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Milí čtenáři, 

v rámci prožívání liturgického roku stojíme 

právě uprostřed slavení vánoční doby, kdy si nejen 

připomínáme tajemství Vtělení a Narození našeho 

Spasitele, ale současně také usilujeme o to, aby právě 

narozený Boží syn vstoupil do našeho života, 

aby jeho narození nebylo pouhou připomínkou, 

ale aktuální událostí našeho života, která nám otevírá 

oči i srdce pro vnímání Boží přítomnosti v našem 

životě. Advent a Vánoce stojí na začátku církevního 

roku a my máme před sebou další začátek – začátek 

roku občanského. Co nám asi přinese tento rok, 

s osmičkou na konci? S ohlédnutím se 

na předcházejících sto let se některé roky s osmičkou 

na konci staly neblahými dějinnými mezníky vývoje 

naší země. Přesto se nesmíme oddat pochybnostem, 

malomyslnosti nebo strachu, aby náhodou tento rok 

nebyl dalším podobným mezníkem, zvláště když si 

uvědomujeme jistou křehkost v záležitostech věcí 

veřejných. Právě proto je důležité si na prahu nového 

roku připomenout, že my, křesťané, jsme lid naděje a 

skvělé budoucnosti, ale právě jen tehdy, pokud náš 

narozený Král bude mít v našem srdci a vůbec 

v celém životě nezastupitelné místo, které 

nepostoupíme nikomu jinému. 

Náš Pán – Ježíš Kristus vešel jednou provždy 

do dějin a proměnil dějiny hříchu v dějiny spásy a 

záchrany. Právě on, dárce života, toho současného i 

toho budoucího, nám může dát milost obstát ve všech 

zkouškách, i ve zkoušce naší občanské odpovědnosti, 

která se týká i nás, křesťanů. 

Jistě ne náhodou s církví na prahu nového roku 

slavíme Slavnost Matky Boží Panny Marie, skrze niž 

uskutečnil Bůh plán spásy. Její „ano“ dává Bohu 

prostor, aby běh lidských dějin vedl k záchraně 

lidského rodu a je pro nás inspirací hodnou 

následování. 

Přeji vám všem, ať jako Matka Boží se 

stáváme i my nástrojem v Božích rukách, nositeli 

Krista, který jediný může uzdravit náš svět i 

společnost. Přeji vám mnoho milosti a požehnaní 

v roce 2018. 

František Klíč, jáhen 

 

 

1. leden  slavnost Matky Boží, Panny Marie  

2. leden  památka sv. Bazila Velikého a Řehoře 

 Naziánského, biskupů a učitelů církve 

3. leden  Nejsvětějšího Jména Ježíš 

6. leden  slavnost Zjevení Páně 

7. leden  svátek Křtu Páně 

 začíná liturgické mezidobí 

14. leden  2. neděle v mezidobí 

17. leden  památka sv. Antonína, opata 

 od 18. do 25. ledna je Týden modliteb 

 za jednotu křesťanů 

18. leden  památka Panny Marie, matky jednoty 

 křesťanů 

20. leden  sv. Fabiána, papeže a mučedníka 

21. leden  3. neděle v mezidobí 

22. leden  sv. Vincence, jáhna a mučedníka 

24. leden  památka sv. Františka Saleského,   

 biskupa a učitele církve 

25. leden  svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. leden  památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

27. leden  sv. Anděly Mericiové, panny  

28. leden  4. neděle v mezidobí 

31. leden  památka sv. Jana Boska, kněze 

  

 

Drazí čtenáři, pamatujete? Před rokem jsme 

vám nabídli možnost přečíst celé Písmo svaté za 365 

dnů. Vím, že někteří to zvládli. Gratuluji jim vytrva-

losti. Některým se to podařilo částečně, i to je úspěch. 

Klidně nám o tom napište… Jak jste to prožili, jaké 

máte z toho pocity, co vám to dalo… Podělte se o to 

s námi. 

Já bych ale chtěl vám na začátku roku nabíd-

nout něco jiného. Mnohdy se totiž stěžujete na špatné 

soustředění během mše svaté, zvlášť při biblických 

čteních. Říkáte, že často ani nevíte, o čem se četlo. Je 

na to skvělá rada. Na stolku u bočního vchodu 

v šumperském kostele leží vytištěné texty liturgie na 

každou neděli. Stačí si je při příchodu vzít, během 

mše držet v ruce a dívat na text, sledovat. Vnímat 

nejen uchem, ale i okem! Mrzí mne, když musím ty 

kartičky nevyužité vyhazovat. Když si je rozeberete, 

budu mít jen radost! Myslím si ale, že bude to hlavně 

mít velký přínos pro vás. Navíc jsou tam krátké texty 

pro setkávání se slovem Božím na celý týden, kartič-

ku tak využijete i doma.  

Přeji vám do nového roku, aby vás každý den 

provázelo Slovo Boží. Bibli nestačí přečíst jednou, i 

když je to skvělá věc. Slovo Boží má být našim den-

ním pokrmem. Kéž by tomu tak bylo v roce 2018.  

 

S požehnáním P. Slawomir 
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SYMBOLY: 

ZLATO, KADIDLO A MYRHA 

 

Dnešní vánoční téma křesťanských symbolů 

se váže ke třem králům a jejich darům. Jaké přinášejí 

dary? Především vzácné. Zlato je vzácné ve všech 

kulturách, je ho relativně málo. Co vůbec je kadidlo? 

Kadidlem se – kadí. Slovo „kadit“ pochází 

z praslovanského základu, stejného, jako „čadit“. 

„Kadit“ znamená čadit, vytvářet vonný dým. I kadidlo 

je vzácné, pryskyřice ze stromu kadidlovníku 

(Boswellia sacra) byla prý dražší než zlato. Myrha pak 

je rovněž pryskyřice, tentokrát ze stromů Commiphora 

a Balsamodendron, ve své době rovněž dražší než 

zlato, užívá se jí při balzamování.  

Mudrci přinášejí to nejcennější, co měli. Dali 

tak najevo sobě i druhým, že Ježíš, ač na něm v jesličkách nebylo nic božského, ba ani andělského, tedy že Ježíš je 

to nejcennější, nejdůležitější, o čem vědí, co poznali, co vstoupilo do jejich života.  

Dary, které přinesli, nesly v průběhu dějin různé významy: zlato bylo dáno Ježíši jako králi, kadidlo, které 

se užívá při náboženských obřadech, bylo dáno Ježíši jako veleknězi a balzám, užívaný při pohřbech, byl Ježíšovi 

dán jako znamení oběti na kříži. Nebo: zlato dostal Ježíš jako prorok, jehož slova budou „zlatá“, myrhou bude 

pomazán na krále, kadidlo dostává jako modlitebník, jehož modlitby se vznášejí jako vonný dým vzhůru k Bohu.  

Dnešní člověk staré symboly a mýty moc nebere, protože jim nerozumí, ale rád vytváří nové. Mýty a 

symboly k životu patří. 

Zlato je dobrý obraz. Proč je zlato drahé? Není nejtvrdší, jeho 

využití v průmyslu není tak velké. Že je ho málo? To wolframu taky. 

Ale zlato je nejodolnější. Odolává všem vlivům bez jakékoli změny. 

Nekoroduje, neoxiduje, nesublimuje, nerozpouští se, ať se děje, co se 

děje, drží a vydrží. I kadidlo je dobrý obraz. Kouř voní a stoupá 

vzhůru. Kouř kreslí vertikálu, jakoby pomyslné vedení mezi nebem a 

zemí. Používá se prakticky ve všech náboženstvích, protože při 

bohoslužbě mohou a mají být účastny i smysly, nejen duch. Také 

myrha nese silný symbol: její konzervační, antibakteriální účinky zpomalují i zastavují posmrtné procesy. Vlastně 

je myrha symbolem stálého zdraví, jež paradoxně překračuje hranice smrti. 

Mudrci nesou Ježíšovi právě tyto dary. Říkají tak betlémskému dítěti: „Ty, Ježíši, jsi to nejcennější a 

nejstálejší, co v životě máme. Jsi trvalé a 

trvanlivé spojení ‚nebe a země‘.  A jsme si 

jisti, že tohle všechno odolá i smrti a třeba i 

konci světa. Dary ti neseme, aby si na věky 

věků mohli lidé tento tvůj význam připomínat 

- i v těch vyřezávaných betlémech, které si 

budou lidé o Vánocích stavět před oči.“ 

Až se letos zase podíváme na nějaký 

betlém a uvidíme tam dary mudrců, 

připomeneme si, co je v našich životech to 

nejdůležitější a nejtrvanlivější. Zdraví, štěstí, 
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spokojenost, rodina, trocha toho klidu a míru, jistě, ale to není to „nej“. Svému základu, Boží lásce, svěřme celou 

svou osobu, své „já“, to, co i v nás je stálé, neproměnné, co přetrvá i přes hranice smrti. Tím je Boží láska k nám. 

Takže každý z nás své „já“ Bohu ani nesvěřuje, nýbrž vrací. Vlastně ani nevracíme, jen si uvědomujeme, na čem 

v tomto světě stojíme a kdo to způsobil. Ne my, já. Z toho mějme radost nade vše. 

sestavil P. Vilém Pavlíček 

 

 
 

 

HOSTINŠTÍ, KTEŘÍ NEMĚLI DOST MÍSTA 

 

V městě Šumbarku, 

ve druhém roce panování Václava Všeznalého 

 

Vážení provozovatelé hostinských zařízení, 

je tomu už drahně let, co jste ve svých domech nenašli místo pro mladý poutnický pár, který nakonec musel 

vzít zavděk nouzovým přístřeším ve chlévě. Ano, už si na ten nešťastný případ vzpomínáte: byl to jakýsi 

nazaretský tesař se svou ženou, která očekávala narození prvního dítěte. Ještě ji vidíte, jak sedí na oslu, ztrápená 

úmornou cestou a nadcházejícími porodními bolestmi. Kolik jen jste od té doby zaslechli výčitek; od sousedů 

i vlastního svědomí… Nechci k nim přidávat další. Spíše bych vám chtěl sdělit, že vás chápu, a obhájit vaše 

jednání.  

Tehdy panoval strašný zmatek. Na základě nesmyslného císařského nařízení putovaly zástupy lidí z místa 

na místo, jen proto, aby se podrobily úřednímu zápisu, jehož jediným výsledkem mohlo být pouze zvýšení daňové 

zátěže. Tak už to chodí; pánové nahoře něco rozkáží, ale už se vůbec nezabývají důsledky svého nařízení. Císař 

Augustus uvedl do pohybu masy lidí, aniž se staral o sebemenší logistické zabezpečení takové akce. To s důvěrou 

nechal na vás, však už si nějak poradíte. A vy jste museli čelit přílivu unavených poutníků. 

Nejdříve jste se radovali, poněvadž se vám podstatně zvedly tržby. Pak ale přicházeli stále další – a stále 

chudší – žadatelé. Mnozí šli pěšky, protože neměli na cestu povozem ani na útratu v hostinci. Jediné, 

co potřebovali, bylo kousek místa na přespání. S tím už jste měli více práce a výloh než užitku. Nějakou dobu jste 

to vydrželi, ale pak míra vaší trpělivosti přetekla. Zavřeli jste dveře a všem příchozím jste říkali, že žádné další 

místo nemáte.  

Vím stejně dobře jako vy, že to byla výmluva. Tam, kde se vejde dvacet lidí, vejde se i jedenadvacátý. 

Když se chce, tak to jde. Problém spočíval v tom, že už se vám nechtělo. Byli jste unaveni z neustálého 

organizování a zařizování, i vy jste si potřebovali odpočinout. Když jste před okny zahlédli onen ubohý pár, cítili 

jste spíše vztek než lítost. Proč jen se vydali zrovna k vám? Cožpak nevidí, že už jim nemůžete nic nabídnout? 

Jen ať to zkusí o dům dále. Tam mají větší kapacitu, třeba jim vyjdou vstříc.  

Byl to samozřejmě alibismus; přesně tak jste uvažovali všichni. Když jste se po pár dnech doslechli, 

že nakonec skončili ve chlévě a ta žena tam ještě té noci rodila na holé zemi, mrzelo vás to. Kdybyste to věděli, 

jistě byste nějaké to místo ještě našli. Proč jen neřekli, že je to tak vážné a naléhavé…  

Možná se ptáte, čím to, že vám tak rozumím. Že čtu vaše myšlenky. Je to snadné; já uvažuji – a jednám – 

zrovna tak jako vy. Často mám pocit, že jsem toho již udělal dost, že si potřebuji odpočinout, že bych měl 

napravovat chybu někoho jiného, že bych na to mohl doplatit, že by to stejně dobře (nebo lépe) zvládli jiní. Často 

mám pravdu. Kdykoliv mohu své odmítnutí racionálně zdůvodnit. Často tak opravdu činím.  

A právě tehdy prochází kolem mých dveří Ježíš. Je – dle svých vlastních slov – v každém potřebném 

člověku, stejně jako byl ukrytý v Mariině nitru.   

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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Drazí čtenáři, v rubrice Křeslo pro hosta vám tentokrát přinášíme rozhovor s kandidátem na prezidenta, 

panem Pavlem Fischerem. Nějakou chvíli jsem přemýšlel, jestli je vhodné takové přímé zapojení Tam&Tamu 

do politického dění. Nakonec jsem z několika důvodů řekl tomuto nápadu ano.  

Zaprvé si myslím, že jako křesťané nemusíme být „nemastní neslaní“. Nejsme my, katolíci, součástí této 

země? Aniž bychom někoho (také z našich řad) nutili k volbě tohoto kandidáta, neměl by nám být blízký člověk, 

který se otevřeně hlásí k víře? A dělá to dlouhodobě, nejen teď, aby vyhověl potřebám volební kampaně. Nemůže 

nám být bližší ten, kdo vystudoval sociální učení církve a ve svém životopise s hrdostí přiznává, že byl sekretářem 

biskupa Františka Lobkowicze? Nemůže nám být bližší člověk, o kterém vydává skvělé svědectví řada našich 

věřících osobností či našich přátel? Aniž bychom kohokoliv k volbě pana Fischera nutili, může a měl by nám být 

blízký! Kdo by měl podpořit kandidáta s křesťanskými názory? Nevěřící?!   

Zadruhé: jeho volební tým v Šumperku tvoří většinou naši farníci a právě oni organizovali jeho setkání 

s občany u divadla. Oni nám také možnost rozhovoru navrhli a posléze jej i připravili.  Je to pro mě velmi důležitá 

okolnost. Samozřejmě, mohl jsem tuto nabídku našich farníků, ve jménu „neutrality“, poslat k ledu. Došel jsem 

však k závěru, že by to nebylo správné. Vážím si toho, že se mladí lidé dokážou angažovat pro dobrou věc. Když je 

vidím rozdávat na městě letáky, obdivuji je; jít takto s kůží na trh není jednoduché! A vím, že to dělají právě 

pro Fischerův křesťanský pohled na svět. Pan Pavel Fischer je také skaut – i tím je jim určitě velmi sympatický.  

Mnozí namítají, že přece pan Fischer nemá velké šance. Nevím ... Myslím si ale, že jako křesťané máme 

volit vždy to největší dobro. Menší zlo smíme volit jen tehdy, když není jiná možnost. Proto vás zvu k rozhovoru 

s Pavlem Fischerem. A doporučuji také rozhovor z diecézního měsíčníku OLDIN. Odkaz na něj umístím na naše 

farní webové stránky. Přečtěte si je. Třeba mu i vy dáte svůj hlas v lednových prezidentských volbách.   

P. Slawomir Sulowski 

 
 

PAVEL FISCHER 
 

 

Mám velkou radost, že i přes svůj přeplněný časový harmonogram si Pavel 

Fischer našel čas na zodpovězení mých otázek. Mám ještě větší radost, že si 

ze všech nabídek a pozvání vybral právě tu naši a 16. 12. se před 

šumperským divadlem setkal na diskuzi s lidmi ze Šumperka a blízkého 

i vzdáleného okolí a pak dokonce navštívil koncert Motýlů. Kdo to vlastně je? 

Z jeho pestré minulosti bychom si mohli vybrat např. osobní sekretář biskupa 

Františka Lobkowicze, tiskový specialista a později ředitel politického 

odboru v kanceláři Václava Havla, velvyslanec v Paříži a v Monaku, skaut, 

muzikant, nositel monackého Řádu svatého Karla a francouzského Řádu 

čestné legie. Kromě toho je nyní také kandidátem v prezidentských volbách. 

Více nám už o sobě ale prozradí sám. 

 

Jak byste se představil v pár větách jako kandidát na prezidenta lidem, kteří 

o Vás ještě pořád nic neví? 

Je m 52 let a cítím, že jsem na vrcholu sil. Hovořím plynně třemi jazyky, v minulosti jsem zastával vysoké funkce 

v kanceláři prezidenta Václava Havla, vyznám se v prostředí světové diplomacie a mnoho velkých hráčů světové 

politiky osobně znám. Chci obnovit důvěru lidí v úřad prezidenta i v naši zemi. Mým cílem je přinést novou naději 

a dobrou náladu. Chci zklidnit rozhádanou společnost. Stávající politické směřování na Východ ohrožuje naši 

samostatnost a svobodu, a proto se musíme vrátit na Západ, kam odjakživa patříme. Stát se musí zmodernizovat a 

sloužit svým občanům a já vím, jak na to. 
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Co bylo hlavním impulzem pro Vaše rozhodnutí kandidovat? 

Viděl jsem, že některá důležitá témata nejsou kandidáty v kampani zmiňována nebo jsou prezentována 

nedostatečně, a uvědomoval jsem si, že mám naší zemi co nabídnout. Svůj program jsem postavil na tématech 

rodina, bezpečí, rozvoj regionů. Ta považuji za zásadní. 

Z Vašich videí a stránek se mimo jiné můžeme dozvědět, že jste muzikant a že jste také zpíval ve sboru. Jaké jsou 

Vaše další koníčky a zájmy? Máte na ně teď vůbec čas? 

Ano, od mládí mám rád hudbu. Ve školních letech jsem hrál na housle a na kytaru. Později na gymnáziu jsem 

působil jako houslista v Pražském studentském orchestru a jako zpěvák zpíval v Brixiho akademickém sboru a 

v mezinárodním pěveckém sboru World Youth Choir. Rád si zazpívám a zahraji i teď v rámci prezidentské 

kampaně, o Vánocích jsem se podílel na produkci 

Rybovy mše vánoční. 

Představil byste nám prosím krátce svoji rodinu? 

Jak se Vám vlastně dařilo skloubit ji se svou 

profesí? 

S manželkou jsme spolu pětadvacet let, vychovali 

jsme čtyři děti. Oddělovat rodinný a profesní život 

bývá složité. Zejména pokud pracujete  

i z domova, nebo jste-li ve funkci, která vyžaduje 

stálou dostupnost na telefonu a na emailu, to je 

skutečný hlavolam. Řeší ho i lékaři, policisté, 

hospodáři na farmách. Zpravidla se mi dařilo s 

mou tolerantní ženou Klárou nacházet 

kompromisy i tam, kde to pro rodinu bývalo 

obtížné. 

Ve vašem životopise se můžeme dočíst o absolvování prestižní školy pro státní úředníky ve Francii. Co je to 

vlastně za instituci a jak jste se k ní dostal? 

E. N. A. je akademie pro nejvyšší státní úředníky. Člověka naučí, 

že sloužit veřejnosti může být cosi vznešeného. Pracovat na tom, 

co lidi spojuje, nebo co lidem ve veřejném prostoru schází, 

je vlastně velmi povzbuzující. Navíc máte v ročníku studenty 

z celého světa. Mezi mými spolužáky jsou ministři, poslanci, 

prezidenti. Současný francouzský prezident Emmanuel Macron 

také patří mezi absolventy této školy. 

Jaké to bylo osm let pracovat v blízkosti Václava Havla?  

Práce u Václava Havla byla nesmírně inspirující. Měl smysl 

pro humor, na svět se díval často velmi laskavým pohledem. 

Přestože na nás nikdy nezvyšoval hlas, pociťovali jsme obrovskou 

motivaci podávat skutečně profesionální výkon. Uměl dávat 

dohromady osobnosti s různými názory. A dokázal formulovat 

tak, že jeho slovům rozuměl i člověk na druhém konci světa. 

Má to věřící člověk v politice těžké, nebo je to spíše naopak 

výhoda či bonus? 

Může to být bonus, protože víme, že nemusíme vkládat všechnu svoji naději v mocného tohoto světa. Křesťanství 

nás vede k tomu, abychom se o druhé zajímali a abychom se zapojovali do dění ve společnosti. 
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Jsou za námi Vánoce. Co pro Vás znamenají? 

Když se řekne Vánoce, představím si setkání rodiny okolo stolu, půvab koled, 

společné muzicírování a ticho po půlnoční. 

Něco na závěr, co byste rád vzkázal čtenářům? 

Přeji čtenářům děkanátního časopisu štěstí a zdraví v roce 2018. 

za rozhovor děkuje Tomáš Žůrek 

 

 

 

 

LUCAS LOWENSON Z HAITI ADOPTOVANÝ ŠUMPERSKOU FARNOSTÍ 
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AUDIO DOPORUČENÍ 
 

Opět vám přináším nabídku knih k poslechu.  

První je známý román Grahama Greena Moc a sláva. Děj se 

odehrává v Mexiku v první třetině 20. století, v době tvrdého 

pronásledování katolické církve. Kostely jsou zavřeny, biskupové 

a kněží vyhnáni nebo popraveni. Sloužení mše a udělování svátostí 

se stávají hrdelním zločinem. Před revoluční mocí prchá poslední kněz. 

Nejen geografické a historické souřadnice, ale i mnohé postavy tohoto 

románu mají reálný podklad. V roce 1938 odcestoval Greene 

do Mexika, aby zde nasbíral materiál pro knihu o pronásledování 

katolické církve. Za neuvěřitelných útrap procestoval několik 

mexických států; dva z nich, Tabasco a Chiapas, se pak stávají dějištěm 

románu Moc a sláva. Poslední kněz v zemi, prchající před revoluční 

mocí, má k obrazu mučedníka za církev hodně daleko: pije, hřeší snad 

proti všem přikázáním včetně šestého, bojí se smrti a bolesti. Jeho protihráč, představitel revoluční moci, je naopak 

silný, nepochybuje o sobě ani o své pravdě a za jejím prosazením jde doslova přes mrtvoly. Jejich „hra“ na život 

a smrt udržuje napětí od první do poslední kapitoly. Kniha o velikosti lidství a kněžství přes veškerou hříšnost a 

slabost. Čte Josef Somr. Celkový čas 5 hodin 33 minut. 

 

Druhou knihu jsem již před časem avizoval v Tam&Tamu 

(č.10/2014). Knihu S Bohem v Rusku napsal Walter Ciszek. Narodil se 

v rodině polských emigrantů v USA. Po vstupu k jezuitům se přihlásil 

k misijní práci v Rusku. Když vypukla druhá světová válka, byl právě 

v polské oblasti obsazené Rudou armádou. Rozhodl se zůstat. V roce 1940 

byl však zatčen, tvrdě vyslýchán a dalších 23 let vězněn sovětským 

režimem, z toho 15 let na Sibiři. Teprve v roce 1963 se mohl vrátit do 

Spojených států, a to výměnou za dva sovětské agenty. O své životní 

zkušenosti napsal dvě knihy. Toto je jedna z nich. „Ti, kdo si nepamatují 

minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat“ (George Santayana). Interpret: 

Ilja Kreslík, zvuková režie: Roman Lang, celková délka: 15 hod 36 minut. 

 

Do třetice je tu kniha Michala Doležala Jako bychom dnes 

zemřít měli věnovaná životu a mučednické smrti P. Josefa Toufara – 

kniha roku 2012 v anketě Lidových novin. 

Miloš Doležal nepojímá obsáhlý životopisný portrét pátera 

Toufara jako chladné historické pojednání, nechybí v něm 

bezprostřednost ani humor, a přece ani o krok neustoupí požadavku na 

absolutní dokumentární věrnost, každou uvedenou informaci opírá 

o konkrétní nálezy v archivech a osobní svědectví pamětníků. Základní 

pohnutkou k sepsání díla nebylo vyvrácení či potvrzení toho, zda se 

křížek skutečně v adventním čase roku 1949 tajemně zahýbal, 

ale naléhavá touha pochopit, kdo Josef Toufar byl a co všechno v jeho 

údělu předcházelo dějství poslednímu. Léta pátrání, shromažďování dokumentů, snímků i svědeckých výpovědí 

tvoří opěrný systém díla. Délka nahrávky: 6 hod. 50 min. 

P. Slawomir Sulowski 

  

http://www.paulinky.cz/obchod/autori/Graham-Greene.html
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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)  

 Čítárna pro veřejnost – každou středu od 14.00 do 17.00 (pozor na změnu otevírací doby), možnost 

posezení na místě u kávy či čaje nebo darování či rozebrání knih za dobrovolný příspěvek. 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.30 v Čítárně. 
 

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ 

 9. 1. 2018 Manželské večery – první setkání z plánovaných sedmi-  od 16:30 do 18:30 na farním středisku. 

Na další večery se můžete těšit 30. 1. 2018, 20. 2. 2018, 13. 3. 2018, 3. 4. 2018, 24. 4. 2018., 15. 5. 2018. 

ZMĚNA TERMÍNŮ VYHRAZENA. Bližší informace – Pavla Čermáková, 734 265 356 

 Duchovní obnova pro maminky na RD. Téma - „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; 

program se uskuteční v pátek 2. 2. 2018 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. 

 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 

Maškarní bál pro děti – 11. 2. 2018 od 15.00 na farním středisku 
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Ahoj, jsem Dominiček a je mi 2,5 roku. Moje maminka Zuzanka říkala, že 

mám tyto diagnózy: mutace v GRIN1 genu, epileptická encefalopatie, fefrakterní 

epilepsie, těžká mentální retardace, centrální spastická kvadruparéza s axiální 

hypotonií, dystonický syndrom, hyperexcitabilita, porucha zraku a sluchu, 

mikrocefalie, faciální dysmorfie, atrofie, hypoplasie vermis mozečku, dystrofie a ústní 

soor.  

A jak to se mnou všechno bylo? Když jsem byl v bříšku, bylo vše víceméně 

bezproblémové, všechna vyšetření dopadla dobře, žádné podezření na genetickou 

vadu. V druhé polovině těhotenství byla maminka 2x hospitalizovaná kvůli tvrdnutí 

bříška. Moc jsem se nehýbal, takže maminka pohyby moc necítila, ale doktoři říkali, 

že je to kvůli nadváze maminky. Narodil jsem se 1. 4. 2015 s váhou 2370 kg, porod 

byl bez problémů, byl jsem na tři zatlačení venku. Místo prvotního pomazlení s maminkou mě hned odnesli na 

resuscitaci a po chvíli mamince řekli, že mě odváží do Olomouce kvůli poklesu mého srdíčka. Druhý den mě 

konečně přivezli mamince s tím, že je srdíčko v pořádku, ale sestry si mě i tak týden nechávaly u sebe, protože když 

jsem plakal, přestával jsem dýchat a modral jsem. Bohužel mě maminka nemohla kojit, nešlo mi se přisát, a musel 

jsem být krmený sondou do žaludku. Když se vše zlepšilo, pustili nás po 14 dnech domů s diagnózou hypotonie. Už 

jsme si mysleli, že to nejtěžší je za námi. Pak nás ale paní doktorka upozornila na záškuby mých ručiček, následně 

mi na neurologii ve dvou měsících diagnostikovali epilepsii a nasadili mi Diazepam a další léky. Od porodnice 

jsme museli cvičit vojtovku. Maminka to nemohla dělat, nesnesla můj pláč, myslela si, že mi ubližuje, a tak to dělal 

můj tatínek. Nakonec se to maminka naučila, překonala svůj strach a cvičíme doposud, bohužel bez žádných 

výsledků.  

V půl roce mi doktoři také zjistili, že jsem slepý na jedno očičko. K tomu jsme každou chvíli byli 

hospitalizovaní na JIP, ať už v Brně, Olomouci, v Praze  Motole atd., protože jsem pořád blinkal a byl jsem z toho 

důvodu dehydrovaný. Do roka jsem papal z flašky, následně přes sondu, pak mi zavedli PEG. Byli jsme 

na desítkách vyšetření. Dokonce mě v jedné nemocnici sestra předávkovala trojnásobnou dávkou léků, včas to 

naštěstí zjistila druhá sestra, museli mi rychle vypumpovat žaludek, bylo štěstí, že jsem to vůbec přežil.  

Rok jsme čekali na výsledky genetických testů. Letos v květnu nám oznámili hlavní diagnózu. Mutace 

v GRIN1 genu. Jsem v České republice jediný s touto diagnózou a na světě je celkem 25 lidí, kteří mají tuto mutaci 

genu. Prognóza pro můj život – se všemi zmíněnými diagnózami - bohužel není dobrá. V nemocnici mamince řekli, 

ať si udělá další miminko a ať se na mě nefixuje, že nikdo neví, jak dlouho tady budu. S touto nemocí se nedá nic 

dělat, mutace genů se léčit nedá. Jsem stále na úrovni novorozence, v ručičce nic neudržím, nesedím, jen ležím 

a koukám. Akorát jsem se začal více smát, když mi maminka něco povídá.  

Teď v září jsem prodělal svou první operaci. Udělali mi funduplikaci svorkou mezi žaludkem a jícnem, 

abych pořád neblinkal a nabral na váze. V září mi také vylezl první zoubek. Aby mi maminka a tatínek ulehčili 

trošku v životě, potřebují pro mě speciální pomůcky. Teď mi koupili speciálně upravenou autosedačku za 31 tisíc. 

Dále vyřizují s úřady příspěvek na speciální kočárek, který stojí 70 tisíc, z toho 20 tisíc by měla dát pojišťovna. 

Časem pro mě budou potřebovat i speciální polohovací postel, její cenu a jaký příspěvek dá pojišťovna, teprve 

zjišťují. Asi 3 měsíce nám také finančně vypomáhá Dobrý anděl. V Amsterdamu se také chystá sraz lidí s touto 

diagnózou mutace v GRIN1 genu, kam bychom rádi jeli, abychom zjistili o této diagnóze více přímo od rodin, které 

se s ní také potýkají. Maminka by si s nimi popovídala a třeba i zjistila, jak více mi mohou pomoci. Maminka je 

na facebooku ve skupině těchto lidí, kde si píší anglicky. Je tam třeba chlapeček, co se v 5 letech poprvé napil 

z hrníčku, je tam 18letá dívka, která chodí do práce. Jsou tam i děti, které chodí, ale i děti, které stejně jako já ani 

samy nejí, nehýbou se atd. Ale třeba je pro nás ještě nějaká naděje. Proto by maminka ráda poprosila o pomoc, 

abych dostal alespoň nějakou šanci na lepší život. Děkujeme.  

Dominiček s maminkou 
  

Na podporu Dominika bude uspořádán koncert  v  kostele  svatého Jana Křti te le  v  neděl i  

4 .  února v  16 .00  hod.  Vys toupí  orchestr  Classic  Band pana Ivana Zely  ze  Šumperka.  

Srdečně  zveme.  Podrobnost i  budou ještě  během ledna na plakátc ích a  na internetu.    
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MARIE BAOUARDY 
(*5. ledna 1846 I´billin –  † 26. srpna 1878 Betlém, Palestina) 

 

Mariam Baouardy, arabsky: م واردي مري  řeholním jménem Marie ,ب

od Ukřižovaného Ježíše, byla řeholnicí řádu Karmelitek, mystička, 

zakladatelka karmelitánského kláštera v Mangalore v Indii a v Betlémě 

v Izraeli. Usilovala o smír mezi Araby, Židy a muslimy; vysloužila si 

přezdívku „malá Arabka”. Je vzývána jako pomocnice smíru na blízkém a 

středním Východě. Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. dne  

13. listopadu 1983. Jako první palestinská světice byla svatořečena dne 

17. května 2015 papežem Františkem v Římě. Bývá zobrazována jako 

řeholnice se stigmaty. Její svátek slaví katolická církev 26. srpna. 

 
Mariam se narodila 5. ledna 1846 v I'billinu (Abellin) v Palestině 

na území tehdy ovládaném osmanskými Turky. Její rodiče patřili 

k melchitskému (řeckokatolickému) obřadu. Mariam byla v pořadí 

třinácté dítě svých rodičů, avšak všichni její předchozí sourozenci 

v dětství zemřeli. Dva roky po jejím narození přišel na svět ještě bratr 

Bulos. Zůstal naživu jako její jediný sourozenec. Oba rodiče zakrátko po narození Bulose zemřeli. Malé Mariam se 

ujal strýc z otcovy strany, Bulose vychovávali jiní příbuzní. Adoptivní rodina věnovala Mariam velkou lásku a 

péči. Neposlali ji však do školy. V roce 1854 se přestěhovali do Egypta, do okolí Alexandrie. Když Mariam 

dovršila dvanáct let věku, podle tehdejších zvyklostí o ni jako o nevěstu projevil zájem bratr adoptivní matky. 

Mariam však nabídku ke sňatku rozhodně odmítla, čímž vyvolala v rodině velký hněv. Atmosféra lásky, ve které 

děvče dosud žilo, se změnila v prostředí nenávisti a pohrdání. Dívka poznala naprosté ponížení, příbuzní s ní od té 

chvíle jednali jako s otrokyní a služkou. 

Aby se dostala z těchto nesnází, rozhodla se spojit se svým bratrem, který zůstal v Palestině. Zjistila, 

že jistý muslim hodlá cestovat do Nazareta. Tajně navštívila jeho rodinu a nadiktovala mu dopis pro bratra 

s prosbou o pomoc. Muslimským mužem byla vyslechnuta s velkým porozuměním a soucitem. Její trápení, 

se kterým se svěřila, vyvolalo u něj nevoli vůči katolíkům. Muž ji vyzval, aby konvertovala k islámu. Mariam však 

rozhodně odmítla a vyznala svou víru v Krista. Uražený muslim ji rozhořčeně srazil k zemi a prořízl hrdlo. 

Domnělou mrtvou zabalil do přikrývky a pohodil v temných uličkách. Stalo se tak v noci ze 7. na 8. září 1858. 

Mariam přišla k sobě, jak sama vyprávěla, v nějaké jeskyni, kde se o ni starala tajemná žena v modrém, jakoby 

řeholním oděvu. Nikdy před tím ani potom se s touto ženou nesetkala. 

Když se jí zranění uzdravila, musela z jeskyně odejít. Odešla do františkánského kláštera v Alexandrii. 

Na doporučení řeholníků nastoupila jako služebná postupně v několika rodinách. Poslední z nich – rodina jménem 

Nagiar – měla příbuzné ve Francii a Mariamě umožnila cestu do francouzského Marseille. Stalo se tak roku 1863. 

Osmnáctiletá dívka se v novém prostředí rozhodla pro řeholní život.  

Nejprve vstoupila do kláštera sester sv. Josefa na předměstí Marseille. 

V institutu bylo několik arabských postulantek a novicek pocházejících ze Sýrie, 

které mohly pomoci Mariam při jejích prvních řeholních krůčcích. Mariam 

se v klášteře cítila dobře a získala si v komunitě oblibu svou jednoduchostí 

a pracovitostí, ačkoliv měla potíže s vyjadřováním. Již v té době mívala extáze 

a dne 29. 3. 1867 obdržela vtisknutí stigmat, které ona sama ve své prostotě 

považovala za příznaky malomocenství. Pravděpodobně na základně rozdílnosti 

úsudků o těchto neobvyklých jevech bylo po skončení dvouletého období, kdy se 

mělo rozhodnout, zda může začít noviciát či zda má být propuštěna, zvoleno 

druhé řešení.  

Ne všechny řeholnice byly s tímto rozhodnutím srozuměny. Proto jí 

sestra Veronika, která se připravovala na vstup ke karmelitkám v městě Pau, 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/5._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/I%27billin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/1854
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konvertita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1858
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_men%C5%A1%C3%ADch_brat%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marseille
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navrhla, aby ji doprovodila. Mariam s tím souhlasila a bosé karmelitky ji přijaly. Dne 27. července 1867 zde 

vstoupila do noviciátu a přijala jméno Marie od Ukřižovaného Ježíše. 

Dalším významným mezníkem v životě malé Arabky byla návštěva jistého misionáře z Indie. Požádal 

řeholní sestry o pomoc založit karmelský klášter v indickém městě Mangalore. S finanční podporou belgického 

šlechtice Georga Nédonchela se v roce 1870 vypravila do Indie skupina šesti řeholnic (mezi nimiž byla i Marie) 

a tří kněží. Dlouhá cesta po souši i po moři si vyžádala nečekanou oběť. Tři sestry ze skupiny cestou zemřely. 

Zbytek skupiny přicestoval do Mangalore 19. listopadu 1870. O rok později 21. listopadu 1871 zde složila sestra 

Marie od Ukřižovaného Ježíše věčné sliby jako laická sestra.  

Mariam prožila během svého řeholního života jednak velmi extatická a oblažující období, ale také dvě 

velmi bolestné periody, které bychom mohli označit jako „mystická noc“ a které se chvílemi podobaly 

až posedlosti. Poprvé prožila takový stav v létě 1868 v Pau, podruhé právě v Mangalore v Indii. Na konci roku 

1872 ji poslali zpět do Pau, protože si s ní v Mangalore nevěděli rady. Marie vše statečně nesla jako další znamení 

Boží zvláštní lásky. 

Po návratu z Indie nepřestávala toužit po založení kláštera ve své rodné Palestině. Za pomoci přátel začala 

svůj sen uskutečňovat. V administrativním procesu schválení nového kláštera hrálo významnou roli vyjádření 

latinského patriarchy z Jeruzaléma. Jeho postoj byl odmítavý. Na jejich straně stál však tehdejší římský kardinál 

Alessandro Franchi, který odvážně navštívil samotného papeže Pia IX. a seznámil jej se záměrem založit v Betlémě 

klášter Karmelitek. Papež souhlasil a sestrám i jejich dílu požehnal. Společenství zakladatelů tvořilo sedm sester, 

jedna novicka a dvě laické sestry, ke kterým patřila i malá Arabka. Město Pau opustily 20. srpna 1875, do Betléma 

dorazily 11. září 1875. Ubytovaly se ve františkánském klášteře Casa Nova. Základní kámen nového Karmelu byl 

položen 24. března 1876. Mariam sama vybírala pozemek a měla důležité slovo při výstavbě. Arabština byla jejím 

rodným jazykem, což velmi usnadnilo komunikaci s dělníky a tím i průběh stavby. Dne 22. srpna 1878 nesla Marie 

dělníkům pracujícím v klášteře občerstvení, upadla a zlomila si levou ruku. Brzy se objevila gangréna a dne 

26. srpna 1878 Mariam umírá. Zemřela krátce před dokončením vytouženého kláštera ve věku pouhých 32 let. Její 

ostatky byly pohřbeny v postranní kapli při vstupu do chóru klášterního kostela. Zemřela v pověsti svatosti. Po její 

smrti ji uctívali jak křesťané, tak muslimové. 

Zřídka se stává, abychom se u jedné osoby setkali s tolika charismaty pohromadě, jak je nacházíme u sestry 

Marie od Ukřižovaného Ježíše. Ta, která byla z lidského pohledu nevzdělaná a která se ve své veliké pokoře 

nazývala „malé nic“, byla vybrána Bohem, aby ukázala jeho moudrost a všemohoucnost. Bůh ji obdařil mnohými 

nadpřirozenými schopnostmi – měla stigmata, obdržela dar transverberace srdce (mystické probodení srdce), 

bilokace, viděla do srdcí lidí, dokázala předpovídat budoucí události. Rovněž měla velmi hlubokou úctu k Duchu 

svatému. Tyto projevy byly nejbližším okolím vnímány velmi kriticky a opatrně. Přesto byly nakonec uznány jako 

objektivně pozorované a dosvědčené. 

Vzpomínky na Mariam a úcta k ní jsou – pro její hřejivou a láskyplnou 

povahu – na Karmelu dodnes živé. Byla blahořečená 13. 11. 1983 papežem Janem 

Pavlem II. a svatořečena jako první dcera Svaté země od dob prvokřesťanských 

mučedníků dne 17. 5. 2015 papežem Františkem na náměstí sv. Petra v Římě.  

 

Z MYŠLENEK SV. MARIE BAOUARDY: 

Šťastní maličcí! Všude se pro ně najde místo. Velicí však všude narážejí. 

Nemohu nic, nejsem nic, ale doufám v Boží milosrdenství. 

Touha srdce žít pro Boha a smiřovat lidi je tím, co může měnit svět. 

Svatost – to je pokora. Nehledejte velikost u druhých lidí. Lidé, kteří vás 

dnes vychvalují, zítra vás poníží. 

Někdo by chtěl utrhnout ovoce, které visí vysoko na stromě, ale které není 

zralé, a nechat ovoce, které visí nízko a které je zralé. Pán vám říká: začněte 

od malých věcí! 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mangalore
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%BD_patriarch%C3%A1t_jeruzal%C3%A9msk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_IX.
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Duchu svatý, prameni pokoje, světla, přijď a osvěť mě; 

hladovím – přijď a nasyť mě; 

žízním – přijď a napoj mě; 

jsem slepá – přijď a osviť mě; 

jsem chudá – přijď a obohať mě, 

jsem nevědomá – přijď a pouč mě; 

Duchu Svatý, tobě se vydávám. 

Anička Rozsívalová 

 
 
Děťátka pacholátka,  

Ježíšek spinká v jesličkách, maminka Maruška ho 

kolíbá, hladí ho a zpívá mu. Josef oba dva pečlivě hlídá a vítá všechny návštěvy. Zvířátka se starají o to, 

aby jim všem nebyla veliká zima. Zanedlouho už k jesličkám doputují i tři králové s vzácnými dary. O tom 

všem jsou dnešní úkoly. Ať je hravě zvládnete a ať se vám také daří v celém novém roce. 

příjemné chvilky s Tamtamem   

1. Najdeš mezi těmito dvěma obrázky všech deset rozdílů? 

 

 
 

2. Doplň křížovku podle obrázků a v tajence ti vyjde název města, kde se Ježíšek narodil. 
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K zamyšlení 

Milovaní chlapci a děvčata! Vám svěřuji úkol přispívat rozhodujícím způsobem k evangelizaci vaší země. 

Neste Krista do třetího tisíciletí. Důvěřujte mu! Jeho příslib překračuje staletí: ,,Kdo by ztratil svůj život pro mne a 

pro evangelium, zachrání jej.“ (Mk 8,35) Nebojte se! Život s Kristem je úžasné dobrodružství. Jenom on může dát 

životu pravý smysl, jenom on je středem dějin. Žijte z Krista! S Marií! S vašimi světci! 

(z homilie sv. Jana Pavla II. v Hradci Králové 26. 4. 1997) 

 

Drazí mladí, 

v tomto čísle bychom vám chtěli představit, kdo to jsou animátoři a případně povzbudit ty z vás, kteří uvažujete o 

tom se animátory stát, abyste se nebáli a přidali se k nám . 

Kdo to je ten animátor? 

Stručně: Animátor = služebník mladých 

A trochu podrobněji: Animátor je člověk, který se aktivně podílí na životě církve mezi mladými. Pomáhá, 

aby mladí nacházeli cestu k Bohu formou, která je jim blízká. Pomáhá organizovat akce pro mladé v děkanátu nebo 

ve vlastní farnosti. 

Být dobrým animátorem není jen otázkou člověka, který se věnuje mladým kolem sebe. Být dobrým animátorem 

znamená být dobrým křesťanem – a to je otázkou každého z nás. 

Animátorem se můžeš stát i ty! 

Máš více jak 15 let? Máš chuť, spoustu nápadů a chvíli volného času? Nejsou ti lidé kolem tebe lhostejní? Chceš 

pomáhat druhým hledat tu správnou životní cestu? Chceš se i ty stát animátorem a podílet se na pořádání akcí 

v děkanátu, nebo ve své farnosti? Pro podrobnosti se ozvi kaplanovi pro mládež nebo některému z animátorů . 

Pokud by ses chtěl stát animátorem, nebo o tom uvažuješ, pak si zapiš do svého kalendáře datum 2. – 3. 

března 2018. V tyto dny pro animátory a zájemce organizuje olomoucké centrum pro mládež akci, která 

bude v Šumperku a budeš mít možnost více poznat animátory a 

jejich službu . 

 

MÁME NOVOU ASISTENTKU ZÁSTUPCE 

Je jí Jiřina Rusnáková ze Šumperka. Ta se ujala úkolu pomáhat 

zástupci děkanátní mládeže, kterým je Jan Donoval z Jindřichova. 

Do její služby jí přejeme hodně elánu, trpělivosti, moudrosti, radosti, 

sil, času a hlavně lásky .  

P. Vilém 

 

 

 

Právě běží:  

Večery chval 

 každý měsíc (v pátek) v kostele sv. Jana 

Křtitele v Šumperku v 18:00 

 po večeru chval bude společné setkání  

na farním středisku  

 nejbližší termín – pátek 26. 1. 2018 
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Pivo s knězem 

 každý měsíc U Řeka v Šumperku (M. R. Štefánika, naproti Albertu) 

 pozvěte na tuto akci také své kamarády 

 nejbližší termín – čtvrtek 4. 1. 2018 v 19:15 

 

 

Co se chystá:  

Akce v děkanátu 

(Více na mladez-sumperk.webnode.cz) 

 

Víkendovka pro mládež na SŠ!!! 

 23. – 25. 2. 2018 

 bližší informace v příštím čísle 

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

 pá 23. 3. – so 24. 3. 2018 v Šumperku 

 společné setkání zároveň s děkanáty Zábřeh a Svitavy!!! 

 hudební doprovod: ADORARE !!! 

 bližší informace se dozvíte později, zatím si stačí zarezervovat tento termín, určitě se bude na co těšit  

 

 

Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

Otevřený Přístav 

12. – 14. 1. 2018 

Chceš přijet na Přístav jen tak, pokecat, relaxovat, nebo se 

prostě jen tak vyblbnout? Jestli ano, tak přijeď. Můžeš zažít 

Přístav jinak, než ho znáš, a taky nás více poznat. 

Přijeď za námi a zažij něco nového! 

Na tento víkend se nepřihlašuje, prostě dojeď bez ohlášení!!! 

 

Sněženky = křesťanské jarní prázdniny 

5. – 9. 3. 2018, Archa Rajnochovice, věk: 8 – 14 let 

Téma: Čaroděj ze země Oz 

Kromě dalekých zemí nás čeká i setkání s Pánem, novými 

kamarády, super vedoucími a snad vyjde i oblíbená bobová 

dráha. 

Přihlašování na mladez.ado.cz. Příliš neotálejte, volná místa 

rychle mizí! 

 

kontakt:  P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz,  

 mobil 777 568 230 

 Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz,  

 mobil: 731 253 753 

 Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com,  

 mobil: 723 328 838 

web: mladez-sumperk.webnode.cz; skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk 
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SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM 

V NOVÉM MALÍNĚ 
 

V podvečer neděle 3. prosince se na pódiu 

na malínském náměstí odehrála krátká divadelní scénka 

z doby svatého Mikuláše, která měla lidem přiblížit, proč 

každý rok slavíme jeho památku a připomínáme si jeho 

štědrost. Pak najednou zhasla všechna pouliční světla a 

v zatáčce hlavní cesty se objevil loučemi ozářený průvod 

andělů a čertů táhnoucích bryčku se svatým Mikulášem. 

Když projížděli kolem obecního vánočního stromu, Mikuláš 

jej mávnutím hole rozsvítil. Poté vystoupil na podium, 

pochválil hodné děti, pohrozil těm zlobivým a poslal andělíčky, aby všem rozdali balíčky s dobrotami. Akce se 

uskutečnila za spolupráce a finanční podpory obce Nový Malín, příchodu sv. Mikuláše předcházel už od odpoledne 

obcí organizovaný jarmark a adventní koncert skupiny Fleret, který se odehrával na pódiu na náměstí. 

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ „ŘÍZKOVÁNÍ“ V DĚTSKÉM SPOLČU 
 

Jak je již u nás tradicí, i letos se poslední spolčo roku neobešlo bez vánoční večeře ve formě řízků 

s bramborovým salátem (či bramborami). Dá se očekávat, že takové dobroty přesvědčí i děti, které spolčo normálně 

nestíhají nebo se do něj ještě neodvážily přijít, a tak se nás nakonec i s vedoucími sešlo 24. Nejdříve ještě děti 

společně nacvičovaly vánoční divadlo pod vedením Lenky 

Valentové. Po náročných hereckých výkonech jsme se společně 

pomodlili, požehnali jídlo a pustili se do něj. V průběhu večera si 

děti společně také nazdobily vánoční stromeček čokoládovými 

figurkami, které si nakonec odnesly domů (a za které děkujeme 

Leničce). Nemalé poděkování patří našim třem maminkám, paní 

Schubertové, paní Valentové a paní Tyšlicové, které se postaraly 

o řízky, bramborový salát a brambory. 

Anna Schubertová 

 

 

VÁNOČNÍ DIVADLO NOVÝ MALÍN + BLUDOV 2017 
 

Děti z Nového Malína letos připravily a zahrály vánoční divadlo nejen v Malíně, kde je divadlo již tradicí, 

ale také v Bludově pro děti ze ZŠ Bludov. Kostel v Bludově byl krásně vyzdobený, děti si mohly prohlédnout 

nastrojené stromečky, betlém (ještě bez Ježíška ), zaposlouchat se do vánočního příběhu a zazpívat si společně 

koledy. Pěkným zpestřením byl „živý Ježíšek“, kterého zahrál 

Míšánek Valenta. Bylo pěkné vidět plný kostel dětí. Pro dětské 

školní diváky to bylo rozloučení se školou před vánočními 

prázdninami. 

V Novém Malíně jsme divadlo hráli 25. 12. 

pro malínské farníky. Děti byly jako vždy úžasné a moc se jim 

vše povedlo. V Malíně „živého Ježíška“ zahrála Lucinka 

Hovancová. Moje milá děťátka, děkuji všem za super herecký 

výkon. 

Lenka Valentová 
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SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

 

20. KAPITOLA  
   

Pluli jsme na sever, do výšky letecké základny Vandenberg na kalifornském pobřeží. Zakrátko jsem dostal 

zprávu, že budu přeložen jako radiotechnik na Kolivan, rybářskou loď velké sovětské flotily, která však působila 

mimo americké vody.  

Dny utíkaly, červenec vystřídal srpen. Častokrát jsem si vzpomněl na Simase Kurdiku. Co ho asi čeká? 

V nejlepším případě deset roků vězení. Sověti věděli, že svět na něj po procesu zapomene. Potom může zůstat 

ve vězení do smrti a stát se tam například obětí „neštěstí“.  

Když tohle čekalo obyčejného námořníka, co by se potom stalo se mnou, s vojákem a komunistickým 

vedoucím mládeže? Kdyby mě chytili na útěku nebo vydali, vzal bych si život dříve, než by mě dopravili zpět 

do Sovětského svazu.  

S přibližujícím se kanadským pobřežím se blížil i okamžik, který rozhodne buď o mém životě, nebo o mé 

smrti. Cesta zpátky pro mne neexistovala. Když jsme krátký čas kotvili mimo dvanáctimílovou zónu před 

Vancouverem, dostali jsme rozkaz setkat se s ruským traulerem Blagin, kde jsem měl převzít funkci radiotechnika. 

Blagin potom nabral kurz k ostrovu Amchitka před pobřežím Aljašky, kde se prováděly podzemní pokusy 

s atomovými zbraněmi.  

Když říkám trauler, používám výraz sovětského námořnictva. Tyto lodě se o rybolov vůbec nezajímaly.  

Během plavby jsem se zájmem poslouchal Hlas Ameriky, abych se dozvěděl, co se skutečně děje ve světě. 

Již doma jsem slyšel, že to dělá většina ruského obyvatelstva i mnozí kadeti. Samozřejmě, bylo to nebezpečné, 

a koho při tom chytili, přísně ho potrestali. Hlas Ameriky a náboženské vysílání v ruské řeči z misijních stanic mi 

pomohly nasbírat síly pro můj útěk.  

Koncem srpna 1971 dostal Blagin rozkaz vrátit se před kanadské pobřeží. Poslední týdny jsem se několik 

hodin denně věnoval vzpírání a dalšímu posilování, abych byl v rozhodujícím okamžiku v kondici. Budu 

potřebovat enormní rezervy a vytrvalost. Mnozí kamarádi si ze mne utahovali: „Snad se nechceš stát mistrem 

světa?“ Jen já jsem věděl, proč to dělám.  

Posádku Blaginu tvořilo sto deset námořníků a jedenáct vojáků. Kapitán byl statečný, upřímný člověk. 

Velice jsem ho obdivoval. Často jsme spolu hráli šachy nebo vedli dlouhé rozhovory.  

Jednoho dne jsem dostal hlášení, které se týkalo přímo mne! Za pět dní se setkáme s lodí Marie Uljanova, 

pojmenovanou podle sestry Lenina, aby nám doplnila zásoby potravin. Měl jsem přestoupit na její palubu. Vracela 

se přímo do Sovětského svazu.  

Po potvrzení příjmu jsem horečnatě rozmýšlel. Byl jsem na moři šest měsíců. Ještě pět dní na Blaginu, a 

potom zpět. Pravděpodobně se mi už nikdy nenaskytne příležitost být tak blízko svobodě!  

Potom přišla další zpráva. V Petropavlovsku na mě již čekaly papíry a povýšení. To však bylo to poslední, 

co mě momentálně zajímalo.  

Zmocnilo se mě zoufalství. Zatímco se mi myšlenky honily bláznivě hlavou, narazili jsme na nepředvídané 

těžkosti – na opačný vítr a těžké moře. Netrvalo dlouho a ocitli jsme se uprostřed bouře.  

Namáhavě jsme se probíjeli kupředu, každý muž, každý stroj pracoval na hranici svých sil. Mnohé z našich 

lodí se při této bouři dostaly do těžkostí. Hodiny a hodiny jsem strávil v radiotelegrafické kabině, abych mohl 

přijímat a odevzdávat zprávy. Můj zrak se často zastavil na nástěnném kalendáři. Čas letěl šíleným tempem.  

„Sergeji,“ řekl nečekaně kapitán, „spoj se s kanadskými úřady a popros je o povolení zdržovat se po dobu 

bouře v jejich výsostných vodách.“  

„Rozkaz!“ odpověděl jsem automaticky. Až potom jsem si uvědomil, co to pro mě znamená. V kanadských 

výsostných vodách! To bylo ono!  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Až se dostaneme těsně k pobřeží, což bychom jinak nemohli, snad se můj plán podaří. Původně jsem chtěl 

skočit přes palubu za dvanáctimílovou zónou a pomáhat si při plavání nějakým dřevem. Věděl jsem ale, že dříve 

než bych dosáhl pevniny, zemřel bych pravděpodobně na následky podchlazení. Ale nyní budeme přímo 

v kanadských vodách! Tato skutečnost mě naplnila novou nadějí a energií. Ať se stane cokoliv, pevně jsem se 

rozhodl: nevrátím se do Ruska, nebudu pokračovat v dosavadním způsobu života.  

Teď jsem se už mohl soustřeďovat pouze na okamžik útěku. Stalo se tak 3. září 1971 za největší bouřky, 

kdy jsem skočil do černého, rozbouřeného moře.  

Na poloviční cestě k osadě na kanadském pobřeží jsem po nesmírných útrapách ztratil vědomí. Co se dělo 

dál, jsem se dozvěděl později od dobrých lidí z vesničky Tasu, kteří mě našli a ujali se mě.  

Ráno 4. září zuřila nad malou osadou Queen Charlotte bouře. Většina obyvatel pracovala v dolech. Jistá 

žena, která bydlela v domě nad pláží, šla o půl deváté k telefonu. (Později jsem se dozvěděl, že právě toho dne 

nešla mimořádně do práce.) Při telefonování se dívala ven oknem. A nevěřila vlastním očím! Po pláži vrávoral 

polonahý, vyčerpaný, krvácející mladý muž. Ihned zavolala lékaře a dopravili mě do nemocnice. Srdce mi 

z vyčerpání pracovalo nepravidelně a mnoho dní jsem strávil v jakési agonii.  

Potom jsem najednou jakoby z dálky zaslechl šepot cizí řeči. Nerozuměl jsem ani slovo. Kde to jsem? 

Zpátky na palubě! pomyslel jsem si s narůstající panikou. Ale ne, ne, to byly cizí hlasy. Kanada! Tak se mi to přece 

jen podařilo!  

Začal jsem rozeznávat předměty i oči zdravotní sestry, která se nade mnou skláněla. Byla to pro mě 

nejkrásnější žena na světě. Tedy jsem žil! Byl jsem v Kanadě! Podařilo se mi to! Byl jsem nejšťastnějším člověkem 

na zemi!  

Za několik hodin přišel do pokoje nějaký muž a řekl mi, že bude dělat tlumočníka. „Kdo jste?“ ptal se. „Proč 

jste sem přišel?“  

Bolestí jsem stejně nemohl mluvit, jen jsem ze sebe s obtížemi vypravil: „Nechci se vrátit na loď!“ 

„V pořádku,“ řekl. „Spojíme se s úřady v Prince Rupert. Odtud nám oznámí, co se dá dělat.“  

Ještě týž den odpoledne mě převezli vrtulníkem do hlavního města Queen Charlotte a odtud do Prince Rupert 

v Britské Kolumbii. Zde jsem strávil několik dní ve vězeňském oddělení nemocnice. Měl jsem výbornou stravu, 

pokoj a nejlepší lékařské ošetření. Všichni ke mně byli velice milí. Stal jsem se středem všeobecného zájmu, 

a třebaže jsem jim nerozuměl, domyslel jsem si, že tak krkolomnou cestou se sem mnoho ruských námořníků 

nedostalo. Někdy jsem měl pocit, že mě pokládají za tvora z jiné planety. Když tu nikdo rusky nemluvil, zkusil 

jsem to s němčinou. Našli mi člověka, který jim překládal. Tito lidé se o mě vynikajícím způsobem starali a díky 

nim se mi brzy navrátily síly.  

S přibývajícím zdravím rostl i můj zájem o nové prostředí. Jednou mě zaměstnanec emigračního úřadu spolu 

s jedním překladatelem vzali z nemocnice na okružní jízdu do Prince Rupert. Oči mi lezly z důlků. Všude plno aut 

a krásné domy. Musel jsem působit velice hloupým dojmem, protože úředník řekl: „Tady všude bydlí lidé.“  

„Kdo? Kapitalisté a obchodníci?“ ptal jsem se.  

„Ne, dělníci,“ řekl se smíchem.  

Samozřejmě jsem mu nevěřil. Určitě je to jenom propaganda. Sergeji, jen mu nenaleť, myslel jsem si.  

Později mi přinesl časopis s fantastickými obrázky nejrůznějšího zboží, s fotografiemi nádherných rodinných 

domů s drahým nábytkem. To je určitě vytištěné speciálně kvůli mně, aby mě zmátli a zaskočili. Vyrostl jsem 

ve světě, kde se ve všem viděla jen propaganda. Před komunismem jsem sice utekl, ale komunismus se vším svým 

podezříváním ve mně zůstal. Později, když jsem zjistil, že v těch domech opravdu žijí dělníci a že časopis nevydali 

pro emigranty, jako jsem já, připadal jsem si jako hlupák. Podle sovětské propagandy lidé zbohatli jen 

vykořisťováním chudých. Ale domy dělníků – v porovnání s ruskými – vypadaly jako paláce. Neuniklo mi ani to, 

že všichni byli stejně dobře oblečení.  

Viděl jsem sice jednoho nebo dva opilce, ale v Rusku se povalují na každém rohu, když jde člověk večer 

po městě. Naše propaganda ustavičně omílala, že v kapitalistických zemích jsou milióny nezaměstnaných, kteří 

musí demonstrovat, a že policie proti nim často surově zakročí.  
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I když jsem pochyboval o pravdivosti tohoto tvrzení, už první „výlet“ ve svobodné zemi mi ukázal, jak 

obrovskou a tragickou lží je komunistická propaganda.  

Každým dnem jsem se víc a víc zotavoval a plný naděje hleděl do budoucnosti. Ale najednou – bez 

předchozího varování – jsem dostal zprávu, která mě naplnila strachem a hrůzou: není vyloučeno, že mě vydají 

Sovětům!  

Druhý den mě dopravili do ústřední věznice ve Vancouveru. Hrozilo mi, že můj sen o svobodě a novém 

životě se rozsype jako domeček z karet. Proč? Proč?  

Nemohu popsat své duševní rozpoložení. Byl jsem sám v cizí zemi, do které jsem vložil všechny své naděje 

a důvěru, a najednou by se měla obrátit proti mně? Dal jsem přednost bouřlivému ledovému Pacifiku před teplými 

a vábivými vodami Kalifornie, protože této zemi jsem důvěřoval. Vložil jsem svůj život do jejích rukou. Dostalo se 

mi tu ochrany, pečlivé péče a pomoci jako nikdy nikde předtím. A nyní prý není vyloučeno, že mě vydají! Na jistou 

smrt! To bylo to poslední, co jsem čekal! Už jen tato myšlenka mi způsobovala muka.  

Byl jsem v cele sám. Nemohl jsem si ani s nikým popovídat. Cítil jsem se hrozně. Vždycky jsem se 

zaradoval, když mě strážný, se kterým jsem se spřátelil, pustil občas na dvůr. Měl jsem ještě stále různé fyzické 

obtíže, ale ty se ani zdaleka nevyrovnaly duševním mukám. Musel jsem s někým promluvit, nebo bych zešílel … 

v zoufalství jsem se obrátil k Bohu. Klekl jsem, jak jsem to viděl u věřících. Možná že mi to pomůže. Ale neuměl 

jsem ani jedinou modlitbu. Byl jsem rozpačitý, nemotorný a jaksi zahanbený. Ale mé srdce překypovalo, a tak jsem 

si začal s Bohem jednoduše povídat. Říkal jsem mu, co mě napadlo. Nevěděl jsem, jestli mne slyší, ale ulevilo se 

mi.  

Můj právní zástupce, kterého mi určil soud, byl přátelský a schopný člověk. Snažil se mi ze všech sil 

pomoci. Věnoval se mému případu s velkým zájmem a osobním zaujetím. Do smrti mu to nezapomenu. Ptal jsem 

se ho na příčinu, pro kterou by mne mohli vydat Sovětům. Vysvětlil mi, že mezi Kanadou a SSSR vládnou čilé 

obchodní styky a Kanada exportuje Sovětům pšenici v hodnotě několika milionů. Proto prý místní úřady nechtěly 

narušit přátelskou atmosféru, když se Sověti jasně a zřetelně vyjádřili, že mě bezpodmínečně chtějí zpátky. Kromě 

toho měl za měsíc navštívit Kanadu Kosygin.  

Když můj zástupce odešel, pomyslel jsem si: jestli mě vydají, je se mnou konec. Za neuvěřitelných těžkostí 

jsem se pokusil najít novou vlast jen proto, vystavil jsem se nebezpečí, a nakonec se dočkal toho, že mě pošlou 

zpátky … V zoufalství jsem se té noci opět pokusil hovořit s Bohem. Upadl jsem do neklidného a nepokojného 

spánku.  

Všechny následující dny vyplňoval strach a nejistota. Každý krok přibližující se po vězeňské chodbě mohl 

znamenat můj konec. Ve vancouverském přístavu kotvily sovětské lodě. Vydání by bylo otázkou několika minut. 

Trpěl jsem jako Job. V těchto osamělých, strachem vyplněných dnech a nocích jsem často klečel a modlil se.  

Jednoho večera jsem opět pro vnitřní napětí nemohl usnout. Ve dvě v noci jsem zhasl světlo a bděl v tmavé 

cele. Asi o půl třetí jsem zaslechl na chodbě mužské hlasy a kroky. Zastavily se před mými dveřmi. Už si pro mě 

přišli, pomyslel jsem si.  

Klíče zaskřípaly v zámku a dveře se otevřely. Kdosi rozsvítil světlo. Uviděl jsem několik mužů v civilu. 

„Pojď,“ řekl jeden z nich. „Vezmi si věci. Projedeme se trochu po městě.“  

Teď v půl třetí ráno? Něco tu nebylo v pořádku. Rychle mne vyvedli zadním vchodem, kde čekalo auto. 

Seděli v něm tři muži v civilu. Vyrazili jsme do tmy. Teprve v záplavě světel jsem uviděl, jak je Vancouver veliký 

a krásný. Uháněli jsme nejdříve po hlavních ulicích, potom po malých bočních uličkách. Šofér střídal nečekaně 

protichůdné směry, v pekelném tempu prudce zabočil jednou doprava, jednou doleva.  

Tato „procházka“ trvala asi dvě hodiny. Konečně řidič kdesi zaparkoval a vešel do baru, kde telefonoval. 

„Všechno v pořádku,“ řekl, když se vrátil, „můžeme se pustit do práce.“  

Zavezl nás na letiště přímo k rolovací dráze. Vešli jsme na palubu velkého letadla. Bylo nás pouze několik 

cestujících včetně policistů, kteří mě doprovázeli.  

Časně ráno jsme odlétali do Montrealu. Tam mě rychle naložili do policejního auta bez poznávací značky, 

obklopeného policisty. Dopravili mě do vězení v Quebec City, na ostrově řeky Sv. Vavřince, do uzavřené cely. 

Tehdy jsem ještě nevěděl, že o několik dnů později bude tady v bezprostřední blízkosti kotvit sovětský parník 

Alexander Puškin.  
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Důvody mého „únosu“ z vancouverského vězení jsem se nikdy přesně nedozvěděl. Sám jsem pro něj měl 

dvě vysvětlení: buď mě chtěli ochránit před nepřáteli, anebo – což bylo pravděpodobnější – nenápadně vydat 

Sovětům. Můj případ totiž vzbudil mezi obyvateli Britské Kolumbie velký rozruch. Mnozí se o mne zajímali a 

sympatizovali se mnou. Proto – jak jsem se domníval – se mělo vydání odehrát na opačném konci Kanady, kde mě 

nikdo neznal.  

Ale i tady se našli lidé, kteří se mi snažili pomoci. Kdosi – dodnes nevím kdo – zatelefonoval Patovi 

Burnsovi, autorovi oblíbených rozhlasových rozhovorů, a informoval ho o mém zmizení. Burns vyprávěl můj 

příběh v rádiu a velmi se o mne zajímal. Obával se, že mě každou chvíli mohou vydat, a horečně pracoval. Během 

přímého přenosu telefonoval do Otavy kompetentnímu poslanci za Vancouver a oznámil mu, co se stalo. Ten se 

ihned obrátil na ministerského předsedu Pierra Trudeaua a žádal přímou odpověď na otázku, zda mě kanadská 

vláda vydá Sovětům nebo ne. Kromě toho žádal okamžitě zaujmout veřejné stanovisko před zástupci tisku.  

Když se tímto způsobem dostal můj případ na veřejnost a rozvířil hladinu v můj prospěch, nemohli mě vydat. 

Nebezpečí bylo zažehnáno. Dodnes nevím, jakého stupně skutečně dosáhlo a zda by mne doopravdy vydali. Cítil 

jsem se v těchto dnech jako pod pověstným Damoklovým mečem. V nervózním očekávání a v modlitbách jsem 

chodil sem a tam po cele. Ještě jsem nevěděl, že Bůh vyslyšel mé úpěnlivé prosby.  

Když mi pak oznámili, že v Kanadě mohu zůstat, byl to pro mne úplný šok. Radostný šok. Cítil jsem, jak 

ze mne spadly okovy, i když jsem byl ještě stále ve vězení. Jako kdybych se znovu narodil. Byl jsem svobodným 

člověkem ve svobodné zemi. Třebaže jsem na to tak toužebně čekal, nemohl jsem tomu uvěřit.  

Z celého srdce jsem děkoval Bohu, že mě vyslyšel navzdory krutému zacházení s jeho dětmi a mému 

někdejšímu postoji vůči němu.  

Když v následujících týdnech vybavovali mé papíry a ověřovali celý můj případ, zdržoval jsem se v různých 

kanadských vězeních. Ale byly to už krásné chvíle, protože jsem věděl, že mě nevydají. Dostával jsem dopisy 

od nejrůznějších lidí, kteří se dozvěděli o mém případu. Měl jsem už i přátele, kteří mě navštěvovali. Byl jsem 

kanadské vládě za její rozhodnutí nesmírně vděčný. Nikdy jí toto přátelské gesto nezapomenu!  

Ale přišli i méně vítaní návštěvníci. Jednoho dne se objevil druhý sekretář sovětského vyslanectví. Mluvil se 

mnou v přítomnosti kanadských úředníků.  

„Víme, že jste ještě velmi mladý, a že jste proto udělal chybu. Když se vrátíte, všechno vám odpustíme a 

zůstanete ve své někdejší funkci. Všechno bude jako dříve!“  

Odpověděl jsem mu, že se nemohu vrátit. Podal mi list od mé bývalé přítelkyně Olgy. Také ona mě naléhavě 

prosila, abych se vrátil, a ujišťovala mě, že se na všechno zapomnělo. Použila týchž slov a formulací, které jsem 

slyšel před chvílí.  

Když jsem však přesto setrval v odmítavém postoji, řekl: „Dakove, jednoho dne přijdete k nám a budete 

ž e b r a t, abyste se směl vrátit!“ Brzy nato jsem dostal přistěhovalecké doklady. Mohl jsem začít nový život. Když 

jsem byl ještě ve vězení, přišel za mnou jistý vládní úředník a řekl mi asi toto: „Pane Dakove, váš příběh jsme si 

pečlivě do nejmenších podrobností ověřili. Všechny údaje jsme vložili do počítače na vyhotovování analýz. Brali 

jsme při tom v úvahu teplotu vody, směr a sílu větru, enormní bouři, vzdálenost od lodě až k pobřeží, výšku vln – 

i vaši fyzickou sílu. Vědečtí odborníci s pomocí počítače všechno otestovali, ale podle analýz je nemožné, abyste 

za takových podmínek překonal takovou vzdálenost a přežil! Nezapomněl jste nám něco říct?“ V hlase měl 

nedůvěru.  

Po chvíli uvažování jsem odpověděl: „Jediná věc, kterou jsem vám neřekl, byla, že jsem se hodně modlil.“  

Za několik dní přišel opět: „Pane Dakove, určitě vás bude zajímat, že jsme vaše údaje včetně modlitby ještě 

jednou vložili do počítače. Víte, jaký je výsledek? Pozitivní! Nyní jsme přesvědčeni o pravdivosti vašeho příběhu!“  

To mě překvapilo. Co věděl počítač o Bohu? Později mi kdosi vysvětlil, že mé modlitby se vyhodnotily jako 

„psychologická síla“. A to byl onen motivující faktor, který mi – i na základě výpočtů – umožnil přežít. Quebecké 

vězení jsem opustil jako svobodný člověk. V jednom malém hotelu jsem si pronajal místnost. Mnozí lidé se mnou 

navázali kontakt a nabízeli mi pomoc, zaměstnání nebo ubytování.  

Dostal jsem dokonce i jednu naprosto neobvyklou a překvapivou nabídku. Jakýsi organizátor plaveckých 

závodů v Ontariu mi napsal, že v příštím roce připravuje velkou soutěž. Protože jsem se v Kanadě „proslavil jako 

plavec“, zaplatí mi sto padesát dolarů, když v rámci tohoto závodu poplavu pětadvacet mil. „Každý vás zná jako 

vynikajícího plavce,“ psal. „Lidé přijedou ze všech stran, aby vás viděli. Mohli bychom udělat dobrý obchod.“  
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Odepsal jsem mu, že jsem sice dobrý plavec, ale byl to Bůh, který mi dal sílu vydržet tak dlouho v oceánu, a 

proto jeho nabídku nemohu přijmout.  

Nyní pro mne byly nejdůležitější dvě věci. Zaprvé jsem dal slib Bohu, že mu budu oddaně sloužit, zadruhé si 

musím najít práci, usadit se a začít žít jako svobodný člověk. Bylo mi jasné, že druhé předsevzetí uskutečním 

lehčeji než první. Mou nejsilnější touhou však bylo nalézt Boha. Ale jak? Kde? Nevěděl jsem o něm nic a neznal 

jsem žádného duchovního, se kterým bych si mohl o těchto věcech pohovořit. V centru Quebecku jsem viděl velký 

kostel sv. Anny. Rozhodl jsem se, že ho navštívím. Domníval jsem se, že když je to dům Boží, najdu zde Boha.  

Vešel jsem dovnitř. Nevěděl jsem pořádně, jak se mám chovat. Bylo tu ještě několik lidí. Rozhodl jsem se, 

že budu dělat to, co oni. Šli dopředu a poklekli. Já také. Začali se modlit. I já jsem se o to pokusil, ale cítil jsem se 

nemotorný a nehodný být přítomen v Božím domě. V Rusku jsem bil a zabíjel věřící. Více než stopadesátkrát jsem 

přepadl jejich tajná setkání. Způsobil jsem mnohá zranění starým ženám a mnohým věřícím. Nebyl jsem hoden 

vstoupit do domu Božího. Přes to přese všechno jsem ale cítil, jak mnou proniká vnitřní klid. Začal jsem s Bohem 

hovořit, jako jsem to dělal ve vlnách oceánu a ve vězení.  

Po chvíli modlitby se mi ulehčilo. Srdce mi naplnil nikdy nepoznaný klid a pokoj. Jestliže tohle dával Bůh 

svým, pak jsem to chtěl víc než všechno ostatní i já. Tři hodiny jsem klečel před Bohem. Hledal jsem však cosi 

intenzivnějšího, cosi, co vlastnili věřící. To, co měla Nataša…  

Vrátil jsem se do svého pokoje. Našel jsem vzkaz, že si někdo chce se mnou pohovořit o zaměstnání. Byla 

přiložena adresa, kde se mám hlásit. Dvěma mladým Bulharům, kteří utekli do Kanady několik měsíců přede mnou 

a pomáhali mi jako překladatelé, ale i jinak, jsem nechal vzkaz, kde mě mohou najít, a vypravil jsem se na uvedené 

místo. Čekalo tam několik lidí. Neměli ale ani nejmenší úmysl mluvit se mnou o pracovních možnostech. Brzy 

vyšlo najevo, že to jsou členové FLO, francouzské separatistické a teroristické organizace v Quebecku. Jejich 

zaměstnáním byly bombové útoky a ve snaze o dosažení samostatnosti zavraždili i několik diplomatů. Měli silné 

spojení s komunisty a jejich plnou podporu. Ocitl jsem se v pasti.  

„Dakove,“ varovali mě, „jestli budeš příliš otvírat hubu a mluvit o věcech, o kterých je lepší mlčet, my už tě 

naučíme držet jazyk za zuby!“ Pokusil jsem se s nimi mluvit, abych získal čas a vymyslel způsob, jak vyváznout 

z této situace. Naštěstí brzy přišli mí bulharští přátelé, kteří našli vzkaz a co nejrychleji se za mnou vydali. 

Okamžitě jsme se vytratili. V uších mi ještě zněla varovná slova. Ani tady mě nenechají na pokoji! Moskva po mně 

pořád natahovala ruce!  

V Quebecku mě nějaký muž ze sovětského vyslanectví sledoval na každém kroku. Policie mě varovala,  

že v montrealském přístavu kotví sovětská loď, a žádala mě, abych byl opatrný. „Zavolejte nás hned, jakmile se 

budete cítit ohrožený,“ řekli. S výhružkou FLO v zádech a pro silnou komunistickou organizaci v Quebecku jsem 

se rozhodl odejít do Toronta. V Montrealu byl sovětský konzulát, v Ottawě vyslanectví a od toho všeho jsem chtěl 

být co nejdál.  

V Torontu jsem bydlel u jisté ruské rodiny, která četla můj příběh a nabídla mi pomoc. Kanadská vláda mi 

zaplatila kurz angličtiny na univerzitě. S elánem jsem se pustil do učení.  

Ale na prvním místě jsem hledal Boha. Pociťoval jsem obrovský duchovní hlad, který mohu jen velice těžko 

popsat. Věděl jsem, že teprve tehdy budu dokonalým člověkem, až ho utiším. Nebyl to jen velký pocit lítosti, 

že jsem ve vlasti tak krutě zacházel s věřícími. Věděl jsem, že mi Bůh odpustil, protože jsem to udělal 

z nevědomosti. Ale to, co jsem pociťoval, byla upřímná, hluboká, duchovní bída. Věděl jsem, že i můj duch se 

musí stát svobodným, nejen tělo. Vzpomněl jsem si, jak jistý věřící při výslechu říkal, že se často postili, když se 

o něco mimořádně naléhavého modlili. Možná, že bych to měl udělat i já, pomyslel jsem si.  

Šel jsem do kostela, který jsem už jednou navštívil s jistou rodinou. Býval stále otevřený. Uvnitř nebyl 

nikdo. Šel jsem dopředu a začal se modlit. Strávil jsem tady dva dny jen o vodě. Nevěděl jsem, jaká slova mám 

volit, ale mé srdce se modlilo místo úst. Vyjádřilo všechny mé pocity. Po dvou dnech a nocích – spal jsem asi tři 

hodiny – jsem opustil kostel a vrátil se do školy. Cítil jsem se velmi posilněný po duchovní stránce, ale stále ještě 

jsem měl dojem, že mi něco chybí.  

Asi v této době jsem dostal pohled od Valentiny Bubovičové, ruského děvčete, které pracovalo v univerzitní 

knihovně nedaleko Toronta. Psala mi, že je věřící, a pozvala mě do jejich společenství. Rád jsem přijal.  
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To, co jsem následující neděli zažil v kostele, se mi zdálo jaksi povědomé. „Vždyť je to jako v Rusku!“ 

zvolal jsem překvapeně. Myslel jsem na písně, duchovní atmosféru a všechna společenství, se kterými jsem přišel 

do styku v podzemních společenstvích ruských věřících. Valentinin otec mi věnoval žaltář, který se mi stal velkou 

pomocí.  

A tak jsem začal chodit do ukrajinských kostelů. Tam jsem se vždy duchovně osvěžil – hlavně mezi 

mladými lidmi. Později jsem se seznámil s jedním knězem. Jednou jsem mu řekl, že mé srdce je stále ještě 

v určitém smyslu prázdné a že – ačkoliv jsem fyzicky svobodný – necítím se stále ještě dokonalý. Vysvětlil jsem 

mu, že mým největším přáním je patřit pouze Bohu a sloužit mu. Duchovní mě pochopil, vedli jsme spolu dlouhé 

rozhovory, odpověděl mi na nejednu otázku, vysvětlil mi mnohá místa v Bibli a ukázal mi cestu k Bohu.  

Budu mu za to do smrti vděčný.  

Jednoho dne při bohoslužbách mi řekl: „Sergeji, jsi ochotný odevzdat celý svůj život Bohu?“  

„Ano,“ odpověděl jsem.  

„Tak se tedy společně pomodlíme.“  

Během modlitby se ve mně odehrálo cosi definitivního, konkrétního a podivuhodného. Pocítil jsem dokonalý 

Boží pokoj. Hledání skončilo. Odevzdal jsem se do Ježíšových rukou a on vstoupil do mého života. Znovu jsem se 

narodil a Ježíš vyplnil mou vnitřní prázdnotu. Myšlenka, že patřím k Nataše, k pastoru Litovčenkovi a k ostatním 

věřícím, které jsem pronásledoval, byla překrásná. Jsem jedním z nich!! Dotyčný kněz se stal mým duchovním 

vůdcem, abych neustále ve víře rostl. Jednoho dne mi řekl: „Potřebuješ Bibli v mateřštině,“ a podal mi malou 

černou Bibli.  

Jako by mne zasáhl blesk. Nevěřil jsem vlastním očím!  

Duchovní si všiml mého šoku a překvapeně se zeptal: „Co se ti stalo?“  

„Tato Bible,“ zvolal jsem, „zrovna takovou jsem už viděl.“  

„Kde?“  

„V podzemním společenství v Rusku!“ Otevřel jsem ji a listoval v ní. Ano, byla to ona.  

„To je možné,“ řekl duchovní, „takové Bible vydává organizace Underground Evangelism a posílá je 

do Ruska.“  

„Kde můžu najít lidi, kteří ji vydávají?“ ptal jsem se. „Chtěl bych jim poděkovat a říct jim, že jejich Bible se 

dostanou na určené místo.“  

Dal mi adresu a já jsem poprosil jednoho přítele, aby tam mým jménem zavolal. Mluvil jsem pak 

s předsedou L. Joe Bassonem, který se o mne velice zajímal a chtěl mě i osobně poznat. Brzy se nám naskytla 

příležitost, když se na cestě do Evropy zastavil v Torontu. Hovořili jsme spolu několik hodin. Dozvěděl jsem se 

o práci této organizace na pomoc pronásledovaným křesťanům v Sovětském svazu a v jiných komunistických 

zemích a poděkoval jsem mu jménem všech krajanů. Po skončení jazykového kurzu jsem dostal od jisté 

elektronické firmy výhodnou nabídku jako inženýr. Plný očekávání jsem hleděl do budoucnosti. Budu dobře 

pracovat, mohl bych si koupit auto, založit rodinu, domov. To všechno bylo velmi lákavé. Ale nemohl jsem se 

zbavit vzpomínek na Rusko, zapomenout na pronásledované věřící, na Bible, které se plnými hrstmi házely 

do ohně, na křesťany, kteří se potají setkávali. Musel jsem myslet na mladého muže, který nastoupil na mé místo 

ve zvláštním policejním oddíle, na miliony mladých sovětských lidí, kteří – jako já – pomýlení, bez iluzí a 

zklamaní těžce hledali pravdu. Musel jsem učinit všechno, co bylo v mých silách, abych jim pomohl. Nemohl jsem 

jinak. A tak jsem začal mluvit v kostelích, před novináři, v televizi i při jiných příležitostech o pronásledování a 

těžkostech v Sovětském svazu, o tom, co pro mne znamenalo stát se křesťanem. Nakonec jsem prosil všechny, 

aby se modlili za můj národ a podle možnosti mu pomáhali.  

Jednoho večera jsem se vracel domů ze západní torontské stanice Dundas. Zpozoroval jsem, že mě někdo 

sleduje. Náhle jsem proto zastavil a prudce se otočil. Za mnou stáli tři muži. Jeden z nich mi bezchybnou ruštinou 

řekl: „Naposledy tě varujeme! Drž hubu! Jestli ji ještě jednou otevřeš, staneš se obětí neštěstí!“ Otočili se a zmizeli 

ve tmě.  

Znal jsem sovětskou policii natolik dobře, abych věděl, že to nebyla planá výstraha. Ale věděl jsem i to, 

že mám vůči svému národu velkou zodpovědnost, především vůči těm, které pronásledovali pro víru. Když budu 

mlčet, kdo promluví v jejich prospěch? Kdo se dozví o jejich mukách a nesmírných těžkostech?  



 strana 24  Tam&Tam – číslo 1, ročník 9, leden 2018 

 

A tak jsem se navzdory výhrůžce rozhodl jednat podle svého svědomí. Samozřejmě, toužil jsem po domově 

a normálním, spořádaném životě, který jsem nikdy nepoznal. Ale nejdříve jsem musel něco udělat pro ty, které 

jsem zanechal ve své vlasti. Musel jsem mluvit o jejich osudech a pomoci jim.  

Musel jsem sám na sobě ukázat lidem – především mladým –, že Bůh existuje a že i úplně zbabraný život se 

dá změnit.  

Duše velkého ruského národa nezemřela. Cizí bezbožecká a sterilní ideologie ji neudusila a ani ji neudusí, 

pokud budou na světě lidé jako Alexandr Solženicyn, Nataša Zdanová a milióny jiných, ve kterých hoří plamen 

lásky a víry.  

Naopak, v tisících podzemních společenstvích věřících září jiskra víry jasněji než kdy předtím a sepětí 

s Božími principy je – pravděpodobně pro kruté pronásledování – ještě mocnější. Snad nadejde den, kdy se ona 

jednotlivá světla lásky a víry slijí v jediný mohutný plamen.  

Obracím se s tichým poselstvím na všechny věřící v Rusku, kteří tak velice přispěli ke změně mého života. 

Popsal jsem ho v této knize v naději, že se k nim jednou dostane a že ho pochopí.  

Obracím se na paní Litovčenkovou, ochrnutou manželku pastora, kterého jsme zabili u Elisova. „Chci vám 

říci, že toho nesmírně lituji, více, než si můžete představit!“  

Na Ninu Rudenkovou, pěkné děvče, kterému moje skupina zničila život: „Prosím tě, odpusť nám!“  

A nakonec na Natašu, kterou jsem tak strašně zmlátil a která byla ochotna dát se pro svou víru zbít i potřetí: 

„Natašo, především tvou zásluhou se můj život změnil! Stal jsem se tvým bratrem v Ježíši Kristu. Mám před sebou 

nový život. Bůh mi odpustil. Doufám, že mi odpustíš i ty.  

Děkuji ti, Natašo, ať jsi kdekoliv. Nikdy na tebe nezapomenu!“  

 

Doslov  
 

Krátce po dokončení této knihy Sergej zemřel. Svůj „nový život“ zasvětil 

úloze upozorňovat věřící v Severní Americe na těžkou situaci křesťanů 

v Sovětském svazu a prosit o Bible a pomoc každého druhu.  

Od února do dubna roku 1972 vyprávěl svůj příběh v mnoha kanadských 

kostelích. Dne 1. května 1972 se stal členem organizace Underground 

Evangelism, která pomáhá věřícím v komunistických zemích.  

Sergej mluvil na shromážděních věřících, v televizi, před zástupci vlády, 

poskytoval interview novinářům. Mluvil o metodách tajné policie, 

o pronásledování věřících. Mimoto pracoval na této knize. S radostí očekával, kdy 

bude moci prostřednictvím rozhlasu promluvit k ruské mládeži.  

Uprostřed příprav na tuto událost přišla zpráva o jeho smrti. Častokrát se 

zmiňoval o tom, že se cítí neustále ohrožen. Nakonec si půjčil na svoji sebeobranu 

pistoli. Dne 1. února 1973 ho z ní smrtelně zasáhla kulka. Sebevražda byla 

vyloučena. Dne 1. března 1973 bylo zveřejněno, že se stal obětí „neštěstí“. Právě 

v ten den by se byl Sergej dožil dvaadvaceti roků. 

 

 
 
 

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.  

Neprodejná tiskovina.  

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

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

e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 23. 1. 2018. Příští číslo vyjde 4. 2. 2018 

 

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

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

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

