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Nikoho jsem nevyloučil 

Toto číslo 

děkanátního časopisu má 

vyjít na druhou neděli velikonoční. Je to poslední den 

velikonočního oktávu, neděle, která má od nedávna ještě 

druhý název: neděle Božího milosrdenství.  

Uvědomuji si, že žiji ve výjimečné době, ve které 

nám náš Bůh chce ukázat nejpodstatnější pravdu o sobě: je 

milosrdný. Tato pravda byla asi nějak zapomenuta nebo 

jiné pravdy o Bohu nás tak zaměstnaly, že jsme ji dali jaksi 

stranou. Poslední století náš nebeský Otec učí nás, učí svou 

církev, že je především milosrdným Otcem. To je jeho 

jméno.  

Bůh se naléhavě dožaduje, abychom na jeho 

milosrdenství nezapomínali, abychom je hlásali, abychom 

ze svého přesvědčení vyplenili falešné představy o něm. 

Náš Otec dělá všechno, aby smířil se sebou celý svět, 

každého člověka, aby všichni přijali jeho odpuštění, aby 

vzájemné odpuštění charakterizovalo mezilidské vztahy. 

Kvůli tomu prožíváme rok milosrdenství. Svatý 

otec František neúnavně o milosrdenství mluví, putujeme 

na poutní místa, kde jsou svaté brány. Dosud nikdy nebyla 

možnost projít svatou branou tak blízká. Je to znamení: 

Bůh vychází maximálně vstříc člověku. Svatá brána, 

kterou jsme během předchozích let milosti měli nejblíže v 

Římě, je dnes nejblíž na Hoře Matky Boží v Králíkách.  

Nás, kněze, Svatý otec povzbuzuje, abychom jako 

zpovědníci byli nástroji Božího milosrdenství. Bůh nás má 

tak rád, že nám chce hlavně odpouštět. 

To chce od nás neustálé obrácení, proměnu 

smýšlení. Každý člověk, i ten největší darebák, jehož 

jednání je odsouzeníhodné, ten, který mně nebo mým 

blízkým hrozně ublížil, je pozván přijmout odpuštění od 

Boha a ode mě. Je naléhavě vyzýván, aby neváhal, protože 

je Božím synem a já jsem jeho bratrem.  

Svatá sestra Faustyna v Deníčku zaznamenala 

Ježíšova slova: Dnes mi řekl Pán: Dcero má, rozkoši a 

zalíbení mé, nic mi nebrání v tom, abych Ti udělil milosti. 

Mému milosrdenství tvá ubohost nepřekáží. Má dcero, 

napiš, že čím větší ubohost, tím větší mé právo na mé 

milosrdenství a přesvědčuj všechny duše, aby důvěřovaly 

v nesmírné hlubiny mého milosrdenství, neboť je všechny 

toužím spasit. Pramen mého milosrdenství byl dokořán 

otevřen kopím na kříži pro všechny duše – nikoho jsem 

nevyloučil. 

Za rok to bude sto let od zjevení Panny Marie 

ve Fatimě. Tehdy k modlitbě růžence Panna Maria přidala 

prosbu: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás 

pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, 

které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.  

Zvláště potřebují milosrdenství ti, kteří napáchali 

spoustu zla,… také i mně. Dokážu se za ně opravdu 

přimlouvat? 

P. Michal Krajewski 

 

 

 

 

2. 

duben 2. neděle velikonoční - 

neděle Božího milosrdenství 

4. duben  Slavnost Zvěstování Páně 

5. duben  památka sv. Vincence Ferrerského, 

kněze 

7. duben  památka sv. Jana Křtitele  

de la Salle, kněze 

10. duben  3. neděle velikonoční 

11. duben  památka sv. Stanislava, biskupa  

a mučedníka 

13. duben  sv. Martina I., papeže a mučedníka 

17. duben  4. neděle velikonoční 

21. duben  sv. Anselma, biskupa a učitele 

církve 

23. duben  svátek sv. Vojtěcha, biskupa  

a mučedníka 

24. duben  5. neděle velikonoční 

25. duben  svátek sv. Marka, evangelisty 

28. duben  sv. Petra Chanela, kněze  

a mučedníka  

29. duben  sv. Kateřina Sienská, panna  

a učitelka církve 

30. duben  sv. Zikmunda, mučedníka 

1. květen  6. neděle velikonoční 

 

 

Na obalu: interiér baziliky Božího milosrdenství 

v Krakově  

Centrálním bodem nové baziliky 

Božího milosrdenství v Krakově je bronzový 

zlacený svatostánek, který má podobu 

zeměkoule s nakreslenými obrysy všech 

světadílů. Nad ním jsou znázorněné větve 

stromu zmítané silným větrem. Je to symbol 

lidstva zmítaného hříchem a světa plného 

nepokoje, nacházejícího se v neustálém 

ohrožení. Nad tím vším je umístěna věrná kopie 

obrazu Milosrdného Ježíše, který nám 

připomíná, že „jen v Něm svět najde pokoj a 

člověk štěstí,“ jak řekl při konsekraci baziliky 

v roce 2002 papež Jan Pavel II. Někteří 

v symbolice hlavního oltáře vidí také obraz 

starozákonního hořícího keře. Jako tehdy Bůh 

zjevil Mojžíšovi své jméno a sdělil mu svou 

vůli zachránit izraelský národ, tak se dnes opět 

zjevuje jako Bůh, který zachraňuje svět svou 

smrtí a svým zmrtvýchvstáním. Obraz 

Milosrdného Ježíše totiž znázorňuje Krista 

zmrtvýchvstalého, proměněného, který ukazuje 

apoštolům své ruce a bok.  
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PŘIJÍMAT CIZINCE A UTĚŠOVAT 

ZARMOUCENÉ 

„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: ... přijímat do domu utiskované, ty, kdo jsou bez přístřeší?“ (Iz 58,6–7) 

Nechme se inspirovat Svatým otcem, který k nám promlouvá i v tomto našem dalším tématu. On je přece 

ten, kdo udává směr „lodičky“ církve. Nejspíš jsme ani nepostřehli, že 18. ledna byl mezinárodní den migrantů a 

uprchlíků. K tomuto dni papež František zvolil téma: Migranti a uprchlíci nás vyzývají. Odpověď evangelia je 

milosrdenství.  

Svatý otec k tomuto dni dále ve svém poselství říká, že jsme svědky různých tragických příběhů milionů 

mužů a žen. Ti denně čelí mnoha těžkostem v důsledku vypuknutí nepřijatelné humanitární krize v různých částech 

světa. Papež také upozorňuje na nebezpečí záměrného přehlížení toho, co se děje kolem nás: „Lhostejnost a mlčení 

vede ke spoluúčasti za to, že lidé umírají udušením, hladem, násilím či ztroskotáním.“ I když se ztratí jeden život, je 

to vždy veliká tragédie. „Migranti jsou naši bratři a sestry, kteří hledají lepší život daleko od chudoby, hladu, 

vykořisťování a nespravedlivého rozdělování zdrojů naší planety, které jsou určeny ke spravedlivému sdílení všech. 

Nechceme snad my všichni lepší, více slušnější a úspěšnější život sdílet s našimi blízkými?“ ptá se papež. 

V Bibli nalézáme jasnou zprávu: vítat cizince, protože to nám otevírá dveře k samotnému Bohu, neboť 

ve tvářích druhých vidíme tvář Krista. Samotný hlas Krista nás přece volá: „Hle, stojím u dveří a tluču,“ (Zj 3,20) 

připomíná také papež. 

Povinností církve je stát na straně utlačovaných a pomoci všem v nouzi. Poselství papež František uzavírá 

slovy: „Přijímání druhých znamená přijmout samotného Boha osobně!“ 

 Cítíme, že v lidské společnosti není něco v pořádku. Zatímco někdo bydlí v krásném domě, pěkně 

vybaveném a zařízeném, jiný polehává pod mostem. Víme, že mnozí, kteří mají pěkný dům, se nadřeli, než si ho 

vystavěli. Také museli šetřit a odříci si ledacos, aby měli na stavbu. Také víme, že mnozí, kteří jsou bez domova, se 

příliš nesnažili a pokud propadli drogám, alkoholu, lenosti a apatii, pak se dostali právě do nezáviděníhodné 

situace. Přesto si myslíme, že něco takového jako bezdomovectví by být nemělo. I ti, kdo se dostali do dluhů a 

ztratili zaměstnání, by měli mít, třeba jen skromný, ale přece jen nějaký příbytek. Kdysi býval na vesnicích domek, 

určený pro bydlení těch, kdo se ocitli v nesnázích. Říkalo se mu pazderna (pastouška). Obec tedy alespoň trochu 

pomohla někomu, kdo odtud pocházel, a nabídla mu sice prosté, ale přece jen nějaké ubytování.  

U některých národů, a je to i v Písmu svatém, byl jakýsi cit pro pozvání pocestných do domu. Ti, kdo 

někoho takto přijali, se cítili i vyznamenáni přítomností pocestných. Tak se objevuje známé přísloví: „Host 

do domu, Bůh do domu.“ V knize Genesis je příběh, 

jak Abraham přijal tři tajemné pocestné. Staral se, co 

by jim nejlepšího předložil k jídlu. Tito poutníci jsou 

samotným Bohem, který se ukazuje Abrahamovi 

v lidské podobě a slibuje mu syna. Také Pán Ježíš 

ujišťuje, že když přijmeme do domu pocestného, 

přijímáme zároveň i samotného Ježíše. V evangeliu 

čteme, jak se cítil poctěn hříšný celník Zacheus, když 

chtěl Ježíš pobýt v jeho domě, a jak se díky tomu 

napravil. Byla místa, kam Ježíš rád přicházel a kde 

měl přátele. Mezi takové příbytky patřil domek, kde 

žili Marie, Marta a jejich bratr Lazar. Víme, jak Martě 

na tom záleželo, aby se Kristu dostalo dobrého přijetí 

a obsluhy. Pán sám však přece zůstává osamělým 

poutníkem, neboť přišel z nebe a lidé na zemi jej 
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nemohou pochopit. Trpělivě vysvětluje a učí, ale stále zůstává „jiný“ než ostatní. Proto musí konstatovat: „Lišky 

mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil“ (Lk 9,58). Podobně se budou později cítit i 

Ježíšovi apoštolové, vyslaní do světa hlásat radostnou zprávu.  

Arabové mají přísloví: „Život je jako most. Přejdi po něm, ale 

dům si na něm nestav.“ Nebezpečí spočívá v tom, že se zde 

„uvelebíme“, jako by tento svět byl cílem, a ne pouhou cestou k cíli -  

do domu Hospodinova. Protože však přece jen mnozí lidé projevují 

zájem o člověka v jeho nouzi, objevují se i domovy pro „bloudící 

ubožáky“. Nejedná se jen o přijetí do domu na krátký čas, neboť ti, 

kdo putují, nezůstávají na jednom místě, ale pokračují v cestě. Jsou 

však lidé ve velké tísni, kteří by potřebovali někde spočinout po delší 

dobu. V tomto směru dělají hodně dobrého křesťané z různých církví. 

Tak se objevují domy pro bezdomovce, pro těhotné ženy, které 

nenašly pochopení u svých příbuzných, pro ženy s malými dětmi, pro 

staré lidi atd. Mnozí lidé by sice do svých domů někoho jiného 

nepřijali, chtějí mít svůj klid, neradi se dostávají do problémů, ale i 

tito lidé někdy přece jen pomohou. Bývá to v případě nějakých 

živelných pohrom, kdy se slitují nad sousedy, kterým vyhořel dům, 

nebo byli zcela zaplaveni vodou, a na dobu nezbytnou je pozvou 

k sobě.  

Přijmout někoho k sobě, když nemá kam jít, to se může týkat i 

rodinných příslušníků. Dospívající mladík utekl od rodičů, myslí si, že ve světě mu bude líp, bez rozkazování 

rodičů bude svobodný. Jeden takový případ byl popsaný v Itálii. Otec synovi napsal, že až se vzpamatuje, může se 

vrátit domů, že ho má stále rád. Píše mu: „La porta laterale e sempre aperta“ – „Boční vchod je stále otevřený“. 

Mladík se skutečně ocitnul v nesnázích a v noci se připlížil k domu rodičů. Boční dveře našel otevřené a prošel bez 

nesnází do svého pokoje, kde ulehl a usnul. Ráno se setkal s odpouštějícím otcem.  

V současné době se setkáváme s přílivem uprchlíků z Afriky a Blízkého východu, kde zuří válka, kde je 

hlad a bída. Tito nešťastníci se dívají k Evropě a touží se sem dostat. Vidí Evropu jako zemi hojnosti a blahobytu. 

Evropané mají problém, jak se vůči nim zachovat. Většinou je jim těch lidí líto, ale také se bojí, aby tak velké počty 

přistěhovalců neovlivnily negativně život na našem kontinentu. Papež František navštívil ostrov Lampedusa a 

vhodil květiny do moře, ve kterém se utopilo již tolik zoufalých uprchlíků. Chtěl tak na tento problém upozornit. 

Mnoho syrských ubožáků, často křesťanů, živoří ve sběrných táborech v okolních zemích. Jsou to skutečně 

„bloudící ubožáci“, žijící se svými dětmi ze dne na den. Snad jsme i my někdy pocítili vděčnost, když jsme byli 

v nesnázích a někdo nás k sobě pozval. Vzpomínám, jak jsme jeli s františkánskými terciáři do Itálie. Po cestě se 

nám porouchal mikrobus. Byla neděle, a tak jsme nemohli čekat, že nám někdo pomůže s opravou. Jak jsme byli 

rádi, když nás přijal farář z nějakého městečka u Benátek a poskytl nám přes noc střechu nad hlavou v bočním 

křídle farní budovy! Byli jsme klidnější a 

nepochybovali jsme, že všechno dobře dopadne.  

„Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl 

radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat 

rány zkroušených srdcem... potěšit všechny 

truchlící.“ (Iz 61,1–2) 

Papež František ve své bule 

Misericordiae Vultus píše o soucitu: „S pohledem 

upřeným na Ježíše a na Jeho milosrdnou tvář 

můžeme zachytit lásku Nejsvětější Trojice. 

Posláním, které Ježíš obdržel od Otce, bylo zjevit 

tajemství božské lásky v jeho plnosti. ‚Bůh je 

láska‘ (1 Jan 4,8.16), prohlašuje evangelista Jan 
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poprvé a jako jediný v celém Písmu svatém. Tato láska je nyní viditelná a hmatatelná v celém Ježíšově životě. Jeho 

osoba není nic než láska, nezištně se dávající láska. Jeho vztahy k lidem, kteří jej obklopují, vyjevují něco 

jedinečného a neopakovatelného. Znamení, která činí, zejména vůči hříšníkům, chudým, vyloučeným, nemocným a 

trpícím lidem, jsou znamením milosrdenství. Všechno v Něm mluví o milosrdenství. Nic v Něm nepostrádá soucit. 

Ježíš promlouval před množstvím lidí, kteří jej následovali, a když 

pozoroval jejich únavu a vysílení, skleslost a dezorientaci, zakoušel k nim 

v hloubi srdce silný soucit (srov. Mt 9,36). Silou této soucitné lásky 

uzdravoval nemocné, kteří mu byli přinášeni (srov. Mt 14,14), a několika 

chleby a rybami sytil velké zástupy (srov. Mt 15,37). Ve všech těchto 

okolnostech bylo Ježíšovo srdce pohnuto právě milosrdenstvím, kterým 

četl v srdci těch, s nimiž mluvil, a odpovídal na jejich nejopravdovější 

potřeby. Když potkal vdovu z Naim, která provázela svého jediného 

zesnulého syna ke hrobu, zakusil obrovský soucit s nezměrnou bolestí této 

plačící matky a jejího syna vzkřísil, aby jí ho vrátil (srov. Lk 7,15). Poté, 

co vysvobodil posedlého v Geraze, pověřil jej posláním: ‚Jdi domů ke své 

rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad 

tebou smiloval (Mk 5,19).‘“ 

„Lidem je třeba povzbuzení. Jejich přirozené síly mají býti 

posilovány, ne oslabovány…. Místo stálého mluvení o jejich chybách, 

mluvte o jejich ctnostech. Snažte se vyšinout je z kolejí jejich špatných zvyků. Snažte se stavět jim před oči jejich 

lepší já, jejich skutečné já, které se nebojí odvahy a činu a zvítězí. ...  Je-li člověk laskavý a úslužný, budou jeho 

sousedé zanedlouho také takoví. Ale jestliže se mračí, hubuje a kritizuje – jeho sousedé mu oplatí jeho škaredění 

škareděním, a to i s úroky… Hledáte-li zlé, očekáváte-li je, dostane se vám ho. Jste-li plně přesvědčeni, že najdete 

dobro – najdete je.“ (E. H. Porterová – „Pollyanna“). 

Zarmoucení a nešťastní lidé jsou ti, které něco trápí. Zármutek mohou způsobit těžkosti, s nimiž se 

setkáváme v životě. Mezi takové zlé události patří třeba smrt někoho blízkého, nevyléčitelná nemoc, rozchod 

s někým, na kom mi záleží, např. životní partner, potomek, kamarád, blízký příbuzný, který spáchá zločin, syn, 

z něhož se stává narkoman. Ale starosti nám dělají třeba i dluhy, finanční problémy, jednání sousedů či 

spolupracovníků a jiné problémy v mezilidských vztazích. Smutek na nás přichází, když i sami stárneme a jsme 

vážně nemocní, když jsme osamoceni a málokdo si na nás vzpomene.  

Silný bývá zármutek, když se stane něco zlého zcela 

nečekaně. Takové tragické události se dějí často. Protože se však 

týkají jen určité skupiny lidí, ostatní se sice zachvějí, ale brzy se vrátí 

k obvyklým myšlenkám. Například bombové útoky v Bruselu, 

Paříži, oběti šílených střelců na mnoha místech. Ale i automobilová 

nehoda, která zasáhne rodinu a přátele. Při takových smutných 

událostech bývají přítomni psychologové, kteří se snaží těšit zdrcené 

pozůstalé. Při tomto utěšování je důležité vrátit zarmouceným naději, 

aby nepropadli zoufalství, v němž by mohli reagovat nesprávně, např. vzít si život. Psychologové mohou nabídnout 

smysl života zde na zemi, ale vztah k Bohu nabízí víc. 

Velkým nebezpečím je sebelítost. Je třeba se chovat statečně a tuto chorobnou sebelítost zahánět. Zde je 

důležitá pomoc přátel, aby vytáhli sklíčeného „ z jámy“, tj. jakési hluboké deprese, a dodali sílu k zápasu. Kdo ví 

o Bohu, má velkou výhodu, když na něj dolehne neštěstí i když trpí. Viz utrpení Joba a jeho pomyšlení na 

Hospodina: „Já vím, že můj Vykupitel je živ …“ (Job 19,25). Bohem posílaní proroci napomínali lid, když vyvolený 

národ hřešil, ale také lid těšili, když národ trpěl. „Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, 

slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi 

bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu.“ (Ž 40, 1–4) „Proč se tak trpce rmoutíš, 

má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse“ (Ž 42). 

Skutek duchovního milosrdenství „těšit zarmoucené“ v sobě obsahuje i hlásání víry v Boha a hlásání evangelia. 
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Věřící člověk žijící v „Slzavém údolí“ ví, že tento život je jakýmsi provizoriem, kde se máme osvědčit, jako ti, kdo 

svou naději vložili v Hospodina.  A tak i když zde trpíme a cítíme různé ztráty, přece víme, že to nejkrásnější, co je 

nám slíbeno – Boží království - je před námi. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 

V domě mého Otce je mnoho příbytků… Jdu, abych vám připravil místo“ (Jan 14, 1–2). Tak nám v trápení pomáhá 

pomyšlení na budoucnost, neboť utrpení tohoto času není nic ve srovnání s budoucí slávou. Potěšit může také 

vzpomínka na minulost, pokud zkoušený člověk poznává, že jeho život byl vyplněn dobrými skutky. Je jakousi 

svatou povinností, aby ten, kdo je díky své víře silnější, dodával útěchu těm slabým.  

Z mnoha příkladů lze vzpomenout na minoritského kněze Maxmiliána Kolbeho, o kterém se nám dostává 

svědectví, že když byl s dalšími vězni uzavřen v bunkru smrti v koncentračním táboře Osvětim, ozývaly se z toho 

temného místa zpěvy a modlitby. To Kolbe povzbudil odsouzence na smrt, aby místo pláče a bědování, jak tomu 

v tom bunkru smrti bývalo v jiných případech, raději vložili svou naději v Pána a připravili se na setkání s Ním. 

Podobnou naději chtěl jistě dát zděšeným mužům v Lidicích jejich farář P. Josef Štemberka, když s nimi zůstal a 

přijal stejný úděl jako oni. Zarmoucení a sklíčení lidé po útěše touží. Potřebují ji. Proto i Pán Ježíš těší apoštoly a 

slibuje jim, že je nenechá jako sirotky, ale pošle jim Utěšitele Ducha svatého. 

Kromě útěchy, která člověka pozvedá a posiluje, známe i falešné utěšování, které zarmoucenému 

nepomůže, ale uškodí. Člověka v zármutku může na chvíli utěšit nějaká náhražka, např. alkohol, drogy, parta 

s nedobrým zaměřením, nevěstinec a jiná světská lákadla. Takto člověk padá níž a níž a opouští prostor, v němž je 

přitahován, byť někdy už jen velmi slabě, k Bohu, a přechází tam, kde se již člověka zmocňují temné síly.  

Pak tu je také zármutek, že jsme hříšníci, že jsme promarnili mnoho času, který jsme mohli lépe využít, 

že jsme druhým ublížili a dali jim špatný příklad. Smutek z toho, že jsme zapomínali na Boha, nesetkávali se s Ním 

v důvěrné modlitbě, ale podléhali ruchu světa. 

Jen víra ve Spasitele může zachránit toho, kdo propadá malomyslnosti a zoufalství. Proto by měly být pro 

nás zpovědnice místem, kde nacházíme útěchu v setkání s Božím milosrdenstvím. Tak jako do zpovědnice 

vstupujeme se zármutkem hříšníka, máme zpovědnici opouštět s radostí toho, komu Bůh odpustil tak, že došlo ke 

smíření. Zde platí Ježíšův příslib, že zármutek se obrátí v radost.   

P. Vilém Pavlíček 

 

 

 

 

MARIE Z MAGDALY 
 

V městě Šumbarku, 

v devátém roce panování Václava z Hrádečku 

Marie, 

jsi první biblickou ženou, které jsem se odvážil napsat. Raději se obracím k mužům, jejichž jednání a 

postoje jsou pro mne snáze pochopitelné. Ty představuješ výjimku, protože jsi – po Ježíšově Matce – tou 

nejvýraznější postavou evangelií.  Svou vírou, láskou a odvahou jsi hravě předčila všechny Ježíšovy učedníky – a 

On to dobře věděl. Proto se po svém zmrtvýchvstání ukázal nejprve právě Tobě. Toto privilegium sis skutečně 

zasloužila; vytrvala jsi nejdéle pod křížem a jako první ses také vrátila k Ježíšovu hrobu. Byla jsi natolik 

zarmoucena, žes svého Mistra poznala teprve, když Tě oslovil jménem. Pak jsi spěchala k ostatním učedníkům, 

abys jim oznámila radostnou zvěst. Nevěřili Ti a dále se třásli strachy za zavřenými dveřmi. Nepřekvapilo Tě to; 

byla jsi zvyklá na pohrdání a výsměch, v lepším případě na lhostejnost. Ani mě to nepřekvapuje; naprosto stejně se 

i já chovám k těm, o nichž se z jakýchsi iluzorních důvodů domnívám, že díky svým hříchům stojí pode mnou. 

Pro Ježíšovy učedníky jsi jednou pro vždy zůstala hříšnicí, byť polepšenou. Trpěli Tvou přítomnost jako 

podivný rozmar svého Mistra a nechápali náklonnost, kterou Ti prokazoval. Nechápeme ji ostatně ani my 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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do dnešních dnů, a tak raději spřádáme všemožné konstrukce, jimiž se pokoušíme váš vzájemný vztah vymezit. 

Nejsme schopni pochopit opravdovou lásku, přestože právě o ní mluví Ježíš ve všech podobenstvích. Pastýř 

skutečně miluje nejvíce tu ovci, kterou musel pracně vysvobodit z hluboké rokle, a největší lásky je schopen ten, 

komu bylo nejvíce odpuštěno. Ano, měla jsi mnoho mužů, ale pouze jediného jsi skutečně milovala vší láskou, jaké 

je žena schopna. Milovala jsi ho natolik, žes vůbec nedbala na řeči (a pohledy a postoje a názory a námitky) 

ostatních. Pro Tebe bylo podstatné pouze to, co říkal Ježíš. Přesto – nebo právě proto – Tě všichni považovali 

za méněcennou. Nemohli jinak; Tvé jednání je obviňovalo z přetvářky. 

Také já se stále ohlížím na mínění mocných tohoto světa a snažím se vyhovět jejich standardům. Vlastní 

zbabělost a pohodlnost nazývám opatrností, lakotu skromností a nabubřelost moudrostí. S despektem pohlížím 

na nevěstky mrznoucí na ulicích a neuvědomuji si, že jsou Bohu mnohem blíže než já. Protože právě k nim byl 

poslán Syn člověka. Lékaře samozřejmě potřebují pouze nemocní. Mou tragédií je však to, že se považuji 

za zdravého. Přitom se v mém nitru sváří nikoliv sedm, nýbrž sedm krát sedm ďáblů. Snad právě proto mě Ježíš tak 

vytrvale volá mým jménem.  

Prosím Tě, Maří z Magdaly, o přímluvu, abych konečně zaslechl jeho hlas a poznal jeho tvář. 

Pavel Obluk 

  

 

„Mysleli si, že je nic ve starém domě již nedokáže 

překvapit. Ani jedna prastará skříň, která vypadala, 

že již řadu let ukrývá staré poklady. To, co v ní však 

Lucinka, Zuzana, Petr a Edmund objevili, jim 

vyrazilo dech. Najednou, jakoby byli v jiném světě. 

A opravdu! Ona to byla úplně jiná země,  

než na jakou byli zvyklí. Nic kolem sebe nepoznávali. 

A ty podivné postavy, které začali potkávat… 

 

Přijmi pozvání vydat se do úplně jiného světa, než 

který znáš. Do země trpaslíků, obrů a podivných 

stvoření, které naléhavě potřebují tvoji pomoc. Kdysi 

tomuto krásnému kraji vládl spravedlivý vládce 

Aslan, avšak časem zemi ovládla zlá královna, 

se kterou zemi naplnila věčná zima. Čeká tě velké 

dobrodružství v zemi Narnie, kde se sny stávají 

skutečností. Je třeba jenom vykročit! Na cestu 

do země Narnie vyrážíme 1. 7. 2016, pomůžeš nám ji 

zachránit?“ 

 Pokud Vaše dětí účast na táboře láká a vy 

jim to chcete umožnit, neváhejte a nejpozději  

do 31. května 2016 zašlete na níže uvedenou adresu 

přihlášku (nezapomeňte vyplnit Vámi zvolený 

termín, věkovou kategorii a místo konání) a zálohu 

do 15. června ve výši 500 Kč na účet č. 195 628 614 

/0300, jako VS uveďte rodné číslo Vašeho dítěte. 

Obdržení přihlášky potvrdíme do 10 dnů SMS 

zprávou nebo emailem. Přihlášení na tábor je 

závazné. Pokud by se následně vyskytl problém 

s účastí dítěte, sdělte nám to, prosím, neprodleně 

předsedovi o.s. Po 30. červnu bude záloha vrácena 

jen ve zvlášť odůvodněných případech (např. nemoc 

potvrzená lékařem). Přihlašujte děti včas, aby bylo 

možné vyřídit pojištění. S vystavením faktury 

pro zaměstnavatele obraťte se rovněž na předsedu 

o.s.  Podrobnější informace (přihlášky pro zájemce) 

vám rádi poskytnou hlavní vedoucí. 

Adresa pro zaslání přihlášek: 
 

Malá Antiochia, z. s., P. Pavel Jagoš,  

Rychnov na Moravě 53, 569 34 
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DANA PONÍŽILOVÁ 

 
 

I dnes si budeme povídat s člověkem, který pracuje – coby zaměstnanec 

Arcibiskupství olomouckého – pro děkanát Šumperk. Konkrétně jako samostatný 

pastorační asistent pro farnosti Velké Losiny, Sobotín, Loučná nad Desnou 

a Vernířovice. Že je to práce pestrá a zajímavá, to se můžete přesvědčit sami… 

 

Danuš, můžeš se nám představit? 

Jmenuji se Dana Ponížilová, je mi 57 let a společně s rodinou bydlíme na faře 

v Sobotíně. Máme 4 děti – Věru, Martu, Františka a Kláru. Jsem rodačka z Jedlí 

u Zábřeha. Vyrůstala jsem v rodině, kde vírou nejvíce žila moje babička, později 

konvertovala i maminka. Svoji víru jsem si upevnila v Brně mezi vysokoškoláky, 

měla jsem to štěstí potkávat – tehdy ještě jako mladé kněze – významné osobnosti 

nynější pastorace. Na škole jsem se seznámila se svým budoucím manželem Toníkem. Vzali jsme se, když jsem 

končila poslední rok školy. Po svatbě jsem se stěhovala do Rapotína, kde muž pracoval ve Výzkumném ústavu 

chovu skotu a kde jsem následně byla zaměstnána i já. Bydleli jsme v garsonce přímo na hospodářství výzkumného 

ústavu, starala jsem se o šlechtitelský chov skotu. Kancelář jsem měla přes chodbu . 

Dalo se tam bydlet s dětmi, které jistě brzy po svatbě přišly? 

Naštěstí jsme na podzim stejného roku (1983) dostali služební byt rovněž v Rapotíně, který jsme si postupně 

zrekonstruovali. A opravdu brzy, v roce 1984, jsem šla na mateřskou dovolenou. Nejprve přišla na svět Věrka, 

po 20 měsících Martička, po 13 měsících František a za šest roků po něm Klárka. 

Co dělají děti a manžel v současnosti? 

Nejstarší dcera Věrka pracuje jako učitelka v mateřské škole, Martička je vdaná a učí na druhém stupni ZŠ 

v Dolních Domaslavicích, František je kaplanem ve Valašských Kloboukách a nejmladší Klárka uzavírá bakalářské 

studium v Brně v oboru Speciální pedagogika. Toník pracuje ve firmě Agritec Šumperk jako „děvče pro všechno“ 

(jak sám říká ), ale nejvíc se zabývá výrobou osiv.  

A jak jste se dostali z Rapotína na faru do Sobotína? 

Po mateřské jsem v roce 2003 nastoupila do zemědělského podniku HRADO Hrabišín na pozici zootechnik. Zde 

jsem pracovala pět let a poté jsem chvíli byla na pracovním úřadu. V květnu 2008 proběhly v Rapotíně lidové misie  

a po jejich ukončení se mě losinský farář O. Milan Palkovič zeptal, zda bych nechtěla pracovat jako pastorační 

asistentka. Ráda jsem souhlasila. A tak jsem se stala samostatnou pastorační asistentkou pro farnosti Velké Losiny, 

Rapotín, Sobotín a Loučná. Mým 

zaměstnavatelem je Arcibiskupství 

olomoucké. Kromě jiného do mého 

úvazku patřila (a stále patří) starost 

o faru v Sobotíně. Vždy se mi 

na faře v Sobotíně i v jejím okolí 

moc líbilo, ale zároveň jsem si 

říkala, že tak velký prostor bych 

nikdy nechtěla uklízet. Po opravách 

sobotínské fary v roce 2008 k nám 

na podzim přijeli skauti ze 

Šumperka (spali v téměř ještě 

nedoschlých místnostech 

po malování) a já jsem musela 
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konstatovat, že to s tím úklidem není až tak hrozné . Kromě ubytovacích prostor se na faře tenkrát nacházel 

i prázdný byt. Ptala jsem se otce Milana, zda ho bude pronajímat hostům, či ho nabídne nějaké rodině. Že bychom 

o tom jako rodina uvažovali. On měl však podmínku, aby s přestěhováním na sobotínskou faru souhlasili všichni 

členové rodiny. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, my i děti jsme měli v Rapotíně přátele, zvláště ve farnosti. Těsně 

před Vánocemi jsme se přestěhovali – vzpomínám si, že jsme první noc netopili (máme kachlová kamna), a já byla 

zvědavá, zda se příští den vůbec probudíme. Štědrý den jsme prožili už v Sobotíně. Sobotínští farníci nás přijali 

velmi pěkně, záhy po přistěhování mi vystrojili oslavu kulatých narozenin. 

Jsou prostě moje druhá rodina.  

Co je – kromě práce na faře v Sobotíně – další náplní Tvého úvazku? 

Moje práce je různorodá. Kancelář mám na faře ve Velkých Losinách. 

Jedním z mých prvních úkolů bylo roztřídit materiály pro katechezi 

a koordinovat opravy na faře v Sobotíně. Pak přišly na řadu přípravy 

na Vánoce a po Novém roce nastala smršť vyhotovování žádostí o dotace, 

kdy mi o. Milan diktoval žádosti, shromažďoval přílohy, kompletoval… 

Myslím, že byly alespoň tři současně. Vůbec jsem nestíhala. Postupně jsem 

se zapracovala do administrativní části projektů, zatímco O. Milan se 

věnoval jednání s dodavateli, uzavírání smluv, vlastní koordinaci prací… 

Podařilo se dost. Získali jsme dotace ze SZIFu, z Fondu životního 

prostředí, z Ministerstva kultury, z havarijního fondu, z kraje… Výměna 

krytiny rejchartického kostela, obnova jeho interiéru, dokončení obnovy 

kostela ve Vernířovicích, fasáda na kostelích ve Velkých Losinách 

a v Sobotíně, sociálka v losinském kostele, zateplení a výměna oken na faře 

v Sobotíně prodloužily životnost těchto převážně kulturních památek. 

Kostely jsou nyní krásnými dominantami okolí. Je zrestaurována rovněž 

křížová cesta ve Velkých Losinách, náhrobky, kříže…. V současnosti se 

z projektu opravuje v losinském kostele křtitelnice a žádáme o dotace 

na dokončení fasády losinského kostela. Tato práce mě baví a přináší mi 

velkou radost, když se ohlédnu, co je již hotové. A co teprve, když se mohu 

rozhlédnout z věže některého z kostelů! 

A co Tvé další činnosti? 

Do mého úvazku patří i výuka náboženství. Pomáhám s výukou v Loučné (1 skupina), ve Velkých Losinách 

(2 skupiny) a v Sobotíně (2 skupiny). Radost mi rovněž dělá společné setkávání maminek a dětí nad programem 

Sedmikrásek. Scházíme se na faře v Sobotíně každý čtvrtek od 16.30 do 17.30. Kromě věřících maminek tam chodí 

i maminky nevěřící. Program, kterým se inspirujeme, zhotovil O. Jiří Kaňa, a využívaly jsme ho už v době, kdy 

naše Klárka byla malá a my jsme se scházely pravidelně každý týden s ostatními maminkami, někdy i s těmi 

šumperskými, v domácnostech. Moc ráda na tuto dobu vzpomínám. K dalším činnostem patřícím do mé pracovní 

náplně je koordinace Tříkrálové sbírky v Sobotíně a Vernířovicích. Letos se sbírky zúčastnilo 9 skupinek – šest 

v Sobotíně a tři ve Vernířovicích. Spolupráce s dětmi i vedoucími skupinek je dobrá. O dění ve farnostech 

informuji v různých periodikách – v TamTamu, Sobotínských novinách či v Losinském Zpravodaji. Příprava 

ohlášek a práce s tím spojené, nástěnky, matriky, vyřizování pošty, fotodokumentace prací i akcí, zajišťování poutí 

v Sobotíně, příprava Mikuláše, organizování tvořivých dílen - to vše jsou již samozřejmé činnosti, které k mé 

náplni práce také patří. 

Kromě toho, jak bylo řečeno, zajišťuji koordinaci ubytování skupin na faře v Sobotíně (www.farasobotin.wz.cz), 

podle potřeby i ve Velkých Losinách (www.farnostlosiny.cz). Na faře v Sobotíně působí Spolek pro děti a mládež 

SOL, jehož jsem tajemníkem a faru má v pronájmu. Nabízí ubytování pro letní tábory, zimní rekreaci rodin, 

ozdravné pobyty, duchovní obnovy, různé pastorační programy, víkendovky pro mládež – skauty, scholy, 

ministranty atd. 

http://www.farasobotin.wz.cz/
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Vím, že fary v Sobotíně i ve Velkých 

Losinách se stále vylepšují, na co bys 

případné zájemce o pobyt nalákala? 

Máš pravdu, obě fary se stále proměňují. 

Sobotínská fara má pověst studené fary. 

Výměna oken a zateplení zvýšily 

komfort ubytování a další vylepšení ho 

stále zvyšují. Nabízíme zde ubytování 

pro kratší i delší pobyty. Velký sál s 

nově vybaveným interiérem se 70 místy 

k sezení nabízí možnost pořádání svateb 

či rodinných oslav. Nedávno se zde 

konal maškarní bál se zabijačkovými 

hody. Současná ubytovací kapacita je 48 

osob. Fara má dvě ubytovací části, v mezipatře se nacházejí 3 průchozí pokoje s 12, 5 a7 lůžky. V podkroví máme 

čtyři pokoje po pěti lůžkách a jeden dvoulůžkový. V každém patře se nachází vlastní sociální zázemí. V přízemí 

jsou další sociální zařízení, jedno z nich bezbariérové. Dále kaple, pokoj s příslušenstvím pro kněze či lektora, 

vybavená kuchyň, jídelna a sál. K faře patří dvě hřiště, kde se kromě sportovního vyžití mohou organizovat 

zahradní slavnosti, poutě, zábavy aj. K dispozici máme rovněž pingpongový stůl či ohniště. 

Ubytování zajišťujeme i na faře ve Velkých Losinách. Většina pokojů je zde vybavena vlastním sociálním 

zařízením a k dispozici je rovněž velká společenská místnost s kuchyní. K faře patří také velká farní zahrada. 

V přízemí se nacházejí tři pokoje a kuchyň se společenskou místností a v prvním patře pokojů pět. Celková 

ubytovací kapacita je 7 lůžek v přízemí a 35 v patře. 

A co vše zajišťuješ právě Ty? 

V mé kompetenci je zajišťovat obsazenost v Sobotíně, komunikace s jednotlivými skupinami, vyúčtování pobytů, 

které poté předávám účetní, příprava ubytování, případně zajištění odstranění závad, aby provoz fary probíhal 

bez problémů. 

Jaká je spolupráce s otcem Milanem Palkovičem, duchovním správcem farností, ve kterých působíš jako 

pastorační asistentka? 

Hodně jsem se od něj naučila a stále učím. Je dobrý organizátor, cílevědomý. Ve všech jeho farnostech už byly 

lidové misie. Pro mladé zorganizoval cesty na Světová setkání se svatým Otcem, pro děti farní tábory, pro dospělé 

poutě do Svaté země. Stalo se, že jsme nedostali všechny předpokládané dotace a stejně jsme se do oprav pustili. 

Na to bych neměla odvahu. Největší krize byla asi u zateplení fary v Sobotíně, kdy dotace vypadala velmi slibně a 

nakonec se ukázalo, že vlastní podíl je 50%.  Vše dobře dopadlo. Určitě za tím stojí nejedna modlitba a důvěra v to, 

že je-li dílo požehnané, prostředky získáme. Otec Milan je mi vzorem i v tom, že klade velký důraz na úsporu 

energií. Z toho důvodu byla v roce 2014 na faře v Sobotíně vybudována krbová kamna, aby se proteplilo jádro 

domu, následující rok byly instalovány solární panely na ohřev užitkové vody. I na faře v Losinách probíhají 

úpravy, nejdůležitější bylo ji zateplit.  

Jaké jsou Tvé zájmy? 

Je to četba, ráda také poslouchám hudbu. Moc času na své zájmy nemám, práce mě mnohdy pohlcuje. Hlavně přes 

prázdniny je toho dost, na faře se střídá jedna skupina za druhou, a tak pro mě přichází relax až v září. 

Jakou myšlenku, která Tě oslovuje, bys doporučila čtenáři pro povzbuzení v okamžicích nejistoty? 

Jsou to slova žalmu 63. „Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – 

jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.“  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná  
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MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
 

Manželská setkání se stala fenoménem devadesátých let minulého století. Mnoho tehdy mladých 

křesťanských manželských párů po jejich absolvování našlo novou inspiraci a motivaci žít své manželství 

hlouběji a opravdověji. Nyní mají tyto páry děti v přibližně stejném věku, jako měli oni, když „manželáky“ 

absolvovali. Právě jim (ale nejen jim) přinášíme informace o zajímavém projektu, který stále oslovuje mnoho 

manželů a zaujímá své důležité místo nejen mezi křesťanskými manžely.  

 

Něco málo z historie Manželských setkání 

Manželská setkání jsou křesťanská iniciativa usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny. 

Přišla k nám přibližně před 30 lety z Finska. Myšlenka a program Manželských setkání vycházejí z dlouholeté 

praxe práce s manžely právě v této zemi. Ještě za totality se podařilo jednomu českému páru (konkrétně manželům 

Náglovým z olomoucké diecéze), do Finska vycestovat a 

tohoto kurzu se zúčastnit Po návratu zpět manželé 

Náglovi nadchli několik párů dalších a v malinkém 

měřítku proběhl první „minikurz“ Manželských setkání u 

nás. První oficiální kurz byl uspořádán v roce 1991 

v Kroměříži a byl jediný pro celou republiku. Zájem o něj 

se však rychle rozšířil, a proto se vedení kurzů chopili i 

další manželé, kteří založili po republice kurzy další. 

Proto se v dnešní době mohou účastnit Manželských 

setkání na různých místech a v různých termínech stovky 

párů. 

 

Kde všude mohou v roce 2016 zájemci kurz Manželská setkání absolvovat? 

Kurzy se stejným obsahem se konají v různých termínech a na více místech České republiky. 

Pro přehlednost uvádíme místo a datum konání a kontakt na pořadatele. 

 

Kroměříž, 2. - 9. 7. 2016, pořádá YMCA Setkání 

Hana Michalcová, YMCA setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno 

Tel.: 608 422 768, e-mail: michalcova.hana@setkani.org 

www.manzele.setkani.org 

Velehrad, 9. - 16. 7. 2016, pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Lenka Putzlacherová, CPR Ostrava, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 

Tel.: 736 185 701, e-mail: lputzlacherova@prorodiny.cz,  

www.prorodiny.cz 

Litomyšl, 16. - 23. 7. 2016, pořádá Centrum pro rodinu z. s. 

Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3 

Tel.: 417 852 315, 731 158 924; e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz,  

www.centrumprorodinu.cz 

Třešť u Jihlavy, 12. - 20. 8. 2016, pořádá YMCA Familia 

YMCA Familia, Zdena Hegrlíková,  

Lucemburská 7, 130 00 Praha 3 

Tel.: 602 212 734; e-mail: ms@familia.cz, sekretariat@familia.cz 

www.familia.cz 

http://www.manzele.setkani.org/
mailto:lputzlacherova@prorodiny.cz
http://www.prorodiny.cz/
mailto:ruzickova@centrumprorodinu.cz
http://www.centrumprorodinu.cz/
http://www.familia.cz/
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Co je náplní kurzu Manželská setkání? 

Kurz Manželská setkání je programem zaměřeným na harmonické manželství a odpovědné rodičovství. 

Jeho náplní jsou přednášky a následná práce v menších skupinkách s tematikou vzájemných vztahů muže a ženy: 

 Krize v manželství 

 Priority, druhy lásky 

 Zdravé sebevědomí 

 Odpuštění 

 Rozdíly mezi mužem a ženou 

 Komunikace I. – sebevyjádření 

 Komunikace II. – porozumění 

 Vyjadřování pocitů 

 Naplňování potřeb 

 Sexualita 

 Pozornosti 

 

Cílem tohoto programu je motivovat partnery přemýšlet a komunikovat o tom, co by v jejich vztahu bylo 

možné zlepšit. Kurz se skládá z letního týdenního kurzu a dvou víkendových obnov (obvykle v říjnu a pak v březnu 

následujícího roku). Letního kurzu se mohou zúčastnit i děti, které mají připraven svůj vlastní program v době, kdy 

se rodiče účastní přednášek a práce ve skupinkách. Podzimní a jarní obnovy se děti neúčastní. 

 

Kdo jsou lektoři jednotlivých přednášek? 

Během manželských setkání probíhají přednášky, na kterých nepřednáší odborníci na daná témata, 

ale lektorské manželské páry, které se opírají především o své  vlastní společné manželské zkušenosti. Jedná se 

o osobní svědectví o možných problémech, které se v manželství vyskytují, jako jsou manželská krize, odpuštění, 

zdravé sebevědomí, komunikace, sexualita apod.  

Po přednáškách následuje práce v menších skupinách (2 – 3 páry), které moderuje školený manželský pár. 

Ve vymezeném čase se to, co zaznělo na předchozí přednášce, přenáší do osobní roviny. 

 

Duchovní rozměr kurzu Manželská setkání 

Součástí kurzu je i duchovní program – páry se mohou zúčastnit společných modliteb a prohloubit svůj 

vztah k Bohu či se účastnit bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, ve kterém se neřeší 

náboženské rozdíly, ale hledá se jednota muže a ženy v lásce. Jedním z opravdu hlubokých zážitků je obnova 

manželského slibu lásky, úcty a věrnosti během závěrečné slavnostní mše. 

Pro řešení hlubších problémů, které manželé nejsou schopni zvládnout sami, jsou na kurzu vždy přítomni 

odborníci pro rodinnou a partnerskou problematiku. 

 

Děti na kurzu Manželská setkání 

Na akci je možné s sebou vzít děti, péče o ně je zajištěna skupinou vyškolených a zkušených pečovatelů, 

kteří pro ně na dobu, kdy se jejich rodiče účastní manželského programu, mají připravené hry nebo jiné aktivity. 

Děti jsou vítány, přesto doporučujeme, je-li to možné, přijet raději bez dětí, protože budete mít víc času na péči o 

váš vztah. 

Podrobné informace najdete na http://manzelskasetkani.cz/kurzy.php  

 

Několik manželských párů nám napsalo svoji zkušenost s touto akcí. Všechny tyto páry absolvovaly 

Manželská setkání v devadesátých letech a redakce nezná nikoho, kdo by měl zkušenost z doby novější. 

Pokud někdo takový v děkanátu je a chtěl by se se svou zkušeností podělit, rádi jeho text otiskneme. Pokud 

se na MS vypravíte letos, neváhejte redakci poslat své dojmy. Věříme, že i v dnešní době, jakkoliv se 

samozřejmě vystřídali pořadatelé, zůstávají Manželská setkání příležitostí a výzvou… 

 

Pokud jste dočetli až sem, možná si říkáte, že to pro vás není a že vás na takovou akci nikdo nedostane. Vzít 

si týden dovolenou a jet se někam bavit o manželství?  

Mě by tam na základě nějakého článku nebo letáku nikdo nedostal. Ale manželka i já jsme viděli, že jeli jiní 

a že si to po návratu pochvalovali. A protože jsme si názoru těch lidí vážili, vyrazili jsme taky.  
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Byla to opravdu manželská setkání – setkání manželů v páru (pro mnohé páry poprvé od svatby volný čas 

jen pro ně dva) i setkání manželských párů. Přednášejícími byli manželé jako my: lidé se stejnými (nebo i většími) 

problémy, kteří vyprávěli o sobě a o svém životě: o tom, co poznali, co se naučili, čím si prošli, jak řešili a řeší 

problémy, které vycházejí z rozdílného vnímání světa, z rozdílné životní zkušenosti, z rozdílných povah. Ukazovali, 

že má smysl rozdíly překonávat, měnit sám sebe, že má smysl o vztah pečovat.  

Rozhovory ve skupinkách nás přiměly nejen pojmenovat a porovnat své vidění s viděním partnera, 

ale diskutovat o tématech i s ostatními členy skupinky; měli jsme možnost zachytit různé úhly pohledu a promýšlet 

je. Prostor diskuze vedli a citlivě usměrňovali vedoucí skupinky – manželé, kteří dokázali otevírat a nabízet i 

neotřelé vhledy a obzory, navíc „vysílali a přijímali“ na podobných „frekvencích“ jako my. Jako nemalá přidaná 

hodnota tehdy prožitého týdne nám zůstává i radost a opora v blízkém osobním přátelství s těmito prima lidmi. 

Manželských setkání jsme se zúčastnili před dvaceti lety, ale stále za tento čas děkujeme. 

Tomáš a Alena Havlíčkovi 

 

 
Manželská setkání, absolvovaná zhruba po 10 letech našeho manželství, nám otevřela novou cestu 

k vzájemnému pochopení a porozumění. Protože teprve až na kurzu nám došlo, že veškeré problémy v našem vztahu 

vyvěrají z toho, že narážíme na rozdíly v ženském a mužském myšlení. Že ten můj partner není nějaký exot, ale že 

na stejné problémy naráží tolik párů kolem nás. A hlavně jsme tam dostali milost o náš společný vztah znovu 

bojovat. Nedokážu si dnes vůbec představit, jak by to mezi námi vypadalo, kdybychom MS neabsolvovali. Možná, 

že bychom spolu už nebyli…  

Jana a Honza Stejskalovi 

 

  

My jsme manželská setkání (a jednu duchovní obnovu) absolvovali přibližně po deseti letech manželství, 

v době, kdy jsme čekali třetí dítě. Je všeobecně známo, že se na programy podobného typu chce více ženám než 

mužům. Nejinak tomu bylo i u nás. Velice nás oba oslovilo, že přednášející byly samotné manželské páry, které 

nemluvily teoreticky, ale přímo ze své praxe. Bylo osvobozující slyšet, že stejné problémy jako my prožívají i jiní. 

Svědectví párů bylo velmi osobní, zaznělo dokonce téma dočasného rozchodu, nevěry, manželské intimity, 

naplňování potřeb. Méně přijatelnou částí – alespoň pro nás - byla práce ve skupinkách, kde jsme měli otevřít 

problémy v našem konkrétním manželství. I přesto na tento čas rádi vzpomínáme, i na krásné kroměřížské zámecké 

zahrady, kde jsme se často procházeli. Jsem ráda, že Manželská setkání stále probíhají a že je zájemci mohou 

navštívit na více místech. Za sebe vřele doporučuji, mnohé problémy, které moří partnerský vztah, se dají vyřešit, 

když víme jak. 

                            Lenka a Pavel Špatní 

 

 

Je tomu skoro 25 let, kdy jsme se dvakrát po sobě zúčastnili Manželských setkání v Kroměříži. Tehdy je 

vedli manželé Náglovi, nadšenci, kteří prožili svá první Manželská setkání o pár let dříve - ve Finsku. Tato 

křesťanská iniciativa manželů je natolik oslovila, že se rozhodli obdobná setkání uskutečnit i v České republice. Po 

menším přemlouvání (s námi chlapy je asi vždy větší potíž), jsme jeli na naše první Manželská setkání. Měli jsme 

tehdy dojem, že v podstatě ani nemáme nějaké problémy k řešení, spíše nás lákalo prožít týden v bezvadném 

společenství, o kterém jsme od známých slyšeli. Byli jsme překvapeni, jak při debatách na předem určená témata 

nakonec člověk nahlížel „pod pokličku“ duše, vztahu a najednou viděl, že problémy jsou a že soužití může být 

mnohem „barevnější“.  Byl to týden vzájemného sdílení, výměny zkušeností, ale i vnitřní a manželské obnovy. Byli 

jsme taky vybaveni intenzivním pocitem, že v tom nejsme sami. Od té doby jsem slyšel snad stovky různých kázání, 

besed či přednášek, z nichž si nepamatuji téměř nic. Témata o odpuštění, naplňování potřeb, manželské 

komunikaci, krizi, sebevědomí či rozdílech mezi mužem či ženou si pamatuji dodnes a mnohdy se k nim vracím. 

                                     Jiří + Marie Novákovi 
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI 

 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek 

od 17.00 na farním středisku. V dubnu se sejdeme ve čtvrtek 7. a 21. dubna. 

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

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

 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). Účastnický poplatek: 10 Kč/dítě.  

 NOVINKA V PROGRAMU 
Od dubna každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 na farním středisku program pro děti od 4 do 8 let. Aby malé 

bylo velké s prvky etické a dramatické výchovy. Začínáme 7. dubna.  

Přihláška a bližší info – www.sumperk.dcpr.cz nebo na 731 402 395. 

 9. 4. 2016 od 9.00 na farním středisku celodenní program pro ženy Radost být ženou, tradičně 

s Mgr. Františkou Böhmovou. Účastnický příspěvek 100 Kč, tentokrát na téma CESTA DŮVĚRY A LÁSKY 

SV. TEREZIE Z LISIEUX ANEB ŠANCE PRO NEMOŽNÉ A SLABÉ. Těšit se můžete i na biblické 

tance a také (ne) pohádku „Terezka a růže. Na program je nutné se přihlásit - mailem nebo telefonicky na tel. 

731 402 395, a to do 3. 4.  2016. 
 

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk) 

 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:00 tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, 

vyměnit za jiné či si je odnést domů, vše za dobrovolný příspěvek.  

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

úterý od 9.00; Duben inspirovaný pohádkami o zvířátkách. 

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

 8. 4. 2016 – komponovaný večer v Čítárně v 19.00. Těšit se můžete těšit na autorské písně Aleny a Ondřeje 

Švejkovských, předčítání veršů a výstavu děl Pavla Tkadlece. 
 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

TÝDEN PRO RODINU 

 

15. 5. 2016  

 „Cesta pro rodinu“ – společná nedělní rodinná vycházka v přírodě s modlitbou i s plněním úkolů. 

Podrobnosti budou sděleny. Zveme i „přespolní“ rodiny. 

 

18. 5. 2016  

 9. 00 – 14.00 – májové dopoledne pro maminky s dětmi na farním středisku (program Sedmikrásek, 

atrakce na farním hřišti pro děti, program jen pro maminky, společný oběd) 

 15.00 – 16.00 - Májová pobožnost s katechezí – k dětem z katechetické třetí třídy se mohou připojit další. 

Zváni jsou i rodiče a prarodiče.  

 

19. 5. 2016 

 Od 17.00 v kapli na farním středisku - Modlitby matek – zveme maminky z celého děkanátu; pro děti je 

připraven program v herně. 

 

20. 5. 2016 

 Duchovní obnova pro maminky na RD a ty ženy, které jsou dopoledne doma- Téma - „Žena v Bibli 

jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; program se uskuteční od 9.00 do 12.00 na farním středisku. 

Součástí programu bude i společná adorace v kapli a možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. 

Hlídání dětí zajištěno po předchozí domluvě – 30 Kč/hod/dítě. Prosím o vaše závazné přihlášení 

na program a také o vaše požadavky na hlídání.  Na program je vhodné se přihlásit předem. 

 

Více informací naleznete na www.sumperk.dcpr.cz nebo na tel. 731 402 39 

 

http://www.sumperk.dcpr.cz/
http://www.sumperk.dcpr.cz/
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

 PRO KOSTELNÍKY A AKOLYTY 2016 

 
Ve dnech 14. - 16. března 2016 se konala na Velehradě Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty. 

Duchovní cvičení vedl (jako v minulých letech) Mons. Vojtěch Šíma, dlouholetý rektor arcibiskupského semináře 

v Olomouci. 

Duchovní obnova byla zahájena mší svatou a krátkou 

organizační promluvou otce Šímy v kapli na Stojanově, kde se 

také konaly všechny ostatní přednášky. V úvodním slovu 

Mons. Šíma připomněl Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil 

Svatý otec František, a v tomto duchu probíhala celá duchovní 

obnova. 

Jako pomůcku všichni účastníci obdrželi obrázek 

slavného malíře Rembrandta: NÁVRAT ZTRACENÉHO 

SYNA, kdy otec vítá svého syna po prohýřeném období opět 

doma. Postupně bylo hovořeno o všech osobách na obrázku 

podle evangelia ze 4. neděle postní Lk. 15, 1-3. 11-32. 

Mons. Šíma také doporučil všem účastníkům 

duchovní obnovy, aby prošli Svatou branou milosrdenství 

na Velehradě, otevřenou před nedávnem světícím biskupem 

olomouckým, Mons. Josefem Hrdličkou, a zdůraznil: 

před branou odložte všechno to, co vám brání v rychlejší cestě 

za Pánem. Pokora a lítost nad hříchy otevírají duchovní brány 

Božího milosrdenství, které máme uskutečňovat 

v každodenním jednání. 

V kapli na Stojanově byla nejen každodenní mše svatá, ale také modlitba ranních chval breviáře, křížová 

cesta a možnost přijmout svátost smíření. O letošní duchovní obnovu byl letos velký zájem, mezi účastníky byli  

kostelníci a akolyté nejen z olomoucké arcidiecéze. Velmi zajímavá byla také závěrečná diskuze, na kterou Mons. 

Šíma nestačil v mnoha případech odpovídat. Tato akce opravdu stojí za to a pro všechny je to vždy velký zážitek. 

František Kašík 

 

 

 

VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA  
ANEB POUŤ DO ŘÍMA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ 

 

Vzhledem k tomu, že jsem už dlouho nikam necestovala, zachvátila 

mě před poutí do Říma cestovní horečka a noc před odletem jsem prakticky 

nespala. Na cestě vlakem do Prahy cestovní horečka zmizela a já už se jenom 

těšila. Cesta na letiště utekla velmi rychle. Letadlem jsem letěla podruhé 

v životě – a bylo to úžasné, pohled na zasněžené Alpy byl nezapomenutelný. 

A v tomto duchu úžasu pokračovala celá pouť do Říma. Navštívili jsme 

baziliky, katedrály, kostely, prošli několika Svatými branami, duchovně prožili 

kající den s otcem Slawomirem, účastnili se denně mše svaté. Myslím, 

že vypisovat vše navštívené (a zážitky s tím spojené) by zabralo celý časopis. 
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Tak jen stručně ty 

nejsilnější... 

Anděl Páně 

v nedělním poledni 

na Svatopetrském náměstí 

s papežem Františkem a pře-

plněné náměstí věřícími 

poutníky, i v dešti krásné 

vatikánské zahrady, vatikán-

ská muzea a Sixtinská kaple s 

neskutečnou nádherou obrazů 

starých mistrů, historie ve-

psaná v Koloseu a procházka 

kolem starobylých trosek 

na Foru Romanu, katakomby 

na okraji Říma s malými 

otvory ve zdi pro pohřbívání 

prvních křesťanů, Bazilika svatého Petra a procházení její Svatou bránou, úžasný výhled z kopule na Řím a okolí 

při ideální viditelnosti, generální audience u Svatého otce na Svatopetrském náměstí, procházka nočním Římem.....  

Nezapomenutelná byla také návštěva Assisi s jeho středověkými kamennými uličkami, dvěma bazilikami a 

dvěma kostely a nad tím vším se tyčícím hradem jako strážcem tohoto nádherného městečka v Umbrii. Měla jsem 

pocit, že mě na každém kroku provází svatý František. Jak lehké bylo přenést se do minulosti a vidět ho kráčet 

uličkami městečka…! 

Také musím vzpomenout na úžasnou trpělivost  řádových sester v Polském domě s našimi návraty (jen 

málokdy stihli přijít včas), jejich skvělé snídaně a večeře, naše  společenství poutníků, mezi kterými jsem se cítila 

moc dobře... Tahle pouť předčila veškerá má očekávání hlavně díky otci Slawomirovi, který se nám plně věnoval, 

dělal nám průvodce – jeho znalost historie Říma byla neskutečná, prováděl nás naprosto suverénně všemi úskalími 

Říma, jako například metrem, složitou autobusovou dopravou, ohromnou louží po silné bouřce či změtí ulic 

a uliček. Za to mu patří od všech poutníků velký dík. 

Moje maminka vždy říkala: „Všechny cesty vedou do Říma“ a myslela tím, že nakonec vždy dojdeme tam, 

kam v životě dojít máme. Moje cesta 

do Říma, ač původně nebyla 

plánovaná, se nakonec uskutečnila – 

jsem tomu moc ráda a děkuji za to, 

že jsem tuto pouť mohla prožít. 

A mimochodem – ve vatikánských 

muzeích, v oddělení map, byl 

vyobrazen Řím, ze kterého vedly 

cesty snad do všech světových stran 

a směrů... 

Teď už nezbývá, než 

u fotografií vzpomínat na krásné 

chvíle prožité v Římě, na duchovní 

zážitky z této pouti, na úžasné 

společenství poutníků. A také se těšit, 

že nás otec Slawomir opět někdy 

vezme na pouť...  

Helena Večeřová 
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BERNADETTE SOUBIROUS 
*7. ledna 1844 Lurdy, Francie 

†16. dubna 1879 Nevers, Francie  

 

Bernadette Soubirous byla prostá francouzská dívka. Dne 11. února 

1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta ve skalní jeskyni poblíž Lurd (Lourdes) 

Pannu Marii, která si ji vybrala, aby světu oznámila důležitost pokání. Dívce 

také ukázala léčivý pramen a žádala ji, aby na tomto místě nechala vystavět 

kostel. Bernadette se později stala řeholnicí. Celý život byla vážně nemocná, 

zemřela ve věku 35 let. Díky jejím viděním se z Lurd stalo jedno 

z nejvýznamnějších poutních míst na světě. Bernadetta byla v roce 1925 

blahořečena, o osm let později prohlášena za svatou. Její svátek 

se v římskokatolické církvi slaví 16. dubna. Je patronkou Lurd, pastýřů, lidí 

nemocných či zesměšňovaných kvůli víře. Jejími atributy jsou růženec a Panna 

Marie v lurdské jeskyni. 

 

Bernadette se narodila jako nejstarší ze sedmi dětí v jihofrancouzském městečku Lurdy v podhůří Pyrenejí. 

Otec František, původně mlynář, byl dlouho bez zaměstnání a rodinu živil jen z příležitostných výdělků. Kvůli 

špatné finanční situaci se v r. 1856 museli přestěhovat do zdravotně nevyhovujících prostor bývalého lurdského 

vězení. V rodině však nechyběla zbožnost a láska. Bernadetta bývala od dětství často nemocná, trpěla astmatem, 

v 11 letech prodělala choleru a následky této nemoci si nesla po celý život. Školu nenavštěvovala. Starala se 

o mladší sourozence, pásla ovce, chodívala na dřevo. Její znalosti katechismu a nauky církve byly velmi malé; 

mnozí se jí posmívali, že pomalu chápe. Bernadetta měla čistou a pokornou duši, byla velmi zbožná. Nosívala stále 

u sebe růženec, který se pravidelně a ráda modlila. 

Dne 11. února 1858, když sbírala s dalšími dívkami dřevo v lese, uslyšela před jeskyní v Maissabielle šum 

a poté uviděla ve zlatavém oblaku krásnou ženu v dlouhém, bílém rouchu s růžencem v rukou. Bernadette ji 

označovala jen slovem „paní“. Během pěti měsíců se tato žena, která se později představila jako Panna Maria 

počatá bez poskvrny (Immaculata), zjevila Bernadettě osmnáctkrát (11. 2. - 16. 7. 1858). 

Když se jí „Paní“ poprvé zjevila, sáhla Bernadette instinktivně 

po růženci, který nosila u sebe. Reakcí Madony byl úsměv a něžné gesto, 

na které Bernadetta nikdy nemohla zapomenout. Při třetím zjevení – dne 

18. 2. 1858 – došlo k prvnímu rozhovoru Bernadetty s Marií. Panna Maria 

se zeptala, zda jí chce Bernadette udělat laskavost a přicházet za ní 

po 15 dní. Také jí řekla: „Neslibuji ti, že budeš šťastna v tomto životě, 

ale ve druhém.“ Při dalších zjeveních požadovala skrze Bernadettu  

i od ostatních modlitbu a skutky pokání. Při 16. zjevení jí řekla, že je 

Neposkvrněné Početí.  

Dne 25. února 1858 ukázala Marie dívce, kde najde zapomenutý 

léčivý pramen, a naznačila, že vody se má s vírou užívat k pití 

a k omývání. Bernadetta nevěděla, že tam někdy byla studánka, ale věřila 

a dělala, co jí bylo řečeno. Na pokyn Panny Marie vyhrabala holýma 

rukama v označeném místě hlínu, aby se napila a umyla. 

Objevení pramene a následná zázračná uzdravení přilákaly mnoho 

poutníků (v současnosti jich je více než 6 milionů ročně). Často se 

přehlíží, že nejzázračnějšími uzdraveními jsou uzdravení duše. Pramen je 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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prostředkem požehnání a pro mnohé zdrojem poznání, že důležitější než tělesné uzdravení je uzdravení vnitřní.  

O měsíc později, dne 25. 3. 1858 se Paní představila, jak bylo již opakovaně požadováno. Řekla: „Jsem 

Neposkvrněné Početí“. Tento její titul byl církví přijat o necelé čtyři roky dříve prohlášením článku víry 

o Neposkvrněném početí Panny Marie a zakotven v názvu slavnosti dne 8. 12. V Lurdech vidíme potvrzení tohoto 

dogmatu, které zároveň sloužilo Bernadettě k potvrzení její hodnověrnosti. Pater Peyramale, který byl v Lurdech 

farářem a znal Bernadettu, věděl, že prostá dívka by si takové jméno Panny Marie nebyla schopna vymyslet. 

Poslední Mariino zjevení se uskutečnilo 16. července 1858, jako vždy s růžencem v ruce. Pro nás by mělo 

být připomínkou, že skrze modlitbu růžence můžeme obdržet mnoho milostí a Božího požehnání nejen pro sebe, 

ale i pro druhé.  

Panna Maria přišla svět varovat a nejchudší pastýřka měla oznámit nutnost pokání k uzdravení a záchraně 

lidstva. Zjevení vyvolala velký zájem prostých lidí i úřadů, včetně policie a církevních hodnostářů, a to zejména 

kvůli náhlým uzdravením, která se u jeskyně v Massabielle začala dít. Bernadettu vyšetřovali a snažili se zabránit 

jejím návštěvám jeskyně, ale bez úspěchu. 

Koncem března 1862 Bernadetta onemocněla těžkým zápalem plic a byla jí udělena svátost nemocných, 

pak se však uzdravila. V témže roce začala uvažovat o vstupu do kláštera. Avšak až v létě 1866 se stala členkou 

Milosrdných sester v Nevers a přijala řeholní jméno Marie Bernarda.  

Hned první den v klášteře byla vyzvána, aby celému společenství sester povyprávěla své zážitky se 

zjeveními. Bernadetta to s radostí udělala a bylo dohodnuto, že se o této záležitosti více nebude mluvit. Sestry však 

povolily mnoho výjimek pro toto pravidlo a Bernadettu žádaly o několikerá setkání s biskupy a jinými církevními 

hodnostáři. Také lidé, kteří přicházeli do kláštera, byli zvědaví a chtěli alespoň zahlédnout vizionářku. Bernadetta 

říkala, že v těchto chvílích se cítila jako „vůl na výstavě“. 

Během svého působení v klášteře se učila číst a psát, snažila se pomáhat nemocným, modlit se za hříšníky a 

svou veselostí povzbuzovat okolí. Měla prostou zbožnost, na které nebylo nic nápadného. Byla velice svědomitá, 

zachovávala mlčení; všechny přitahovala radost a pokoj, který šířila kolem sebe. Podle pokynu Matky Boží se 

Bernadetta snažila co nejvíce modlit za obrácení hříšníků a obětovat za ně své utrpení.  

Krátkou dobu byla pomocnicí zákristiánky. Její zdravotní stav se postupně zhoršoval, kromě astmatu a 

revmatismu u ní postupovala tuberkulóza kostí a následně rakovina. Všechny obtíže nemoci Bernadetta obětavě 

přijímala.  

K tělesnému utrpení se připojovalo i duchovní, 

související s nepochopením některých představených. 

Bernadetta přijímala všechny nespravedlnosti a ponížení s 

klidnou myslí. Kdysi použila obraz z dětství a naznačila, 

co ji tato kázeň stála: „Mleli mne ve mlýně, jako se mele 

pšeničné zrno. Ale láska dobrého Pána mi pomáhá. Čím 

jsem menší, tím více rostu v Ježíšově srdci.“ 

Bernadetta se nikdy nechtěla dostat do popředí 

jako vizionářka z Lurd. Zahájila dílo a po kanonickém 

uznání zjevení se stáhla do ústraní. Nechtěla, aby posla 

zaměňovali s poselstvím. To není běžné v době, která si 

tolik cenní popularity a veřejné slávy. Podobně jako 

Bernadetta i každý z nás může být živým poselstvím, 

které ukazuje na Ježíše. Žij tak, aby si už podle způsobu 

tvého života druzí mysleli, že není možné, aby Bůh 

neexistoval. 

Bernadetta zemřela dne 16. dubna 1879 ve věku 

třiceti pěti let na tuberkulózu kostí. Bernadettino tělo, 

které je po více než 130 letech od její smrti stále zcela 
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neporušené a pružné, je uchováváno v kapli konventu sester v Nevers.  

V roce 1940 rakouský spisovatel židovského původu Franz Werfel slíbil před lurdskou jeskyní, že pokud se 

mu podaří utéct do Ameriky před nacistickou persekucí, bude doslovně řečeno „zpívat píseň o Bernadettě“. Později 

se mu opravdu podařilo uprchnout a svému slibu dostál, protože v roce 1941 vydal knižně román s prvky 

dokumentu Píseň o Bernadettě, který pojednává o zjeveních a životě svaté Bernadetty Soubirous. V roce 1946 byl 

také na základě jeho knihy natočen stejnojmenný film.  

Slavení památky Panny Marie Lurdské povolil papež Lev XIII. (1891) a sv. Pius X. ji rozšířil na celou 

církev (1907). Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato 

pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a službu 

lásky a podnítila péči o trpící a nemocné.  

Den, v němž si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech – 11. únor – byl proto zvolen i k oslavě 

význačné události: Světového dne nemocných, který je velkou připomínkou, abychom znovu objevili důležitou 

přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále více hodnotili jejich cenný přínos. Prostému lidskému 

pohledu se bolest a nemoc mohou jevit jako absurdní skutečnosti: když se ale člověk dá osvítit světlem evangelia, 

dokáže vyhmátnout její hluboký spásonosný význam. (Jan Pavel II.) 

Anička Rozsívalová 

 

 

 

 

 

 

VŮLE BOŽÍ – ZBOŽNÁ FRÁZE?“   

 

 

V minulém čísle Tam&Tamu jste dostali jarní nabídku 

Karmelitánského nakladatelství. Na jedné z prvních stránek tam byla nabídka 

titulu, který není nový (dostal jen nový obal a pár fotek navíc), zato velmi 

oblíbený. Právě proto teď vyšlo jeho nové vydání. Jedná se o knihu 

P. Ladislava Kubíčka Vůle Boží – zbožná fráze? Jelikož je to kniha, která mě 

už kdysi velmi oslovila, rád vám ji doporučím.  

Nebojte se: není to žádný teologický traktát. Naopak. Je to kniha psaná 

životem. P. Kubíček jednoduše popisuje události ze svého života a všímá si, 

jak se na něm v mnoha situacích projevovala Boží vůle. Až v závěru najdeme 

několik stránek rozjímání nad biblickými texty.  

Autor nám chce ukázat, jak Bůh dokáže jednat, i když mu mnohdy 

nerozumíme a v daném okamžiku nevidíme ani za roh… Bůh ale ano. 

Vyžaduje od nás jen postoj víry ve veškerém jednání, i přesto, že to není nikdy snadné. Nebylo to snadné tím víc 

tehdy, v době totality, ve které se život P. Ladislava odehrával. I to je na knize zajímavé, zvláště pro mladé lidí, 

kteří si život v takových podmínkách nesvobody už ani nedokážou představit. I ti, kteří si tyto časy pamatují, se 

budou asi divit, co všechno ve svém životě zakusil, vydržel a jak uměl vnímat všechno jako Boží řízení. Boží vůle 

není zbožná fráze! Musíme ji ale umět vidět, chtít přijmout a jednat z pozice víry. Pak se na nás uskuteční.  

Kniha je velmi tenká, ve srovnání s rozměry knihy Ježíš z Nazareta, kterou jsme vám nabízeli před dvěma 

měsíci, to snad ani není kniha… ☺, přečtete ji za hodinu. Je ale poutavá a upřímná. Po jejím přečtení mnoho věcí 

ze svého života uvidíte trochu jinak. Že i vás si Bůh vedl, sice po svém, ale vedl… 

Knihu předávám do farní knihovny. Příjemné čtení. 

P. Slawomir  
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Děti a mládeži, 

 i v dubnu budeme pokračovat v radostném duchu Velikonoc. V evangeliích tentokrát čteme, jak se Pán Ježíš 

po svém zmrtvýchvstání několikrát zjevil učedníkům. Setkání s nevěřícím Tomášem nám připomene osmisměrka, 

menší děti mají úkol inspirovaný slovy Pána Ježíše: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou.“ 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

Kategorie I. – mladší děti (do 8 let)  

 

 

Pán Ježíš o nás nejen v tento měsíc, ale často 

i v jiných podobenstvích, mluví jako o ovečkách. 

Ať už děti nebo dospělí, všichni jsme ovečky a Pán 

Ježíš je náš dobrý  

Správné slovo získáte z písmenek, když 

porovnáte ovečky na obrázku podle velikosti. 

 

 

 

 

 

 

Kategorie II. – starší děti (od 8 let) 

Po vyluštění tajenky se dozvíte (nebo si ujasníte), jak nazýváme období od Květné neděle do Vzkříšení. 

Po najití a vyškrtnutí všech slov z rámečku, která jsou převzata z prvního dubnového evangelia, zjistíte, jaká 

slova pronesl apoštol Tomáš, když poznal podle ran vzkříšeného Pána Ježíše. 

 

N Á P Č P É Á N B 

R M E Ř E V D Ů L 

U H S Y N Ř T I Í 

C Ř J Z A S B A Ž 

E E Ů H R M B N E 

T B Ů P J A O I N 

O Y V Z I J K V E 

I C Í N D E Č U C 

 

 

bok + pán + řeč + syn + otec + prst  

ruce + vina + zrak + dveře + hřeby  

jizvy + učedníci + Blíženec 
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Co proběhlo: 

 

Děkanátní setkání mládeže  

 
Na letošním děkanátním setkání mládeže, jehož 

hlavní program proběhl v sobotu 19. 3., se nás sešlo kolem 

30 mladých. Několik z nás už zahájilo děkanátko 

předprogramem, který byl v pátek. Začali jsme společnou 

večeří a potom jsme si povídali s panem Krieglerem, který 

vyprávěl o svém čtyřměsíčním pobytu v Bulharsku 

u misionářů. Povídal nám své nejrůznější zážitky, které 

byly velice poutavé. 

V sobotu ráno začali přijíždět další mladí a společné setkání mladých se početně rozrostlo. Dopolední 

katechezi na téma milosrdenství v praxi měl otec Milan Palkovič. Po krátké hře a po obědě byla možnost vybrat si 

ze tří okruhů přednášek: a) Za zdmi kláštera, b) O cestě katolické gynekoložky a c) Historie čarodějnických 

procesů. Bylo těžké si vybrat, protože každá přednáška měla 

něco do sebe. Zažili jsme spolu chvíle plné zábavy i zamyšlení, 

modlili se i prošli s Ježíšem křížovou cestu. Vrcholem se stalo 

slavení mše svaté s otcem Petrem Bulvasem, který za námi 

přijel z Olomouckého centra pro mládež. 

Děkanátní setkání mládeže bylo pěknou přípravou 

na svatý týden. Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, 

všem přednášejícím, kuchařkám a všem, kteří měli jakýkoliv 

podíl na organizaci. Těším se na příští společnou akci! 

za organizační tým Zdiška Nedvědová 

 

 

 

PRÁVĚ BĚŽÍ:  

MP
éčka aneb mládežnické pátky - spolčo pro 2. stupeň ZŠ  

 nová akce 

 každý pátek v 19.00 po mši svaté na farním středisku v mládežnické místnosti 

 vede místní mládež 

 možnost přespání do soboty (pro přespolní) 

 

Florbal Angels Šumperk 

 pondělí v 18:00, pátek v 19:30 v tělocvičně na gymnáziu 

 vítán je každý, kdo si chce zahrát týmovou hru – většina z nás je věkem starší – 15+, 

ale jsou mezi námi také menší ministranti 

 naše plány:  

o aktuálně si chceme pořídit týmové dresy pro všechny starší hráče 

o v dlouhodobějším horizontu je plánován Arcidiecézní florbalový turnaj v sobotu 

28. 9. 2016 právě u nás v Šumperku 

MP 
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE: 

 

 

 

Camino 

 pátek a sobota 8. a 9. dubna 

 na farním středisku v Šumperku 

 začátek v pátek v 19.00 večeří 

 konec v 17.00 po mši svaté 

 co tě čeká? Aktivity, film, modlitba, netradiční poznávání bible, kamarádi, a něco dalšího 

 s sebou: bačkory, spacák, karimatku, příspěvek 50,- Kč 

 přihlašuj se do středy 6. dubna na e-mail: mladezsumperk@seznam.cz 

 

 

 

Pěší pouť mladých (i duchem) k Panně Marii do Králík 

 sobota 7. května 

 časy odjezdu a návratu se upřesní 

 pouť se uskuteční za každého počasí 

 bližší informace na plakátku a v ohláškách 

 přihlašujte se na e-mail: mladezsumperk@seznam.cz 

 zveme a těšíme se na vás! 

 

 

 

Světové dny mládeže 

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

 v Krakově a jeho okolí (tak blízko to snad ani nikdy nebude!) 

 25. – 31. července (s předprogramem od 20. – 25. července) 

 doporučený věk: 16 – 30 let 

 očekávaná účast: 2 – 3 miliony mladých  

 neopakovatelná akce s mladými z celého světa 

 stravování a ubytování (spacák, karimatka) zajištěno 

 cena bude dotovaná 

 účast na SDM je vždy velikým duchovním zážitkem a poznáním jiné kultury 

 více informací na internetové adrese: krakov2016.signaly.cz  

 

 
Kontakt na mě: 

 

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

 

mailto:mladezsumperk@seznam.cz
mailto:vildap@seznam.cz
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VŠECHNY 

MINISTRANTY  

ZVEME 

NA MINISTRANTSKÝ 

DEN V OLOMOUCI.  
 

Už dnes si rezervujte 

sobotu 14. května.  

 

Přihlašovat se můžete  

u všech kněží. 

Podrobnosti o odjezdu 

z jednotlivých farností  

či z děkanátu budou 

v květnovém Tam&Tamu.  

 

Prosíme rodiče:  

povzbuďte své syny k účasti 

a počítejte s tímto 

termínem při plánování 

rodinných akcí.  

 

Ministrantský den 

pro ministranty olomoucké 

arcidiecéze se koná jednou 

za tři roky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – PONDĚLÍ 4. 4. 2016 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V ŠUMPERKU 
 

 
V tento den zveme na mši svatou v 18.00 hod.  

VŠECHNY TĚHOTNÉ MAMINKY.  

Chceme se za ně modlit, svěřit pod ochranu Panny Marie,  
obdrží také speciální požehnání.  
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Drazí, moc zdravím po Velikonocích. Doufám, 

že jste je prožili krásně a teď jste duchovně naplnění a 

prožíváte radostný čas. Kéž vám načerpaná vnitřní síla 

stačí na dlouhé měsíce! Dnes zrovna prožíváme svátek 

Božího milosrdenství a mnozí z nás se účastní otevření 

Svaté brány na poutním místě v Králíkách. Je krásné, že máme tak vroucí vztah k tomuto místu a že nás tam jelo 

hodně. Díky.  

Pro první stránku časopisu jsem tentokrát vybral fotografii oltáře svatyně Božího milosrdenství v Krakově. 

Vedl mě k tomu dnešní svátek, ale je to také „prodloužení“ mého pozvání z minulého čísla na národní pouť 28.5. 

Na třídenní pouť máme obsazeny dvě třetiny autobusu, na jednodenní pouť do Krakowa je ještě míst hodně. 

Neváhejte. Prožijme pěkný „český den“ na místě, kam letos směřují tisíce poutníků z celého světa. Ještě jednou 

srdečně zvu.  

V měsíci dubnu prožíváme velikonoční období a v něm tradičně i Týden modliteb za nová kněžská a 

řeholní povolání. Vybízí nás k tomu Neděle dobrého Pastýře, kterou celá církev slaví vždy čtvrtou neděli 

velikonoční. Zrovna v tomto období se také hlásí noví kandidáti do semináře a je třeba se za ně modlit. Proto vám 

na závěr mého povídání nabízím několik modliteb za kněžská povolání z hlavy a pera několika papežů. Jsou velmi 

krásné a prosím, využijme je, přidejme k našim denním modlitbám v tomto období a třeba i natrvalo.  

Jako přílohu opět dostáváte novénu. Budete jich mít celou kolekcí. Doufám, že je nevyhodíte, ale že je ještě 

párkrát za život využijete a možná vám některé opravdu přirostou k srdci. Jelikož máme za sebou velikonoční 

svátky, které prožíváme mimořádným způsobem ve farním společenství a nová povolání nám také nepadají 

z mráčků, ale vyrůstají v konkrétních rodinách a farnostech, napadlo mne, že vám na tento měsíc nabídnu novénu 

za farnost. Na každý den je tam několik úryvků Písma svatého, které si můžeme k rozjímání najít, pak několik 

otázek k přemýšlení (samozřejmě si můžeme přidat i svoje) a na závěr modlitba za farnost. Poslední den novény je 

účast na mši svaté ve farním kostele. Modleme se za naše farnosti, je to potřeba. Je zapotřebí také, abychom se 

za naše farnosti cítili zodpovědní a vnímali farnost jako svou rodinu a úkol.  

Přeji vám krásné prožití velikonoční doby a radostné jaro! 

P. Slawomir 
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MODLITBA PAVLA VI.  

ZA NOVÉ APOŠTOLY  

 

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali 

rybáři lidí.  

Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže 

a učiň z nich své učedníky.  

Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení 

všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich 

oltářích oběť kříže.  

Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“,  

otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně 

hledá světlo pravdy a teplo lásky.  

Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém 

díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to 

je církev, a stanou se solí země a světlem světa.  

Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání,  

které pramení z tvé lásky.  

Ať jsou čisté a velkodušné.  

Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí 

evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech 

sil  

a s celou vroucností své lásky daly do služeb 

církve a trpících a nemocných lidí. Amen. 

 

 

 

MODLITBA JANA PAVLA II.  

ZA APOŠTOLY TŘETÍHO TISÍCILETÍ  

 

Otče svatý, pohleď na dnešní lidstvo,  

jehož život je ještě silně poznamenán  

nenávistí, násilím a útlakem, ale žízeň po 

spravedlnosti, pravdě a milosti znovu nachází 

místo v mnoha srdcích, jež očekávají toho, kdo 

jim přinese spásu, kterou jsi uskutečnil skrze 

svého Syna Ježíše.  

Je třeba odvážných hlasatelů evangelia  

a velkorysých služebníků trpícího lidstva.  

Prosíme tě, pošli své církvi svaté kněze,  

kteří by posvěcovali tvůj lid skrze prostředky 

tvé milosti.  

Pošli mnoho zasvěcených mužů a žen,  

kteří by ukazovali tvou svatost uprostřed světa.  

Pošli na svou vinici svaté dělníky,  

kteří by pracovali s horlivou láskou  

a vedeni tvým Svatým Duchem  

přinášeli Kristovu spásu až na konec země.  

Amen. 

 

MODLITBA JANA PAVLA II.  

ZA MLADÉ LIDI, KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ  

 

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství, ty voláš 

všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“ a šli cestou 

svatosti.  

Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být  

v dnešním světě svědky moci tvé lásky.  

Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,  

aby byli schopni odhalit plnou pravdu  

o sobě a o svém povolání.  

Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku, 

dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na 

hlubinu, aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,  

která obnovuje a zachraňuje.  

Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,  

spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu, ty, 

která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci, podpírej svou 

mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,  

aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem  

odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.  

Amen. 

 

MODLITBA BENEDIKTA XVI.  

ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ  

A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU 

  

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou  

četná a svatá kněžská povolání,  

která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku 

tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, 

jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.  

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,  

kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, 

která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení 

světa.  

Povolej služebníky tvého milosrdenství,  

kteří by prostřednictvím svátosti smíření  

rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.  

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha 

tvého Syna, ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o 

povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.  

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,  

zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby 

věrně naplňovali své poslání  

ve službě evangeliu.  

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.  

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás! 

 

 



 
Strana 28  Tam&Tam – číslo 4, ročník 7, duben 2016

   

 

LEO MAASBURG 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY 

TEREZY 
 

9. KAPITOLA  

U nejchudších z chudých 

Matka Tereza, občanským jménem Agnes Gonxha Bojaxhiuová, pocházela z katolické rodiny albánského 

původu. Její otec Nikola (Kole) Bojaxhiu pocházel z Prizrenu a od roku 1900 žil ve Skopje (tehdy Üsküp), dnešním 

hlavním městě Makedonie. Zde působil jako lékárník, později jako architekt a také společník ve stavební firmě 

jednoho přítele. Její matce Draně bylo při uzavření sňatku šestnáct let, o osmnáct méně než jejímu manželovi. 

V roce 1905 přišlo na svět jejich první dítě, dcera Aga, za tři roky syn Lazar. Za další dva roky, 26. srpna 1910, 

dcera Agnes. 

Tehdejší, převážně muslimská Skopje čítala v roce 1910 okolo čtyřiceti sedmi tisíc obyvatel a byla zde velká 

pravoslavná komunita; katolíci tvořili malou, avšak sebevědomou menšinu. Až do balkánské války v roce 1912 

patřilo dnešní hlavní město Makedonie k Osmanské říši a potom připadlo Srbsku.  

Jelikož Matku Terezu jste sotva mohli vidět bez růžence v rukou, kořeny této zbožnosti je třeba hledat zde: 

Matka Drana brávala děti s sebou na ranní mši a večer se s nimi modlívala růženec. Zde malá Agnes poznala i 

sociální rozměr víry: její matka navštěvovala nemocné a chudé. Rodina žila až do otcovy smrti – zemřel  

ve 46 letech – celkem blahobytně. Kole Bojaxhiu se zajímal o politické dění, angažoval se za práva Albánců a stal 

se členem městské rady. Z jednoho zasedání v srbském hlavním městě Bělehradu se v roce 1919 vrátil se silnými 

bolestmi, ve Skopje ho odvezli do nemocnice a za několik hodin zemřel. Jeho syn Lazar byl přesvědčen, že otce 

někdo z politických důvodů otrávil. 

Po otcově smrti se rodina dostala do ekonomicky složité situace. Matka se velmi snažila, aby ručními 

pracemi udržela rodinu nad vodou. S jejím souhlasem odešla Agnes v osmnácti letech od rodiny, aby svůj život 

zasvětila poslání loretánských sester jako sestra Tereza. Svou matku a sestru, které se v roce 1934 přestěhovaly 

ze Skopje do albánského hlavního města Tirany, už nikdy nespatřila. Komunistická Albánie Matce Tereze až 

do politického převratu nikdy nedovolila překročit hranice – navzdory mnoha intervencím i z řad poměrně 

vysokých politiků. 

Skopje není rodným městem Matky Terezy jen v biologickém smyslu, ale je i kolébkou jejího duchovního 

povolání. V roce 1922, ve dvanácti letech, Agnes v rodném městě poprvé vyslechla kázání chorvatských jezuitů, 

kteří působili v Indii. Od té doby v mladém děvčeti rostlo přání jít do Indie jako misionářka. Agnes a její sestra Aga 

patřily do mariánského společenství farnosti zasvěcené Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, kterou vedli jezuité. To na ni 

určitě mělo výrazný vliv, protože její životní spiritualita byla mariánská, jezuitská a zaměřená na Nejsvětější Srdce 

Ježíšovo. 

Obrátila se na silně jezuitsky zaměřené loretánské sestry v Dublinu s výslovným cílem odejít jako 

misionářka do Indie. Tento řád založila v roce 1822 v Rathfarnhamu Frances Mary Teresa Ballová (1794–1861) 

jako irskou větev sester Mary Wardové. 

Koncem roku 1928 Agnes skutečně jako novicka loretánských sester přicestovala do Indie, úplně se v zemi 

adaptovala, naučila se bengálsky a trochu i hindsky. Jednou jí indický novinář řekl: „Matko Terezo, vy nejste rodilá 

Indka, máte jen udělené indické občanství.“ Odpověděla: „Jsem víc Indka než vy. Já jsem se rozhodla stát Indkou. 

Vy jste neměl na výběr.“ 

 

 

Po namáhavém letu z Evropy, většinou s dlouhým mezipřistáním v Dillí nebo v Bombaji, konečně dorazíte 

do Kalkaty. Jen co jsou vyřízeny pasové a celní formality, vstupními branami letiště vás ošlehne vlhká a horká vlna 

vzduchu. Ale ještě víc než horký vzduch doráží na návštěvníky hluk, který se brzy projeví jako křik a výskot stovek 

dětí, které před vstupními dveřmi čekají na návštěvníky, aby dostaly aspoň nějaké drobné peníze či dárek. Když se 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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vám v horkém vzduchu a hluku podaří prodrat tou vřavou k taxíku a pak nasednout do jednoho z prastarých 

žlutočerných aut, úspěšně jste zdolali první etapu. 

Vysvětlit taxikáři, kam přesně chcete jet, není vůbec jednoduché. Než nasednete, každý taxikář tvrdí, že dané 

místo, samozřejmě, moc dobře zná. Jakmile však sedíte v taxíku, vypadá to už úplně jinak. Pokud náhodou sami 

neznáte ulici a cestu, která tam vede, začne často několikahodinová jízda po nesprávné trase. 

Matka Tereza biskupu Hnilicovi a mně laskavě zajistila ubytování u jezuitů v ulici Parkstreet. Můj pokoj byl 

v přístavbě na střešní terase a bylo tam takové vedro, že okna musela být stále otevřená. Proto byl celý pokoj 

pokrytý kalkatským prachem. Vzduch znečišťovaly zplodiny z aut a továren. Ačkoli jsem byl dobře vybaven 

různými čisticími prostředky, které jsem si vzal s sebou z Evropy, a byl jsem ochoten drhnout a umývat, musím 

přiznat, že v tom pokoji jsem s tím vůbec nezačal. Bylo to beznadějné: místo abych použil čisticí prostředky, 

omezil jsem se na to, že se budu co nejméně dotýkat věcí. Dvěma prsty jsem opatrně otvíral a zavíral vodovodní 

kohoutek. 

Každé ráno jsem vstával v 4.15 na svolávání muezína a potom dvacet minut šel pěšky ulicemi do mateřského 

domu. Na chodnících právě vstávali lidé, kteří tam spí, a začínali svoji ranní toaletu. U mnohých spočívala v tom, 

že si vyprali bederní roušky v potůčku, pomalu přitékajícím ze stoky, s bílou pěnou na povrchu, a na chodníku je 

vyklepávali dosucha tak dlouho, dokud si je znovu nemohli natáhnout na sebe. Potom přišla na řadu osobní 

hygiena. Lidé ukazovákem rozhrnuli jedovatou bílou pěnu a vlhkým prstem si třikrát rituálně vyčistili všechny 

zuby. Teď jsem chápal, proč někteří, hlavně starší a nemocní, ráno vůbec nemohli vstát, a tak se stali pacienty, kteří 

byli umisťováni do domů Matky Terezy, hlavně do Domu pro umírající. Vzali je tam, buď aby se opět uzdravili, 

nebo aby zemřeli jako milovaní, jimž se dostane patřičné péče.  

Když jsem v roce 1984 poprvé přijel s biskupem Hnilicou a jednou slovenskou novinářkou do Kalkaty, 

Matka Tereza mně i biskupovi hned dala ušít na míru bílý talár, který byl už následujícího rána hotov. Ve vedru, 

které tu panovalo, byl ideální, protože byl lehký a dal se velmi snadno přeprat. Přes noc tenký talár vyschl, protože 

v Kalkatě je suché a horké podnebí. Matka Tereza to ale neudělala z obavy o naše zdraví nebo kvůli praní, nýbrž 

aby v nás místní lidé hned poznali kněze. 

Tuto zkušenost jsem zakoušel opakovaně: pro Matku Terezu na mně nebyla podstatná žádná z mých 

vlastností nebo zručností, charakterový rys či nějaké styky, ale kněžství. A zároveň mě jako kněze chtěla formovat. 

Proto mi dovolila být v její blízkosti a v blízkosti jejích sester. Využít kněze pro jeho specifickou službu a současně 

ho přetvářet, to byly dvě strany jedné mince. Uvedu příklad: Když se k ní tlačili lidé a prosili ji o požehnání – 

„Mother, your blessing!“ –, vždycky je poslala i ke knězi, pokud byl nějaký nablízku: „Ať ti požehná i otec!“ 

 

 

Matka Tereza mě v Kalkatě ubytovávala u jezuitů. Když někdy nebylo nic volného, dostal jsem už popsanou 

přístavbu na terase střechy. Bylo tam ve dne i v noci patřičně vedro. V přístavbě ze stropu visel ventilátor a postel 

měla síť. Každý večer si člověk musel lehnout do postele velmi opatrně a pozastrkovat síť kolem dokola 

pod matraci, aby ráno nebyl celý poštípaný od všudypřítomných moskytů. Navzdory všem bezpečnostním 

opatřením jsem se první ráno probudil s rukou plnou štípanců. Naštvalo mě to. Večer síť pořádně zkontroluji! To 

jsem sice udělal, ale další ráno jsem měl předloktí zase celé poštípané. Čtvrtého dne se štípance zanítily. 

Když jsem v 5.30 ráno přišel spolu se zástupem dobrovolníků do mateřského domu, Matka Tereza mě hned 

vytáhla z davu stranou: „Otče, co to tu máš?“ 

„Asi štípance od moskytů.“ 

Prohlédla si to důkladněji: „A gift of God! (Boží dar!) Otče, teď půjdeš k lékaři – a já se budu modlit.“ 

Později jsem pochopil, že „Božím darem“ pro ni mohlo být každé protivenství, každá bolest a každé utrpení. 

Prostě všechno, co člověk malým úkonem vůle mohl proměnit v „Boží dar“. Co mě od toho rána udivovalo, byla 

tato její pozorná všímavost vůči okolí – až po nejmenší detaily. Vycítila, když někdo přišel smutný nebo měl 

bolesti. A snažila se, pokud to bylo v jejích silách, pomoci: skutky, slovy nebo – jestliže to nešlo jinak – modlitbou. 

Ošetřující sestra mi dala tip, abych se po probuzení podíval pod polštář. Dalšího rána jsem to udělal, odsunul 

jsem polštář a uviděl osm tlustých štěnic! Ty jsem pak – doufám, že ochránci zvířat mi to nebudou mít za zlé – 

jednu po druhé rozmáčkl lněným prostěradlem. Zbylo po nich osm velkých krvavých fleků! Štěnice žily v matraci a 

sály mou krev. 
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Velmi dobře si vzpomínám na jednu z prvních mší, které jsem slavil v mateřském domě. Začala úvodní píseň 

a já nemohl uvěřit vlastním uším: nesla se ke mně dojemná melodie La Paloma – podložená zbožným textem. 

Jedné ze sester se píseň tak líbila, že k ní napsala náboženský text. A tato nová kombinace si pak našla cestu 

do pěvecké pokladnice sester. 

Tehdy žilo v mateřském domě v Kalkatě asi tři sta sester. V domě byl jen jeden zdroj vody: pumpa na dvoře 

hned pod kaplí, která byla v prvním poschodí. Když člověk stál nahoře u zábradlí u východu z kaple a díval se 

dolů, viděl „mraveniště“: hemžilo se tam tři sta sester, které si každý den napumpovaly vodu a přepraly sárí. 

Probíhalo to buď za úplného ticha, nebo za zpěvu zbožných písní. 

Vždycky ale bylo cítit velkou veselost. Často jsem dlouho stál u zábradlí a díval se dolů, abych se nechal 

proniknout atmosférou chudoby, ve které sestry žily. Matka Tereza mi vždy říkávala: „Abychom pochopily chudé, 

samy musíme žít životem chudých.“ Tam, hledě dolů od zábradlí, člověk mohl aspoň začít chápat. Sestry neměly 

rádio, televizor, klimatizaci. I ventilátory měly jen pro pacienty a pro hosty, ne pro sebe. Žijí životem chudých – 

s tím rozdílem, že se pro to rozhodly svobodně a kvůli Ježíši. 

 

 

 

10. KAPITOLA  

Kontemplativní žena uprostřed světa 

Matka Tereza se pro celý svět stala symbolem křesťanské lásky a soucitu. Její jméno je téměř synonymem 

láskyplné péče o nejchudší mezi lidmi. Mnozí se neustále ptají, v čem tkví nejniternější podstata tajemství Matky 

Terezy. Všichni, kdo ji opravdu dobře znali, se shodli, že pro ni velmi důležitou roli měla eucharistie – ve mši svaté 

i v adoraci. 

Při jedné cestě v Itálii nám dala překvapivou odpověď. Jeden mladý kněz se s Matkou Terezou a jejími 

průvodci právě modlil breviář a růženec. Jakmile skončili, spontánně se zeptal: „Matko Terezo, jaké je vlastně vaše 

tajemství?“ Podívala se na zvědavce trochu úkosem a odvětila: „To je velmi jednoduché: modlím se.“ 

Po vysvěcení a po prvních setkáních s Matkou Terezou jsem se hodně zajímal o její spiritualitu. Absolvoval 

jsem třicetidenní tiché exercicie v domě Misionářů lásky-kněží v New Yorku, abych přemýšlel o případném vstupu 

do tohoto právě založeného kněžského společenství, které bylo jednou z větví řeholní rodiny Matky Terezy. 

Pobývala tehdy v tomto domě častěji, protože se nová řeholní větev prodiskutovávala.  

Po duchovních cvičeních jsem Matce Tereze říkal, že jeden otec kapucín mě na začátku mého kněžského 

povolání napomínal: „Nemysli si, že můžeš být knězem, aniž by ses aspoň hodinu a půl denně modlil!“ Tehdy to na 

mě velice zapůsobilo, ale úplně jsem nepochopil význam takového dlouhého modlení. Chtěl jsem pochopit, jak 

důležitá je modlitba pro Matku Terezu. Její odpověď byla jednoduchá a jasná. „Otče, bez Boha jsme příliš ubozí 

na to, abychom pomohli chudým, ale když se modlíme, Bůh do nás vkládá svoji lásku. Podívej, sestry jsou chudé, 

ale modlí se. Ovocem modlitby je láska. Ovocem lásky je služba. Jen když se modlíš, můžeš chudým skutečně 

sloužit.“ 

Vzpomínám si, že jednou se na společné cestě dlouho dívala na otvor, kterým benzín tekl do nádrže, a potom 

řekla: „Podívej, otče, je to jako krev v těle: bez krve není v těle život. Bez benzínu auto nepojede. Stejně tak bez 

modlitby je duše mrtvá.“ 

Ke standardním výrokům Matky Terezy patřily následující: „Modlitba nám dává čisté srdce. Očišťuje naše 

srdce. A čisté srdce může vidět Boha.“ Nepochopil jsem hned, co znamená vidět Boha. Pro ni „vidět Boha“ 

znamenalo schopnost rozpoznat přítomnost Boha a jeho působení ve vlastním životě, vnímat jeho ruku ve všem a 

na jeho působení odpovídat láskou. Jednou řekla: „Jestliže máš čisté srdce, dokážeš vidět Boha ve všem a v každém 

člověku.“ 

A vyvodila z toho závěr: „Jestliže vidíme Boha, budeme se vzájemně milovat, jako nás miluje Bůh.“ Proto 

její mravní zásadou byla „láska projevující se skutky.“ 
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Když jsem viděl, jak se Matka Tereza hluboce usebrána modlí, přičemž si někdy sepjaté ruce vtlačila do tváří 

a nos se jí posunul směrem nahoru, napadla mě slova Ježíšových učedníků, kteří viděli Pána modlit se a prosili ho: 

„Pane, nauč nás modlit se!“ Nato je Ježíš naučil modlitbu Otče náš. 

Na otázku, čím je pro ni modlitba, Matka Tereza odpověděla: „Bůh mluví ke mně – a já mluvím k němu. Je 

to tak prosté. To je modlitba.“ Modlitba je spojení od srdce k srdci: „Když se modlím k Ježíši, je to spojení 

od mého srdce k Ježíšovu srdci. Když se modlím k Panně Marii, je to spojení od mého srdce k jejímu srdci. Když 

se modlím ke svému andělu strážnému, také je to spojení od srdce k srdci.“ Ústřední výrok Matky Terezy týkající 

se modlitby zněl: „Bůh mluví v tichosti našeho srdce a my nasloucháme. Potom z plnosti našeho srdce mluvíme my 

a on naslouchá. To je modlitba.“ 

Její vztah k Ježíši, k jeho matce a k mnoha světcům se zdál být velmi osobní. Papež Jan Pavel II. požehnal 

hezkou sochu Panny Marie Fatimské, abychom ji mohli vzít Matce Tereze jako dárek. Tuto sochu vzala pak 

s sebou na cestu vlakem na Ukrajinu, kde navštívila děti, které přežily černobylskou katastrofu. Jedna z žen, které ji 

doprovázely, si všimla, že socha nestojí tak, aby se dívala na Matku Terezu, ale ven z okna. Bez okolků ji otočila. 

Matka Tereza však namítla: „Ať se dívá z okna, vždyť musí vidět, kam cestuje. Je tak šťastná, že sem přijíždí!“ 

„Modlitba nevzniká sama od sebe,“ řekla jednou Matka Tereza. „Musíme vynaložit úsilí, abychom se 

modlili.“ Neučila žádné komplikované techniky, ale stále připomínala, že si musíme uvědomovat, co děláme, když 

se modlíme, a že se musíme soustředit. Modlitba se odehrává v hloubi srdce. 

Pro Matku Terezu byla modlitba kontaktem dítěte, kontaktem, který má dítě se svým otcem, a to ne 

povrchně, ale „od srdce k srdci“. 

Ve spiritualitě Matky Terezy je modlitba odpovědí člověka na touhu Boží, vyjádřenou v Ježíšově výkřiku 

na kříži: „Žízním!“ Když mluvila o svých domech, byla stručná: „Dali jsme Ježíši nový svatostánek“, protože 

domy vybírala tak pragmaticky, že pro ni bylo nemyslitelné založit dům bez svátosti oltářní. Člověk měl dojem, že 

v její představě musí na každém kousku země stát aspoň jeden svatostánek. V domech přesně určila, kde má 

svatostánek stát, sama zatloukla do stěny hřebík na kříž a z černého papíru vystřihla písmena „ I THIRST“ 

(žízním). Byla přesvědčena, že člověk může naplnit onu touhu Božího Syna, je-li s ním a před ním v tichosti. 

Pro Matku Terezu modlitba nespočívala jen v čase vyhrazeném na modlitbu. Podobně jako svatý Pavel učila, 

že se musíme „modlit neustále“ (srov. Ef 6,18). Ustavičná modlitba se u ní projevovala v růženci, který stále držela 

v ruce a stále používala. Často jsem si všiml, jak rychle její prsty klouzaly po zrnkách růžence. 

Pamatuji si na společnou cestu do hor ve střední Indii, kde otevírali univerzitu. Seděl jsem na schodě pod ní a 

ve výšce očí jsem měl její ruce s růžencem. Celé hodiny jsem mohl pozorovat, jak nepřetržitě přebírala v prstech 

zrnka, a to rychlostí, při které se určitě nedala vyslovit celá modlitba Zdrávas. Měl jsem v úmyslu zeptat se jí, jaké 

modlitby se takovým tempem modlí. Bohužel, ani dnes na to neumím dát odpověď, protože jsem neměl odvahu se 

jí zeptat. Něco mě před touto otázkou zadrželo, a tak se dnes mohu jenom dohadovat, co bylo obsahem jejích 

rychlých modliteb. 

Předpokládám, že na každém zrnku růžence se modlila krátkou invokaci, například: „Můj Ježíši, 

milosrdenství“ nebo „Ježíši, Synu Boží, smiluj se nade mnou.“ 

Byl jsem už knězem, studoval jsem ale ještě misijní vědy v Římě, když jsem se jednou Matky Terezy zeptal: 

„Matko Terezo, vaše řeč v Oslu při udělování Nobelovy ceny všechny nadchla. Teď se o tom na univerzitách 

budou psát i dizertace. Jak jste si ji připravovala, jaké pomůcky jste použila? Pomáhal vám někdo?“ 

Matka Tereza neřekla nic, jen si z pásku odvázala růženec, pozdvihla ho jako vlajku do výšky  

a s neuvěřitelně šibalským pohledem mi jím mávala před očima. 

Základem celosvětového apoštolátu Matky Terezy byla modlitba, ano, celý duchovní život, obzvlášť 

svátosti. Dnes si jsem jistý, že znám důvod, proč jsem ji směl často doprovázet: Matka Tereza potřebovala kněze, 

který by pro ni a pro její sestry mohl každý den slavit mši svatou a u kterého by se mohly zpovídat. 

Sestry denně konaly aspoň hodinovou adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Když v roce 1972 celý 

Bangladéš postihly záplavy, Matka Tereza tam ihned poslala své sestry na pomoc. Nouze byla nesmírná a práce 

od sester vyžadovala nadlidský výkon. Byly požádány, aby výjimečně v čase určeném k modlitbě nepřerušovaly 

práci. 
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Matka Tereza se ale postavila proti tomu: „Ne, sestry přijdou domů na adoraci a na mši svatou.“ Mnozí 

pomocníci to tehdy vzhledem k povodňové katastrofě nechápali, ale Matce Tereze bylo jasné, že síla jejích sester 

se vytratí, jestliže ji denně nebudou čerpat ve mši a v adoraci. 

Z nepřetržité modlitby pramenilo ustavičné svědectví jejího života. Co mě na četných cestách s Matkou 

Terezou udivovalo, bylo to, že pro ni neexistovaly chvíle, kdy by nebyla řeholnicí a především hlasatelkou 

Ježíšovy lásky. Když jsem ji doprovázel jako kněz, s kolárkem a v oficiální funkci, doprovázení někdy mělo svůj 

konec. Jen co jsem byl doma nebo jsem se uložil v pokoji sester pro hosty, na okamžik jsem pro nikoho 

neexistoval. Samozřejmě, nepřestal jsem být knězem, ale odložil jsem stranou svoje aktivní svědčení, protože jsem 

byl unavený a potřeboval jsem si v klidu odpočinout. Zdálo se, že Matka Tereza svědčení nedávala stranou, ať už 

byla nemocná nebo seděla na vozíku, ať už byla na letišti nebo u svých sester. Její život byl neustálým vydáváním 

svědectví. Byla natolik proniknuta zkušeností Boží touhy po naší lásce, že vydávání svědectví nikdy nemohla dát 

kvůli vlastním potřebám stranou. 

Dokonce bych řekl, že se nikdy nemohla dotknout chleba, aniž by myslela na eucharistii. Tělesný hlad nebo 

jiné stavy nedostatku byly v jejích očích vždycky projevem hladu po Kristu. V každodenním životě poukazovala 

na to, že náš život tady na zemi je „vsazen“ do života věčného.  

Podobně jako Jan Pavel II. si nemohla nechat ujít příležitost popovídat si s mladými lidmi, protože ji k tomu 

nutila Kristova láska. Musela jim prostě říct: Vy mladí, poslouchejte, svatost je vysoký cíl, který je potřeba chtít, 

o který je potřeba se snažit – a s Božím požehnáním se člověk stane svatým. Velmi přesně vycítila, kdy byl vhodný 

čas na vydávání svědectví, ale nebála se svědčit ani tehdy, když to vhodné nebylo. 

 

 

Nesčetněkrát Matka Tereza citovala výrok: „Rodina, která se spolu modlí, spolu zůstane.“ (A family, who 

prays together, stays together.) Tento výrok, se kterým se ztotožnila, nepochází od ní, ale od otce Paytona, 

amerického kněze a velkého apoštola rodinné modlitby. Matka Tereza si tento výrok přivlastnila, protože modlitba 

a láskyplná jednota v rodině patřily mezi její srdeční záležitosti. Znovu a znovu kladla svým spolubesedníkům 

otázku: „Kde začíná láska?“, aby ji potom sama zodpověděla: „Láska začíná doma, v rodině.“ 

„Rodina,“ tak jednou Matku Terezu citoval otec Brian Kolodiejchuk, „je speciálním nástrojem v rukou 

Božích, protože je to především rodina, jejímž prostřednictvím nám chce Bůh říct, že jsme stvořeni pro vyšší věci, 

a to abychom milovali a byli milováni. Jaké jsou naše rodiny, takové budou naše sousedské vztahy, podle toho 

budou vypadat i naše vesnice, města a celá země. Pokud rodina bude místem lásky, pokoje a svatosti, i státy a náš 

svět budou žít v lásce, míru a jednotě s Bohem i mezi sebou navzájem.“ 

V různých městech světa se sestry starají o staré a bezmocné lidi. Domy jsou vždy zařízeny jednoduše, ale je 

v nich čisto a staří lidé jsou spolu i se sestrami rádi. Jednou jsem na to Matku Terezu upozornil a ona odpověděla: 

„Otče, proč myslíš, že v mnoha domovech lidé sedí u vchodu a hledí ke dveřím?“ 

Když jsem pro to neměl žádné vysvětlení, vysvětlila mi to ona: „Protože jejich synové a dcery je dali 

do domova, kde mají materiální zabezpečení. Ve skutečnosti na ně ale děti zapomněly. Vidíš v domovech staré lidi 

s úsměvem na tváři? Často jsou to nejchudší z chudých, protože mají velký hlad, hlad po lásce. Musíme se vždycky 

ptát: Nemáme nejchudší z chudých ve vlastní rodině? A musíme pamatovat, že láska začíná doma.“ 

Ano, v rodině zažíváme, co to znamená, když Ježíš o sobě říká, že je cesta, pravda a život. A vyjádřeno slovy 

Matky Terezy: „Co platí pro jednotlivce, platí i pro rodinu. Když posloucháme Ježíšova slova, poslouchá rodina 

pravdu. Když dodržujeme jeho přikázání, následujeme Ježíše, cestu. Když přijímáme jeho svátosti, žijeme z Ježíše, 

jenž je život.“ 

pokračování příště 
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