jsem si tam tehdy koupil malý zvoneček odlitý ze zbytků nejlepší, 

pravé a nefalšované zvonoviny. Letos, dá-li Pán Bůh, nám bude již posedmé od těch neobvyklých jarních dnů léta 

Páně 1997 hlásit příchod Jezulátka pod střechu našeho přibyslavského domu. 

 Stal se více než důstojným nástupcem prasklého zvonku z rolniček jednoho mého velmi vzdáleného předka 

z maminčiny strany, pocházel z Poříčí u Přibyslavi. Sedláka tělem i duší, dobrého, spravedlivého a laskavého 

člověka, Norberta Hintnause. Norbertův zvoneček tento úkol plnil znamenitě od roku 1972. 

 Základní tón nového zvonečku je dvoučárkované fis. Je náhoda, že Paganiniho La Campanella je napsána 

právě ve fis moll? Čím déle jsem na světě, tím více se přikláním k přesvědčení, že nic není náhoda. Jasný a svítivý 

hlas zvonečku z Innsbrucku nám přináší každé Vánoce radost a je to radost dvojnásobná: radost z tehdejší radosti, 

radost z příchodu Radosti. Je to radost s příběhem, je to příběh radosti. 

 

36. 

Hajtla 

 V době mého působení bylo ve Vídni několik krajanských spolků, které mezi sebou neměly dobré vztahy. 

Pokládám za úspěch, že se mi po dlouhých a náročných jednání podařilo je posadit k jednomu stolu a navzájem 

alespoň formálně usmířit. Teď mají jedno společné zastoupení při úřadu spolkového kancléře a mohou také 

dostávat nemalou finanční podporu, což do té doby pro nejednotnost nemohli. 

 Naši krajané pořádají mnoho nejrůznějších společenských a kulturních podniků, mezi nimiž vyniká tradiční 

ples české menšiny pořádaný každoročně ve velkém sále Parkhotelu Schönbrunn. V roce 1995 jsme se jej s rodinou 

zúčastnili. 

 Nezapomenutelná byla vystoupení českých umělců, která pořádal spolek Kulturkontakt českého výtvarníka, 

spisovatele, scénáristy a znamenitého člověka Jana Brabence. Bylo jich za ta léta mnoho. Nejraději jsem měl 

osobní setkání s umělci po představeních. To už je takový zvyk: umělec ze sebe vydává během představení mnoho 

energie a zvládá silný stres. Po představení se jde do hospody, kde z něho všechno spadne a chvíle uvolnění a 

pohody bývají pro všechny přítomné nezapomenutelné. 

 Jednou takto přijel do Vídně Jiří Suchý, legenda dobré české písničky i vtipných divadelních her, dnes již 

čítankový autor. Podle obyčeje sedíme po představení v restauraci a Jiří studuje německý jídelní lístek. Tiše si čte 

názvy jednotlivých tradičních jídel: Tafelspitz, Kaiserschmarrn, Speckknödel, Leberwurst … Pak zvedne hlavu: 

„Pánové, já vím, že hostiteli jste tady vy, ale já bych měl jedno přání: Mohl bych si sám objednat 

Leberknödelsuppe? To je totiž úžasné slovo: Leberknödelsuppe. Já to objednám proto, protože mě baví to slovo 

vyslovovat.“ 

 „Samozřejmě, s radostí.“ 

 Přijde úslužný číšník a pan Suchý obřadně a pečlivě, pomalu, pražskou němčinou říká: „Herr Ober, ich 

möchte gerne eine Leberknödelsuppe.“ 

 Číšník přijme objednávku a s úklonou odchází. A pan Suchý se znovu zahledí do jídelního lístku a dál 

vybírá, nyní hlavní jídlo – podle názvu. Jeho myšlení je hravé jako jeho laskavý humor i poezie. 

 Michael Coudenhove-Kalergi je výtvarník. Citlivé grafiky, zejména velmi jemné veduty středoevropských 

měst, jsou jeho doménou. S velkým potěšením jsem navštívil několik jeho výstav. Je také hrabě. Ale šlechtické 

tituly jsou v Rakousku od roku 1918 zakázány. I když ne tak docela. Vyskytují se pouze na úmrtních oznámeních. 

Nevím proč. Snad tam jsou povoleny. Možná, že nejsou povoleny ani tam, ale buď jak buď, provinění zesnulého 

už nelze potrestat. Michael svědomitě chodí na všechny kulturní podniky ve Vídni, zejména na ty, které pořádá 

Jan Brabenec, s nímž se přátelí. Do roku 1945, před vyhnáním, pobývali Kalergiové střídavě v Praze a na zámku 

v Březnici, který jejich rodině patřil. Michaelova sestra Barbara byla po léta korespondentkou a reportérkou 

rakouského rozhlasu a televize ORF v Praze. Umí velmi dobře česky. Kandidovala také na rakouskou prezidentku. 

 Michael mluví o něco méně dokonalou, ale zato neobyčejně roztomilou češtinou. Česky se naučil v kuchyni 

na březnickém zámku od kuchařek a služebných, které mu přály. Za války byl krajíc namazaný sádlem a škvarky 

pochoutkou i ve šlechtické rodině. Mluví česky rád. Nejen proto, že mu tento jazyk připomíná jeho šťastné mládí 

v Čechách, ale také protože ho těší, jak jeho čeština dobývá salony. 
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 Nikdo se neudrží smíchy, když Michael vypráví o návštěvě doktora: „Doktor mi řekl, že musím držet dietu. 

Řekl, že mám zamaštěný játra.“ 

 Skončilo jedno úspěšné vídeňské představení Miroslava Horníčka. Sedíme, jak velí tradice, u stolu 

v restauraci hned vedle divadla. Michael vzpomíná, jak chodil za války v Praze do německé školy. Když přišli 

nacisté, mnohé se změnilo. Dostali také nového učitele. Michael sedává v první lavici. Vstoupí nový učitel. Děti 

povstanou a zdraví, jak byli doposud zvyklé: „Gelobt sei Jesus Christus!“ (Pochválen buď Ježíš Kristus!) 

 Učitel v uniformě přiskočí, nešťastný Michael je v první lavici právě na ráně, učitel mu tedy vrazí facku a 

říká: „Ty neumíš zdravit? Říká se ´hajtla´! Srazit paty, zvednout pravici, so: hajtla!“ 

 To už se obrací k celé třídě, všichni musí zvedat pravou ruku a volat hajtla. Facka zapůsobila. To je 

výchovná metoda třetí říše. 

 Michael u našeho stolu, padesát let poté, vše předvádí názorně. Povstane, vytrčí pravici a zařve „hajtla“. 

Padáme smíchy pod stůl. I zdrženlivá a starostlivá „žena-cukřenka“, jak ji něžně nazývá pan Horníček, paní 

Horníčková. Pro velký úspěch Michael nacistický pozdrav opakuje. Znovu výbuch smíchu. Michael je veliké dítě a 

úspěch ho podněcuje. Při třetím hajtla celá hospoda ztichne. Ticho by se dalo krájet. Všichni pozorují náš stůl. 

Jen Michael je opojen svým hereckým uměním a úspěchem. Cítíme, že tady přestává legrace. Ještě na nás 

hostinský zavolá policii. 

 Naštěstí tu je náš hlavní host, pan Horníček, který se opět ujímá slova a dá nám neopakovatelnou příležitost 

vnímat jeho charisma z bezprostřední blízkosti.   

pokračování příště 

 
Římskokatolická farnost Bludov  

Vás zve na  

 

Varhaní koncert 

v neděli 4. 10. 2015 v 17:00  

v kostele sv. Jiří v Bludově 
 

na varhany hraje: 

MgA. Josef Kšica 

varhaník katedrály sv. Víta v Praze 
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