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Čtení na pokračování:
Odpusť, Natašo!
… a mnoho dalšího

Už je tomu tak, že životní rytmus školáků řídí
i ten náš. Začíná nový školní rok a s ním zároveň
nová etapa života našich rodin a farností. Rozhodně
ale nemůžeme říci, že by se v době prázdnin nic
nedělo…Třeba srpnové setkání mládeže v Olomouci
bylo významnou událostí církve. Proběhla řada
poutí, byli jmenováni noví pomocní biskupové,
jeden z nich dokonce pochází z našeho děkanátu.
K prázdninovým událostem se uvnitř tohoto čísla
určitě poohlédneme…
Zároveň ale vnímáme, že začíná nové období,
které je pro nás příležitostí udělat další kroky na naší
osobní i společné cestě. Na první stránku jsem
umístil výjev ze svatostánku, který jsem vyfotil
v římském ateliéru P. M. Rupnika: Kristus žehná
veslujícím apoštolům. Prosme, aby žehnal i nám
ve všem dobrém, co v tomto roce plánujeme,
veškerému úsilí ve škole, v práci, v rodinách i
ve farnostech. Zvykli jsme si říkat, že bez Jeho
požehnání je marné naše namáhání. Proto se
pokusme upřímně Ho pozvat do všeho, co chceme a
musíme dělat.
Letošní podzim bude stále ve znamení výročí
fatimského zjevení. Proběhne národní i naše
děkanátní pouť do Fatimy a také poslední dvě
fatimské pobožnosti u nás: ve Velkých Losinách
a v Bludově. Budou se konat oslavy v našich
katedrálách a v centru fatimského apoštolátu
v Koclířově – uslyšíme o tom od našich biskupů.
V říjnu proběhne biskupské svěcení a také
naše děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání,
tentokrát opět v Králíkách. V Šumperku se v říjnu
chystá biřmování.
S novým liturgickým rokem (od adventu)
začne Rok evangelizace, kdy se budeme společně
snažit, aby život našich farností získal více
evangelizační rozměr.
Bude toho dost a věřím, že nám stránky
Tam&Tamu budou pomáhat prožívat vše společně
a zapojit se do života farností, děkanátu či diecéze.
Kéž je stále nástrojem k propojení všech míst
děkanátu a pomocí v růstu našeho duchovního
života!
S požehnáním a modlitbou za zdar v novém
školním roce
P. Slawomir
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2. září
3. září
5. září
7. září
8. září
9. září
10. září
12. září
13. září
14. září
15. září
16. září
17. září
19. září.
20. září
21. září
23. září
24. září
26. září
27. září
28. září

29. září
30. září
1. říjen

sobotní památka Panny Marie
22. neděle v mezidobí
bl. Terezie z Kalkaty
sv. Melichara Grodeckého, kněze, mučedníka
svátek Narození Panny Marie
sv. Petra Klavera, kněze
23. neděle v mezidobí
Jména Panny Marie
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele
církve
Svátek Povýšení svatého Kříže
památka Panny Marie Bolestné
památka sv. Ludmily, mučednice
24. neděle v mezidobí
sv. Januária, biskupa a mučedníka
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla
Chong Hasana a druhů, mučedníků
sv. Matouše, apoštola, evangelisty
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
25. neděle v mezidobí
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
památka sv. Vincence de Paul, kněze
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního
patrona českého národa, hlavního patrona
metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
26. neděle v mezidobí
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SYMBOL RYBY
Symbol ryby, řecky Ichthys, lze datovat do období
počátku křesťanské víry, do doby pronásledování prvních
křesťanů v Římě, kdy se stal jejich tajným poznávacím
znamením. Při kontaktu s neznámým člověkem stačilo
načrtnout na zem oblouk, pokud ho neznámý nechal bez
povšimnutí, bylo riskantní se k nově vznikajícímu
náboženství hlásit. Pokud ovšem kresbu doplnil dalším
obloukem tak, aby vznikl obrázek ryby, dal tím nenápadně
najevo, že je též stoupencem víry Kristovy. Ryba se tak záhy
stala nejrozšířenějším symbolem prvotní křesťanské církve.
Její obrázek bylo možné spatřit jak v katakombách
(podzemních křesťanských shromaždištích a na místech posledního odpočinku), tak i nenápadně ukrytý na některých
domech (věřící tak věděli, kde najdou spřízněné duše).
Odpovědí na otázku, proč zrovna ryba, je hned několik: Za prvé ryba symbolizuje původní zdroj obživy
většiny Ježíšových apoštolů – rybolov. Ne náhodou řekl Kristus Petrovi a Ondřejovi: ,,Pojďte za mnou a učiním z vás
rybáře lidí. “ (Mt 4, 19). Samotná křesťanská víra a církev jsou často ztotožňovány se záchrannou rybářskou sítí,
jež má věřící chránit před utonutím v beznaději. Za druhé v sobě ryba skrývá myšlenku křesťanské pomoci bližnímu.
Za třetí slovo Ichthys představuje vyznání křesťanské víry, jedná se o zkratkové slovo spojení Iesus Christos Theoy
(h)yos Sótér = Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel, a stává se tak symbolem pro jméno Ježíše Krista.
Ani v dnešní moderní době není tento symbol
křesťanské víry zapomenut. Nekreslí se již na zem nebo stěny,
ale často se objevuje ve formě samolepek např.
na automobilech věřících a stal se logem mnoha křesťanských
organizací.
Užití Ichthys jako hlavního symbolu prvotních
křesťanů může být vnímáno jako kryptogram. Ichthys
(ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo složené z prvních
písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel.
V originále Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, Iésús
Christos Theú Huiós, Sótér. Podle historiků se ve dvanáctém
století začalo znovu používat motivu Ichthys, tentokrát
doplněného o křížek (místo oka) nebo nápis ΙΧΘΥC.
Ryby jsou v evangeliu zmiňovány několikrát a je jim
dáván symbolický význam. Několik z Ježíšových učedníků
bylo rybáři. Pověřil je se slovy „Udělám z vás rybáře lidí.“
Při nasycení zástupů byl k Ježíši přiveden malý chlapec, který
měl pět chlebů a dvě ryby. V evangeliu podle Matouše
ve 13. kapitole Ježíš přirovnává Boží rozhodnutí,
kdo vystoupí do nebe a kdo propadne peklu k rybářům
třídícím jejich úlovek: ponechávají si ty dobré ryby,
a ty špatné vyhazují pryč. U Jana ve 21. kapitole je
zaznamenáno, jak učedníci chytali celou noc, ale nic
neulovili. Ježíš jim poradil, aby hodili sítě na opačnou stranu
lodi – a oni pak ulovili 153 ryb! Méně citovaný výskyt ryb
můžeme nalézt i v 17. kapitole Matoušova evangelia, kde
Kristus říká Petrovi, aby chytil rybu a pak šel zaplatit
chrámovou daň.
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Ichthys byla nalezena už v římských katakombách
z prvního století. Když byli křesťané v prvním století
pronásledováni Římany, používali rybu k označování
potkávacích míst a kobek nebo k rozlišení spojenců od nepřátel.
Když křesťan potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden
z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli,
že jsou v dobré společnosti. Dnešní samolepky na náraznících aut
a vizitky obchodníků se opírají o tuto tradici. Symbol se dnes stále používá, aby ukázal, že jeho nositel je praktikující
křesťan.
sestavil P. Vilém Pavlíček

GAMALIEL, FARIZEUS A UČITEL ZÁKONA

DOPISY DO ZÁHROBÍ
V městě Šumbarku,
v prvém roce panování Václava Všeznalého

Již dávno jsem Ti chtěl napsat, ctihodný Gamalieli, a poděkovat Ti za Tvé velkorysé rozhodnutí, s nímž jsi
předstoupil před veleradu, když projednávala záležitost jeruzalémských apoštolů. Moudře jsi usoudil, že proti jejich
hlásání nic nezmůžete, pochází-li od Boha, v opačném případě se však rozplyne samo. Čas dal za pravdu tomu
prvnímu; Kristova Církev se rozrostla po celém světě. Stalo by se tak jistě i tehdy, pokud by velerada odsoudila první
zvěstovatele nového učení k smrti, možná ovšem později a na jiném místě světa. Díky Tobě se zrodila jeruzalémská
církevní obec. Díky Tobě mohli podat věrohodné svědectví Ježíšovi přímí učedníci.
Nechci Ti však poděkovat jen za možnost brzkého rozšíření evangelia, nýbrž především za její moudré
zdůvodnění. Kéž by se stalo prubířským kamenem všech přijímaných rozhodnutí! Naprostá většina mocných tohoto
světa zcela postrádá Tvou moudrost, nadhled i trpělivost. Svá rozhodnutí vydávají svévolně, impulsivně, mnohdy
v afektu. Řídí se heslem: „Raději rychlé a špatné rozhodnutí, než žádné,“ a zákonitě rozhodují rychle a špatně. Svět
vypadá podle toho; je stále rychlejší a horší.
Nepatřím (naštěstí) k mocným tohoto světa, přesto se rozhoduji zrovna tak jako oni. Nedopřávám si čas na
pečlivé zvážení všech okolností, promyšlení pohnutek ani důsledků. Svou zbrklost nazývám pohotovostí, své chyby
přijatelným rizikem. Rozhoduji se rychle a špatně. Nedosti na tom; stejným způsobem jednám při posuzování druhých.
Často se nejedná ani tak o posuzování jako o odsouzení. Svůj ortel mám ihned pohotově: rychlý a špatný.
Písmo nám jasně říká, že strom poznáme po ovoci. Já se odvažuji soudit již na základě letmého pohledu
na holé větve. Kde bych vzal čas a trpělivost čekat na dobu plodů! Trvá to tak dlouho, než se objeví listy, nalijí pupeny
a rozevřou květy. A co teprve doba zrání… Na takové ciráty již dnes není čas. Jsme přece mnohem rychlejší a …
S úzkostí v srdci zjišťuji, že důvodem onoho zbrklého posuzování není všeobecné zrychlení lidského života,
nýbrž moje vlastní pýcha. Osobuji si právo rozhodovat a soudit rychleji, než to činí Bůh. On sám je věčný a má dost
času čekat na naše plody – a nejen jednu sezónu. Nevymýtí neplodný fíkovník po třech ani po třiceti letech. Existují
rostliny, které kvetou jen jednou – těsně před tím, než uhynou. Bůh trpělivě čeká i na tuto jedinečnou chvíli. Hledá
sebemenší důvod pro to, aby nemusel ke kořeni přiložit sekeru. Já hledám důvody opačné a svou sekeru mám vždy
po ruce.
Proto Tě prosím, moudrý Gamalieli, o přímluvu, abych dokázal ponechat své soudy na Bohu. On sám
rozhodne nejlépe a v pravý čas. Budu-li se nadále do jeho kompetencí vměšovat, nemohu přes veškerou snahu nic
urychlit. Mohu to jen zhoršit.
Pavel Obluk
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TOM ŽŮREK
Rozhovor s Tomem Žůrkem - i přesto, že začal školní rok –
nás přenese zpět do nedávných prázdnin. Celou polovinu
z nich prožil totiž nevšedně, a to jako salesiánský
dobrovolník v Bulharsku. V duchu prázdninového volna se
neslo i samotné uskutečnění rozhovoru – v domluvený čas
ani jeden z nás nedorazil na stanovené místo. Tom
načerpával své síly neplánovaným spánkem (právě se vrátil
ze soustředění Motýlů a druhý den odjížděl na duchovní
salesiánskou obnovu), a já v prázdninovém ruchu na setkání
zapomněla. Ale vše dobře dopadlo a rozhovor je na světě.

Co bylo podnětem k Tvému rozhodnutí zapojit se
do dobrovolnické služby?
V dubnu 2014 jsme s kamarády ze skautu pořádali druhý
ročník skautského benefičního koncertu. Přemýšleli jsme,
komu věnujeme jeho výtěžek. Od mých kmotrů, kteří jsou
salesiánští spolupracovníci, jsme se dověděli o tzv. Adopci
nablízko. Jde o projekt pod záštitou SADBY (Salesiánské asociace dona Bosca) finančně podporující mladé lidi,
kteří se chtějí stát salesiánskými dobrovolníky. Přesto, že v cílové lokalitě je o dobrovolníka postaráno, musí si sám
platit dopravu, pojištění a spoustu dalších nákladů. Ve výsledku tak například takové roční dobrovolnictví v Indii
nebo v Mexiku může vyjít kolem padesáti tisíc. To není málo, a proto vznikla Adopce nablízko s mottem: „Pomocí
blízkých pomáháme daleko“. Z našeho koncertu jsme tehdy konkrétně podpořili dívku, která jela jako dobrovolnice
na rok do Zambie, a já jsem si řekl, že bych něco podobného někdy také rád zkusil.
A jak to bylo dál?
Aby se člověk mohl stát dobrovolníkem, musí absolvovat přípravný kurz Cagliero – (Cagliero byl první salesiánský
misionář), který také organizuje SADBA. Probíhá po osm víkendů během školního roku. Náplní víkendů jsou
základní informace o dobrovolné službě, salesiánská pedagogika a spiritualita, výchova a sebevýchova, hry,
seznámení s riziky dobrovolné služby, praktické informace, první pomoc, praktická příprava programů atd. Také se
během víkendů představí ty země, do kterých dobrovolníci pojedou. V polovině roku probíhá duchovní obnova.
To už by člověk měl mít jasno, zda do toho jde. Nemusí se ještě rozhodnout pro konkrétní zemi, ale měl by vědět,
zda se chce stát dobrovolníkem. Po absolvování kurzu a po praxi v některém z českých salesiánských středisek je
dobrovolník vyslán do světa na 9-12 měsíců s výjimkou Bulharska, kde je možná i měsíční dobrovolná služba
(červenec).
Jak je to s výběrem zemí? Může si dobrovolník vybrat? A jakou zemi sis vybral Ty?
Existuje seznam zemí, do kterých se vysílá ten daný rok. Zemi si
můžeš vybrat, ale nemusí ti být vyhověno (důvodem mohou být
neznalost jazyka, zdravotní stav dobrovolníka aj.) Já nejprve
přemýšlel o dobrovolnictví na rok v Mexiku nebo v Indii. Protože mě
ale od září čeká studium na VŠ, trochu jsem to přehodnotil a nakonec
jsem se rozhodl pro Bulharsko, kam se může jet na měsíc. Po
absolvování letošního kurzu vyškolení dobrovolníci odjeli
do Mexika (3), do Ekvádoru (1), do Angoly (2), do Konga (1),
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Tom Žůrek,
20 let,
2 sourozenci (sestra Anička
a bratr Honza),
žije v Šumperku, do kostela
chodí od malička
biřmovací patron je Don Bosco
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do Indie (3), do Anglie (1), do
a do Bulharska (5 na měsíc a 3 na rok).

Německa

(1)

Jaký byl průběh pobytu?
Do Bulharska se nás vydalo pět dobrovolníků, dva kluci a tři
holky. Bydleli jsme a pracovali v místech komunit české
salesiánské misie – v Kazanlaku a Staré Zagoře. Zde nás
čekala práce s dětmi a mládeží (zejména romskými), někdy
i manuální práce, příprava programů na tábory, které se zde
v létě konaly, kompletace nových zpěvníků atd. Cestovali
jsme mezi oběma městy. Původní salesiánské centrum bylo
postaveno po pádu komunismu v Kazanlaku, ale roku 2008
se část komunity přestěhovala do Staré Zagory, kde se už
naplno začalo pracovat s Romy, kteří zde bydlí v machale.
Doslovný překlad slova machala je čtvrť. V prostředí, kde
jsem působil, se však toto slovo chápe doslova jako romská
čtvrť. Každé větší město v Bulharsku má svou machalu, ale
každá machala je různě otevřená vnějšímu světu. Proto se
pracuje v Zagoře, a ne v Kazanlaku, kde je machala
uzavřenější a nebezpečnější. Ve Staré Zagoře jsme působili
nejvíce. Měli jsme na starosti děti ve věku ZŠ. Každý den za
námi docházely jiné, v počtu tak 3 – 15, jednou ten, podruhé ten, dohromady jich mohlo být tak 30, ale ne v jednu
chvíli.
Účastnili jste se i duchovního života salesiánské komunity?
Každé ráno a každý večer jsme se společně se salesiány modlili breviář (bulharsky) a účastnili se každodenní mše
svaté. Hlavně těm, kteří jsou zde na rok, je poskytováno duchovní vedení, ale i my jsme kdykoliv mohli s něčím
přijít.
A kde ses naučil bulharsky?
Doma jsem se naučil některá slovíčka a znaky bulharské abecedy podobné azbuce. Nejvíce jsem se však naučil
až na místě.
Kde jste konkrétně bydleli?
Měsíční dobrovolníci bydleli přímo
v komunitě. Kluci, kteří přijeli na rok,
bydleli v Kazanlaku také přímo se
salesiány a holky bydlely v pronajatém
bytě v Zagoře.
Jak je to s finanční
dobrovolnictví?

stránkou

Dobrovolníci nedostávají žádnou
finanční odměnu. Pracuje se za stravu
a ubytování. Kromě toho nám byly
propláceny cestovní náklady přímo na
místě (ne cesta do Bulharska) a roční
dobrovolníci dostávají každý měsíc
malé kapesné. Vše ostatní si
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dobrovolník hradí sám. Proto jsme během
přípravného kurzu měli i přednášku o tom,
kde a jak shánět peníze. Kromě toho
funguje již zmiňovaná Adopce nablízko.
Co Tě nejvíc povzneslo k výšinám,
a co naopak úplně srazilo na kolena?
Velice mě oslovila samotná práce s dětmi.
Viděl jsem, že to má veliký smysl a že je
to ohromné Boží dílo. Inspirující a
zajímaví byli i samotní kněží. Těžké bylo
např., když jsme druhý týden jeli bourat
starou faru a po celodenní práci nás čekala
východní mše. Byl jsem unavený a nebyl
jsem ještě zvyklý na jinou liturgii, a tak
pro mě nebylo snadné mši aspoň trošku
prožít.
Pojedeš tam znovu?
Pojedu tam určitě znovu. S ostatními dobrovolníky jsme se domlouvali na společné slavení Silvestra. A příští rok
bych tam chtěl jet o prázdninách na hory a také pomoct se stavěním nové školy (budu-li mít čas).
Doporučil bys dobrovolnictví ostatním?
Pokud by se rozhodli jako já – jet někam na měsíc, mohou podle mě jen získat. Pokud cítí, že by chtěli takto
pomoci druhým a pro sebe nabýt zkušenost, je to určitě dobré. U delší služby je to přeci jen komplikovanější,
ale sám bych třeba někdy chtěl vyjet i na rok.
Zmínil jsi, že se chystáš na vysokou. Pověz nám něco o sobě a svých zájmech.
Od září začnu studovat biochemii v Brně. Moc se netěším, nevím, co mě čeká, je to taková určitá nejistota. K mým
největším zájmům patří jednoznačně hudba. Nástrojů, na které jsem si „sáhl“, je hodně, ale ty, na které hraji, jsou
tři - klarinet, klavír a kytara. Začínal jsem s klarinetem, ale každý z nástrojů má své kouzlo. Samozřejmě nemohu
nezmínit sbor (Motýli Šumperk), který mi přirostl k srdci. Sice v něm už nezpívám, ale letos jsem pomáhal během
roku a na soustředění. Vedl jsem některé zkoušky s mladšími dětmi, jednu skladbu jsem nacvičoval i s celým
sborem. (Na otázku, zda komponuje sám nějaké skladby, Tom odpovídá, že ne, ale že by se to rád naučil.)
A na závěr – jaké jsou Tvé dlouhodobé cíle?
Mám zatím otevřené obě možnosti – založit rodinu nebo se stát knězem u salesiánů. Oslovilo mě, že svůj zájem
zaměřují na děti a mládež, to mě baví. Když chceš něco změnit, je podle mě důležité začít u dětí, u kterých se dá
osobnost ještě utvářet. Uvidíme…
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Šumperští skauti zvou mezi sebe kluky ve druhé a třetí třídě. Scházet se budou pravidelně v pondělí od 17:00
do 18:30; poprvé se potkají v pondělí 11. září v 16:30 v klubovně na nám. Jana Zajíce v Šumperku.
Na schůzku jsou zváni i rodiče – obdrží zde všechny potřebné informace. V případě jakýchkoliv dotazů
volejte Ondrovi Hamplovi, vůdci oddílu, na tel.: 721 566 543.
Už teď se těšíme na budoucí společná dobrodružství!
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Nedávno mi jedna maminka řekla, že ať se snaží, jak se
snaží, nemá čas v klidu si přečíst knihu. Říkala, že je hrozně
ráda, když si může u vaření nebo žehlení aspoň poslechnout
čtení na pokračování z Proglasu či pustit z CD nějakou
audioknihu. Vůbec se tomu nedivím. Uvědomil jsem si, že znám
řadu lidí, kteří celou spoustu knih znají z poslechu: na kole,
v autě, při práci nebo prostě kvůli potížím se zrakem. Dnešní
možnosti jsou v tomto směru velké a napadlo mě, že vám letos
nabídnu namísto klasických knih nahrávky. Samozřejmě, že
pořídím do knihovny i knihy a občas některou zvlášť doporučím
v Tam&Tamu, pokusím se ale také o rozšíření knihovny
o nahrávky. Nemám na mysli pouze namluvené knihy, ale také
různé přednášky či duchovní slovo.
A tak jsem při poslední návštěvě obchodu Paulínek
udělal první nákup. Začal jsem od knihy, která je v knihovně i
v papírové podobě, ale je velmi zajímavá. (Přiznávám, že mě
prostě napadlo, že i když jsem ji už četl, rád si ji v autě po cestě
poslechnu znovu ). „Chatrč“ Paula Younga je román, který
nám zajímavou a napínavou formou přináší živý obraz Boha a
věčnosti. Jaký je Bůh, proč žijeme a proč umíráme… obrazně a jednoduše. 7 hodin a 15 minut se nebudete nudit!
A asi se u toho i pomodlíte…
Nebylo to ale jediné CD, koupil jsem i další. „Vychoval mě gangster“ P. René-Luca vypráví životní příběh
jednoho francouzského kněze. Opravdu nevšední historie
člověka, kterou možná už někteří z vás znají z Proglasu. Více
jak 6 hodin poutavého poslouchání nám pomůže pochopit,
že Pán Bůh má své cesty, že je dokonalý a úžasně nás vede,
a že nikoho na zemi nesmíme odepsat do ztrát…
Do třetice je tu přednáška Kateřiny Lachmanové
„Spiritualita pro seniory“. Je sice určená seniorům, ale vlastně
(v rámci přípravy ) i každému z nás. Co udělat, aby tento
úsek života nebyl prázdný a jen „protrpěný“? Jak ho prožít
hodnotně a užitečně? Všem doporučuji! I pro mě tento
poslech rozhodně nebyl časem promarněným.
Předávám cédéčka do farní knihovny a zároveň
připomínám, že už tam několik nahrávek k vypůjčení je.
Slibuji, že přibudou další.
Samozřejmě v knihovně je i plno hodnotných knih.
Připomínám, že farní knihovna je otevřená každou neděli
po mši svaté v 9.00 hod. U této příležitostí také děkuji těm,
kteří se o knihovnu vzorně starají. Pán Bůh zaplať.
P. Slawomir

Tam&Tam – číslo 9, ročník 8, září 2017

strana 9

Odpočatí kulíšci!
Krásné léto je skoro za námi a další dobrodružný školní rok právě začíná. Uvidíme, co všechno přinese.
Prozatím tu máme zamotanou cestu s malým svatým Vašíkem a jeho babičkou svatou Liduškou
a k tomu jednu archandělskou křížovku. Ať máte v novém školním roce tolik síly a odvahy poprat se se
všemi těžkostmi jako tento anděl bojovník a ať máte po svém boku vždycky někoho hodného
a laskavého na pomoc, jako měl svatý Vašík svou babičku!
příjemné chvilky s Tamtamem 
Babička hlídala svého vnoučka Vašíka. Četla si přitom něco zajímavého, a když zvedla oči, zjistila,
že se jí chlapec někam ztratil. Najdeš cestu, která ji k němu zavede?

Koncem září slaví svátek tři nejznámější archandělé: Gabriel, Rafael a …………..!
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PROGRAMY PRO DĚTI




Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu – 9.30 – 11. 30 na farním středisku
(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).
Odpolední herna pro děti – hraníčko pro děti, kafíčko pro rodiče, bez organizovaného programu – každou
středu na farním středisku od 15.00 do 17.00.
Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté i s nesením obětních darů.
Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení do přípravy programů. Začínáme opět
od neděle 3. září.

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)




Koloběh knih – knihy v prostorách Čítárny můžete přinést, vyměnit za jiné či si nějaké odnést domů, vždy
po předchozí domluvě. Tel. Lenka Špatná: 731 402 395.
Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně.
Koloběh knih na Točáku – pátek 8. 9. Od 14.00 do 17.00. Nabízené knihy je možné odnést domů
za dobrovolný příspěvek. Jedná se o benefiční akci, výtěžek půjde na programy Centra pro rodinu.

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ



Modlitby matek - jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek doma. Tel. Pavla
Čermáková: 734 265 356.
Cvičení s rehabilitačními prvky – čtvrtek od 16. 30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku.
Děkanátní setkání maminek v rámci Modliteb matek
Srdečně zveme všechny ženy z celého děkanátu – maminky, babičky – na děkanátní setkání Modliteb
matek. Uskuteční se 9. 9. 2017 na farním středisku v Šumperku od 15.00 do 18.00 hod. Program
povedou samotné koordinátorky národního hnutí Modliteb matek. Součástí programu je společná diskuse,
svědectví a společná modlitba matek. Vítány jsou jak ty ženy, které se do Modliteb matek aktivně zapojují,
tak i ty, které se chtějí s touto iniciativou seznámit.



Na říjen připravujeme:
Duchovní obnova pro maminky na RD. Téma - Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy;
program se uskuteční v pátek 13. 10. od 15.30 do 17.45 na farním středisku. Součástí programu bude
i společná adorace v kapli a možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. Hlídání dětí zajištěno
po předchozí domluvě. Prosíme o vaše závazné přihlášení na program a také o vaše požadavky na hlídání.

JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro pokročilé začátečníky: každé úterý od 17.30 na farním středisku, kurz začíná 3. října 2017.
Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz začíná
19. září 2017.
Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková,
kurz začíná: 21. září 2017.
Podrobné informace o všech programech získáte na stránkách Centra pro rodinu Šumperk –
www.sumperk.dcpr.cz, kontaktovat nás můžete na mailové adrese cprsumperk@ado.cz nebo tel. 731 402 395.
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

PEDRO POVEDA CASTROVERDE
* 3. prosince 1874, Linares
† 28. července 1936, Madrid, Španělsko
Pedro Poveda Castroverde byl houževnatý a inovativní
kněz, člen řádu bosých karmelitánů a zakladatel vzdělávacích
organizací - Akademie sv. Terezie z Avily a Tereziánské asociace.
Snažil se bojovat proti negramotnosti a chudobě, zajímal se
i o obranu práv žen ve Španělsku. V r. 1974 mu organizace
UNESCO udělila titul „pedagog a humanista“. Stal se obětí
pronásledování katolíků za občanské války ve Španělsku.
Dne 27. července 1936 byl zatčen a druhý den bylo nalezeno jeho
rozstřílené tělo. Papež Jan Pavel II. jej dne 10. října 1993
blahořečil, svatořečen byl dne 4. května 2003 v Madridu.
Katolickou církví je uctíván jako svatý mučedník; církevním
kalendářem je připomínán ve výroční den své smrti – 28. července.
O jeho životě pojednává film Poveda.

Pedro se narodil ve zbožné španělské rodině. V patnácti
letech vstoupil do diecézního semináře v Jaén, ale kvůli finančním
problémům později odešel do města Guadix (provincie Granada), kde získal stipendium a dne 17. dubna 1897 zde
byl vysvěcen na kněze. Pokračoval v doktorandském studiu teologie, zároveň vyučoval v semináři.
V roce 1900 dokončil licenciát teologie v Seville a na vlastní přání byl přeložen do oblasti Guadix. Svou
pastorační práci začal mezi obyvateli „jeskyní“, křesťany na okraji společnosti, chudými a negramotnými, kteří žili
ve skalních prohlubních a kterými ostatní opovrhovali. Vybudoval zde školu pro děti (třídu pro chlapce
i pro dívky), pořádal večerní kurzy pro dospělé, které měly rozvíjet nejen náboženské vzdělání, ale i praktické
dovednosti. Aby získal finanční prostředky pro své dílo, cestoval po celé provincii a prosil o peněžní podporu. Jeho
práce však nebyla v církevních kruzích správně pochopena, Poveda byl nařčen ze zesměšňování církve a snahy se
zviditelnit a po třech letech neúnavné práce musel toto své dílo opustit. Odchází tiše, bez rozloučení, se zlomeným
srdcem.
Od roku 1906 působil jako kanovník na mariánském poutním místě v horské vesničce Covadonga
v severním Španělsku. V tichu hor věnoval hodně času modlitbě, četbě a studiu nových trendů přicházejících
z Evropy. Pochopil, že Bůh ho pozval, aby otevřel nové cesty v církvi a ve společnosti své doby, zejména v oblasti
vzdělávání.
Na začátku 20. století bylo ve Španělsku 68% mužů a 79% žen negramotných. Poveda vnímal kolem sebe
rostoucí snahy o potlačení vlivu náboženství (sekularizace) a jasně viděl, že pedagogové, kteří mají pevnou
základnu ve své víře a zároveň správnou formaci,
by mohli hrát důležitou roli v budoucnosti země. Snažil
se navrhnout dobrou strategii. Publikoval články,
předkládal návrhy týkající se profesní formace učitelů.
Oslovil nejen církevní představitele, ale byl také
v kontaktu s dalšími osobami, které vnímaly důležitost
přítomnosti a působení křesťanů ve společnosti.
Nesnažil se jen přesvědčit ostatní, sám začal
jednat. V roce 1911 založil Akademii sv. Terezie z Avily
v městě Oviedo. Jednalo se o internátní středisko pro
mladé ženy – budoucí učitelky na státních školách, které
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za účelem vyšších studií přijížděly do města.
Další akademie následovaly ve městech Linares
(1912) a Jaén (1913). V roce 1914 založil
na univerzitě v Madridu první fakultu pro ženy.
Pedro Poveda je také zakladatelem
Tereziánského institutu (asociace), zaměřeného
na duchovní a pastorační formaci učitelů.
Španělsko bylo podrobeno intenzivní kampani
sekularizace a náboženské hodnoty byly pod
neustálým útokem. Poveda viděl, že je důležité
poskytnout alternativu těm, kteří chtěli vykonávat
svou profesi, aniž by museli opustit svou víru.
Tereziánskou asociaci nabídl jako novou cestu křesťanského života, která byla vytvořena s laiky a pro laiky, aby se
stali svědky evangelia podle slov: „Věřit pevně a mlčet není možné.“ Protože členové této vzdělávací asociace
nežijí v klášterech, ale pracují ve státních školách a ve světských strukturách, dal jim jako model a inspiraci životní
styl prvních křesťanů. V jednom svém díle napsal: „Nyní více než kdy jindy musíme studovat životy prvních
křesťanů, abychom se učili, jak se chovat v době pronásledování. Podívejte se, jak poslouchali církev,
jak vyznávali Krista, jak se připravovali na mučednictví, jak se modlili za pronásledovatele a odpustili jim. Jak
milovali Pána a povzbuzovali své bratry.“
V roce 1921 se Poveda přestěhoval do Madridu a byl jmenován kaplanem Královského paláce. O rok
později byl zvolen členem Ústředního sboru proti negramotnosti. Stále se věnoval charitě a rozvoji vzdělávání,
zajímal se o budoucnost své země. Podporoval studentské organizace a Katolickou akci, vyučoval v semináři
v Jaén, sloužil jako duchovní ředitel katechetického centra Los Operarios a pracoval na Vysoké škole pedagogické.
Psal články a knihy na téma vzdělávání a význam křesťanských hodnot.
Překonal kritiky, i ty z církevních kruhů, kteří varovali, že katolická kultura nemůže být v rukou laiků,
natož pak v rukou žen. Poveda však dokázal, že je to možné. V r. 1917 došlo k církevnímu a občanskému schválení
jeho hnutí ve Španělsku. A protože Tereziánská asociace byla laická skupina, byli to laici, kteří ji představili papeži
Piu XI. a v r. 1924 získali jeho souhlas a požehnání.
Organizace se začala rozvíjet nejen ve Španělsku,
ale i v Chile a v Itálii. Nyní existuje Tereziánská asociace ve
třiceti zemích čtyř kontinentů a zahrnuje přibližně 3500
registrovaných členů, kteří žijí křesťanskou víru ve svých
profesích v oblasti vzdělávání a kultury.
V atmosféře napětí, které předcházelo Španělské
občanské válce (červenec 1936 – duben 1939), Poveda žádal
své spolupracovníky, aby zůstali věrni svému přesvědčení,
ale s jemností a bez provokací. V roce 1935 napsal: „Jemnost
a pokora jsou ctnosti, které získají svět.“ A dále: „Smrt
nemůže zlomit nic zásadního.“
Pedro Poveda byl povolán k mučednictví, po kterém
toužil. Dne 27. července 1936 vtrhla do jeho domu skupina
ozbrojenců. Pedra Povedu zatkli a odvedli poté, co jim sám
vyšel odhodlaně vstříc se slovy: „Já jsem Kristův kněz.“ Jeho
rozstřílené tělo bylo nalezeno za úsvitu 28. července 1936
poblíž madridského hřbitova. Dne 4. května 2003 byl
papežem Janem Pavlem II. v Madridu svatořečen. První
kostel jemu zasvěcený je v Indii.
Anička Rozsívalová
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Co již proběhlo:
CSM – Celostátní setkání mládeže
Ve dnech 15. – 20. 8. 2017 se v Olomouci konalo 5. Celostátní
setkání mládeže. Tato setkání bývají vždy po pěti letech. Mottem letošního
setkání bylo „Nebojte se“. Setkání se zúčastnilo více než 6500 mladých
z celého Česka, ale také mladí lidé ze Slovenska a Polska. O přípravu a
průběh celého setkání se staralo asi 750 dobrovolníků. Z našeho děkanátu jelo
58 mladých.
Vyjeli jsme v úterý odpoledne. Po příjezdu do Olomouce jsme se
ubytovali a v 17:30 zúčastnili mše sv. v kostele Panny Marie Sněžné. Hlavní
program probíhal celý týden v Korunní pevnůstce. Setkání bylo zahájeno
v 19:30 hod. Po přivítání panem primátorem a otcem arcibiskupem
následovalo představování jednotlivých diecézí a také scénka. Den jsme
zakončili společně modlitbou sv. Bernarda a pak jsme se vydali zpět na místa
ubytování (na rozdíl od předchozího CSM ve Žďáru jsme spali na postelích a
ne ve třídách na karimatce.)
Od středy nás každý den provázelo nějaké téma, na které byla
zaměřena katecheze a také část programu. Tento den to bylo: „Nebojte se…
být sami sebou!“ Po ranní modlitbě měl pro nás připravené svědectví hokejista Matouš Venkrbec. Následovala
scénka, poté navazující katecheze o. biskupa Tomáše Holuba, diskuzní skupinky a po nich mše sv. Po mši sv. jsme
se vydali na oběd. Po obědě přišla vhod polední pauza, ve které si účastníci mohli vybrat z několika sportů nebo
tvořivých dílen. V odpoledním programu si mohl každý účastník zvolit jednu z asi čtyřiceti přednášek, což nebylo
vůbec jednoduché. Po přednáškách jsme měli večeři a po ní následoval večerní program v Korunní pevnůstce,
ve kterém nám řekl své svědectví biskup Kročil z Českých Budějovic a po něm pokračovala scénka, která
navazovala na tu předchozí, tak tomu bylo i u těch dalších. Na závěr jsme se pomodlili loretánskou litanii.
Čtvrteční téma bylo: „Neboj se… Lásky/Života“. Toto dopoledne pro nás byly připraveny přednášky
o duchovním životě. Po přednáškách byla mše sv. a poté oběd. V odpoledním programu jsme si mohli vybrat
z několika koncertů. Ve večerním programu si pro nás připravil katechezi biskup Pavel Konzbul a následující
modlitba byla ve stylu Taizé.
Téma na pátek znělo: „Nebojte se… uvěřit Kristu“. Den jsme začali tematicky dělenými ranními
modlitbami, kterých bylo asi 20 (každý si měl zvolit jednu). Po nich následovala další série přednášek. Odpoledne
jsme se pěšky vydali na pouť na Svatý Kopeček, vzdálený asi 9 km. Poslední část cesty jsme si mohli zvolit jednu
ze tří možností, kudy jít – cesta s citáty, dramatické ztvárnění a cesta identity. Na Kopečku jsme každý vložili
do krabice svůj úmysl poutě. Po večeři byl společný
program, který zahrnoval kromě scénky také
svědectví Jozefa z komunity Cenacolo, o jeho
obrácení a cestě ze závislosti na drogách. Poté byla
mše svatá. Na závěr dne pro nás bylo připraveno
překvapení – ohňostroj. Nazpět jsme se zase vydali
pěšky a do Olomouce jsme dorazili kolem půlnoci.
Další den, v sobotu, nás provázelo téma
„Nebojte se… budoucnosti“ a také – v rámci setkání
–přijelo na pouť asi 500 rodin. Společný program
začal ranní modlitbou a katechezí o. biskupa Posáda
na téma povolání. Mši sv. sloužil kardinál Duka,
který nám v závěru mše sv. představil nového ředitele
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Sekce pro mládež – o. Kamila Straka. Sobotní odpoledne nabízelo možnost navštívit různé výstavy, olomoucké
kláštery, Expo (prezentace křesťanských řeholí, hnutí, organizací). V 16:30 nás na hlavním pódiu čekalo svědectví
Enrica Petrilla, jehož manželka zemřela, aby jejich dítě mohlo žít. Celý den zakončila společná vigilie.
Poslední den Celostátního setkání mládeže, v neděli, bylo téma „Nebojte se… jít do celého světa“. Po ranní
modlitbě měli účastníci možnost podělit se se svým svědectvím, zážitkem či zkušeností ze setkání. Následovala
mše sv., kterou sloužil o. arcibiskup Graubner a při níž jsme obnovili křestní slib, a otec arcibiskup nás všechny
vyslal do světa. Po mši sv. k nám ještě promluvil o. Jenda Balík o tom, co už mnozí z nás tušili - že by se Světový
den mládeže v r. 2022 mohl konat v České republice (v Praze), pokud tak rozhodne papež František. Vyzval nás,
abychom se za to každý den modlili a když to bude vůle Boží, určitě se tak stane. Všichni jsme tuto zprávu
s nadšením přijali. No a už zbývalo jen si
vyzvednout balíček s obědem, sbalit se a pomalu se
rozjet do svých domovů.
Celé setkání provázela skvělá atmosféra,
všechno bylo dobře zorganizováno, prožili jsme
krásný týden se starými i novými kamarády,
dozvěděli se mnoho nových věcí či podnětů a
doufám, že vše, co jsme na setkání prožili, budeme
schopni předávat dále našim rodinám a spolužákům,
zkrátka okolí, ve kterém žijeme… A také se už
těšíme na další podobné setkání .
Jan Donoval

CSM 2017 z pohledu přípravného týmu
„Vítejte v Olomouci!“ „Jsme rádi, že jste přijeli!“
slyšeli jsme od usměvavých recepčních, když jsme 9. srpna
přijeli pomoci připravovat Celostátní setkání mládeže.
Vždyť ani ne za týden jsme i my měli s úsměvem sedět za
stolky připraveni přivítat, zaregistrovat a ubytovat všech
6 tisíc mladých lidí.
Proč jsme se vlastně rozhodli jet na setkání
„pracovat“, místo abychom si ho užili jako účastníci? Vedla
nás k tomu touha udělat něco pro ostatní, podílet se
na Celostátním setkání aktivně, být jeho součástí.
Samozřejmě jsme si přáli nakouknout do zákulisí, poodhalit to velké tajemství, zjistit, jak to vlastně všechno
funguje.
V přípravném týmu nás bylo celkem 753, což zní jako velikánské číslo. Tak jsme si ze začátku říkali,
co tam vlastně budeme celý ten týden, než přijedou účastníci, dělat, když je nás tolik. No, na odpočinek se sice
nějaký ten čas našel, ale práce bylo nad hlavu. Organizátoři
organizovali, kněží očišťovali hříšníky, řeholníci a řeholnice
se za nás modlili, výzdoba vytvářela všemožné informační
cedule, cedulky a šipky, ubytovatelé chystali pokojíčky
pro pohodlný (a tolik potřebný!) spánek, stavbaři stavěli
podia, sportovci vybírali trasy pro ranní běhy, moderátoři
sepisovali své projevy, liturgická skupina připravovala krásné
modlitby, scholy trénovaly písně,… ani vyjmenovat se vše
nedá. Kdo zrovna neměl co na práci, přidal se
ke kompletování účastnických balíčků. Pro každého z šesti
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tisíc mladých nachystat tašku s identifikační kartičkou, programem, zpěvníkem, mapkou města a několika dalšími
letáčky vyžadovalo opravdu vysokou odbornost. No, vypadali jsme několik hodin jako nefalšovaná manufaktura.
Při každé práci jsme ale s nadšením mysleli na všechny, kteří přijedou a budou mít radost z toho,
co všechno krásného je pro ně připraveno. A taky že jsme se dočkali! Už podle úsměvů prvních přijíždějících jsme
poznali, že všechno to snažení nepřijde vniveč.
A samotné setkání, prožité v roli člena přípravného týmu,
opravdu stálo za to. Já konkrétně patřila do týmu ubytování, takže
jsem hodně času strávila na recepci koleje, ranním buzením
ospalých účastníků, doplňováním toaletního papíru a
napomínáním nočních opozdilců. Přesto jsem měla ale spoustu
času účastnit se programu a mohla jsem z něj stihnout vše,
co jsem si přála. A právě proto se mi to tak líbilo – protože to bylo
opravdu pestré! 
No, když jsme v neděli odpoledne zamávali posledním
účastníkům a začali vše uklízet, sbírat prostěradla, zametat ubytovací prostory a slepovat šipky a cedule, bylo nám
trošku smutno. Ale cestou domů se začaly vybavovat všechny ty krásné zážitky a dostavila se obrovská vděčnost
za to, že jsme mohli být součástí něčeho tak velkého a krásného, co slouží k Boží oslavě. A tak s radostí
vzpomínáme na to, co jsme prožili, povzbuzeni ve víře se vydáváme žít náš život s Pánem a s velkým očekáváním
vyhlížíme další podobnou příležitost k setkání s mladými a s Ním.
Anna Schubertová

Ve dnech 15. – 20. 8. 2017 se uskutečnilo Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Zahájilo se v úterý večer
v Korunní pevnůstce. Na místě nás přivítali moderátoři Fanda a Marek, kteří nás provázeli programem po celou
dobu setkání. Program byl ozvláštněn divadelní scénkou, jejíž děj se rozvíjel až do soboty. Vyprávěl o pouti
k domečku Panny Marie v Efezu. V úterý jsme se seznámili s hlavními herci. S Jonášem, který se na pouť vydal,
protože byl nemocný a chtěl svůj čas nějak smysluplně využít. Dále s cestovatelem Kryštofem, který jel za účelem
poznání nového dobrodružství. Viktor se rozhodl jet, protože si potřeboval odpočinout a vyčistit hlavu od starostí
s mladou těhotnou přítelkyní. Společnost jim dělaly dvě dívky Gábina a Tereza. Gábina se na pouť vypravila, protože se jí zdálo,
že je příliš tlustá a očekávala dostatek pohybu. A Tereza byla
velice soutěživá, proto pro ni nebyl problém překonat se a vyrazit
s ostatními.
Po večerní modlitbě, která byla doprovázena hudebními
skupinami Srdcaři a Sněženka, jsme se všichni odebrali na svá
místa ubytování. Převážně to byly koleje, ale byli tu i tací, kteří
spali na jiných místech (např. v Arcibiskupském kněžském
semináři).
Každé ráno před začátkem programu tu byla možnost běhu. Ti, co se ráno „hecli“ a vstali (přes 100 běžců),
pak měli začátek dne již v 6 hodin v parku. Ostatním program začal o půl deváté. Do této doby si mohli vyzvednout
snídani (čerstvé rohlíky  a čaj). Kromě pokračování divadelní scénky, katecheze od Mons. Tomáše Holuba a
ranní modlitby probíhaly diskuzní skupinky, jejichž cílem bylo zaměřit se s lidmi kolem sebe na téma dne:
NEBOJTE SE… BÝT SAMI SEBOU! Diskutovat, hovořit o tom, jak se může dané téma promítat konkrétně
do našeho každodenního života, sdílet názory i zkušenosti. Také jsme se měli soustředit na skutky lásky. Zaměřit se
nejen na to, jaké skutky lásky sami konáme, ale i na to, jaké skutky lásky koná někdo pro nás. Jako pomůcka nám
dnes posloužily dva lístky, které jsme nosili v kapse, a jakmile jsme si uvědomili, že jsme vykonali skutek lásky či
ho přijali, lístek jsme vyhodili. Nešlo o plnění úkolů, ale o to zvyknout si během dne na zadané předsevzetí myslet.
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Následovala mše svatá celebrována Mons. Vojtěchem Cikrlem.
Na oběd jsme šli do různých škol. Kdo se neloudal na obědě, mohl stihnout
program ve 13:00. Ten byl dobrovolný a zapisovalo se na něj den předem.
Na výběr byly různé druhy sportu, tvořivé dílny, různé výstavy a brigády pro
město. V tuto dobu byly také otevřené kláštery a kdo chtěl, mohl jít i navštívit
seniory. Zazpívat jim písničku, vyrobit malý dáreček nebo si s nimi jen tak
popovídat. Ve tři hodiny byla možnost přednášek a workshopů – např. s Jiřím
Strachem na téma „Mluvte s nimi jako s matkou a otcem“ a také mnoho
dalších na různá témata týkající se křesťanského světa, vztahů a manželství a
další.
Na večerní program pozvání přijali režisér Jiří Strach, sestra paulínka
Andrea a zpěvák Pavel Helan, který na úvod zazpíval známou písničku
Rapper. Tento program ukončila modlitba Loretánských litanií.
Tématem čtvrtečního dne bylo: NEBOJTE SE… LÁSKY/ŽIVOTA,
které se projevovalo v navazujících přednáškách o duchovním životě.
Po přednáškách následovala mše svatá v Korunní pevnůstce s Mons.
Martinem Davidem.
Po obědě byla znovu možnost sportu, vyrábění, práce, … A potom až do půl šesté koncerty. Ty byly
po celé Olomouci. Zpíval tu např. Pavel Helan, Sima Martaousová, Noemiracles, Way to go, Prague Cello Quartet,
GOOD WORK a další.
Po večeři nás spojila modlitba ve stylu Taizé.
Páteční poutní den byl na téma: NEBOJTE SE… UVĚŘIT KRISTU!
Dopoledne probíhalo obdobně jako předešlý den (modlitby, přednášky,
workshopy). Od půl druhé se pak všechny diecéze začaly scházet a společně
se vydaly na pouť na sv. Kopeček. Pro někoho to možná byla náročná cesta,
pro někoho jiného spíše procházka. Všichni bez rozdílu ji ale mohli za něco
obětovat. Tento úmysl jsme napsali na papírek a měli ho během pouti u sebe.
Až jsme doputovali na Svatý Kopeček, šli jsme nejdříve do baziliky složit
Pánu na přímluvu Panny Marie svůj úmysl. Lísteček jsme vhodili před
oltářem do speciálního koše, který pak byl při mši (sloužené Mons.
Lobkowiczem) donesen s obětními dary. Tento večer zakončil velký
ohňostroj.
V sobotu přijely rodiny. K šesti a půl tisícům lidí se tak přičetly asi další dva tisíce. Ranní mši sloužil
kardinál Dominik Duka. Odpoledne se mohly děti zapojit do atrakcí připravených v Korunní pevnůstce. Opět byly
otevřeny kláštery a také byla možnost jít se podívat na výstavy. Jedna z nich přinášela i fotografie ze Světových dní
mládeže v Krakově. O půl páté začínalo svědectví o životě Chiary a Enrica Petrillových, ke kterému se vázalo i
dnešní téma dne: NEBOJTE SE… BUDOUCNOSTI! Enrico přijal pozvání a přijel z Říma, aby převyprávěl příběh
své již zesnulé manželky Chiary a tří dětí. Jejich první dvě děti zemřely několik minut po narození. U třetího
těhotenství zjistili Chiaře rakovinu jazyka. Pokud by jí byla okamžitě nasazena léčba, dítě by nepřežilo. Chiara se
rozhodla léčbu odložit až po narození syna, aby jej neohrozila. Nakonec zemřela pár dní po synových prvních
narozeninách (13. června 2012) ve věku 28 let… Při večerní vigilii každý obdržel svíčku, kterou si pak rozsvítil, a
tím se vytvořila příjemná atmosféra.
V neděli při závěrečné mši arcibiskup Jan Graubner zmínil zajímavou myšlenku: „Kdo může být bohatší,
než ten, kdo má Boha?“ …
Po mši nám hudební skupina Srdcaři a Sněženka hráli několik písní na rozloučenou. Do 14 hodin jsme
vyklidili pokoje a duchovně posilněni jsme vyrazili domů.
… NEBOJTE SE! ...
Veronika Kamlarová a Barbora Šťastná

Tam&Tam – číslo 9, ročník 8, září 2017

strana 17

Právě běží:
Spolčo pro mládež z děkanátu
 pro severní část děkanátu v Hanušovicích každý 1. a 3. pátek
v měsíci od 19.15 (mše svatá v Hanušovicích začíná v 18.15)
 pro jižní část děkanátu v Šumperku každý 2. a 4. pátek
v měsíci od 19.15 (mše svatá v Šumperku začíná v 18.00)



Obsah:
posezení nad šálkem čaje, společné téma, modlitba s Písmem
svatým
Těší se na vás P. Vilém a animátoři.

Co se chystá:

V děkanátu plánujeme také několik akcí! Více na Facebooku – Mládež děkanátu Šumperk
Camino
 akce pro mládež od 10 do 16 let
 o podzimních prázdninách
 26. 10. – 29. 10. – Prosíme, zarezervujte si tento termín.
 na faře v Sobotíně
 bližší informace na Facebooku nebo v příštím TamTamu

Ministranti
Zahajovací schůzka
 pátek 15. 9. od 16.30 do 18.00, pak začíná mše svatá; další schůzky po domluvě
Obsah:
 3 bloky: Ministrantské znalosti, časopis Tarsicius a Hry
 týmová hra Narnie pokračuje! Více informací na nástěnce v sakristii.

Ministrantská pouť
 sobota 9. září 2017 v Uherském Brodě
 téma: Misionář dneška
 stanoviště Armády ČR, Policie, Hasičů, Charity, Skautů, Maltézské pomoci,
Nezbedy a další
 více informací na www.ministranti.info
Kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230
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CHARITA ŠUMPERK SLAVÍ 25 LET
Charita Šumperk byla zřízena olomouckým diecézním biskupem 11. listopadu 1992.
Hlavní motivací k jejímu vzniku byly aktivity šumperských věřících. Chceme
společně s vámi oslavit toto výročí ke Dni Charit, které se slaví 27. 9. na svátek
sv. Vincence, patrona charitního díla.
Sv. Vincenc z Pauly
 Pro Vincence znamenala služba Bohu a služba lidem jedno: „Sloužit chudým
znamená jít k Bohu.“
 Zasazoval se o lidsky důstojnější jednání s galejníky, jeho nalezince zachránily
život tisícům dětí, pomáhal lidem zasaženým válkou a hladem.
 Byla to úcta k Ježíši Kristu, s níž se Vincenc setkával s bližními, a byla to láska
Ježíše Krista, ve které se toto setkání uskutečňovalo.
Zveme Vás:



21. 9. 2017 9:00 – 12:00 h DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, Jeremenkova 7, Šumperk
Máme pro Vás připraveno:
- měření tlaku a hladiny cukru v krvi
- ukázky péče o naše uživatele
- prohlídka prostorů Charity Šumperk
- informace o našich službách zdravotní a sociální péče
- drobná upomínka

 24. 9. 20174 v 18:00 h MŠE SV. ZA CHARITU ŠUMPERK v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku
 Další akcí bude benefiční koncert Charity Šumperk, datum upřesníme v dalším čísle Tam&Tamu

FARNÍ STŘEDISKA DOBROVOLNICTVÍ
O. arcibiskup Jan Graubner si přeje, aby ve farnostech jeho diecéze vznikala farní střediska dobrovolníků, farníků,
kteří by spolupracovali s místní charitou, aby došlo k většímu prohloubení služby druhým.
Službou tohoto dobrovolnictví by bylo především:

Všímat si druhých lidí. Pomoci překonávat samotu seniorů a nemocných, trpících ve farnosti, např.
ve formě návštěv. Projevit zájem o toho, koho už dlouho ve farním společenství neviděli.

Zprostředkovat službu kněze, doprovod či dovoz na mši sv.

Pomoci knězi vyhledávat sociálně slabé lidi k pomoci Postní almužny.

Jednou za čas se setkat s ostatními dobrovolníky ve farnosti.

Různé aktivity směřující k posílení služby farníků.
Chceme podpořit rozvoj vzniku takových farních dobrovolníků, kteří by chtěli podle
svých možností dělat něco pro druhé. Na Charitě Šumperk se zrodila myšlenka zapojit
seniory a všechny ty, kteří by chtěli, do aktivní činnosti, která by pomohla někomu dalšímu.
Jednalo by se o:
 pletení obvazů pro malomocné do Afriky
 pletení čtverců (z nich by pak v Africe sešili dobrovolníci deku pro děti)
 háčkování chobotniček pro děti (přijímá je FNOL – novorozenecká JIP). Chapadla
chobotniček nahrazují předčasně narozeným dětem pupeční šňůru maminek, chytají je,
drží je a hrají si s nimi.
Pokud Vás některá z činností zaujala nebo Vás napadá další činnost, můžete se obrátit na kontaktní osobu:
Zuzana Nedvědová, tel: 703 176 291, 583 216 747, email: zuzana.nedvedova@sumperk.charita.cz
Činnost bude zahájena od října 2017.
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FATIMSKÁ POBOŽNOST V HANUŠOVICÍCH
13. července se konala v Hanušovicích fatimská pobožnost.
Hlavním celebrantem byl čerstvě jmenovaný pomocný biskup Mons. Antonín Basler, který se narodil
v Šumperku a vyrůstal ve farnosti Ruda nad Moravou. Jsme rádi, že jsme mu mohli hned několik dnů
po jmenování gratulovat a pozvat ho k nám jako biskupa. Biskupské svěcení bude v olomoucké katedrále
14. října. Už dnes zveme všechny k účasti na této radostné události.
V Hanušovicích jsme mohli uslyšet krásné kázání o modlitbě Otče náš. Otec Antonín nám poskytl
psaný text, proto ho můžeme nabídnout k rozjímání vám všem. Ti, kteří v Hanušovicích byli, si jej určitě
rádi připomenou.
Na otce Antonína a také na otce Josefa Nuzíka, kteří se připravují k biskupskému svěcení,
pamatujme v modlitbě.
P. Slawomir
Milí bratři a sestry,
Maria je učitelka modlitby ...ta slova uchovávala v srdci a
rozvažovala o nich… Zvu vás k zamyšlení nad tou nejkrásnější
modlitbou, jakou kdy člověk dostal, v pravdě nejhlubší, modlitbou Otče
náš. Protože je také nejznámější, je asi také nejčastěji bezmyšlenkovitě
odříkávaná, a možná až příliš zevšednělá. Někteří lidé často zůstávají jen
na povrchu recitovaných slov, a tak jim tato modlitba ani nemůže
přinášet tak velký užitek, jaký by mohla. Zamyslíme se nad ní společně
v duchu slov, která o ní říká velký muž modlitby, papež Benedikt XVI.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se tuto modlitbu dnes modlím jinak,
než jsem se ji modlil před 30 lety, byť už jsem byl knězem, i jinak než
třeba před 10 lety.
Ježíš, který vyhověl prosbě apoštolů: „Pane, nauč nás modlit se.“
nás totiž touto modlitbou uvádí do své vlastní modlitby. Význam
Otčenáše přesahuje sdělení slov modlitby, tato modlitba chce formovat
naše bytí, učit nás Ježíšovu smýšlení. Otčenáš pochází z jeho vlastních
modliteb, z rozhovoru Syna s Otcem. To ukazuje, že sahá do velké hloubky – mimo slova vůbec a pojímá celou šíři
lidského bytí všech dob. Podívejme se krátce na strukturu Otčenáše – tvoří ji oslovení a sedm proseb. Tři z těchto
proseb akcentují „Ty“, čtyři akcentují „my“. V prvních třech prosbách jde o samu Boží věc v tomto světě; ve
čtyřech následujících jde o naše lidské naděje, potřeby a obtíže. Vztah obou částí v Otčenáši bychom mohli
přirovnat ke vztahu obou desek Desatera. I zde první část rozvíjí naši lásku k Bohu, a druhá část naši lásku k lidem,
včetně té správné lásky k sobě samým. I v Otčenáši je na první místo postaven Bůh a z toho pak samo sebou
vyplývá starost o správné bytí člověkem. Nic nemůže být v pořádku, když nemáme v pořádku vztah s Bohem.
Otčenáš tedy začíná Bohem a vede nás z něj na cesty lidského bytí. Nakonec sestoupíme až nejzazšímu ohrožení
člověka, na kterého číhá Zlý. Ale pořád zůstane přítomný začátek: Otče náš – víme, že je při nás a že nás má
v rukou, chrání nás. Otčenáš je vždy Ježíšovou modlitbou, modlíme se k Otci na nebesích, kterého máme skrze
jeho Syna; v pozadí proseb je tak vždy Ježíš.
Začínáme oslovením: Otče. Smíme říkat Otče, v tom je velká útěcha. V tomto jediném slově je obsažen
celý příběh vykoupení, smíme říkat Otče, protože Syn byl naším bratrem a Boha nám zjevil; protože jsme se
Kristovým činem znovu stali Božími dětmi. Pravda, dnešní člověk nepociťuje velkou útěchu slova Otče tak
samozřejmě, neboť mu v mnoha případech zkušenost s Otcem úplně chybí, anebo je zakalena otcovou
nedostatečností. Tak se od Ježíše musíme teprve učit, co to vlastně znamená: Otec. V Ježíšových promluvách se
Otec jeví jako pramen všeho dobra. Když říká Filipovi: Kdo vidí mne, vidí Otce – tak vidíme právě na kříži
dokonale uskutečněnou lásku Otcovu. V zrcadle Ježíšovy postavy poznáváme, kdo je Bůh a jaký je: skrze Syna
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nalézáme Otce. Otce poznávám skrze něj, pouze skrze Něj. Bůh je předně náš stvořitel, v tomto smyslu je každý
člověk už ze stvoření zvláštním způsobem „dítě“ a Bůh je jeho pravý Otec. Ale je zde ještě druhá dimenze Božího
otcovství. Ježíš je ve vlastním slova smyslu Syn – jedné podstaty s Otcem. Chce nás všechny pojmout do svého
lidství a do svého synovství, do plné přináležitosti k Bohu. My nejsme hotovými Božími dětmi, ale skrze naše
hlubší a hlubší společenství s Ježíšem se jimi máme stále více stávat, stále více jimi být. Být dítětem je tak totéž,
co následovat Krista. Slovem „Otče“ jsme tak sami voláni, abychom žili jako „dítě“, jako syn nebo dcera. Všechno
mé je tvé, říká Ježíš ve velekněžské modlitbě k Otci a totéž řekl otec staršímu bratru ztraceného, marnotratného
syna. Žít z tohoto vědomí, k tomu nás zve slovo Otec.
Musíme se také zamyslet nad slovem „náš“. Pouze Ježíš mohl říkat plným právem „Otče můj“, protože jen
on je skutečně jednorozený Boží Syn, jedné podstaty s Otcem. My naproti tomu musíme říkat Otče náš. Jen v onom
„my“ učedníků můžeme Bohu říkat Otče, protože skutečnými „Božími dětmi“ se stáváme jen skrze společenství
s Ježíšem Kristem. Tak je slovo „náš“ vlastně velmi náročné, vyžaduje od nás, abychom přijímali druhého, druhé otvírali jim sluch a srdce. Tímto slovem „náš“ říkáme „ano“ živé církvi, v níž Pán chtěl shromáždit svoji novou
rodinu. Otčenáš je tak modlitba zcela osobní a zároveň zcela církevní. Při Otčenáši se modlíme cele svým vlastním
srdcem a současně se modlíme ve společenství s celou Boží rodinou, s živými i zesnulými, s lidmi všech tříd, všech
kultur, všech ras – modlíme se tedy jménem všech a za všechny. Činí to z nás rodinu přes jakékoli hranice.
Z tohoto slova náš, pak lépe i chápeme to, co říkáme dál: „jenž jsi na nebesích“. Tím nevsazujeme Boha
do nějakého dalekého souhvězdí, ale říkáme, že my, kteří máme tolik a tak různých pozemských otců, přece
všichni pocházíme z jednoho Otce, který je původem veškerého otcovství.
„Posvěť se jméno Tvé.“ První prosba Otčenáše nás upomíná na druhé přikázání Desatera: Nevezmeš
jména Božího nadarmo. My, kteří jsme od křtu Božím chrámem, Božím příbytkem, kteří nosíme jeho jméno, jsme
povoláni, abychom žili tak, abychom byli Bohu, Božímu jménu ke cti. Pokud bychom žili špatně, špinili bychom
Boží jméno. Protože však vidíme svoji slabost, prosíme, aby on sám vzal do rukou svěcení svého jména, prosíme,
jak to stojí v žalmu: „Ne nám, Hospodine, ale svému jménu zjednej slávu.“
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„Přijď království Tvé.“ Touto prosbou především uznáváme Boží primát (první místo, které patří jedině
Bohu). Kde není On, nemůže být nic dobře. Kde Boha nevidíme, tam upadá člověk, tam upadá svět. V tomto
smyslu nám Pán říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno.“
Zosobněním Božího království je sám Ježíš, kde je On, tam je Boží království. Je tedy tato prosba prosbou o to,
abychom se s Ním stále více stávali jedno.
„Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ Z této prosby chápeme, že podstatou nebe je, že se tam
nenarušitelně děje Boží vůle, jinak řečeno: kde se děje Boží vůle, tam je nebe. Země se stává nebem tehdy
a takovou měrou, jakou se na ní děje Boží vůle. Proto prosíme o to, aby na zemi bylo tak jako v nebi, aby se země
stávala nebem. Jak však vypadá Boží vůle? Bůh ji jasně zjevil v Desateru, které je rozvinutím přikázání lásky
k Bohu, k bližním i k sobě. Ono nás vede do pravdy našeho bytí, osvobozuje nás od sebedestrukce lží. V této
prosbě Otčenáše však také slyšíme ozvěnu Ježíšovy modlitby z Getseman: Otče můj, nemůže-li mne tento kalich
minout a musím ho vypít, ať se stane Tvá vůle. Když pohlížíme na Ježíše, skrze něhož se zcela naplňuje Boží vůle,
tak se od něho učíme žít tak, aby Boží vůle i v našem životě měla přednost před naší sebeláskou.
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“ se jeví jako nejlidštější ze všech proseb. Pán, který obrací náš pohled
k podstatnému, k tomu „čeho jedině je třeba“, přece jen ví i o našich pozemských potřebách a uznává je. On, který
říká učedníkům: „Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst,“ nás přece jen zve, abychom se modlili
za potravu a vše, co k životu potřebujeme. Smíme prosit a máme prosit. Vždy i to vše, co potřebujeme,
je v konečném důsledku jeho darem. I zde je však důležité ono slovo „náš“, náš chléb, modlíme se ve společenství
učedníků, nikdo tedy nesmí myslet jen sám na sebe. Prosíme o náš chléb, tedy i o chléb pro druhé. Existuje však
ještě jedna dimenze této prosby. „naším chlebem“ můžeme rozumět i Eucharistii, Tělo Kristovo, které je
v obzvláštním smyslu „náš“ chléb, chléb učedníků Ježíše Krista. „Kdo jí mne, bude žít ze mne.“ Proto se tuto
modlitbu modlíváme také ve mši sv. před svatým přijímáním.
„A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ Pátá prosba předpokládá svět,
v němž existuje vina -vina člověka vůči člověku, vina vůči Bohu. Touto prosbou nám Pán říká: Vinu lze překonat
pouze odpuštěním, nikoli odplatou. Bůh je Bohem odpouštějícím, protože své tvory miluje; ale odpuštění může
proniknout jen do toho, začít působit jen v tom, kdo sám odpouští. Člověk nesmí k Bohu vstupovat neusmířen
s bratrem. Prosba za odpuštění nás však také upomíná na Ježíše, na toho, který za odpuštění dobrovolně zaplatil
vysokou cenu - sestup do slzavého údolí lidské existence a smrt na kříži. A volá nás za to k vděčnosti a pak také
k tomu, abychom zlo spolu s Ním zpracovávali a dokázali odtrpět láskou.
„A neuveď nás v pokušení.“ Znění této prosby mnohé lidi dráždí. Bůh nás přece neuvádí do pokušení.
K pochopení nám může pomoci, když vzpomeneme, že i Ježíš byl pokoušen od ďábla, aby obstál ve velkých
pokušeních, která lidstvo odvedla a pořád znovu odvádějí od Boha. V naší šesté prosbě Otčenáše tak musí být
ochota brát na sebe břemeno zkoušky, které je nám vyměřeno. Na druhé straně je to právě prosba o to, aby nám
Bůh nevyměřoval víc, než uneseme, aby nás nepouštěl z rukou.
„Ale zbav nás od zlého.“ V poslední prosbě přicházíme k Otci s ústřední nadějí víry. „Zachraň nás, spas
nás, vysvoboď nás.“ Je ponecháno otevřené, zda se myslí „zlo“, nebo „zlý“. Ono se to v konečném důsledku
od sebe nedá dělit. Otčenáš jako celek, a zvláště tato prosba, nám chtějí říci: Teprve tehdy, když jsi ztratil Boha,
ztratil jsi sám sebe. Dokud ti „zlý“ nesebere Boha, zůstáváš ve všem neblahém, co tě ohrožuje, pořád ještě hluboce
zdravý. Proto se v hloubi modleme za to, abychom nebyli připraveni o víru, která nám dává vidět Boha a spojuje
nás s Kristem. Proto prosme, abychom pro samá hmotná dobra neztratili dobro jako takové; abychom i tehdy, když
ztrácíme hmotná dobra, neztratili dobro, Boha; abychom se neztratili my: Zbav nás od zlého!
Drazí přátelé, modleme se tuto modlitbu rádi, modleme se ji s pokorou, že její obsah nás přesahuje,
modleme se ji alespoň někdy velmi pomalu, s pauzami po jednotlivých prosbách, zkoušejme za každou prosbou
objevit Ježíše, co on nám k tomu říká a svým životem ukazuje. Modleme se ji s vědomím, že ona chce rozvíjet naši
lásku k Bohu těmi prvními třemi prosbami a naši lásku k bližním těmi zbývajícími čtyřmi. A buďme za ni Pánu
stále více vděčni, vždyť smíme spolu s Ním říkat Bohu „Otče“, dokonce „tatínku“, a smíme se spolu s Ním stále
více stávat Božími dětmi. Amen.
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POZVÁNÍ DO VELKÝCH LOSIN
V čase psaní této pozvánky jsem byl v Ponte de Lima v Portugalsku na pouti
k Panně Marii do Fatimy. Shodou okolnosti zrovna na stejný den připadala památka
sv. Růženy z Limy. Tato světice napsala: „Ať všichni vědí, že po souzení následuje milost.
Ať poznají, že bez břemena trápení nelze dojit na vrchol milosti. Toto je jediný pravý žebřík
do ráje a bez kříže nikdo nenajde cestu.“ To je i zaklad poselství Panny Marie ve Fatimě:
oběť a pokání.
Přijměte pozvání na fatimskou pobožnost ve středu 13. září do kostela sv. Jana
Křtitele ve Velkých Losinách.
Září je měsíc svátků Povýšení svatého kříže a Panny Marie Bolestné. Naši modlitbu proto zaměříme
na všechny nemocné a trpící, vždyť je jich tolik kolem nás. Budeme Pannu Marii také prosit, abychom uměli
přinášet duchovní oběti a přijímat s vírou veškeré utrpení.
Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Bernard Slaboch, Opraem, který se věnuje těžce nemocným
v hospici na Svatém Kopečku.
P. Milan Palkovič

HOBITÍ FARNÍ TÁBOR
Už tradičně jezdíme my, děti z malínské
farnosti, na společné letní tábory. V posledních
letech je pro nás pořádala Lenka Valentová se
svými pomocníky. Teď se však naše Lenička
stará o malého Míšu, který pěkně roste a
prospívá, a my všichni z toho máme velikou
radost. Naštěstí si Lenka vychovala své nástupce,
a tak se vedení letošního farního tábora ujala
skupinka našich velkých kamarádů – malínská
mládež.
Sešli jsme se na přelomu prázdnin na faře
ve Velkých Losinách, za což patří velký dík otci
Palkovičovi, který se nás ochotně ujal. Na tábor jsme se už dlouho těšili, věděli jsme, že nás čeká putování
do Středozemě. První den jsme byli rozděleni do tří trpasličích skupin a každá skupina si vyrobila vlastní vlajku.
Za jeden týden jsme měli znovudobýt horu Erebor. Během putování nás čekalo mnoho dobrodružství a překážek.
Získávali jsme body za plnění úkolů a hledání vlajek. Moc se nám líbila bitva trpaslíků proti skřetům, která
probíhala v místním lese.
Každé ráno si pro nás někdo připravil originální rozcvičku. Protože celý týden panovala velká vedra,
chodili jsme se brouzdat do blízkého potůčku. Jeden den jsme vyrazili po skupinkách na dlouhou dobrodružnou
výpravu a došli jsme až na Bukovou horu. Na zpáteční cestě na nás zaútočila skupina skřetů.
Největším zážitkem pro většinu dětí bylo noční přepadení tábora a únos jednoho z nás. Prožili jsme dlouhé
chvíle hrůzy, ale naštěstí vše dobře dopadlo a zločinci byli potrestáni.
Po celou dobu tábora jsme si pochutnávali na dobrotách od Dáši Gajdoštínové a Renaty Schubertové,
kterým děkujeme za obětavost a skvělé výkony v kuchyni.
Velký dík patří všem našim vedoucím, kteří se o nás starali a kteří pro nás připravili skvělý týden plný
dobrodružství, her a krásných zážitků. Aničko, Štěpáne, Anežko, Míšo a Kubo P., Míšo, Janku – DĚKUJEME!
Maruška a Davča Vašatovi
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KRÁTCE ZE ŽIVOTA FARNOSTI DOLNÍ STUDÉNKY
Po delší době se chceme s vámi podělit o informace z naší farnosti, která je sice malá počtem věřících
v kostele, ale není nečinná. Uvědomujeme si, že před dvěma tisíci roky tu bylo jen 12 Ježíšových učedníků a dnes
je křesťanství nejrozšířenějším náboženstvím na světě s více než 2 miliardami věřících. Zda bude Evropa
křesťanská i v budoucnu, záleží také na nás. Letos v době velikonoční se naše farnost rozrostla o jednu křesťanku,
když byla pokřtěna malá Simonka. Máme radost, že se v naší farnosti od letošního března obnovilo vyučování
náboženství, kam chodí 7 dětí a mladých lidí, z toho se 5 připravuje ke křtu. Těšíme se na Velikonoce 2018, kdy by
měli být pokřtěni. Prosíme všechny o modlitby za tyto mladé katechumeny, aby dostali od Ducha sv. dar víry a
vytrvalosti.
Naše farnost se také zapojila do charitativní akce „Postní almužna 2017“ na pomoc potřebným. Charitě
Šumperk jsme odevzdali 12 kasiček s celkovou částkou 4 588,- Kč, což je moc pěkný výsledek, uvážíme-li, kolik
nás je.
23. května proběhla v obci zábavná hra „Dolní Studénky v ohrožení“, kdy 14 skupinek dětí i dospělých
plnilo úkoly na 7 stanovištích a jedním z nich byl i náš kostel, takže se zapojila i naše farnost. Soutěžící se během
plnění úkolů seznámili s historií kostela, se životopisem patrona kostela, sv. Linharta, a také pojmenovávali
předměty, které se v kostele nacházejí: např. paškál, ambon, kropenka, věčné světlo, svatostánek. Pro některé
soutěžící to bylo první setkání s naším kostelem a křesťanstvím vůbec.
V sobotu 27. května se asi
10 našich dětí a farníků účastnilo
pouti
ke
„Kostelíčku“
nad Bludovem, kterou připravila
Charita Šumperk jako poděkování
tříkrálovým koledníkům. Pro děti
i dospělé to byl krásný zážitek
pro osvěžení ducha i těla! Díky,
Charito!
V neděli 18. června jsme
oslavili svátek Božího Těla, který
býval kdysi doprovázen průvody ke
čtyřem oltářům rozmístěným po celé
vesnici, družičky sypaly květiny,
hrála hudba… V dnešní době
průvody už léta nejsou, ale oslava
probíhá ve vyzdobeném kostele a
kněz
s ministranty
projde
s monstrancí až před kostel, kde
požehná lidem a celé naší obci.
Na závěr bychom chtěli
pozvat všechny na koncert, kterým
chceme oslavit naše hody a který se
bude konat v našem kostele 7. října
od 17 hod.
Přejeme a vyprošujeme
všem dětem požehnaný nový školní
rok a všem ostatním hojnost Božího
požehnání a ochranu Panny Marie!
za farnost Marie Jílková
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Moc zdravím po prázdninách a ještě jednou přeji
požehnaný nový školní rok. Doufám, že ještě všichni
po prázdninách občerstvení a plní elánu. Opět přináším
pár informací, pro které je v ohláškách omezené místo.
Jako každý rok prosím rodiče, aby přihlásili své děti do náboženství. Připomínám, že k nám do Šumperka
se mohou přihlásit i přespolní, pokud jim to z nějakých důvodů lépe vyhovuje. Je opravdu na rodičích, aby děti
nejen povzbudili, ale i vysvětlili, že náboženské vzdělávání je pro nás povinností, ke které se hlásíme při křtu.
Udělali jste to jednou i vy. Moc často mám dojem, že rodiče vnímají výuku náboženství jako něco nezávazného,
něco navíc, až zbude čas a chuť. Prosím, abyste na to mysleli. Děti ať se hlásí na místě přímo u katechetů.
V Šumperku nabízíme tyto termíny:

Vyučování náboženství na farním středisku v Šumperku 2017/2018
1. – 2. třída
3. - 4. třída

čtvrtek 16.30 – 17.30
úterý 16.00 – 17.00

Věra Schlemmerová
Marie Sovadinová

(s přípravou na 1. svaté přijímání)

4. - 5. třída

středa 15.00 – 16.00

Lenka Špatná

(jen pro děti po 1. svatém přijímání)

6. - 7. třída
8. – 9. třída
8. - 9. třída
středoškoláci

úterý 15.00 – 16.00
pondělí 16.30 – 17.30
pondělí 17.00 – 18.00
středa 19.00 – 20.30

Marie Sovadinová
Hana Havlíčková
Pavel Rozsíval
Eva Rozsívalová a P. Vilém

a
Koncem září nás čeká putování do Fatimy. Jak mne informovala cestovní kancelář, k dnešnímu dni jsou
volná už jen 2 místa. Až se vám časopis dostane do ruky, možná už nebudou žádná. Můžete se ale ptát, případně
nahlásit jako náhradníci. Často se stává, že někdo onemocní a hledá někoho za sebe.
21. října bude každoroční děkanátní pouť za rodiny a kněžská
povolání, tentokrát v Králíkách. Tradičně poputujeme společně se sousedy,
s děkanátem zábřežským, kde je od července novým děkanem bývalý
šumperský kaplan - P. Radek Maláč. Máme radost a blahopřejeme. P. Eliáš
se stal místoděkanem a farářem ve Zvoli. Určitě vám koncem září kněží
ohlásí podrobnosti o našem putování. Už dnes si ale rezervujte toto sobotní
odpoledne.
V děkanátu nenastaly žádné posuny kněží, změnil se ale technický
administrátor. Stal se jím pan Marcel Poisl, který teď postupně poznává a
přebírá své úkoly.
V nejbližší době nastane i malá změna v Centru pro rodinu. Jelikož
se paní Lenka Špatná rozhodla na čas vrátit k původnímu povolání
učitelky, zůstane v tomto centru jen na půl úvazku jako jeho vedoucí.
Na druhou polovinu úvazku se hledá vhodná osoba, která by byla schopná
a ochotná se aktivně zapojit do organizace děkanátní pastorace rodin a
manželů. Na tuto pozici vyhlašuje arcibiskupství výběrové řízení.
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Rád vám přináším i několik informaci o tom, jak probíhají opravy fresek
v šumperském kostele sv. Jana. Nejen šumperští farníci se mě totiž ptali, jak práce
probíhají. K dnešku vám mohu sdělit, že se restaurátorské práce nachýlily k závěru.
Po odkryvu, injektáži a tmelení defektů zdí restaurátoři započali s finální retuší
nástěnné malby, při které provádějí barevné doplnění a rozsáhlejší rekonstrukce
chybějících partii, zprvu u iluzivních oken, které mistr Oderlický namaloval dvě.
V jednom z nich je navíc namalován medailon se svatým Janem Křtitelem a
beránkem, který vyžaduje náročnější práce, neboť byl poškozen starší
elektroinstalací. Budou také vyretušovány okenní špalety, jež byly dosud zalíčené
bílou barvou, zatímco původně byly vyzdobeny barevnými zlacenými ornamenty.
Na vítězném oblouku byl odkryt modrý závěs baldachýnu s andělem v podobě putti,
který můžete zahlédnout už teď z kostelních lavic. Během prací bude proveden také
scelující finální nátěr stěn v jemně šedavém tónu. Bude doplněno i lokální zlacení.
Vše je naplánováno tak, aby se říjnové biřmování konalo už v obnoveném a
nasvětleném prostoru.
Na konec bych rád jménem svým i jménem P. Viléma poděkoval všem brigádníkům, kteří byli ochotni nám
pomoci v prázdninové soboty při opravách dlažby a chystání dřeva v Hraběšicích. Pán Bůh zaplať!
S přáním Božího požehnání na náročné zářijové dny
P. Slawomir

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje
výběrové řízení na místo
Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Šumperk
Podmínky:
praktikující katolík / katolička
aktivní orientace v církevním prostředí
spolehlivost, samostatnost, schopnost spolupracovat a kultivované vystupování
základní uživatelská znalost práce s PC
řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme:
úvazek 0.5 – služební poměr na základě dekretu dle CIC
nástup možný 1. 11. 2017
Přihlášky zasílejte do 29. září 2017 na adresu:
Arcibiskupství olomoucké
Centrum pro rodinný život
Wurmova 9
771 01 Olomouc
K přihlášce připojte:
životopis
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
motivační dopis
V Olomouci 24. srpna 2017
P. Petr Bulvas
biskupský delegát pro pastoraci
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NA POKRAČOVÁNÍ

SERGEJ K. DAKOV
ODPUSŤ, NATAŠO!
14. KAPITOLA

Jednou odpoledne jsem dostal rozkaz přijít večer v devět s malou skupinkou na policii. Vyhledal jsem sedm
kamarádů a po příchodu na strážnici jsme se bez otálení odebrali do společenské místnosti, kde na nás čekala
nepostradatelná vodka. Ten večer nám Nikiforov dopřál i kaviár. Rád bych věděl, odkud bral všechny ty drahé
věci. Měl jsem v úmyslu se ho na to jednou zeptat.
V pracovně mi Nikiforov velmi vážně a důrazně vysvětloval úlohu, která nás čekala: „Tato akce je pro nás
nanejvýš důležitá. Dozvěděli jsme se, že dnes večer o desáté se má sejít skupina věřících. Údajně mají novou Bibli
a několik knih psaných rukou. Potřebujeme je pro Moskvu jako důkazový materiál proti nim.“
„Posílá se všechna literatura do Moskvy?“ ptal jsem se.
„Ne, jen tištěná. Ostatní brak nechtějí.“
„A co s ním děláme?“
„Pojď, ukážu ti. I to patří k našim povinnostem.“ Po slabě osvětleném schodišti mě zavedl do tzv. místnosti
na chlazení, nevytopené pivnice, ledové i v létě. Sem obyčejně zavíráme opilce, aby vystřízlivěli. V koutě stála
malá kamínka, aby se stráž mohla ohřát. Jinak byla v místnosti surová, drsná zima. Nikiforov ukázal na bednu
plnou novin a dřeva. „Až se vrátíte, hoďte to haraburdí sem. Aspoň se ohřejeme!“ zasmál se vlastnímu vtipu.
Protože nás zavolali už před začátkem setkání, nebylo pochybností, že informace pocházely od špicla
z tohoto podzemního společenství. Nikiforova síť špiclů se osvědčila jako nanejvýš účinná. Často jsem si kladl
otázku, proč to dělají. Určitě ne z ideologických důvodů nebo proto, že by byli stoprocentní komunisté. Dělali to
prostě za peníze – jako my. Říká se, že rubl dokáže změnit srdce. A na tyhle akce se vydávaly pohádkové sumy.
Špicly, kteří pracovali mezi věřícími, platili dokonce lépe než nás. A právem. Aby se neprozradili, navštěvovali
různá tajná setkání a byli nuceni nechat se zmlátit spolu s ostatními věřícími. My jsme se nikdy nedozvěděli, kdo to
je. Ale bez jejich služeb bychom nemohli dělat vůbec nic. Od nich jsme se vždycky dozvěděli, kde se konají
setkání a kolik lidí se jich zúčastní.
Okolo deváté večer si mě Nikiforov zavolal do své pracovny, aby mi dal poslední pokyny a informace.
„Kde se setkají?“ zeptal jsem se. Na místo, které ukázal na mapě, se v pohodě dostaneme během dvaceti minut.
„Kolik jich bude?“ – „Podle našich informací asi deset až patnáct.“ Pozorně jsem se díval na mapu a určil trasu.
Bylo čtvrt na deset. Měli jsme ještě dost času. Zásadně jsme vždycky zaútočili až za dvacet, třicet minut po začátku
setkání. Dopřáli jsme věřícím, aby se uvolnili a získali pocit bezpečí. Proto jsem řekl: „Vyrazíme ve tři čtvrtě
na deset.“ Někteří chlapci si dali nohy na stůl a popíjeli vodku. Kaviár rychle mizel. Jen zřídkakdy jsme se dostali
k takové pochoutce. Viktor četl knihu o judu. Sám by podobnou mohl napsat, vždyť byl mistrem východního
Ruska. Najednou odhodil knihu na stůl, vyskočil a začal zkoušet chvaty a údery z karate: „Dnes večer zkusím nový
úder, zdá se, že je nanejvýš účinný!“ – „Jo, a tenhle už jsi vyzkoušel?“ předvedl jsem na sobě úder plochou dlaní
do ohryzku. „Velmi vhodný na rychlé skoncování s nepřítelem!“ Ostatní pobaveně přihlíželi.
Naši šampióni v boxu – Vladimír Selenov, mistr Kamčatky, a Anatolij Litovčenko, mistr celé Sibiře – se
také začali navzájem pošťuchovat. „Hele, malej,“ řekl Vladimír, „dej si bacha. Dnes večer tě naučím pískat. Ukážu
ti úder, za který jsem dostal titul mistra Sibiře!“ Oba se smáli a ostatní s nimi. Pomalu se všichni dostávali do ráže.
Vodka tekla proudem a my se bezstarostně dohadovali, co všechno dnes vyzkoušíme.
Podíval jsem se na hodinky. „Chlapci, jdeme. Už dost vytahování a siláckých řečí. Teď se ukáže,
co dovedete.“
Za několik minut jsme byli na cestě. „Zpomal, Viktore,“ řekl jsem, „už to musí být celkem blízko.“ „Tady,“
ukázal jsem na tabulku s názvem ulice. Viktor přibrzdil a já sledoval čísla domů.
„Tady je to,“ řekl jsem potichu. Byl to dřevěný domek, typický pro tuto oblast. „Zastav,“ rozkázal jsem,
„zbytek cesty půjdeme pěšky, ať jsme nenápadní.“ Blížili jsme se k domu. „Vy dva,“ ukázal jsem na Alexeje a
Jurije, „si vezměte na mušku dveře a okna. Dejte pozor, aby vám nikdo neutekl!“
Alex protestoval. „Poslechni, nedá se nic dělat. Musíš hlídat. Ale až začne ta mela, můžeš přijít za námi a
přidat se,“ řekl jsem mu. Jurij také nebyl nadšený, ale šli. Přední dveře byly zamčené. Ani v zadní části domu se
nesvítilo. Byla tmavá, bezměsíčná noc. Rychle a potichu jsme obešli dům s přístavkem. Přes zatažené závěsy
prosvítalo slabé světlo. Tak tady jsou, v přístavku! Jak jsme se plížili, kdosi neopatrně převrhl vědro. Se hřmotem
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se kutálelo po kamenech. Tu jsme uslyšeli zevnitř hlasy a rychlé kroky. Prozradili jsme se. Už věděli, že jsme tady.
„Do toho! Rychle!“ zvolal jsem. Utíkali jsme ke dveřím, ale ty byly zamčené. Nevypadaly masivně, proto jsem
několik metrů couvl, rozběhl se a vrazil do nich. V rameni jsem pocítil ostrou bolest. Náraz mne odhodil do bláta.
Zmocnil se mě neovladatelný hněv. „Tady,“ ukázal kdosi na malý trámek.
„Vylom s ním dveře!“ rozkázal jsem.
Po několika nárazech konečně povolily. Všichni už jsme byli zuřiví, hlavně já. Uvnitř ve světle olejových
lamp pobíhalo deset nebo jedenáct lidí. Vletěli jsme mezi ně a sráželi je s kletbami k zemi. V koutě místnosti jsem
spatřil asi pětašedesátiletého muže. V rukou držel Bibli a s vystrašenýma očima hledal místo, kam by ji mohl ukrýt.
Přiskočil jsem k němu a surově po ní hmátl. Držel ji ale pevně. Nakonec jsem mu ji vytrhl z ruky. Dvojnásobně
rozzuřený – rameno mě stále ještě bolelo – jsem začal škubat listy a házet je na zem. Muž úpěnlivě prosil: „Ne,
prosím vás, ne!“ Otočil jsem se a vší silou ho udeřil do tváře. Pěst zasáhla nos a ústa. Okamžitě začal krvácet.
S námahou se postavil na nohy a ještě jednou se pokoušel zmocnit se Bible. Co je to za šílence? pomyslel jsem si.
Cení si této knihy víc než vlastní tváře? Opět jsem mu ji vyrval a udeřil ho.
V bezvědomí se zřítil na zem. I ostatní se činili. Viktor chytil muže středních let a točil s ním po místnosti
jako s loutkou. Hlavou s ním přitom narazil o skříň. Z otevřené rány se valila krev. V místnosti vládl krvavý chaos.
Dostali jsme rozkaz donést veškerou literaturu. Proto jsem chtěl stůj co stůj knihy zpod stolu. Muž, který je tam
schoval, už ležel v krvi na zemi s roztřískanou čelistí. Ani jeden věřící nezůstal na nohou. Tři starší ženy se krčily
v koutě a plakaly. „Vezměte všechny Bible a ostatní literaturu!“ rozkázal jsem svým lidem. Pak jsem se chtěl
podívat, co je ještě pod stolem. Právě v okamžiku, kdy jsem pod něj vlezl, vešli do místnosti Alexej a Jurij. Jurij
naštvaný, že o všechno přišli, mě uviděl. V domnění, že je to věřící, který se chce ukrýt, ke mně přiskočil, a než mu
v tom někdo mohl zabránit, vší silou – zdálo se, že si chce vylít všechen vztek – mě přetáhl obuškem! Jako kdyby
se na mě zřítil dům! Zařval jsem. Tu bolest nezapomenu do smrti. To se prostě nedá popsat. Před očima se mi
zajiskřilo a natáhl jsem se na zem. Ostatní vykřikli, ale už bylo pozdě. Rozčertěný Jurij převrátil stůl. Až teď
uviděl, koho udeřil. „Sergeji!“ zařval zděšeně. „Promiň! Myslel jsem, že je to věřící a že se chce schovat!“ Bolestí
jsem nemohl ani promluvit. Ležel jsem na zemi, sténal a klel. Za hodnou chvíli mi Alex s Jurijem pomohli na nohy.
Spodní část páteře mě tak bolela, že jsem nemohl hýbat nohama. Ještě nikdy jsem nezažil takovou bolest! Jurij se
neustále omlouval, dokud jsem ho neokřikl: „Drž hubu! Dej mi pokoj!“ Dva věřící, které jsme měli sebrat, byli
ještě stále v bezvědomí. Odnesli jsme je po zablácené ulici a hodili do policejního auta. Vypadali k pláči. Já jsem
shrbený jako stařec sotva pajdal, dokud mi dva kamarádi nepomohli. „Vzali jste knihy?“ ptal jsem se Viktora.
„Nedělej si starosti, máme všechno.“ Ukázal na plnou bednu papírů vzadu v autě.
Na zpáteční cestě mi každý otřes působil nepopsatelné bolesti. Když jsme přišli na strážnici a dovedli
zatčené dovnitř, chvíli jsem se procházel, abych se vzpamatoval. Záda mě ukrutně bolela. Měl jsem se na ty knihy
vykašlat. Ani Jurijovi jsem nemohl nic vyčítat. Pravděpodobně jsem opravdu vypadal jako věřící, který chce utéct.
Když jsem se trochu vzpamatoval, vešel jsem dovnitř. Ostatní právě dovlekli Bible a další knihy a nakupili je před
Nikiforova. Ten se díval na rostoucí hromadu a nadšeně zvolal: „Výborně! Výborně! To budou velkolepé dárečky
pro Moskvu!“ Pobaveně se ušklíbl.
Vedoucí skupiny, muž, kterého jsem dvakrát udeřil, seděl na lavici a držel si hlavu v dlaních. Chyběly mu
přední zuby a košili měl celou zakrvácenou. „Myslím, že potřebuje sprchu,“ řekl Nikiforov a prohlížel si ostatní
literaturu.
„Hoďte ten škvár dolů do bedny!“ zavolal na několik chlapců.
„A vy,“ obrátil se k ostatním, „si trochu vyjděte a užijte si příjemný večer!“ A to jsme také udělali. Záda mě
stále pekelně bolela, ale snažil jsem se to snést. Při jídle jsem zpozoroval, že mám na rukou ještě krev věřícího.
„Ale co,“ pomyslel jsem si, „později se umyji.“
Naše razie se množily. Někdy nás zavolali i dvakrát nebo třikrát do týdne. Zdálo se, že věřící jsou stále
aktivnější. Po několika měsících jsem musel vyplnit celou horu papírů. Abych mohl napsat co nejpodrobnější
zprávy, musel jsem někoho poslat na pracoviště věřících, aby se od spolupracovníků dozvěděl důležité informace.
Všechno jsme poslali do protináboženského centra v Moskvě, kde se údaje vložily do počítačů. Kopie potom
poslali našemu centru. Tak měli všude přehled. Dodatečně nám poslali pro osobní evidenci kartotéční lístek
o velikosti 7 x 12 cm s fotografií věřícího, osobními daty a dalšími údaji. Za těchto podmínek mohla strana
kdykoliv udeřit, soustředit věřící a odstranit je ze společnosti.
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15. kapitola
Abych si odpočinul, podnikal jsem čas od času s přáteli turistické pochody a horolezecké výstupy v pohořích
Kamčatky. Jako budoucí vojáci jsme měli přístup na místa, kam normální civilní obyvatelstvo nesmělo.
Na výletech jsme objevovali podivné věci: našli jsme na třicet koncentračních táborů, dobře skrytých v opuštěných
údolích vnitrozemí. Velice nás to překvapilo, hlavně proto, že byly nové a – prázdné. Často jsme za nějakou
zatáčkou nebo kopcem znenadání narazili na nový vězeňský komplex, pojištěný ze všech stran ostnatým drátem,
kompletně zařízený i s byty pro dozorce. Domovníci udržovali byty v pořádku a hlídali je. Tyto věznice měly
naprosto vše, jen vězni chyběli.
Neuměl jsem si to vysvětlit. Jednoho dne jsem se na to zeptal Nikiforova. Vysvětlil mi: „Víš sám, že máme
v zemi mnoho nepřátel. Musíme být na všechno připraveni. Jakmile nám jednoho dne začnou působit těžkosti,
dostanou tyto tábory okamžitě své obyvatele.“
Spolu jsme se tomu smáli jako dobrému vtipu, ale žádný žert to nebyl. Existovaly dlouhé seznamy jmen –
byli mezi nimi i věřící – a tyto osoby měly být okamžitě zatčeny při prvním náznaku vzpoury. Chyběl pouze rozkaz
z Moskvy. Věznice, ukryté v nepřístupných horách, čekaly na své obyvatele. Naplňovalo mě to hrdostí. Naše strana
byla ostražitá a plánovala dopředu! Nikiforov vytáhl tajný dokument, který dostal z protináboženského centra
v Moskvě. Obsahoval přesná nařízení, jak zacházet s věřícími, pokyny pro rozsáhlou protináboženskou kampaň
v každém městě, v každé obci a vesnici SSSR. Speciálně vyškolení lidé měli pomocí filmů, letáků, brožur,
přednášek, výstav, zkrátka za pomoci všech dostupných prostředků šířit ateismus a bojovat proti víře v Boha.
Když jsem viděl všechny tyto dokumenty a hovořil o nich s Nikiforovem, uvědomil jsem si šílené úsilí
strany přemoci hrozivé nebezpečí náboženství. Byl jsem doslova šokovaný. „To ale musí stát fantastické peníze!“
zvolal jsem. „To si piš, že ano,“ odpověděl Nikiforov. „Však dobře víš, kolik nás stojí jen vaše skupina. Jak jsem ti
říkal, máme dva nepřátele: americké imperialisty a věřící, kteří všechno podkopávají. Za každou cenu je musíme
držet pod kontrolou. Jsou nebezpeční zejména proto, že velmi rychle narůstá jejich počet. Jen na Kamčatce jich je
30 000 při celkovém počtu 250 000!“ – „To znamená,“ počítal jsem, „že pravděpodobně celé miliony věřících
zamořují náš národ.“
„Máš pravdu. A komunismus nemůže nikdy triumfovat, dokud se buď nezmění jejich smýšlení, nebo je
nezneškodníme. Otevřeně ti říkám, dávám přednost tomu druhému.“
„Ale co s věřícími, kteří tvrdí, že mají právo na náboženskou svobodu?“ zeptal jsem se.
„To je v naší ústavě jen tak, na oko. Ale ty i já jsme přece dospělí lidé. Známe realitu.“
Vzpomněl jsem si na jeden rozhovor s jistým věřícím, jehož jsem byl svědkem.
„Proč nás zatkli?“ ptal se věřící.
„Protože u vás našli protisovětskou literaturu.“
„Vždyť je to jen Bible!“
Nikiforov zasyčel: „Vždyť o tom mluvím, ty blázne!“
„Jak může být Bible protisovětská literatura?“ ptal se věřící, kterého předtím pořádně zmlátili. „Vždyť naše
vláda sama hovoří o tom, že se vydávají Bible. Jak tedy mohou být protisovětské?“
Byl jsem zvědav, co Nikiforov odpoví.
„To není pravda!“ zařval. „Naše vláda by nikdy nedovolila tisknout Bible.“
„Ale ano. Už je vytiskli. Aspoň to říkají.“
„Drž hubu,“ odpověděl Nikiforov a dával další otázky.
Později jsem se dozvěděl, že vláda opravdu dala vytisknout deset tisíc Biblí, ale pouze pro zahraničí jako
důkaz toho, že je v SSSR náboženská svoboda. Pět tisíc exemplářů se prodalo rusky mluvícím lidem v zahraničí,
další tři tisíce putovaly do komunistických evropských zemí a asi dva tisíce poslali protináboženským organizacím
v Moskvě na studium a ateistickou propagandu. Ani jedna se nedostala do rukou prostého věřícího v SSSR. A to
byl důvod, proč vlastnili pouze propašované anebo rukou psané Bible.
Jako komsomolský vedoucí na akademii jsem často slýchal o soudruhu Orlovovi, předsedovi komunistické
strany na Kamčatce. Dostal se sem jako stranický sekretář za Stalinovy vlády a brzy byl známý jako „malý Stalin“
nejen proto, že se za jeho režimu probojoval do čela, ale připomínal ho i svými praktikami a metodami. Soudruh
Orlov patřil k dvěma stům nejvyšších funkcionářů SSSR. Velice jsem ho respektoval a obdivoval. Poprvé jsem se
s ním setkal 22. dubna 1970, kdy se při příležitosti stého narození našeho otce a zakladatele Lenina konal stranický
sjezd. Zúčastnili se ho přední funkcionáři z celé Kamčatky včetně mládežnických vedoucích, kteří měli být starším
soudruhům představeni jako budoucí komunističtí vůdci. Jako čestného hosta pozvali i mne. Mou skupinu zvolili
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jako nejlepší na Kamčatce a já jako její vedoucí jsem měl dostat nejvyšší osobní vyznamenání, jaké se může udělit
mládežnickému funkcionáři. Seděl jsem dokonce na tribuně se soudruhem Orlovem a jinými stranickými
pohlaváry, které jsem již často slyšel, ale ještě nikdy je neviděl. Nad tribunou visel obrovský obraz Lenina. Byl
jsem nervózní a vzrušený. Takovouhle slavnost nezažila Kamčatky už roky! Televize vysílala přímý přenos
ze sjezdu.
Představili mě jako nejlepšího vedoucího nejlepší mládežnické organizace. Předtím mne požádali, abych si
připravil krátký projev. A tak jsem měl patnáctiminutovou strhující řeč o vítězství komunismu. Podal jsem
podrobnou zprávu o své práci a vyzvedl naše plány. Budeme i nadále sloužit straně, lépe než dosud. Zakončil jsem
slibem, že se naše skupina zavazuje k ještě vyšším výkonům. „Slibuji vám při Leninově svaté památce,
že dosavadní činnost byla jen začátkem.“ Každé slovo jsem myslel naprosto vážně.
Následoval bouřlivý potlesk. Soudruh Orlov vyskočil a objal mne. Dal přinést rudou zástavu, kterou při této
příležitosti poslali z Moskvy, a slavnostně mi ji podal. Já jsem ji políbil a za potlesku delegátů ji hrdě ovinul kolem
těla. Byl to veliký okamžik mého života. Všechno vysílala televize. Když utichl potlesk, soudruh Orlov řekl:
„Mladí muži jako Dakov jsou skvělým příkladem pro komunistickou mládež v SSSR. Musíme je podporovat,
pomáhat jim, protože, soudruzi, tento chlapec a tisíce jemu podobných znamenají budoucnost naší strany a vlasti!“
Začala se mi točit hlava. Doufal jsem, že kamery nezaznamenaly mou nervozitu. Byl jsem hrdý jako nikdy předtím.
Po oficiální části, projevech a poctách jsme se všichni odebrali do velkého banketního sálu, kde se stoly
prohýbaly pod tíhou jídla a pití. Mnozí z přítomných mi gratulovali. Nejvyšší funkcionáři – mezi nimi i Orlov – se
k nám ale nepřidali. Odešli do soukromé jídelny. Když jsem se najedl, šel jsem si trochu prohlédnout budovu. Moc
jsem nepil, čekalo mě mistrovství v judu. Právě jsem šel po chodbě, když se otevřely dveře a přede mnou stál
soudruh Orlov! Čirou náhodou jsem se ocitl před místností, ve které byli nejvyšší straníci. Orlov, třebaže už
pořádně sťatý, mě poznal. Podal mi ruku a řekl: „Soudruhu Dakove, jen pojď dál!“
Nerozhodně jsem se zastavil. Tady jsem neměl co pohledávat. Orlov mě však chytil za rameno a vtáhl
dovnitř. Bylo zde asi dvacet starších stranických funkcionářů. Zdálo se, že stoly neudrží tolik jídla a pití. Je dobře,
že mají zvláštní jídelnu, pomyslel jsem si při pohledu na salámy, kaviáry, řecké víno a jiné lahůdky. Bylo tu
všechno. Zíral jsem na tohle mrhání. Jim věru nenaservírovali to, co nám.
Orlov se omluvil a vypotácel se ze dveří směrem k toaletě. Zatímco byl pryč, rozhlížel jsem se kolem sebe.
Viděl jsem komunistické předáky opilé na mol. Hlavy měli položené na stole, třem z nich dokonce spadla hlava
do talíře se zbytky jídel. Zpod dlouhého stolu trčely dva páry nohou. Jiní se ještě zpíjeli, jeden muž ležel natažený
na stole, ruce a nohy ve velkých mísách s jídlem. Díval jsem se na to všechno plný pohrdání. Mým přičiněním
museli kadeti za mnohem menší přestupky opustit akademii. S hrůzou jsem si pomyslel: Tito lidé mají pod sebou a
kontrolují život na Kamčatce. A teď jsou tak opilí, že ani nevědí, jak se jmenují. Viděl jsem „smetánku“
komunistických funkcionářů, která byla úplně mimo. Jednomu z nich se udělalo zle a pozvracel si oblek. Pohled na
něj ve mně vzbudil hnus a odpor.
Orlov se vrátil. Stáhl mě na židli vedle sebe. Ustavičně se naléval vodkou. Byl stále opilejší, hlavu už dávno
neudržel vzpřímenou. Nakonec se tváří zřítil do plného talíře. Zvedl hlavu a zavolal: „Podej mi ubrousek!“ Utřel si
tváře, ale na bradě a nose mu zůstaly rozmačkané brambory. Klel, až se hory zelenaly. Byl to nepopsatelný pohled!
Zbytky jídla mu padaly z tváře na oblek a vyznamenání.
Potom si vyhrnul nohavici a ukázal mi dlouhou jizvu z války. S klimbající hlavou řekl: „Vidíš, soudruhu
Dakove? Za to můžu děkovat tomu bastardovi Stalinovi! On mě poslal do války. Používal naše těla jako zbraně.
Stalinovi za to můžu děkovat, a když mě jizva bolí, proklínám ho!“
V opilosti proklel nejprve Stalina, pak si vzpomněl i na další. „Nejen Stalin, kdepak! Vždyť copak je
Brežněv? Patolízal, ničema, poklonkář, který obletoval okolo Stalina jako vosa kolem medu. Jen tak přežil a stal se
šéfem strany! Slyšel jsem ho mluvit na sjezdu v Moskvě. Bečí jako ovce, bé, bé, bé! Jedno slovo jako druhé, jako
ovce!“
Nevěřil jsem vlastním uším! Ale Orlov pokračoval pouličním žargonem v popisu svého „kolegy“ Brežněva.
Zděšeně jsem se ohlížel, zda to neslyšeli i ostatní. Jestliže ano, byl se mnou konec! Ale zdálo se, že to nikoho
nezajímá. Měli oči jen pro chlast. A soudruh Orlov, už také v jiném světě, se s blekotáním ztratil v návalu svých
slov. Nebál jsem se jen ostatních! Jestli si Orlov vzpomene, co mi říkal, byl můj život ztracený. Nemohl by si
dovolit nechat mě naživu. Stačilo jeho slovo a zmizím navždy ze scény. Takovou má moc. Podíval jsem se na něj.
Hlava mu padla na stůl. Myslel jsem, že usnul. Najednou se vzpřímil, rozhodil rukama a řekl: „Komunismus je
nejhorší kletba, jaká kdy lidstvo postihla!“ Kýval hlavou a zabrumlal: „Komunismus je …“ (použil výraz, který
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nemohu opakovat). Zkameněl jsem. Orlov se zapotácel a zvolal: „Komunisti jsou banda upírů!“ Vyběhl jsem
z místnosti jako střelený a utíkal po chodbě, jen pryč, pryč, co nejrychleji domů! Několik dnů jsem žil
v nepopsatelném strachu.
Do tohoto dne jsem byl upřímným a pevným přívržencem komunismu. Neochvějně jsem věřil v jeho učení
a cíle. Často se mě kadeti ptali, proč je život v Rusku tak těžký. Vždycky jsem jim odpovídal: „Nyní je ještě těžký,
ale budujeme lepší zítřek!“ A opravdu jsem tomu věřil. Viděl jsem hodně protikladů mezi komunistickým učením a
realitou, ale byl jsem si jistý, že jde o omyl nebo o osobní slabost a že opravdu směřujeme k lepší budoucnosti.
Ale setkání s Orlovem a ostatními mi ukázalo skutečnou stránku toho, v co jsem věřil. Takoví jsou tedy naši
vůdcové ve skutečnosti, bezcitní, tvrdí, cyničtí a nevěří v to, co hlásají. Věří jen v to, z čeho mohou vytěžit.
Uvědomoval jsem si, že jim nic nechybělo, zatímco život prostých lidí byl bídný a těžký! Viděl jsem
obrovskou propast mezi sliby komunistů a skutečností. Všechno jsem omlouval slovy: „Dnes musíme přinášet
oběti, abychom se zítra měli lépe!“ Ale teď jsem se stal svědkem něčeho pro mě neuvěřitelného. A rozhodl jsem se,
že když tito lidé nevěří v systém, ale jenom ho využívají pro svou kariéru, já to budu dělat zrovna tak. Když takový
Orlov ani za mák nevěří v komunismus, proč bych v něj měl věřit já? Když byl on dost šikovný a mazaný, aby se
dostal až tak vysoko, proč bych toho nemohl dosáhnout také? Vyrostl jsem v tomhle systému a najdu si v něm
cestu jako ostatní. Můj idealismus – třebaže pomýlený – toho večera při stém výročí narození Lenina zemřel.
Od této chvíle jsem měl před očima pouze jediný cíl: dostat se do čela! Když hra vyžadovala cynismus a
bezohlednost, tak se budu držet těchto pravidel. A budu hrát svou úlohu lépe než Orlov nebo kdokoliv jiný. Budu
sloužit komunismu, neboť jedině tak je možné udělal kariéru.
pokračování příště

Tam&Tam – číslo 9, ročník 8, září 2017

strana 31

17.00

růženec a Loretánské litanie za nemocné a trpící,
zdravotníky a pečovatele, a také za naši schopnost
přinášet duchovní oběti a přijímat s vírou veškeré utrpení

18.00

mše svatá sloužená P. Bernardem Slabochem OPraem.
a kněžími šumperského děkanátu
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