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Milí čtenáři  

Ve středu 10. 2. vstoupíme do postní doby, 

která je přípravou na Velikonoce. Ty letošní 

budou, myslím, o to krásnější, že je prožijeme 

v rámci Svatého roku milosrdenství. Považuji 

dobu postní za krásnou a velice duchovně 

bohatou. Přivádí nás k samému jádru naší 

víry, k Ježíši, k jeho lásce. Vede nás, abychom 

se v rozjímání a dalších skutcích zbožnosti 

setkali s nevýstižnou silou jeho oběti. Chceme 

se vydat na cestu pokání. Pravdivě uznat a 

pojmenovat své hříchy. Je to cesta 

marnotratného syna a jeho bolestí nad 

hříchem, ale ještě více zakoušení radostí 

z poznání Otcova milosrdenství. Když 

zažíváme v životě těžkosti, hledáme příčinu a 

způsob, jak je odstranit. S ulehčením 

přijmeme zjištění, že příčinou je sice závažná 

choroba, ale existuje na ni stoprocentní lék a 

my se můžeme (po nepříjemné léčbě) těšit na 

plné zdraví. Ježíš ukřižovaný a vzkříšený je 

stoprocentním lékem na naše hříchy. V postní 

době se vydáváme na cestu k uzdravení.  

V modlitbě sv. Alfonse z Liguori 

po svatém přijímání je prosba „Osvěť mě, 

Ježíši, ať poznám, jak jsi dobrotivý a hodný 

lásky, zvláště pro lásku, kterou jsi mi projevil, 

když jsi za mne umřel a rozhodl se pro mne 

zůstat v Nejsvětejší svátosti.“  

Také my prosme: „Osviť, mne Ježíši, 

ať poznám, jak jsi dobrý a hodný lásky, 

zvláště pro to nesmírné a tvou nejdražší krví 

zaplacené milosrdenství, které jsi mi 

projevil.“ 

Plodné prožití postní doby přeje  

P. Otto Sekanina 

 

 

2. únor  svátek Uvedení Páně do chrámu 

3. únor  sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 

5. únor  památka sv. Agáty, panny a mučednice 

6. únor  památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

7. únor 5. neděle v mezidobí 

8. únor  sv. Jeronýma Emilianiho 

10. únor  popeleční středa 

14. únor  1. neděle postní 

21. únor  2. neděle postní 

28. únor  3. neděle postní 

 

Výsledná tabulka Tříkrálové sbírky 2016 
 

Děkujeme všem místním asistentům a koledníkům za jejich 
obětavost a vytrvalost, všem dárcům za jejich štědrost. Pán 
Bůh zaplať. 
 

Název obce Částka 

v Kč 
Počet skupinek 

Bludov 71 461 12 

Bohdíkov 24 673 10 

Bohutín 13 649 4 

Branná 1 160 1 

Bratrušov 20 093 3 

Bušín 12 873 5 

Dolní Studénky 27 251 7 

Hanušovice 48 312 12 

Hraběšice 5 219 2 

Jindřichov 1 550 1 

Kopřivná 7 248 1 

Loučná nad Desnou 32 373 4 

Malá Morava 2 775 1 

Nový Malín 58 613 20 

Olšany 16 327 3 

Petrov nad Desnou 11 926 2 

Rapotín 48 721 16 

Rejchartice 1 545 1 

Ruda nad Moravou 57 844 17 

Sobotín 19 378 7 

Staré Město 32 182 7 

Šumperk 95 313 32 

Velké Losiny 78 427 13 

Vernířovice 4 202 3 

Vikýřovice 32 232 11 

Celkem 725 317 195 
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NAPÁJET ŽÍZNIVÉ  

A POUČOVAT NEVĚDOMÉ 

Před měsícem jsme rozjímali o tom, jak v dnešní době můžeme „sytit hladové“. Dnes přišla řada na další 

skutek tělesného milosrdenství: „napájet žíznivé“.  

V Písmu svatém najdeme mnoho míst, kde je řeč o žízni. Vzpomeňme jen na Izraelity na poušti, jak kvůli 

žízni reptali proti Bohu. Okamžik, kdy Bůh upokojil jejich žízeň vodou zázračně tryskající ze skály, se stal po celá 

pokolení židů velkým skutkem Božím, na který se nesmělo zapomenout. Lidé žijící na poušti dobře věděli, jak 

velký význam pro ně voda má. Pramen vody byl obrazem ráje. Voda je symbolem a zdrojem života. V knize 

proroka Izaiáše můžeme číst: „Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já Hospodin 

jim odpovím, já Bůh Izraele, je neopustím. Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod, 

poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla. (…) Aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni 

pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil Svatý Izraele.“ (Iz 41, 17-20). Vzpomeňme na proroka 

Eliáše, který – pronásledovaný královnou Jezabel – touží umřít na poušti. Anděl mu donese chléb a džbán vody. A 

v síle toho pokrmu jde čtyřicet dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Chorébu. Na konec vzpomeňme na Ježíše, který říká 

Samaritánce u studny: „Dej mi napít“, aby pak zdůraznil, že on sám je vodou tryskající k životu věčnému a kdo pije 

tuto vodu, nebude nikdy žíznit…  

V Písmu svatém je skutek podání vody druhému vyzdvižen jako velký skutek lásky. Ježíš to říká výslovně: 

„Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: 

nepřijde o svou odměnu.“ (Mt, 10, 42) A u sv. Marka čteme: „Kdokoli vám podá číši vody proto, že ještě Kristovi, 

amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ (Mk 9, 41). Ve 25. kapitole Matoušova evangelia Ježíš říká: „Měl 

jsem žízeň, a dali jste mi napít….“ Ukazuje tento skutek jako jeden z těch, které otevírají lidem nebe. Možná 

už tenkrát věděl, že přijde okamžik, kdy se jemu samotnému vody nedostane. Až jednou bude z kříže volat: 

„Žízním!“ lidé mu odpoví podáním octa, který žízeň uhasit neumí.  

Pokud jste v minulém čísle Tam&Tamu četli pokračování knihy o Matce Tereze, víte, že právě tento 

okamžik, toto Kristovo „Žízním“, mělo klíčový význam v jejím životě. Dovolím si tento úryvek citovat: „Matka 

Tereza se vydala do Dárdžilingu v Západním Bengálsku, kde absolvovala noviciát. Už v Kalkatě cestou na nádraží 

viděla nesčetné množství chudých, protože po nejnovějším povstání široké vrstvy obyvatelstva upadly do 

nepopsatelné bídy. Na každé stanici, ve které přeplněný vlak zastavil, bylo vidět důsledky nepokojů: davy lidí 

v bídě. Během dlouhé jízdy vlakem ve svém srdci jasně slyšela 

Ježíšovo slovo: „Žízním.“ Slyšela ho velmi intenzivně a v srdci 

pocítila, že Bůh ji nesmírně miluje. Později napsala: „Je to 

poprvé, kdy je obzvlášť hlásána Ježíšova žízeň.“ Slovo „žízním“ 

je v Janově evangeliu předposledním slovem, které Ježíš vyslovil 

před svou smrtí na kříži: „Potom Ježíš s vědomím, že je už 

všechno dokonáno a aby se splnilo Písmo, řekl: ‘Žízním’ (Jan 

19,28).“ Právě tehdy Matka Tereza poznala skutečné jádro svého 

povolání.“ Toto slovo zasáhlo srdce Matky Terezy natolik, že 

ovlivnilo směr jejího dalšího života. Stala se misionářkou lásky 

mezi nejchudšími. Dnes je u každého kříže v klášterech či 

ústavech sester Matky Terezy velký anglický nápis: „I thirst“.  

Skutek milosrdenství – „napájet žíznivé“ – můžeme chápat obrazně, tak, jak to pochopila Matka Tereza. 

Jde ojednoduché dobro, které je našim každodenním úkolem. Vždyť „dát číši vody“ druhému, není žádný 

hrdinský čin! Ale když to neuděláme, bude to naopak velké zanedbání, jako bychom odepřeli někomu to podstatné, 

na čem život závisí. Můžeme ale tento skutek chápat i doslova, jako výzvu k tomu, abychom si vážili daru, jakým 

je pro každého osobně a pro lidstvo voda.  
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Nedostatek pitné vody je globálním problémem lidstva. Jestliže dnes žije 8% světové populace v zemích, 

kde se projevuje silný nedostatek pitné vody a dalších 25% v zemích, kde je situace jen o málo lepší, předpokládá 

se, že budou-li současné trendy pokračovat, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným nedostatkem pitné vody dvě 

třetiny lidí. Dostupné pitné vody přitom stále ubývá – ve srovnání s rokem 1950 poklesly její stavy na méně než 

polovinu. Problémy trpí nejvíce subsaharská Afrika. Co já jako obyčejný člověk můžu dělat? Tato otázka nás jistě 

může vést ke skepsi. Ale přece se něco dělat dá. Možnosti, jak se zapojit, je mnoho. Existuje řada projektů, jak 

pomoci. 

Projekt Praga-Haiti se snaží zajistit zdroje pitné vody pro obyvatele Haiti. 

Hloubí studny a provádí jejich servis. Můžeme pomoci finančním darem. Číslo 

sbírkového účtu je: 2900234848/2010. Nebo se můžete stát členem klubu přátel 

Praga-Haiti a darovat každý měsíc částku 84 Kč (tj. 1000 Kč/rok), nebo více. Vaše 

pravidelná podpora dává jistotu, že se ve společném díle bude pokračovat. Na 

internetových stránkách www.praga-haiti.cz můžete nalézt mapu, kde se dozvíte, 

odkud členové jsou. V Šumperku například nikdo takový není. Také můžete poslat 

dárkovou SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Praga-Haiti 

obdrží 28,50 Kč. V roce 2016 plánují odeslat na Haiti kontejner s vybavením pro mise. Na webových stránkách 

zveřejní seznam nových i opotřebovaných věcí, nářadí, materiálu a dílů pro stroje, které můžete darovat. 

V neposlední řadě můžete také tento projekt podpořit svou modlitbou.  

Určitě si musíme vody vážit a šetřit jí i u nás. Mnohdy to neumíme a nesnažíme se o to. Každý den 

spotřebujeme velké množství vody často zbytečně. (Indové se umí umýt plechovkou vody od hlavy až po nohy…). 

Papež František ve své encyklice Laudato si zdůrazňuje: „Plýtvání vodou se vyskytuje nejenom v rozvinutých,  

ale i rozvojových zemích, které mají velké zásoby. Z toho plyne, že problém vody je částečně otázkou výchovy a 

kultury, neboť v kontextu velkých nerovností chybí vědomí o závažnosti takového jednání.“ (č. 30)  

Skutek duchovního milosrdenství, kterému se chci dnes věnovat, je: poučovat nevědomé. Někdy se nám 

zdá zvláštní a nepříjemné někoho poučovat. Sami většinou nemáme rádi, když nás někdo poučuje. Ale na druhou 

stranu je to běžná povinnost např. všech rodičů, učitelů, kněží… Každý z nás se po celý život učí a měl by být 

vděčný za všechno nové, co se dozvěděl či naučil.  

V Písmu svatém čteme, že Ježíš „uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce 

bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech“. (Mt 6, 34) Evangelium nám také říká „Jeden je váš učitel, 

Kristus“. (Mt 23, 9) Všichni jsme ve škole Kristově a do konce života se učíme a nikdy nebudeme větší než nás 

učitel. Přesto i my máme tento úkol – poučovat druhé.   

Učit nevědomé? To nejprve já musím něco znát. Je to výzva k neustálému vzdělávání, čtení, obohacovaní 

sebe. Svatý Jeroným říkal: „Nikdy nepusť z ruky knihu duchovní četby. Nauč se to, co máš učit; osvoj si věrný 

projev, který souhlasí s pravým učením, abys  byl schopný povzbuzovat jiné zdravou naukou a umlčet ty, co učí 

opak“. (sv. Jeroným, knězi Nepociánovi) Můj duchovní růst je podmínkou, abych mohl být nápomocný k růstu 

druhým.  

A svatý Tomáš Akvinský říká: „Vyučovat někoho, aby byl přiveden k víře, je úkolem každého kazatele a 

také každého věřícího“ (sv. Tomáš. A., Summa teologická III, 7). Při křtu dětí se k tomu rodiče jednoznačně 

zavazují. Bohužel často je to prázdný slib. Křesťanští rodiče mají povinnost poučovat dítě ve víře a jejich role je 

skoro nenahraditelná. A je to to nejpodstatnější, co mohou svým dětem dát. Katechismus to říká velmi krásně: 

„Víra je osobní úkon: je to svobodná odpověď člověka Bohu, který se mu zjevuje. Víra však není nějaký 

osamocený čin. Nikdo nemůže věřit sám, tak jako nikdo nemůže žít sám. Nikdo si sám nedal víru, tak jako si nikdo 

sám nedal život. Věřící dostal víru od druhých a má ji také druhým předávat“. (KKK 166) Samozřejmě víra je víc 

než vědět, ale bez poznávání Boha se víra ztrácí. Máme k tomu také příklad v Písmu svatém, kdy autor listu Židům 

napomíná své posluchače: „Touto dobou už byste měli vy sami učit druhé, a zatím znova potřebujete, aby vás 

pořád ještě někdo poučoval o prvních základech Božích výroků: potřebujete mléko, ne tuhý pokrm.“ (Žid 5, 12) 

Podobně ve Skutcích apoštolů úředník z Etiopie četl knihu proroka Izaiáše. Duch svatý poslal Filipa, aby se ho 

http://www.praga-haiti.cz/
http://www.praga-haiti.cz/
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zeptal: „Rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží.“ A požádal o poučení 

a nechal se pokřtít. (Srov. Sk 8, 26-40) Potřeboval pro svou víru poučení od druhého. 

Myslím si, že „učit nevědomé“ znamená také, že člověk řadu věcí udělá nevědomě, automaticky, 

bezmyšlenkovitě. A někdy je třeba mu připomenout, co vlastně dělá.  

Někteří z vás už poznali, jak mi vadí braní Božího jména nadarmo… ☺ Je v tomto případě na místě 

upozornit dotyčného o jeho nevědomosti, a já to vždy dělám. Když slyším, že někdo kleje, nemám to jako křesťan 

jen tak přejít, ale mám na to vhodně upozornit. Někdy stačí jen říci, že se to neříká. Ten člověk si to alespoň 

uvědomí. Navíc mu mohu dát radu, že když už něco takového řekne a uvědomí si to, může tento hřích obrátit 

v modlitbu jednoduše tím, že řekne nějaký dovětek. Například na obvyklé „Ježíš Maria“ se dá dodat „pomáhejte 

mi!“. Nebo k „Pane Bože“, dovětek „smiluj se nade mnou.“ A tak podobně bychom mohli postupovat u všech 

dalších variací. Víte, že například i takové „kruci“ je braní jména Božího nadarmo? Crux, crucis znamená latinsky 

kříž. Nebo takové „sakra“. Sacrum je svatý, posvátný, zasvěcený. A tak zakouším, že příležitost poučit někoho se 

naskytne často a nečekaně… 

Pamatujme ale, že poučovat druhé není jen záležitost slov. Můžeme to dělat jen tehdy, když slova vychází 

ze svědectví našeho života, když nejsou prázdná. Příklad života je tím nejlepším, co můžeme druhým nabídnout. 

Verba docent, exempla trahunt.  

Až jednou přijde čas, kdy veškerého poučování nebude třeba: „Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra 

a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího“. (Žid 8, 11).  

Už aby to bylo, že…  

 

P. Vilém Pavlíček 

  



 
Strana 6  Tam&Tam – číslo 2, ročník 7, únor 2016 

 

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ  
 

 

Zdravím všechny čtenáře Tam-Tam-u. Chtěl jsem se podělit 

o radostnou událost, která mne potkala na podzim minulého roku. 

Když jsem listoval jedním z čísel Katolického týdeníku, objevil jsem 

článek o knize, kterou jsem poprvé přečetl skoro před dvaceti léty. 

Četba ve mně zanechala nezapomenutelnou stopu. A teď, po mnoha 

letech, vyšla česky v překladu sestry Terezie Z. Eisnerové OP. 

Okamžitě jsem ji objednal a pustil se znovu do četby. Co je to za 

knihu? „Ježíš z Nazareta“ od Romana Brandstaettera. Autor tohoto 

románu, největšího a nejvýznamnějšího, jaký byl o Ježíši napsaný, se 

narodil jako polský žid. V roce 1939 uprchl do Jeruzaléma. Dozvídá 

se, že celá jeho rodina zahynula v koncentračním táboru v Treblince. 

V roce 1944 pod vlivem těžké životní situace a mystického prožitku 

přestoupil na křesťanskou víru. Jeho román není pouhým opsáním 

evangelia. Brandstaetter se pokusil vylíčit Ježíše (Jošuu) autenticky – 

jako Žida, který se narodil do starozákonního židovského prostředí, do starověkého světa pod nadvládou Říma. Do 

vyschlé krajiny s roztroušenými stády ovcí, do každodenního potu a dřiny. Zároveň je ve své interpretaci nesmírně 

důsledný: nevkládá Jošuovi přímo do úst nic, co není psáno v Bibli.  

Ve snaze přiblížit Ježíšův život čtenáři vypráví novozákonní události z pohledu hluboce věřícího žida, jenž 

je součástí představovaného světa, aby čtenář mohl pochopit motivy a úvahy tehdejších židů, vstupuje do jejích citů 

a přemýšlení. Popisuje a ukazuje židovské zvyky, počínaje narozením a konče smrti a očekáváním Spasitele. 

Zachovává hebrejské znění jmen a názvů. Ze začátku to může být problematické, ale po prvních pár stránkách si na 

to čtenář zvykne. Ale díky tomu se - tento tak známý příběh – 

čte jako úplně něco nového. Biblické postavy poznáváme 

novým způsobem. Zároveň si uchovává odstup od událostí, 

což mu umožňuje jejích kritické komentování z hlediska 

dnešních historických, teologických a dalších znalostí. 

Výsledkem je velkolepý čtyřdílný román, který se 

svým záběrem a významem může rovnat dílům jako Quo 

Vadis nebo Egypťan Sinuhet a stejně široká může být jeho 

čtenářská obec.  

„Ježíš z Nazareta“ je evangelium převyprávěné do 

podoby románu, který se čte jedním dechem.  I když je to 

celkem přes 1500 stránek (ve dvou svazcích), jsem si jist, že 

ten, kdo si tuto knížku koupí, bude ji mít přečtenou rychle. 

Neopomeňte ani úvod – dozvíte se mnoho zajímavého i o 

autorovi a jeho jiných dílech.  

Román se dá koupit už od 870 Kč – není to málo, 

ale vzhledem k tomu, kolik se někdy ročně platí za přihlouplé časopisy s klepy o „slavných tohoto světa“, myslím, 

že to zase až tak moc není. Knihu vydalo nakladatelství Prah, církevní schválení dal Mons. Dominik kard. Duka.  

Ve farní knihovně ve Starém Městě máme pět kusů tohoto díla – lépe řečeno: měli jsme. Všechny jsou 

rozpůjčené. Myslím si, že ani ve farní knihovně v Šumperku tato kniha chybět nebude.  Je vhodná i jako dárek pro 

ty, kteří se moc do kostela nehrnou a ani Bibli do ruky nevezmou. Přečtou ji jak dobrý krimi příběh nebo velmi 

vtahující dobrodružný román  

P. Piotr Grzybek  
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ING. MIROSLAVA VEČEŘOVÁ 
 

 

K dalším spolupracovníkům otce děkana patří děkanátní účetní. Paní 

Mirka Večeřová, která tuto práci vykonává, je mladá, temperamentní, 

pohotová i pohodová a svou práci má ráda, stejně jako svou rodinu a 

skauting. Setkání s ní bylo velice milé a inspirativní. Čišela z něj 

opravdovost a touha po hledání. Však posuďte sami. 

 

Můžeš nám na úvod představit sebe a svoji rodinu? 

Jmenuji se Miroslava Večeřová a s manželem Martinem jsme oba 

rodáci ze Šumperka. Společně bydlíme v rodinném domku 

v nedalekých Hraběšicích. Máme tři děti – nejmladší Karlíček má jeden rok, Vašík má tři roky a Matýsek pět. Ti 

dva starší chodí do školky a s Karlíčkem jsem doma. Je prima, že obojí prarodiče nám mohou děti v pohodě 

pohlídat, naši bydlí v Šumperku a od manželových rodičů bydlíme kousek. 

S manželem jsme se seznámili ještě před studiem na vysoké škole, zamilovali jsme se do sebe a od roku 2000 jsme 

oba začali studovat ve stejném městě – v Praze. 

Po osmi letech vztahu jsme se rozhodli vzít, na tom, že se chceme vrátit do rodných končin, jsme byli domluvení 

od začátku. Praha je úžasná na studium, ne však pro rodinu s dětmi, které jsme plánovali.  Shodou okolností se 

naskytla možnost koupit rozestavěný dům v Hraběšicích. Ten jsme postupně - na dálku z Prahy - dostavovali a 

v roce 2010 jsme se do něj přestěhovali. To už jsem čekala Matýska. 

Pocházíš z věřící rodiny? 

Narodila jsem se v nevěřící rodině. Nemůžu říct přesně, kdo ovlivnil moji cestu k víře.  Byl to nejen můj manžel, 

který pochází z katolické rodiny, ale i mnoho dalších inspirativních lidí, kteří byli většinou s vírou spojeni. 

Především pak lidi ze skautského prostředí. 

Pokřtěná jsem teprve tři roky. Rozhodnutí ke křtu vyplynulo z potřeby vnímání víry někam posunout. I po křtu, 

který byl pro mě velmi významný a důležitý, si však stále myslím, že víra je dar, který mi nebyl v úplnosti dán. 

Spousta věcí je záležitostí rozumu, můžu si o nich přečíst, studovat je, vzdělávat se. Ale nedotýká se mě to 

do hloubky. Proto mě oslovuje název knihy Tomáše Halíka „Chci, abys byl“. To je takové mé krédo. I přes různé 

pochybnosti si však jasně uvědomuji, že bez Boha by nic nemělo smysl, že by to byla nicota, nejistota. Do kostela 

chodím, o víře přemýšlím. Miluji mše pod 

širým nebem, které míváme na skautském 

táboře, je to prostě jiné… v přírodě.  

Bůh má smysl pro humor. Po svém křtu jsem 

prohlásila, že když přijme křest i můj bratr, 

který se vždy považoval za zapřisáhlého 

ateistu, tak to pro mě bude důkaz, že Bůh 

existuje. A to se také stalo. Seznámil se 

s dcerou evangelického faráře Petra Maláče 

(kterou si později vzal), a po mnoha 

rozhovorech s ním se nakonec i on nechal 

pokřtít a postupně se z něj stal opravdu věřící 

křesťan. Dnes je na té cestě možná dál než já. 

Nyní je ženatý a má dvě děti.  
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Máš nějaký vzor ve víře? 

Nad tím jsem vlastně ještě nepřemýšlela. Lidí, kterých si vážím, je opravdu hodně. Mnoho vzorů mám především 

mezi kněžími, zvláště mezi těmi, kteří jsou skauti . Jsou fakt skvělí a opravdoví. 

V současné době pracuješ jako děkanátní účetní. Jakou jsi vystudovala školu a jaká byla Tvoje předchozí práce? 

V Praze jsem studovala Vysokou školu ekonomickou. Po studiu jsem pracovala jako kontrolor-metodik 

na Nejvyšším kontrolním úřadu v Praze. Měla jsem na starosti kontrolu účetnictví státních organizací. Po našem 

přestěhování do Hraběšic jsem byla doma na mateřské dovolené a po dvou letech jsem na částečný úvazek 

vypomáhala tehdejší děkanátní účetní. Až později jsem začala pracovat jako děkanátní účetní na úvazek celý.  

Jaká je náplň práce šumperské děkanátní účetní? 

V kompetenci šumperské děkanátní účetní je mnoho činností – zpracovávat účetnictví všech 15 farností, podávat 

daňové přiznání, oceňovat majetek, v souvislosti s restitucemi podávat majetková přiznání, přinášet dokumenty 

na sociální úřad, zpracovávat mzdy zaměstnancům farností děkanátu a mnoho dalšího. Kněží děkanátu nechávají 

potřebné podklady na faře v Šumperku nebo mi je přivezou přímo domů či k mým rodičům, kteří hlídají děti, když 

potřebuji pracovat. Díky elektronické komunikaci je super, že svoji práci mohu vykonávat doma nebo kdekoliv 

jinde a nemusím být přítomna v Šumperku. Pracuji, když děti jsou ve školce, nebo když prarodiče hlídají, mnohdy i 

večer, když děti spí.  

Není to příliš náročné? 

Práce mě moc baví, s otcem děkanem i s pány faráři vycházím skvěle. Když je nějaké zpoždění, vše se dá v pohodě 

domluvit. Před Vánocemi jsem byla nemocná, a pracovní věci měly skluz. Všichni to přijali v klidu, a naopak, 

volali mi, přáli mi brzké uzdravení, modlili se za mě. Často spolupracuji i s dalšími zaměstnanci děkanátu, 

především pak s technickým administrátorem Davidem Vašatou. 

Mnozí si Tě spojují se skautingem. Máš na něj při takové vytíženosti čas?  

Skauting je stále součástí mého života, i když už v něm nejsem tak aktivní jako dřív. Pro skautování mě nadchl 

až můj manžel, takže jsem v něm začala být činná až v dospělosti. Nejprve jsem začínala v šumperském 1. dívčím 

oddíle, který vedla tehdy Helena Večeřová, manželova maminka. Na prvním táboře jsem pomáhala v kuchyni a 

později jsem se stala aktivní vedoucí. Jezdila jsem na víkendové výpravy a pomáhala s programem pro děvčata. 

Později jsem se stala hlavní vedoucí 3. dívčího oddílu „Strážkyně přátelství“. Tento oddíl vznikl v Šumperku už 

v roce 1968, po jeho zákazu v roce 1970 fungoval pod hlavičkou turistů a po revoluci byl opět obnoven. V době, 

kdy jsem tam začínala, měl přibližně 11 členek, v současnosti je to kolem 40 děvčat. Malé holky, které jsem vedla, 

jsou dnes už samy vedoucími. Já pomáhám alespoň v oblasti hospodářské – vedu účetnictví všem čtyřem oddílům 

či se starám o dotace a granty. Můj manžel se angažuje ve skautu stále, proto si nenecháme ujít skautské tábory, 

na které jezdíme i s dětmi. Upravíme si vždy stan dle našich potřeb a vše prožíváme s ostatními. 

A co Tvé další zájmy? 

Na ty moc nezbývá čas. Velice ráda čtu, v poslední 

době např. knihy Marka Orko Váchy. Ale 

samozřejmě i odpočinkové romány, dobrodružné, 

dříve i zamilované.  

Co je pro Tebe v životě podstatné? 

Tak jako pro většinu lidí je pro mě na prvním místě 

rodina. Snažím se maximálně užívat dobu, kdy jsou 

děti malé, být s nimi, hrát hry, povídat si. Také je 

důležité trávit čas s manželem, ale to se nám při 

třech dětech v jejich věku zatím příliš nedaří . U 

obou prarodičů jsem často, celkem často se 

potkáváme i s širší rodinou. Důležité je také zdraví, 
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i když to zní jako klišé. Ale člověk opravdu neví dne ani hodiny, je třeba žít každým okamžikem. 

Co bys vzkázala na závěr rozhovoru čtenářům?(připsáno při závěrečné kontrole rozhovoru) 

Vůbec nechápu, jak je možné z mého nesouvislého povídání sepsat takový rozhovor.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

ŠIMON KANANEJSKÝ, ZVANÝ HORLIVEC 
 

V městě Šumbarku, 

ve čtvrtém roce panování zemana Potácivého 

Šimone,  

ze všech Ježíšových učedníků jsem si vybral právě Tebe, abys mi poradil, jak porozumět nebezpečí, jež 

nám hrozí. Tvůj život, Tvé myšlenky, záměry a činy se totiž nejvíce podobají těm, jimiž nás promyšleně děsí naši 

protivníci. 

Patřil jsi k zélótům, kteří pohrdali životy vlastními i cizími. Nenáviděl jsi Římany, kteří okupovali Tvou 

vlast, mluvili jiným jazykem a uctívali jiné bohy. Především neuctívali jediného pravého Boha – Hospodina. Už 

tím si zasloužili smrt. Neměl jsi žádné pochyby o správnosti svého konání. Tvé priority jednoznačně formuloval 

Zákon, jehož předpisy bylo nutno zachovávat doslova. Konečným cílem úsilí Tvého i Tvých soukmenovců bylo 

nastolení Boží vlády v Izraeli – za jakoukoli cenu. A život člověka, natož člověka nevěřícího, stejně žádnou velkou 

cenu neměl. 

Dnes stojíme proti podobně zarputilým bojovníkům. Hlásají jediného pravého Boha, odvolávajíce se na 

jediný pravý svatý text. Používají obdobné metody jako vy. Umějí se nepozorovaně vmísit do davu nic netušících 

obětí a pak vytáhnou nikoli dýku jako sikariové, nýbrž mnohem účinnější zbraně. Konečný výsledek je ovšem 

stejný – mrtví a zranění v záplavě krve, strach, zmatek a nejistota uprostřed všeho lidu.  

Ne, opravdu Ti nechci vyčítat Tvou minulost. Důvod, proč se k Tobě obracím, je jiný. Chtěl bych vědět, 

jak došlo k tomu, že si Tě Ježíš vyvolil za jednoho z apoštolů. Jedno je jisté; vybral si on Tebe. Ty sám by ses k 

němu nikdy ze své vlastní vůle nepřipojil. Tolik se lišil od Tvých spolubojovníků! Nejen že neútočil tvrdě na 

římské okupanty a nepostavil se do čela ozbrojeného povstání, namísto toho bojoval především s farizeji, kteří 

prosluli právě svou věrností Zákonu. 

Možná sis zprvu myslel, že se jedná o součást rafinované taktiky. Že Ježíš ukolébá ostražitost nepřátel, 

odvede jejich pozornost jinam a teprve pak nečekaně a rozhodně udeří. Že si vhodně zvolenou propagandou vytvoří 

početnou základnu přívrženců po celém Judsku, infiltruje je do všech větších měst a nakonec zavelí k útoku. Měl 

všechno, co k tomu potřeboval. Autoritu, přízeň davu, divotvornou moc. Nahrávala mu i aktuální politická situace. 

Všichni čekali na signál k revoluci… 

Přesto se tak nestalo. Strávil jsi s Ježíšem příliš dlouhý čas a slyšel příliš mnoho jeho slov na to, abys ve 

svém omylu vytrval. Musel jsi dobře vědět, že jeho program je zcela odlišný od toho vašeho. Měl jsi dostatek času, 

abys prozřel, opustil jeho společnost a vrátil se ke svým druhům ve zbrani. Ty jsi však vytrval až do hořkého 

konce, kdy nenávidění Římané Ježíše ukřižovali po boku ostatních buřičů. Jak je to možné? 

Jedinou smysluplnou odpověď nabízí právě ona zkušenost společenství s Ježíšem. Je rozdíl mít pravdu, a 

žít s tím, kdo je pravda sama. Žít v pravdě. Ježíšův dotek Tě proměnil. Z majitele pravdy – tvrdé a nelítostné – se 

stal její nositel – laskavý a milosrdný. Přijal jsi Ježíšův program a následoval jsi ho do všech důsledků, včetně smrti 

na kříži. 

Nejsem sám, kdo se obává dnešních zélótů. Jsou bezohlední, rafinovaní a schopni zasáhnout kdekoli 

na světě. Tvůj příběh však dokládá, že i jejich tvrdých srdcí se může dotknout uzdravující Ježíšovo slovo… 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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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 únoru se sejdeme ve čtvrtek 11. a 25. února. 

 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.  

 14. 2.  2016 – Valentýnský podvečer pro manžele s ochutnávkou kurzu  MANŽELSKÉ VEČERY -  na  

středisku od 16. 00.  

 17. 2.  2016 – Prázdninový program pro předškolní děti a rodiče od 9.30 na farním středisku. 

 18. 2. 2016 – Prázdninová tvořivá dílna pro školní děti od 16.00 na farním středisku a Mgr. Hankou 

Heiserovou. Účastnický příspěvek 40 Kč/ dítě 

 
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. V novém roce začínáme 13. ledna. 

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

motivovaný pohádkami „O pejskovi a kočičce“. 

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

V novém roce začínáme 7. ledna 

 Večerní čítárna – pátek 12. února v 19.00 - komponovaný večer. Začteme se společně s Annou Rozsívalovou 

ml. do knihy „Úterky s Morriem“; hudební doprovod – Lukáš Rozsíval (housle); stále probíhá výstava dětí 

výtvarného oboru ZUŠ se zimní tematikou.  

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

 4. 3. 2016 – Postní duchovní obnova pro maminky na RD inspirovaná příběhy žen z Bible; probíhá 

od 9.00 na farním středisku. Hlídání dětí po předběžné domluvě zajištěno 

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

 

 

CENTRUM PRO RODINU NABÍZÍ ANEB  

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MAMINKY NA RD INSPIROVANÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÝCH ŽEN 
 

Přibližně jednou za dva měsíce se na farním středisku scházejí maminky či ty ženy, které jsou dopoledne 

doma, na duchovní obnově. Poprvé jsme se takto sešly před rokem a půl a měla za námi přijet Marcela Řezníčková 

z Olomouce, osoba kompetentní jak k vedení duchovní obnovy, tak k interpretaci příběhu dvou žen ze Starého 

zákona. Ale ráno jsme dostali zprávu, že kvůli akutní bolesti zubů nemůže dorazit. Protože se program už nedal 

zrušit, setkaly jsme se v počtu přibližně patnácti žen bez vedoucí. A přesto jsme nakonec odešly obohaceny.  

Materiály od paní Marcely, ráno narychlo vytištěné, posloužily jako osnova, a my se nejen seznámily s biblickými 

příběhy žen, které jsme znaly jen tak povšechně, ale společně se pokusily i tento příběh přenést do našich životů a 

vzájemně o tom poté diskutovat. Společná adorace a nabídka svátosti smíření podtrhly prožité a my odcházely 

povzbuzené a obohacené. 

Od té doby takto probíhá každé setkání – jen je vždy inspirované nějakou další úžasnou biblickou ženou. 

Naposledy to byla Marie Magdalena, ale máme za sebou příběhy neplodné Sáry, krásné Rebeky, Ráchel soupeřící s 

Leou či královny Ester. Jak předchozí kaplan otec Petr, tak i současný kaplan otec Vilém jsou vždy ochotní 

vyzpovídat případné zájemkyně o svátost smíření a naše setkání je vždy zakončeno v kapli společnou adorací. 

Hlavní program duchovních obnov začíná vždy v 9. 00, adorace pokračuje v 11.00 a maximálně ve 12.00 

končíme. Scházíme se vždy v pátky, termín setkání je zveřejněn s časovým předstihem. Pro maminky, které nemají 

http://www.sumperk.dcpr.cz/
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možnost si zajistit hlídání, nabízíme hlídání dětí v době hlavního programu, na adoraci jsme už i s případnými 

dětmi společně.   

Kdybyste chtěly přijít mezi nás, zveme vás v pátek 4. 3. 2016 v 9.00 na postní duchovní obnovu. Setkání 

proběhne na farním středisku.  Těšíme se. 

Lenka Špatná 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OČIMA ŠUMPERSKÉ FARNOSTI 
 

Tak jako každý rok, i letos vyšli začátkem 

ledna do ulic koledovat tříkráloví koledníci. Pro 

šumperskou Charitu letos vykoledovali 

úctyhodných725 317,- Kč, což je o 35 057 Kč více 

než minulý rok. Za šumperskou farnost, která se 

tradičně i letos zapojila do sbírky, koledovalo 17 

skupinek. Ty společným dílem vykoledovaly 71 240,- 

Kč, což činí průměrně 4 191,-Kč na jednu 

pokladničku. Po celou dobu koledování panovala 

velice pozitivní atmosféra. Téměř všude byli lidé 

vstřícní, mnozí na koledníky čekali a mnohdy byli 

potěšeni, když k nim na některých místech koledníci 

zavítali letos poprvé. Vítali je se slovy: „Tak jsme si 

říkali, jestli letos dojdou tři králové i k nám.“ Mnozí z nich neopomněli kromě finanční hotovosti darovat dětem i 

nějakou tu sladkost či malý dáreček, což bylo mnohdy pro děti motivací k dalšímu koledování. 

Co se týká koledníků, byli letos obzvlášť obětaví – někteří vyrazili do ulic i přes své předchozí nemoci či 

vzniklé překážky, jiní vytvořili svoji kolednickou skupinku ze všech členů rodiny. Úžasným příkladem, jak se 

mohou najít potenciální další koledníci, byl nápad přizvat ke koledování spolužáky jedné z kolednic. Velký dík 

patří její mamince, paní Stejskalové, která s tímto nápadem přišla dávno před začátkem sbírky. Poprosila 

o spolupráci při koledování paní učitelku Papouškovou, která je třídní učitelkou její dcery Veroniky Gronychové. 

Takto se v den koledování k „farním dětem“ připojilo pět dětí „nefarních“, kteří se do této pro ně nové činnosti 

zapojili s velkou vervou. Rozdělili se do dvou koledujících skupinek a výtěžek pokladniček patřil k těm nejvyšším 

– vykoledovali 7 488,00 (letošní rekordní výtěžek) do jedné pokladničky a 4 498,00 do pokladničky druhé. Někteří 

z nich, jako jedni z mála dětských koledníků, vyrazili na koledu i odpoledne, po tradičním střediskovém guláši. 

Děkujeme všem, že se do Tříkrálové sbírky zapojili, ať jako koledníci či dárci. Kdo se někdy koledování 

účastnil osobně, ví, že koledování vyžaduje nejen čas, ale mnohdy i notnou dávku odvahy a sebezapření. Ale dobrý 

pocit a konečný výsledek stojí za to. 

Lenka Špatná 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V RAPOTÍNĚ 
 

Do letošního tříkrálového koledování, které v Rapotíně proběhlo 

od 2. do 10. ledna 2016, se zapojilo celkem 16 skupinek dobrovolníků. Tato 

již tradiční sbírka vynesla celkem 48 721,- Kč. 

Děkujeme všem koledníkům, kteří i letos vyšli koledovat a přinesli 

tak mnoha lidem radost, mnohým naději na zlepšení života. Srdečně 

děkujeme dětem ze ZŠ Rapotín za pomoc při koledování. 

Damborská Ludmila, místní asistent pro Tříkrálovou sbírku  
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MLADA 
(*930/935 – † 8. nebo 9. února 983/994?) 

 

Ctihodná Mlada (Milada) Přemyslovna byla česká princezna, 

později diplomatka, zakladatelka a abatyše prvního kláštera v Čechách; 

narodila se jako nejmladší dcera Boleslava I. zvaného Ukrutný, jenž 

nechal zavraždit svého bratra a Mladina strýce, knížete Václava. Byla 

tedy i pravnučkou sv. Ludmily. V plejádě tradičních českých patronů je 

dnes Mlada opomíjena, i když má nemalé zásluhy na formování našeho 

středověkého státu. Roku 965 se Mlada vydala do Říma s cílem 

dosáhnout církevního osamostatnění Čech zřízením biskupství v Praze. 

Opatskou berlu přijala od papeže Jana XIII. a když se v roce 967 

vrátila z duchovně-diplomatické cesty do Říma, stala se abatyší nově 

založeného kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a přijala 

jméno Marie. Zemřela 8. nebo 9. února 983 (podle pozdější tradice 

994). V liturgickém kalendáři je připomínána 8. února. Politický 

význam založení biskupství byl neocenitelný. Mlada byla poté uctívána 

jako světice, i když nebyla nikdy ani beatifikována; jedná se jen o místní 

kult zejména u kostela sv. Jiří. Její ostatky leží ve svatojiřském klášteře, 

podle dr. Emanuela Vlčka ale není jejich původ jednoznačný. V 

ikonografii bývá zobrazována jako kněžna a zároveň řeholnice - benediktinka, která podává klečícímu biskupu 

Dětmarovi berlu. Je patronkou diplomatů, velvyslanců a studujících dívek. 

 

O životě ctihodné Mlady víme velmi málo. Nevznikla o ní žádná soudobá legenda. Nejstarším pramenem 

pro její životopis je Kosmas, který ovšem svou kroniku píše až o 125 let později. Byla nejmladší ze čtyř dětí 

českého knížete Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Proto snad dostala jméno Mlada (od 15. stol. v 

latinizovaném tvaru Milada). Místo ani rok jejího narození neznáme, jen z datace pozdějších událostí lze usuzovat 

na rozmezí let 930–935. Dostalo se jí výborného vzdělání ve staroslověnštině i v latině. Pravděpodobně studovala v 

Řezně, ale možná i v Římě nebo v Čechách. O Mladě, na svou dobu tedy velmi vzdělané dámě, píše Kosmas, že 

byla „křesťanskému náboženství oddaná, v svatém Písmu vzdělaná, pokorou nadaná, v hovoru líbezná, k chudým a 

sirotkům štědrá příznivkyně a veškerou poctivostí mravů ozdobená“. 

Mlada byla mimořádnou osobností. V r. 965 byla na popud svého otce či možná bratra (není totiž jisté, zda 

v té době již nebyl českým knížetem Mladin bratr Boleslav II.) vyslána do Říma předat papeži důležité poselství. 

Jednalo se o dobrý politický tah, který ale nic neubírá na Mladině statečnosti. Samotná cesta byla náročná a 

vyjednávání s papežem jistě nebylo snadné. V diplomatickém jednání s papežem Janem XIII., při němž Mlada 

zastupovala českého panovníka i celý národ, skutečně dosáhla dvojího úspěchu: zřízení českého biskupství a 

založení prvního kláštera v Čechách. 

Sama Mlada se chtěla stát řeholnicí, proto kolem roku 966 vstoupila v Římě do kláštera benediktinek u 

kostela sv. Anežky a pobyla tam dva nebo tři roky. 

Pražské biskupství bohužel nemohlo být zřízeno hned. Hlavním důvodem byl odpor Michaela, biskupa 

řezenského, který se nemínil vzdát tučných příjmů z českého území. Teprve když biskup Michael v roce 972 

zemřel, daly se věci do pohybu. Jeho nástupce Wolfgang dal i přes odpor řezenské kapituly souhlas ke zřízení 

nových biskupství na Boleslavem spravovaném území a Mlada přinesla do Prahy vytoužené povolení nejen ke 

zřízení nezávislé české a moravské diecéze, ale také k vybudování prvního ženského kláštera v Čechách. Mlada 

totiž v Římě nezahálela. Během pobytu v benediktinském klášteře sv. Anežky pilně studovala a byla zde vysvěcena 

na abatyši. Zde také přijala řeholní jméno Marie. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 



 
Tam&Tam – číslo 2, ročník 7, únor 2016  Strana 13 

 

Kulturní prostředí tehdejšího Říma, 

zážitky z jednání s papežem i zkušenosti ze 

setkání s dalšími vysoce vzdělanými 

představiteli církve musely na ctižádostivou 

Mladu silně zapůsobit. Lze tedy předpokládat, 

že se ze slunné Itálie vracela do Prahy plna 

odhodlání, elánu a konkrétních představ 

o svém dalším poslání a práci. 

Do Prahy se Mlada vrátila patrně 

v zimě roku 972. Dozvěděla se o smrti svého 

otce Boleslava I. († 15. 7. 972) a o zvolení 

svého bratra Boleslava II. knížetem. I přes 

zármutek nad smrtí otce se Mlada brzy pustila 

do práce. Jako abatyše prvního 

benediktinského kláštera začala přestavovat 

již nevyhovující kostel sv. Jiří založený jejím 

dědem Vratislavem, nechala postavit a zařídit 

nové klášterní budovy, zajišťovala provoz 

kláštera finančně a personálně. Při klášteru 

založila první veřejnou školu pro mladé ženy a 

dívky, které se zde vzdělávaly v literatuře a 

v ručních pracích, což bylo v té době naprosto 

ojedinělé.  

R. 976 byl vysvěcen první pražský biskup, Sas Dětmar (Thietmar), který předtím působil mezi polabskými 

Slovany a patrně i Poláky, a proto dobře znal slovanský jazyk.  

Abatyše Mlada – Marie úspěšně vedla klášter benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě až do konce svého 

života. Stala se zakladatelkou kulturního a výchovně-vzdělávacího centra země, které plnilo i nezanedbatelné 

funkce sociální. Mladin klášter fungoval přes 800 let, až do roku 1782, kdy se stal obětí osvícenských reforem 

Josefa II.  

Přesné datum Mladiny smrti není známo. Tradice klade její úmrtí k 8. nebo 9. únoru roku 994. Po smrti 

byla Mlada pohřbena do mariánské kaple kláštera sv. Jiří, kde leží i první manželka jejího bratra - Boleslava II. a 

další dvě abatyše - Anežka a Kunhuta. Při opravách kláštera v roce 1675 byly Mladiny ostatky přeneseny za zpěvu 

loretánských litanií a českých písní do výklenku, kde jsou doposud.  

Řeholní sestry svou abatyši - tuto inteligentní, vzdělanou a odvážnou ženu, úspěšnou diplomatku a 

schopnou manažerku, uctívaly už za jejího života jako světici. Každoročně se ve výroční den její smrti konala mše 

svatá. Osobnosti bohabojné Mlady si povšiml také císař Karel IV., který o ní vložil zmínku do svatováclavské 

legendy, kterou složil k poctě svého milovaného křestního patrona. Jan Maringola ji v letech 1355–1362 ve své 

úvodní stati o českých dějinách staví přímo vedle obecně uznávaných českých světců Václava, Vojtěcha a 

Ludmily. Mlada nikdy nebyla oficiálně beatifikována, ale byly jí prokazovány pocty hodné blahoslavených nebo 

svatých; je označována titulem ctihodná.  

Anička Rozsívalová 
 

Modlitba k ctihodné Mladě Přemyslovně: 

Mlado z rodu světců,  

kéž na tvou přímluvu  

a podle tvého příkladu sloužíme tam,  

kde je naše místo,  

aby ve všem byl oslaven Bůh.  

Tympanon zobrazující korunování Panny Marie s Ježíškem 

na klíně. U trůnu Panny Marie klečí svatojiřské abatyše  

Mlada a Berta. Postavy na bocích jsou ztotožňovány s králem 

Přemyslem Otakarem I. a jeho sestrou abatyší Anežkou. 
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE: 
 

Děkanátní setkání mládeže před květnou nedělí 

 na slavnost sv. Josefa 19. března  

 na farním středisku v Šumperku 

 bližší informace v dalším Tam&Tamu 

 

 

 

 

Světové dny mládeže 

 
 v Krakově a jeho okolí (víc blízko už to snad nikdy nebude!) 

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

 doporučený věk: od 16 do 30 let 

 očekávaná účast: 2 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  

 

PING-PONGOVÉ DOVÁDĚNÍ 

 každý je vítán  

 každý pátek od 15:30 

 k dispozici je i kalčo či další společenské hry 

 na přístavku u farního střediska (klubovna pro mládež a ministranty) 

 

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

 

 

 
Kamarádi a kamarádky, 

sotva jsme odstrojili stromeček, už nám klepe na dveře 

postní doba. Jedním z evangelijních příběhů v měsíci únoru je vyprávění o zázračném rybolovu. Rybáři se celou noc 

marně snažili chytit aspoň pár rybiček. Když přišel Pán Ježíš a viděl, že mají prázdné sítě, povzbudil je, ať to zkusí 

znovu. Představte si, nalovili tolik ryb, že se nestačili divit. Ani utáhnout je nemohli! I vy máte v každé kategorii 

připraven jeden rybářský úkol, tak hurá do toho! 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

Motto:  

„Blahoslavení  

MILOSRDNÍ,  

neboť  

oni  

dojdou  

milosrdenství.“  

(Mt 5,7) 

 

mailto:vildap@seznam.cz
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Kategorie I. – mladší děti (do 7 let)  

Na obrázku máte spoustu rybiček. Většina z nich je tu dvakrát, některé však jen jednou. Najdete je? 

 

 

 

Kategorie II. – starší děti (od 8 let) 

Poznáte všech pět rozdílů mezi oběma obrázky? 
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Drazí, leden utekl velmi rychle a za chvíli začíná postní 

doba. Jak jste si mohli přečíst na první stránce, Svatý 

otec František nás vyzývá, abychom ji prožili intenzivně 

jako příležitost k slavení a zakoušení Božího 

milosrdenství. Rozhodně je to příležitost ještě více přilnout k Pánu a vyprosit pro sebe a pro druhé mnohé milosti. 

Přináším vám proto opět několik nabídek, abych vám prožívání postní doby usnadnil. Samozřejmě vy sami 

můžete k tomu přidat celou řadu soukromých iniciativ či nápadů, které vám třeba více vyhovují, ale tato společná 

nabídka nám pomůže spojit síly a je určená pro celý děkanát, nejen pro šumperské farníky. 

 

POSTNÍ RANNÍ MŠE SVATÉ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

Mnohé šumperské farníky oslovilo prožívání adventu účastí na rorátech a tak se jim to zalíbilo, že navrhli něco 

podobného udělat v postní době. Proč ne? Je něco krásnějšího, než začít den mši svatou, tím vrcholem našeho 

setkávání s Pánem? Je pravdou, že je třeba přemoci se a vstát, ale stojí to za to. Svatý Vincenc de Paul, člověk 

modlitby a velkého srdce otevřeného pro chudé, říkával svým kněžím:„ Milost povolání závisí na vnitřní modlitbě 

a milost modlitby na vstávání.“ Vnímám to intenzivně. Ano, pokud člověk nestráví s Pánem ranní hodiny, jen 

ztěžka si najde pro něj čas uprostřed denních povinností. Proto v Šumperku budou po celou postní dobu votivní 

mše svaté k Božímu milosrdenství s eucharistickou modlitbou „o smíření“ v úterky, čtvrtky a pátky v 6.30 hod. 

ráno. Nahradí letos naše tradiční večerní modlitební pohotovosti. Svoje modlitební intence můžete pokaždé donést 

napsané na kartičku a vložit do košíku u obětních darů. Na tyto vaše intence, i když je nebudeme číst nahlas, budou 

slouženy mše svaté. Pamatujme, že je rok milosrdenství. Prosme proto o dar obrácení, dar smíření v rodinách, dar 

dobré zpovědi pro nás samotné, za zpovědníky, za chudé, opuštěné a pronásledované, za trpící a ty, kdo slouží 

druhým. Je za co prosit a mši svatou obětovat! Pokaždé přijďme s konkrétním člověkem či záležitostí v srdci (a na 

papírku) – je to velmi důležité. Neprožívejme je „naprázdno“.  Vždy na závěr těchto mší svatých obdržíme 

myšlenku sv. Vincence, který je patronem charity a děl milosrdenství v církvi. Věřím, že skrze tyto krátké citáty se 

nám dostane od Pána vzkaz nejen na konkrétní den, ale i pro celý náš život. Ten pravý, který zrovna potřebujeme. 

Věřím, že Duch Svatý povede naši ruku a každý si vylosuje to, co mu On sám chce říci. 

 

SMS OD ARCIBISKUPA 

Pravidelně můžete také po celou 

postní dobu dostávat na mobil myšlenku od 

našeho otce arcibiskupa Jana. Je to další 

způsob, jak obohatit naše prožívání postní 

doby a Roku milosrdenství. Stačí poslat 

jednu jedinou smsku podle návodu, který 

máte na plakátku (za obvyklou cenu, jakou 

platíte za smsky). Pak už zdarma dostanete 

každý den myšlenku pro rozjímání od otce 

arcibiskupa. 

 
NOVÉNA NA KAŽDÝ MĚSÍC 

Pamatujete si z četby o Matce 

Tereze, že se ráda modlívala svou zvláštní 

krátkou novénu a že to považovala za 

mimořádně dobrý nástroj, jak si něco od 

Pána vyprosit? A také hned děkovala… Proto vám nabízíme zvláštní sešitky s novénou: v únoru je to Novéna 

odevzdanosti, v březnu to bude novéna sestry Faustyny a možná, že budeme s tímto nápadem pokračovat i ve 

velikonoční době. Novénu se můžete modlit opakovaně, na různé úmysly, za sebe či za druhé, ve dnech, které vám 

vyhovují. Je to další způsob, jak pravidelně vkládat do Pánových rukou naše starosti a jak se s ním setkávat. 

Modlitba potřebuje věrnost, pravidelnost. Novény, které jsou krásnou tradicí církve, nám mají pomoci i k této 

pravidelnosti. 
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POSTNÍ KASIČKY 

Není to žádná novinka, již řadu let dostáváme do ruky 

„postní kasičky“ na „postní almužnu“. Akci patronuje charita. 

Po celou postní dobu tam můžete odkládat peníze, které ušetříte 

tím, že si něco odřeknete. Pak se hodnota těchto peněz znásobuje 

jejich duchovním obsahem. Tradičně na krabičce můžete 

zaškrtnout účel, ale lze také dovnitř přidat lístek s konkrétním 

určením, pokud víme, že je někde nějaká výjimečná situace 

finanční nouze. Kasičky přineseme do kostelů na Květnou neděli, 

pak budou předány charitě. 

 

„24 HODIN PRO PÁNA“ 

Papež František ve své bule vyhlašující Rok milosrdenství 

píše: „V diecézích ať se šíří iniciativa 24 hodin pro Pána, která se 

koná v pátek a sobotu čtvrtého postního týdne. Mnozí lidé začínají 

přistupovat ke svátosti smíření a jsou mezi nimi četní mladí, kteří 

v této zkušenosti často nacházejí cestu zpět k Pánu, prožívají 

intenzivní chvíli modlitby a objevují znovu smysl svého života. 

S přesvědčením opět postavme do centra svátost smíření, protože 

umožňuje hmatatelně se dotýkat milosrdenství. Pro každého 

kajícníka tak bude zdrojem opravdového vnitřního pokoje“. 

Proto v Šumperku chceme (podobně jako loni) na prosbu 

papeže pozitivně odpovědět. Podrobné informace máte zvlášť na 

plakátku. Zde bych jen chtěl zdůraznit: bude to příležitost k 

adoraci a svaté zpovědi. Skoro po celou dobu, kromě pozdních 

nočních hodin, se bude zpovídat a stále bude vystavená 

Nejsvětější svátost oltářní. Řekněte o té akci všem, třeba 

„podstrčte“ tyto informace těm, kdo už dávno u zpovědi nebyli, 

citlivě a s láskou informujte, že se tu taková možnost otevírá. I 

kdyby ji využil po letech jen jeden jediný člověk, stojí to za to. 

Pro nás pro všechny to ale bude i příležitost obětovat čas a síly, 

třeba i v nočních hodinách, pro Pána. A jelikož postní doba je čas 

oběti, nebuďme skoupí... Pán Bůh nikdy skoupý není! 

 

 

 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ – EXERCICIE 

Stále platí také nabídka prožití 

několika dnů v tichu pod vedením 

exercitátora na Velehradě. Program byl v 

minulém čísle Tam&Tamu. Mladí muži 

mohou prožít několik dnu v kněžském 

semináři. 
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SPOLEČENSTVÍ EUCHARISTICKÁ HODINA – ADORACE V ÚTERÝ A PÁTEK V ŠUMPERKU 

Připomínám, že stále platí možnost přihlásit se mezi ty, kteří pravidelně adorují v rámci společenství 

Eucharistická hodina. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, 

minimálně však jednou za měsíc. Každý k tomu dostane od otce arcibiskupa knihu s krásnými texty k adoraci a 

požehnání. Zapisovat se můžete v kostele v Šumperku u bočního vchodu a samozřejmě také ve všech ostatních 

farnostech. Po celou postní dobu se také beze změny konají naše adorace v úterý v 19.00 hod. a v pátky  

14.30-18.00 hod. Je to příležitost být v tichu před Boží tváří, nechat se prozářit Ježíšovým láskyplným pohledem. 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V ŠUMPERKU 

I když čas na podrobné informace bude ještě v březnovém čísle Tam&Tamu, 

přesto už dnes předesílám, že ve dnech 9.-12. března se bude konat v kostele sv. Jana 

postní duchovní obnova. Od středy do soboty, pokaždé v 18.00 hod., se můžeme těšit 

na společnou modlitbu a duchovní přednášku. Vše pro nás tentokrát připravil P. Jan 

Larisch, prezident charity Ostravsko-opavské diecéze a farář v Ostravě-Svinově. V sobotu 

12. 3. bude také připraven program pro rodiny. Tematicky bude obsah zaměřen k Roku 

milosrdenství, podrobnosti v březnovém čísle. Už dnes srdečně zvu. Těším se na ta setkání, 

protože už léta otce Jana znám jako 

skvělého a hlubokého člověka a horlivého 

kněze. On, jak vidíte, se také těší na vás! 

 

 

Na konec už teď zvu na pouť 

do Krakova – Národní pouť Roku 

milosrdenství – 28. května 2016. Pouť 

připravuje Rádio Proglas, několik 

informací najdete na plakátku. Nemusíte se 

ovšem přihlašovat skrze cestovní 

kanceláře, jak je to napsané v nabídce 

Proglasu. Přímo z našeho děkanátu 

pojedou autobusy, jak na jednodenní pouť, 

tak i na rozšířenou pouť s třídenním 

programem od pátku do neděle. Veškeré 

informace budou v dalším čísle časopisu. 

Rád vás uvítám v mém rodném městě tak 

poznamenaném poselstvím o Božím 

milosrdenství skrze život svaté sestry 

Faustyny a svatého papeže Jana Pavla II. 

Bude to také příležitost vyprošovat Boží 

požehnání pro mládež a papeže Františka, 

kteří budou do Krakova putovat jen o pár 

týdnů později, a to přímo na místě, kde se 

budou modlit i oni. 

 

Na konec vám všem žehnám 

na celou postní dobu. Využijme všechny 

možnosti, které nabízí. Kéž je pro nás 

všechny časem milosti! 

P. Slawomir  
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LEO MAASBURG 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 
 

5. KAPITOLA  

Chudí jsou skvělí lidé 

Aby člověk správně pochopil charisma Matky Terezy v celé jeho šíři, musí vzít v úvahu, že její povolání 

nebylo zaměřeno na chudé všeobecně, ale na nejchudší z chudých. Na ty, kteří si nemohou pomoci sami a kteří 

nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. 

Matka Tereza nebyla žádný guru, velmi respektovala i jiná povolání: „Když jsi povolán k vyučování 

mladých, je to tvoje povolání. A je to právě to, co Bůh od tebe chce.“ Často jsem slyšel tento jednoduchý výrok: 

„Co děláš ty, já dělat neumím. Co dělám já, ty dělat nemůžeš. Ale spolu můžeme udělat něco krásného pro Boha.“ 

Přitom však chudobu nepovažovala ani za ideál, ani za Bohem daný osud: „Bůh nestvořil chudobu. My jsme 

stvořili chudobu, protože se nedělíme navzájem.“ 

Při mých prvních setkáních s Matkou Terezou jsem se necítil úplně bezpečně kvůli její otevřenosti, protože 

trvala na tom, aby se do nového domu hned zvali chudí, ba přímo je nutila přicházet. Jakmile někde otevřela nový 

dům, vždycky byli všichni chudí z celého okolí pozváni na první mši svatou. Matka Tereza to tak chtěla. Když se 

ohlížím nazpět, už chápu, že chtěla, aby u toho byl Ježíš v podobě eucharistie a v chudých. 

Musím se přiznat, že pro mě tito lidé, kteří o liturgii neměli ani ponětí, někdy vypadali dost troufale a často 

zrovna nevoněli, nebyli nezbytně těmi, které bych si představoval mít na první mši svaté s Matkou Terezou 

v novém prostředí. 

Například ve Vídni: mše byla překrásná, sestry nádherně zpívaly. Po mši svaté se sestry spolu s Matkou 

Terezou modlily své čtyři obvyklé modlitby a potom měly jít za svou prací, zařizovat právě pořízený dům. Šel jsem 

ze sakristie do kaple, abych vykonal děkovnou modlitbu. Zdálo se, že poslední účastníci mše jsou pryč. Klekl jsem 

si za oltář. 

Vtom jsem na druhé straně oltáře zpozoroval sedět nějakého otrhance, asi bezdomovce. Ve Vídni jim říkáme 

tuláci. Na nohou měl otevřené rány. Měl jsem dojem, že je trochu podnapilý. Tento výjev nepřispěl zrovna k mé 

spokojenosti a doufal jsem, že tulák brzo odejde. 

Modlil jsem se za oltářem řádně a zbožně, ale ne zcela vroucně. Najednou bezdomovec spustil hlasitou 

spršku slov. V prvním okamžiku jsem se lekl, protože jsem si myslel, že mluví ke mně. 

Pak jsem se se stále více hlodajícím svědomím zaposlouchal – on se modlil. 

„No, Ježíši, tak jsem tu. Nikdy bych na to ani nepomyslel. Nevím, jestli se ti to líbí nebo ne, ale jsem tady 

celkem rád.“ Nejméně pět minut mluvil s Ježíšem tímto způsobem, velmi osobně a – podle mého názoru – 

nádherně. Byla to snad nejpřirozenější a nejvíce přímo ze srdce vycházející modlitba, jakou jsem kdy slyšel. Zcela 

jistě si mě za oltářem nevšiml. Myslel si, že si se svým Ježíšem může popovídat úplně sám a nerušeně. Hodně 

změnil můj postoj k bezdomovcům. 

Bylo to dojemné. A potvrdilo se mi, co Matka Tereza tak často říkala: „Chudí jsou skvělí lidé.“ (The poor 

are wonderful people.) Většinou se na ně díváme jen zvenku, na „otřesné šaty“ chudoby, na takzvanou vnější kůži, 

která nám často nevyhovuje. Jen zřídkakdy však vidíme, jako já tehdy ve Vídni, i do srdce člověka. Proto Matka 

Tereza často říkávala: „Nikdy nesuďte!“ (Never judge!) 

 

 

Podmínky, v jakých tehdy žili a ještě i dnes žijí nejchudší z chudých v Kalkatě, jsou nepředstavitelné. 

Vzduch ve městě je natolik znečištěný, že když jste ráno vyšli na ulici v bílé košili koupit si Calcutta Herald 

Tribune, vrátili jste se domů se začerněnou košilí. Vedro, vlhkost, zvířený prach a špína z jedoucích aut se nedají 

popsat. Nejhorší to bylo hlavně tehdy, když nefoukal vítr. Vznítily se četné hromady odpadků a vytvořily dým, 

který nad Kalkatou visel jako černý mrak. 

Ke každodennímu životu sester proto patřilo uklízení. Nečistily jen svůj vlastní dům, ale i domy nejchudších 

z chudých, když tam byly na návštěvě. Uklízení jednoduše nemělo konce. Když se vrátily domů z uklízecí akce, 

musely si navíc vyprat sárí. Všechna ta špína byla jednoznačně projevem toho, že uklízení může být i dílem Ducha 

Svatého: uklízení udržuje život. Když se ve městě jako Kalkata neuklízí, potom odumírá život. Je tam nemoc a 

hnus – a umírá.  

Proto je uklízení životně důležité. A všechno, co zachovává při životě, pochází z Ducha Svatého. 

V každodenním životě se tak prostřednictvím uklízení setkáváme s Duchem Svatým! 

Jestliže umírající člověk není myt, velmi rychle zemře. Hygiena u umírajících je jedním z nejdůležitějších a 

nejcennějších úkolů sester. Dům pro umírající se každý den dokonale čistí. Čistí se všechno, opravdu všechno. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Sestry neustále bojují proti špíně. A to i ve veskrze duchovním slova smyslu! 

Kaple se svátostí oltářní je pro Misionářky lásky vždy centrem každého domu. Věci v ní mají být proto velmi 

důstojné a pokud možno pěkné. Samozřejmě, co se týká vkusu, vždy byly a budou rozdíly. Matka Tereza 

fosforeskující sošky Panny Marie považuje za velmi hezké, jiní to oprávněně vidí jinak. Ať už jsou vkusné či 

nikoli: vždy byly sochy čisté! 

Velká kaple byla například v mateřském domě, který stál na ulici Lower Circular Road v Kalkatě. 

Po šestiproudové silnici, tehdy ještě nevyasfaltované, jezdily auta a náklaďáky. Každé auto, které projelo okolo 

domu, nafoukalo do kaple mračno prachu. Hluk z ulice byl zároveň tak silný, že když jednou přišel arcibiskup, 

aby se sestrami slavil mši svatou, trval na tom, že chce mikrofon a reproduktor. Některé sestry plakaly dojetím, 

protože poprvé po letech se mše nejen zúčastnily, ale i ji slyšely. Kvůli hluku, který sem pronikal z ulice, toho 

doteď z kázání mnoho nezachytily. A jaké je toho dne evangelium věděly jen proto, že si ho přede mší přečetly. 

I to byl způsob chudoby, který Matka Tereza neoblomně obhajovala. Musel přijít až arcibiskup, který trval 

na tom, aby zapojily mikrofon. 

Když jsem tehdy v tom domě slavil mši, i s mikrofonem bylo stěží něco slyšet. Kvůli autům rachotícím 

po Circular Road a křiku lidí na ulici tam byl nepředstavitelný hluk. Nemohl jsem si odpustit, abych Matku Terezu 

neupozornil, že slavit tam mši svatou je nepřiměřený požadavek, protože ten hluk se dal přirovnat k vodopádu. Její 

odpověď byla stručná: „Je to hudba.“ 

A pak ta špína: podlaha v kapli se umývala třikrát za den a vyklepávaly se ubrusy i koberce. Bylo to 

nezbytné, protože ihned se znovu vytvořila silná vrstva prachu. V sakristii se však věci vždy blýskaly čistotou, 

protože to měly na starosti sestry a vyjadřovalo to jejich lásku k eucharistii. Nikdy jsem nedostal albu,  

která by nebyla čerstvě vypraná. 

Přitom tehdy v celém mateřském domě byl pouze jeden zdroj vody pro někdy více než tři sta sester. Vstávaly 

brzo ráno, aby napumpovaly vodu a mohly si ve stanovených intervalech vyprat sárí. Při třech stech sester to 

logicky trvalo víc hodin. Když se sestry před půl pátou tlačily u vodního zdroje, bylo vidět, že samy žijí skutečně 

jako nejchudší z chudých. Úplně podle výroku Matky Terezy: „Nemůžeme pomáhat chudým, jestliže samy nevíme, 

co je chudoba.“ 

Vždy když Matka Tereza byla v Kalkatě, provázela skupinu dobrovolníků do Domu pro umírající (Nirmal 

Hriday). Tento dům byl takříkajíc jejím miláčkem. Po ranní mši měla většinou před snídaní krátkou přednášku a 

potom se skupinou odešla do Domu pro umírající. Bylo mi divné, že po přednášce se většinou zdála být trochu 

roztržitá a nervózní. Zjevně jí hořelo za patami. Když dorazila do Domu pro umírající, každému novému 

pracovníkovi zadala úkol. Každého ošetřovatele zvlášť vzala za ruku, přivedla ho řadami umírajících k nějakému 

člověku, položila jeho ruku na čelo umírajícího a přesně mu řekla, co má dál dělat. Měl mu dát něco k snědku nebo 

u něho jen sedět, modlit se vedle něj nebo ho oholit. Byla to obrovská pomoc, protože poprvé jít k umírajícímu není 

tak snadné, hlavně ne pro mladé Evropany či Američany, kteří ještě nikdy nikoho neviděli umírat. 

Když už každý měl svůj úkol a vykonával ho, postavila se na vyvýšený schod u vchodu, odkud měla o všem 

přehled. Pak se spokojeně a široce usmívala. Zřetelně bylo vidět, že až nyní je uvolněná a šťastná! 

Když do Kalkaty přijel papež Jan Pavel II., udělala s ním totéž: vzala ho za ruku, přivedla k umírajícímu a 

řekla: „Svatý otče, požehnejte mu, prosím.“ (Holy Father, please bless him.) 

 

 

Její úkol nespočíval v obracení lidí, protože to dělá sám Bůh. Jejím úkolem bylo přivést lidi do kontaktu 

s Ježíšem: „To put you in touch with Jesus.“ Když přiváděla dobrovolníky, spolupracovníky nebo i osobně papeže 

k umírajícím, uváděla je do kontaktu s Ježíšem! 

Protože s Ježíšem – tím byla Matka Tereza prodchnuta – se setkáme nejprve ve svátosti oltářní a potom 

v nejchudších z chudých, ba v každém trpícím bližním. Vidět Ježíše v chudých má zrovna tak biblický základ jako 

eucharistie. „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili,“ učí Ježíš (Mt 25,40). 

Na vysvětlení Matka Tereza občas zdvihne do vzduchu pět prstů jedné ruky. Na pěti prstech se dá spočítat celé 

evangelium: „You did it to me!“ (Mně jste to učinili!) Pro ni byla přítomnost Ježíše v nejchudších z chudých právě 

tak reálná jako v eucharistii. 

Jeden americký novinář, který pozoroval Matku Terezu, jak ošetřuje nemocného se škaredými vředy, 

prý zhnuseně řekl, že by to nedělal ani za milion dolarů. A ona na to odpověděla: „Tedy, za milion dolarů bych to 

také nedělala.“ Ona to dělala pro Ježíše. 

Za ta léta jsem si všiml, že pomáhat při vydávání jídla chudým je těžké a vyžaduje to přemáhání vždy jen 

na začátku. Později většinu těch, kteří takto pomáhají, naplní veliká radost. A s různými správně „rozmazlenými“ 

chudými dochází k velmi zajímavým rozhovorům; někdy vzniknou dlouholetá přátelství, protože když je a jejich 

osud poznáme, vidíme, že jsou to „skvělí lidé“. 
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Můžeme tedy předpokládat, že Ježíšova žízeň na kříži nevyjadřuje jen fyzickou potřebu, ale jde o hlubší 

rozměr. Říká: „Žízním“ a vypije ocet, který mu podají – zatímco na začátku křížové cesty odmítl omamný nápoj. 

Po všem utrpení a mučení ve tři hodiny odpoledne ve vedru Jeruzaléma nabízejí Ježíši místo vody ocet. Rty už měl 

velmi rozpraskané a zraněné. Ocet vyvolá nepředstavitelné bolesti. 

Duchovní význam sahá ještě hlouběji: Ježíš začal své veřejné působení tím, že – na svatbě v Káně – 

proměnil vodu ve výborné víno. A na konci jeho veřejného působení mu vojáci podávají ocet – zkažené víno.   

Ocet byl u kříže, protože římští vojáci si v něm při křižování umývali ruce a ramena. Sloužil jako prostředek 

k očištění. Tento ocet byl zpěněný špínou – a přece si ho Ježíš bere jako dar na svou žízeň. Když to přeneseme 

na náš život: láska Boží bere ocet našeho života a přijímá ho. Ocet představuje všechny naše hříchy, naši nedbalost, 

naše slabosti, naše selhání a naši zradu – představuje špínu našeho života. 

Tento výklad kněze jejich kongregace Matce Tereze velmi pomáhal znovu se vcítit do Ježíšových slov 

na kříži: Bůh po nás tak velmi touží, že se mu můžeme zcela odevzdat, a sice stále znovu a znovu. Svět se nás bude 

snažit odvést od toho, abychom patřili Bohu. Svět chce, abychom patřili světu, a my jsme v něm dost silně 

zakořeněni. 

Poselství Ježíše na kříži „Žízním“ představuje klíčové slovo celého působení Matky Terezy. Je to poselství, 

které se nám snaží připomenout, po čem Ježíš touží: po lásce k němu a k duším, to znamená k našim bližním. 

Gesto, které je projevem lásky a je rozšířené v našem kulturním prostředí, je objetí. Abych mohl někoho 

obejmout, musím otevřít svou náruč. Postoj boxera mi neumožňuje nikoho obejmout, symbolizuje opak lásky: 

obranu, preventivní agresivitu, nedůvěru, násilí. Ježíš na kříži doširoka otevírá svou náruč, aby objal nás všechny, 

celé lidstvo. 

Matka Tereza měla dar zformulovat komplikované teologické úvahy do jednoduchých krátkých vět nebo 

hesel, které se daly snadno zapamatovat. To, že se k Ježíši obracela v nejchudších z chudých, nejlépe vysvětluje 

jeden obraz z Kalkaty. Brzy ráno jste tam mohli vidět stovky, ba tisíce lidí, kteří strávili noc na ulici, ležíce tam 

v dlouhých řadách. Matka Tereza řekla: „Podívej se, otče, tam je Ježíš, který čeká, aby byl milován.“ 

Snad nejlepší shrnutí spirituality Matky Terezy znázorňuje fotografie indického fotografa Raghu Raie. Je na 

ní jedna sestra Misionářek lásky, která ošetřuje umírajícího člověka. Za ní je na zdi velkými písmeny napsáno: 

„Body of Christ“ – tělo Kristovo. 

Když jsme se jednou po několikahodinové jízdě vlakem blížili k Shanti Nagaru, zmocnil se mě stísněný 

pocit. Jak zareaguji na celou vesnici nemocných malomocenstvím? Řekl jsem Matce Tereze, že jsem trochu 

nervózní a cítím v sobě neklid i strach, protože navštívím stanici malomocných. Její odpovědí bylo: „Otče, potkáš 

tam Ježíše ve hrůzném převleku nejchudšího z chudých. Naše návštěva přinese radost, protože nejstrašnější bída 

spočívá v pocitu, že člověk není milován. Malomocenství ani tuberkulóza nejsou dnes tou nejtěžší nemocí – tou je 

pocit, že jsi nechtěný.“ Připomnělo mi to jiný výrok Matky Terezy: „Ve světě je víc hladu po lásce a úctě než 

po chlebu.“ 

Když jsme s Matkou Terezou procházeli stanicí malomocných, jedna žena v pokročilém stadiu choroby 

začala nádherným hlasem zpívat. Chtěla písní Matce Tereze poděkovat za všechnu péči a lásku, kterou tady ona i 

její spolutrpitelky zakusily. Byl jsem velmi dojatý a začal jsem chápat, proč jen lidé naplnění Bohem – ne samotné 

peníze ani chléb – mohou utišit hlubokou touhu po lásce. 

Někdy bylo Matce Tereze vyčítáno, že lidem nepomáhá k tomu, aby si sami dovedli pomoci. Obrazně řečeno 

jí vytýkali, že dává chudým rybu, místo aby jim dala udici a naučila je lovit ryby. Matka Tereza jim odpověděla 

následovně: „Moji chudí jsou příliš slabí na to, aby udrželi udici.“ Potom ještě se zamrkáním dodala: „Ale až budou 

jednou natolik zdraví, že udrží udici, pak je naši kritici rádi naučí, jak se chytají ryby!“ 

Když jsme si jednou povídali o tom, zda je správné pomáhat úplně bez protislužby, Matka Tereza prohlásila: 

„Hodně lidí říká: ‘Matko Terezo, rozmazlujete chudé, protože jim všechno dáváte zadarmo.’ Nikdo nás ale 

nerozmazluje tak moc jako sám Bůh. Podívejte, vy máte dobré oči a můžete číst. Co kdyby od vás Bůh požadoval 

peníze za to, že vám dal zrak? Anebo se díváte ven, jak svítí slunce. Co by bylo, kdyby Bůh řekl, že musíte pět 

hodin pracovat, abyste mohli dostat dvě hodiny slunečního světla? Jednou jsem jedné řeholní sestře řekla: ‘Existuje 

hodně kongregací, které bohatí lidé rozmazlují, proto určitě není na škodu, když jedna rozmazluje chudé.’“ 

 

 

6. KAPITOLA  

Podnikání Matky Terezy 

Během jednoho mezipřistání jsme jednou přenocovali v domě sester v Miami. Před domem seděl v autě muž, 

který na něco čekal. Navázal jsem s ním kontakt a on mi vyprávěl tento příběh: S církví ho nic nepojilo a 

povoláním byl architekt. Jeho manželka se seznámila se sestrami, hned jak přišly do Miami. Měla dobré srdce a 
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pomáhala jim s výdejem polévky, s chudými a kdekoli ji potřebovaly. On to pouze toleroval a svoji ženu aspoň 

vozil z práce. Jednoho dne přijel dřív a čekal na manželku v autě – právě tak jako v ten den, kdy mi vyprávěl svůj 

příběh. 

Tehdy jeho žena vyšla z kuchyně v doprovodu malé starší sestry. Představila mu Matku Terezu. 

Matka Tereza mu velice děkovala za to, že manželce dovoluje a umožňuje, aby sestrám pomáhala. Potom se 

ho zeptala na jeho zaměstnání. 

„Pracuji jako architekt.“ 

„Ó skvělé, to byste mi mohl udělat pár fotokopií.“ 

„Velmi rád. Co mám ofotit?“ 

Matka Tereza vyhrabala malou vizitku. Bylo na ní napsáno: 

The fruit of silence is prayer.  (Ovocem mlčení je modlitba.) 

The fruit of prayer is faith.   (Ovocem modlitby je víra.) 

The fruit of faith is love.   (Ovocem víry je láska.) 

The fruit of love is service.   (Ovocem lásky je služba.) 

The fruit of service is peace.  (Ovocem služby je pokoj.) 

Matka Tereza mu text pomalu přečetla. „Můžete mi z nich udělat pár kopií?“ 

„Ano, velmi rád. A kolik jich potřebujete? Deset nebo dvacet?“ 

Matka Tereza nato: „Třicet tisíc, prosím.“ 

Když jsem se architekta zeptal, zda to udělal, zasmál se: „Ano, ano. Už jsem jich udělal hodně. Kromě toho 

jsem od té doby postavil pro Matku Terezu dva domy, jeden domov důchodců a dům pro sestry.“ 

Z prosby o několik fotokopií se stalo přátelství na celý život. A ten přátelský, ochotný architekt přitom opět 

našel víru. 

K této určitě jedinečné vizitce Matku Terezu inspiroval velmi zámožný indický podnikatel, hinduista, který 

chtěl sestrám něco darovat. Aby Matka Tereza věděla, kdo je a jakému podnikání se věnuje, dal jí jednu svou 

vizitku. Matka Tereza si ji dlouho prohlížela a potom řekla: „To je vynikající nápad!“ 

Někteří okolostojící si už možná mysleli, že se chce také tomuto podnikání věnovat. „Co je dobrý nápad?“ 

vyptávaly se sestry. 

„I my potřebujeme vizitku!“ zvolala Matka Tereza. 

Tak vznikla vizitka s výše uvedeným textem. Na zadní stranu své vizitky Matka Tereza napsala: „Mary, 

mother of Jesus, be a mother to me now.“ (Maria, matko Ježíše, buď nyní mou matkou.) 

To byla její vizitka. O jejím vlastním jménu tam nebyla ani zmínka – pouze o jejím „byznysu“. 

 

 

V severním Německu jednou členové Kolpingova díla předali Matce Tereze velkorysý šek na její činnost. 

Při této příležitosti byla jako obvykle uspořádána velká recepce. Matka Tereza takové akce nevyhledávala, spíš je 

odtrpěla. Během recepce se někdo pohoršoval, že to je skandál, aby se všechno, co z recepce zůstane, muselo 

vyhodit. Matka Tereza z toho byla šokována a chtěla vědět, proč se to musí vyhodit. Je to prý kvůli hygienickým 

předpisům vyplývajícím ze zákona, vysvětlovali jí. Toto téma se pro ni stalo okamžitě skutečnou výzvou. Ačkoli 

ten zákon nemohla změnit, přece dost lidí přinutila, aby se nad ním zamysleli. 

Z recepce se pokračovalo helikoptérou, kterou dal k dispozici spolkový kancléř Helmut Kohl. Biskup 

Hnilica, Matka Tereza, dvě řeholní sestry a já jsme se v hluku rachotících lopatek vrtule modlili breviář. Lépe se 

nám však modlil růženec, protože hluk helikoptéry dobře podbarvoval rytmus modlitby. 

Sotva jsme se ho domodlili, opět se projevila její mateřská stránka. Matka Tereza sáhla do tašky, vytáhla 

indickou ozdobu, která se dává hostům na uvítanou, a zavěsila ji biskupovi okolo krku. „To je pro otce biskupa, 

protože barva třešní se hodí k cingulu.“ Potom z tašky vyčarovala chleby, sendviče, ovoce a sladkosti. Na naše 

udivené otázky, odkud najednou bere všechny ty znamenité dary, jen poznamenala: „Recepci udělali pro mě, tak 

jsem si nabrala tolik, kolik jsem byla schopná unést.“ 

Jednou z leteckých společností, které Matka Tereza velmi často používala, byla společnost Pan Am. Byli jí 

tu velmi nakloněni. Ať už měla letenku do ekonomické třídy anebo ji dokonce vůbec neměla, Matka Tereza létala 

s Pan Am zásadně první třídou. Často jí na letištích zaručili péči jako pro VIP (velmi důležité osoby), to znamená, 

že letuška ji vyzvedla u letadla a dovedla přímo do haly pro VIP. Palubní personál převzal její zavazadla a vyřídil 

pasové formality. Matka Tereza mohla mezitím počkat v hale. Tuto privilegovanou péči poskytovali i doprovodu 

Matky Terezy – je to komfort, na který si člověk, bohužel, dost lehce zvykne. 

Ze začátku mě udivovalo, že Matka Tereza se nikdy nevzpírala ani nebránila, pokud šlo o tuto zvláštní péči 

ze strany letecké společnosti. Právě naopak, měli jsme dojem, že to přijímá bez odporování. Když ze strany jiné 
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letecké společnosti taková zvláštní péče nebyla možná nebo personál vůbec nevěděl, kdo je Matka Tereza, mně to 

vždycky moc chybělo, ale ji ani nenapadlo, že by to měla postrádat. 

Při prvním letu, kdy jsem doprovázel Matku Terezu, jsem byl, pokud šlo o mou roli, dost nejistý. Mnozí 

spolucestující za mnou přicházeli a ptali se mě, zda si mohou s Matkou Terezou krátce promluvit. Jedna stevardka 

se zeptala: „Otče, myslíte, že bych mohla Matku Terezu oslovit? Už je to počtvrté, co se raduji, že ji během letu 

můžu doprovázet.“ 

Odpověděl jsem: „Pro mě to je první cesta s Matkou Terezou, takže ji znáte mnohem lépe než já.“ Za několik 

minut už měla stevardka slzy na krajíčku, když se jí Matka Tereza vyptávala, zda si její dcera našla práci, a dala jí i 

pro její dceru zázračnou medailku. Matka Tereza ale měla také svá přání: „Nezapomeňte nám, prosím, až 

vystoupíme, dát všechno, co zbude, pro naše nejchudší z chudých.“ A opravdu, nabalili aspoň osm igelitových 

tašek sendviči a čokoládami a přinesli je do haly pro VIP, kde je předali Matce Tereze pro chudé. Stevardky 

nezapomněly přibalit ani plastové nádobí. 

Během letu letuška určitě informovala kapitána, kdo sedí v první třídě, protože vyšel druhý pilot, aby Matku 

Terezu pozdravil. Jelikož však právě spala, prošel potichu okolo, sundal si čepici a oznámil cestujícím, že v letadle 

je Matka Tereza. Kdo chce něco darovat na její chudé, může mu to teď předat. Prošel celým letadlem, a když zase 

přišel dopředu, měl v  čepici víc než šest set dolarů. 

Ano, Bůh nezapomíná na své věrné ani ve spánku! (srov. Žl 127,2).   

Později jsem vždy zažil, že jí cestující položili nějaké milodary na sedadlo nebo, zatímco spala, uspořádali 

sbírku. Když se jednou Matka Tereza probudila a jedna ze sester jí odevzdala velkou finanční částku, která se 

vybrala během její dřímoty, spokojeně prohlásila: „Myslím, sestro, že teď to budu muset dělat častěji.“ 

Většinou však při letech spala málo, především se modlila: breviář, tj. liturgii hodin a potom růženec. Hned 

nato vždy z tašky vytáhla celý štos papírů, položila si je na servisní stolek a jednoduše pokračovala v psaní tam, 

kde naposledy skončila. Občas si zdřímla, protože velmi často byla nevyspaná a vyčerpaná z důvodu časového 

posunu. Ale hned jak se probudila, pokračovala v psaní na tom místě, kde přestala. 

Dodnes se našlo víc než pět tisíc dopisů, které napsala různým skupinám lidí: dětem, politikům, rodinám, 

řeholním společenstvím. Její disciplína neznala období bez práce, nedovolovala jí marnit čas, a tak zatímco my 

průvodci jsme spali nebo si něco četli, ona nepřetržitě pracovala a svými dopisy rozdávala lidem útěchu i rady. 

Pozdější americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová v době, kdy byla první dámou, řekla, 

že když se vrátila z cest, neustále na svém psacím stole nacházela hromadu nevraživých dopisů, ale vždycky i jednu 

pohlednici, krátký pozdrav, pozdrav lásky („love mail“). Ten „pozdrav lásky“ byl často od Matky Terezy. 

Ano, i to patřilo k „byznysu“ Matky Terezy! 

Jednou jsme byli na cestách v ještě sovětské Moskvě. Když jsme pospíchali po ulici od jedné povinnosti 

ke druhé, najednou jsme si uvědomili, že tu nikde nejsou vidět veselé tváře, jen smutné, zadumané a bázlivé. 

Upozornili jsme na to Matku Terezu a ona řekla: „Ano, tady člověk velmi lehce pochopí, že pokaždé, když se 

na někoho usměje, vykoná skutek lásky. Je to dar pro toho člověka. Je to něco nádherného.“ 

 

 

Dům jejích sester v Záhřebu ještě dlouho nestál, když Matka Tereza, která se vracela z Mnichova, chtěla 

navštívit a vidět sestry. Titův režim v Jugoslávii ještě nepadl a v sedle ještě pevně seděli komunisté se všemi svými 

kontrolami, nedostatečným zásobováním a byrokratickým šikanováním. 

Jak tomu často bývalo, další úsek cesty jsme ještě neměli naplánovaný. Naše cesta měla vést pravděpodobně 

nejprve do Varšavy. Ráno v den odjezdu jsem se tedy vydal z kopce Kaptol, na kterém tehdy stál záhřebský dům 

sester, dolů do starého města, abych v cestovní kanceláři koupil dvě letenky do Varšavy, pro Matku Terezu a 

pro mě. Trpělivost nebyla právě mou ctností, a tak mě stálo dost přemáhání vystát jednopůlhodinovou frontu, 

abych nakonec okolo desáté dostal letenky. 

Jen co jsem se vrátil nahoru na Kaptol, Matka Tereza mě zavolala a řekla mi: „Otče, moc mě to mrzí, 

ale nepoletíme do Varšavy, musíme se vrátit do Mnichova. Můžeš prosím zjistit, zda jdou letenky ještě vyměnit?“ 

Sešel jsem tedy opět dolů do města a tentokrát jsem stál ve frontě čtyřicet minut. Těsně před obědem se mi konečně 

podařilo rezervaci změnit. S dvěma letenkami jsem se opět objevil u sester, které se už modlily modlitbu 

před jídlem. 

Když sestry po modlitbě vyšly z kaple, potkal jsem sestru představenou a zabrblal jsem směrem k ní: 

„Takový zmatek v plánování je opravdu hrozný!“ 

Ona se na oplátku usmála: „Otče, nevíte, co ve skutečnosti znamená zkratka MC za naším jménem?“ 

„Ne, co?“ 

Objasnila mi to: „Nejen Misionářka lásky – Missionary of Charity, ale i velký zmatek – much confusion!“ 

Moje duševní rovnováha se díky této sestře plné humoru obnovila. Vtom už přicházela Matka Tereza a řekla: 

„Otče, opravdu mě to moc mrzí, ale přece jen musíme jet do Varšavy! Nemůžete ty letenky ještě jednou vyměnit?“ 
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Zase jsem musel jít do centra, vystát si frontu, doprošovat se a spolknout posměšné poznámky. Jako 

zázrakem jsem se vrátil ve tři odpoledne – právě včas, abychom mohli odjet na letiště. Letadlo mělo odletět krátce 

po sedmnácté hodině. Byl jsem i patřičně hrdý, že se mi podařilo změnit rezervaci, aniž bych přišel o peníze,  

ale i dost vynervovaný kvůli „velkému zmatku“. 

Když jsem konečně seděl v letadle vedle Matky Terezy, nemohl jsem si odpustit zlomyslnou narážku: 

„Matko Terezo, dnes jsem se dozvěděl, co ve skutečnosti znamená zkratka MC: ne ‘Misionářka lásky’, ale ‘velký 

zmatek’.“ 

Matka Tereza se ke mně otočila s nepopsatelně půvabným úsměvem a řekla: „Otče, víš, co to ještě znamená? 

Kromě toho to znamená: more confusion, mental case, multiple change... – víc zmatku, duševně nemocný, neustálá 

změna.“ 

Vyjmenovala ještě některé další významy, na které si dnes už nevzpomínám. Jediným mrknutím oka dosáhla 

toho, že se všechen můj hněv na 

špatnou organizaci a plánování 

rozplynul. 

 

 

Nedostatečné plánování či 

nepřesnost je možné považovat i za 

malou svobodu, což dokazuje 

následující epizoda. Cestou 

z největší kalkatské železniční 

stanice Hobarth Station do vesnice 

malomocných Shanti Nagar, 

kterou založila Matka Tereza, jsme 

museli tři hodiny čekat na vlak. 

Skvělá příležitost pro nás 

průvodce, abychom se s Matkou 

Terezou nejdříve pomodlili a 

potom si s ní na nástupišti 

popovídali. 

Náš rozhovor přerušovalo 

hodně mužů a žen, kteří Matku 

Terezu poznali a prosili ji 

o požehnání. Úplně jinak, jak jsem 

slyšel, probíhala její návštěva 

v Japonsku. Matka Tereza mohla 

cestovat vysokorychlostním 

vlakem z Tokia do Osaky. 

Na rozdíl od Kalkaty v Japonsku 

všechno dokonale fungovalo. „To 

je skvělé,“ nadchla se Matka 

Tereza, „vlak přijel přesně a 

sedadla jsou velmi pohodlná.“ Ale 

pak se zdálo, že jí přece jen něco 

vadilo, a dodala: „Ale ty Japonce 

lituji. Nemohou přijít ani o jedinou 

vteřinu později.“ 

pokračování příště 

 

 
Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.  

Neprodejná tiskovina.  

Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Heiserová, Tomáš 

Havlíček. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Šumperku nebo poslat 

e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 23. 2. 2016. Příští číslo vyjde 6. 3. 2016 

 

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz 

mailto:tamtam@farnostsumperk.cz
http://www.farnostsumperk.cz/

