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V měsíci květnu se obracíme více k Panně 

Marii. Častěji a vroucněji se modlíme Loretánské 

litanie nebo růženec, prosíme v různých potřebách. 

Panna Maria nás ale v různých zjeveních 

20. století vybízí nejen k modlitbě, ale hlavně 

k obrácení. Letos prožíváme 100. výročí zjevení ve 

Fatimě a můžeme se ptát – ale ani nemusíme 

odpovídat – zda se lidstvo obrátilo k Bohu? 

Odpověď je zřejmá…. 

Obrácení lidstva musí začít od obracení sebe 

sama. Chceme-li žít pravou mariánskou zbožnost, 

musíme - tak jak ona - sloužit lidem a v lidech Bohu, 

a tak plnit Boží vůli. Boží vůlí je, abychom žili 

šťastně, proto Ježíš po svém vzkříšení dává lidem 

pokoj. Jak to, že tento pokoj ve světě není dokonalý?  

Jan XXIII. – papež pokoje- vybízel k modlitbě 

za mír. To považoval za prioritu. V době studené 

války možná tou modlitbou možná zachránil svět 

před dalšími válkami 20. století. Panna Maria 

ve Fatimě také vybízí k modlitbám za mír. A za 

obrácení hříšníků. Když se hříšníci obrátí, budou žít 

Božím pokojem, budou plnit Boží vůli. Svět pak 

nebude plný nenávisti a válek. Využijme příležitosti 

a poslechněme tuto výzvu. Modleme se za mír a za 

obrácení hříšníku víc než za své „malé“ potřeby: 

zdraví, úspěch, peníze, štěstí... Mějme srdce 

otevřené pro celé lidstvo – jako Panna Maria... 

P. Piotr Grzybek 
 

 

 

1. května  sv. Josefa, dělníka 

2. květen  památka sv. Atanáše, biskupa a učitele 

 církve 

3. květen  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

6. květen  památka sv. Jana Sarkandra, kněze a 

 mučedníka 

7. květen  4. neděle velikonoční 

8. květen  Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

12. květen  sv. Nerea a Achillea, mučedníků 

13. květen  Panny Marie Fatimské 

14. květen  5. neděle velikonoční 

16. květen  svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a 

 mučedníka 

18. květen  sv. Jana I., papeže a mučedníka 

20. květen  památka sv. Klementa Maria Hofbauera, 

 kněze 

21. květen  6. neděle velikonoční 

22. květen  sv. Rity z Cascie, řeholnice 

25. květen  slavnost Nanebevstoupení Páně 

26. květen  památka sv. Filipa Neriho, kněze 

27. květen  sv. Augustina z Canterbury, biskupa 

28. květen  7. neděle velikonoční 

30. květen  památka sv. Zdislavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Charitní pouť ke „Kostelíčku“ aneb Pohádkový les 

 

 Charita Šumperk ve spolupráci s Centrem pro rodinu Šumperk, z. s. srdečně zvou 

koledníky Tříkrálové sbírky a všechny lidi dobré vůle k tradiční pouti ke kostelíčku (kostel 

Božího těla), která se uskuteční v sobotu 27. května od 12:00 h. Připutovat můžete z různých 

stran (Šumperk, Ruda, Hrabenov) či dojet auty  nebo autobusem až k hrabenovské myslivně a 

odtud dojít pěšky (cca 2 km). U kostelíčka je pro děti nachystán opět Pohádkový les, letos 

inspirovaný pohádkou O Zlatovlásce. Během programu pro děti si ostatní poutníci budou 

moci opéci klobásky (pro koledníky zdarma) a občerstvit se. Program završíme v 15 h 

slavnou mší svatou.  

 Těšíme se na příjemné setkání.  
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PANNA MARIA 

 

Na naší polokouli pokračuje 

jaro svými četnými a barvitými 

květy; klima je vhodné na procházky 

a výlety. V liturgii spadá květen 

vždycky do velikonočního období, 

do doby, ve které zní „aleluja“ 

a Kristovo mystérium se vyjevuje 

ve světle zmrtvýchvstání 

a velikonoční víry. Je to i doba 

očekávání Ducha Svatého, který 

o Letnicích s mocí sestupuje na 

rodící se církev. S oběma těmito 

kontexty: přirozeným i liturgickým 

dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, 

„růže“, jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou 

a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama 

její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. V měsíci květnu také 

v našem děkanátu začínáme slavit výročí zjevení ve Fatimě. 

Fatima je článkem řetězce mariánských zásahů do dějin moderní doby. V roce 1830 se Panna Maria zjevila 

Kateřině Laboure z řádu svatého Vincenta v Paříži právě v čase pádu Burbonů. V roce 1858 se zjevuje Bernardetě 

v Lurdech současně s triumfem ateistického scientizmu a pozitivismu a ve Fatimě v roce 1917 těsně před vypuknutím 

bolševické revoluce. Pro nás věřící existuje souběžná historie, která doprovází oficiální dějiny. Jakoby matka Boží 

chtěla zasahovat v rozhodujících křižovatkách dějin, napomínat a posilovat. Můžeme se nyní zamyslet nad těmi 

tajemstvími, která Panna Maria odevzdala dětem ve Fatimě. 

Obecně se říká, že se ve Fatimě zjevila proto, aby vyzvala lidstvo k pokání a k modlitbě. Málokdo však 

věnoval pozornost tomu, proč Madona, jak ji nazval papež Jan Pavel II., ale i anděl, který jejímu zjevení předcházel, 

vyzývá k modlitbě. Od prvního zjevení se anděl s dětmi modlil, přesněji řečeno, vyzýval Lucii, Františka a Hyacintu, 

aby se modlili spolu s ním. Jak se modlili, o tom mluví samotná sestra Lucie: „Když si klekl na zem, sklonil hlavu tak, 

že se čelem dotýkal země a nám kázal, abychom třikrát spolu s ním opakovali: ‚Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, 

doufám v tebe a miluji tě. Prosím tě, odpusť všem, kteří v tebe nevěří, 

neklanějí se ti, nedoufají v tebe a nemilují tě.‘ Anděl se modlil tak, že se 

tváří dotýkal země, což vyjadřuje jeho hlubokou úctu k Bohu Stvořiteli a 

Pánu celého vesmíru.“ Podobně se modlil i Ježíš v Getsemanské zahradě 

před svým umučením. Kousek poodešel, padnul na tvář a modlil se.  

Panna Maria řekla dětem: „Modlete se, hodně se modlete a 

přinášejte oběti za hříšníky, protože hodně duší směřuje do zatracení, 

neboť není nikoho, kdo by se za ně modlil.“ A aby se tato slova hluboko 

vryla do jejich paměti, sama je naučila modlitbu, kterou dobře známe a 

kterou se modlíme po každém desátku růžence. Ale nebyla to jediná 

modlitba, kterou Panna Maria děti naučila. Při třetím zjevení totiž řekla: 

„Obětujte se za hříšníky, a když budete přinášet oběti, říkejte: Ježíši, pro 

tvou lásku za obrácení hříšníků a za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie.“ Fatimské děti při zjevení, kdy jim Panna Maria ukázala 

peklo, prožily okamžik hrůzy. Viděly pád ubohých hříšníků a tomuto 

okamžiku byly vystaveny proto, aby zachránily a ukázaly cestu 
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záchrany. Zde si můžeme vybavit větu z prvního Petrova listu: „Cílem vaší víry je spása duší.“ A vyznačenou cestou 

k tomuto cíli je úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Srdce v biblickém jazyku znamená zdroj lidské existence, 

sídlo citu, temperamentu, vůle, místo rozumu, v tomtéž srdci nachází člověk svou jednotu a vnitřní směr. Čisté srdce 

je podle blahoslavenství srdce, které pro svůj vztah k Bohu dosáhlo dokonalé vnitřní jednoty, a tedy vidí Boha.  

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie proto znamená směřovat k postoji srdce, ve kterém se fiat – staň 

se podle tvé vůle, stalo utvářejícím středem celé lidské existence. Když se díváme na fatimská zjevení a fatimská 

tajemství odevzdaná dětem, jsou první dvě výzvami k záchraně duší a modlitbami za obrácení Ruska, třetí je výzvou 

k pokání. Připomíná nám to začátek evangelia: „Obraťte se a věřte evangeliu, neboť se přiblížilo Boží království“. 

Chápat znamení času znamená chápat naléhavost pokání, obrácení a víry. To je správná odpověď na historickou 

chvíli, která je charakterizována velkými hrozbami a apokalyptickými obrazy.  

O budoucnosti není totiž natrvalo rozhodnuto. Obrazy, které děti viděly, netvoří film o budoucnosti, na kterém 

by se nic nemohlo změnit. Ve skutečnosti k celému vidění došlo snad proto, aby svoboda vystoupila do popředí a byla 

pozitivně využita. Smysl vidění není tedy ukázat film o nenapravitelném ustanovení budoucnosti, ale naopak uvést 

do pohybu síly pro změnu k dobrému. Neměl v tom snad svatý Otec poznat svůj osud, když si po atentátu 13. května 

1981 dal přinést text třetí části fatimského tajemství? Stál velmi blízko smrti a sám vysvětluje svou záchranu 

následujícími slovy: „Byla to mateřská ruka, která vedla dráhu kulky, a papež se ve smrtelném zápase zastavil 

na prahu smrti.“ Skutečnost, že mateřská ruka vychýlila smrtelnou kulku, znovu ukazuje, že neexistuje neměnný osud, 

že víra a modlitba jsou mocnosti, které můžou ovlivnit dějiny, že modlitba je silnější než zbraně a víra mocnější než 

rozdělení.  

Co tedy tři části fatimského zjevení znamenají a co nám 

říkají? Události, ke kterým se váže třetí tajemství, se zdají být už 

minulostí. Kdo očekával vzrušující apokalyptické zjevení 

o konci světa anebo změnu směru dějin, zůstal zklamaný. Fatima 

nenabízí uspokojení naší zvědavosti, protože křesťanská víra 

vůbec nechce a nemůže být návnadou pro naši zvědavost. To, co 

zůstalo, jsme viděli hned na počátku našich úvah o těchto 

tajemstvích. Je to výzva k modlitbě jako cestě ke spáse duší a ve 

stejném smyslu máme činit pokání a obrátit se. A vzpomeňme 

ještě klíčové slovo tajemství, které se právem stalo známým: 

„Moje Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí.“ Co to znamená? 

Srdce očištěné a otevřené Bohu je silnější než zbraně. Mariino 

fiat – slovo jejího srdce - změnilo dějiny světa, protože na tento 

svět přivedla Spasitele a díky tomuto ano se Bůh mohl stát 

člověkem v našem prostoru, v našem životě, a zůstat tam 

navěky. Vidíme a zakoušíme, že zlo má ve světě pořád velkou moc. Ale Bůh má pro nás stále větší smysl. Bůh nám 

dává tu největší naději, chce, abychom i my uvěřili.  

Od doby, kdy se Bůh sám stal člověkem a má lidské srdce, obrátil svobodu člověka k dobru a k Bohu. V něm 

nemá svoboda v konání zla poslední slovo a platí slova: „Máte soužení, ale doufejte, protože já jsem přemohl svět.“ 

Fatimské poselství nás povzbuzuje, abychom tomuto poselství důvěřovali.  

sestavil P. Vilém Pavlíček  

 

Velké díky patří Františku Klíčovi a Václavu Novákovi za vedení a průvodní slovo 

při velkopátečních obřadech v rapotínském kostele. Prožili jsme společně bolestné utrpení 

Pána Ježíše a připomínku Jeho umučení velmi intenzivně a tak, jak jsme to ještě nikdy 

nezažili.  

Děkujeme.  

L + P Damborští, P. Petková a B. Bartošová 
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DVOUDENNÍ PO-MISIJNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

31. 3. – 1. 4. 2017 
 

Rok po duchovní obnově 

připravil FATYM pro farnosti o. Milana 

víkendovou po-misijní duchovní obnovu. 

V pátek navštívil o. Jan Richter, 

přezdívaný Nik, s otcem M. Palkovičem 

nemocné a odpoledne sloužil v Loučné, 

Sobotíně a Velkých Losinách mši sv. 

s promluvou. 

Po celonoční adoraci byla 

v sobotu příležitost ke svátosti smíření či 

k duchovnímu rozhovoru a v 10:30 hod. 

následovala v kapli sobotínské fary 

katecheze pro děti. Dětí nebylo mnoho, 

ale domácké prostředí kaple a příběhy 

ze života, které měl pro ně o. Nik připravené, jim spolu s písničkami jistě zůstanou dlouho v paměti. 

V sobotu přijel o. Marek Dunda a sloužil odpoledne ve všech farnostech mši sv. Jeho promluva mě velmi 

oslovila. Upozornil nás, že lpění na čemkoliv bere člověku svobodu a my nejsme schopni udělat krok správným 

směrem. Dále pokračoval: „Co nám zbylo z misií? …možná přednáška, … možná předsevzetí, …uvědomění si, 

že misie jsou Boží nabídka, abychom šli správným směrem.“  

Jsme o rok blíž k setkání s Bohem. Jsme víc připraveni? Misie připomínají, že zde nejsme natrvalo. Jak to 

využijeme, tak bude vypadat naše věčnost. Misie připomněly, že existuje i peklo. Tuto skutečnost je nutno vnímat i 

pro člověka, který se po čase odvrátí od správné cesty. 

Peklo znamená: příliš pozdě na dořešení čehokoliv 

       na přiblížení se víc Pánu 

                            na usmíření 

                            na odhození všeho, co nás zatěžkává, co nechceme přiznat. 

Zbytek života může vše zachránit, nebo zhatit. Misie znamenají myslet i na ty kolem sebe, které máme rádi, 

a mělo by nám záležet na tom, 

abychom vydali pravdivé, 

věrohodné svědectví a modlili se za 

ně, zakončil promluvu o. Marek. 

Při pobožnosti u misijního 

kříže nás vybídl k obnově misijního 

předsevzetí, tzn. k modlitbě za 

určitého člověka, abychom mu 

vyprosili obrácení. 

Jen škoda, že se nás 

zúčastnila pouhá hrstka. 

Dana Ponížilová 

 

 

 

 

cesta k misijnímu kříži ve Velkých Losinách 

pobožnost u misijního kříže v Loučné 
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POSTNÍ SNAŽENÍ 

 
K prohloubení postního snažení a následného prožití větší radosti o Vzkříšení jsme měli v kostelích v Loučné, 

Velkých Losinách i v Sobotíně znázorněnou Golgotu. Každý jsme si mohli vzít lístečky s úkoly, abychom je po jejich 

splnění připevnili na Golgotu a pomyslně 

ulehčili P. Ježíši křížovou cestu. Lístečky 

byly barevně rozděleny podle náročnosti na 

tzv. jednorázové – např. pomodli se 

křížovou cestu, týdenní - každý den v týdnu 

se pomodli křížovou cestu nebo na celou 

postní dobu – každý den v postu se pomodli 

křížovou cestu. Úkolů bylo více, např. 

zúčastni se adorace, ve všední den mše sv., 

odřekni si kávu, sladkosti, alkohol………  

Lístečky měly i děti a zejména ty 

menší se rády připojily. 

 Dana Ponížilová 
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO KOSTELNÍKY A AKOLYTY 2017 
 

Ve dnech 24. 3. - 26. 3  2017 se konala na Velehradě Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty. Duchovní 

obnovu tentokrát vedl P. Jan Gacík, SDB, farář v Havířově. Duchovní obnova byla zahájena mší svatou v kapli 

na Stojanově, kde se také konaly všechny přednášky. 

V úvodním slovu P. Gacík připomněl loňský Rok milosrdenství, který vyhlásil Sv. Otec František, a také 

letošní sté jubileum Zjevení Panny Marie dětem ve Fatimě. 

Duchovní obnova pokračovala podrobným rozborem starozákonní knihy Jonáš 1 - 4. Tato kniha se už na první 

pohled liší od ostatních dvanácti proroků, mezi něž patří. Kniha Jonáš tlumočí Boží slovo dramatickým, dnešní 

podoba biblického textu pochází z 5. století před Kristem.  

Jonáš byl poslán do Ninive, kam jej posílá 

Hospodin a kde se dějí věci zlé v Hospodinových očích. 

Jonáš však Hospodina neposlechne a prchá na lodi 

do Taršíše. Na moři se rozpoutá velká bouře a lodi hrozí 

ztroskotání. Námořníci zjišťují, že bouře vznikla kvůli 

Jonášovi, který prchá od Hospodina. Nechá se proto hodit 

do moře a tím se bouře uklidní. Hospodin však Jonáše 

zachraňuje od jisté smrti. Ve velké rybě, která jej pohltila, 

stráví tři dny a tři noci a ve strachu se modlí k Hospodinu. 

Po třech dnech Jonáše ryba vyvrhne a on poslouchá 

Hospodina, jde do Ninive a tam káže a varuje Ninivany 

před zkázou. Ninivané uvěří Hospodinu a velmi se postí. 

Když to Bůh uvidí, upustí od zkázy, kterou ohlásil. Ninive 

je zachráněno. Jonáš velmi lituje, že před Hospodinem uprchl do Taršíše a prosí jej, aby si vzal jeho život, chce umřít. 

Bůh ho však překvapuje svým milosrdenstvím a Jonáš se obrací. Autor knihy Jonáš poukazuje na to, že Bůh má zájem 

o celý svět a ukazuje na poslání Božího lidu uprostřed světa, chce zachránit každého.  

P. Gacík nás upozornil, že Bible není kniha vědecká, ale náboženská, vedená Duchem svatým. Zajímavý je 

také výrok sv. Ambrože, který prohlásil, že Bůh stvořil člověka proto, aby měl komu odpouštět. 

V rámci duchovní obnovy byla každý den sloužena mše svatá, ráno jsme se modlili Denní modlitbu církve, 

proběhla křížová cesta, byla možnost vykonat 

svátost smíření, adoraci a ve volnu jsme navštívili 

velehradskou baziliku a rozjímali jsme u dvou 

velikánů odpočívajících v bazilice: 

u olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila 

Stojana a u kardinála Tomáše Špidlíka. 

Za zhlédnutí také stála výstavu akademického 

sochaře Otmara Olivy. Letošní Duchovní obnovy 

na Velehradě se zúčastnili ze šumperské farnosti 

František Kašík, Josef Valenta a Vladimír Němec. 

Prvního termínu se zúčastnilo 90 kostelníků a 

akolytů a opravdu stojí za to jednou za rok tuto 

akci absolvovat. Pro všechny zúčastněné je to 

vždy velký zážitek a děkujeme touto cestou panu 

děkanu P. Sulowskému, že tuto duchovní obnovu 

již několik roků podporuje. 

František Kašík  
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 VOJÁCI, KTEŘÍ HLÍDALI JEŽÍŠŮV HROB 
 

V městě Šumbarku, 

v devátém roce panování Václava Vrtošivého 

 

Umím si představit, jak jste se podivovali svému úkolu, jímž vás Pilát pověřil. Už jste v císařově jménu dělali 

leccos; bojovali, zabíjeli, udržovali pořádek, rozháněli dav, střežili významná místa a osoby. Ještě nikdy jste však 

nedrželi stráž u hrobu popraveného buřiče. K čemu to má být? Ještě kdyby v tom hrobě bylo něco cenného, ale proč 

hlídat polámanou mrtvolu? Leč voják se nesmí ptát – alespoň ne nahlas -, a tak jste se odebrali na svou podivnou 

hlídku. Nevíme, kolik vás bylo, neznáme vaše jména a životní příběhy. Můžeme o nich jen spekulovat…   

Představuji si, jak rozkládáte pláště na tvrdou zem před skalní hrobkou a marně se snažíte najít nějakou 

pohodlnou pozici, v níž byste přečkali nadcházející noc. Dole ve městě se bujaře oslavuje jakýsi židovský svátek a vy 

tu trčíte mezi hroby a k zábavě nemáte nic než omlácené hrací kostky. Nejste pověrčiví ani bázliví, ale toto zvláštní 

místo vás přece jen trochu znepokojuje. Od svých druhů jste slyšeli, co se dělo na Golgotě po tom spěšném 

ukřižování. Jak se nebe zatáhlo a přihnal se vítr, jak se třásla země, až pukaly hroby a vydávaly svůj zpráchnivělý 

obsah…  

Smějete se tomu, ale pro jistotu si položíte meč tak, abyste ho měli pěkně po ruce. Krátíte si dlouhou chvíli 

obvyklým způsobem. Vyprávíte si přisprostlé vtipy a nejnovější drby, dokud vás nepřemůže únava a postupně 

neumlknete. Zachumláte se do svých plášťů, abyste čelili nočnímu chladu, a upadnete do neklidné dřímoty. Všude 

kolem je ticho – jako na pohřebišti.  

Co se stalo pak, nevím. Při vší své fantazii nenacházím odpověď. Myslím si, že ji neznáte ani vy sami – jediní 

očití svědkové Ježíšova zmrtvýchvstání. Tato chvíle zůstane obestřena tajemstvím, protože není v lidských 

možnostech popsat či pochopit, co se zde odehrálo. Jedno je jisté: bylo to něco, co vás přimělo k útěku od prázdného 

hrobu, bez ohledu na všechny možné důsledky zběhnutí ze služby. Možná si opravdu nic nepamatujete, protože vaše 

myšlenky pohltila stejná energie, která odvalila těžký náhrobní kámen. Možná jste své vzpomínky sami vytěsnili 

z paměti, abyste se tak vyrovnali s traumatizujícím zážitkem.  

Když vás o něco později vyhledali farizeové, vděčně jste přijali jak jejich peníze a příslib přímluvy u Piláta, 

tak jejich racionální vysvětlení. Rádi jste se nechali přesvědčit, že Ježíšovi učedníci využili vašeho spánku a odnesli 

mrtvé tělo. Raději jste čelili posměškům svých druhů než důsledkům tajemství, jež vás obestřelo.  

Nevím, jaký byl váš další osud. Možná jste na vše zapomněli a dále se věnovali svému krvavému řemeslu. 

Možná jste byli z další služby propuštěni jako nespolehliví či nezpůsobilí. Možná jste – za získané peníze – začali 

nový život někde jinde. 

Možná jste se upili k smrti.  

Jsem přesvědčen, že 

jste prošli nevratnou změnou. 

Váš život nemohl zůstat 

stejný jako před onou 

osudnou nocí. Změnila ho 

stejně jako životy nás všech. 

Bez ohledu na všechny 

pokusy o vysvětlení, vědomě 

šířené lži, zavírání očí i úst 

zde přes celé věky zůstává 

tato neuchopitelná skutečnost. 

Nemůžeme před ní utéct. A je 

to tak dobře… 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – 

každou středu - 9.30 – 11. 30 na farním středisku 

(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). 

 Program pro děti během kázání v bočním vchodu – Během kázání při nedělní deváté mši svaté je pro děti 

připraven krátký program  vycházející z textů aktuálních čtení či evangelia. Děti zveme po evangeliu do bočního 

vchodu. Pokud vydrží, tak mohou přijít samy, jinak mohou přijít s rodiči. Program pro děti připravují samotní 

rodiče, kteří se budou v této aktivitě střídat. Bližší informace pro ty rodiče, kteří se chtějí rovněž zapojit do 

programu, se dozvíte rovněž v bočním vchodu. 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek pro maminky na RD – vždy jednou za 14 dní (každý sudý čtvrtek) u Ivy Sovadinové, jinak 

u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo - 775978764. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – středa od 16.30 do 17.30 s lektorkou Ing. Marií Vychopeňovou 

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30 Kč); Pozor, 

změna! Každé úterý až od 9.30. 

 Čítárna pro veřejnost – Pozor, změna! „Koloběh knih“ – knihy můžete přinést, vyměnit za jiné či si je odnést 

domů, popř. se do nich začíst na místě po předběžné domluvě.  Tel. kontakt – 731 402 395. 

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

 

NA CO VÁS CHCEME POZVAT, ANEB INFORMUJEME O PRÁZDNINOVÉ NABÍDCE 

 Příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let „Z pohádky do pohádky“ 7. 7. a 10. 7. – 13. 7. - 9.00 – 14. 30   

 příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let „Ostrov pokladů“ 28. 8. – 1. 9. 9.00 – 15.30 

 Prázdninové divadelánky - 24. – 28. 7. 2017 (pouze dopolední či odpolední bloky)   

 

Podrobné informace získáte na stránkách Centra pro rodinu Šumperk, z. s. – www.sumperk.dcpr.cz, přihlásit se 

můžete na mailové adrese cprsumperk@ado.cz 
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BIŘMOVANCI Z FARNOSTÍ NOVÝ MALÍN A BLUDOV 

 
Svátost biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán 

seslal v den letnic na apoštoly. Jak se na tuto velkou událost připravovali ti, kteří dar Ducha Svatého přijali, jsme se 

zeptali některých z nich.  Odpovídali na tyto otázky: 

• Krátké představení  

• Jaký byl motiv k tomu, že jste se rozhodli pro přípravu na biřmování. Jak dlouho příprava trvala a kde se 

konala? Co z přípravy Vás zaujalo? 

• Jaké jste si vybrali biřmovací jméno a proč? Jaké máte biřmovací motto a čím Vás oslovilo? Jaký motiv Vás 

vedl k výběru kmotra? 

 

Anna Schubertová, Nový Malín 

Jmenuji se Anna Schubertová, je mi 18 let, jsem žákyní 

šumperského gymnázia a mojí farností je Nový Malín. Pro 

přípravu na biřmování jsem se rozhodla v době vzniku přípravné 

skupiny u nás v Malíně na podzim roku 2016. Během setkávání 

jsem si uvědomila, jak zajímavé a užitečné je číst si Bibli, 

studovat katechismus a dozvídat se takto více o Bohu a víře. Jako 

biřmovací patronku jsem si zvolila sv. Alžbětu Durynskou, která 

mě zaujala svou nehasnoucí láskou pro rodinu a péčí o chudé a 

nemocné, kterým ze svého knížecího bohatství rozdávala, 

co mohla. Jako motto jsme si vybrala 37. verš 26. kapitoly 

Lukášova evangelia: „Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a 

nebudete zavrženi, odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ Přála 

bych si nikdy nezapomínat, že právo soudit lidi přísluší výhradně 

Bohu. Jako kmotru jsem si vybrala svoji tetu, se kterou si v mnoha 

věcech rozumíme a můžeme se spolu bavit o Bohu, víře a 

životním povolání, ale i o úplně obyčejných věcech. 
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Tomáš Dominik, Nový Malín 

Jmenuji se Tomáš Dominik, je mi 21 let a bydlím v Novém Malíně. Studuji Počítačové 

sítě a komunikace na Masarykově univerzitě v Brně. Biřmování beru jako příležitost 

duchovně dospět a svobodně potvrdit, že chci být (a jsem) křesťan. Příprava trvala docela 

dlouho, ale bylo zajímavé se například pořádně zamyslet nad Písmem. Jako biřmovacího 

patrona jsem si zvolil Jana Pavla II. Zaujal mě jeho silný charakter a k jeho výběru mě asi 

i ovlivnil i pobyt v Krakově. Za kmotru mi jde má starší sestra. Těžko bych ve svém 

okolí našel důvěryhodnější osobu. Motto ještě nemám rozhodnuto, nicméně líbilo se mi 

třeba „Tak ať svítí Vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu 

Vašemu Otci v nebesích.“ (příspěvek byl napsán před biřmováním) 

 

Michal Pospíšil, student 3. ročníku konzervatoře, Nový Malín 

Motivací k biřmování mi byla touha po dalším duchovním růstu, posílení vztahu 

s Bohem, po větší spolupráci s Duchem Svatým a rozšíření znalostí katechismu, 

životopisů svatých aj. Moje příprava trvala asi rok a půl a konala se v kostele 

v Novém Malíně. Zaujaly mě názory otce Sekaniny, časté adorace a rozhovory 

s ostatními účastníky přípravy, hlavně společné rozebírání Písma. Jako patrona jsem 

si vybral Jana Maria Vianeye, neboť mě oslovilo čtení jeho kázání a působivý 

životopis, především schopnost rozdávat se druhým a vytvářet nová společenství. Mé 

biřmovací motto je z Matoušova evangelia (MT, 5, 16) – „Tak ať svítí vaše světlo 

před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ Je 

pro mě inspirací a motivací k větší odvaze sdílet svou víru. Svého kmotra jsem 

vybral proto, neboť mi pomohl v mém duchovním růstu, a to kladením nejrůznějších 

hlubokých otázek týkajících se mého života.   

Jan Vrana, Nový Malín 

Jmenuji se Jan Vrana, je mi 17 let, jsem svobodný, studuji 6. rokem osmileté gymnázium 

v Šumperku a jsem z farnosti Nový Malín. O biřmování mi pověděli rodiče (předtím jsem 

moc nevěděl, o co se jedná). Tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Příprava trvala 

přibližně rok a půl a konala se v kostele v Novém Malíně. Z přípravy mě zaujalo čtení 

evangelia a poté jeho rozbor. Za biřmovacího patrona jsem si vybral sv. Bernarda 

z Clairvaux. Jednak je patronem včelařů, navíc byl pokorný a urovnával spory. Motto mám 

ze Starého zákona z 5. knihy Mojžíšovy (Dt 11,1): „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, 

budeš ho dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny.“ 

Oslovilo mě tím, že vždy, když si nebudu vědět rady ohledně třeba nějakého problému, tak 

se mám vždycky pro radu uchýlit k Písmu.  A jaký motiv jsem měl k výběru kmotra?  No 

hlavně, aby byl blízko, kdybych potřeboval s něčím poradit, a aby to byl někdo, koho znám. 

Eva Sitová, Bludov 

Jmenuji se Eva Sitová, je mi 27 let a pocházím z Nového Malína. Posledního půl roku jsem pracovala jako 

vychovatelka v jeslích. Byla jsem pokřtěná před dvěma lety a chci pokračovat na své cestě víry. Proto jsem se 

rozhodla pro přijetí další svátosti. Svoji přípravu jsem absolvovala na dálku, protože jsem celý rok žila v Irsku. Takhle 

daleko od domova a sama, to člověk pozná, jak moc je důležité mít víru v Pána Ježíše. Během přípravy jsem 

pochopila, že Bůh je náš opravdový přítel, který je s námi, ať jdeme kamkoliv. Myslím, že mladí lidé by takhle měli 

na Boha pohlížet. Jako svého patrona jsem si vybrala sv. Kateřinu Sienskou. Tato světice mě zaujala tím, jakým 

způsobem mluvila o Bohu. Moje motto je: „Nepochybuj a věř!“ Je to z úryvku Nového zákona, ve kterém se Pán Ježíš 

obrací k Tomášovi. Každý máme tendenci občas pochybovat. Pokaždé, když taková situace nastane, mě tento citát 

z Písma posílí. Svoji kmotru Terku jsem si vybrala proto, že to byla ona, kdo mě poprvé vzal do kostela na mši a 

vlastně mi představil celou křesťanskou víru.  
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Dašenka Froleková, 76 let, důchodkyně Bludov, vdova 

Už několik roků jsem o svátosti biřmování přemýšlela a vyčítala si svoji 

nerozhodnost. Před časem jsem prožívala těžké chvíle, smrt syna, a to rozhodlo. 

Přípravou stejně smýšlejících se upevňuje víra v Boha. Věřím, že se k němu ještě 

více přiblížím a bude mi i větší oporou. Vím, že jsem se správně rozhodla. Rozálie 

bude moje biřmovací jméno. Svatá Rozálie je patronkou Bludova. K ní se Bludovští 

modlili za ukončení moru. Kmotrou mi bude moje dcera. Je dobrá křesťanka. Vím, 

že jí moje nerozhodnost trápila. Snad jí udělám radost.  

 

Marie Matysová, vdaná, důchodkyně, Bludov 

Rodiče byli též biřmováni. Za bývalého režimu to bylo složitější, tak jsem se o tom uvažovala až nyní. Při čtení Bible 

na faře a jejím rozebírání jsem se rozhodla úplně. Vybrala jsem si biřmovací jméno po patronce sv. Zdislavě 

z Lemberka, protože jsem o ní četla, jak pomáhala chudým a nemocným a byla silně věřící. Za kmotru mi jde 

kamarádka a mé motto zní: „Hospodin je blízko všem, kteří volají k Němu, všem, kdo volají opravdově.“ 

 

Eliška Doleželová, 30 let, 

vdaná, na mateřské, 

farnost Bludov 

Chci přijmout dary Ducha 

svatého. Během přípravy se 

mi líbilo hlubší poznání 

Boha. Za patronku jsem si 

vybrala svatou Lucii, 

protože je patronkou 

světlušek a těch, kdo šíří 

světlo pravdy. Motto: „Boží 

láska je vylita do našich 

srdcí skrze Ducha svatého, 

který nám byl dán.“ Motto 

mluví za vše . 

 

Jakub Peňáz – Nový Malín 

Jmenuji se Jakub Peňáz, je mi 18 let a studuji na gymnáziu. Již druhým rokem se ve 

farnosti Nový Malín připravuji se skupinkou dalších mladých lidí na přijetí svátosti 

křesťanské dospělosti.  Pro svátost biřmování jsem se rozhodl proto, že jsem se chtěl 

posunout dál ve víře a křesťanském životě. Předtím nebyl můj vztah s Bohem podle 

mých dnešních představ. Během přípravy mě mimo jiné zaujala příprava s otcem 

Kodetem. Jako biřmovacího patrona jsem si zvolil svatého Kryštofa, neboť nosil 

Krista, a já se mu v tom chci připodobnit tím, že ponesu Krista ve svém srdci. Nad 

biřmovacím heslem jsem dlouho přemýšlel, ale nakonec mě nejvíce oslovil verš 

z Janova evangelia: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem.“ Protože si 

myslím, že i když na první pohled vypadám jako vzorný křesťan, rozhodně se za něj 

nemůžu považovat, jelikož je ještě hodně věcí, na kterých musím pracovat. Výběr 

kmotra byl naštěstí pro mě jednoduchý. Ideálním adeptem byla moje starší sestra, 

poněvadž v mém okolí není tolik lidí, na které bych se mohl obrátit s problémy 

duchovního života. 
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Veronika Směšná, Bludov 

Jmenuji se Veronika Směšná, je mi 34 let, s manželem a dvěma syny bydlíme 

v Bludově. Nyní jsem na rodičovské dovolené. Už v minulosti jsem nad svátostí 

biřmování přemýšlela, a když mě P. Otto Sekanina oslovil s touto nabídkou, 

rozhodla jsem se aktivně účastnit příprav. Ty probíhaly na bludovské faře dvakrát 

do měsíce asi od poloviny minulého roku. Během příprav mne zaujalo samotné 

Písmo svaté, svým rozsahem a hloubkou se poslední měsíce stále více stává 

každodenní součástí mého života. Zároveň jsem vděčna za rodinnou atmosféru, 

která všechna naše farní setkání provázela. Za to patří velký dík našemu panu faráři. 

Mé biřmovací jméno je Anežka – podle světice sv. Anežky České. A proč právě 

Anežka? Oslovilo mne vysílání na rádiu Proglas, ve kterém jsem se o této světici 

žijící ve 13. století dozvěděla spoustu zajímavostí. Zvláště mne zaujalo, jak se i my v dnešní době můžeme nechat 

inspirovat jejím životem a nakolik promlouvá svými skutky k dnešnímu člověku. „Buďte bdělí, zůstávejte pevní 

ve víře, buďte zmužilí, buďte silní. Ať se u vás vše děje v lásce.“ Tak zní motto, které jsem si vybrala. Pro mne osobně 

symbolizuje touhu i přes všechny životní překážky kráčet směrem k Pánu Ježíši. Má kmotra se jmenuje Ivanka 

Dokoupilová. V minulosti mi pomohla a stále velmi pomáhá – ať už hlouběji poznávat Pána Ježíše na akcích v rámci 

děkanátu, tak následnou diskusí nad otázkami víry. Toto téma nás velmi spojuje a já jsem jí vděčna za to, že mi ji Pán 

poslal do cesty. Děkuji Ti, Ivanko . 

 

Štěpán Valenta, Nový Malín 

Jmenuji se Štěpán Valenta, je mi sedmnáct let a jsem z farnosti Nový Malín. Chodím 

na střední průmyslovou školu, obor strojírenství v Šumperku. Ještě předtím, než nám 

vůbec nějaká příprava na biřmování začala, jezdil jsem na animátorský kurz 

do Rajnochovic. Tento kurz mě trochu popostrčil a chtěl jsem se více dozvědět o víře. 

Proto, když jsem se dozvěděl, že u nás začne příprava na biřmování, řekl jsem si, 

že tohle by mohlo být ono, co by mě posunulo dál. Celá příprava trvala přibližně dva 

roky a byla vždy v zákristii (v našem kostele). Na přípravách se mi líbilo s jakou 

vervou a nadšením nám otec Otto Sekanina všechno vyprávěl a diskutoval s námi a 

také se mi líbilo to společenství, ve kterém jsme se scházeli. Jako biřmovacího patrona 

jsem si vybral Jana Bosca. Vybral jsem si jej proto, že se (podobně jako on) rád starám 

o malé děti. V Novém Malíně vedu společně s Aničkou Schubertovou společenství. Jako motto jsem si vybral verš 

z Lukáše 18, 16: „Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: ,Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří 

království Boží.‘“ A to je pravda, děti jsou 

čisté a i my bychom měli mít jako ony upřímné 

a čisté duše, jim patří království nebeské. Jako 

kmotru jsem si vybral Lenku Valentovou, 

znám ji již od malička. Vedla v naší farnosti 

společenství pro malé děti, dělala tábory a další 

různé akce pro farnost, hodně mě tím 

inspirovala a já si řekl, že bych jí mohl pomoct. 

Poté co se jí narodilo vlastní miminko, jsme 

Anička a já převzali toto společenství. Lenka 

mi v tomto i v jiných věcech byla velkou 

oporou, proto jsem si ji vybral a požádal ji, 

jestli mi nepůjde za kmotra, a ona souhlasila. 

Lenka Špatná  
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HYACINTA MARTO 

* 11. března 1910, Fatima 

 † 20. února 1920 Lisabon, Portugalsko 

 

Blahoslavená Hyacinta (Jacinta) Marto je nejmladší ze tří pasáčků, 

kterým se v portugalské Fátimě každého třináctého dne v šesti po sobě jdoucích 

měsících v roce 1917 zjevovala Panna Maria. Podle dětí zjevení samo sebe 

označovalo jako „Královna růžence“ či „Paní růžence“. Maria je upozorňovala 

na potřebu pokání a zasvěcení lidstva, aby mohlo dojít k Bohu. Hyacinta je velká 

svou opravdovostí, nevinností a bezvýhradnou láskou, se kterou přinášela oběti 

za hříšníky, pro lásku k Pánu Ježíši a k Panně Marii. Těmto dětem ukázala Maria 

i peklo, aby zřetelně viděly význam záchranné nabídky, a svěřila jim tajemství, 

která se naplnila. Hyacinta byla radostné dítě, na svůj věk neobvykle vyzrálá. 

Zemřela ve věku necelých desíti let. Je patronkou nemocných a vězněných. Dne 

13. května 2017 bude papežem Františkem svatořečena spolu se svým bratrem. 

 

Hyacinta se narodila 11. března 1910 ve Fatimě. Otec se jmenoval Manuel Pedro Marto a matka Olympia. 

Z devíti sourozenců se dvěma nejmladším dostalo milosti nebeských zjevení. V r. 1915 se Hyacintě, jejímu bratru 

Františkovi (tehdy sedmiletému) a jejich sestřenici Lucii (*1907) zjevil anděl. S hlavou skloněnou k zemi je naučil 

následující modlitbě: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, 

kdo v Tebe nevěří, kteří se Ti neklanějí, kteří v Tebe nedoufají a nemilují Tě." V létě 1916 je anděl znovu vyzval, aby 

se hodně modlily, protože Ježíšovo a Mariino Srdce má s nimi velké plány milosrdenství. Vyzval je, aby přinášely i 

oběti jako pokání za hříchy, které Boha urážejí, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především měly pokorně přijímat 

utrpení na ně sesílané.  

S velkou láskou v srdci se děti učily nejrůznějšímu odříkání. Např.: zřekly se svačiny, oddálily napití, když se 

popálily kopřivami, s radostí říkaly: „Z lásky k Pánu Ježíši a za obrácení hříšníků." Podobně když objevily, že provaz 

uvázaný kolem těla může působit nepříjemně, začaly ho proto později nosit. Hyacinta brala modlitby a skutky pokání 

za obrácení hříšníků tak vážně, že si nenechala ujít žádnou příležitost.   

Od 13. května 1917 následovalo šest mariánských zjevení v údolí Cova da Iria, kam děti vodily na pastvu 

ovce. Lucie s Pannou Marií mluvila, Hyacinta pouze přihlížela a naslouchala, František Paní viděl, ale slova neslyšel. 

Hyacinta první zjevení krásné paní doma prozradila, ale nesetkala se s pochopením. Maminka dokonce chtěla, aby šla 

říct každému, kdo jí uvěřil, že lhala, a aby poprosila za odpuštění. Až později se vše změnilo.  

Panna Maria svěřila dětem tři tajemství, známá jako tři fatimská tajemství. Děti viděly peklo a dozvěděly se, 

jak zachránit duše před peklem; byla jim svěřena tajemství, která obsahovala předpověď 2. světové války, obrácení 

Ruska i útoky na našeho papeže a církev. Maria děti naléhavě žádala, aby činily pokání a oběti za spásu hříšníků; 

zvláště vyzdvihovala každodenní modlitbu růžence. Opakovaně zdůrazňovala, že růženec je klíčem k osobnímu pokoji 

i světovému míru. Zároveň také Panna Maria vyzvala děti, aby při modlitbě růžence přidávaly vždy na konci každého 

desátku: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, 

které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ 

V následujících měsících proudily do Fatimy tisíce lidí, přitahovány zprávami o zjeveních a zázracích. 

Okresní hejtman Arturo Santos, který se obával negativního politického vlivu událostí, dal děti uvěznit a vyslýchal je 

především ohledně údajných tajemství, ovšem neúspěšně. Zašel dokonce až tak daleko, že dal připravit kotel vroucího 

oleje, vzal vždy jedno dítě a pod hrozbou, že ho uvaří v oleji, nutil zbývající děti k vyzrazení tajemství.  

Děti ale svěřená tajemství nebyly ochotny prozradit. I takové utrpení byly ochotny přinést za obrácení 

hříšníků, za které už dříve s láskou přinášely oběti. Hyacinta se často obětovala za sv. Otce, ke kterému chovala 

v srdci velikou úctu. Prožila také jeho vidění.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_%28matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99%C3%AD%C5%A1n%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_%28Portugalsko%29
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Šesté a poslední zjevení dne 13. října 1917 se stalo „mediální“ záležitostí pro sedmdesát tisíc poutníků. Tehdy 

se Paní představila jako Královna posvátného růžence. Shromáždění lidé byli svědky zvláštního úkazu na obloze – 

sluneční kotouč perlového zabarvení vířivě kroužil a vysílal na všechny strany světelné záblesky v rozličných barvách, 

přibližoval se k zemi a zase se vzdaloval.  

Kult Matky Boží Fatimské se rychle šířil. Ale až v roce 1930 místní biskup uznal pravost zjevení a papež Pius 

XII. zasvětil celý svět Matce Boží. Po roce 1947 byly kopie Mariiny sochy rozeslány do různých evropských zemí a 

také do Indie, kde se jí dostalo zvláštní úcty. Při příležitosti 50. výročí fatimských zjevení v roce 1967 navštívil 

Fatimu papež Pavel VI., za deset let kardinál Luciani - pozdější papež Jan Pavel I. Jan Pavel II. putoval do Fatimy 

několikrát, byl totiž přesvědčen, že to byla právě Panna Maria Fatimská, která mu zachránila život při atentátu 

13. května 1981 v Římě. 

V říjnu 1918 Hyacinta vážně onemocněla španělskou chřipkou, průběh nemoci ještě zhoršil zánět pohrudnice. 

Než šla do nemocnice, navštívila ji opět Panna Maria a zeptala se jí, zda chce obrátit ještě víc hříšníků. Po souhlasné 

odpovědi se Hyacinta dozvěděla, že bude v nemocnici velmi trpět a utrpení má snášet za obrácení lidí k Bohu, 

na odčinění hříchů proti Neposkvrněnému Srdci P. Marie a za sv. Otce. Panna Maria ji také předpověděla bolestný 

pobyt v osamění (bez rodičů) v nemocnici v Lisabonu a následnou smrt. Hyacinta však prohlásila, že nemá strach, 

protože ví, kdo pro ni nakonec přijde a odvede ji do nebe. Své sestřenici Lucii při posledním setkání řekla: „Modli se 

za mne, už Tě nikdy (zde) neuvidím, ani nikoho z rodiny a umřu úplně sama.“ Tak se také stalo. Zemřela v necelých 

desíti letech; mezi její poslední slova patřila: „Můj Ježíši, miluji Tě a z lásky k Tobě chci hodně trpět. Ježíši, teď 

můžeš obrátit mnoho hříšníků, protože tato oběť je moc veliká."   

 

 

FRANTIŠEK MARTO 

* 11. června 1908, Fatima 

 † 4. dubna 1919, Fatima, Portugalsko) 

 
František (Francisco) Marto je starší bratr Hyacinty. Své sestře se 

podobal jen rysy ve tváři a úsilím o ctnost kvůli Ježíši a Marii. Nebyl 

temperamentní jako Hyacinta, naopak měl mírnou a povolnou povahu. Miloval 

přírodu, zejména slunce, které jako pasáček nazýval lampou našeho Pána a rád 

obdivoval jeho východ i západ. S nadšením pozoroval odrazy slunečních 

paprsků v oknech i v kapkách vody na stromech a keřích. Když byl s Hyacintou 

a Lucií na kopcích, jeho zábavou bývalo sednout si na nejvyšší skálu a zpívat 

anebo hrát na píšťalu.  

V roce 1915, tedy ve svých sedmi letech, měl s mladší sestřičkou i se 

sestřenicí Lucií první zjevení anděla míru, popisované v životopise Hyacinty. 

On sám jen viděl, ale neslyšel. Slova mu tlumočila děvčata. Když se v modlitbě pak skláněli k zemi, býval první, 

kterého ta poloha unavovala, a naříkal si na bolesti zad. Přítomnost anděla však ve svých myšlenkách prožíval ještě 

dlouho po zjevení. Také po svatém přijímání prý velmi intenzívně cítil, že Bůh je v něm, aniž mu bylo jasné, jak je to 

možné. Když uslyšel o Mariině příslibu, že přijde do nebe, byl šťasten, zkřížil ruce na prsou a zvolal: „Ach, Panno 

Maria! Budu se modlit tolik růženců, kolik budeš chtít!“ Od té chvíle se začal od dívek častěji vzdalovat, jako by se 

šel procházet. Když na něho volaly a ptaly se ho, co dělá, zvedl ruku a ukázal růženec. 

Děti ve vzpomínkách uvedly, že zjevení Panny Marie znovu obrátila jejich pozornost k nadpřirozenu, 

ale mnohem mírněji. Místo vyčerpávajícího pocitu bezmocnosti v Boží přítomnosti, zanechávala v nich Mariina 

zjevení pokoj a sdílnou radost, která nebránila o události mluvit.  

Na podzim 1918 František onemocněl španělskou chřipkou. V době nemoci měl nejraději návštěvy Lucie a 

Hyacinty, protože jim mohl otevřít snadno své srdce a vyjádřit své nejhlubší pocity. Den před svou smrtí si Lucii 

zavolal a řekl jí, že se bude zpovídat, aby po svatém přijímání mohl zemřít. Chtěl od ní a od Hyacinty, aby mu 
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připomněly, na co by snad mohl zapomenout. O některých věcech chtěl říci ještě jednou, protože uvažoval, že Pán by 

kvůli těmto hříchům mohl být třeba ještě smutný. A dodal: „Kdybych nezemřel, nikdy bych to již neudělal.“ Pak 

sepjal ruce a řekl modlitbu: „Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které 

Tvého milosrdenství nejvíce potřebují!“ A s dojetím očekával šťastný okamžik.  

Dnešními světci jsou prosté děti, podobné těm, na jaké ukazuje Ježíš v evangeliu (Mt 18,3), když učedníci 

chtěli vědět, kdo je největší v království nebeském. Tehdy řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete 

jako děti...“ 

 

 
LITANIE K BLAH. HYACINTĚ A FRANTIŠKOVI MARTO 
 

Pane, smiluj se nad námi. 

Kriste, smiluj se nad námi. 

Pane, smiluj se nad námi. 

 

Panno Maria Růžencová z Fatimy, oroduj za nás 

Panno Maria Bolestná, … 

Panno Maria Karmelská, … 

Blahoslavený Františku Marto,… 

Blahoslavená Hyacinto Marto,… 

Děti, které povolal Kristus,… 

Děti, které jste byly povolány, abyste viděly Boha 

v nebi,… 

Maličcí, kterým Otec zjevil tajemství  nebeského 

Království, 

Maličcí, které si vybral Bůh,… 

Dokonalí přímluvci před Bohem,… 

Vzory synovské odevzdanosti,… 

Oběti vykoupení pro dobro Kristova Těla,… 

Důvěrníci Anděla pokoje,… 

Adorující spolu s Andělem Eucharistii,.. 

Vy, kteří jste viděli Pannu oblečenou v slunce,… 

Vy, kteří jste viděli Světlo, které je před Bohem,…. 

Děti, které si vybrala Panna a Matka,… 

Vy, kteří jste naslouchali mateřským prosbám Panny 

Marie,… 

Obránci poselství, které vám sdělila Paní jasnější než 

slunce,… 

Hlasatelé Božího slova,… 

Proroci vítězství Neposkvrněného Srdce Marie… 

Vy, kteří jste vyplnili úmysly Nejvyššího,… 

Věrní strážci poselství,… 

Vyslanci Růžencové Paní,… 

Misionáři Mariiných proseb,… 

Nositelé volání z nebe,… 

Horliví strážci Kristova nástupce na zemi,… 

Vyznavači hrdinského života v pravdě,… 

Těšitelé Ježíše Krista,… 

Vzory křesťanského milosrdenství,… 

Vy, kteří jste sloužili chudým a nemocným,… 

Vy, kteří jste se obětovali za urážky hříšníků,… 

Přímluvci za lidstvo u trůnu Panny Marie,… 

Lilie nevinnosti, které šířily vůni svatosti,… 

Perly, které zářily štěstím,… 

Serafíni lásky u nohou Pána,… 

Těšitelé Boha, kteří jste se obětovali (v aktech 

zadostiučinění)… 

Vy, kteří jste pomáhali chudým,… 

Neúnavní v přinášení obětí,… 

Odvážní v protivenství,… 

Vy, kteří jste milovali Boha skrze Ježíše,… 

Pastýři, kteří nás vedete za Beránkem,… 

Žáci ve škole Marie,… 

Plody stromu svatosti,… 

Dary pro všeobecnou Církev,… 

Boží znamení pro Boží lid,… 

Svědkové Boží milosti,… 

Vy, kteří jste vyzývali k zachování milosti sv. křtu,… 

Vy, kteří jste mohli zakusit lásku pramenící z Boží 

přítomnosti,… 

Vy, kteří jste byli smělí ve vztahu k Bohu,… 

Přímluvci u Boha za hříšníky,… 

Tvůrci civilizace lásky a pokoje,… 

Světla, které osvěcují lidstvo,… 

Laskavá světla, která osvěcují mnohé,… 

Světla na cestách lidstva,… 

Plameny, které hoří v temných a neklidných dobách,… 

Svíce, které Bůh zapálil,… 

  

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. 

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. 

  

Závěrečná modlitba: 

Nekonečně dobrý Bože, který miluješ nevinnost a vyvyšuješ pokorné, učiň, abychom na přímluvu 

Neposkvrněné Matky Tvého Syna, následovali bl. Františka a Hyacintu,  kteří Ti sloužili v prostotě srdce, a tak mohli 

vejít do nebeského království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Anička Rozsívalová  
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UMÝVAČ VÝLOH A ARCIBISKUP 

 
 

Opět předávám do knihovny knihu, která není běžně k dostání 

v knihkupectví. O její vydání se zasloužila paní poslankyně Michaela Šojdrová 

ve spolupráci s frakcí Evropské lidové strany v Evropském parlamentu a je určená 

k bezplatnému šíření. Kněží ji dostali na Zelený čtvrtek od otce arcibiskupa. Jedná 

se o překlad knihy francouzského autora Alaina Boudra „Umývač výloh a 

arcibiskup“ a jak jste podle obrázku určitě poznali, je věnována zemřelému otci 

kardinálu Vlkovi. Jsem rád, že mohu tímto způsobem také připomenout jeho osobu 

a připojit se k těm, kteří u příležitosti pohřbu děkovali za jeho život a působení. 

Kniha není novinkou, poprvé byla vydaná ve francouzštině v roce 1994, 

přesto je moc pěkně napsaná a dokáže nás vrátit do let totality a hlavně ukázat 

osobnost otce kardinála prostým, ale zároveň poutavým a hlubokým způsobem.  

Ti z vás, kteří pravidelně poslouchají Proglas, už tu knihu znají. Právě se 

čte na pokračování. Ostatní si ji mohou půjčit v knihovně. Vřele doporučuji.  

P. Slawomir 

 

 
KOLA PRO AFRIKU 

 

Od 3. 3. – 18. 3. proběhl 

v  bludovské farnosti sběr kol pro Afriku. 

Do této sbírky se zapojilo 88 dárců a 

celkem se vybralo 234 kol, 6 velkých 

krabic s lékárničkami, výstražnými 

vestami, náhradními díly a nářadím. Tímto 

chceme všem dárcům poděkovat a těší nás, 

že jim není lhostejný život dětí v Africe, 

které musí za svým vzděláním absolvovat 

dlouhou cestu. Tři auta záchranného 

útvaru HZS ČR Hlučín odvezlo 200 kol 

do centrálního skladu v Ostravě Koblově, 

za což jim patří velký dík. Zbylá kola se 

odvezou v průběhu měsíce května. 

Všem velký dík a Pán Bůh zaplať! 

 P. Otto Sekanina  
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MARIE TEREZIE  

1717 – 1780 

 
V letošním roce nás čeká slavné výročí – 300 let od narození 

rakouské arcivévodkyně a české a uherské královny Marie Terezie. 

Maria Theresia Walburga Amalia Christiana z rodu Habsburků se 

narodila 13. května 1717 jako nejstarší dcera císaře Karla VI. 

a matky Alžběty Kristýny Brunšvické a ještě téhož dne byla 

i pokřtěna. Během svého života se stala mj. arcivévodkyní 

rakouskou, královnou uherskou, královnou českou, markraběnkou 

moravskou, lotrinskou vévodkyní, lucemburskou vévodkyní, 

milánskou vévodkyní, parmskou vévodkyní, manželkou císaře Svaté 

říše římské, vévodkyní burgundskou, hraběnkou tyrolskou etc. etc. 

a byla jednou z nejvýznamnějších vládnoucích osobností 

v evropských dějinách. Vládla od 20. října 1740 do 29. listopadu 

1780, avšak jako žena se nemohla nikdy stát vládnoucí císařovnou 

Svaté říše římské. Císařem se stal 10. září 1745 její manžel František 

I. Štěpán Lotrinský, a tak se stala císařskou manželkou. V důsledku 

tzv. pragmatické sankce z roku 1713 byla Marie Terezie 

předpokládanou dědičkou habsburských zemí (rakouského dědictví). 

Marie Terezie byla matkou 16 dětí (11 dívek a 5 chlapců), avšak 

pouze 9 se dožilo dospělosti. Dva z jejích synů se stali císaři – Josef II. a Leopold II. 

Po náhlé smrti svého otce (20. října 1740) se Marie Terezie stala den ze dne panovnicí nad habsburskými 

zeměmi. Problémem však bylo, že ji otec nestačil zasvětit do státních záležitostí, a tak musela převzít vládu po svém 

otci bez státnických znalostí a zkušeností. Její nástupnická práva zpochybnili zahraniční zájemci o země monarchie 

(pruský král Friedrich II., bavorský kurfiřt Karel Albrecht, podporovaný francouzskými Bourbony) a vše vyvrcholilo 

válkou o dědictví rakouské, v níž však habsburská monarchie většinu svého území uhájila. Nejcitelnějším neúspěchem 

byla ztráta bohatého Horního a Dolního Slezska, které připadlo Prusku a dále některých částí Itálie. Dalšímu 

pruskému náporu Marie Terezie čelila v sedmileté válce, jejímž mírovým výsledkem bylo potvrzení odstoupení 

Slezska.  

Po smrti manžela Františka I. (18. srpna 1765) se stal jeho syn Josef II. římskoněmeckým císařem, jelikož byl 

v té době již římskoněmeckým králem. Neutěšený stav monarchie spolu s novými myšlenkovými proudy přivedly 

Marii Terezii k osvícenským  reformám - vytvořením centralizované správy monarchie, sjednocením trestního práva a 

zrušením mučení. Známá je její reforma školství - zavedení povinné šestileté školní docházky a vybudování systému 

škol. Reformováno bylo soudnictví, finančnictví, byly provedeny celní úpravy, zakládány manufaktury a začal rozvoj 

průmyslové výroby. Budovaly se nové, tzv. císařské cesty především pro rychlé přesuny vojska, zlepšilo se poštovní 

spojení, byla zavedena popisná čísla domů, katastr nemovitostí, jednotná soustava měr a vah a jednotná měna. Marie 

Terezie 17. září 1765 jmenovala jako spoluvládce habsburských zemí svého syna Josefa II., ale časem toto dvojvládí 

vedlo ke vzájemným sporům. Mladý Josef II. se snažil vládnout sám, bez matčiny pomoci, avšak Marie Terezie s jeho 

radikálními představami o osvícenské vládě nesouhlasila a až do své smrti udržovala reformní kurs v mírnějším 

tempu. Přesto se však z předchozí habsburské feudální říše stal za dobu jejího panování moderní centralizovaný stát a 

Vídeň sídlem nových ústředních úřadů. Poslední léta svého života Marie Terezie neprožila šťastně. Největší ránu ji 

způsobila smrt manžela a rozpory se synem. Nastaly nemoci a 29. listopadu 1780 umírá na nefunkčnost jedné plíce. 

Rakousko k letošnímu výročí jediné ženy, která kdy vládla na českém trůně, připravilo velkolepou jubilejní 

výstavu „Marie Terezie 1717 – 1780“, která probíhá od 15. března 2017 do 29. listopadu 2017 ve Vídni a okolí. 

Hlavní část výstavy je ve vídeňském Schönbrunu, další části pak v sousední císařské kočárovně a ve vídeňském 

muzeu Hofmobiliendepot. Mimo Vídeň lze ještě navštívit výstavy na zámcích Hof a Niederweiden. 

 Pavel Hýbl 
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NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 
 

… očima účastníků z farnosti Ruda nad Moravou 

 
V sobotu 22. dubna se v Praze uskutečnil již sedmnáctý Národní 

pochod pro život. Každý rok má tato akce jiné motto. Tím letošním byla 

rodina. 

 

Z naší farnosti se na tuto akci vydalo sedm rodin s otcem Michalem. 

Celkem tedy 15 dospělých a 20 dětí. Nejmladšímu Kubíkovi je 5 měsíců. Sraz 

byl na nádraží v Zábřehu na Moravě. Z Bohumína byl vypraven zvláštní vlak 

se 13 vagony. Cesta nám rychle ubíhala až do chvíle, kdy jsme v Pardubicích 

uviděli záblesk a zůstali stát. Byli jsme informováni, že je závada na troleji a 

že oprava bude trvat minimálně půl hodiny. 

Do Prahy jsme přijeli o hodinu 

později, kdy už mše v katedrále probíhala. 

Organizátoři akce ale o nás věděli, takže nás 

zavedli k autobusům, které nás zavezly až před 

Pražský hrad. Přednostně jsme prošli 

policejními kontrolami a konečně vstoupili 

do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tu 

chvíli kardinál Dominik Duka žehnal 

přítomným. Ale otec Michal navrhl, že si 

uděláme „vlastní“ mši v boční kapli katedrály. 

Mše byla krásná a byla pro nás povzbuzením. 

Zážitkem pro nás také bylo, když kolem nás 

procházel usměvavý kardinál a podal nám 

ruku. 

Potom už program probíhal podle 

plánu. Z katedrály jsme se vydali na Klárov. 

Tam byl připraven kulturní program pro malé i velké a také občerstvení. 

Samotný pochod centrem Prahy byl zahájen za doprovodu bubeníků ve 14 hodin. Trasa vedla přes Mánesův 

most, kolem Národního divadla, po Národní 

třídě na Václavské náměstí. Samotného pochodu 

se zúčastnil i kardinál Duka, který o své účasti 

řekl: „Je to vyjádření podpory dětem i rodinám, 

aby na ně legislativa i společnost nahlížely 

jinak.“ Zakončení pak bylo u sochy sv. Václava.  

Ať už jsou názory a komentáře na tento 

pochod, kterého se zúčastnilo několik tisíc lidí, 

jakékoliv, myslím si, že všichni přítomní chtěli 

především upozornit na skutečné hodnoty 

v životě člověka. Na to, že děti jsou tím 

nejvzácnějším darem, který jsme mohli od Boha 

dostat. A jejich právem je, aby vyrůstaly v úplné 

rodině, která jim poskytne bezpečí a lásku. 

   Hanka Brokešová   
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Co již proběhlo:  

Arcidiecézní setkání mládeže 

 Setkání všech mladých z naší arcidiecéze se uskutečnilo ve Zlíně v sobotu 

1. dubna. Provázela nás slova Písma „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1, 49). 

Z našeho šumperského děkanátu jelo 16 mladých. Vypravili jsme se už v pátek 

na předprogram, který si pro nás připravili Salesiáni z Jižních Svahů. Od 19 hodin začal 

Večer chval, program modliteb prokládaných písněmi, po něm následovalo několik 

svědectví mladých lidí, jak prožívají svůj vztah s Kristem, jak hledají své životní povolání. 

Celý program byl zakončen adorací a svátostným požehnáním. Po přespání v místní škole 

jsme se ráno vydali do tělocvičny místní střední odborné školy, kde začal společný 

program uvítáním milé dvojice, která celý večer moderovala: Zdíšky Nedvědové 

z Rapotína – to je od nás z děkanátu  a jejího kluka, Peti Štacha. Po společném 

programu, který byl plný pozvánek, svědectví, zábavy aj., jsme naše společné setkání 

v tělocvičně zakončili mší svatou s otcem arcibiskupem Janem, který sklidil obrovský 

aplaus. Je vidět, že ho mají mladí velmi rádi. Při mši svaté „zazářili“ také naši mladí 

z děkanátu, a to když četli přímluvy (mladí z Nového Malína), a přinášeli dary (mladí 

z Rapotína). Po mši svaté 

následovala „cesta víry“, do které 

nás uvedl náš bývalý šumperský 

kaplan Petr Káňa. Šlo se na hlavní 

náměstí ve Zlíně, kde jsme na závěr celého setkání zhlédli 

muzikál Až na smrt, který pro nás připravila skupina TakK 

(tzn. taženi ke Kristu). Tento hraný a zpívaný muzikál začínal 

v Getsemanské zahradě a vyvrcholil Ježíšovým vzkříšením. 

Po jeho skončení jsme se vydali zpět do našeho děkanátu. 

Celé arcidiecézní setkání mládeže se mimořádně vydařilo 

(i díky skvělému počasí ), a tak se těšíme na další, které se 

uskuteční za 2 roky, v sobotu před 5. nedělí postní. 

 

 

Děkanátní výlet mládeže na Tři kameny 

 V sobotu 8. dubna, týden po arcidiecézním setkání mládeže, jsme se vydali na výlet. Myslel jsem, že nás půjde 

tak pět, možná sedm. Nakonec nás bylo 16 (stejně jako na arcidiecézku, i když v trochu obměněném složení). 

Ze Šumperka jsme vyjeli po 8. hodině ranní, v 9 hodin jsme již vysedli na nádraží v Hanušovicích, odkud jsme se na 

společný výlet vydali. Na cestu jsme dostali požehnání od hanušovického pana faráře otce Petra Doláka. Cesta ubíhala 

rychle, první kopec dal docela zabrat , pak už to šlo jako po másle  (až na ten puchýř na noze, který se mi udělal 

po dvou km ). Cestou jsme se zastavovali u kostelů i kaplí, kde jsme se také vždy pomodlili. Jedna událost nám ale 

připravila malé překvapení, a to když jsme na 

cestě naší trasy najednou objevili krabici, na 

které bylo napsáno: Nebojte se to otevřít. 

Někteří byli pro, někteří proti, že to určitě není 

pro nás, ale pro někoho jiného, jen bylo zvláštní 

to „nebojte se“, protože to bylo napsáno stejně 

jako je logo na CSM v Olomouci (viz níže). 

Nakonec jsme se přece jen nebáli to otevřít a 

uvnitř jsme nalezli výborné buchty, do kterých 

jsme se záhy pustili . Po pár hodinách 

putování jsme dorazili do cíle své cesty, na Tři 
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kameny, kde jsme poobědvali naše svačinky. Cestou zpět na vlak do Loučné nad Desnou jsme obdivovali, jak se 

studené počasí umoudřilo a přece jen vysvitlo sluníčko, aby nás zahřálo svými paprsky. Nebe bylo krásně modré 

s občasnými obláčky (viz foto). Výhledy překrásné. Po „seběhnutí“ kopce do Loučné, jsme zjistili, že máme ještě 

nějaký čas do odjezdu, a proto jsme se občerstvili v místní hospůdce. Výlet se velmi vydařil. Těšíme se na další, který 

se uskuteční v pondělí, ve státní svátek 1. května. V dalším čísle napíšeme, jak to dopadlo.  

P. Vilém Pavlíček 

Právě běží:  

Spolčo pro mládež z děkanátu 

 v Hanušovicích 

 každý 1. a 3. pátek v měsíci od 19.00 (mše svatá v Hanušovicích začíná 

v 18:15) 

 posezení nad šálkem čaje, pokec, společné téma, modlitba s Písmem 

svatým 

 Spolča se účastní pan kaplan, otec Vilém, který je ochoten s sebou 

ze Šumperka někoho z mladých vzít.  

 

Co se chystá:  

 

 

Sledujte webové stránky: mladez.ado.cz!!! Naleznete tam vše, co se chystá v rámci ADO! 
 

ADO = ArciDiecéze Olomoucká 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

 viz předchozí TamTamy 

 Kdy a kde: V Olomouci, od 15. do 20. srpna 2017.  

 Motto: „Nebojte se!“ 

 Cena: 950,- Kč 

 Více informací na: olomouc2017.signaly.cz  

 PROSÍM, UŽ SE PŘIHLAŠUJTE!! 

 
 

V děkanátu plánujeme také několik akcí! Více na Facebooku – Mládež děkanátu Šumperk 
 

 

 

Tradiční pěší pouť do Králík 

 v pondělí 8. května 

 pouť se uskuteční za každého počasí   

 bližší informace v dalším čísle časopisu 

 zveme a těšíme se na vás! 

 

PsK (kdo ví, tak ví) 

 v pátek 26. května od 19.00 do 21.00 

 více informací na facebooku na skupině Mládež děkanátu Šumperk 
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Ministranti 
 

Pravidelné schůzky 

 každý druhý pátek od 16.30 do 18.00, pak začíná mše svatá. 

 3 bloky: ministrantské znalosti, časopis Tarsicius a Hry 

 týmová hra Narnie: vybarvujeme společně políčka, abychom osvobodili Narnii od zlé královny.  

ve velikonoční době: 

o za každou ministrantskou schůzku: 2 políčka na mapě 

o za mši ve všední den: 3 políčka!!! 

 

PRAHA – X. MINISTRANTSKÝ PUTOVNÍ TÁBOR 

PONDĚLÍ 17. 7. 2017 – ČTVRTEK 20. 7. 2017 

 

Milí ministranti, 

letošní putovní tábor ministrantů olomoucké arcidiecéze bude v Praze. Budeme bydlet na Hradčanech, v klášteře bratří 

kapucínů. Navštívíme krásná místa v Praze a okolí. Těšíme se na vás, milí ministranti, že spolu zažijeme krásné 

okamžiky (jako vždy při cestě autobusem, při hrách, při modlitbě, při mši svaté atd.). Tábor je pro hochy od 4. třídy. 
 

 

 

Ministrantská pouť 

 Upozorňujeme raději již nyní: sobota 9. září 2017 v Uherském Brodě. 

 stanoviště Armády ČR, Policie, Hasičů, Charity, Skautů, Maltézské pomoci, Nezbedy a další 

 

Kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230 

mailto:vildap@seznam.cz
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Milé děti, 

jistě mnohé z vás vědí, že květen je měsíc zasvěcený Panně 

Marii. Ten letošní je speciální v tom, že v něm oslavíme rovných 100 let od doby, kdy se Panna Maria zjevila třem dětem – 

pasáčkům – v Portugalsku. A když už víme kdy a komu, vyluštíte také kde?  

Příjemné chvilky s Tamtamem  

Kategorie I. – mladší děti (do 8 let) 

Na obrázku je stádo oveček, jehňátek a beránků, kteří se spokojeně pasou. Zatoulala se sem však i tři jiná zvířátka. 

Najdeš je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie II. – starší děti (od 10 let) 

V tajence si přečtěte název města, u kterého kde se Panna Maria dětem zjevila. 

 

1. Snoubenec Panny Marie 

2. Mamka Panny Marie 

3. Příbuzná, kterou Marie navštívila, když obě čekaly dítě 

4. Anděl, který se Marie ptal, zda chce být matkou Ježíše 

5. Taťka Panny Marie 

6. Apoštol, který se o Marii staral, když Ježíš zemřel 
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Drazí bratři a setry v celém děkanátu, moc vás zdravím na začátku mariánského měsíce května. Ten 

letošní květen je ale výjimečný, protože je zároveň měsícem stého výročí prvního zjevení Panny Marie dětem 

ve Fatimě. Jsem rád, že se vám s tímto číslem dostává do rukou knížečka, ve které najdete řadu informací o této 

událostí. Je moc pěkná a ve stručné formě je tam vše podstatné. Ušetřila mi mnoho psaní… .     

Tak jak jsem vás informoval v březnovém čísle, od 13. května začnou naše děkanátní fatimské 

modlitební večery. Na první z nich zveme do Šumperka, v dalších měsících se budeme posouvat do dalších 

farností děkanátu a s námi poputuje i socha Panny Marie Fatimské, o které jsem vám psal už v únoru. 

Připomenu jen, že byla dovezena z Fatimy u příležitosti 70. výročí zjevení v roce 1987. Sice do Šumperka se 

kvůli politické situaci dostala až v lednu 1988, navíc tajně, přesto v té době to byl opravdu odvážný počin a na 

konec po celých 30 let je tu s námi. Letos se jí dostane veřejné úcty, která tehdy, v době totality, nebyla možná.  

Spojíme se tak i s poutníky v Portugalsku. Jedním z nich bude i papež František, který následující den 

také svatořečí Františka a Hyacintu, dva z fatimských vizionářů.  

Jelikož to bude těsně před Dnem matek, rozhodli jsme se první mariánský večer věnovat modlitbě 

za počatý život, za děti, za matky a rodiny a také za ty manžele, kteří nemohou mít děti. Marii vzýváme jako 

Matku, protože jako matku jsme ji dostali od samého Ježíše. Kéž je ochránkyní všech matek!  

A tak vás s velkou radostí zvu jménem svým, všech kněží děkanátu a šumperských farníků 

13. května do Šumperka. Jsem nesmírně rád, že na toto naše setkání přijal pozvání i otec biskup Josef 

Hrdlička, kterého máme rádi, a doufám, že nic nepřekazí jeho přítomnost mezi námi.   

Jak můžete uvidět na první stránce časopisu, socha Panny Marie ve Fatimě je vždy obklopena 

květinami. Naše výzdoba zřejmě nebude takto bohatá, ale kromě krásné kytice, která tam určitě bude, najdete 

u nohou Panny Marie dva koše.  

Do jednoho vložte své úmysly (napsané na lístečku); za ně bude sloužená mše svatá. Nezapomeňte 

na nikoho, o kom si myslíte, že potřebuje pomoc Matky Boží: ženy čekající dítě, rodiny, samotné maminky, 

nemocné či postižené děti, nezapomeňte na své vlastní děti a vnoučata, mnohočetné rodiny, manželé, kteří mají 

problémy s početím dítěte, rodiny s adoptovanými dětmi či dětmi v pěstounské péči, rodiny, které mají 

problémy s výchovou děti, zvlášť v dospívání… Vždyť každý z nás zná tolik situací, do kterých je třeba pozvat 

Pannu Marii a poprosit o její pomoc. O všem napište a s vírou v mateřskou podporu Boží Matky vložte před 

bohoslužbou do prvního košíku.  

Druhým bude košík na naše dary, kterými chceme tyto rodiny podpořit. Víme, že to nemají lehké ani po 

finanční stránce, zvláště když je třeba pečovat o postižené dítě či prostě přijmout další počatý život. Buďme 

štědří.  

A k této „výzdobě“ přidejme ještě jednu neviditelnou „drobnost“: nějakou malou osobní oběť za tyto 

lidi, situace a rodiny. Nevím, zda to víte, ale v koruně Panny Marie ve Fatimě je umístěn jeden zvláštní 

„drahokam“. Není to žádný diamant či vzácná perla. Je to náboj, kulka z revolveru, kterou byl při atentátu 

13. května 1981 zasažen Jan Pavel II. Daroval ji tam rok poté jako poděkování za záchranu a je tam mezi 

opravdovými drahokamy dodnes jako symbol utrpení obětovaného za církev. Takový neviditelný detail, ale jak 

výmluvný… Přidejme i my svůj „drahokam“, neviditelný detail, o kterém bude vědět jen Ježíš a jeho Matka 

Maria. Když jej tam nedáme, bude tam chybět… NĚJAKÁ MALÁ OSOBNÍ OBĚŤ.  

Program sobotní slavnosti máte na barevném plakátku na poslední stránce. Opravdu srdečně zvu!  

Důležitou informací je ale i to, že papež František rozhodl, že za účast můžeme získat plnomocné 

odpustky. Zde máte celý jeho dekret, nás se týká zvlášť bod „b“.  
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Jubilejní rok Fatimy 
Podmínky k udělení plnomocných odpustků 

 

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, jsou 

věřící obdarováni plnomocnými odpustky v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až  

do 26. listopadu 2017. 

 

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:   

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb 

ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii 

Fatimskou; 

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně 

vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny 

zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav 

v modlitbě ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude vzývat 

Pannu Marii Fatimskou; 

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou 

cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to 

bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření zpověď, svaté přijímání a modlitba na 

úmysl Svatého otce), před soškou Panny Marie Fatimské ve výročních dnech zjevení 

(13. den v měsíci od května do října 2017) se duchovně spojí s oslavami jubilea, přičemž 

odevzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého vlastního života skrze Pannu Marii 

Milosrdnému Bohu  

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání, splnili 

obvyklé podmínky: svátost smíření (zpověď), svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého 

otce. 

  

V dalších měsících se setkáme na jiných místech děkanátu. V červnu to bude ve Starém Městě pod 

Sněžníkem. Podrobný program a informace od místního duchovního správce dostanete vždy na začátku měsíce 

v Tam&Tamu.  

Na konec připomínám nabídku děkanátní pouti do Fatimy. Pokud jen někdo může časově a finančně, 

ať neváhá. Pojede nás tam i několik kněží z děkanátu a doufám, že vytvoříme krásné společenství a prožijeme 

krásné chvíle na požehnaném místě. Přihlašujte se přímo v cestovní kanceláři mailem či telefonicky, nebo u mě 

v Šumperku. Přihlášky musí být kvůli letenkám do konce května 2017. Přeji krásný květen pod ochranou naši 

nebeské Matky, Panny Marie.  

P. Slawomir  
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AWER TOUR s. r. o. 
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz, www.awertour.cz 

--------------------------------------------------------------------------- 

Vás zve na pouť 

FATIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA 
DOPRAVA:  letecky / TERMÍN:  29. 9. – 3. 10. 2017 /  CENA: 19 300 Kč 

V ceně je započítáno: 
  * autobusová doprava na letiště do Vídně a zpět  
  * letecká doprava do Lisabonu a zpět  
  * letištní a palivové poplatky, občerstvení na palubě letadla  
  * autobusová doprava  
  * 4x hotelové ubytování s polopenzí  
  * náboženský program podle uvedeného rozpisu  
  * odborný průvodce – kněz 
 
V ceně zájezdu není započítáno: 
  * vstupy 
  * komplexní cestovní pojištění  
 

PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU: 
1. den: odjezd ze Šumperka na letiště do Vídně s následným odletem do Lisabonu. Transfer autobusem do hotelu, ubytování, 
nocleh. 
2. den: snídaně, celodenní náboženský program ve Fatimě – mše svatá, prohlídka areálu, odpoledne křížová cesta, večeře. 
Večer účast na procesí se svíčkami. Nocleh. 
3. den: snídaně, odjezd autobusem do Santiaga de Compostely, prohlídka baziliky sv. Jakuba, kde jsou podle tradice uloženy 
ostatky svatého Jakuba, Kristova učedníka. Večeře a nocleh. 
4. den: snídaně, odjezd do města Braga, prohlídka baziliky Bon Jesus do Monte a nejstarší katedrály Panny Marie 
v Portugalsku. Pokračování v cestě do Fatimy, večeře a nocleh ve Fatimě. Večer účast na procesí se svíčkami. Večeře a 
nocleh. 
5. den: snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu s následným odletem. Transfer autobusem do ČR. 

 

 

 

 SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

9. KAPITOLA  

Stále více jsem ztrácel kontakt s Nikolajem Povalejevem, Borisem a Michailem Kirilinem, kteří pokračovali 

v obchodování s drogami. Vídal jsem je příležitostně na konci týdne, když jsem cestoval do Novosibirska. Studium 

a povinnosti vedoucího Komsomolu mi zabíraly stále více času. I od členů jsem vyžadoval hodně, abychom mohli 

uskutečnit všechny naše plány a cíle. Postupně jsem získal pověst, že pod mým vedením odvádí naše skupina 

nejlepší práci. Usiloval jsem o to, aby se naše organizace stala první v celém obvodě. Laťku jsem si postavil 

opravdu vysoko, protože obvod zabíral celý Novosibirsk i s obrovským okolím. Ale pro mou kariéru bylo důležité, 

abychom byli nejlepší.  

Měsíce rychle ubíhaly. Studoval jsem vynikajícím způsobem a má komsomolská skupina stála v čele 

obvodu. V červnu roku 1967 jsem ukončil školu jako nejlepší ze třídy. Tři nejlepší žáky školy odměnili medailemi. 

Jakési děvče dostalo zlatou a já stříbrnou.  

A pak nastal důležitý den, kdy byly vyhodnocovány všechny skupiny v Novosibirsku. Na setkání přišli i 

vysocí vojenští hodnostáři. Nervózně jsem seděl se členy své skupiny a čekal na vyhlašování vítězů. „Nejlepší 

komsomolská skupina v Novosibirsku je…“ řečník udělal malou přestávku a já čekal bez dechu „…z Baryševa!“  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 

http://www.awertour.cz/
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Nevěřil jsem svým uším. Vyhrál jsem! Cestou k pódiu se všechny oči upíraly na mě a mnozí mě uznale 

poklepávali po zádech. Byl to pro mě veliký den. Dostalo se mi bouřlivého a dlouhého potlesku. Vysocí 

komunističtí funkcionáři z našeho obvodu mi blahopřáli. Když mi odevzdali diplom, pronesl řečník: „Tento 

chlapec to dotáhne daleko!“  

Drát se stále kupředu, to bylo mým životním krédem. Všechny ty roky v Baryševu i v prvním domově, tvrdé 

zacházení a to, že jsem byl odkázán sám na sebe, mě učinily nepoddajným a tvrdým. Byl jsem ve výhodě proti 

všem, kteří vyrostli obklopeni rodičovskou láskou, péčí a ochranou. Život a kariéra ležely přede mnou a já jsem byl 

dobře připraven. Chápal jsem tento systém – vždyť jsem jím byl vychován, a věděl jsem, že se dostanu až 

na vrchol.  

Nastala chvíle, kdy jsem si musel vybrat určitý směr. Nejblíže byla vojenská služba. Mám jít k armádě? 

Mluvil jsem s některými, kteří tam byli, a ti mě varovali: „Sergeji, to je to poslední, o čem bys měl rozmýšlet. 

Obloukem se armádě vyhni: je to tvrdý život a nemáš žádné vyhlídky na postup. Po ukončení služby se staneš 

dělníkem ve fabrice. Je to snad nějaká budoucnost?“  

Už jsem zjistil, že život dělníka není ani trochu růžový. No, abych právě tady pohřbil své naděje, jsem se 

přece nesnažil. Hledal jsem něco, kde bych se mohl dostat výš. A pak jsem hovořil s několika přáteli, kteří byli 

u námořnictva – a rozhodl jsem se pro toto povolání. Nechtěl jsem však být jen obyčejným námořníkem, 

ale vojenským. V každém domově – kromě prvního – jsem byl vůdcem, v Komsomolu i ve škole. Teď jsem chtěl 

něco znamenat i u námořnictva.  

Soudruh Skripko mi přislíbil pomoc. „Napíšu ti výborný posudek a doporučení. Oboje zanes na úřad 

pro odvod námořníků v Novosibirsku a popros je, aby se se mnou spojili.“  

A tak sedl a napsal zprávu o své práci v Komsomolu od chvíle, kdy jsem byl jiskřičkou až do skončení školy. 

Jednu kopii jsem poslal spolu s přihláškou na námořní akademii v Leningradě. Začátkem srpna 1967 jsem dostal 

odpověď, že mě přijímají jako vojenského kandidáta. To bylo něco! Mohl jsem za to poděkovat soudruhu 

Skripkovi. Těžko jsem se loučil s nejbližšími přáteli, ale můj duch hleděl do budoucnosti a neohlížel se zpět.  

Když jsem si v Novosibirsku na nádraží kupoval lístek do Leningradu, očima jsem přelétl po známém 

prostředí, které bylo před deseti lety mým domovem. Jak je to už dávno! Nakonec jsem zaslechl poslední hlášení: 

„Cestující do Moskvy nastupovat!“ Rychle jsem nastoupil do vagonu, zavřel jsem dveře a za několik okamžiků 

se dal vlak do pohybu. Najednou jsem si uvědomil, jaký kus života tady nechávám. Pohledem jsem se loučil 

s masivní nádražní budovou. Hlavou se mi honily všelijaké myšlenky. Čekala mě dlouhá cesta do Leningradu. Vlak 

opustil nádraží a projížděl periferií. Když za městem nabral rychlost, zdálo se mi, jako by kola zpívala: „Dokázal 

jsi to! Dokázal jsi to! Dokázal jsi to!“ „Ano,“ řekl jsem sám sobě, „dokázal jsi to! Ale co se stalo s tvými přáteli?“ 

Mé vzpomínky se zatoulaly do minulosti. Před očima se mi vynořily tváře všech známých chlapců. Do prvního 

domova nás přišlo přibližně ve stejnou dobu sedm. Společně jsme vyrostli. Já jediný z nich jsem absolvoval vyšší 

školu a měl naději, že to v životě někam dotáhnu.  

Když jsem nepřítomně hleděl na sibiřskou rovinu, vybavovaly se mi další tváře: Ivan Černega, Alex a 

Vladimír Lobuznovovci, Nikolaj Zauškin, Nikolaj Povalejev, Boris Lobanov, Michail Kirilin, Alex Popov, náš 

„pokladník“, a všichni ostatní dobří přátelé. Z některých se stali zloději, narkomani, ba dokonce vrazi. Téměř každý 

se dostal do vážných těžkostí. Ivan Černega musí ještě roky trávit ve vězení. Alexandr Lobuznov byl zastřelen… 

Byl jsem otřesen, když jsem si uvědomil, z kolika dětí v Baryševu se stali kriminálníci, gangsteři nebo prostitutky. 

A slaboši, jako Saša Ognov, zemřeli nebo spáchali sebevraždu. Vzpomněl jsem si na Diakona. Co z něho asi bude? 

Kam půjde? Bude moci navštěvovat biblickou školu? Samozřejmě že ne. Pro takové lidi není místa. V myšlenkách 

jsem zaletěl k ostatním „oficiálním sirotkům“, které stát odebral rodičům. Co z nich bude!  

Vlak se po široké rovině přibližoval k Moskvě a k novému životu. Najednou se mi zdálo, že kola změnila 

svůj nápěv: „Buď pevný! Buď pevný!“ Musím si jejich výzvu pamatovat za všech okolností.  

Po dlouhé a vyčerpávající cestě jsme přijeli do stanice Moskva-Kazaň. V hlavním městě jsem zůstal dva dny. 

První místo, které jsem vyhledal, bylo mauzoleum Lenina. Sedm hodin jsem trpělivě čekal ve frontě, než na mě 

došla řada. Jako jiskřička jsem byl Leninovým vnukem a jako vedoucí Komsomolu jeho synem. Jednou, jako člen 

komunistické strany, budu jeho soudruhem.  

Když jsem vstoupil do tiché místnosti a blížil se k tělesným pozůstatkům otce Lenina, zalila mě vlna 

zbožnosti a úcty. Zastavil jsem se těsně před rakví a díval se na tělo muže, jehož učení jsem tak intenzívně studoval 
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a který byl mým bohem, zakladatelem mého „náboženství“. Poprvé v životě jsem mohl v něco věřit. Učil rovnosti, 

bratrství a pomoci slabým. Sklonil jsem hlavu a modlil se k němu. Ano, byla to modlitba, nemohu to jinak nazvat.  

„Pomoz mi, otče Lenine, v dalším životě. Veď mě a ukaž mi směr, kterým mám jít. Pomoz mi chápat tvé 

učení a následovat ho. Odstraň z mé cesty a mého života všechny překážky a nebezpečí. Ochraňuj a veď mě. 

Pomoz mi, otče Lenine.“  

Zvedl jsem hlavu a můj zrak spočinul na několik vteřin na jeho tělesných pozůstatcích. Odešel jsem. Cítil 

jsem jakousi posilu a odvahu čelit budoucnosti.  

Druhého dne jsem si koupil jízdenku do Leningradu, čekalo mě 600 kilometrů jízdy severozápadně 

od Moskvy. Tady měl začít nový úsek mého života, nadějná kariéra budoucího vojenského námořníka, studenta 

Námořní akademie Alexandra Popova. V Baryševu jsem našeho Alexe Popova zlobil tím, že akademii pojmenovali 

po něm.  

Když jsem poprvé spatřil město Leningrad, pochopil jsem, proč ho nazývají královnou sovětských měst a 

proč Voltaire v 18. století řekl: „Skvosty všech evropských měst se nevyrovnají Petrohradu.“  

Leningrad nabízí směs nadčasové velikosti Ruska a jeho moderní kultury. Často se o něm mluví jako 

o hlavním městě carů, ale i jako o kolébce komunismu. Před stoletími ho založil Petr Veliký, po kterém dostal i 

jméno. V roce 1942 ho přejmenovali na Leningrad na počest V. I. Lenina, vůdce říjnové revoluce, která přeměnila 

svaté Rusko na Svaz sovětských socialistických republik. Lenin ustavil první komunistickou vládu v dějinách a 

roznítil ideologickou explozi, která měla otřást celým světem a změnit ho. Jeho obrovský, 30 metrů vysoký portrét 

visel nad ulicemi a dominoval starému Palácovému náměstí. Leningrad je město nespočetných mostů, klenoucích 

se přes mnohé kanály a řeky – přesně jak jsem kdysi četl v knížkách nebo viděl na obrázcích.  

Na první pohled je nápadná nezvykle nízká silueta tohoto čtyřmilionového města. Věděl jsem o jistém 

starém zákonu, podle kterého se tady nesměly stavět budovy – kromě kostelních věží – vyšší než třicet metrů, aby 

nepřesáhly výšku Zimního paláce.  

Při pohledu na Něvský prospekt, hlavní třídu Leningradu, dlouhou 4,5 kilometru a lemovanou mnoha 

obchody, restauracemi a kavárnami, jsem si vzpomněl na básníka Alexandra Bloka, podle něhož je to „nejlyričtější 

ulice na světě“.  

Leningrad je i městem muzeí. Nejznámější je Ermitáž v někdejším Zimním paláci Kateřiny Veliké. Místní 

průvodci vysvětlují návštěvníkům, že by na jeho obchůzku potřebovali dvanáct roků, kdyby se zastavili před 

každým exponátem na pouhou minutu. Ročně navštíví Ermitáž více než tři miliony lidí.  

Leningraďané rádi dávají svému městu přívlastek hrdinské. Zasloužilo si ho pro svou tragickou zkušenost 

s hitlerovskými vojsky během druhé světové války, během níž padl přes milion obyvatel. To všechno jsem věděl 

dřív, než jsem sem přišel.  

Do budoucnosti jsem samozřejmě hleděl plný očekávání. Byl jsem nesmírně zvědavý na Námořní akademii 

Alexandra Popova. Nakonec jsem tam v pořádku došel.  

Hned první den zavolali všechny rekruty na přehlídku. V přítomnosti starších kadetů jsme byli my, nováčci, 

trochu nervózní. Atmosféra se ale velmi rychle uvolnila, když vstali a začali vyvolávat: „Kdo je z Moskvy?“, „Kdo 

je z Charkova?“ a pokaždé, když se někdo ozval, přicházeli k němu starší kadeti pocházející z téhož města nebo 

oblasti. A tím se rychle navazovala přátelství.  

Nakonec někdo zakřičel: „Kdo je z Novosibirska?“ „Já,“ zvolal jsem vzrušeně a rozhlížel jsem se kolem 

sebe. Jeden starší kadet se na mě přátelsky usmál, podali jsme si ruce a představili jsme se. Jmenoval se Vasil, byl 

o dva roky starší než já a zdál se přátelský. Byl jsem moc rád, že jsem se s ním sešel, protože mi pomohl rychleji se 

vžít do každodenního koloběhu akademie, a tak předejít hromadě problémů. S Vasilem jsme si hned od počátku 

dobře rozuměli a často jsme strávili celé hodiny v živém rozhovoru. Brzy se mezi námi vyvinulo hluboké 

přátelství, které mělo trvat léta.  

Dostal jsem na výběr dva studijní obory: mechaniku nebo radioraketovou techniku. Po důkladném uvážení 

jsem se rozhodl pro druhý obor. Vždycky jsem měl rád matematiku a fyziku a vysílačky a elektronické přístroje mě 

fascinovaly.  

Za tři dny po příchodu na akademii se všichni kadeti z radiového oddělení sešli, aby si zvolili oddílového 

vedoucího Komsomolu. Navrhovali rozličná jména. Až kdosi řekl: „Hlasuji pro Sergeje Dakova.“ Přišlo to 

naprosto nečekaně, vždyť jsem byl nováček. Cítil jsem se víc než polichocen, když návrh přijali. Později jsem se 
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dozvěděl, že i za tohle mohu děkovat posudku z Baryševa a že mé jméno předem navrhl předseda strany 

na akademii. „Volba“ byla už jen formalitou. A tak jsem vedl náš komsomolský oddíl po celý čas, co jsem studoval 

na akademii. Organizoval jsem vyučovací hodiny a přednášel komunistickou ideologii. Mimoto jsem z vlastní 

iniciativy navštěvoval přednášky z politiky a současného dění.  

Práce a disciplína na akademii byly tvrdé a přísné, ale pro mě – po všech zkušenostech z dětských domovů – 

byly skoro zotavením. Když se jiní kadeti, kteří vyrostli v zabezpečených rodinných podmínkách, museli vzdát, já 

jsem byl schopen udržet si výborné známky, hlavně za svou práci v Komsomolu.  

Hned v prvních dnech jsem se seznámil s Pavlem Sigorským, který se později stal mým výborným přítelem. 

Byl tu již déle a pocházel z Polska, z oblasti, která po válce připadla Rusku. Protože byl nacionalista, mluvil v mé 

přítomnosti jen polsky. Smáli jsme se tomu a Pavel říkal: „Když se chceš se mnou bavit, musíš se naučit polsky.“ 

Pokládal jsem to za vynikající nápad a poprosil ho, aby mi dával hodiny. Brzy jsme si mohli povídat v obou 

jazycích.  

Často jsem musel držet stráž u vchodu do akademie. Jednoho nedělního rána jsem viděl přicházet přes 

nedaleké pole zástup lidí.  

„Co je to za lidi?“ ptal jsem se druhého kadeta, který sloužil se mnou.  

„Věřící.“  

Prohlížel jsem si je pozorněji. Věřící mě odjakživa velmi zajímali.  

„A kam jdou?“ ptal jsem se dál.  

„Ale, tam vzadu za stromy je kostel.“  

Byla to pravda. Tady, v odlehlém předměstí Leningradu dovolily úřady otevřít kostel. A všichni křesťané 

z celého města, kteří se chtěli zúčastnit bohoslužeb, museli přijít sem. To na mě zapůsobilo. Ve škole jsem četl 

v ústavě Sovětského svazu, že každý občan má právo na náboženskou svobodu, ba dokonce i na svobodu 

náboženského shromažďování. A skutečně je to pravda! – myslel jsem si. Věřící šli veřejně do kostela. To byl pro 

mne důkaz, že v Rusku vládne náboženská svoboda.  

Zima a jaro rychle uběhly. Mých pracovních povinností na akademii přibývalo. Nijak mě to ale 

nezatěžovalo, protože mě studijní obor velice zajímal. Vychutnával jsem především přednášky z marxismu-

leninismu. Přímo magicky mě přitahovaly a já jsem neúnavně studoval. Navzdory tomu jsem byl rád, když přišel 

měsíc duben a s ním jarní prázdniny. Mohl jsem uskutečnit svůj plán – cestu do Novosibirska a Baryševa. Návštěva 

se vydařila. Strávil jsem nezapomenutelné chvíle mezi starými přáteli.  

Během krátké cesty autobusem z Novosibirska do Baryševa jsem zažil něco, co na mě mimořádně 

zapůsobilo. Když jsme projížděli předměstím Inskaja, vjeli jsme do dopravní zácpy. Zvědavě jsem se vyklonil 

z okénka, abych se podíval, co se děje. Ulici blokovala různá vozidla, policejní auta, dva požární vozy a stovky 

tlačících se a strkajících se lidí – beznadějný chaos. Každému z našeho autobusu bylo jasné, že tu delší dobu 

uvízneme, a tak jsme se zvědavě a nechápavě dívali dál. Věděli jsme jen tolik, že venku blokuje dopravu nějaký 

zástup nespokojených lidí.  

Pak někteří nastoupili do autobusu. Ptali jsme se jich, co se stalo. Říkali, že v Novosibirsku pozavírali mnoho 

kostelů. Po mnoha prosbách a žádostech se vláda konečně rozhodla jeden z nich otevřít, a to právě v tento den. 

Zpráva se jako blesk okamžitě rozšířila mezi věřícími. I když se dalo předvídat, že přijde hodně lidí, přece jen se 

nepočítalo s takovým množstvím. Kostel měl maximální kapacitu asi 150 věřících. Jenže jich přišly stovky a stovky 

a blokovaly ulice v naději, že se ještě dostanou dovnitř. To je zajímavé, že jich přišlo tak moc, říkal jsem si. Ale 

vždyť Novosibirsk měl půldruhého miliónu obyvatel a už léta zde nebyl jediný protestantský kostel. A tak 

na otevření tohoto přišli všichni věřící.  

Netrvalo dlouho a objevila se policie, která dav rozehnala. Ptali jsme se věřících v našem autobuse, jak si to 

vlastně představovali, že by se všichni mohli zúčastnit bohoslužeb. „No, to je celkem jednoduché. Budeme se 

střídat. Každá skupina zůstane uvnitř na modlitbách a společných bohoslužbách jen půl hodiny. Potom přijde 

dalších 150 lidí a tak stále dál, dokud se všichni nevystřídají.“  

To mi vyrazilo dech. Ve škole nám říkali, že věřících je jen nepatrná hrstka, a tady jich blokují ulice stovky! 

A že prý jen staří ještě věří v Boha, a tady byla zastoupena každá věková skupina. Viděl jsem obrovské množství 

mladých lidí, jako jsem byl já. Tvořili dobrou polovinu davu.  
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Za nějakou dobu se dal autobus do pohybu. Z tohoto zážitku jsem byl celý pryč. Udělal na mě hluboký 

dojem a ještě dlouho jsem musel nade vším přemýšlet…  

Zbytek prázdnin jsme strávili s přáteli v Baryševu a Novosibirsku. Byly to šťastné a bezstarostné dny, které 

však rychle utekly, a já jsem se musel vrátit do Leningradu. Vrhl jsem se znovu do studia, ještě horlivěji než 

předtím.  

V červenci roku 1968 jsem byl v Leningradě už rok a znenadání mi přišlo oznámení, že jsem získal studijní 

místo v Petropavlovsku na Kamčatce… Neuvěřitelné! Přesně podle mých představ! Tamější akademie patřila k těm 

významným. Nacházela se na ruském pobřeží Tichého oceánu, severně od Japonska. Kamčatce přezdívali „oko 

Ruska“. Největší část sovětské flotily kotvila v této oblasti. Dostat se sem znamenalo výhru. Byl jsem nevýslovně 

šťastný.  

A tak jsem se opět loučil s přáteli i s Polákem, o kterém jsem potom dlouhý čas neměl žádné zprávy. 

Na novém působišti jsem se měl hlásit až za měsíc a půl, proto jsem se rozhodl, že znovu zajedu do Novosibirska. 

Poslední pohled na Leningrad provázely smíšené pocity. Věděl jsem, že nikdy nezapomenu na vzrušující, 

prací vyplněné dny a samozřejmě na nedostižnou krásu tohoto velkoměsta.  

Cesta ubíhala celkem v poklidu, až těsně před hlavním městem jsem najednou zaslechl z vedlejšího vagonu 

velký lomoz. Zvědavost mi nedala a šel jsem se podívat, co se děje.  

Tři robustní klackové smýkali sem a tam malým chlapcem s výrazem malého školáčka, s velkými brýlemi a 

bledou barvou pleti. „Když nám nedáš peníze, zlomíme ti ruku!“ Chlapec se třásl jako osika. Jeden z banditů držel 

ostatní cestující v šachu, aby se nikdo neopovážil zasáhnout. Takové jednání jsem nenáviděl. Odepnul jsem 

vojenský řemen a omotal si ho kolem ruky tak, že těžká spona působila jako boxer. Když se „strážce“ obrátil ke 

mně, chvatem z juda jsem s ním švihl o stěnu a improvizovaným boxerem ho udeřil rovnou to tváře. Klesl k zemi.  

Druzí dva zatím vytáhli mládenci z kapsy peníze. „Dejte ty prachy zpátky nebo s vámi udělám to samé, co 

s tímhle!“ zařval jsem. Teprve teď uviděli přítele ležet v bezvědomí. Udělal jsem několik kroků směrem k nim. 

Couvli. „Vždyť už jdem.“ Na nejbližší zastávce i s bezvládným přítelem vystoupili.  

Chlapec byl v šoku. Pomohl jsem mu posbírat peníze, vzal ho kolem ramen, uklidnil jsem ho a potom jsme si 

společně sedli. Dozvěděl jsem se, že se jmenuje Michail Koptělov. Chvíli jsem se zdráhal dál se vyptávat. Ale jestli 

má něco společného s osobou, na kterou jsem myslel, tak by to byla výjimečná náhoda. Nakonec jsem to nevydržel. 

„Nejsi náhodou příbuzný s tím velkým spisovatelem Konstantinem Koptělovem?“  

„Samozřejmě. To je můj otec.“  

„Tvůj otec?“ Zvolal jsem. Omráčilo mě to. Každý ruský milovník literatury zná toto jméno. Koptělov je 

jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších spisovatelů a dostal Leninovu cenu za literaturu. Jeho knihy jsou 

známé v celém Sovětském svazu.  

Nyní byla celá událost ještě zajímavější. Michail se mě ptal, kdo jsem a kam cestuji.  

„Hele,“ řekl mi, „když už jsi v Moskvě, nechtěl bys na pár hodin přerušit cestu a seznámit se s mými rodiči?“  

Velkolepé, pomyslel jsem si. Mám příležitost poznat Konstantina Koptělova. Rychle jsem se rozhodl. „Tak 

dobře, stejně mám v Moskvě několik hodin volna.“ Myšlenka, že se setkám s tak významnou osobností, ve mně 

vyvolala povznesenou náladu.  

Metrem jsme se dovezli ke Koptělovým. Michail mě představil rodičům a vylíčil jim, co se mu cestou 

přihodilo. Otec mi potřásl rukou a velmi mi děkoval za pomoc. Jeho matka se na mě jen vděčně usmívala. Potom se 

zeptala: „Sergeji, máš čas se s námi najíst? Za chvilku bude všechno hotové. Do odjezdu vlaku si můžeme ještě 

trochu popovídat.“ Pozvání jsem velmi rád přijal.  

Za chvilku jsme si společně pochutnávali na výborném jídle a bavili se jako staří známí. Koptělov se ptal 

na mou minulost, na to, co dělám a jak si představuji svou budoucnost. A tak jsem mu vyprávěl svůj příběh. Zdálo 

se, že ho fascinoval. Se zájmem poslouchal a vyptával se na další a další podrobnosti. Po jídle jsme přešli 

do obýváku, kde jsme u poháru vodky pokračovali v povídání, dokud nenadešel čas se rozloučit a vyrazit na 

nádraží.  

„Sergeji,“ řekl nakonec Koptělov, „když jsem tě tak poslouchal, rozmýšlel jsem o tom všem. Jsem 

přesvědčen, že o tvém životě a o životě dětí z Baryševa by se dala napsat poutavá kniha.“  

Oněměl jsem. Na něco takového jsem ani nepomyslel.  

„Mohl bych napsat knihu o tvém životě v domově. Byl by to ruský Tom Sawyer,“ řekl.  
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Lichotilo mi to, ale upřímně jsem řekl, že si nejsem jistý, jestli by to byl dobrý příběh. Ale to musel nejlépe 

posoudit on, vždyť byl „odborník“. Ujistil jsem ho, že mu rád řeknu všechno, co vím.  

„Dobře, uděláme to!“ řekl nadšeně. „Co nejdřív se s tebou spojím. Koupíme totiž letní dům u Novosibirska. 

Budeme celkem blízko domova a mohu tebe i jiné chlapce interviewovat.“  

Potom už mě mí noví přátelé odvezli na nádraží, kde jsem se s nimi rozloučil a pokračoval jsem v cestě do 

Novosibirska.  

Na nádraží mě čekal Boris Lobanov. Starý, dobrý Boris! Zavedl mě do svého jednopokojového bytu, a když 

jsme se trochu posilnili, vyšli jsme ven, abychom se setkali s ostatními. Jako první nám přišel do cesty Nikolaj 

Povalejev.  

„Ale hleďme!“ zvolal. „Kdopak je tento elegantní voják po tvém boku, Borisi? Když odcházel, teklo mu 

ještě mléko po bradě a vrátil se jako admirál! Chlapče, chlapče! Vždyť oni dnes vůbec nevědí, komu dát takovou 

uniformu!“  

Když jsme se pořádně zasmáli, přešel jsem k věci: „Poslechni, Nikolaji, mám pro tebe novinu!“ a řekl jsem 

mu o rozhovoru s K. Koptělovem a jeho návrhu napsat knihu o dětském domově a jeho obyvatelích, včetně 

Nikolaje. „Všechno jsem mu řekl a tvůj příběh, Nikolaji, chce dát taky na papír. Ještě tě udělám slavným!“  

Nikolajův pohled byl čím dál zděšenější. Nakonec zvolal: „Sergeji, ty seš děsnej blbec! Samozřejmě že se 

stanu slavným, ale to bude můj konec – definitivní! Copak nechápeš, co by to znamenalo pro moje obchody? 

Sergeji, jak jsi tohle mohl udělat právě mně, starému, dobrému příteli?“ Začalo mi svítat. Bodejť! Jak jsem mohl 

být tak pitomý?! „Hele, Nikolaji, to mě opravdu mrzí,“ řekl jsem. „Vůbec mi to nedošlo. Máš pravdu.“  

„O mé práci je nejlepší mlčet. Boris, já a někteří jiní jsme si tady vybudovali dobrou organizaci a jeden 

zvědavý škrabal by nám to všechno zničil!“  

Chtěl jsem ho přerušit, ale nepustil mě ke slovu.  

„Vím, že máš, Sergeji, málo peněz. A moje obchody jdou v poslední době opravdu dobře. Tady máš peníze, 

které utratíš, když celý nápad s knihou pověsíš na hřebík. Souhlasíš?“  

Teď jsem se doopravdy naštval: „Hele, Nikolaji! Až přestaneš na minutu řečnit, povím ti něco, co jsem ti 

chtěl říct už na začátku. Nemyslel jsem to zle. Slyšíš! Mrzí mě to. Žádná kniha se psát nebude a hotovo! Co to máš 

za nápady mě vyplácet? Jsi normální? Jsem přece tvůj přítel!“ Na Nikolajově tváři se objevil úsměv. „No, teď jsi 

zase tím starým Sergejem, kterého znám. Díky!“  

Brzy mi Koptělov napsal, že si koupil v blízkosti letní domek a že brzy přijde. Když za několik dní 

přicestoval, vysvětlil jsem mu, že myšlenky s knihou se mi přece jen nezdají a že s ním raději nebudu 

spolupracovat. Nebyl tím ani trochu nadšen. Řekl jsem mu však, že mě to mrzí, ale nemohu jinak, a to znamenalo 

konec našeho přátelství.  

Dvacet prázdninových dní, které zbývaly do mého odjezdu do Petropavlovska, uteklo jako voda, ale přesto 

jsme maximálně využívali každého dne, abychom se vzájemně užili. Jednoho dne mi Nikolaj řekl: „Sergeji, chtěl 

bych tě představit šéfovi naší organizace.“ O tomto muži z podsvětí jsem hodně slyšel, ještě když jsem byl 

poslíčkem. Už tehdy jsem měl touhu se s ním seznámit, ale vzhledem k svému nízkému postavení jsem neměl 

žádnou šanci. I teď jsem toto pozvání považoval za velkou čest. Nikolaj mě zavedl do jedné čtvrti Novosibirska, 

kde jsem ještě nikdy nebyl. Vešli jsme do domu, který stál poněkud stranou. Chvilku jsme vyčkávali a pak Nikolaj 

zašeptal: „Tam! Přichází!“ Dveře se otevřely. Stál jsem jako solný sloup a nevěřil vlastním očím. „To je šéf? Vždyť 

je to přece Zauškin!“ ,,Máš pravdu, Sergeji, Zauškin. Já jsem – jak ti to jen říct – číslo 1 v tomhle kšeftu.“  

Nakonec jsem se tedy dozvěděl i to, co se stalo se Zauškinem! V Baryševu ho zatkli, protože se pokusil 

jednou ze smrtících zbraní, které jsme v domově potají sestrojili, sprovodit ze světa tlustou Irenu. Nikdo z nás 

nevěděl, kam ho dopravili. „Strčili mě do vězení pro děti,“ řekl Zauškin. „Tam jsem navázal kontakty, které mi 

dopomohly k nynějšímu, hm … no řekněme, povolání.“ Myslel tím samozřejmě zásobování trhu drogami. Byl 

největším obchodníkem v celém Novosibirsku.  

Ano, přede mnou stál chlapec z Baryševa, který to vskutku dotáhl daleko. Jenom jsem stál a nevěřícně zíral a 

poslouchal, co s Nikolajem povídali. Ale když jsem si uvědomil, jak silný a houževnatý byl v Baryševu, věděl 

jsem, že je to všechno pravda. Nemyslel jsem, že by se na mě pamatoval, protože jsem byl o hodně mladší než on. 

A přece.  

„Samozřejmě, že tě poznávám, Sergeji,“ řekl. „Jak se ti dařilo? Vidím, že ses dal k armádě.“  
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Strávili jsme spolu několik příjemných hodin povídáním o Baryševu, o společných přátelích, zážitcích a 

zkušenostech. Dozvěděl jsem se, že Boris a Nikolaj spolu navzájem spolupracovali. Zauškin mi navrhl: „Sergeji, 

ještě tu několik dní zůstaneš. Nechceš si vydělat trochu peněz?“  

„No, hodily by se mi.“  

„Když jsi tady, mohl bys s námi spolupracovat. Obchod vzkvétá: Prodáváme velké množství drog  

a z Japonska dostáváme i jiné zboží, které se vyžaduje na černém trhu.“  

„A co prodáváš?“  

„Magnetofonové pásky, kosmetiku a podobné věci.“  

„Dobrá, beru.“ Opět jsem si vzpomněl na to, co jsem se naučil už před lety: v tomto světě se musí postarat 

každý sám o sebe.  

Několik dnů jsem spolupracoval s Borisem, Nikolajem a Zauškinem. Potom se stalo neštěstí. Zauškina zatkli 

a odsoudili na osm let vězení ve starém, tvrdém žaláři nedaleko Tomska. Ale obchod musel jít dál. Povalejev se 

domníval, že Zauškinovo místo by teď mělo patřit jemu.  

Jednou večer mě Boris a Nikolaj pozvali na mimořádné setkání vůdců z podsvětí. Od Zauškinova zatčení 

jsme totiž měli potíže s jinou organizací, která pomalu, ale jistě začala pronikat na naše území. Myslel jsem, že to 

bude zajímavý večer, a proto jsem pozvání přijal. Cestou mi Boris řekl, že už došlo k několika přestřelkám, 

při kterých jeden člověk přišel o život. Mírové rokování bylo tedy nevyhnutelné. Věci se měly dát do pořádku, 

aby se obě skupiny mohly věnovat výlučně obchodu. Setkání se konalo ve zchátralém domě v odlehlé čtvrti 

Novosibirska.  

Vyšli jsme nahoru úzkými schody, prošli dlouhou tmavou chodbou. V slabě osvětlené místnosti ve třetím 

poschodí nás už čekal vůdce druhé skupiny. Držel jsem se vzadu, zatímco Nikolaj vyjednával. Po přednesení 

argumentů jedné i druhé strany najednou Nikolaj praštil pěstí do stolu a zařval:  

„Když se nechcete dobrovolně stáhnout z našeho území, tak i my budeme mluvit jinak. Pokusili jsme se 

uspořádat vše po dobrém, ale není to zjevně možné. Vy máte svou oblast a v té zůstanete!!“  

Nikolaj se zvedl. Druhý šéf a jeho lidé vyskočili také a vyřítili se ven. Mrkl jsem na Nikolaje. Byl to stále on, 

tvrdý, nepoddajný chlapík, kterého jsem poznal v Baryševu a který se tehdy postaral o oba mé atentátníky.  

Pomyslel jsem si, že rokování už pravděpodobně skončilo, a řekl Nikolajovi: „Jdu se ven nadýchat trochu 

čerstvého vzduchu. Počkám tam na vás.“ V okamžiku, kdy jsem vycházel z hlavních dveří do ulice, naplnila 

vzduch exploze. Pod žebry jsem pocítil ostrý, pálivý úder a prudkou bolest, která mi doslova vyrazila dech. Takřka 

omráčený jsem se na sebe podíval. Silně jsem krvácel. Košile i vojenský kabát byly prosáknuty krví. Postřelili mě – 

to byla jediná myšlenka, na kterou jsem se zmohl. Klesl jsem na kolena. Vtom jsem za sebou zaslechl zvuky. Kdosi 

běžel po schodech. Byli to Nikolaj s Borisem, každý ozbrojený dvěma pistolemi a připravený k palbě. Útočníci 

však byli pryč. Nikolaj a Boris schovali zbraně, pomohli mi na nohy a vtáhli mě dovnitř. Ve vrchním plášti, který 

jsem měl oblečený na kabátě, jsem měl uvnitř kapsu plnou dokladů – listy, rozkazy, průkazy a další věci.  

„Sergeji, tys měl štěstí!“ zvolal Boris, když kapsu vyprazdňoval. Kapsa byla právě na levé straně a kulka 

proletěla silným adresářem, ostatními doklady a uvízla pod kůží.  

Když si Boris prohlédl ránu a pak díru ve všech těch papírech, jenom syknul: „Nebýt té kupy dokumentů, už 

jsi byl na onom světě!“  

Z kapesníků a Borisovy košile jsme udělali provizorní obvaz, abychom zastavili prudké krvácení. Pak mě 

odvedli do nemocnice.  

Když mě propustili, strávil jsem ještě několik dní u Borise, abych se trochu zotavil. Neměl jsem co dělat, a 

tak jsem pil. Nikdy jsem nebyl velký pijan. V Baryševu jsem se občas napil – jako nakonec všechny ostatní děti – 

ale později jen zřídka. A vždycky jsem obyčejně přestal dříve, než jsem se stačil opít, měl jsem ustavičně na mysli, 

že si musím zachovat perfektní fyzickou i psychickou kondici. Věděl jsem dobře, že více alkoholu by mně mohlo 

uškodit, a tak jsem se opil jen při výjimečných příležitostech.  

Jednoho rána po velkolepém večírku, který uspořádal Boris na mou počest, jsem se vzbudil něco před 

devátou. Ostatní ještě nestačili vystřízlivět. Trochu omámen jsem vyšel ven, abych si pročistil hlavu. Venku jsem 

potkal muže, který měl podobný úmysl. Byl asi padesátiletý, zavalitý, s protézou. Ve snaze zbavit se „opice“ jsme 

se společně procházeli parkem. Po několika minutách jsme si sedli a ponořili se do povídání. Vyprávěl jsem mu 

o sobě, o svých plánech a na totéž jsem se ptal i jeho. Ke svému velikému překvapení jsem se dozvěděl, že byl 
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kdysi majorem u policie v Norilsku. Když vzpomněl toto město, našpicoval jsem uši. Norilsk patří k nejznámějším 

městům v Sovětském svazu. Nachází se v nejsevernější části země a představuje zářný příklad sovětského umění 

vybudovat a udělat obyvatelnými i místa vysoko na severu. „To je fantastické!“ zvolal jsem. „Hodně jsem 

o Norilsku četl v učebnicích. Je to pro naši stranu velký technický úspěch.“  

„Velký úspěch techniky!“ vyprskl. „Vy zelenáči víte jen to, co vyčtete z knih. A to je ten problém! Věříte 

tomu, co vám namluví a co vidíte na papíru.“  

„Jen se nerozčilujte!“ povídal jsem chlácholivě.  

„Tak co nejrychleji zapomeň na to, co jsi četl! Nic z toho není pravda! Já to vím nejlépe. Byl jsem tam 

policejním majorem!“  

„Ale,“ zaprotestoval jsem, „údajně vyvinuli speciální technologie a stroje na překonání tamějších těžkých 

podmínek!“  

„Stroje!“ zasmál se. „Chceš vědět, jaké stroje vyvinuli? Ty tvoje stroje, to byli otroci. Desetitisíce jich 

zemřelo při budování města! Jejich kosti tam dodnes leží! To byla ta technologie výstavby Norilska – krev a kosti 

otroků.“  

Jednoduše jsem tomu nemohl věřit. Moc jsem si přál, abych mohl odbýt jeho slova jako hloupé řeči opilce. 

Ale jak? Byl to bývalý policista a k tomu major, a to, co říkal, byla pravda, protože tam žil a také pomáhal budovat 

město.  

„Viděl jsem umírat tisíce lidí,“ pokračoval. „Zemřeli hladem nebo zimou anebo obojím.“  

Povídal mi, jak zasvětil svůj život komunismu. Když v roce 1956 vypukla revoluce v Maďarsku, poslali ho 

tam. Bojoval jako tankový velitel v Budapešti. Dostal kulku do nohy a nohu mu museli amputovat. „Potom jsem 

byl už pouhá nula, nebyl jsem k ničemu. Poslali mě do Norilska, abych naháněl chudáky do práce. Na to jsem byl 

ještě dobrý.“  

Tento rozhovor pro mě znamenal cosi znesvěcujícího. Tenhle muž, cizí člověk, napadl systém, kterému jsem 

věřil, a jeho slova se mi vůbec nelíbila. Pokoušel jsem se ho neposlouchat, ale nedařilo se mi to.  

„A víš, co mi za to dali, můj synu? Ó, byli ke mně štědří, opravdu. Dali mi dřevěnou protézu a každý měsíc 

hrst rublů na živobytí, dokud mě nevyhodili. A ještě něco…“ Zdálo se mi, že si to schválně nechává nakonec. 

„Ještě něco mi dali. Víš co? Hrst medailí.“  

Vylovil z kapsy všelijaká vyznamenání. „Jak vidíš, dobře jsem jim v Maďarsku sloužil. A v Norilsku taky!“  

Podržel mi medaile pod nosem a pokračoval: „Metály! Nač mi jsou? Mám je snad jíst? Zaplatit s nimi 

nájemné? Podívej se na mě, synku,“ odmlčel se, jako bych si ho opravdu měl prohlédnout od hlavy až k patě. Tak 

jsem to udělal. Měl pravdu. Sám říkal, že je už starý a zbytečný, a ještě jednou zopakoval, že má protézu a 45 rublů 

měsíčně. To opravdu neodpovídalo mým představám o stáři vysloužilého komunistického vojáka. Vyznamenání, to 

ano, ale ne bída, trpkost a takováhle obrovská beznaděj.  

Vtom ho chytil záchvat kašle a metály spadly do bláta. Plival krev. Kapesníkem si utíral ústa a kleče hledal 

pod lavičkou vyznamenání. Vstal jsem a odešel.  

„I když je to pravda, co říkal ten starý,“ rozmýšlel jsem, „tak je to už minulost. A ta je dávno za námi.“ 

Myslel jsem na vlastní budoucnost, ta teď byla nejdůležitější. Jen blázni se obírají problémy minulosti, tak nás to 

učili. Zajisté, strana měla těžkosti, dokud naše země byla ještě v dětských střevíčkách. V prvních dnech nového 

režimu bylo třeba bojovat a trpět. S malými nespravedlnostmi se muselo počítat. Ostatně, v kterých zemích není 

nespravedlnost?  

Ale přece – tolik mrtvých při budování jediného města?! Mohlo se to odbýt jako malá nespravedlnost? Vedl 

jsem dialog sám se sebou, ale pak jsem se rozhodl, že na všechno raději zapomenu. Ať bylo, jak chtělo, nenašel 

jsem na své otázky žádnou správnou odpověď. Život musí jít dál, bez ohledu na to, jaké problémy a vzpomínky 

měla ona patetická figura, hledající v blátě své medaile.  

Když jsem se chystal k odjezdu, jen s velkou námahou se mi podařilo tuto příhodu zapomenout. Čekala mě 

cesta na Dálný východ – a vzrušující kariéra u sovětského námořnictva. 

pokračování příště  



 Strana 36  Tam&Tam – číslo 5, ročník 8, květen 2017 

 

 

F A T I M S K Á  P O B O Ž N O S T   

Š u m p e r k  1 3 .  5 .  2 0 1 7  

f a r n í  k o s t e l  s v .  J a n a  K ř t i t e l e  

 
16.45 společná poklona Panně Marii a předání našich úmyslů  

 a darů 

17.00  slavný růženec vedený představiteli našich rodin 

18.00  mše svatá sloužená otcem biskupem Josefem Hrdličkou 

 a kněžími šumperského děkanátu 
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