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FATIMA
Byla to pro mne velká
Boží milost, že jsem mohl
být před několika dny jak
v Lurdech, tak ve Fatimě a ještě na několika místech,
kde Bůh skrze Pannu Marii zasáhl do osudu člověka
i lidstva.
S mnohými poutníky z České republiky,
s biskupy s kněžími a s věřícími všech diecézí jsme
zasvětili naši vlast Neposkvrněné Panně Marii
Fatimské. Naší olomouckou arcidiecézi zastupoval
jmenovaný
biskup
Mons.
Antonín
Basler
(pan arcibiskup Jan Graubner doprovázel vlakovou
pouť do Lurd). Pan kardinál Dominik Duka v homílii
řekl: „Nelze říci jenom Maria, ale Panna Maria,
Matka Ježíše Krista, Matka Boží, Naše Matka,
Matka, která stála pod křížem, stála a nezhroutila se,
nezoufala si, nevyčítala, neutekla, pevně stála...
zasahovala i do současnosti, ukázala fatimským
dětem hrůzy dvacátého století, peklo bez Boha:
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druhou světovou válku, bolševickou revoluci,
milióny mrtvých a zotročených. Naše Matka, Panna
Maria, stojí u nás a prosí za nás – jsme její děti.“
Ať jsou to adorace, svátost smíření,
eucharistický průvod, světelný průvod se soškou
Panny Marie Fatimské, růženec, zpěvy, místa
zjevení, hroby svatých Hyacinty a Františka – všude
tam se nám otvírá pozapomenutý svět ryzí zbožnosti,
která se dotýká věčnosti a otvírá nebe.
Výzva Panny Marie Fatimské na měsíc říjen
vyřčená před sto lety je stále aktuální: „Nadále se
denně modlete růženec.“ Se smutným výrazem řekla:
„Ať už neurážejí Boha, byl už tolik urážen.“ Sestra
Lucie to píše svému biskupovi – jaká obžaloba plná
lásky a jaká jemná prosba! Kéž by se ozývala celým
světem a všechny děti Nebeské Matky by mohly
slyšet zvuk jejího hlasu!
vyprošuje a žehná P. Petr Dolák

26. neděle v mezidobí
památka svatých andělů strážných
památka sv. Františka z Assisi
sv. Bruna, kněze
památka Panny Marie Růžencové
27. neděle v mezidobí
sv. Dionýsia, biskupa a druhů,
mučedníků
sv. Jana XXIII., papeže
sv. Radima, biskupa
sv. Kalista I., papeže, mučedníka
28. neděle v mezidobí
sv. Hedviky, řeholnice
památka sv. Ignáce Antiochijského,
a mučedníka
svátek sv. Lukáše, evangelisty
sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese,
kněze a druhů mučedníků
bl. Karla Rakouského
29. neděle v mezidobí
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
slavnost výročí posvěcení kostela
sv. Wolfganga, biskupa
slavnost Všech svatých
vzpomínka na všechny věrné
zemřelé
sv. Martina de Porres, řeholníka
památka sv. Karla Boromejského,
biskupa
31. neděle v mezidobí
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SYMBOL KOTVY
Kotva v symbolice představuje naději, stálost,
stabilitu, klid. Z hlediska nás křesťanů je to záchrana, spása,
pevnost, bezpečnost, pravá víra a naděje. Víte o tom,
že naším křesťanským symbolem prvního století nebyl kříž,
ale kotva? Kotva jím byla především během období římského
pronásledování a dodnes tento symbol můžeme spatřit
na zdech v římských katakombách. V raných dobách
křesťanství byla kotva doplněná příčkou, která byla
využívána jako skrytý symbol kříže (kotvový kříž). Tento
kříž ve tvaru kotvy je pozitivní symbol smrti Ježíše Krista
na kříži, ze kterého pro nás roste naděje. Kotvu mají jako
atribut například biskup sv. Kliment nebo sv. Mikuláš
z Myry.
Naděje je něco, co nás v těžkých chvílích podrží „nad vodou“ a dává nám sílu jít dál. Některým se proto
symbol kotvy pro naději nezdá být úplně vhodný. Kotva je totiž něco statického, co loď drží na místě. Namísto
toho by pro naději zvolili symbol plachty, která žene loď kupředu k novým zítřkům. Naděje je něco nesmírně
důležitého. Bez naděje bychom ve skutečnosti nemohli jít dále, bez naděje by nebyla ani víra, ani láska. Naděje je
něco, co nás doprovází celý život a je zdrojem naší síly. Proto její postavení mezi vírou a láskou není náhodné.
Naději můžeme darovat. Člověk, který má nějaké trápení a starosti, nepotřebuje slyšet to, že každý má nějaké,
a že my sami jich máme také mnoho. Je to člověk, který v dané chvíli potřebuje onu naději, onu sílu do dalšího
putování po tomto světě, kterou mu můžeme předat. Když budeme každý okamžik našeho života prožívat v naději,
bude náš život plný a spokojený. Přijďme do svých rodin, mezi své blízké, a dávejme naději. A nalezněme pro ni
místo také ve svém srdci.
Jistota Božího zaslíbení – „pevné zakotvení v naději“ – zmiňovaná v listě Židům (6,18–19) v narážce
na věčný život („jako první z nás vstoupil do nebeské svatyně Ježíš“) je důvodem, proč se symbolické zobrazení
kotvy objevuje na mnoha křesťanských náhrobcích, a to nejvíce kolem roku 300, kdy opět zesílilo pronásledování.
Tvarově je často stylizována do kříže, symbolu Kristova utrpení, ačkoliv se jinak v těchto dobách samotný symbol
kříže nevyskytuje, protože je stále chápán jako potupný popravčí nástroj. Ryby představují věřící, ale také
samotnou eucharistii, tj. zaručený prostředek vedoucí ke spáse (věčnému životu).
Zrovna tuto středu (20. září) promluvil papež František na generální audienci o naději. Vycházel z Písma
(Žid 6, 10-12). Tuto katechezi plnou povzbuzujících slov stojí za to celou přečíst! A rozjímat!
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Tématem dnešní katecheze je výchova
k naději. Proto budu oslovovat zpříma – tebe s představou, že mluvím jako vychovatel, jako
otec k mladému člověku nebo ke komukoli,
kdo je otevřen poučení. Přemýšlej tam, kam tě
Bůh zasadil, doufej! Vždycky doufej!
Nepodléhej
noci:
pamatuj,
že primární nepřítel, jehož je třeba podrobit,
není mimo tebe, je uvnitř. Nedávej tedy
prostor trpkým a temným myšlenkám. Tento
svět je prvním zázrakem, který Bůh učinil a vložil do našich rukou milost nových divů. Víra a naděje jdou pospolu.
Věř v existenci pravd vyšších a krásnějších. Důvěřuj v Boha Stvořitele, v Ducha svatého, který všechno přivádí
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k dobru, do náruče Krista, který očekává každého člověka na konci jeho života; věř, On tě očekává. Svět kráčí díky
mnoha lidem, kteří razili cesty, stavěli mosty, snili a věřili, třebaže kolem sebe slyšeli posměšná slova.
Nemyslete si, že boj sváděný tady na zemi, je zcela zbytečný. Na konci života nás neočekává ztroskotání:
tepe v nás semínko absolutna. Bůh neklame, zasadil do našich srdcí naději, kterou nechce deptat frustracemi.
Všechno se rodí, aby vykvetlo ve věčném jaru. Také Bůh nás stvořil, abychom vykvetli. Připomínám si tady onen
dialog, ve kterém dub pravil mandloni: Pověz mi o Bohu. A mandloň vykvetla.
Kdekoli jsi, tvoř! Jsi-li na dně, povstaň! Nezůstávej padlým, vstaň, nech si pomoci, abys stanul na nohou.
Sedíš-li, dej se na cestu! Ochromuje-li tě nuda, vyžeň ji dobrými skutky! Cítíš-li se prázdným či demoralizovaným,
pros Ducha svatého, aby tvou nicotu znovu naplnil.
Vytvářej pokoj mezi lidmi a nenaslouchej hlasu, který
rozsévá nenávist a rozdělení. Nenaslouchej takovým hlasům.
Lidské bytosti, jakkoli se od sebe liší, byly stvořeny, aby žily
spolu. Uprostřed neshod měj strpení; jednoho dne zjistíš,
že každý je nositelem zlomku pravdy.
Měj rád lidi. Měj je rád jednoho po druhém. Respektuj
cestu všech, přímou či krkolomnou, vždyť každý má k vyprávění
svůj příběh. I každý z nás má svůj vlastní příběh. Každé dítě,
které se rodí, je příslibem života, který opět ukazuje, že je silnější
než smrt. Každá láska, která vzniká, je proměňující mocí, která
prahne po štěstí. Ježíš nám dal světlo, které září v temnotách: braň jej a chraň. Toto jediné světlo je největším
bohatstvím, které bylo svěřeno tvému životu.
A především sni! Neměj strach snít. Sni! Sni o světě, který ještě není vidět, ale jistě nadejde. Naděje nás
vede, abychom věřili v existenci stvoření, které sahá až ke svému definitivnímu naplnění, až bude Bůh všechno
ve všem. Lidé mající představivost darovali lidstvu vědecké a technologické objevy. Překročili oceány, vstoupili
do zemí, kam dosud nikdo nevkročil. Lidé pěstující naděje jsou také těmi, kdo přemohli otroctví a přičinili se o lepší
životní podmínky na této zemi. Pomyslete na tyto lidi.
Buď odpovědný za tento svět a život každého člověka. Pomysli, že každá nespravedlnost páchaná
na chudákovi je otevřená rána a umenšuje tvoji vlastní důstojnost. Život nekončí s tebou a na tento svět přijdou
další pokolení, která vystřídají to naše a ještě mnohá jiná. Každý den pros Boha o dar odvahy. Pamatuj, že Ježíš
přemohl strach kvůli nám. On přemohl strach! Náš nejproradnější nepřítel nezmůže nic proti víře. A když na tebe
uprostřed životních těžkostí dolehne strach, vzpomeň si, že nežiješ jenom pro sebe. Ve křtu byl tvůj život již
pohroužen do tajemství Trojice a ty patříš Ježíši. A kdyby tě jednoho dne zachvátil děs anebo sis myslel, že zlo je
příliš velké, aby bylo možné mu čelit, pomysli jednoduše na to, že Ježíš žije v tobě. A On si chce skrze tebe svojí
mírností podrobit všechny nepřátele člověka: hřích, nenávist, zločin, násilí, všechny naše nepřátele.
Stále měj odvahu pravdy, ale pamatuj, že nejsi nadřazen nikomu. Pamatuj na to: nejsi nadřazen nikomu.
I kdybys zůstal jediným, kdo věří v pravdu, nevyhýbej se přítomnosti lidí. I kdybys žil v mlčení poustevny,
nos v srdci utrpení každého tvora. Buď křesťanem a v modlitbě všechno odevzdávej
Bohu. A pěstuj ideály. Žij pro něco, co převyšuje člověka. A kdyby tě jednoho dne tyto
ideály měly žádat, abys draze zaplatil, nikdy je nepřestaň nést ve svém srdci. Věrnost
dosáhne všeho.
Když pochybíš, povstaň. Nic není lidštějšího než pochybit. A tato pochybení se
ti nemají stát vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. Syn Boží přišel nikoli
kvůli zdravým, nýbrž kvůli nemocným, a tudíž přišel i kvůli tobě. A kdybys v budoucnu
pochybil znovu, neboj se a povstaň! Víš proč? Protože Bůh je tvůj přítel.
Zachvátí-li tě hořkost, pevně věř ve všechny lidi, kteří ještě pracují pro dobro:
v jejich pokoře je zárodek nového světa. Stýkej se s lidmi, kteří opatrují srdce jako
srdce dítěte. Uč se z údivu, pěstuj úžas. Žij, miluj, sni, věř. A s milostí Boží nikdy
nezoufej.
sestavil P. Vilém Pavlíček
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

POSEDLÝ ČLOVĚK Z KRAJINY GERASENSKÉ
V městě Šumbarku,
v pátém roce panování Václava Všeznalého

Vždy jsem si Tě představoval jako zpodobení vší lidské bídy. Je to přece hrozná věc: žít osamocen mezi
hroby, nahý a spoután řetězy. Ani Ty sám jsi ve svém neštěstí nemohl vydržet, a tak jsi křičel a zraňoval ses
kameny. Nikdo se Ti neodvážil přijít na pomoc nebo Ti posloužit. Až jednou se do Tvé krajiny přeplavil Ježíš,
vyhlášený divotvůrce, který si dokázal poradit s každým nečistým duchem. Ihned jsi mu přiběhl v ústrety; ne však
s prosbou o uzdravení, nýbrž o to, aby okamžitě odplul zpět a nechal Tě na pokoji. Jako kdybys ve svém ubohém
životě vůbec kdy nějaký pokoj poznal! Ježíš se naštěstí nenechal odradit a přes veškerý Tvůj odpor Ti pomohl.
Nikdy jsem Tvému jednání nerozuměl. Nedokázal jsem pochopit, proč jsi tak lpěl na svém ponížení a
utrpení. Což se Ti tolik líbilo v hrobech a řetězech? Nebylo přece nic snazšího, než se nechat uzdravit. Nemusel jsi
vykonat ani to, co jiní nemocní a posedlí. Všichni sami přicházeli za Ježíšem a on se jich ptal, co pro ně má učinit.
Ve Tvém případě tomu bylo naopak; Ježíš kvůli Tobě přeplul Genezaretské jezero, vstoupil do krajiny pohrdaných
pohanů a vyhledal Tě. Na nic se Tě neptal, nic po Tobě nepožadoval – žádné vyznání víry nebo jiné podmínky.
Chtěl Tě jenom uzdravit. A Ty ses tomuto milosrdnému aktu vší silou vzpíral!
Trvalo mi drahně let, než jsem si uvědomil, že Tvůj postoj není zdaleka tak výjimečný a nepochopitelný.
Vždyť my sami v naprosté většině reagujeme na Ježíšovu nabídku zcela stejným zděšením a odmítáním. Také
za námi přichází Vykupitel, aby nás osvobodil z otroctví, a my se před ním schováváme mezi hroby a ještě se
k nim sami poutáme řetězy. Stejně jako Ty ho úpěnlivě zapřísaháme, ať nás nechá na pokoji a ať si jde uzdravovat
jinam – a jiné. „Co je ti po nás?“ křičíme. „Netrap nás!“ Zavíráme oči před tou nabídkou i před skutečností,
že žijeme v hnilobě a v okovech. Namlouváme si, že to, co nás obklopuje – naše statky, rituály a zásluhy –,
nezapáchá a nesvazuje. Ježíš, který sám odvalil kámen ze svého hrobu, nám nabízí nový život a opravdovou
svobodu, my však chceme setrvat mezi mrtvými a zotročenými. Děláme opravdu totéž co Ty. Ale proč?!
Napadá mě jediná odpověď. Už jsme si ve svých hrobech a poutech natolik zvykli, že se je bojíme opustit.
Jediné, co po nás Ježíš žádá, je, abychom vstali a šli za ním. Ale právě to nechceme udělat. Nechceme se spolu
s ním vydat do toho nejistého světa, kde je příliš mnoho jasu a volnosti. Je nám dobře v našich hrobkách. Jakžtakž
jsme si je vyzdobili a navoněli, řetězy jsme omotali pentlemi… a hlavně to tu známe. Raději bychom se stali
prasaty než Božími dětmi s nejistou perspektivou. Kdoví, jak to vlastně je. Na toho Ježíše sice věříme, ale to ještě
neznamená, že věříme jemu. Jen ať si zase hezky odpluje za moře. Pak si rádi znovu poslechneme nějaké pěkné
zkazky o jeho zázracích.
Naše jediná šance je stejná jako ta Tvoje. Že Ježíš nečeká na naše svolení a uzdraví nás. Teprve pak
prohlédneme a stejně jako Ty chceme nasednout na jeho loď, která nás odveze daleko od našich hrobů, od všeho,
co je dávno mrtvé. Ještě předtím ovšem musíme jít ke svým blízkým a zvěstovat jim, jak velké věci nám Pán učinil.
Jemu to – přes všechny velkolepé zázraky – nikdo nevěří. Snad se nám povede lépe.
Pavel Obluk

Dobrovolnické centrum Maltézské pomoci v Šumperku
Maltézská pomoc je charitativní a humanitární organizace a zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici
pomoci potřebným lidem.
Hledáme zodpovědné dobrovolníky, kteří by měli chuť věnovat svůj čas a energii ve prospěch druhých lidí.
Koho navštěvují naši dobrovolníci
 Děti v Dětském centru Ostrůvek
 Seniory, kteří žijí doma nebo v zařízení
 Osoby s postižením, které žijí doma nebo v zařízení
Kde nás najdete: Kostelní náměstí 4, 787 01 Šumperk
Kontakt:
michaela.krejci@maltezskapomoc.cz, tel: 731626112
www.maltezskapomoc.cz
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JANA KUPKOVÁ A MILAN VEČEŘA
Léto a doba dovolených jsou sice už za námi, ale čas nevšedních zážitků,
vzájemných setkání či prázdninových výletů máme ještě v čerstvé paměti. Pojďme
se vydat společně s Janou a Milanem na pouť, kterou právě oni o prázdninách
podnikli. Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má
náboženský význam (tolik odkaz na wikipedii). Jaké poutní místo navštívili?
A jaký význam to pro ně mělo? To vše se dočteme v následujícím rozhovoru.

Krátce se představte
Jana: Jmenuji se Jana Kupková a žiji v Šumperku. S manželem máme tři děti –
Hanču, Kubu a Barču. Kuba je ženatý a se ženou Jančou bydlí v Šumperku. Mají
dceru Grétku, která je naše první vnoučátko.
Milan: Mé jméno je Milan Večeřa. Bydlíme s manželkou v Hraběšicích,
kde jsem se i narodil. Přesto, že jsme necelých 20 let bydleli s rodinou
v Šumperku, jsem rád, že jsme se do místa mého rodiště opět vrátili. Přestěhovat
se právě sem byl nápad mé manželky a jak se ukázalo, byl to dobrý nápad. Je zde
krásně, chtěl bych zde žít až do smrti . S manželkou máme dvě dospělé děti
a čtyři vnoučata. Za čtyři měsíce odcházím na zasloužený odpočinek a mám
spoustu plánů, jak ho využiju.
Proč právě pouť do Santiaga a jaké camino?
Jana: Už dříve jsem četla knížku od P. Lízny „Musím jít dál“, která popisuje
(kromě jiného) jeho osobní pouť do Santiaga de Compostela, kterou absolvoval
v roce 2004. Kniha mě velice oslovila. Před čtyřmi lety se do Santiaga vydaly
i mé dvě dcery a vrátily se domů plné zážitků. Když jsem minulé Vánoce před
holkami zmínila, že bych o letní dovolené chtěla podniknout cestu delší, než je
obvyklý jeden týden, Hanička se mě hned zeptala, zda bych nechtěla jít do Santiaga de Compostela. Nápad se mi
zalíbil, a tak jsem jí řekla, ať to vymyslí. Výběr trasy i vše další jsem nechala na ní. A ona navrhla, že bychom
mohly do Santiaga jít cestou zvanou Camino Primitivo. Camino Primitivo je původní cesta, po které putovali
poutníci už v 9. století. Jejím výchozím bodem je město Ovideo vzdálené od Santiaga 334 km. Leží ve španělské
Asturii, nedaleko od moře. Výhodou pro mě bylo, že jsem nic nemusela plánovat, vše zajistila Hanička. Jenom
jsem šla, to byl můj jediný úkol.
Milan: Mým prvotním motivem k pouti do Compostely byla rovněž zmiňovaná kniha od P. Lízny. V putování však
nejsem úplný začátečník, na pěší poutě se vypravuji už od roku 2012. Třikrát jsem šel z Vranova nad Dyjí
na Velehrad a jednou z Krakowa do Czenstochové v Polsku. Ani do Santiaga jsem letos neputoval poprvé.
V předchozích dvou letech se mnou putoval P. Milan Palkovič. Poprvé jsme vyšli ze 300 km vzdálené Astorgy a
podruhé z 500 km vzdáleného Burgosu. S letošní poutí jsem ušel celkem 2 300 km. Ale co to je proti P. Líznovi!
Měl jsem však velkou touhu jít celou tzv. francouzskou cestu do Santiaga, která je dlouhá necelých 800 km,
a pokračovat až na „konec světa“ do Fisterry na pobřeží Atlantického oceánu. Celkem jsem tedy měl v plánu ujít
915 km. Při průměrném zvládnutí 25 km denně je zapotřebí na celou trasu 37 dnů. Otec Milan se uvolnit na tak
dlouhou dobu nemohl. Hledal jsem proto vhodného společníka, sám bych si na cestu netroufl (hlavně kvůli
jazykové bariéře). Navíc mám rád společnost. Podal jsem si proto inzerát přes webové stránky Ultreia. Tyto stránky
jsou určeny všem, kteří se zajímají o fenomén poutnictví a hlavně pak o Svatojakubskou pouť do Santiaga de
Compostela. Kromě kompletních informací o všech poutnických cestách je zde i inzerce. Napsal jsem, že sháním
někoho, kdo se ke mně přidá na pouť do Compostely francouzskou cestou. Můj inzerát oslovil jednu slečnu
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(35 let), které nevadil ani můj věk (62 let), ani to, že jsem
chtěl navíc putovat až do Finistery. Byla velmi akční
a už v půlce března jsme díky ní měli všechny jízdenky a
letenky na cestu tam a zpět. Dlouho to vypadalo, že půjdeme
sami. Na její inzerát však v květnu zareagovala ještě jedna
paní a v červnu další slečna ze Slovenska. Přímo na cestě se
k nám ještě přidala jedna Maďarka. A tak mě na cestě
do Santiaga de Compostela doprovázelo pět žen – kromě
čtyř zmíněných ještě jedna doma, která mě podporovala
na dálku a modlila se za mě.
Jaká byla proti a jaká pro?
Jana: Určité překážky se vyskytly ještě před cestou. Měla
jsem totiž problém s kotníkem. A tak i přesto, že jsem měla
v plánu trénovat chůzi na větší vzdálenosti, nemohla jsem.
Musela jsem léčit kotník. Tato překážka mě ale od pouti
neodradila. Bylo rovněž důležité sladit termíny. Nakonec se
k nám totiž připojila i Barča. A jaká byla pro? Navnadily mě, jak jsem říkala, holky. Naplánovaly jsme si pěší
pouť, ale pokud by to z nějakého důvodu nevyšlo, chtěly jsme to vzít jako dovolenou, na které nemusíme nutně ujít
vše. Zvolily bychom volnější tempo, prošly si historii navštívených míst, odpočaly si.
Milan: Pro a proti? Já jsem byl jednoznačné pro, že chci tuto pouť vykonat. Camino Frances, jak je francouzská
cesta nazývána, je nejznámější a nejfrekventovanější svatojakubská cesta. Začíná ve Francii na úpatí Pyrenejí
v městě St. Jean Pied de Port a končí právě v Santiagu de Compostella. Já jsem chtěl dojít na již zmiňovaný
západní mys Fisterra (finis terrae, tedy „konec světa“), na němž končí cesty poutníků putujících po Svatojakubské
cestě. Mým úplným cílem byl však malebný rybářský přístav Muxía, vzdálený 30 km podél pobřeží od Fisterry.
Stojí zde jednoduchý kostel Santuario da Virxe de Barca, který je obklopen žulovými kameny všech tvarů a
velikostí. Jejich uctívání přejali i křesťané a tvrdí, že jsou to pozůstatky bárky, na níž přijela Panna Maria pomoci
svatému Jakubovi, když mu docházely síly. Legenda praví, že kdo projde pod největším kamenem ve tvaru ledviny
devětkrát, zbaví se ledvinových potíží a revma. Od loňského podzimu jsem měl problémy s kolenem, proto jsem
také devětkrát prošel pod tímto kamenem.
Jak jste měli těžké zavazadlo a kolik km jste průměrně ušli denně?
Jana: Dcera Hanička mi kladla na srdce, že mám mít
zavazadlo těžké max. 8 kg. (Říká se, že by člověk neměl
nést více než desetinu své váhy.) Když jsme večer
před odjezdem jednotlivé věci z batohu převažovaly,
musely jsme ještě na poslední chvíli některé vyčlenit. I tak
– při vážení na letišti - zavazadlo vážilo 10,7kg. Celkově
jsme putovaly 14 dní. V Santiagu jsme se rozhodly zůstat
tři dny, abychom měly víc času na prohlídku. Průměrně
jsme ušly denně 25 km, jen poslední úsek cesty měl 5 km.
A je jasné, že se batoh pronesl. I přesto, že jsme v něm
měly jídlo pouze na cestu tam a první den, ne na celou
pouť. Stravovaly jsme se po cestě. Holky se o mě vzorně
staraly, prý musím hodně jíst, abych měla svaly. Občas
jsme si koupily teplé jídlo, někdy si něco uvařily, často
kupovaly pečené tuňákové slané koláče či tuňákové
sendviče. Tuňáka jsme měly na sto způsobů.
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Milan: Moje zavazadlo vážilo kolem 12 kg a průměrně jsme ušli 27 km za den. I my jsme měli jídlo jen na cestu
do výchozího místa pouti, další jsme dokupovali po cestě v marketech. Někdy jsme si také zašli na jídlo – na večeři
či na oběd. Poutnické „menu“ se dalo pořídit i za 10 euro, v rámci menu byl předkrm, hlavní jídlo, zákusek, voda,
víno.
Popište nám průběh cesty
Jana: Jak bylo řečeno, naše cesta začala v Oviedu,
kam jsme doletěly letadlem (nejprve do Barcelony,
odtud opět letadlem právě do Ovieda). Zde jsme si
koupili v místní katedrále kredenciál – což je
poutnický pas. Po zdolání určitého úseku cesty
do něj poutník dostane razítko, nejčastěji v místě
ubytování, denně by měl získat aspoň jedno. První
část Camino Primitivo je jednou z nejnáročnějších
cest. Trasa prochází přes Kantábrijské pohoří a vede
malebnými horskými vesnicemi v Asturii a Galícii.
Naše cesta začala výstupem do hor ležících
v nadmořské výšce přes 1100 m. Hory i výhledy byly velice krásné, ale bylo hodně chladno a doprovázela nás
mlha. Skoro každý den pršelo, čtyři dny téměř vkuse. Myslela jsem, že pláštěnku balím jen tak pro jistotu, to jsem
ale netušila, jak často ji budu používat, opravdu do roztrhání. Teprve poslední čtyři dny bylo tepleji. Obklopovala
nás krásná příroda, lesy připomínající prales, cesta byla pěkná, většinou se chodilo úzkými chodníčky, chvílemi se
šlo i po asfaltce. Camino Primitivo není ve srovnání s jinými caminy tak navštěvované. Půl dne jsme třeba vůbec
nikoho nepotkaly. Jak je zvykem, cesta je značená mušlemi či šipkami, obojí je dobře viditelné. Hanička měla
mnohé promyšlené předem, věděla, kde jsou ubytovny (albergy), a vše si ještě společně s Barčou upřesňovaly
během cesty. Jednou jsme během dne ušly 32 km, abychom další den měly více času na prohlídku Luga, což je
krásné historické město. To už pro nás ale bylo hodně. Řekly jsme si, že příště tolik kilometrů nepůjdeme, ale
stejně jsme ještě jednou ušly 28 km. Často nás doprovázely krávy nebo koně, tak jsem si říkala, že tudy bych
nechtěla jít sama a taky, že je dobře, že je mlha, aspoň toho nebezpečného míň uvidíme.
Milan: Francouzská cesta se jmenuje z toho důvodu, že ve Francii začíná, nicméně většina cesty vede severem
Španělska. Má 35 etap. První etapa vedla přes Pyreneje s převýšením 1300 m. Zpočátku jsme měli déšť a mlhu,
ale pak se vyčasilo a většinou bylo hezké počasí, ani velká vedra nás netrápila. Krásná byla první provincie od
hranic s Francií - Navara, hlavně zdejší krajina. Vždy jsme spali v albergu, pod širákem nikdy. Během cesty se nám
3x stalo, že nás neubytovali kvůli obsazené ubytovně: díky tomu jsme ušli za jeden den i 37 km.
Vysvětlete těm, kteří nejsou znalí poutnických termínů, co jsou to ty výše zmíněné albergy.
Jana: Albergy jsou ubytovny pro poutníky. Podle
toho, kdo je nabízí, je můžeme rozdělit na obecní,
církevní nebo soukromé. Často jsme využívaly
albergy obecní. Ty měly většinou velké pokoje, třeba i
pro dvacet nocležníků. Párkrát jsme využily i albergy
soukromé, ty měly pokoje pro míň lidí. Jednou jsme
měly i pokoj samy pro sebe. Obecní albergy stály
cca 5, 6 euro, soukromé byly dražší – tak 10 – 13
euro. Ubytovaný musí dodržovat určitá pravidla,
např., že nejpozději v deset večer musí být na
ubytovně a nejpozději do osmi do rána musí alberg
opustit. Sociální zázemí albergů jsou různá, někde je
to horší, jinde skoro jako v hotelu. V některých
ubytovnách dokonce najdete pračky či sušičky prádla.
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Milan: Nejméně dostupné jsou církevní albergy, a to proto, že jsou za dobrovolný příspěvek. Využívali je hlavně
Asiati, kteří chtěli ušetřit.
Měli jste tzv. ponorku?
Milan: I přesto, že jsme byli každý „z jiného
těsta“ (dvě učitelky, dvě inženýrky a já) a dopředu
jsme se neznali, vycházeli jsme spolu během cesty
skvěle. Ani jednou jsme se nepohádali, na všem
jsme se dohodli. Když jsme došli na konec cesty,
najednou nebylo před námi nic. Byl nám smutno,
že už všechno končí.
Jana: Ne, neměly.
Co bylo Vaším nejzajímavějším zážitkem?
Jana: Nevšedním zážitkem byla naše cesta
horami a určitě i zdolání nejvyššího kopce, kam
jsme stoupaly za husté mlhy a kolem poledne se nám nahoře konečně otevřel pohled na horský hřeben. Jinde nás
překvapila rozsáhlá spáleniště lesů, kterými jsme procházely. V tu chvíli jsme děkovaly za déšť, protože jsme se
cítily bezpečně. Zajímavá byla i návštěva města Luga, které je proslulé tím, že v době římské bylo známou
provincií. Právě ten den, když jsme do něj dorazily, ve městě probíhala velká slavnost, připomínající si toto období.
Lidé byli převlečeni do římských rób a i přes nepřízeň počasí měli tenké dobové šaty. Do průvodu, který se konal
ve čtyři hodiny odpoledne, se zapojili jak muži a ženy, tak děti. Od osmi večer bylo představení, všude bylo plno
stánků a jídla. Městem chodili bubeníci, které jsem slyšela bubnovat po celou noc. Ubytování jsme měly v centru
města. Večerní slavnost jsme si však mohly užít jen do deseti hodin večer, kdy jsme se musely vrátit do albergu.
Milan: Na cestě jsem vnímal mnoho zvláštních chvil, k nim
patřila taková česká pohlazení. Např. v Navaře jsme šli
navštívit místní kostelík a paní, co nás provázela kostelem,
když se dověděla, odkud jsme, dala nám v češtině povídání o
historii kostela a krátký text o tom, co je camino a co nám
přináší. Toto povídání měla v dalších 18 jazycích. Takový
kousek papíru v rodném jazyce, a jak člověka může povzbudit!
Tisíce kilometrů od domova narazíte na českou stopu! Stejně
jako v Burgosu, kde měli v baru napsáno slovo snídaně
v 15 jazycích, mezi jinými i česky. V Leonu jsme narazili
na řádovou sestru, která byla Češka. Po mši svaté, které jsme
se zúčastnili, jsme se dověděli, že zde působí česká řeholnice.
Chtěli jsme se s ní setkat, proto jsme oslovili jednu z nejblíže
stojících řeholních sester, kde ji můžeme najít. A ona řekla:
„To jsem já!“. Při rozhovoru s ní jsme se dozvěděli, že v Brně
studovala s Martou Schlemmerovou, která pochází
ze šumperské farnosti. Společně jsme se vyfotili a radovali se
ze setkání, které jistě nebylo náhodné.
Jaké bylo největší úskalí na cestě?
Jana: Na pouti jsem zjistila, že mám batoh, který mi nesedí, tak jak by měl, a začala mě od něj bolet levá ruka.
Jeden den jsem řekla holkám, že asi nebudu moct jít dál, jak mě ta ruka bolela. Nakonec jsme si batohy s Haničkou
na nějakou dobu vyměnily. Barča navíc batoh odlehčila, vzala si pár mých věcí k sobě. Když si ruka odpočinula,
mohla jsem jít zase se svou krosnou. Jeden den byla krize pro všechny. Hodně pršelo, foukalo, a když chvilku
přestalo pršet a my se radovaly, začalo pršet znovu. K tomu byla zima a my měly úplně promoklé boty. Říkaly
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jsme si, jestli vůbec dojdeme
a neonemocníme. Když jsme došly
do horského městečka Fonsagrada
(Svatý
pramen),
nešly
jsme
do prvního albergu, ale nejdříve
do kostela – podle hesla nejdřív
kostel, potom postel, jak vždycky
připomínala Barča. Hned vedle byl
alberg, který se v danou situaci zdál
jako zázrak. Nejenže v něm byly
poprvé přikrývky i s povlečením,
takže jsme si mohly dát usušit mokré
spacáky, ale navíc tam byly i sušáky
na boty jako v lyžárně. Na rozdíl
od Camino frances na této trase
nebyly tak často otevřené kostelíky a
mše jen výjimečně. V tomto městě
jsme ale za takový úžasný alberg
mohly poděkovat na mši i s požehnáním pro poutníky.
Milan: Cesta probíhala celkem hladce. Největším úskalím však pro mě byla neznalost angličtiny. Po cestě člověk
narazí na spoustu zajímavých lidí, s kterými se však nemůžete bavit. V jedné ubytovně jsem šel na večeři, dvacet
lidí se tam společně bavilo, ale já se nemohl zapojit. Další úskalí jsem viděl v mém již zmíněném kolenu. Měl jsem
obavy, aby vydrželo tu dlouhou zátěž. Koleno se uzdravilo, ale natáhl jsem si sval na druhé noze. 150 km před
Santiagem jsem spíš kulhal, než šel. Noha mi natekla, stáhl jsem si ji obinadlem, ale stejně jsem na ni nemohl
došlápnout. Kdyby se mi to stalo po cestě do Hraběšic, volal bych manželku, ať pro mě přijede. Ani by mě
nenapadlo s takovou nohou chodit. Na caminu ale „musím jít dál“.
A požehnání na cestě?
Jana: Největší radostí i požehnáním pro mě bylo, že jsem mohla pouť prožít se svými dcerami. Také potkávat se
s lidmi, poznávat nové kraje bylo moc obohacující. V Santiagu jsme byly na mši pro poutníky. Na ní jsem si
uvědomila, jak důležitá je důvěra v Boha právě na pouti - člověk si nikdy předem nezajišťuje noclehy, a přesto –
vždy má kde spát a co jíst. Zůstaly jsme zde tři dny. V sobotu po večerní mši svaté nám řekli, že všichni poutníci
mají počkat v kostele. Poslechly jsme je a nelitovaly. Následovala vigílie, při které jsme si prošly celý kostel a pak
se dostaly úplně k oltáři, kam se jinak vůbec nesmí. Kousek od nás byl hrob sv. Jakuba. Mnozí poutníci ani nevědí,
že dole pod oltářem se nachází jeho hrob, spíše se soustředí na velkou sochu nad oltářem, kterou jdou podle tradice
po vykonané pouti obejmout. Ještě jsem měla jedno přání - navštívit v Santiagu nějakou věž a podívat se na město
shora. V informačním centru nám poradili, že máme jít do muzea, tam že se dá koupit prohlídka s výstupem
na střechu katedrály. Zde jsme se dozvěděly něco o historii Santiaga a kochaly se nádherným výhledem.
Milan:
Jedna
z
žen,
se kterými jsem byl na pouti,
nebyla vůbec věřící. A právě
ona řekla, že celá cesta byla
jedna velká Boží milost –
vše, co nás potkalo, co jsme
zažili. Bylo to úžasné, že
jsme vše zvládli v pohodě,
bez problémů.
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Jaké převládají u vás dojmy dnes?
Jana: Vybavují se mi různé momenty. Cesta to byla krásná, ale svým způsobem náročná. Člověk by si měl
dopředu zvážit, zda na to stačí, zda je ochoten slevit ze svého pohodlí. Každý den je někde jinde, s někým jiným.
Na cestě je čas pro rozhovor i čas pro modlitbu, my se modlily často růženec.
Milan: Vloni jsem se na pouti do Compostely potkal s jedním Slovákem, který šel sám. Psal mi koncem června,
ať mu po návratu napíšu své dojmy. Napsal jsem mu, že jsem stále na caminu. A on mi odpověděl: „Na caminu
už budeme do konce našeho života, protože se stalo jeho součástí. Patříme k nejbohatším mužům světa, protože
nikdo nemá tolik peněz, aby si mohl koupit a skutečně prožít naše zážitky, pocity a tajemství, které nám camino
poskytlo.“ Ještě bych citoval brazilského spisovatele Paulo Coelha, který v roce 1987 putoval do Santiaga a poté
napsal svou první knihu Mágův deník: „Předtím jsem viděl věci komplikovaným způsobem, ale na pouti jsem
zjistil, že všechno je daleko jednodušší.“ Lidé na pouti mohou mít různé zážitky a dojmy, jako jsou nepřízeň
počasí, nemoci nebo i nějaký úraz. Nás nic takového nepotkalo, vše se nám vydařilo. Byl to výjimečný a
neopakovatelný zážitek. Bohu za to díky.
A doporučení na závěr?
Milan: Vezměte si batoh na záda a vyrazte na camino. Budete mít možnost poznat sami sebe, zajímavé lidi, a jak
bylo psáno v jednom průvodci - i když na pouť vyrazíte sami, sami nepůjdete.
Jana: Na cestě jsme potkaly mnoho lidí, Španělé jsou otevření, hned se někdo ukázal, když jsme nevěděly kudy
kam. Byly jsme v ochraně Boží, i když to bylo náročné. A doporučení? Co si člověk nabalí, musí také nést. Takže
na každou sbalenou věc takto pohlížet. A také jít s důvěrou, že jsou kolem další lidé, kteří vám pomůžou,
nasměrují. Nikdy nejste sami.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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Moc zdravím v koutku pro čtenáře – posluchače. Jak jsem minule
slíbil, pořídil jsem do naší knihovny další nahrávky.
Jelikož máme měsíc říjen, nabízím nejprve CD s přednáškami
P. Vojtěcha Kodeta s názvem Mariino srdce. Autora snad není třeba
nějak představovat. Je jedním z nejznámějších českých kazatelů a
exercitátorů a jako karmelitán má k Panně Marii zvlášť blízký vztah.
Tyto promluvy však věnoval Matce Boží hlavně kvůli letošnímu fatimskému výročí. Zamýšlí se totiž nad slovy,
která řekla pasáčkům ve Fatimě: „Na konec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená? Není to pro nás
jakási abstraktní věta, těžká k pochopení či přijetí…? Toto CD je nabídka na pět večerů či pět růženců
obohacených o hluboké rozjímání nad naším vztahem k Panně Marii či spíše o vztahu Panny Marie k nám. Je to
nejen nabídka poslouchání zanícení slov, ale hlavně nabídka tří hodin naslouchání srdci, které vnímá, rozumí,
ba tluče láskou k Marii. Naslouchání člověku, který také umí předat to, co cítí, umí obohatit druhé. Možná, že si
potřebujeme ujasnit, čím je pro nás katolíky Maria a její Neposkvrněné srdce? Tyto přednášky nám v tom pomohou
víc, než nějaké teologické knihy.
Do knihovny předávám i druhou nahrávku. Jejího autora asi také
není třeba obšírně představovat. Slovenský kněz P. Marián Kuffa je
docela známou osobností a jeho slovo, hluboce zakořeněné v životních
osudech jeho samotného a jeho svěřenců v Žákovcích, nepotřebuje
reklamu. Je to zvláštní člověk se zvláštním povoláním, který ale dělá to,
co by málokdo z nás uměl či dokázal. Dělá to s takovým zápalem a
láskou, že se můžeme od něj učit, aniž bychom jej jednoduše kopírovali.
Ovšem vidět lidskou bídu, poučit se ze života a osudů lidí, nikdy se
nevzdávat, mít vždy odvahu a naději, důvěřovat – to všechno můžeme
od něj čerpat plnými hrstmi. Přitom žádná suchopárná teologie, vše prostě
ze života a nesmírně poutavě. Slovenština nám snad nevadí!
P. Slawomir

Schólička
Zveme holky a kluky od první do šesté třídy,
kteří rádi zpívají, do Schóličky.
Kdy? Každou neděli po deváté do 11.30 hod.
Kam? Na Středisko.
Na co se můžete těšit?
Na nové písničky, hry a vyrábění.
Začínáme v neděli 17. 9. 2017
Těší se Kačka, Madla, Štěpka, Vikča a Zuzka
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RŮŽENEC
V říjnu se tradičně intenzivněji modlíme růženec. Tato tradice má své kořeny ve fatimském zjevení. Jako
obvykle vám přinášíme něco pro povzbuzení a lepší pochopení této modlitby. Tentokrát je to článek Wilfrida
Stinissena, známého karmelitána.
Panuje přesvědčení, že růženec je primitivní modlitba,
ve které mohou najít uspokojení jen duše naivní, bez hlubší víry.
Ve skutečnosti však vidíme, že se jej modlí všichni – děti
i dospělí, světci i učení teologové, začátečníci na cestě modlitby
i velcí mystikové. Růženec je tak tvárná modlitba, že se
bez problémů přizpůsobí nejrůznějším osobám i situacím. Jinými
slovy – existuje mnoho způsobů, jak se modlit růženec. Rád bych
popsal některé z nich, abych naznačil, jak velké možnosti se
skrývají v této prosté modlitbě.
Ústní modlitba
V prvé řadě je to modlitba ústní a jako takovou se ji můžeme modlit. Vyslovujeme slova a snažíme se
uvědomit si jejich smysl. Už sám text je velmi bohatý. Opakovaná modlitba se skládá ze tří částí. Nejprve je to
andělovo pozdravení: „Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou.“ Následují slova, která podle Lukášova evangelia
zvolala k Marii svatá Alžběta, naplněna Duchem svatým: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života
tvého.“ My, kteří již plod jejího života známe, dodáváme: „Ježíš“. Nakonec přidáváme modlitbu, která vyjadřuje
naději církve v prostřednictví Panny Marie jako Matky Boží, a prosíme, aby se za nás přimlouvala nyní i v hodině
naší smrti. Tento podivuhodný text vždy odpovídá naší dispozici. Nepotřebujeme sami hledat slova k vyjádření
vnitřního modlitebního postoje, v němž se ostatně ne vždy nalézáme. Přijímáme slova modlitby od církve, která nás
pomocí evangelia učí, jak se modlit. Namísto vyvolávání subjektivních pocitů vstupujeme do objektivní modlitby,
necháváme se nést velkou modlitbou církve.
Rozjímavá modlitba
Růženec se můžeme modlit také meditativně, jako rozjímání nad velkým tajemstvím, které nám Bůh zjevil
a které je zaznamenáno v evangeliu. Papež Pius XII. nazval růženec syntézou celého evangelia. V patnácti
tajemstvích růžence rozjímáme patnáct různých aspektů Božího mysteria, „bláznovství kříže“ podle slov svatého
Pavla (1 Kor 1,18), které spočívá v tom, že se Bůh stal člověkem a dal za nás svůj život. „…Kristus Ježíš, ačkoli
má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost
služebníka a stal se jako jeden z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti
na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.“ (Flp 2,6-9) Když se modlíme růženec,
sledujeme toto ponížení a povýšení. Činíme to spolu s Marií, v jejím duchu a podle jejího příkladu, proto je někdy
růženec nazýván Kristovým evangeliem podle Marie. Když se noříme do pěti radostných a bolestných tajemství,
následujeme Boha sestupujícího hlouběji a hlouběji, až k nejhlubšímu ponížení, abychom potom ve slavných
tajemstvích měli účast na jeho povýšení, v němž táhne za sebou celý svět, v prvé řadě Marii. Jestliže platí,
že učedník není nad svého učitele (Lk 6,40) a kde je Pán, tam bude i jeho sluha (Jan 12,26), pak tento dvousměrný
pohyb není pouze historickým faktem týkajícím se jedině Božího Syna, ale je také dynamikou našeho života.
Je naším životním programem. Pokud jsme schopni přijmout naši totální bezmocnost, Bůh nás může povýšit
a přeměnit lidskou slabost v Boží sílu. Modlíme-li se tedy růženec, noříme se nejen do tajemství života Kristova,
ale i života našeho. Když se například modlíme první tajemství radostného růžence, představujeme si návštěvu
archanděla Gabriela u Marie v Nazaretě. Máme-li dobrou představivost, může tato scéna vyvstat před naším
zrakem v konkrétních obrysech – vidíme Marii ponořenou v modlitbě, když tu ji náhle neočekávaně navštíví anděl.
Je ráno či večer, nebo snad půlnoc. Nasloucháme dialogu nebe se zemí, který rozhodne o osudu světa. Pokud nám
chybí taková míra představivosti, můžeme zůstat u obecných úvah o Mariině otevřenosti a připravenosti pro Boha.
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Můžeme dovolit, aby se její „ano, staň se“ stalo i naším osobním vnitřním
postojem. Cítíme se jemně nutkáni zanechat své vzpoury proti Bohu a tak jako
Maria se mu zcela dát k dispozici. Možná se pozastavujeme nad tím, jaký smysl
má odříkávání slov, aniž bychom vnímali jejich obsah. Ve skutečnosti to není
tak nesmyslné, jak by se mohlo zdát. Ve slově se skrývá obrovská proměňující
moc. Když jsme obklopeni čistými, pozitivními, láskyplnými slovy, ovlivňují
nás a formují i tehdy, když nepřemýšlíme o jejich smyslu. Navíc slova, která
s láskou vyslovovaly miliony lidí během mnoha staletí, jsou naplněna zcela
zvláštním způsobem. Je pochopitelné, že mnozí mohou být šokováni, když
např. v Lurdech slyší nedbalou a chaotickou modlitbu růžence z úst mnohých
poutníků. Ale bylo by omylem domnívat se, že taková modlitba postrádá smysl
nebo že je to jakási magie. Slovo má moc konat. Slovo vyjadřuje a zpřítomňuje
vůli obrátit se k Bohu, otevřít se mu. Opakování slov zaměstná tělo, aby se mysl
i srdce mohly věnovat jednotlivým tajemstvím. Možná máme sklon příliš se
vázat na to, co říkáme nebo slyšíme při modlitbě. Ale uvědomme si, že po celá staletí křesťané v západní církvi
naslouchali liturgii v latinském jazyce a možná většina z nich mešním textům nerozuměla. V klášterech se modlil
breviář latinsky, přestože ne všichni bratři latinu ovládali. Asi to nebylo ideální, ale také to nebylo absurdní.
Dvě nejdůležitější slova v liturgii hodin jsou amen a aleluja, a tomu rozuměli všichni. Nejpodstatnější není
angažovanost rozumu, ale srdce – a srdce se často cítí volněji a lépe se mu dýchá, když je rozum utlumen.
Modlitba kontemplativní
Růženec se můžeme modlit také kontemplativně. Možná cítíme určitou nechuť k jasným představám
a myšlenkám. Tehdy je třeba pouze v lásce spočívat u Ježíše a Marie, pouze chtít milovat a nechat se milovat, cítit
se bezpečně u Boha a Matky všech lidí. Současná psychologie mnoho mluví o roli matky a zdůrazňuje, jaký
význam má pro člověka, aby v dětství pociťoval v dostatečné míře mateřskou lásku. Církev o tom věděla vždy.
Růženec je ta modlitba, kterou se odevzdáváme Marii jako matce, je to modlitba, ve které se otvíráme její něžné
lásce. Když Ježíš z kříže řekl své matce: „Hle, tvůj syn,“ svěřil jí v Janovi celé lidstvo. V té úžasné chvíli dostal
každý z nás Marii za matku. Růženec nám umožňuje, abychom to, co chápeme svým rozumem, usadili také
ve svém srdci, aby se to stalo radostí a silou našeho života.
Modlitba přímluvná
Čtvrtou možností, jak se modlit růženec, je přímluva za druhé. Stává se, že se někdo z našich blízkých
ocitne v úzkých a poprosí nás o modlitby; nebo myslíme na tragédie, které sužují svět: hlad, války, útlak. Cítíme
potřebu něco v té záležitosti udělat. Můžeme samozřejmě říci: „Prosím tě, Bože můj, pomoz těm lidem, ukaž jim
svou lásku!“ Ale máme pocit, že taková modlitba je příliš krátká, že nás mnoho nestála, že ji velmi rychle pouštíme
z hlavy. Modlitba růžence je příležitostí, jak u takové prosby setrvat, jak ji prodloužit. Když se modlíme desátek
nebo i více desátků na určitý úmysl, dáváme najevo, že přímluvnou modlitbu bereme opravdu vážně a že jsme
ochotni obětovat jí svůj čas a sílu. Slovy zdrávasů a otčenášů neustále odevzdáváme do Božích rukou lidi, za které
se modlíme. Svěřujeme je Božímu milosrdenství. Můžeme udělat pro své bratry a sestry něco lepšího, než je vložit
do náruče Lásky?
Modlitba poníženosti
Existuje ještě jeden způsob, jak se modlit růženec – jako modlitbu pokory a ubohosti. Jak často se cítíme
ztrápení, docela rozloženi, obklopují nás temnoty! Jsme příliš nesoustředěni, než abychom byli schopni vnitřní
modlitby, příliš unaveni na to, abychom se modlili z knihy. Tehdy nastala chvíle sáhnout po šňůrce s korálky,
probírat je mezi prsty a opakovat „zdrávas, Maria“. Naše mysl bude kroužit kolem, hlavou se nám budou honit
nejrůznější obrazy a vzpomínky, ale my budeme dělat, na co stačíme. Dáme Bohu část svého času a dovolíme tělu,
ochotnému sluhovi, aby Bohu a Marii říkalo milá slova; slova, o kterých nejsme schopni přemýšlet, ale víme,
že Bůh jim rozumí. Na takovou modlitbu pochopitelně nemůžeme být pyšní, ale to je právě její přednost. Někteří
lidé mají tak velké nároky na svou modlitbu, že s ní nikdy nezačnou. Bůh ale takové nároky nemá. Není třeba
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vyčkávat s modlitbou do chvíle, až budu ve formě, nemusím být nejprve dokonalý, abych mohl stanout před
Bohem. Mohu k němu přijít takový, jaký jsem, hned teď. Když se cítíme neschopni modlitby, růženec nám dává
šanci, abychom se přesto modlili. V soudný den, až se nás Bůh zeptá: „Proč ses za života trochu více nemodlil(a)?“
nebudeme mít žádnou výmluvu. Mnozí odpoví: „Nebyl jsem dost soustředěn a uvolněn.“ Představuji si, jak Pán
Bůh odpoví: „Ach tak, ale ty neznáš růženec?“
Rodinná modlitba
Kdysi bylo v katolických rodinách zvykem modlit se večer růženec. Sám s velkou vděčností vzpomínám
na tyto chvíle. Bezpochyby vytvářely velmi silná rodinná pouta a vzbuzovaly kněžská a řeholní povolání.
V encyklice Marialis cultus (1974) papež Pavel VI. vyzývá k obnovení tohoto dávného zvyku. Papež si byl vědom,
že dnes je mnohem obtížnější shromáždit večer celou rodinu.
Televizní program se může zdát atraktivnější než modlitba růžence.
Je to jistě obtížné, říká papež, ale křesťanství nás neučí
před překážkami utíkat, ale překonávat je. Proto také rodiny, které
touží naplno žít svým křesťanským povoláním, by měly udělat
všechno pro to, aby se postavily silám, které překážejí společné
rodinné modlitbě. Ale i když není možné modlit se růženec
v rodinném společenství, neznamená to, že se ho nemáme modlit
vůbec. I jako soukromá modlitba má svou cenu.
Wilfrid Stinissen

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 SE KVAPEM BLÍŽÍ
Koledování tří králů přinášející radostnou zprávu
o narození Ježíška, Božího syna, všem, které
koledníci potkají a navštíví v jejich domovech…
Toto je hlavním úmyslem.
Chcete se i Vy připojit k této tradiční sbírce,
přinášet radost lidem kolem sebe, obzvláště těm opuštěným? Chcete touto formou pomoci starým, potřebným
a nemocným? Chcete být nápomocni pro pomoc druhým?
Chcete–li se připojit a nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, zkontaktovat se můžete s Vaším knězem
ve farnosti
nebo
přímo
s Charitou
Šumperk
(tel.:
583 216 747,
703 176 291,
mail:
zuzana.nedvedova@sumperk.charita.cz), nejlépe do 15. listopadu 2016. Každá další skupinka napomůže ostatním
projít menší úsek své cesty nebo začít novou cestu tam, kde se ještě nekoledovalo.
Jak jsem psala loni, Malá Morava, Ostružná a Branná jsou oblasti, kde se nechodí vůbec nebo jen
minimálně. Na Malé Moravě jsme koledovali my, ale nestačíme obejít všechny části.
Lidé z těchto území se po skončení sbírky ptají, zda se vůbec chodilo a je jim líto, že k nim tři králové
nedorazili… Pokud jen trochu váháte, přihlaste se a poznáte, že na mnohá setkání budete vzpomínat a přinesou
radost i Vám.
Pán Vám žehnej za každou pomoc.
Zuzana Nedvědová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Šumperk
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Milí rarášci,
tak co? Sbíráte kaštany, čvachtáte se v kalužích,
chystáte se pouštět draka a prostě si užíváte podzim?
Ke všem těmto radovánkám nám první říjnové pondělí přibude ještě svátek všech andílků strážných a
první říjnovou sobotu svátek Panny Marie Růžencové. Proto vás v prvním úkolu čeká andílkovská
spojovačka a ve druhém hledání rozdílů mezi obrázky s Pannou Marií. Mějte se parádně!
příjemné chvilky s Tamtamem 
Najdeš, ke komu patří který andílek?

Hledej mezi obrázky sedm rozdílů.
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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.

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.

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ





Modlitby matek - mladé maminky – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek
doma. Tel. Pavla Čermáková: 734 265 356.
Modlitby matek na farním středisku – nově každý pátek 16.45 - 17.45 od 6. října
Cvičení s rehabilitačními prvky – čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku.
První setkání 5. října!
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

JAKUB STARŠÍ
(* 0.st., Betsaida – † r. 44, Judsko, Izrael)
Jakub, označovaný Starší, Větší či Zebedeův (pro odlišení od svých
jmenovců Jakuba Alfeova a Jakuba Spravedlivého) byl jeden
z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jméno Jakub je česká
podoba jména Iakobos, pořečtěného tvaru jména starozákonního
patriarchy Jákoba. Jeho španělské jméno je Santiago. Jakub byl
první z dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil
mučednickou smrt. Bývá zobrazován jako poutník s holí,
kloboukem, brašnou a mušlí hřebenatkou. Na některých
zobrazeních jsou také poukazy na jeho mučednictví (atribut meče).
A konečně poslední verzí, používanou především na Pyrenejském
poloostrově, je znázornění sv. Jakuba jako rytíře maurobijce
(Matamoros, bijec Maurů, Santiago Matamoro). Svatý Jakub je
uctíván jako národní patron Španělska, je také patronem poutníků,
bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků, veterinářů aj.;
vzýván je za dobré počasí i na ochranu před revmatismem. Jeho
památku obzvláště uctívá řád svatojakubských rytířů. V církevním
kalendáři je uváděn 25. července.

Jakub pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera. Byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho
manželky Salome, která byla nejstarší dcerou Marie Kleofášovy a neteří Panny Marie. Jeho bratrem byl Jan,
apoštol a evangelista. S Ježíšem byli v tak blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku byli v rodném
kraji zváni Ježíšovými bratry, i když byli spíše vzdálenými Ježíšovými bratranci. Údajně se fyzicky Ježíšovi
podobal, proto prý Jidáš před vojáky označil Ježíše polibkem.
Ježíš povolal Jakuba a jeho mladšího bratra Jana, když na lodi společně se svým otcem spravovali sítě. Byli
totiž rybáři a ve svém řemesle zřejmě i podnikatelé, neboť měli najaté pomocníky (Mk 1,20). Podle evangelia oba
velkodušně opustili otce i loď a šli za Ježíšem. Pro jejich bouřlivý temperament dal Ježíš oběma bratřím
mnohoznačné přízvisko „Boanerghés“, což znamená „synové hromu“. Evangelista Lukáš vypráví, že když Ježíš se
svými učedníky putoval do Jeruzaléma, poslal před sebou posly. Ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby
tam připravili nocleh. Ale Samaritáni Ježíše nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci
Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil? On však se obrátil a přísně je
pokáral.“ (Lk 9,52-55).
Jakub je – vedle sv. Petra, Pavla a Jana – nejslavnějším apoštolem. Spolu s Petrem a Janem patřili
ke Kristovým privilegovaným učedníkům, neboť byli Ježíšem povoláváni k významným intimním událostem.
Ať šlo o vzkříšení dcery Jairovy, o událost Proměnění na hoře Tábor, zahájení tzv. eschatologického proslovu
(Mk 13,3) nebo povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě, kde se pak z úzkosti potil krví.
Jakub se později těšil velké autoritě i uvnitř prvotní církve v Jeruzalémě, podílel se na jejím budování a
spolu s Petrem za ni cítil pastorální odpovědnost. Je mu připisováno autorství Listu sv. Jakuba, jedné z částí
Nového zákona, názory badatelů se však různí, někdy je přisuzováno též Jakubu Spravedlivému. Tento list zaujímá
první místo mezi takzvanými katolickými listy, tj. určenými nejen jedné, ale mnoha církvím. Velký důraz je v něm
kladen na nutnost neomezovat vlastní víru na pouhou verbální či abstraktní deklaraci, ale konkrétně ji vyjadřovat
v dobrých skutcích („Víra bez skutků je mrtvá.“; Jak 2,26).
Životopis sv. Jakuba je směsicí skutečností a legend. Jak ovšem víme, účelem legend bylo dávat dobrý
příklad a návod ke křesťanskému životu, a až teprve na dalším místě informovat o skutečných událostech. Podle
některých legend ihned po Ježíšově Nanebevstoupení vzal Jakub doslova Kristovo přikázání „Jděte do celého světa
a učte národy!“ a usedl na první loď, která plula do tehdy nejvzdálenějších končin, na Pyrenejský poloostrov. Toto
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tvrzení se zakládá ovšem pouze na mezeře v líčení Skutků apoštolských,
kde se po seslání Ducha sv. hovoří již pouze o dvojici Jan a Petr, místo
o trojici Petr, Jakub a Jan, jako předtím v evangeliích. Na pokřesťanštění
Hispánie (Pyrenejského poloostrova) má pravděpodobně spíše podíl
sv. Pavel, který v jednom ze svých listů oznamuje odchod do oné oblasti.
Podle tradice strávil sv. Jakub na severu Hispánie mnoho let, ale bez
valného výsledku. Svou misi musel opustit, aby se dostavil do Jeruzaléma
na apoštolský koncil jednající tehdy o závažné otázce přijetí pohanů
do církve. Jiná tradice uvádí, že Jakubovým hlavním působištěm byl
Jeruzalém a Samařsko. Podle ní se Španělsko stalo až domovem jeho
ostatků. O jeho cestách ve skutečnosti neexistují spolehlivé prameny.
Kolem Velikonoc r. 44 byl Jakub při kázání v Jeruzalémě
přepaden farizeji; hodili mu na krk provaz a předvedli ho před krále
Heroda Agrippu I., vnuka Heroda Velikého. Na příkaz krále měl být sťat
mečem. Cestou na popraviště šel průvod kolem domu, kde seděl muž
nemocný dnou; nebyl schopen chůze a prosil Jakuba o pomoc. K smrti
odsouzený nemocnému řekl: „Ve jménu mého Pána Ježíše Krista, vstaň
zdráv a chval svého Spasitele.“ Muž se zvedl a mohl zase chodit. Tuto
scénu sledoval i jeden z farizeů - Josiáš, který se pod vlivem tohoto
zázraku obrátil, vyznal víru v Ježíše Krista a prosil za odpuštění. Dostal
od Jakuba políbení pokoje, ale ihned byl zatčen a spolu s Jakubem sťat.
Jakubovu popravu uvádějí Skutky apoštolské a zpráva o ní existuje také
u raného církevního dějepisce Eusébia. Jakub byl první z dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil
mučednickou smrt.
Jakub byl zprvu pohřben v Jeruzalémě. Kroniky zaznamenaly, že první křesťané postavili na místě
Jakubova umučení v Jeruzalémě kostel svatého Jakuba. Odtud byly jeho ostatky prý za císaře Justiniána I. kolem
r. 550 přemístěny do kláštera Raithu v Palestině. V 7. století došlo k přenesení Jakubových ostatků do Španělska
třemi mnichy. Ti se k tomu rozhodli v době, kdy strážci palestinského kláštera, ustanovení z potomků otroků,
odpadli k islámu a hrozilo od nich nebezpečí vydání kláštera Saracénům. Na ochranu před Maury byly ostatky
přeneseny do blízkosti osady Iria Flavia v severozápadním Španělsku, v Galicii. Zde na čas upadly v zapomenutí.
Pokračujeme-li v historické interpretaci legend, v r. 813 spatřil jistý
mnich – poustevník Pelagius (Pelagio, Pelayo) nezvyklou záři. Ke hrobu,
dlouho předtím hledanému, byl doveden jasnou hvězdou (v dalších verzích
legendy třemi hvězdami, které nad hrobem mimořádně zářily, nebo dokonce
celým hvězdným polem). O úkazu informoval biskupa Theodomira.
Na světlem označeném místě byl poté objeven mramorový náhrobek
s pravděpodobnými ostatky sv. Jakuba Staršího a jeho dvou učedníků. Král
Alfons II. Zdrženlivý v r. 816 vystavěl nad hrobem chrám ke cti sv. Jakuba,
který byl posvěcen 25. července 816 (odtud je stanoven den svátku). Vzápětí
k chrámu přeložil biskup své sídlo a zároveň začalo kolem vyrůstat město
Santiago de Compostela.
Podle jména světce a současně i podle pohřebiště na podivuhodném místě označeném hvězdami,
Hvězdném poli (Campus Stellae), obdrželo místo svůj název: Santiago (Sant´ Iago – Svatý Jakub) de Compostela,
tedy místo „Svatého Jakuba v Hvězdném poli.“
O Jakubův hrob v Compostele zprvu pečovali benediktini, ale po nájezdu Maurů roku 997 byl původní
chrám zničen. V letech 1075–1150 byla nad hrobem sv. Jakuba vystavěna trojlodní bazilika. Ostatky sv. Jakuba
byly uloženy do stříbrného sarkofágu v chrámové kryptě pod hlavním oltářem, nad nimi je po schodišti přístup
k relikviářovému poprsí svatého Jakuba, které obsahuje světcovu lebku.
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Mezi architektonicky nejvýznamnější části baziliky patří Portál slávy,
tvořící hlavní průčelí katedrály a označovaný za vrchol evropského sochařství
12. století; jedná se o zobrazení stručné historie křesťanské teologie v kameni.
Svatý Jakub je zde zobrazen hned dvakrát – společně s ostatními apoštoly a
pak osamoceně na sloupu uprostřed portálu, znázorňujícím strom Jišajův. V
jeho dolní části je vidět otisk prstů miliónů poutníků, kteří mu tak už osm
století vzdávají dík za jeho pozvání a vyslovují svá tajná přání. Z vnitřní
strany tohoto sloupu, až úplně dole, si nelze nevšimnout klečící postavy se
skloněnou hlavou. Je to prý sám autor portálu - mistr Mateo. Mnozí
návštěvníci poklekají a dotýkají se čelem jeho hlavy, snad aby do té své
dostali něco z moudrosti velkého umělce. Tento dávný zvyk se tu dodržuje
dodnes zejména mezi studenty; hlavně ve zkouškovém období musí mistra
Matea z toho otloukání dost bolet hlava.
Do pražské katedrály svatého Víta se v roce 1212 dostaly zub a další
dvě částky z ostatků svatého Jakuba. Další ostatek byl vložen do základů
kostela svatého Jakuba na Starém Městě pražském. Na našem kontinentu je
sv. Jakubovi zasvěceno přes 2 000 kostelů, z toho více než dvacetina v
Čechách a na Moravě, např. již zmíněná bazilika sv. Jakuba v Praze, kostel
sv. Jakuba v Brně, Boskovicích, Jihlavě, Kutné Hoře, Telči, Drahanovicích či
v Kostelci na Hané.
Papež Alexandr III. udělil Santiagu de Compostela titul Svaté město
(stejně jako Jeruzalém a Řím) a s ním spojená odpustková privilegia. Pokud
svátek sv. Jakuba (25. červenec) připadne na neděli, zahajuje se v Compostele
svatý Jakubův rok, umožňující získat mimořádné odpustky a milost prominutí
všech hříchů.
Symbolem poutníků putujících do Santiaga je svatojakubská mušle. Původ mušle pochází z legendy, podle
které portugalský rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde kotvila loď přivážející ostatky svatého Jakuba do Španělska.
Když jeho kůň viděl podivuhodný světlý třpyt, který dopadal z hvězd na ostatky apoštola, byl tak vyděšený,
že skočil do vody a vzal s sebou do hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plni úžasu
viděli, že jeho tělo bylo zcela pokryto svatojakubskými mušlemi. Možná je ale mušle stylizací husí stopy,
pradávného symbolu svaté moudrosti. Anebo jen připomínkou mušle hřebenatky, kterou si s sebou nosili poutníci a
používali ji k nabírání vody i jídla.
Santiago de Compostela se stalo od 10. století nejvýznamnějším poutním místem středověku, které
přitahovalo až do 15. století více poutníků než Řím nebo Jeruzalém. V 90. letech 20. století zažila poutní tradice
velkou obrodu, která trvá dodnes. Rada Evropy prohlásila Svatojakubskou poutní cestu (Camino de Santiago)
za „evropskou kulturní trasu“ a zařadila ji mezi památky UNESCO.
Anička Rozsívalová
Milí přátelé – manželé,
možná jste si všimli, možná nevšimli, že v našem děkanátu pod záštitou Centra pro rodinu probíhají již
několik let „kurzy“ příprav snoubenců na manželství. Je to aktivita všestranně inspirativní, někdy poměrně
adrenalinová, snad i záslužná, ale také časově náročná. A to hlavně proto, že nás, manželů – lektorů,
je v šumperském děkanátu pomálu. A proto bychom chtěli poprosit o pomoc a vyzvat vás všechny, kteří nevíte,
co s volnými večery, a rádi byste obohatili mladší sňatku chtivé dvojice o bohaté zkušenosti z manželského života.
Neváhejte ani vteřinu a kontaktujte kněze, Centrum pro rodinu (tzn. Lenku Špatnou) či nás osobně. Velmi rádi
případným zájemcům předáme naše dosavadní zkušenosti, postřehy, materiály a veškeré „know-how“.
Těšíme se na všechny nové nadšence a budoucí spolupracovníky.
Hanka a Kamil Heiserovi
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Co již proběhlo:

Celostátní setkání mládeže v Olomouci
Jak asi všichni víte, tyto prázdniny se po pěti letech uskutečnilo Celostátní setkání mládeže. V minulém
čísle časopisu jste měli možnost přečíst si něco o tomto setkání z pohledu účastníků či přípravného týmu. Zde si
můžete přečíst číselné údaje o setkání, hlášky, ankety, apod. Vy, kteří jste na setkání byli a rádi byste si setkání
připomněli, i vy kteří jste tam nebyli, máte možnost zhlédnout na Youtube nebo v archivu Tv Noe všechny
katecheze, písně, mše sv., svědectví, scénky a vše, co
bylo součástí hlavního programu. Tak toho využijte, ať si
můžete znovu připomenout to, co vás zaujalo a
především opět zakusit atmosféru celého setkání .
CSM v číslech:
 8 500 účastníků (včetně rodin), z toho 753 členů
přípravného týmu a 133 kněží
 93 923 vydaných porcí jídla
 35 060 snězených rohlíků
 3 000 litrů kofoly
 427 lidí ztratilo stravenky
 35 426 podaných hostií a 10,5 litrů mešního vína
Hlášky:
 „Potřebuju, abyste svým lidem v týmech rozepsali služby, aby věděli, kdy pracují a kdy mají volno,
respektive, kdy pracují a kdy pracují pro nás.” (o. Petr, pořadatelé)
 „Která třída jste? Abych ji mohl zamknout?” - „My jsme třída obratlovců.” (Filip, press)
 „Všímejte si podezřelých lidí, kteří se tu pohybují a nemají visačky. Já jsem sice takhle málem vyhodil
nějakého pracovníka školy, ale tak má se holit.” (Fanda, stravování)
 „Stánek Orla je vedle stánku Slavíka“ (liturgického stánku, který má na starost o. Jan Slavík)
 Maruška: „Kolik lidí tady zůstane, abychom věděli, kolik nachystat večeří na neděli a snídaní na pondělí?”
Jenda: „No, tak objednejte 200 a pak to nějak rozmnožíme.”
 Setkání ADCM Praha: „Jsme nejlepší, jen to ostatním nemůžeme říkat. Jsme na Moravě.”
 Martin v pressu zjišťuje údaje do statistiky: „Zdravotníci ošetřili
380, na marodce mají 28 lidí, zatím nula mrtvých, ale neházejme
flintu do žita.”
Ankety:
Na co se nejvíc těšíš?
 „Těším se na pouť, já jsem totiž ještě nebyl na Zeleným
kopečku.“ (Štěpán, Příbram)
 „Těším se na to, že poznám staré známé lidi.“
(Maruška, Holešov)
 „To se nedá říct, protože je tady toho tolik, že... Na všechno.“
(Pája, Třebíč)
Co říkáš na bezpečnostní opatření CSM?
 „Hodně dobří jsou ti policajti, líbí se mi… jakože jsou všude,
ne oni (smích).“ (Patrik, Jiříkovice)
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Jak jsi spokojený s ubytováním a stravováním?
 „S ubytováním jsem spokojenej, myslel jsem, že budeme spát někde v tělocvičně na zemi. Tak spím
v pokoji na zemi. A stravování?... Musím odpovídat? Přijde mi to tu trochu jako odtučňovací kůra,
zachraňuje to Šantovka, kde je KFC, tak se tam chodíme... natučnit. (smích)“ (Petr, Újezd u Brna)
Na co a jak dlouho jsi nejdéle čekal ve frontě?
 „Nejdýl jsem čekal ve frontě na čaj, ale úplně zbytečně, protože jsem si myslel, že je to fronta na rohlíky.
Přišel jsem na konec fronty a čekal. Když už jsem byl v půlce, fakt po dlouhé době, tak jsem se začal
rozhlížet. Přede mnou lidi maj rohlíky, za mnou maj rohlíky, akorát mají prázdný hrnky. Tak mi to potom
došlo.“ (Petr, Újezd u Brna)
Podle čeho si vybíráš, jakou navštívíš přednášku?
 „Nó, to je složitý… Podívám se do programu, vybírám z toho, co mě nezaujme, protože to, co mě zaujme,
tam bude plno lidí. Takže z toho, co mě nezaujme, vybírám něco, co by mě mohlo středně zajímat.“ (Vítek,
Havlíčkův Brod)
Co jsi zažil/a po cestě na Kopeček a kterou cestou jsi šel/šla?
 „Já jsem šla cestou identity a zažila jsem člověka – nevím, kdo to byl – když se měl rozhodnout, zda ho
Bůh stvořil jako muže nebo ženu, tak prošel skrz a řekl, že to nechce uvést. A šel nahoru. Asi spěchal.“
(Klára, Praha)
 „Cestu autobusem. Jsem lenoch.“ (Klára, Přerov)
 „Uvědomila jsem si, že chci takhle jako na setkání dál pokračovat v duchovním životě.“ (Petra, Čáslav)
Co myslíš, že bude slíbené večerní překvapení?
 „Překvapení. No. Myslím, že přijede papež František.“ (Pepa, Uherské Hradiště)
 „Ta tatranka, co jsme dostali?“ (Štěpán, Veřovice)
Zažil jsi tady ty nebo tvoji kamarádi něco vtipného?
 „Dělali jsme něco na jevišti, procházeli jsme s motorovkou přes celý ten areál a ochranka nás nechtěla
pustit.“ (Jaroslav, Skuhrov)
 „No, kamarádovi už uvlálo druhé tričko z balkonu, když ho sušil.“ (Vojtěch, Rožnov pod Radhoštěm)
Porušil jsi některý ze zákazů?
 „Tady jsou nějaký zákazy?“ (Aneta, Hronov)
 „Jo, šla jsem na Kopeček bosky.“ (Marie, Šitbořice)
Trojjediná lžíce
Když Martin z Press týmu uviděl tuto lžíci naší šéfky
Anety, slavnostně prohlásil: „Tak teď jsem konečně plně
pochopil, co je to trojjedinost Boží.“ Jde totiž o lžíci, vidličku i
nůž v jednom. Nejsou rozděleny, a přesto každá část může
fungovat i samostatně, působí trochu mysteriózně, je to zkrátka jedna „lžíce“ ve třech různých osobách – lžíci,
vidličce i noži. Ideální teologická pomůcka!
Zdroj: Časopis Follow (https://olomouc2017.signaly.cz/1709/follow-ke-stazeni)
Jan Donoval
PoOlomouc
6. – 8. 10. 2017

Archa Rajnochovice

Chceš si znovu připomenout atmosféru Celostátního setkání mládeže v Olomouci? Přijeď na PoOlomoucké
setkání olomoucké arcidiecéze na Archu do Rajnochovic! Čeká Tě víkend plný aktivit, modlitby, setkání se
spoustou známých z CSM Olomouc a hlavně setkání s Bohem. Neboj se a v diáři si zarezervuj první říjnový
víkend, kdy se na Tebe na Arše těšíme!
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RAFTcamp 2017 – Přístav Rajnochovice (31. 7. – 5. 8.)
Letos na RAFTu byla spousta workshopů,
diskusí a zajímavých hostů, třeba manželé
Černůškovi, o. Jan Liška, sestra Veronika,
o. Jindřich Poláček a další. Hosté nám každý den
přednášeli skvělé katecheze, o kterých jsme potom
diskutovali ve svých raftech – skupinkách.
Celý týden nám hrála skupina Adorare a
každý den obsahoval mši svatou. Měli jsme úžasnou
hymnu „Na horu“,
kterou můžete najít
na youtube. Spali jsme
ve stanech a někteří
jednotlivci spali i pod
širákem. Ale v noci jsme se taky rozhodně nenudili. Probouzely nás neznámé zvuky a
jednu noc nám do stanu kluci chtěli vehnat psa. I když jsme byli unavení, tak jsme
Raft prožili naplno a budeme na něj rozhodně vzpomínat v dobrém. Už se těším na
další léto, až budu moct zase plout se skvělými přáteli, ale hlavně s Ježíšem.
Jiřina Rusnáková
Arcidiecézní ministrantská pouť
V sobotu 9. září se v Uherském Brodě sešlo více
než 500 ministrantů z celé olomoucké arcidiecéze. Někteří
naši ministranti z děkanátu se také účastnili. Pouť začala
dlouhým a působivým průvodem, v jehož čele byly neseny
prapory.
Ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie nás přivítal bánovský farář P. Jiří Kupka, který je také
biskupským delegátem pro ministranty. Hlavním celebrantem
mše svaté byl jmenovaný pomocný biskup a generální vikář
olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Jeho kázání se
neslo v duchu tématu pouti, kterým bylo „Ministrant – misionář dneška“. Připomněl, že ministranti slouží u oltáře a
pomáhají kněžím především při slavení mše svaté. Je to podstata jejich služby. „Na podobné pouti by si měl každý
ministrant uvědomit, že není sám, že jich není jen pár ve farnosti, ale že ministrantů je hodně a jejich služba je
důležitá. Ministranti mají při své službě specifické oblečení, které po mši odkládají, ale ani tím nepřestávají být
ministrantem. Není to, jako když herec odloží svůj kostým. Ministrant je ministrantem i potom, co odloží svůj
ministrantský oděv. Nesmí zapomínat na to, že je misionářem dneška a měl by přijímat poslání, které to přináší a
přijmout ho za své“ řekl z kazatelny Josef Nuzík.
Po skončení mše sv. čekal všechny kluky bohatý a různorodý
doprovodný program na Masarykově náměstí a v klášterní zahradě.
Putovali např. po nespočetných stanovištích, z nichž každé mělo
svého patrona z řad svatých, o kterém se navíc děti mohly touto
formou dozvědět více. Ministranti si prošli stanoviště armády, hasičů,
městské policie i policie ČR. Prohlédli si obrovský kombajn, který
byl zaparkovaný na náměstí. Zkoušeli střílet ze vzduchovek,
v ochranných oblecích zachraňovat nakažené, zopakovali si základy
zdravovědy, seznámili se s včelařstvím či myslivostí, mohli se
zastavit na stanovišti Papežských misijních děl nebo křesťanského
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nakladatelství. Asi největší atrakcí byla prezentace armády, která zde
představovala obrněný transportér Pandur a stanoviště uherskobrodské
městské policie, kde si zájemci vyzkoušeli dýchat do alkoholtesteru nebo
prohlédnout uspávací pušku. Tyto atrakce na náměstí byly nejen v obležení
ministrantů, ale přilákaly také další lidi, kteří náměstím procházeli. Akce
končila odpoledne společnou adorací v klášterním kostele a novokněžským
požehnáním P. Jana Berky. Další ministrantská pouť bude asi v roce 2020.
P. Vilém Pavlíček
Právě běží:
Spolča pro mládež z děkanátu
Hanušovice
 každý 1. a 3. pátek v měsíci od 19:15 na faře (mše svatá
v kapli začíná v 18:15)
Šumperk
 každý 2. a 4. pátek v měsíci od 19:15 na farním středisku
(mše svatá začíná v 18:00)
Akce v děkanátu
(Více na Facebooku ve skupině Mládež děkanátu Šumperk)

Camino





akce pro mládež od 10 do 16 let
o podzimních prázdninách 25. 10. – 28.
10. 2017
na faře v Sobotíně
bližší informace a přihlášky na
facebooku

PsK (kdo ví, tak ví)
 Přijdi a vezmi s sebou také své kamarády
ze třídy.
 Termín a místo bude upřesněno na FB.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
 23. – 24. 3. 2018
 Bližší informace se dozvíte později,
zatím si stačí zarezervovat tento termín,
určitě se bude na co těšit.

kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz,
mobil 777 568 230
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SPOLČO V NOVÉM MALÍNĚ ZAČALO!
Nový ročník setkávání malínských dětí jsme zahájili v sobotu 23. 9. společným výletem do Olomouce,
který měl akční i vzdělávací náplň zároveň. Nejdříve jsme se pořádně vyřádili na Laser Game, kde opravdu nebyla
nouze o napětí, týmového ducha a zápal pro hru. Takto bojově naladění jsme se vydali dobýt Pevnost poznání, kde
děti prostřednictvím interaktivních hraček, hlavolamů či skládaček objevovaly záhady přírody – Božího stvoření.
A právě v tom nejrůznějším objevování Božích záhad budeme pokračovat na následujících pravidelných pátečních
schůzkách spolča na oratoři v kostele. Věříme, že to bude zase moc fajn.
Anna Schubertová
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Drazí, po měsíci vás moc zdravím a rád píšu pár
slov o věcech, pro které možná jinde nezbylo místo. Dnes,
když dostáváte do rukou říjnové číslo Tam&Tamu, jsme
už spolu s P. Milanem, P. Vilémem a celou skupinou
poutníků ve Fatimě. Pamatujeme na vás v modlitbě. Za všechny farnosti děkanátu budu zde sloužit mši svatou.
Vím, že mnozí z vás by tu rádi byli. Nedovolily vám to různé životní situace nebo vysoká cena. Tím víc na vás
pamatuji a věřím, že srdcem jste i vy s námi.
Na poslední stránce časopisu máte pozvání do Bludova. Tam se sejdeme na poslední děkanátní fatimské
pobožnosti. Otec arcibiskup vás srdečně zve také do katedrály. 14. října se tam koná biskupské svěcení nových
biskupů. Je to mimořádná událost a vím, že některé farnosti organizuji i autobus. Ze Šumperka autobus nepojede,
máme dobré vlakové spojení. Upozorňuji jen, že centrum Olomouce se opravuje a směrem ke katedrále nejezdí
tramvaje. Z nádraží se tam dostanete náhradním autobusem „X“. V TV Noe bude přenos. Sledujme, modleme se,
žijme s naší diecézí.
S novým biskupem Antonínem se setkáme na pouti
za rodiny a kněžská povolání v Králíkách 21. října, kam vás také
srdečně zvu.
Když už jsem vzpomněl TV Noe, rád bych vás vybídl,
abyste se na internetu podívali do jejího archivu
(www.tvnoe.cz/video/13808). Je tam ke zhlednutí pořad o Vřesové
studánce, kde byl v poslední době instalován nový žulový obětní
stůl. Jedním z účastníků televizního „Kulatého stolu“ byl i P. Milan
Palkovič a myslím si, že tento pořad vnáší mnoho světla do diskuze kolem obnovy zmíněného poutního místa.
Vřele doporučuji a doporučujte ho i vy všem.
Možná, že spolu s tímto časopisem dostanete i malou knížečku P. Štěpána Smolena „Do boje s růžencem
aneb jak se porazit a přitom vyhrát“. Dnes, kdy časopis jde do tisku, je vše stále v jednání, a není jisté, zda se tento
počin podaří. Pokud ne, bude aspoň pár kusů k zakoupení v sakristii v Šumperku. Pokud ano, využijte tu knihu
dobře! Je to opravdu skvělé rozjímání růžencových tajemství, neskutečně nápaditá pomůcka, příručka pro duchovní
život. Ukazuje také, že růženec nestárne, ale v každé době je možný nový a nový přístup k němu. Byl bych strašně
rád, kdybyste ji dostali všichni. Pokud ne s tímto číslem, snad někdy později.
Na konec je tu prosba o spolupráci. Spolu s pastoračními radami ve farnostech děkanátu jsme se od začátku
tohoto roku na popud otce arcibiskupa zamýšleli nad budoucností našich farností. Koncem října se setkáme
v Šumperku a podělíme o naše přemýšlení a nápady.
Můžete nám ale pomoci i vy a zamyslet se nad
otázkami, nad kterými jsme přemýšleli: Co bychom
mohli udělat, abychom byli přitažliví jako místní církev,
aby nás také ve farnostech přibylo? Jak můžeme oslovit
vlažné a vzdálené, co můžeme nabídnout hledajícím?
Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam
pozvat, čím oslovit? Napište, co vás napadne. Není to
jednoduché a ani my jsme nevymyslili nic
světoborného. Ale přece stojí za to přemýšlet a kde víc
hlav, tam víc nápadů! Můžete psát na mail:
fasumperk@ado.cz nebo poštou Římskokatolická
farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk.
Setkání pastoračních rad bude v Šumperku
ve čtvrtek 26. 10. v 19.00 hod. na farním středisku.
Informace a pozvání dostanete ještě i od vašich kněží.
Přeji krásný říjen. P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

SERGEJ K. DAKOV
ODPUSŤ, NATAŠO!
16. KAPITOLA

Po druhém zvonění jsem zvedl sluchátko. Ozval se Nikiforov: „Mám pro vás velkou věc, Dakove. Ať vás
přijde aspoň deset. Buďte u mě přesně o půl deváté.“ Nečekal na odpověď a zavěsil.
Obyčejně jsem měl dost těžkostí s tím, abych sehnal víc než deset chlapců, ale toho dne se jich mohlo uvolnit
dokonce čtrnáct. Když jsem přišel ve čtvrt na devět na policii, už tam někteří čekali. „Co se děje?“ ptali se mně.
„Kam dnes večer půjdeme?“
Odešel jsem za Nikiforovem, abych se to dozvěděl.
„Okeanskaja 66,“ řekl. Přistoupili jsme k mapě. Ukázal mi křižovatku, vzdálenou tři bloky odtud. „Nejlepší
bude, když zaparkujete zde a ten zbytek dojdete pěšky.“
Tuhle čtvrť jsem dobře znal.
„Je tady vždycky velmi rušno,“ řekl jsem. „V poslední době jsme tam byli už vícekrát. Určitě nás tam hned
poznají.“
„Máš přece vojenský výcvik! Nebo se mýlím?“ odpověděl Nikiforov energicky. To znamenalo: Použijte
vojenskou taktiku!
„Dobře,“ řekl jsem a díval jsem se na mapu.
„Dva muže postavím sem a třetího na tento roh. Tak místo zablokujeme a můžeme zadržet chodce.“
„Výborně!“
„Kolik věřících očekáváte?“
„Patnáct.“
„Máte ještě nějaké příkazy
„Jako obyčejně,“ řekl. Podal mi papíry se jmény dvou mužů, které jsme měli přivést.
„Ty potřebuju.“
„A co s ostatními?“
„S ostatními?“ zahřměl. „Mám ti to snad popsat speciálně? Dejte jim nakládačku! Ať si uvědomí, že aktivity
tohoto druhu se nevyplácejí!“
„Kdy začnou?“
„V deset. Snažte se tam být o půl jedenácté!“
Odešel jsem do společenské místnosti. Ostatní už pili a vtipy padaly jeden za druhým.
Byl čas vyrazit. Když jsme odcházeli, křikl jsem na Jurije: „Dávej si pozor, co děláš, a dřív než začneš
s obuškem…!“ Jurij se smál: „Dobře, Sergeji!“ Vzali jsme si obušky a pouta. I ta byla speciálně zhotovená. Čím
víc se po jejich nasazení oběť bránila, tím víc se stahovala a ostré železné zuby se hluboko a bolestivě zarývaly
do zápěstí. Jednou jsem je jen tak ze zábavy vyzkoušel, ale ihned jsem prosil, aby mi je někdo sundal. Při raziích
proti věřícím jsme je často používali.
Se sirénou a modrým majáčkem jsme ujížděli přes město jako šílenci, veškerá doprava musela zastavit.
Před cílem jsme zpomalili a zarazili klakson. Na začátku Okeanské jsme zaparkovali. Určil jsem hlídky: „Vy dva
uzavřete ulici tady a vy dva na opačném konci. Nikdo nesmí projít. Rozumíte?“
Nikiforov nám rozkázal zadržet všechny chodce. V poslední době se totiž několikrát stalo, že křik věřících
přilákal davy zvědavců. Rozehnali jsme je, ale už bylo pozdě. Když se o tom Nikiforov dozvěděl, zuřil na nejvyšší
míru. Nařídil nám, že se to už nikdy nesmí za žádných okolností opakovat.
Za chvíli jsme stáli před domem č. 66, v němž se modlili nic netušící věřící. Dům byl nenápadný, malý, jako
většina ostatních domů zde. Zpod těžkých závěsů pronikalo tlumené světlo. Určil jsem hlídky před okna i vchod.
Po dlouhém odmlouvání, že „o všechno přijdou“, se odebrali na svá místa. Řekl jsem jim, že mohou přijít dovnitř,
až bude „zábava“ v plném proudu. My ostatní jsme se opatrně přikradli ke dveřím. Po posledním ujištění, že je
každý na svém místě, jsem zařval: Teď!“ a vrazil jsem do dveří, které ihned povolily. Uvnitř klečelo patnáct
věřících, modlili se a tiše zpívali. Zkameněli hrůzou a upřeli na nás nevěřící a zděšené pohledy. Věděli, co bude
následovat: Někteří se však modlili dál a tři nebo čtyři dokonce pokračovali ve zpěvu. Tito lidé jsou skutečně
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zvláštní, pomyslel jsem si. Musel jsem chtě nechtě obdivovat jejich odvahu, na druhé straně mě ale přiváděli
k zuřivosti.
„Co tu děláte?“ zařval jsem.
„Modlíme se,“ odpověděl kdosi.
„Ke komu?“
„K Bohu.“
„Žádný není, vy pitomci,“ křikl jsem. „Ještě stále to nevíte? Modlíte se k holým stěnám. Kde je TEĎ váš
Bůh? Zavolejte si ho na pomoc!“ Strkali jsme do nich a připravovali se tak na vlastní útok. Potom se jeden z nás
ohnal obuškem a už to jelo. Vladimír popadl jakéhosi starého muže a dal mu takovou ránu do tváře, že letěl přes
celou místnost do kouta a tam zůstal ležet v kaluži krve. Anatolij, který nechtěl zůstat pozadu, chytil druhého a bil
ho hlava nehlava jako fackovacího panáka. Potom ho dodělal pořádným úderem do úst. Věřící, kterých jsme se
ještě nezmocnili, běhali po místnosti a snažili se ukrýt Bible a ostatní knihy. Zpozoroval jsem jejich úmysl a
vykřikl: „Vezměte jim Bible!“ Sergej Kanonenko divoce mával ve vzduchu nožem. Vyděšení věřící se pokoušeli
vyhnout se jeho ostří. Jurij popadl jednu starou ženu za dlouhé tmavé vlasy, zvrátil jí hlavu dozadu a uhodil
do krku. Bez hlesu se svezla na zem.
Najednou jsem spatřil starého muže, který se snažil utéct. Popadl jsem ho a chystal jsem se mu dát pořádnou
do hlavy. Podařilo se mu však uhnout. To mě rozzuřilo ještě víc a rozehnal jsem se znova. Vtom mi někdo zezadu
zadržel ruku a úpěnlivě vykřikl: „Nebijte ho prosím, vždyť je to starý člověk!“ Rozčileně jsem se otočil. Za mnou
stáli dva mladí věřící, asi osmnáct a jedenadvacet let. „Chcete mi poroučet, co mám dělat?“ zavrčel jsem. „Hned
uvidíte!“ Křikl jsem na Borise a Jurije: „Vezměte tyhle dva ven a ukažte jim, že nám nemají co rozkazovat!“ Tváře
mladíků se po úderech proměnily v krvavou kaši…
Sergej mezitím vyzkoušel svůj nůž na některých ženách. Křičely a držely si boky. Jeden dobitý a krvácející
starý muž se pokoušel postavit na nohy. Jurij k němu přiskočil a těžkou botou ho ještě jednou pořádně kopl
do žeber. Ozvalo se prasknutí. Stařec se svalil na bok a svíjel se bolestí. Nic – ani lidé ani nábytek – neuniklo
našemu pustošení. Roztřískali jsme všechno, co nám přišlo pod ruce. Kdo poskytl svůj dům na takové setkání,
musel počítat s tím, že ztratí všechno. Dům se za několik minut proměnil v kůlničku. Pod troskami nábytku leželi
věřící, jedni v bezvědomí, druzí v nevýslovných bolestech.
Viktor Matvějev chytil jedno děvče v okamžiku, kdy se chystalo uniknout do druhé místnosti. Byla to
krasavice. Jaká marnost, myslel jsem si. Chytil ji, zvedl nad hlavu a chvíli držel ve vzduchu. „Prosím, ne, prosím!
Bože, pomoz nám!“ zaúpěla.
Viktor s ní praštil o stěnu. Sténající a napolo omráčená spadla na zem. „Sázím se, že jí víra v Boha vyletěla
z hlavy!“ zvolal se smíchem. Já jsem však myslel na to, jaká je krásná. Škoda, že jsme se nesetkali za jiných
okolností… „Vezměte knihy!“ rozkázal jsem. Hledali jsme Bible a ostatní literaturu. Jedné staré ženě jsem vytrhl
z ruky školní sešit, ve kterém bylo napsáno několik veršů z Písma. Byla omráčená a bez přestání sténala: „Proč?
Proč?“ Nebyla to otázka, spíš bolestné zvolání, vyvěrající z hlubin duše. „Proč?“
„Vezmi tyhle dva!“ ukázal jsem na jejich vůdce, které jsem poznal podle Nikiforova popisu. „Doveďte je
k autu.“ My ostatní jsme zatím opisovali údaje z osobních dokladů věřících. Vzal jsem si průkaz toho krásného
děvčete. Jmenovala se Nataša Zdanová. Mimořádně mě zajímala. A když jsem teď znal její jméno, nebyl problém
si ji najít.
Svou povinnost jsme splnili, bylo třeba zmizet. U dveří jsem se ještě jednou ohlédl, abych si prohlédl naše
dílo: chaos dobitých těl, roztřískaných stolů a židlí, rozbitého nádobí. Na stěnách krvavé fleky. Vykonali jsme svou
práci dobře.
Na cestě ke strážnici jsem zatčeným začal klást otázky. Ale nejdříve se zeptali oni: „Odkud jste se o nás
dozvěděli?“
„Co si myslíte, vy idioti? Máme své špicly. Najít vás je pro ně to nejlehčí na světě!“ Zdálo se, že je to vůbec
nepřekvapilo.
„Zvete přece lidi do vašeho společenství, nebo ne?“ pokračoval jsem. „Když nechcete, aby vás odhalili, proč
to děláte?“
„Tomu vy nerozumíte,“ odpověděl tajný pastýř. „Víme o špiclech, tak hloupí nejsme. Máme však
zodpovědnost zvát jiné lidi k Bohu. Proto nemůžeme zůstat jenom mezi sebou. Víme, že jsou mezi námi i špiclové,
víme, že naše setkání jsou riskantní.“ Na okamžik se odmlčel. Myslel jsem, že skončil, ale on pokračoval: „My
věříme, že přivádět k Bohu jiné lidi je důležitější než naše vlastní bezpečnost.“
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Co je to za blázny? myslel jsem si. Tak tihle ohrožují naši zemi?!?!
Zatímco na policii „zpracovávali“ zatčené, seděli jsme a pili. Anatolij a Vladimír se dobře bavili. „Škoda,
že to trvá vždy tak krátce,“ povídal Vladimír s lítostí. „Ani pořádně neuhodíš a už odpadnou!“ Kdo jeho údery
viděl, vůbec se tomu nedivil. „Je to příliš jednoduché,“ pokračoval. „Kdyby se aspoň jednou postavili na odpor a
pustili se s námi do rvačky.“ Ale věřící se nikdy nebránili. Pokoušeli se sice krýt, ale nikdy nevrátili úder.
„Výborně, děti moje, výborně!“ zvolal Nikiforov, když jsem mu popisoval průběh razie.
Za tři dny jsme opět seděli za Nikiforovou pracovnou a čekali na případné hlášení o tajných setkáních.
Tentokrát nás bylo osm. Asi v sedm hodin večer zazvonil telefon a vzápětí se objevil vzrušený Nikiforov.
„Ihned vyjeďte!“
„Kam?“ zeptal jsem se, tuše nové dobrodružství.
„Nagornaja.“
Řekl nám číslo domu. Buď někdo zjistil něco podezřelého, anebo udání pocházelo od špicla – setkání však
už bylo v plném proudu. „Zastav sirény,“ přikázal jsem, když jsme se blížili k cíli. Na Nagorné jsme z auta
vyskočili dříve, než zastavilo, utíkali k domu a okamžitě vyrazili dveře. Překvapilo nás, že jsme tu našli samé
mladé lidi. Hned jsme se dali do práce – bít, mlátit, rozbíjet, mrzačit věřící.
„To je on! Chyťte ho!“ zahřměl jsem a ukázal na třiadvacetiletého vůdce. Někteří k němu ihned přiskočili a
začali ho mlátit. Ostatní se postarali o zbytek. Přeletěl jsem místnost pohledem – a nevěřil vlastním očím! Opět tu
byla! To přece není možné! Vždyť ani ne před třemi dny s ní Viktor brutálně praštil o stěnu. Ale ano, byla to ona!
Poprvé jsem si ji mohl opravdu důkladně prohlédnout. Byla ještě krásnější, než jsem si ji pamatoval. Měla dlouhé
světlé vlasy, velké modré oči a jemnou pleť – jedno z nejkrásnějších děvčat, jaké jsem kdy viděl.
I Viktor ji poznal a vykřikl: „Zase je tu! Chlapci, podívejte se, přišla znovu!“
„Asi jsi na ni minule neudělal velký dojem!“ řekl jsem. „Teď je řada na mě!“
Hodil jsem ji na stůl obličejem dolů a strhal z ní šaty. Jeden ji pevně držel a já ji začal rukou bít, jak
nejsilněji jsem mohl. Za chvíli už mě začaly pálit dlaně, ale mlátil jsem dál. Nataša sténala, zoufale se snažila
přemoci pláč. Aby potlačila výkřiky, prokousla si spodní ret, až jí po bradě tekla krev. Nakonec nevydržela a začala
plakat. Když už jsem únavou nemohl ani zvednout ruku, strčil jsem ji ze stolu. V bezvědomí se zřítila na zem. Její
záda byla jedinou otevřenou krvácející ranou.
Také ostatní leželi na zemi v hrozně zpustošené místnosti. Mí lidé opět vykonali pořádnou práci. Nebyl
důvod se zde déle zdržovat. „Pospěšte si!“ zavolal jsem. „Zapište si jména a jdeme!“
Nikiforov nás vítal ve dveřích se zlomyslným a zároveň blahosklonným úsměvem: „No, děti moje, vidím, že
jste pracovali rychle!“
„Tady je ten, koho jste chtěl,“ řekl jsem a postrčil k němu vůdce setkání. Nikiforov si ho vzal hned dolů
na „konverzaci“. Prohlédl jsem si seznam ostatních jmen. Prosté a staré lidi, kteří byli náboženstvím nainfikováni
ještě v předkomunistické éře, jsem chápal, ale že i mladí lidé věří v Boha, to na mě bylo příliš! Zaráželo mě to. Ale
tomu děvčeti jsem dal pořádně na pamětnou. „Kamaráde, moc toho v makovici nemáš,“ dobíral jsem si Viktora,
„ale pamatuj si, Šípkovou Růženku už víckrát neuvidíme!“
Druhý den jsem přišel k Nikiforovi ve chvíli, kdy vyslýchal mladého muže, kterého jsme předcházejícího
večera zatkli. Byl jsem fascinován jeho vyslýchací metodou. Střídal brutální zastrašování s náhlou dobráckostí a
přátelstvím, aby věřící vyvedl z rovnováhy.
„Věříš v Boha?“
„Ano.
„Jsi tak blbý a omezený anebo jednoduše nenormální?“
Mladý muž mu odpověděl: „Pane kapitáne, vy nikdy nepochopíte, proč věřím a v co věřím. To není něco, co
se dá podrobně vysvětlit. Věřím v Boha, protože přebývá v mém srdci.“
Nikiforova se zmocnila zuřivost. „Proč bych to neměl pochopit? Chceš říct, že jsem omezený! I já jsem četl
tamtu knihu“ a ukázal na zabranou Bibli. „Nebo si snad myslíš, že neumím číst?“
Mladý muž odpovídal pevně: „Umíte číst. Ale pro tuto knihu potřebujete oči, které vidí, uši, které slyší, a
srdce, které chápe, co říká Duch Boží.“
Naslouchal jsem s velkým zájmem, ale jeho slovům jsem prostě nerozuměl. Bylo to na mě moc složité.
„Jestliže čtete Bibli proto, abyste ji napadli, nikdy ji nepochopíte. Jen Bůh vám může otevřít oči, abyste
poznali, v co věříme a proč jsme ochotní za svou víru zaplatit jakoukoliv cenu.“
Nikiforov ho přerušil: „Musím se přiznat, že všemu nerozumím.“
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„Pane kapitáne, sám si odpovídáte na svou otázku. Nerozumíte proto, protože jste zavřel oči před pravdou.
Kdybyste otevřel své srdce Bohu a svýma očima upřímně hledal v Písmu pravdu, pochopil byste i jeho slovo a stalo
by se pro vás skutečností jako pro mě a mnohé další. Proč neotevřete své srdce Božímu slovu? Bůh změní váš život
a…“
„Drž hubu!“ vybuchl Nikiforov. „Drž hubu, pitomče, nebo změním tvůj život já, a natrvalo!“
Mladého muže poslali na několik roků do pracovního tábora. Byl jsem svědkem mnoha podobných výslechů,
ale nepřipisoval jsem jim žádný význam. Tihle věřící se prostě nezmění, to je beznadějné, ba dokonce se snaží
obrátit policii! Souhlasil jsem s Nikiforovem, že to jsou blázni.
Chtěl jsem se ale něco dozvědět o Nataše Zdanové. To nebyl žádný problém. Naše komsomolská organizace
vedla totiž přesné záznamy o všech mladých lidech v okolí. Nataša se narodila na Ukrajině, ve vesnici Bachnaja,
nedaleko Doněcka. Její rodiče pracovali v kolchozu a byli velice chudí. Natašu poslali jako malé děvčátko k strýci
do Petropavlovska, kde absolvovala školu Maxima Gorkého číslo 4. V osmnácti letech se stala korektorkou
v redakci „Petropavlovské Pravdy“. Ke svému obrovskému údivu jsem ze záznamů zjistil, že jako žákyně byla
členkou Komsomolu, a to s vynikajícím hodnocením. Po skončení školy se dostala do rukou věřícím a brzy se stala
jednou z nich – dokonalý příklad, jak zatahovali lidi do svých otrávených sítí.
Zašel jsem do redakce „Petropavlovské Pravdy“ a vyptával jsem se na Natašu. „Je to vynikající pracovnice,“
řekl mi její nadřízený. „Nikdy jsme s ní neměli nejmenší problémy. Je přátelská, spolehlivá a vždycky odevzdá
bezvadnou práci.“ Takovéhle posudky mi pokaždé vyrazily dech. S jinými lidmi byly vždycky problémy, ať už
kvůli alkoholu, krádežím, lenosti anebo neschopnosti. Ale o věřících jsem se dozvěděl pokaždé jen samou chválu.
To mě velice udivovalo.
„Proč to chcete vědět?“ ptali se mě.
„Dvakrát jsme ji načapali při tajném setkání věřících!“
Lekli se a podívali se jeden na druhého s děsem. Jako kdybych jim řekl, že je malomocná.
„No, když jste narazili na tohle…“ řekl jeden z nich – a stížnosti se začaly sypat jedna za druhou. Najednou
pro ni neměli jediné dobré slovo. Nataše jsem nechal na pracovišti vzkaz, aby mě vyhledala na policii. Věděl jsem,
že ji taková návštěva vystraší, a to jsem chtěl.
Vešla váhavě a posadila se naproti mně. Viděl jsem, že se bojí. Taková krasavice, pomyslel jsem si. A sedí tu
se skloněnou hlavou, s pohledem upřeným do země. Zeptal jsem se jí, proč je věřící.
„A čím bych měla být? Alkoholičkou? Prostitutkou?“
A potom mně položila otázku ona: „Dostal jste o mně na pracovišti nějaké špatné informace?“
„To ne,“ přiznal jsem se.
„Proč tedy máte námitky proti víře? Ubližuju tím snad někomu?“
„Ne,“ odpověděl jsem. „Ale udělala jsi chybný krok a dostala ses mezi lidi, kteří jsou pro naši zemi velmi
nebezpeční.“
Důrazně jsem jí domlouval a varoval ji před velkými těžkostmi, jestliže neposlechne.
Nedala se vyvést z míry. Připomněl jsem jí, že všechny tyto přestupky jsou poznačené v jejím osobním
hodnocení a že by ve vlastním zájmu neměla už mezi věřící chodit.
Navzdory očividnému strachu se se mnou dala do řeči o tom, proč v Boha věří. Myslel jsem, že rány a
předvolání na policii ji odradí a že nám už nebude působit žádné těžkosti. Ale Nataša byla nanejvýš pozoruhodné
děvče.
Všiml jsem si na jejím spodním rtu hluboké jizvy – památky na onen večer, kdy jsem ji zbil. Škoda,
pomyslel jsem si, už to není ta úplně bezvadná tvář. Proč jenom jsme se nesetkali za jiných okolností! Velice se mi
líbila.
Stroze jsem ji propustil. Patřilo to k mé zastrašovací metodě. Gratuloval jsem si k dobře vykonané práci.
Asi za týden jsme měli zlikvidovat setkání věřících na Pograšné. Bylo nás pouze šest, kromě hlídek, které
uzavřely ulici.
Osm šokovaných a poplašených věřících běhalo v malé místnosti a snažilo se vyhnout spršce úderů. To je
maličkost, pomyslel jsem si. Když vtom – panebože – mi padl zrak na známou tvář! Neuvěřitelné – Nataša!! Nebyl
jsem jediný, kdo ji zpozoroval. Alex se k ní blížil s nenávistným pohledem a s napřaženým obuškem.
A vtom se stalo něco naprosto neuvěřitelného! Viktor skočil mezi ně a vyzývavě se podíval na Alexe.
„Běž mi z cesty!“ zavrčel Alex. Viktor se ani nepohnul. Zvedl obušek: „Neopovaž se jí dotknout! Nikdo na
ni nesmí vztáhnout ruku! Nikdo!“ Myslel jsem, že mě šálí sluch. Právě Viktor, který patřil k největším surovcům v
naší skupině, chrání věřící?!?!
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„Zpátky!“ zařval na Alexe. „Nebo budeš mít co dělat se mnou!“
Nataša se krčila na zemi.
Alex rozzuřeně vykřikl: „Ty ji chceš mít jen pro sebe, co?“
„Ne! Z ní vyzařuje něco, co my nemáme! Nikdo se jí nedotkne! Nikdo!“ řval Viktor.
Musel jsem tomu udělat konec. Vášnivý a temperamentní Alex byl ochoten pustit se do rvačky s Viktorem.
„Tam, na druhé straně, Alexi,“ zavolal jsem a ukázal na věřícího, který chtěl utéct. Rozběhl se za ním a já si
ulehčeně oddechl.
Viktor ještě chvíli chránil s roztaženýma rukama Natašu. Byl ztělesněnou výstrahou pro každého, kdo by se
k ní opovážil přiblížit. Nataša nechápala, co se děje. Něco takového nečekala. Naznačil jsem jí, aby zmizela. Když
běžela ven, dal jsem znamení ostatním, aby viděli, že s tím souhlasím, a nerozběhli se za ní.
Byl to jeden z mála okamžiků v mém životě, kdy se mě něco hluboce dotklo. Nataša v sobě opravdu měla
NĚCO, co nám naprosto chybělo. Nejraději bych se byl za ní rozběhl a zeptal se jí: „Co to je?“ Rád bych s ní o tom
hovořil, ale byla beznadějně pryč. Toto hrdinské křesťanské děvče, které od nás tolik zkusilo, mě dojímalo a
zároveň hluboce znepokojovalo.
Nataša se zakrátko vrátila na Ukrajinu, protože život na pracovišti se pro ni stal nesnesitelným. Její osobní
hodnocení jsem poslal Komsomolu v Bachné společně s obšírnou zprávou o jejím křesťanském světovém názoru.
Její odchod mě zarmoutil. Poprvé jsem dospěl k názoru a přesvědčení, že tito lidé asi přece jen nejsou
pomatenci a nepřátelé státu, za které jsem je vždycky pokládal. Nataša vnesla do mých představ o nich
pochybnosti.
pokračování příště
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17.00
18.00

růženec a Loretánské litanie za mír ve světě
mše svatá sloužená P. Saviem Řičicou OP a kněžími
šumperského děkanátu

Drazí čtenáři, srdečně vás zvu na děkanátní fatimskou pobožnost, která bude v pátek 13. 10. v 18:00
v Bludově. Fatimské pobožnosti v našem děkanátu probíhají od května, ta říjnová je poslední. Máte tedy „poslední“
příležitost připomenout si tímto způsobem výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Na výzvu Panny
Marie chceme prosit o mír. Mír je nesmírně cenný dar Boží. Je třeba za něho naléhavě prosit. Papež František říká,
že teď probíhá třetí světová válka. My to neradi slyšíme, protože se nás to přece netýká. Ale ono se nás to týká.
Irák, Sýrie, Súdán, Ukrajina, Barma a další místa otevřených bojů jsou pro nás výzvou. Mír je plodem usmíření
a přijetí. Opravdové usmíření a přijetí nenastane bez Ježíšovy milosti, proto nás Maria vyzývá k modlitbě za mír.
Chceme prosit o ukončení rozepří a bojů nejen mezi národy, ale i o usmíření a porozumění v našich rodinách
a obcích. Sejdeme se v předvečer biskupského svěcení v Olomouci, chceme také v modlitbě myslet na naše nové
biskupy. Mši svatou bude celebrovat otec Savio Řičica, dominikán z Olomouce.
Na setkání při společné modlitbě a mši sv. se těší P. Otto Sekanina.
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