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Drazí, tento úvodník je zcela zvláštní, protože 

je poslední. Po dlouhém uvažování jsme se na setkání 

redakční rady časopisu rozhodli nahradit tento tradiční 

prvek časopisu něčím novým. Shodli jsme se, 

že časopis postrádá skutečně duchovní rubriku a že ta 

by měla mít přednost před vším ostatním. Proto nově 

bude Tam&Tam začínat duchovním slovem, o které 

jsme požádali P. Michala Krajewského z Rudy 

nad Moravou. Přijal naši prosbu s rozechvěním, 

jak vám sám dnes o tom píše, tím víc jsme vděční 

za jeho rozhodnutí se této rubriky ujmout. Na postní 

dobu vám přinášíme navíc poselství papeže Františka, 

které nás tradičně provází v tomto období.  

Druhou novinkou, která se objeví pravidelně 

v našem časopise, bude stránka věnovaná ekumeně. 

Byl to do jisté míry požadavek, který vyplynul 

ze synodálních skupinek a my se budeme snažit, 

aby náplň této stránky byla zajímavá a pestrá 

a především aby nám pomohla se víc otevřít věřícím 

z jiných křesťanských církví, více je poznat, více 

spolupracovat.  

Po dvanácti letech, kdy náš časopis vychází, 

je to první větší zásah do jeho obvyklého obsahu. 

Věříme, že bude pro nás všechny přínosem. Ostatní 

rubriky zůstávají beze změny. Stále jsme otevřeni 

příspěvkům ze všech farností děkanátu a všem 

přispívajícím moc děkujeme.  

za redakční radu P. Slawomir 
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MÁM JÁ NA TO? 
 

Před několika dny jsem se pro sebe nečekaně dozvěděl, že redakční tým 

časopisu Tamtam navrhl, abych pravidelně přispíval na těchto stránkách 

duchovním slovem. Nesmírně si vážím důvěry a možná i nějakých očekávání. 

Na druhou stranu jsem plný obav. Abych mohl psát duchovní slovo, 

předpokládá se, že jsem duchovním člověkem – nejenom ve smyslu, že patřím 

do duchovního stavu, ale že jsem „duchovní“ tak, jak to popisuje svatý Pavel. 

Duchovní je ten, který dává prostor v životě Duchu svatému. Na rozdíl od „tělesného“ člověka, který nežije z Boží 

milosti, který neprožil obrácení, který ještě potřebuje proměnu.  

A tak, když se na sebe kriticky podívám, bylo by ode mě pěkně troufalé o sobě oznámit: já skutečně jsem 

duchovní člověk, můžu Vám tedy nabídnout spolehlivé duchovní slovo. 

Pozvání, abych psal, vyvolává tedy u mě smíšené pocity. Nezjednodušuje mi situaci jeden z postřehů, který 

jsem našel v předchozím čísle časopisu, kde se píše o dojmech účastníků synodálního procesu. Je tam věta, která mi 

jaksi vrtá hlavou a nenechává mě lhostejným. Vnímám, že je na mě namířená: „Synodální proces má naučit kněze 

mlčet a poslouchat.“ Takže nevím, co mám dělat: mám mlčet, nebo spíš vysílat do prostoru nějaká svá slova? 

Nevím, jak to autor této poznámky myslel. Já s jeho postřehem v jistém smyslu souhlasím. Raději bych mlčel, 

nevím ale, jestli smím.  

Než jsem se stal knězem (než jsem se rozhodl nastoupit do semináře), vymyslel jsem pro sebe, pro druhé 

a pro Boha argument, který měl dokazovat, že to není dobrý nápad. Tento argument zněl: já na to nemám, já neumím 

a nechci veřejně mluvit, já se nechci vyjadřovat. Bohu, sobě, jiným lidem jsem vysvětloval, že je přece účinnější spíš 

být dobrým katolíkem, který v rámci svého zaměstnání, běžného života, mezi obyčejnými lidmi svědčí o Kristu a své 

víře, než se „profesionálně“ věnovat hlásání víry. Měl jsem tedy pro sebe „skvělý“ argument: nemám na to, abych 

cokoliv mluvil, vysvětloval, vykládal; kněžská dráha není pro mě. Na tomto poli chci raději mlčet. 

Připadlo mi, že mé argumenty nakonec našeho Pána nezajímaly. On chtěl, abych přes své námitky nastoupil 

cestu duchovního povolání.  

Těsně po mém kněžském svěcení vzpomínám na dvě situace, kdy poprvé jsem plnil úlohu zpovědníka. 

Poprvé to bylo ve farnosti, kde jsem byl dosud jáhnem. Oslovila mě jedna paní středního věku, jestli může ke zpovědi. 

Co mluvila, si nepamatuji. Ale byl jsem tehdy v šoku, že někdo dovede mně, člověku, kterému ještě není třicet let, 

sdělovat důvěrné situace ze svého života. A ještě týden před tím, před mým kněžským svěcením, by mi to nikdy 

neřekla. Pořádně jsem se tehdy u té zpovědi zapotil. Nevěděl jsem, co mám mluvit, opravdu raději bych mlčel, abych 

tam náhodou nepředkládal svá moudra, a nepřekryl tak působení Boží milosti. 

Podobné překvapení mi udělal můj spolužák ze semináře. Když jsem byl už několik dnů po svěcení, on byl 

ještě jáhnem. Požádal mě o zpověď. Pamatuji si dodnes okolnosti. Bylo to v červnu, byli jsme dva na výletě v Tatrách, 

ve žlebech byl ještě sníh. „Můžeš mě vyzpovídat?“ „Já?“ O zpověď mě žádá kamarád, který mě dobře zná, já ho 

dobře znám. Otvírá místa svého života, kde jenom Bůh má právo nahlížet. Nevěděl jsem, co k tomu říct. Nejraději 

bych mlčel. Tato zkušenost mě provází dodnes.  

Nejraději bych mlčel. Nevím však, jestli to Pán ode mě očekává. Mimochodem jsem vděčný za ty lidi, 

za jejich víru v církev, v kněžství, ve svátosti. A byli to obyčejní lidé, žádní mega-světci. Mou víru však posílili.  

Všiml jsem si, že o synodálním procesu se někde říká, že je to snaha o reformu v církvi. Začíná postní doba. 

Je to doba, kdy já se také chci přidat k práci nad reformou v církvi. Jsem přesvědčen, že u mě tato reforma má mít 

podobu vnitřního obrácení, proměny od starého k novému člověku, k životu podle Ducha, ne podle těla; abych aspoň 

trochu mohl říct o sobě, že jsem duchovní. Prostředkem jsou modlitba, půst a almužna. Prosím o pomoc svatého 

Josefa, březnového patrona, který toho moc v Písmu nenamluvil, dovedl však uslyšet Boha v chaosu protichůdných 

názorů, výkladů a myšlenek. V neposlední řádě vím, že velkým prostředkem reformy mě samotného je setkání 

s bratrem (otcem) knězem ve svátosti smíření. Přes všechny možné nedokonalosti je to setkání s moudrým a 

milosrdným Otcem. 

P. Michal Krajewski 
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2022 
 

„Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom 

propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se 

doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě 

čas, prokazujme dobro všem.“ (Gal 6,9–10a) 

Milé sestry a milí bratři, 

postní doba, která nás provází k oslavě smrti 

a vzkříšení Ježíše Krista, je dobou příhodnou 

pro osobní i společnou obnovu. Ku prospěchu 

letošní postní doby nám poslouží zamyšlení nad 

výzvou sv. Pavla Galaťanům: „Když prokazujeme 

dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. 

Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme 

sklízet. Dokud tedy máme ještě čas (kairós), 

prokazujme dobro všem“ (Gal 6,9–11). 

1. Zasévání a sklizeň 

Svatý apoštol Pavel v tomto úryvku předkládá 

obraz setby a sklizně (srov. Mt 13), který byl 

Ježíšovi blízký. Používá při tom výraz chairós 

neboli čas příhodný pro zasévání dobra s 

výhledem na sklizeň. Který čas je pro nás oním 

příhodným? Bezesporu je jím doba postní, ale je 

jím i celý náš pozemský život, jenž se v době 

postní určitým způsobem zrcadlí. Jak to ukazuje 

evangelijní podobenství o bohatém člověku, který považoval za životní štěstí velkou úrodu nakupenou ve stodole 

(srov. Lk 12,16–21), převažuje v našem životě až příliš často nenasytnost, pýcha, touha vlastnit, hromadit a 

konzumovat. Doba postní nás vyzývá, abychom se obrátili, změnili své smýšlení a uvědomili si, že pravda a krása 

života nespočívají natolik v tom, co máme, ale co darujeme, nikoli v tom, co hromadíme, nýbrž v tom, jak zaséváme 

a sdílíme dobro. 

Rolníkem je především sám Bůh, které stále velkodušně „hojně rozsévá do naší lidské rodiny semena dobra“. Jsme 

zváni, abychom v této postní době odpověděli na Boží dar přijetím jeho slova, které je „plné života a síly“ 

(Žid 4,12). Vytrvalé naslouchání Božímu slovu dává v nás zrát vnímavé bdělosti k jeho skutkům (srov. Jak 1,21), 

které přináší v našem životě plody. Už toto nám působí radost. Ještě větší je však povolání být „Božími 

spolupracovníky“ (1 Kor 3,9), tedy dobře využívat svého času (srov. Ef 5,16) ke konání dobra, a tak zasévat. 

Povolání zasévat dobro nelze vnímat jako zátěž, nýbrž jako milost, kterou nás Stvořitel vtahuje do své velkorysosti, 

abychom i my spolu s ním přinášeli plody. 

A sklizeň? Nezaséváme snad hlavně s výhledem na úrodu? Zajisté. Svatý Pavel připomíná těsné sepětí setby 

a sklizně, když říká: „Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude 

také sklízet“ (2 Kor 9,6). Co je to ale za úrodu? Dobrá setba přináší především plody pro nás, pro naše každodenní 

vztahy, a to i nepatrnými dobrými skutky. Žádný, ani ten nejmenší skutek lásky, žádné „velkodušné úsilí“ pro 

Boha nepřijde nazmar.3 Jako se strom pozná po ovoci (srov. Mt 7,16.20), tak i život plný dobrých skutků je plný 

světla (srov. Mt 5,14–16) a šíří ve světě Kristovu vůni (srov. 2 Kor 2,15). Služba Bohu, osvobozená od hříchu, 

dává uzrát plodům spásy pro všechny (srov. Řím 6,22). 

Ve skutečnosti je nám dáno uvidět jen malou část z plodů, které jsme zaseli, podle evangelijních slov „jiný rozsévá 

a jiný sklízí“ (Jan 4,37). Když zaséváme ve prospěch druhého, máme účast na velkorysosti Boží: „Je proto opravdu 

ušlechtilé vkládat naději do skryté síly semene dobra, které rozséváme, a tak začít procesy, jejichž plody budou 
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sklízet jiní.“ Když zaséváme dobro ve prospěch druhých, osvobozujeme se od ubohého vypočítávání vlastních 

výhod, propůjčujeme svým činům nezištnost a otvírají se nám úžasné a milostiplné obzory Božího záměru. 

Boží slovo nám otevírá oči a rozšiřuje náš pohled: říká nám, že opravdová úroda je úroda eschatologická, v den, 

ve kterém už slunce nezapadá. Zralý plod našeho života a našich skutků je „úroda pro věčný život“ (Jan 4,36), 

která pro nás bude „pokladem v nebi“ (Lk 12,33; 18,22). I Ježíš, aby vyjádřil tajemství své smrti a vzkříšení 

(srov. Jan 12,24), užívá obraz semene, které umírá v zemi, a tak přináší plody. Svatý Pavel se pak vrací k tomuto 

obrazu, když hovoří o vzkříšení našeho těla: „Tak je tomu i se vzkříšením mrtvých. Do země se klade tělo, které 

podléhá zkáze, vstane však tělo, které zkáze nepodléhá. Do země se klade tělo, které budí ošklivost, vstane však 

tělo, které budí úctu. Do země se klade tělo slabé, vstane však silné. Do země se klade tělo živočišné, vstane však 

tělo zduchovnělé. Jako je tělo živočišné, tak je i zduchovnělé“ (1 Kor 15,42–44). Tato naděje je velikým světlem, 

které přináší zmrtvýchvstalý Kristus do světa: „Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší 

ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,19–20), aby ti, kteří jsou 

s ním niterně spojeni skrze lásku a jsou mu „podobní v jeho smrti“ (Řím 6,5), byli mu tak podobní i v jeho 

zmrtvýchvstání (srov. Jan 5,29). „Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce“ (Mt 13,43). 

2. „Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě“ 

Kristovo vzkříšení vdechuje život pozemské naději, skrze „velkou naději“ na věčný život vkládá do doby přítomné 

zárodek spásy. V trpkých zklamáních z mnoha nesplněných snů, v obavách z různých hrozeb, v beznaději naší 

chudoby upadáme do pokušení uzavřít se do vlastního individualistického egoismu, stáváme se lhostejnými vůči 

utrpení druhých. Ani nejlepší zásoby však nejsou v praxi nevyčerpatelné: „Junáci zemdlí a unaví se, rekové 

klopýtají slabostí“ (Iz 40,30). Bůh však „znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost (…). Ti, kteří 

doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ (Iz 40,29.31). Doba 

postní nás zve, abychom svou víru a naději zaměřili na Pána (srov. 1 Petr 1,21), protože jen s pohledem upřeným 

na Ježíše Krista zmrtvýchvstalého (srov. Žid 12,2) můžeme odpovídat na apoštolovu výzvu: „Když prokazujeme 

dobro, nesmíme přitom propadnout únavě“ (Gal 6,9). 

Když se modlíme, nepropadejme únavě. Ježíš nás naučil, že je třeba se „stále modlit a neochabovat“ (Lk 18,1). 

Potřebujeme se modlit, protože potřebujeme Boha. Domníváme-li se, že si vystačíme sami, hluboce se mýlíme. 

Během pandemie jsme se mohli dotknou své osobní i společenské slabosti. Díky této postní době můžeme zakoušet 

útěchu víry v Boha, bez které nemůžeme mít jistotu (srov. Iz 7,9). Nikdo se nezachrání sám, protože všichni jsme 

na stejné lodi uprostřed bouří historie. Především však se nikdo nezachrání bez Boha, protože jen velikonoční 

tajemství Ježíše Krista přináší vítězství nad temnými vodami smrti. Víra nás nezprošťuje životních útrap, dává 

nám ale možnost jimi projít ve spojení s Bohem v Kristu s velkou nadějí, která neklame a jejímž důkazem je láska, 

kterou Bůh vlil do našich srdcí skrze Ducha Svatého (srov. Řím 5,1–5). 

Nepropadejme únavě při vykořeňování zla ze svého života. Kéž tělesný půst, ke kterému nás postní doba vybízí, 

posílí našeho ducha v boji proti hříchu. Nikdy nepřestávejme prosit o odpuštění skrze svátost smíření. Víme přece, 

že Boha nikdy neomrzí odpouštět.  Nikdy neochabujme v boji proti žádostivosti. Je to slabost, která nabádá 

k egoismu a k různým podobám zla. V každém století najde svou cestu, aby vtáhla člověka do hříchu. Jedním 

z nebezpečí je závislost na digitálních médiích, které vykrádají mezilidské vztahy. Postní doba je příhodná k tomu, 

abychom se těmto nástrahám postavili, a naopak začali pracovat na celistvé mezilidské komunikaci, která spočívá 

v „reálných setkáních“, tváří v tvář. 

Nepropadejme únavě v činorodé lásce ke každému bližnímu. Rozdávejme v této postní době almužnu s radostí 

(srov. 2 Kor 9,7). Bůh, „který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu“ (2 Kor 9,10), se o každého z nás postará. 

Nejen o to, abychom měli co jíst, nýbrž abychom mohli štědře prokazovat dobro druhým. Celý náš život má být 

časem zasévání dobra. Využijme proto zvláště postní dobu k tomu, abychom pečovali o lidi kolem nás, abychom 

na cestách životem byli nablízku sestrám a bratřím, kteří jsou raněni (srov. Lk 10,25–37). Postní doba je dobou 

příhodnou, abychom lidi potřebné hledali, nikoli se jim vyhýbali; abychom se tomu, kdo touží po vyslechnutí a 

dobrém slově, ozvali, a ne ho ignorovali; abychom toho, kdo je osamocený, navštívili a neopustili ho. Prokazujme 
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opravdu dobro všem, udělejme si čas na nejmenší a bezbranné, opuštěné a pohrdané, diskriminované a 

marginalizované. 

3. „Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet“ 

Postní doba nám každý rok připomíná, že „dobrotivosti spolu s láskou, spravedlností a solidaritou nedosáhneme 

jednou provždy. Musejí se uskutečňovat každý den.“ Prosme tedy Boha o trpělivou vytrvalost rolníka  

(srov. Jak 5,7), abychom neztráceli trpělivost v konání dobra krok za krokem. Kdo upadne, ať vztáhne ruku k Otci, 

který nám pokaždé pomůže vstát. Kdo zbloudil, ošálen posedlostí Zlého, ať nemešká a vrátí se k tomu, který 

„mnoho odpouští“ (Iz 55,7). V této době obrácení nacházejme oporu v Boží milosti a v církevním společenství 

a nikdy neochabujme v zasévání dobra. Půst připraví půdu, modlitby ji zkypří, dobrosrdečnost ji zúrodní. 

Máme jistotu víry, že „vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme sklízet“ (Gal 6,9) a s vytrvalostí se nám 

dostane splnění slibu (srov. Žid 10,36) pro spásu naši a druhých (srov. 1 Tim 4,16). Když budeme žít bratrskou 

lásku ke všem, jsme spojeni s Kristem, který dal svůj život za nás (srov. 2 Kor 5,14–15) a budeme okoušet radost 

nebeského království, kdy Bůh bude „všechno ve všem“ (1 Kor 15,28). 

Panna Maria, z jejíhož lůna se zrodil Spasitel a která uchovávala všechno ve svém srdci a rozvažovala o tom 

(srov. Lk 2,19), ať nám vyprosí dar vytrvalosti a je nám svou mateřskou něhou nablízku, aby tento čas obrácení 

přinesl plody věčné spásy. 

Dáno v Římě u sv. Jana Lateránského dne 11. listopadu 2021, v den památky sv. Martina, biskupa 

František 

 

 

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA 
 

15. února Charita Šumperk ve spolupráci s Městskou knihovnou 

TGM Šumperk promítala film Jednotka intenzivního života. Nejprve 

v poledne pro studenty Střední zdravotnické školy Šumperk. Následovala 

velmi živá debata s jedním z protagonistů, MUDr. Ondřejem Kopeckým. 

V podvečer byl film promítán pro veřejnost. Návštěvností jsme byli mile 

překvapeni. Následovala rovněž beseda s MUDr. Kopeckým, členy 

multidisciplinárního týmu mobilní specializované paliativní péče Caritas 

pracoviště Šumperk MUDr. Květoslavou Kratochvílovou a vrchní sestrou 

Mgr. Dagmar Remešovou. Zazněla i zkušenost pečující pozůstalé. 

Moderoval Vítězslav Vurst.  

Film, který za mě velmi jemně a citlivě přibližuje paliativní péči. Odhaluje oblast lidského života, která je 

mnohými oddalovaná. Z mého pohledu zůstává po zhlédnutí filmu spoustu témat, které v člověku otvírá. Záleží 

na konkrétním člověku, co ho ve filmu nejvíce osloví, které téma mu vyvstane na mysl. Myslím, jinak bude vnímat 

film člověk, který pracuje v pomáhajících profesích a případně člověk, který nemá zkušenosti s tímto tématem. 

Pro mě, jako pro člověka, který pracuje v pomáhající profesi, byla velmi podnětná oblast komunikace: lékař-pacient-

rodina. Ačkoliv je komunikace 

omílaným tématem v mnoha 

oblastech, domnívám se, že v tomto 

případě bylo vidět, že efektivní 

komunikací lze vyřešit a zvládnout 

ve velmi krátkém čase emocionálně 

náročnou situaci. Za předpokladu, 

že je prostor pro vzdělávání v této 

oblasti.   

Jana A. Nováková   
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PLÁČ: SVĚT SE OTŘÁSL V ZÁKLADECH 
 

Ztratili jsme všechno. Svého krále, své domovy, svůj chrám. Ztratili jsme i víru? Otevíráme knihu Pláč, která je plna 

bolesti a smutku. Smutnými tóny se vztahuje k Bohu i k sobě ve snaze najít důvody zkázy, kterou židovský národ prožil. 

Ve zpěvech adresovaných Bohu, třebaže jde o pláč, výčitky a žal však nalezneme také slova o pokání, naději a důvěře 

v toho, který nepřichází, aby ničil, ale který dává život. 

JE DŮVOD K PLÁČI 

Ocitáme se na začátku 6. století před Kristem v době, 

kdy babylonská říše dobývá judské království. Po první deportaci 

v roce 597 př. Kr, ve které jsou odvedeny představitelé moci, 

ale také řemeslníci nastává pokus o převrat, který končí dobytím 

Jeruzaléma, druhou deportací, a také zničením jeruzalémského 

chrámu v roce 586 př.Kr. Právě událost zničení jeruzalémského 

chrámu se stává důvodem k pláči a smutku v srdcích mnoha 

zbožných židů. Vždyť jeruzalémský chrám je místem, 

kde Hospodin přebývá, místem jednoty a místem setkání. Zničení 

chrámu je přímou destabilizací židovské víry, která byla značně 

orientovaná právě na chrámový kult. Zničením chrámu se tedy 

víra otřásá v základech a dříve mocný a silný Bůh Izraele se nyní 

zdá být bezmocný nebo vzdálený svému lidu.   

PLÁČ JEREMIÁŠŮV? 

Židovská i křesťanská tradice dlouhé roky viděla autora 

knihy Pláč v postavě proroka Jeremiáše. Není divu, vždyť to byl 

právě Jeremiáš, kdo prorokoval v době zničení šalamounova 

chrámu a silně vybízel k obrácení a pokání. Navíc ve verši 

2Par 35,25 čteme, že prorok Jeremiáš složil žalozpěv, obsažený 

v knize Žalozpěvů. Tyto indicie vedly k tomu, že v křesťanském 

kánonu knih byla kniha Pláč zařazena hned za knihu Jeremiáš. V židovské tradici je ovšem tato kniha zařazena 

do sbírky 5 svátečních svitků tzv. Megilot, kde následuje za knihou Kazatel. Moderní historicko-kritické zkoumání 

nám však dnes odhaluje, že jazyk, styl i témata knihy jsou značně odlišná od způsobu, jakým je psaná kniha 

Jeremiášova. Nezbývá tedy než pravdivě přiznat, že nevíme, kdo knihu Pláč napsal, nicméně ať už to byl Jeremiáš 

nebo někdo z jeho žáků či následovníků, spatřujeme v ní spolu s celým židovským národem inspirované Boží slovo. 

Doba vzniku se pohybuje nedlouho po zničení chrámu, tedy krátce po roce 587 př. Kr. 

HEBREJSKÁ POEZIE 

Knihu Pláč je příkladem propracované hebrejské 

poezie. Tvoří ji 5 žalozpěvů, které odpovídají 5 kapitolám 

knihy. I čtenář českého překladu si všimne, že tyto 

žalozpěvy jsou tvořeny přesně 22 verši. Výjimkou je třetí, 

tedy prostřední kapitola, kterou tvoří 3x22 tedy 66 veršů. 

Číslo 22 není náhodné, odpovídá 22 souhláskám 

hebrejského písma. Každý verš tedy začíná na jedno 

písmenko hebrejské abecedy. Tomuto útvaru se říká 

akrostich a je velmi populární v hebrejské poezii. Pohled 

do hebrejského textu knihy Pláč nám ukáže, že první čtyři 

kapitoly skutečně tvoří akrostich.  

Svátek Tiš´a be´av 

Jde o židovský postní den, který připadá 

na 9. den měsíce áv (letos 6. srpna). Židé si 

připomínají zničení jeruzalémského chrámu, 

ale také další bolestné události jejich národa 

jako např. porážka Římany r. 135, vyhnání 

z Anglie r. 1492; počátek I. světové války 

r. 1914 a začátek holokaustu r. 1942. Všechny 

tyto události se staly právě o tomto svátku či 

v jeho předvečer. V tento den se židé postí 

od jídla, nečtou Tóru, navzájem se nezdraví. 

Je čtena kniha Pláč (hebr. Ejcha, v některých 

komunitách se čte také kniha Jób. 



 

strana 8  Tam&Tam – číslo 3, ročník 13, březen 2022 

 

SMUTEK A PŘEMÝŠLENÍ 

Pláč, Nářky, Lamentace, Žalozpěvy. Toto jsou různé názvy knihy, kterou se zabýváme. Nepřekvapí nás tedy, 

že jde skutečně o smutné až tíživé čtení. Nicméně nejde jen o bezduchý žal. Kniha nám nabízí přemýšlení nad důvody 

tohoto smutku. Jeden z možných pohledů a výkladů nám nabízí následující strukturu. Tématem první kapitoly 

je především zármutek. Ten se nakonec obrací k Hospodinu a vyzývá ho k tomu, aby se podíval na neštěstí svého 

lidu. Druhý zpěv se na Hospodina dívá jako na nepřítele. Ukazuje se Boží soud nad jeho vlastním národem a se hledá 

důvod tohoto Božího hněvu. Třetí kapitola je výjimečná. Uprostřed zoufalství mluví o naději a vyjadřuje důvěru 

v Boží pomoc a milosrdenství. Ve čtvrtém nářku můžeme rozlišit téma pokání. Příčina zla není v Bohu, který by byl 

nepřítelem, ale v hříchu lidí, kteří se od Boha vzdálili. V posledním zpěvu se pozornost opět obrací k Bohu,  

a to v úpěnlivé prosbě o pomoc. Můžeme tedy rozlišit tyto fáze prožívání ztráty a krize: Zármutek – Hledání důvodů 

(viníka) – Naděje – Pokání (vlastní obrácení) – Modlitba. 

 

MYŠLENKY PRO NÁS 

Kniha Pláč nám ukazuje několik myšlenek 

podstatných i pro dnešní dobu a společnost. Především 

nás varuje, že lidský hřích a zlo skutečně vedou 

k rozpadu dříve fungující společnosti. Dřívější 

požehnání a ochrana Boží není ničím pevně daným. 

Je třeba rozvíjet osobní vztah k Hospodinu i dnes, v naší 

generaci. Teprve utrpení a ztráta očišťují naivní pohled, 

který nevidí potřebu změny smýšlení a pokání. Zároveň 

nic není ztraceno. V babylonském vyhnanství zažívá 

židovský národ novou zkušenost s Božím slovem 

a vrací se z něj mocnější než kdykoli dříve. Ne politicky 

nebo vojensky, ale s pevnou vírou v Hospodina, který 

plní své slovo a který neopouští ani ve chvílích krize.  

Jan Berka 

  

Citáty: 

• Jak samotno sedí město, které mělo tolik lidu! Je jako vdova, ač bylo mocné mezi pronárody. Bylo kněžnou 

mezi krajinami, a je podrobeno nuceným pracím. (1,1) 

• Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. (3,25) 

• Těžce zhřešila jeruzalémská dcera, proto se stala nečistou. Všichni, kdo si jí vážili, ji mají za bezectnou, 

neboť vidí její nahotu. (1,8) 

• Panovník byl jako nepřítel, pohltil Izraele; pohltil všechny její paláce, její pevnosti zničil, rozmnožil v dceři 

judské smutek a zármutek. (2,5) 

• Nebrali ohled na kněze, nad starci se neslitovali. (4,16) 

• Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jak za dnů dávnověkých. (5,21) 

• Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval řekl jsi: Neboj se! (3,57) 
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Sestry a bratři, 

 opět společně vstupujeme do postní doby. K čemu nám má sloužit? Především k tomu, abychom 

si více uvědomili duchovní podstatu vlastní existence na tomto světě a také k tomu, abychom se zamysleli 

nad hodnotami, na kterých skutečně záleží. Půst není o hladovění, sebezápor není o sebetrýznění, v modlitbě nemáme 

zažívat strach a smutek. Ale je správné zamyslet se nad tím, jak se máme dobře a jestli mají stejné možnosti lidé 

kolem nás. A to je také nosná myšlenka Postní almužny – odepřít si něco příjemného, co nutně k životu 

nepotřebujeme nebo nějaké peníze ušetřit jen tím, že budeme odpovědní a střídmí. 

Je to věc Vaší volby. Možností je mnoho. Vedle nich bych tip pro Vás na tuto postní dobu přece jen měl. 

Jednou z oblastí, kde se v celé společnosti nejvíce plýtvá, jsou potraviny. Bez jídla se neobejdeme, ale ...? 

Odhadem se až třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě vyhodí nebo znehodnotí. Pokud by byly tyto 

potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg 

vyhozeného jídla za rok. Více než polovinu vyhodí domácnosti, 30 % se vyhodí při výrobě a zpracování, 12 % 

ve stravování a 5 % vyplýtvají velkoobchody a maloobchody. 

Co kdybychom na letošní výzvu k postu a k postní almužně odpověděli tím, že budeme mít lepší přehled 

o tom, co všechno máme v ledničce, více zvažovat, co nakoupíme, rozlišovat sdělení „minimální trvanlivost 

a spotřebujte do…“ a odhadem ušetřené peníze dali do pokladničky? 

Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, prosím, vhodnou formou sdělit 

knězi či místní Charitě, pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci v těžké životní situaci může i Postní almužna. 

Nabídněte, prosím, postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. 

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO 

 
 

JSI TAM, BRÁCHO? 

Marek Herman a Jiří Halda 

 

Tuto knihu bych doporučila nejen všem maminkám, ale hlavně 

i tatínkům, kteří hledají správnou cestu, jak vychovávat své děti v této 

hektické době. Jsou to různé rozhovory a debaty, které tito dva úžasní 

pedagogové vedou při svých cestách autem na přednášky po celé České 

republice. Ukazují nám, jak se alespoň trochu vrátit ke kořenům, 

k rodinným vzorcům, jež tu existovaly od pradávna. Poukazují na to, 

jak je důležité, aby rodina trávila plnohodnotný čas spolu – ne každý 

v jiné místnosti u svého mobilu či tabletu, ale společně. Také krásně 

vystihují důležitost rolí otce, matky i sourozenců.  

Věra Šlosárová  
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ŠLOSÁROVI 
 

 

Dnes vám chceme představit rodinu Šlosárovu – Věrku, 

Pavla, Karolínku, Cecilku a Toníka.  I když působí 

spíše nenápadně, jsou ochotni „přiložit ruku k dílu“. 

Zapojují se do doprovodu dětských mší, nechybí při 

žádném divadle, které se nacvičuje na Vánoce či na 

pouť, podílejí se na realizaci programu pro děti během 

kázání, ochotně připraví, co je potřeba na různé 

benefice, a rádi všichni putují po zajímavých místech 

našeho děkanátu v rámci různých nabídek či výzev. 

Rozhovor s nimi byl prima a úžasné bylo, že se do něj 

aktivně zapojily i samotné děti. 

Na úvod se nám krátce představte. 

Věrka: Já se jmenuji Věra Šlosárová a pocházím 

z Písečné u Jeseníka. Mám dvě starší sestry a do 

Šumperka mě život zavál až poté, co jsem se vrátila 

z Chicaga, kam jsem se v 19 letech – po ukončení 

Obchodní akademie v Mohelnici – rozhodla odcestovat. Můj plán byl zůstat tam rok, ale pak jsem poznala Pavlíka a 

zůstala déle, konkrétně 8 let. Do Šumperka jsem se vrátila ve svých 27 letech. 

Pavel: Jmenuji se Pavel Šlosár, narodil jsem se v roce 1973 v Šumperku, jsem tedy rodilý Šumperák. Mám dvě 

sestry.  Po základní škole jsem studoval SOU v Zábřeze a několik let po studiu, konkrétně v roce 1996, jsem se 

rozhodl odjet do USA do Chicaga. Původně jsem tam měl v plánu zůstat jen půl roku, ale nakonec jsem v Chicagu 

zůstal 10 let, 2 měsíce a 3 dny. 😊 Těšil jsem se tam, byla to dlouhá životní cesta a hodně lidí mi prošlo životem. 

Ale vždy jsem věděl, že se vrátím, už jen kvůli tomu pocitu, který člověk má, když dojede nad Šumperk k bludovské 

kapličce a otevře se mu náruč našich hor. 😊 

Co jste tam celé ty roky dělali? 

Věrka: Do Chicaga jsme odcestovaly společně se sestrou. Bydlely jsme v Berwynu, – čtvrti Chicaga. Říkalo se jí 

česká čtvrť a žilo zde mnoho českých starousedlíků. Sestra se po roce vrátila domů, vdala se a založila rodinu. Já jsem 

zde zůstala, protože jsem se seznámila s Pavlíkem na svatbě našeho společného kamaráda. Z počátku jsme začínala 

úklidem, pak jsem pracovala jako číšnice v restauracích a moje poslední práce byla v baru.  

Pavel: Já jsem nejprve pracoval pro americko-polskou firmu, která se zabývala opravou střech na rodinných domech. 

Musím zmínit, že Poláci byli skvělí a moc mi pomohli, v mnohém více než Češi. Našel jsem si mezi nimi spoustu 

kamarádů. Po určité době jsem přestoupil na noční práce, abych mohl přes den studovat angličtinu. Odjížděl jsem 

totiž do Ameriky bez znalosti angličtiny. Později jsem se přihlásil na High school na studium angličtiny. Ve třídě nás 

bylo 22 národností, učitelka byla rodilá Američanka a nemluvila jinou řečí než anglicky.     

Díky zdokonalení se v jazyku jsem začal pracovat ve stavební společnosti, která se zabývala nákupem, opravami, 

prodejem či pronájmem domů. Postupně jsem se vypracoval tak, že jsem měl firmu o deseti lidech; byli to většinou 

moji kamarádi. A to už se dostáváme k přelomu poloviny z deseti let, které jsem v Americe strávil, kdy jsem byl 

pozván na svatbu kamaráda, na které jsme se seznámili s Věrkou. Zajímavé bylo, že ona byla z Jeseníku, vlastně 

zpoza kopce. Nakonec jsme spolu začali chodit a oba společně skončili v Berwynu.  

A svatbu jste měli tam?  

Věrka: Ne. I přesto, že jsme oba chodili v Berwynu do kostela a bylo by to v mnohém jednodušší, chtěli jsme se 

kvůli rodičům vzít až doma. Do Česka jsme se vrátili v listopadu roku 2006 a v roce 2007 jsme měli svatbu. 

Připravoval nás otec Vojtěch a příprava na svatbu byla vlastně naším prvním kontaktem s šumperskou farností.  
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Co jste dělali za práci po svém návratu? A měli jste se kam vrátit? 

Pavel: Ano měli. Jednou nám totiž táta do Států poslal slivovici zabalenou v šumperských novinách. Se zájmem jsem 

se do nich začetl a padl mi zrak na informaci, že město Šumperk v aukci nabízí městské domy.  

Věrka: A tak jsme poslali domů peníze, Pavlův táta nám dům koupil a my měli místo, kam se po návratu nastěhovat.  

Já jsem začala pracovat v papírnách v Olšanech jako asistentka a v roce 2010 jsem nastoupila na rodičovskou 

dovolenou, kdy se nám postupně narodily tři děti – Karolínka, Cecilka a Toníček. Osm let jsem byla doma  

a po mateřské jsem začala pracovat v dětské skupině v česko-anglické školce Little Family jako pečující osoba. Kvůli 

novému zákonu jsem byla nucena si doplnit vzdělání, a tak jsem minulý rok začala studovat pedagogickou školu. 

Ale nelituji toho, studium mě moc baví, stejně jako práce.   

Pavel: Po návratu ze Spojených Států jsem rok pracoval na opravách našeho domu a poté jsem začal pracovat 

pro německou firmu Schaefer Kalk, která těží a zpracovává vápenec. Je to rodinná firma s dlouholetou tradicí a jsem 

zde velice spokojený.       

Jaké byly vaše cesty víry? 😊 

Věrka: Já jsem se s vírou setkala až v deseti letech. Se sestrou jsme v Písečné chodily do skautu. A odtud bylo blízko 

ke společenství, které vedl otec Václav z Jeseníku. Scházeli jsme se dvakrát týdně, zpívali na mších, chodili jsme 

na čundry. Ve 13 letech jsem přijala první svaté přijímání, v 17 letech svátost biřmování.  Rodiče nejsou věřící, 

ale všechny tři nás nechaly pokřtít.  

Pavel: Moje máma do kostela nechodila. V raném věku přišla o rodiče a proto ji vychovávala sestra její mámy 

s manželem. Táta je ze 16 sourozenců, z Bánskobystricka na Slovensku, kde ta tradice víry je více zakořeněná. 

Pokřtěný jsem byl právě zde. Do kostela jsem ale nechodil, ani do žádného společenství. Odjakživa miluji dějiny, 

filozofii, a ty jsou v mnohém protknuté s křesťanstvím, s kterým jsem vnitřně souzněl. Nikoliv však navenek. 

Až v Chicagu jsem byl biřmovaný Mons. ThDr. Petrem Esterkou. To už bylo mé vlastní osobní přesvědčení, které 

ve mně zrálo postupně. Dlouho jsem třeba v kostele stál, když ostatní klečeli.   

 

(Rozhovoru jsou přítomny i děti, které (zatím) tiše sedí a 

poslouchají. Je čas dát slovo i jim.) 

Mamka s taťkou mluvili kromě jiného i o víře. Co se 

vám na víře nebo v kostele líbí?  

Cecilka: Líbí se mi program pro malé děti v bočním 

vchodu během kázání, kam jsem moc ráda chodila, když 

jsem byla menší. Ráda taky chodím jako koledník 

s Tříkrálovou sbírkou. Tam se můžou zapojit všichni a 

můžeme takto udělat lidem radost. A těším se strašně na 

masopustní průvod, jak půjdeme od hasičárny ke kostelu. 

Super je také, jak hrajeme divadlo na pouti. Rodiče a děti. 

Kája: Mně se více líbí vánoční divadlo. To už je vlastně 

taková dlouholetá tradice, kdy hrajeme divadlo i školkám 

a školám. Taky se mi hodí znalosti z katecheze, když třeba 

probíráme Egypt, mytologii a další věci z historie. Na tom 

pak mohu při učení stavět.   

Toníček: Mně se líbí Kain a Abel, to jsme probírali v 

katechezi. I Noe. 

A jak na stejnou otázku odpoví rodiče?  

Pavel: V šumperském kostele Jana Křtitele se udělalo moc 

práce, kostel je hezky opravený, vše podle mě funguje, jak 

má. Hezky spravené je i hřiště pro děti na farním středisku. 

Nyní se účastníme putování po kostelech našeho děkanátu 
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v rámci projektu Centra pro rodinu „Poznej svůj děkanát“; moc se nám to líbí. Napadlo mě v souvislosti, kdy máme 

v určitých kostelech odpovídat na otázky týkající se jejich interiéru či exteriéru, že by bylo pro děti, ale třeba i pro 

dospělé dobré, kdyby se udělalo nějaké podrobnější poznávání domovského kostela. Vlastně ani mnohdy nevíme, 

kdo je v našem kostele zobrazen na vitrážích, jaká socha tam nebo onde stojí, jaká je historie kostela. Mohlo by se to 

propojit i s farou a s ní třeba s osobou Kryštofa Lautnera, někdejšího děkana.    

Věrka: U nás v Písečné bylo jen spolčo. Ani výuka náboženství, ani nic dalšího. Nemám to tedy s čím srovnávat. 

Připadne mi, že v šumperské farnosti je všeho dostatek, jak děti rostou, zase vyhledáváme z další nabídky, a pořád 

je z čeho vybírat.   

S Karolínkou jsme chodívaly zpočátku jen na mše svaté. S Cecilkou a Toníčkem jsme navštěvovali už i různé 

programy pro rodiče a děti, například v rámci Čítárny či Sedmikrásku. Myslím si, že pro maminky je to nejlepší 

začátek pro začlenění se do dění v kostele – začít ve společenství maminek, tak, jak jsem začala já v Sedmikrásku.  

V současnosti je skvělé, že pro rodiny nově vznikla nabídka společenství, které je otevřené i pro další rodiny 

děkanátu.  Sice se setkávání z časových důvodů nemůžeme účastnit, ale je to super nápad. „Postní pokličky“ o minulé 

postní době byly také skvělé, u přípravy jednotlivých videí jsme se v naší rodině opravdu hodně nasmáli. (Jednalo se 

o 7 videí připravených rodinami děkanátu pro postní dobu v roce 2021). Je dobré, že stále vymýšlíte nové nabídky, 

například jak Centrum pro rodinu pořádalo putování po mariánských kostelech v děkanátu, byli jsme nadšeni z tolika 

krásných mariánských míst.  

A co byste mohli nabídnout ostatním právě vy? 

Věrka: Hrozně ráda zpívám, proto se mi líbí jak myšlenka, že bychom se s ostatními maminkami zapojily do zpívání 

žalmu či oratoria při mších, tak i nápad, že bychom se mohly zapojit do doprovodu bohoslužeb v domově důchodců. 

Zde bychom si mohly nejprve vypomoct s kytarou, pokud nebude varhaník. Líbí se mi i malá scholička, kde zpívají 

maminky s dětmi. Zde se s dcerami také zapojuji, stejně jako do nácviku různých divadel (na farní pouti, představení 

s misijní tematikou, vánoční divadlo…).  

Pavel: Já jsem více pracovně vytížený, proto mi je vlastní spíše jen nějaká jednorázová pomoc.  

Co vám dělá radost? 

Pavel: Poslední dobou intenzivně jezdím na burzy do Prahy. Mezi starožitníky mám už spoustu kamarádů. A co zde 

hledám? Kolikrát přijdu jen na kafe, inspirující je třeba už jen samotné prostředí, je to různé. Kromě bytových 

doplňků se hodně zaměřuji na knihy, čtení, snažím se 

knihy i sbírat. Může nastat jednou doba, kdy vypnou 

proud. Děti se mohou pak inspirovat v knihách. Co je 

psáno, to je dáno. Proto chci knihy mít k dispozici, 

nejde o to, abychom pro děti měli hodnotné knihy, ale 

aby měly kde informace vyhledat. Já jsem byl osobně 

od malička veden ke čtení, máma byla vášnivá 

čtenářka, proto se mi líbil i nedávný benefiční koloběh 

knih, kde jsme si vybrali nějaké tituly do edic, které 

rovněž sbírám a postupně doplňuji. Právě mám 

rozečteného od Dostojevského Idiota. Ruská klasika je 

nádherná, jak popisuje děj, postavy, chování, prostředí. Mám ji moc rád. 

Kája: Na koloběhu knih jsme našli další knihy do naší oblíbené edice Kód.  

Toník: A ještě od Oty Pavla knížku Zlatí úhoři 

Věrka: Já taky hodně čtu a chtěli bychom ke knihám vést i děti. Začali jsme číst s Tondou Káju Maříka. Je to opravdu 

pěkné čtení. Já osobně mám právě rozečtené knihy od Marka Hermana o výchově dětí. Je to známý pedagog, který 

prezentuje své myšlenky v přednáškách a také hodně publikuje. Jeho knihy – např.  Máma není služka, máma je 

dáma nebo Haló, jsi tam brácho? – jsou velmi inspirativní a velice mně pomáhají v mém osobním životě.   

Kája: Já jsem teď dočetla knihu o Sherlocku Holmesovi Umění v krvi od Bonnie MacBird. Bylo to hodně, hodně 

dobrý. A čtu i knihy kvůli referátům, které máme ve škole povinné. 

Toníček: Já přečtu klidně několik komiksů denně.  

https://www.google.com/search?q=Bonnie+MacBird&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqLyiuNC8pVOLSz9U3MCrMTsmJ15LJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTK55Sfl5eZquCbmOyUWZSyg5URADkAoHpPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgi9Lg_Y72AhUUjaQKHS7qDosQmxMoAXoECDEQAw
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Koukám, že u vás čte opravdu celá rodina. Byli byste ochotni přispět někdy do Čtenářského okénka v našem 

časopise?  

Věrka: Pokud není podmínkou, že to musí být výhradně duchovní tematika, rádi se zapojíme. 

A jaké jsou Vaše další zájmy? 

Věrka: Kromě čtení mě baví pěstování bylinek a vše kolem zahrádky. Také společně cvičíme a mám ráda otužování. 

Buď pod studenou sprchou (každé ráno) nebo v ledu v bazénu. A je pravda, že vůbec nejsem nemocná.  

Kája: Mě osobně baví víc věcí – zajímám se například o krystaly a jejich energie. Taky chodím do gymnastiky, 

ne kvůli cvikům, ale hlavně kvůli posilování. Hraji ještě na příčnou flétnu a sama zkouším hrát na baskytaru. Chtěla 

bych ještě chodit do házené. A ráda se starám o africké šneky. Mám je nahoře v pokoji.  

Cecilka.  Já hraji na klavír, v přípravce to bylo v pohodě, pak mě to nebavilo, ale mamka mě povzbuzovala. Teď je 

to lepší. Baví mě gymnastika a taky moc ráda kreslím.  

Toník: Já chodím do kravmagy a moc mě baví skládat lego Stars Wars a stíhačky a hrát fotbal. A taky mám rád 

vyvolávanou.    

Cecilka: A ještě, Toni, flétna! (Toník se zatváří) 😊 

Když je nějaká krize, co vás drží nad vodou? 

Věrka: Když máme vypětí nebo se něco děje, tak to řešíme tak, že se na to více zaměříme a víme, že musíme spolu 

o tom komunikovat. Jak mezi sebou, tak s dětmi. Snažíme se, když mají problémy třeba i děti, tak to co nejvíce 

probrat i s nimi. Jsme rádi, že mají naše děti v nás důvěru a se vším se nám svěří. V manželství je rovněž důležitá 

tolerance a dát tomu druhému prostor. A když je zátěž, dopřát mu, aby si mohl odpočinout. Pavel rád relaxuje v Praze, 

já v Písečné u rodičů. 

Cecilka: Když se nám něco stane, tak se pomodlíme. 

Kája: Tak to vždycky. 

Cecilka: Například před písemkou, nebo při ztrátě nějaké věci. 

Děti na přeskáčku: Příkladem může být, jak mamka našla 

v moři po modlitbě k svatému Antoníčkovi ztracenou a úplně 

malou postavičku.   

Věrka: Modlitba je pro nás důležitá, modlíme se každý večer. 

Když měl Pavlův tatínek těžký průběh covidu, modlili jsme se 

společně ještě intenzivněji a semklo nás to. V té době se kvůli 

covidu nemohlo chodit ani na mše, proto jsme byli rádi 

za možnost společně se dívat na různé přenosy na youtube.  Je to 

osvobozující, když víme, že vše můžeme odevzdat někomu 

vyššímu, než jsme my.  

Já si říkám, když vychováme z dětí slušné lidi, kteří budou 

šťastní a zdvořilí, je to to největší, co můžeme udělat a dětem dát. 

Někdy je ale těžké se jim plně věnovat, proto je rovněž důležité 

si dopřát i čas bez nich, odpočinout si a načerpat sil. Já je miluji 

bezmezně, ale je potřeba udělat si čas i pro sebe.  

Pavel: Po mém návratu z Ameriky je mi často líto, že jsou tady 

lidé tak zoufalí a na vše si stěžují. Vždyť si tu žijeme na takové 

úrovni! Mnozí si to nedokážou uvědomit a je to smutné. 

V nemocnici mě ošetří, nemusím to řešit přes pokladnu, máme 

krásnou přírodu, jsme bezpečná země, nemáme zemětřesení, 

nemáme válku, filozof by řekl – splachujeme pitnou vodou! 

Važme si toho, co máme.  

 

 

Němá chvála 

 
V duši mé tryská chvála,  

němá, tichá, pro svět malá. 

Nikdo ji neslyší, jen ptáci si o ní povídají  

a andělé z ní radost mají. 

Má modlitba jsi ty, daruji Ti své květy. 

Přijď mě, prosím, navštívit,  

už od mého početí na Tě čekám,  

přijď život můj rozsvítit,  

ať vyzpívám všem řekám,  

že Tys život můj a chci být navždy tvůj. 

Svou němou chválou chci potěšit svět  

a pak si mě, prosím, vezmi zpět.  

Tam, kde svůj domov mám 

a vše to řeknu řekám.  

Ony to roznesou celému světu  

a řeknou pak tuhle krásnou větu,  

že láska je jediné vítězství 

a to je to veliké tajemství. 

Děkuji všem řekám! 
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Co pro vás znamená rodina? 

Pavel: V naší rodině to máme nastaveno tak, že například slovo 

tchyně je pro nás hanlivé slovo. Její maminka je prostě moje máma.  

Věrka: Je pravda, že máme s rodiči krásný vztah. Dokonce naše 

mamky jezdí společně do lázní. Hodně klademe důraz na rodinné 

vazby a cítíme, že dnešní děti potřebují generačně podpořit, proto 

jsme nechtěli mít děti v Americe.  Rodinné vazby jsou důležité na 

obě strany – děti se učí lásce k prarodičům, prarodiče od dětí… 

Kája: Ale ani ne, oni už to umí. 😊   

Cecilka: Jsme rádi, že na nás babičky neřvou a mají nás rádi. 

Pavel: Nejlepší je, když začnou prarodiče s příběhy, když byl tatínek 

malý… 

To je baví, ne? (Všechny děti souhlasně pokyvují) 

Pavel: Jo, to je baví, ale mně to podrývá morálku. 😊  

Co byste vzkázali na závěr našeho rozhovoru čtenářům? 

Pavel: Důležité je mít sny, když má člověk sny, stále na ně myslí a zpracovává je, není potřeba nic jiného, ony se 

uskuteční. Není to sice samozřejmé, musíme do toho nějakou energii vložit. I odvahu. Ale mít sny je důležité. 

Například jsme se s kamarádem osobně setkali se známým americkým režisérem Woodym Allanem. Občas pořádal 

setkání s lidmi v jednom hotelu v New Yorku a hrál u toho na jeho pověstný klarinet. I přesto, že představení byla 

vyprodaná tři roky dopředu, my tam jeli, zkusili to a vyšlo to.  

Věrka: Když mám strach, tak si říkám, že je Bůh můj nejvíc největší přítel.    

Pavel: Když jsem byl zahnán v životě někdy do kouta, tak jsem si řekl, a co? Vždy mě Bůh vidí. On mě ochrání. 

A opravdu. Po určité době se vše pohne odjinud, ze strany, kde by to člověk nečekal. Důležitá je důvěra v Boha 

a spoléhat se, že ten, který je nad námi, nás ochrání v našich zkouškách.  
 

za rozhovor a inspirativní setkání děkuje Lenka Špatná 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV VÁS ZVE NA 
 

besedu s Markétou Peichlovou 

Krok pro Keňu a Namibii 
 

Jaké to je na jeden rok všeho vzdát  
a vydat se pomáhat daleko od domova? 

Jak funguje škola ve slumu? 

Zážitky misijní dobrovolnice. 

 

v neděli 13. 3. v 14:30 

v Bludově na faře 
 

facebook.com/krokpronamibii …/krokprokenu 
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JOZUE, SYN NÚNŮV, VOJEVŮDCE 

 

V městě Šumbarku, v šestém roce panování zemana Potácivého  

Jozue, 

jsi bezpochyby velkou postavou dějin Izraele a zákonitě vzbuzuješ nejrůznější emoce a interpretace svých 

činů. Celou polovinu svého dlouhého života jsi strávil neustálým válčením s národy, které se Ti postavily do cesty 

při dobývání zaslíbené země. Byl jsi v tom nadmíru úspěšný a efektivní; zahubil jsi jednatřicet králů i s jejich 

poddanými a kráčel od vítězství k vítězství.  

Mnozí Tě vzývali a obdivovali, další Tě proklínali a báli se Tě. Uměl jsi být stejně tvrdý k pronárodům jako 

k vlastním lidem, kteří selhali a sešli z jediné správné cesty. Znal jsi pouze jediný trest, absolutní a bezodkladný. 

Možná Tě proto udiví, když Ti prozradím, co k Tobě cítím já. 

Nemohu obdivovat Tvou 

statečnost, neboť není statečný ten, 

kdo vpadne do cizí země a vyvraždí 

její obyvatele do posledního dítěte. 

Mnohem větší statečnost vyžaduje 

vzít do ruky motyku a obdělávat pole 

pro obživu rodiny, i když na obzoru 

již plane požár založený útočníky. 

Nehodlám Ti ani zlořečit pro Tvou 

krutost, protože vím, že jsi vše konal 

dle svého nejlepšího svědomí.  

To, co k Tobě cítím, je lítost.  

Umím si živě představit, jak 

se tomuto slovu – které nikdy nemělo 

místo ve Tvém slovníku ani životě – 

divíš. Jak Tě pohoršuje natolik, že automaticky saháš po meči, abys mě ztrestal za mou opovážlivost. Ne, nechci Tě 

urážet, je mi opravdu líto Tvého promarněného života. Nyní se již směješ hlasitě. Jak by mohl být promarněn život 

plný slavných vítězství v Hospodinově jménu?  

Ano, právě Hospodinovo jméno, jímž ses zaštiťoval na všech válečných taženích, je oním kamenem úrazu. 

Neměl jsi nejmenších pochyb, že vše činíš z Božího popudu a s Božím požehnáním. Bůh – stejně nelítostný jako Ty 

sám – držel nad Tebou ochrannou ruku, zázračným způsobem bořil hradby pyšných měst a zadržoval vody Jordánu. 

Byl vždy a všude s Tebou a žehnal Tvému konání.  

Jaké muselo být Tvé překvapení, když jsi po více než stoletém životě stanul tomuto Bohu tváří v tvář a zjistil, 

že je naprosto jiný! Bůh, jehož podstatou je milující a tvořící Láska, nemůže nikdy žehnat zabíjení a ničení, byť 

bychom je ospravedlnili tisíci racionálními důvody. A už vůbec je nemůže po nikom požadovat. 

Čí tedy byla slova, která Tě povolala do boje? Možná některého z Tvých rádců, možná je vyřklo Tvé vlastní 

podvědomí. Nejsi první ani poslední z těch, kteří své skutky vysvětlují či omlouvají Božím vnuknutím. Všichni 

čelíme stejnému pokušení a vynakládáme svou energii na prosazování vlastních myšlenek a cílů. Všichni se přitom 

– ve větší či menší míře – dopouštíme násilí.  

Všichni jednáme dle zvrácené logiky Starého zákona a zapomínáme na to, že Bůh sám přišel na tento svět, 

aby nás přesvědčil o opaku. Neučil nás nepřátele zabíjet, nýbrž milovat.  

Ano, je to pro mne stejně nepochopitelné a nepřijatelné jako pro Tebe. A tak i já čas od času pozvedám k boji 

(naštěstí holé) ruce a mnohem častěji pero ostřejší Tvého meče. 

Pavel Obluk 

 

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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Všechny programy budou probíhat v souladu s aktuálními protiepidemickými nařízeními. Sledujte 

proto webové stránky Centra pro rodinu a Aktuality na vývěsce. Na programy je nutné se přihlásit 

předem. Telefonický kontakt – Lenka Špatná, 731402 395.       

 

PRO DĚTI 

• SEDMIKRÁSEK  

Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek - 

9.30 – 11.30 na farním středisku. Koordinátor setkávání – Lenka Špatná, tel. 731 402 395.    

• SCHOLIČKA 

Každou neděli po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10:15 do 10:45). Kontakt: Pavla Čermáková,  

tel. 734 265 356. 

• UŽ NYNÍ INFORMUJEME 

ZELENÝ ČTVRTEK PRO DĚTI 

Celodenní program pro děti na Zelený čtvrtek 14. 4. 2022 od 9.00 do 14.30 na farním středisku. Na program je 

nutné se přihlásit.  

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Už nyní informujeme o příměstských táborech, na které můžete přihlásit svoje děti. Tábor bude probíhat ve dvou 

turnusech. 

Tematika v obou táborech bude obdobná, nikoliv však identická. Děti si každý den prožijí jeden z oblíbených svátků 

v roce a s ním spojené hry, soutěže, bojovky, výlety. Výběr jednotlivých dní se zatím upřesňuje a bude rezonovat 

s věkem dětí.  

SVÁTKY ROKU POZNEJ TROCHU 

1. turnus  11.-15. července mladší děti – 4/5 let (podle vyspělosti dítěte) – 8 let 

2. turnus  18.-23. července starší děti – 8-15 let 

Rezervace a podrobné informace na cprsumperk@ado.cz nebo 731 402 395 

 

PRO DOSPĚLÉ 

• JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina pro mírně pokročilé:  každé úterý od 17.00, lektor Ing. Pavel Rozsíval, probíhá online 

Angličtina pro mírně pokročilé II.:  každý čtvrtek od 17.30, lektor Ing. Pavel Rozsíval, probíhá online 

• MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU  

Jednou za týden, vždy ve středu od 10.30 na farním středisku/farním hřišti. Určeno pro maminky na rodičovské 

dovolené. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759.  

• CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY 

Každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku. Noví zájemci se mohou hlásit u Lenky 

Špatné, tel. 731 402 395 – nově nabízíme cvičení online.  

• DIVADELNÍ SESKUPENÍ OCHOT(NICK)É ŽENY – setkání dle domluvy. Kontakt: Lenka Špatná, 

731 402 395. 

• POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – Kostel svaté Jana Křtitele ve Velkých Losinách. Probíhá do 3.4. Podrobné 

informace ve zvláštní rubrice. 

• OSOBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE  

Od února 2022 nově nabízíme osobní poradenství a konzultace s PhDr. Miladou Herodkovou, a to každý čtvrtek 

od 10.00 do 16.00. (Po domluvě je možné domluvit i jiný den.) 

Poradenství bude probíhat na farním středisku, Kostelní náměstí 4, Šumperk.                   

Konkrétní termín si můžete objednat na tel. čísle 731 402 395. 
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PRO MANŽELSKÉ PÁRY 

• VIDEOSEMINÁŘ „ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI“ 

Seminářem, který se dotýká intimního života partnerů, nás provedou zkušení lektoři Irena a Petr Smékalovi.  

Video má uzavřený odkaz na YouTube (který jsme si zakoupili), proto přístup na video získáte zdarma pouze 

po přihlášení na cprsumperk@ado.cz. Více informací získáte na www.smékalovi.cz. Zde naleznete i krátkou 

desetiminutovou upoutávku na seminář.  

• POD POKLIČKOU POSTNÍ DOBY 

Pokud se vám líbila úspěšná videa v produkci rodin děkanátu, která spatřila světlo světa minulý rok, a chtěli byste 

je zhlédnout znovu, odkazy na ně najdete na webových stránkách centra pro rodinu, konkrétně na hlavní straně. 

https://sumperk.dcpr.cz/hlavni-strana.html. 

 

NABÍDKA CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT V OLOMOUCI 

• DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE  

2. 4. 2022 od 9:00 do 17:00 – sál OÚ na Bouzově 

Duchovní obnovou bude provázet P. Metoděj Hofman OT. Promluvy si vyslechneme v radničním sále obecního 

úřadu Bouzova. Závěrečná mše svatá bude slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bouzov. Více 

na https://rodinnyzivot.cz/ 

• DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE 

26. 3. 2022 od 9:00 do 17:00 Olomouc, klášter dominikánů 

Muže, manžele a otce zveme do Olomouce na jednodenní duchovní obnovu, kterou povede P. Karel Skočovský ze 

Zábřehu. Tématem obnovy bude zamyšlení na našimi „rolemi“ v životě pod názvem: „Muž jako syn, bratr, ženich 

a otec“. Na programu budou promluvy, diskuse a společné slavení mše svaté a snad i možnost svátosti smíření.   

Více na https://rodinnyzivot.cz/ 

 

 

 

NA PRAHU VÁLKY (A HIDDEN LIFE, 2019) 
 

 

Chtěla bych doporučit opravdu skvělý film Na prahu války. Byl 

natočen podle skutečných událostí. Jedná se o vyprávění příběhu 

malého farmáře z rakouských Alp. Jsme v roce 1943. Hluboce věřící 

Franz odmítá zrůdnost nacismu, na níž se nechce podílet jako voják 

Wehrmachtu, a odmítá složit přísahu „vůdci“. Jeho farář a následně 

i biskup v osobních rozhovorech vyjadřují opatrnost, ba strach 

z hrůzných následků jasného odporu totalitě. Franz ale stojí na svém a 

nenarukuje. Zakouší koncentrační tábor, proces v Berlíně, a nakonec 

je popraven. Jeho manželka nese strázně s ním a je vystavena pohrdání 

ze strany nacistů ve své vesnici. Film mistrovským způsobem ukazuje, 

jak hluboká a nevyumělkovaná víra dokáže z malého sedláčka udělat 

gigantickou mravní osobnost a morálního vítěze nad zrůdou jménem 

Adolf Hitler. Film vede k zamyšlení mimo jiné nad tím, jak jsme na 

tom s vírou my sami i jakou hodnotou je naše svědomí.  

Jana A. Nováková   

mailto:cprsumperk@ado.cz
http://www.smékalovi.cz/
https://sumperk.dcpr.cz/hlavni-strana.html
https://rodinnyzivot.cz/
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT 

KOSTEL SVATÉHO JANA KŘTITELE VE VELKÝCH LOSINÁCH 

Kdy můžete kostel navštívit? 

Je to možné o nedělních mších v 8:15, v pondělí v 17:00, v úterý v 6:30 a v pátek v 17:00 

Do jaké farnosti kostel svatého Jana Křtitele patří? 

Kostel svatého Jana Křtitele patří do farnosti Velké Losiny. 

Kde najdete další informace a úkolový list?  

Na stolíku v kostele. 

Co zajímavého jsme pro vás zjistili o kostele svatého Jana Křtitele?   

• První písemná zmínka o losinském kostele je  

z r. 1351. Traduje se, že byl dřevěný a značně 

rozsáhlý. Na příkaz majitele panství Jana 

mladšího ze Žerotína byl v roce 1599 zbořen 

a dřevo bylo použito k výstavbě tří menších 

kostelů v okolí (Maršíkov, Žárová, Klepáčov). 

Před rokem 1599 stál na místě dnešního kostela 

poněkud menší jednolodní, zčásti zděný kostel 

s mohutnou hranolovou věží. Na jeho místě byl 

vybudován v letech 1599–1603 nový zděný 

kostel s kryptou umístěnou uprostřed lodi 

pod lavicemi. Za stavitele bývá označován 

Antonio Thoma, který se podílel i na dalších sakrálních stavbách na Šumpersku a působil ve službách Žerotínů. 

• Původně byl kostel určen pro evangelické luterské bohoslužby. V předsunutém presbyteriu byl umístěn 

mohutný pískovcový oltář. Fragment oltáře s námětem Křest Krista ve vodách Jordánu se uchoval do současné 

doby. Je zazděn do východní stěny kostela. 

• Po roce 1620 byl interiér kostela postupně upraven pro bohoslužby katolické. Původní vybavení bylo postupně 

nahrazováno mimořádně cenným barokním, rokokovým a klasicistním mobiliářem a nástěnnými malbami, 

které však byly později zalíčeny nebo zničeny. K největším stavebním změnám došlo v roce 1784. Kamenný 

oltář byl odstraněn, presbyterium bylo zmenšeno, vyvýšeno do podoby stupně a ohraničeno dřevěným 

vyřezávaným zábradlím. Na stěnu za oltářem byl umístěn uprostřed veliký oltářní obraz sv. Jan Křtitele 

od brněnského divadelního malíře Pachmayera. 

• V průběhu 19. a 20. století nedošlo na samotné stavbě kostela již k žádným zásadním stavebním úpravám. 

V letech 2004 až 2016 byla postupně obnovena fasáda kostela.  

• Cennou památkou z 1. poloviny 18. století je bohatě zdobená křtitelnice s vyřezávaným poklopem a kazatelna, 

kterou zhotovil Georg Anton Heinz. Ukázkou rokokového moravského malířství je 14 obrazů křížové cesty. 

Autorem je prostějovský malíř Franz Anton Šebesta-Sebastiani. 

• V roce 1725 nechal Jan Ludvík ze Žerotína u severní strany kostelní zdi postavit barokní kapli svatého Kříže 

s rodinnou hrobkou, do níž se pohřbívalo až do r. 1931. V roce 1787 byly vystavěny předsíně u severního 

a jižního vchodu do chrámové lodi. 

• Krásné barokní varhany postavil Jan Jiří Schwarz se svým bratrem roku 1768, autorem varhanní skříně byl Jan 

Jordan z Města Libavé. Varhany jsou hratelné a běžně používány při mších.  

• Kostel sv. Jana Křtitele je významnou stavbou, která je největší vesnickou kostelní architekturou na celé 

Moravě. Jedná se o stavbu kazatelského typu, tedy s neodděleným kněžištěm. Areál kostela je památkově 

chráněn od r. 1958.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1351
https://cs.wikipedia.org/wiki/1599
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%A1%C3%ADkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1rov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klep%C3%A1%C4%8Dov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krypta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olt%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/1620
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolicismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicistn%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bytek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99titel
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99titelnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kazatelna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Anton%C3%ADn_Heinz
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/1725
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ludv%C3%ADk_ze_%C5%BDerot%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/1787
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Co zajímavého jsme zjistili o Velkých Losinách? 

• První zmínka o Velkých Losinách pochází z listiny vydané ve Šternberku v roce 1296, ve které je uveden 

název Ulrici villa (Oldřichova Ves), jehož německým ekvivalentem je německý název Groß Ullersdorf.   

• V první polovině 15. století byla ves poplatná městu Šumperk, ve druhé polovině však již patřila Žerotínům, 

a to nejprve zřejmě jako zástava, od roku 1507 jako pevná součást majetku – losinské panství. 

• Za panství Žerotínů došlo k rozkvětu Velkých Losin, zvláště po roce 1562, obzvlášť za Jana mladšího 

ze Žerotína – na místě bývalé tvrze dal vybudovat reprezentativní renesanční zámek (dostavěný roku 1589), 

rozšířil lázně stavbou další budovy (1592), dal postavit papírnu (první známý filigrán z roku 1596); vystavěn 

byl také nový renesanční luteránský kostel, při němž se nacházela i škola. 

• Po smrti Přemka III. v roce 1678 povolala poručnice jeho synů, hraběnka Galle, do Losin inkvizitora Jindřicha 

Bobliga z Edelstadtu; tím začaly smutně proslulé čarodějnické procesy, které si na losinském panství vyžádaly 

56 obětí. Zastaveny byly až Janem Jáchymem ze Žerotína poté, co v roce 1689 dosáhl plnoletosti. 

• V 19. století vznikly v obci mimo papírny další průmyslové podniky – tkalcovna lnu, strojírna a pivovar. Pošta 

v obci byla založena 1. února 1852. Staré lázně byly roku 1881 rozšířeny a byl u nich zřízen park., v roce 1913 

bylo postaveno nové velké sanatorium.  

• V roce 1923 byla otevřena německá měšťanská škola, v roce 1924 tzv. selská vysoká škola. Po druhé světové 

válce došlo v původně německé obci k výměně 

obyvatelstva. Dnes jsou Velké Losiny známým 

lázeňským letoviskem, s poslední papírnou 

v Evropě produkující tradiční ruční papír. 

 

Kam se odtud můžeme vydat na výlet?  

• Pokud zvolíme za výchozí bod základní školu 

(zde je i zastávka autobusu), která se nachází 

naproti kostelu, můžeme si udělat vycházku 

na Křížový vrch, známé bývalé poutní místo. 

Nachází se na kopci zvaný Chlumek, na jehož 

vrcholu najdeme nově zrestaurovaný kamenný 

kříž. Cesta sice nevede po žádné turistické 

značce, ale lze ji bez problému najít. Všehovšudy 

čítá 1 km a čekají vás na ní krásné výhledy 

• Od kostela na opačnou stranu – po turistické 

zelené a zároveň vozové cestě – se můžete vydat 

k nedalekému dřevěnému kostelíku svatého 

Michaela Archanděla v Maršíkově a odtud 

po modré k pěkně opravené kapličce Nejsvětější 

Trojice, která se nachází v lese mezi Maršíkovem 

a Sobotínem. Odtud je možné dojít pěknou lesní 

cestou po žluté turistické trase až na autobusovou 

zastávku u bývalého sobotínského nádraží.  

• Posledním naším tipem je návštěva rozhledny 

Bukovka, kam dojdete od zámku po modrém 

turistickém značení. Masivní dřevěná 

jednadvacetimetrová věž vznikla na konci 

listopadu 2016 a nabízí skvostný pohled na údolí 

Desné a hřeben Jeseníku. Trasa má necelé 4 km. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1296
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umperk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADnov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1507
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADnov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1562
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_mlad%C5%A1%C3%AD_ze_%C5%BDerot%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_mlad%C5%A1%C3%AD_ze_%C5%BDerot%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
https://cs.wikipedia.org/wiki/1589
https://cs.wikipedia.org/wiki/1592
https://cs.wikipedia.org/wiki/1596
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1678
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inkvizitor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Franti%C5%A1ek_Boblig_z_Edelstadtu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Franti%C5%A1ek_Boblig_z_Edelstadtu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnick%C3%A9_procesy
https://cs.wikipedia.org/wiki/1689
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1881
https://cs.wikipedia.org/wiki/1913
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/1924
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADrna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru%C4%8Dn%C3%AD_pap%C3%ADr&action=edit&redlink=1
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ÚNIKOVKA 

 

 

 

 

 

 

 
 

MINISTRANT V NESNÁZÍCH 

Tak tomu se říká pořádná smůla. A zrovna dneska, když se hraje fotbalový zápas! Filípek se stejně jako 

po každé mši svlékl z ministrantského oblečení, vzorně ho pověsil na věšák, jak to ministranti dělávají, 

a už už se řítil ze dveří ven. „Nashle!“ stihl ještě zdvořile pozdravit pana kostelníka a byl pryč. Hned 

za rohem si ale vzpomněl, že v kostele zapomněl rukavice. Což o to, on by se bez nich obešel, ale pro rodiče 

jsou z nějakého důvodu nesmírně důležité. Raději se pro ně ještě rychle otočí. Skvěle. Má je a může 

konečně pelášit na ten fotbal. Teda, mohl by, kdyby někdo během té krátké chviličky nestihl kostel 

zamknout. „Ne, no to ne!? Jak se teď mám asi tak dostat ven?“ Filípka přepadla zlost, zoufalství a vztek. 

Všechno najednou. Bušil na dveře, volal, doufal, že ho někdo uslyší, ale marně. No přece tady nezůstane 

až do oběda?! Dřív ho ale nikdo hledat nebude. Rodiče myslí, že si užívá fotbal 

s kamarády, a kluky zase nejspíš napadne, že si to sportování rozmyslel a zůstal 

doma… Filda se ještě chvíli upřímně litoval, ale protože to bylo stejně neúčinné 

jako to bušení na dveře, rozhodl se vzít to za jiný konec. Pan farář tu určitě bude 

mít schovaný náhradní klíč! Tak honem, jde se hledat! 

 

1. Hned první Filípkovy kroky mířily k trezoru. Tam se přece schovává 

všechno důležité. Už mockrát viděl, jak tam pan farář něco ukládá. 

Ještěže byl pozorný a zapamatoval si, jak kterým knoflíkem otočit. Pomůžeš mu?  

 

Šipky ti napoví, jakým směrem otáčet. 

Výsledný kód si zkontroluj v tabulce. 

 

 

     

 

 
 

 

2. „No jasně, tenhle nápis přece znám. Je to přitlučené na každém kříži!“ pomyslí si Filípek a už si 

přistavuje židli, aby dosáhl do trezoru. Nenašel nic, co čekal, za to až úplně vzadu trůnila stará 

truhla a vedle ní poletoval kousek papíru. Zatímco svůj nález opatrně vytahuje, vrtá Fildovi hlavou, 

kde obyčejný farář přijde k takovéhle truhle. Vysvětlení našel hned dvě. Buď byl pan farář dříve 

pirátem, nebo si ji vypůjčil od tří králů z kostelního Betléma. Až bude vhodná doba, zeptá se ho 

na to. Teď se ale rychle dostat dovnitř. Klíč bude určitě tam. 

JAK NA TO? 

Připrav si tužku. 

Pokud chceš hrát na čas, nachystej si hodinky nebo stopky. 

Aby bylo tvé pátrání úspěšné, musíš ho zvládnout do 35 minut. 

Pokud nějaký úkol vyřešíš, ověř si v tabulce na konci správnost 

a pokračuj dál. 
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Aby se truhlu podařilo otevřít, je třeba na zámku zadat pět 

správných čísel. Zjistíš je, pokud doplníš čísla ke znakům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Omyl, ani v truhle klíč není. A není tam dokonce ani poklad. Jen další menší truhlička. (Spíš to tedy 

vypadá na toho piráta.) Jak si jen poradit s tímto zámkem? Aha, budou potřeba čtyři písmenka.  

Vyškrtej všechna 

slova ze seznamu 

a zbylá čtyři ti 

otevřou truhličku. 

 

zákristie – hostie – sedes  

ambon – kalich – oltář – žalm  

kůr – cingulum – gloria – ornát  

kázání – sutana – zima – okno 

 

 

 

 

 

4. Kdo si myslel, že teď už stačí klíč jen vyzvednout ze dna truhličky, ten se pěkně spletl. Truhlička 

totiž skrývala jen papírovou ruličku s nějakým cizím nápisem. Filípek ho rozhodně ještě nikdy 

neslyšel. Ale až se odsud dostane, určitě se doma zeptá, co to znamená. A co vy?  

 

 

 

 

1.1.1., 3.6., 2.5., 4.3., 1.7., 3.1., 5.3., 2.9., 5.8., 

4.4. 

 

První číslo ve dvojici napoví,  

jaký vybrat řádek, druhé zase 

prozradí, které zvolit písmeno. 
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5. „Paráda! Vím, kde hledat dál! Z téhle knížky přece čteme u ambonu,“ uvažuje 

nahlas Filípek. Prohledává celý pultík odshora až dolů, zatím ale nikde nic. Že by 

se spletl? Kdepak! Jen se v té rychlosti špatně podíval. Z přihrádky už na něj 

mrká obálka s obrázkem klíče. „Třikrát hurá!“ křičí kluk na celý kostel i když moc 

dobře ví, že by se to nemělo. Slyšel to za svůj krátký život už aspoň stokrát. Ale co, teď nikoho 

neruší a Pán Bůh se určitě raduje spolu s ním. Utíká s obálkou ke dveřím, rychle ji trhá a – „Moje 

nervy!“ zahlásil tak, jak to slýchává u svého tatínka. „Další vzkaz?“ Je to tutovka. Takhle záludnou 

schovku musel vymyslet jedině pirát. Někdo, kdo se ale hodně dobře vyzná v pirátských mapách 

k pokladu. Tak co s tím vzkazem?  

 

Podle čísla seřaď písmenka do poslední nápovědy.  

Už víš, kam pro klíč? 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Výborně! Filípek dobře věděl, kterému místu v kostele se říká kazatelna, a tak se vydal po schůdcích 

vzhůru. Tam, na zábradlí, přímo u nejvyššího schodu, kam zespodu není ale ani trochu vidět, spinká malý 

mramorový andělíček. A nejenže spinká, současně i hlídá klíč od kostela. Visí na jeho baculatém krku. 

Fildovi spadl kámen ze srdce. No konečně! Když sebou hodí, možná stihne aspoň druhý poločas. Ještě 

zahladit stopy, vrátit vše na své místo, zamknout kostel a klíč hodit panu faráři do schránky. Pro jistotu 

připíše ještě krátké vysvětlení:  

Milý pane faráři, co se plavil po moři.  

Zůstal jsem v kostele a neměl klíč, moc jsem se snažil, ať už jsem pryč. Našel jsem truhlu 

i další úkoly, aspoň jsem zjistil, že mě nic neskolí. Všechno jsem uklidil a vrátil zpět, 

uvidíme se brzy, v úterý v pět. 

P.S.  O tom pirátství nikomu neřeknu. 😉 

P.P.S.  Klíč na krk andělskému miminu? Myslel jsem, že se asi pominu! 

Dejte ho raděj do lví tlamy vedle, klíče stejně nejsou jedlé. 

Bude to vypadat o moc líp, 

Váš oblíbený ministrant Filip 
 

Gratulujeme! Podařilo se Vám vyřešit první Tamtamovou únikovku. Máme radost, 

že jste došli až sem! Budete-li mít chuť, můžete to zkusit zase příště. 

K 

T 

A 

A 

A 

Z 

N 

L 

E 1 

5 

9 

2 

4 

8 

3 7 

6 

Správné odpovědi: 1. INRI 2. 63418 3. kříž 4. písmo svaté 5. kazatelna  
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FRANCISCA A TOMÁS ÁLVIROVI 
 

Francisca: 1. 4. 1912 Borau – 29. 8. 1994 Madrid,  

Tomás: 17. 1. 1906 Villanueva de Gállego – 7. 5. 1992 Madrid, Španělsko 

 

Francisca a Tomás Álvirovi byli manželským párem 

ze Španělska. Měli devět dětí, nejstarší syn zemřel ve věku pěti let. Stali 

se členy instituce Opus Dei, jejímž posláním je šířit poselství o tom, 

že všichni lidé jsou povoláni ke svatosti, a poskytovat jim k tomu 

duchovní vedení. Manželé se stále snažili zlepšovat svůj vzájemný vztah, 

projevovat si lásku a úctu a vytvářet kolem sebe atmosféru důvěry 

a radosti, navzdory neštěstím a trápením, kterých ani oni nebyli ve svém 

dlouhém životě ušetřeni. Upřímně prosili o Boží pomoc a vedení. Jejich 

kanonizace v katolické církvi byla zahájena v roce 2009. 

 

Tomás se narodil v lednu 1906 v malé obci poblíž španělské 

Zaragozy. V jedné ze čtvrtí Zaragozy působil Tomásův otec jako ředitel 

na základní škole. Malý Tomás vyučoval již od dětství. V devíti letech z vlastní iniciativy vysvětloval dětem v první 

třídě nauku o úhlech a prvňáci ho nadšeně sledovali. Učení se stalo jeho vášní, které zasvětil svůj život. 

Po dokončení střední školy se zapsal na studium chemie. Od r. 1928 působil jako učitel na více místech. 

V r. 1934 byl vybrán za ředitele středoškolského institutu v Cerveře v Katalánsku. V profesorském sboru bylo 

zastoupeno celé tehdejší politické spektrum – od radikálů na levici po krajní pravici. Zde se prokázalo jeho umění 

vést dialog, usmiřovat konflikty a hledat shodu.  

Na začátku července 1936 odjel do Madridu, kde měl obhajovat svou doktorandskou práci. Ve studiu si vedl 

velmi dobře a už se nemohl dočkat, jak se po závěrečné zkoušce a po návratu do Zaragozy ožení s Paquitou. 

V Madridu byla tehdy i jeho mladší sestra, 22letá Pilar, která v lednu 1935 vstoupila do noviciátu v kongregaci Dcer 

Božské lásky.  

Francisca Dominguéz Susín se narodila r. 1912 v Borau, malé vesničce při francouzsko – španělské hranici. 

Paquita je domácká podoba jména Francisca. Ve dvou letech jí zemřel otec a rodina se přestěhovala do Zaragozy. 

Byla žákyní Tomásova otce. Tomás ji poznal v lednu 1926 ve vlaku při své studijní cestě do Barcelony. On měl tehdy 

20, ona teprve 14 let. Později se Francisca stala učitelkou. Rodina, přátelé a žáci ji popisují jako velmi jemnou, 

elegantní a trpělivou ženu, zosobněný klid, vždy s vlídným úsměvem na tváři. 

Jejich známost trvala několik let, svatba se měla uskutečnit v létě 1936. Ale všechno dopadlo jinak! Brzy 

ráno v sobotu 18. července 1936 oznámil rozhlas vojenský puč, vypukla španělská občanská válka. Velký dav napadl 

madridské vojenské velitelství, aby ukořistil zbraně a munici. Tomás přihlížel se zděšením jásajícímu davu. Lid začal 

vraždit a rabovat. 

Tomás měl strach o svou sestru a rozhodl se jít za ní. Na ulicích nebylo živé duše a hlídky zatýkaly každého, 

kdo byl podezřelý ze sympatií k povstalcům. Šlo o život, ale Tomás nezaváhal. Kráčel uprostřed naprosto liduprázdné 

ulice s rukama nad hlavou, v každé ruce bílý kapesník. Tento obraz je jakousi alegorií celého jeho života. Odvážně 

šel vždy vpřed, jako průkopník, se znamením míru. Byl ten, který hledá skulinu, jak projít, jak uskutečnit dobro. 

Došel takto až k sestře. Rozhodli se spolu vrátit do hostince, kde byl Tomás ubytovaný. Když ale chtěli vyjít z domu, 

objevila se vojenská hlídka, která je donutila kleknout si na zem. Situace byla dramatická. Tomás vykřikl: „Počkejte. 

Přišel jsem odvést svou sestru. Kdo z vás by nešel zachránit svou sestru, kdyby se ocitla v nebezpečí?“ Byl to 

absurdní, překvapující, nečekaný moment – a možná právě proto účinný. Vojáci, kteří je před chvílí chtěli zastřelit, 

je pustili a doprovodili, aby je nezadržela další hlídka. Blízko hostince se dostali do přestřelky, ale nezranění dosáhli 

cíle.  

Nastaly dny plné úzkosti. Tomás hledal záchranu pro sestru a nalezl ji na chilské ambasádě. On sám zůstal 

ve válečném městě bez zpráv o rodině a Paquitě. Město bylo ostřelováno, zatýkalo se, popravovalo. Dne 1. dubna 

1937 napsal Tomás Paquitě pohlednici s blahopřáním k narozeninám, nejistý, kdy a zda ji vůbec dostane. Jeho rodina 

i Paquita byly na území ovládaném povstalci – frankisty, on zůstával v Madridu na republikánském území.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Tomás psal: „Už devět měsíců jsme se neviděli a šest měsíců nevím nic 

o Tobě a o mých nejdražších. Proto se dnes v mé duši mísí radost a smutek, 

naděje a pesimismus… nejvíce si přeji, abychom se mohli vidět!“  

V září 1937 se Tomás seznámil s P. Josemaría Escrivou, zakladatelem 

Opus Dei, který se skrýval v ilegalitě v převlečení za dělníka. Od něj Tomás 

poprvé uslyšel o možnosti stát se svatým v obyčejném životě, ve své profesi, 

ať v celibátu či v manželství. Setkání bylo poměrně krátké, ale naprosto 

rozhodující pro jeho život. Pochopil, že Boží vůle pro něj je odevzdat se Bohu 

plně v manželství a ve své práci, a tak pracovat pro církev a stát se svatým.  

Ale vraťme se do Madridu. Tomás se připojil společně s P. Escrivou a 

několika známými ke skupině uprchlíků, která se snažila dostat pryč z republikánského území. Čekalo je osm nočních 

pochodů přes Pyreneje. Při přechodu hor ho v jednu chvíli v důsledku dlouhodobé podvýživy úplně opustily síly. 

Jejich horský vůdce chtěl zaostávajícího Tomáse nechat osudu a jít dál, aby neohrozil celou skupinu. P. Escrivá jej 

však přemluvil, aby počkal, až se mladý muž vzpamatuje. Tak mu zachránil život. Vyčerpaný a na pokraji sil se 

Tomás dostal s ostatními na druhou stranu a sešel se opět se svými blízkými.  

Dne 16. června 1939 se konečně konala svatba Tomáse s Paquitou. V listopadu 1942 se rodina přestěhovala 

do Madridu, kde Tomás působil jako profesor a výzkumník Institutu přírodních věd. Manželé byli členy Opus Dei, 

Tomás od února 1947, Paquita od r. 1952. Svým dětem a mnoha dalším lidem dávali příklad křesťanského života. 

Slovy svatého Josemaríi Escrivy udělali ze svého domu „jasný a veselý domov“. 

Paquita byla také učitelkou, ale svůj pedagogický talent uplatňovala spíše doma na narůstající řádce dětí. 

Manželům se během 14 let narodilo šest dcer a tři synové. Jejich prvorozený syn José María zemřel ve věku 5 let. 

Život tak velké rodiny byl skromný. Neměli auto, zato byli odborníky na jízdní řády autobusů a těšili se z vlastní 

domácí marmelády a maminčina dortu. Nikdy nebyla vysloveně bída. Doma vládla harmonie a radost. 

Paquita byla dle vzpomínek dětí velmi veselé povahy, ráda žertovala. Dbala, aby se na každého dostal prostor 

v konverzaci. Důležité bylo společné jídlo (většinou večeře) a posezení po něm u stolu, kdy všichni vyprávěli o tom, 

jak prožili den. Nikdo nebyl opomenut, každý byl důležitý. Ve výchově převažovala důvěra a zodpovědnost. Děti se 

učili hledat důvody pro svůj názor a sami volit. Otec jednou řekl: „Když si neumíš vybrat, to je, jako bys řekl, že nejsi 

svobodný.“ Když pak v takovém prostředí zazněl zákaz, bylo to přijato bez vzpoury, protože děti věděly, že jsou 

pro to vážné důvody, ne jenom nálada rodičů a jejich touha prosadit svou vůli.  

V náboženské výchově dávali rodiče přednost svému příkladu a modlitbě. V duchovní oblasti žili prostě, ale 

hluboce. Příklad rodičů táhl. Tomás a Paquita se řídili zásadou, že nadpřirozené vyrůstá z přirozeného a radostný 

domov je základem. Všechny dcery se staly zasvěcenými členkami Opus Dei v celibátu, stejně tak i syn Rafael, který 

vyučoval filosofii na univerzitě v Navaře, druhý syn Tomás byl vysvěcen na kněze.  

Boží lásku člověk snáze pochopí, když zažije lásku otce a matky. Manželé se nejen stále milovali,  

ale na svém vztahu i zodpovědně pracovali. Každé čtvrteční odpoledne bylo jen jejich, bez dětí. Tehdy šli do divadla, 

do restaurace, společně se toulali městem apod. Nikdy o sobě nemluvili negativně a nekritizovali se navzájem 

před dětmi. V jejich řeči i gestech se projevovala láska a úcta. Tomás tvrdil, že se milují jako po svatbě, ba že on 

miluje Paquitu dokonce víc, než když byli zasnoubeni. Řídili se radou sv. Josemaríi Escrivy, kterou dával 

novomanželům: „Ty budeš její cestou do nebe a ona tvou.“  

V 80 letech napsal Tomás manželce na rub rodinné fotografie mimo jiné: 

„Bez tebe, bez tvé tiché pomoci bych nedospěl do tohoto věku v plné mladosti. 

Kolik štěstí nám dal Pán!“ Ke konci života měli oba zdravotní problémy, které 

trpělivě snášeli. Dcera vzpomíná, jak si cestou z nemocnice tatínek v autě zpíval, 

prostě proto, aby je potěšil, aby jim při pohledu na něj nebylo smutno.  

Pozitivní postoj byl projevem jejich moudrosti a pokory. Tomás zemřel 

na rakovinu r. 1992, Paquita trpěla onemocněním mozku, ochrnula na polovinu 

těla a zemřela o dva roky později. Diecézní proces jejich kanonizace byl 

slavnostně zahájen dne 19. února 2009 v Madridu za přítomnosti všech dětí. 
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Na YouTube je život manželů Álvirových přiblížen v působivém dokumentárním filmu (s českými titulky) 

Los Alvira: Juntos hacia el Cielo (Álvirovi: Společně k nebi). 

 

Modlitba k manželům Álvirovým: 

Bože, náš Otče, který jsi naplnil své služebníky Paquitu a Tomáse milostí, aby mohli žít své manželství a své 

profesní a společenské závazky v křesťanském duchu, dej nám sílu, abychom dokázali šířit ve světě velikost 

manželské lásky a věrnosti. Oslav tyto své služebníky a uděl nám na jejich přímluvu schopnost učit lásce a vytvářet 

kolem sebe atmosféru důvěry a jednoty, jako to dokázali i Tomás a Paquita! 

Anička Rozsívalová 

 

 

EKUMENA 
 

Drazí čtenáři, tuto novou rubriku začínám svým slovem, které 

má být jakýmsi úvodem do problematiky ekumenismu. Ovšem můj 

bude opravdu jen tento úvod. Pravým obsahem této stránky mají být 

však články, které nám pomohou více poznat naše bratry ve víře z jiných 

křesťanských církví či jejich osobností, a také informace ze světa 

ekumeny či pozvánky na společné ekumenické akce.  

Rád bych začal trochu ze široka… Mnohdy jsme rozdělením 

křesťanů pohoršení v dobrém tohoto slova smyslu. Ano, rozdělení 

samotné by nám mělo vadit a je pohoršením pro svět. Avšak někdy naše 

pohoršení spočívá v odsuzování těch, kteří podle nás, ať byli 

na kterékoliv straně, tuto situaci zavinili. Jsme v obrovském pokušení je 

posuzovat dnešními měřítky, odsuzovat bez ohledu na historické 

či kulturní okolnosti.   

A přitom právě dnešní doba nám dokonale prezentuje, jak je 

snadné rozdělit společnosti či církev. Situace s covidem je ukázkovou 

situací a dokazuje nám, že stačí nosné téma (takové, kterým žije celá 

společnost) a vůdčí osobnost (která umí oslovit druhé), dnes navíc 

posílená obrovskými možnostmi rychlého šíření zpráv… a obrovský 

rozkol je na světě, postihuje společnost, církev, rodinné a kamarádské 

vztahy. Jinak blízcí sobě lidé, jsou schopní si vjet do vlasů kvůli 

očkování a když se do toho zapojí politika a státní moc, dochází k násilí a dokonce umírají lidé (jako třeba 

při demonstracích v Kanadě).  

A teď si představme společnost třeba v 8. století v Byzanci. Všichni jsou tam věřící a žijí svou vírou, je to 

téma, ke kterému není nikdo lhostejný. Jediné sdělovací prostředky, jaké existují, jsou kazatelny tisíců kostelů v celé 

říši a státní správa, která ohlašuje skrze své posly císařská nařízení. Číst umí málokdo, jedině kněží a státní úředníci. 

Jednoho dne kolem roku 730 císař Leon III. nařizuje odstranění obrazu Krista ze svého paláce a pak ediktem zakazuje 

uctívání svatých obrazů a je úplně jedno, co ho k tomu vedlo. Důležité je, že se proti tomu postaví konstantinopolský 

patriarcha Germanos. Každý z nich má důvody ke svému postoji a také své přívržence a způsoby získávání dalších, 

ať už jsou jimi z přesvědčení nebo za peníze. A po celá dvě staletí se bourají a plení skvostné kostely, ničí vzácné 

kláštery, zastánci každého názoru končí ve vyhnanství, v žaláři či na popravišti, svolávají se koncily, které se 

navzájem odsuzují, vznikají teologické rozpravy a kněží hřmí z kazatelen a vrhají kletby na odpůrce svého názoru. 

A navrch mají vždy ti, ke kterým patří zrovna úřadující císař nebo zvlášť obratně se vyslovující biskup. Není tomu 

podobně v dnešní době – skoro jako přes kopírák?  

A obdobných rozkolů bylo v církvi hodně, a to mnohem dřív, než došlo k tomu, čemu říkáme východní 

a západní schizma. Vždyť už svatý Pavel musel řešit rozkoly v církvi, jak o tom obšírně čteme v listě korintským či 

galatským. A co takový pelagianismus či nestorianismus, gnosticismus či monofizitismus, montanisté či ariánství. 

Všechno jsou to hereze, které rozdělovaly už starověkou církev, a docházelo kvůli nim k rozštěpení na mnohé frakce.  

 
Logo ekumeny zobrazuje církev 
jako loď plující po světovém moři se 
stěžněm ve tvaru kříže. Loďka 
a kříž jsou symboly raně křesťanské 
církve, za níž je víra a jednota. Slovo 
oikoumene, z něhož je odvozen 
termín „ekumenický“, znamená 
„obydlený svět“. Když se v Novém 
zákoně uvádí, že do sčítání by měl 
být zahrnut „celý svět“, je to právě 
oikoumene. Moderní použití tohoto 
slova zahrnuje jednotu celého 
Božího stvoření a uznání Krista jako 
Pána a Spasitele. 
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Taková různá rozdělení byla, jsou a budou. 

Budou tu tak dlouho, jak dlouho je člověk hříšný. 

Tuto skutečnost zdůrazňuje Katechismus katolické 

církve: „K rozštěpením, která zraňují jednotu 

Kristova Těla, nedochází bez hříchu lidí.“ Věděl 

o tom už Origenes, učitel a teolog z 3. století, který 

psal: „Kde je hřích, tam je rozrůzněnost, tam jsou 

schizmata, tam jsou bludy, tam jsou spory. Kde však 

vládne ctnost, tam je jednota, tam je vzájemnost, 

jež působí, že všichni věřící jsou jedno srdce a jedna 

duše.“  

2. vatikánský koncil v Dekretu 

o ekumenismu ale říká: „Ti, kdo se dnes rodí 

ve společenstvích vzešlých z takových rozštěpení a 

dospívají v nich k víře v Krista, „nemohou být viněni 

z hříchu odloučení, a katolická církev k nim 

přistupuje s bratrskou úctou a láskou... Vírou ve křtu 

jsou ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu, proto jim 

právem náleží čestné označení křesťané a synové 

katolické církve je oprávněně uznávají za své bratry 

v Pánu.“ 

Ekumenismus neznamená dnes nějaké 

umělé sjednocení, nějakou dohodu, ústupky či 

přetahování. Dospěli jsme k tomu, že se jedná 

o dlouhý proces, jakousi společnou cestu, o které 

nevíme, jak dlouho potrvá, ale věříme, že nás k tomu 

vede Duch svatý. Slovy koncilu: „Jednotu Kristus 

udělil své Církvi od počátku. Věříme, že trvá 

neztratitelně v katolické církvi, a doufáme, že bude 

stále více vzrůstat až do konce věků. Touha 

po obnovení jednoty všech křesťanů je Kristův dar 

a výzva Ducha svatého.“  

 

Abychom na tuto výzvu patřičně odpověděli, je nutné:  

- stálé obnovování Církve v rostoucí věrnosti svému povolání; takové obnovování je vzpruhou pro hnutí 

k jednotě;  

- obrácení srdce „k čistšímu životu podle evangelia“, protože právě nevěrnost údů ke Kristovu daru je 

příčinou rozdělení;  

- společná modlitba; protože „obrácení srdce a svatost života spolu se soukromými a veřejnými 

modlitbami za jednotu křesťanů je třeba považovat za duši celého ekumenického hnutí a právem je lze 

nazvat duchovním ekumenismem“;  

- vzájemné bratrské poznávání;  

- ekumenická výchova věřících a zvláště kněží; 

- dialog mezi teology a setkání křesťanů různých církví a společenství;  

- spolupráce mezi křesťany v různých oblastech služby lidem. 

 

A právě toto chceme dělat: více se poznat, modlit, spolupracovat. A tomu má sloužit i tato rubrika.  

Kéž je nástrojem přátelství a lásky mezi křesťany v našem městě!  

P. Slawomir Sulowski 

 
 

„Modlit se znamená bojovat za jednotu. Ano, zápasit, 
protože náš nepřítel, ďábel, jak říká slovo samotné, je 
ten, kdo rozděluje. Ježíš prosí Ducha svatého o 
jednotu, o utváření jednoty. Ďábel rozděluje, protože 
je to pro něj výhodné; podsouvá rozdělení všude a 
všemi způsoby, zatímco Duch svatý vždycky přivádí 
k jednotě. Ďábel nás obvykle nepokouší vysokou 
teologií, ale slabostmi bratří. Je lstivý, zveličuje chyby 
a vady druhých, rozsévá nesvornost, vyvolává kritiku 
a tvoří frakce. Boží cesta je jiná. Bůh nás bere, jak jsme, 
velice nás miluje, ale miluje nás takové, jací jsme, a 
takové nás také přijímá – rozdílné a hříšné – a 
ustavičně podněcuje k jednotě. Můžeme si to ověřit na 
sobě a ptát se, zda na místech, kde žijeme, 
podněcujeme konflikty anebo zápasíme o růst jednoty 
za pomoci nástrojů, které nám daroval Bůh, tedy 
modlitbou a láskou. Konflikt se naopak sytí klevetami 
a pomlouváním druhých. Klepy jsou tou 
nepříhodnější ďáblovou zbraní, kterou rozděluje 
křesťanské společenství, rodinu, přátele, a to navždy. 
Duch svatý ustavičně podněcuje k jednotě“.  

papež František 
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CO DÁLE SE SYNODOU?  
 

Milí farníci, 

     chtěl bych těmito řádky poděkovat každému z vás, kdo se zapojil do synodálního procesu v našem 

děkanátu - ať už účastí ve skupinkách nebo modlitbou za synodu. Mám opravdovou radost z každé skupinky a zpětná 

vazba, která se ke mně dostává z celé diecéze dosvědčuje, že tento proces je příležitostí k opravdovému oživení naší 

církve i našich farností.  

Zpracování výstupů 

Jistě si mnozí kladete otázku: Co bude s našimi synodálními výstupy dál? Neskončí snad někde v šuplíku? 

V měsíci březnu završujeme farní část synodálního procesu a následuje zpracování závěrů. To má na starosti diecézní 

synodální tým. Tento tým vede o. Josef Mikulášek a kromě něj se skládá ze dvou kněží a pěti laiků. Protože jsem 

členem tohoto týmu, mohu vás informovat o naší práci. V minulém měsíci jsme se poměrně intenzivně bavili 

o způsobu, jakým výsledky zpracujeme a o dalším postupu. Do našich řad jsme přizvali odborníka na metodologii 

kvalitativního výzkumu z Univerzity Palackého. S jeho pomocí jsme zvolili formu zpracování synodálních výstupů. 

Jde nám o to věrně vystihnout cokoli, co nám synodální skupinky poslaly. Náš přístup je naprosto otevřený a vychází 

z daných odpovědí a nikoli našeho přesvědčení či názorů. Rozhodně nechceme nic mazat, popírat kritiku nebo 

povyšovat některé názory nad jiné. Na každém formuláři budou pracovat dva členové týmu, abychom se navzájem 

zkontrolovali a předešli chybnému pochopení textu či přehlédnutí podstatné informace.  

Závěrečný dokument 

Naším závěrem 

bude tzv. diecézní syntéza, 

tedy dokument, který bude 

informovat o závěrech 

skupinek v ucelené podobě. 

V závěrečné syntéze se 

objeví také přímé citace 

závěrů skupinek a praktické 

návrhy synodálních 

skupinek. Kromě samotných 

závěrů je účelem diecézní syntézy také informovat o stavu synodality v dnešní církvi. Proto zde budou také údaje 

o počtu zapojených skupinek a o tom, jakým způsobem synodální proces v naší diecézi proběhl a kdo se ho zúčastnil. 

Nicméně bych rád zdůraznil, že všechna data budou anonymizována, takže nebudou nikde uvedeny názvy farností, 

ze kterých k nám byly závěry poslány, ani jména vedoucích skupinek. Závěrečný dokument bude diskutován 

na diecézním presynodálním setkání, které proběhne 7. května v Olomouci. Toto setkání bude jakýmsi vrcholem 

synodálního procesu v naší diecézi a už nyní jste na něj všichni srdečně zváni. Poté bude diecézní synodální syntéza 

poslána na národní úroveň a také v celém rozsahu zveřejněna a zpřístupněna každému z vás. Zveřejnění tedy můžeme 

očekávat v polovině května tohoto roku.  

Co dále ve farnosti? 

Samozřejmě není třeba, abychom v našich farnostech čekali na diecézní syntézu. Další kroky k synodalitě 

můžeme učinit už dnes. Pokud jsme udělali zkušenost živého společenství, pokračujme dále. Pokud jsme ve skupince 

objevili praktické nápady pro naši farnost, nebojme se je předat pastorační radě. Pokud jsme udělali zkušenost 

vzájemné diskuze o otázkách víry či církve, pokračujme v ní. Synodální proces ve farnosti se nyní završuje, 

ale synodalitu můžeme budovat i nadále, hledejme cesty, jak na to.  

Na závěr bych chtěl vyjádřit svou otevřenost k naslouchání vašim zkušenostem se synodálním procesem, 

návrhům, jak pokračovat dále. Rád přijdu do vašich společenství a jsem otevřený diskusi i modlitbě nad tématy, která 

vás oslovily.  

o. Jan Berka, člen diecézního synodálního týmu  
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P O Z N E J   S V Ů J   D Ě K A N Á T 
 

S T A R É   M Ě S T O 
 

Tak jste mě zase dostali! Kam? Přece na cestu do Starého Města. A já jako 

nelyžař a neběžkař cestuji do zasněžených hor poznávat oblasti, které opravdu 

prozkoumané nemám. 

Když na internetu hledáte Staré Město, najdete jich tam osm. Já mířím do 

Starého Města pod Sněžníkem, městečka umístěného mezi Králický Sněžník, Jeseníky 

a Rychlebské hory. Starého Města, které je konečnou vlakovou stanicí. Vlaky totiž po horských serpentinách jezdit 

neumějí. 

Cestou ze Šumperka přes Bludov až k Bohutínu sleduji ty spousty vod na polích. V Rudě nad Moravou už 

není tolik kaluží, přibývá míst se zbytky tajícího sněhu. V Raškově je vrstva sněhu tenká, ale jednolitá.  

A od Hanušovic nahoru má sníh vyhráno. Prozatím. 

Ve Starém Městě na vlak navazuje autobusový spoj. To se mi líbí. Využiji toho, nasedám na bus, abych se 

dále poohlédla po kraji, když na cestu pěšky nemám ani dost času, ani dobré zimní turistické boty nebo ještě lépe 

běžky. Kunčice, Stříbrnice a zase zpět. Vidím, že na stráních funguje řada lyžařských vleků a jezdí desítky lyžařů. 

Tady už je sněhu dost, i když dnes spíše mokrého. 

Jé, teď vidím lanovou dráhu až k rozhledně Na Štvanici. Dnes vozí lyžaře. A já mám nový typ na letní výlet. 

Rozhledny jsou tady v okolí Starého Města dvě. Alespoň já vím o dvou: Tahle Na Štvanici je volně přístupná, druhá 

– Dalimilova rozhledna bude otevřená až v létě.  

Německé pohraničí. Mapa prozrazuje celou řadu drobných sakrálních staveb. Některé jsou opravené, 

ale dosti je těch zchátralých. Až je navštívím, budu vás o nich informovat více. Za rok? Za dva? 

Víte, já to mám všechno předem prohlédnuté. Mou oblíbenou počítačovou hrou je plánování turistických 

výletů, objevování existujících i zaniklých vesniček, kaplí a kapliček, skal a vodopádů. Většinou své naplánované 

trasy v nejbližších dnech alespoň zčásti realizuji. Je to má hra...od jara do podzimu... občas. Přes zimu to nedělám. 

to vy jste mě k tomu navedli. 

Koho zajímá vojenská historie, ten si asi vybere prohlídku bunkrů postavených ve třicátých letech 

před druhou světovou válkou. V létě pěšky a v zimě na běžkách můžete projít naučnou stezku Staroměstská pevnostní 

oblast. A kdo chce vědět ještě víc, může se dozvědět ve vojenském muzeu, které je ve Starém Městě otevřeno od roku 

2008. 

Staré Město je malebné městečko. Asi první mě zaujala krásně opravená budova školy. Letopočty 1878 a 

2014 prozrazují, že je to skutečně historická budova.  

Mířím si to nejdříve k městské radnici. Zde jsem navštívila turistické centrum, kde nabízejí pohlednice, mapy, 

letáčky o historii i současnosti města a okolí a také různé suvenýry. Součástí turistického centra je nevelké vlastivědné 

muzeum. Má tři části nazvané Pohledy do minulosti, Kultura a tradice a Životní prostředí. Mě zaujala sbírka nerostů. 

Také jsem neodmítla možnost výstupu na rozhlednu radniční věže. 

Na náměstí je kašna se sochou Neptuna. Na soklu najdete letopočet 1885. V zajímavé knize Drahomíra 

Polácha Historické toulky Šumperskem jsem se dočetla, že tato kašna i se sochou římského boha moří, řek a pramenů 

původně stála v Šumperku u klášterního kostela. V roce 1884 ji staroměstští odkoupili. Sochu i rozebranou kašnu. 

Užívám si tady volného všedního dne a po cenově přívětivém meníčku v restauraci si ještě dopřávám kávu 

v městské cukrárně. Zde si také nechám zabalit pravé staroměstské trubičky, abych nepřijela domů s prázdnou. 

 

Na neděli přijímám nabídku mladých manželů Jáji a Honzy Klusoňových. Oni také poznávají náš děkanát a 

chtějí se zúčastnit nedělní mše svaté v kostele ve Starém Městě. Autem je to přece jen ze Šumperka rychlejší. 

Kostel svaté Anny. Tak malé město, a tak krásný, velký a bohatě zdobený kostel! 

Křížová klenba, oltářní obraz svaté Anny ozdobený zlatou korunou. Zajímavě tvarované varhany. 

Upozornila bych na kaple při vstupu do vnějšího areálu kostela. V jedné je sousoší Ježíše a učedníků 

v Getsemanské zahradě, ve druhé je Ježíš korunován trnovou korunou. Chtělo by to železnou mříž otevřít a interiéry 

obou kaplí si lépe a zblízka prohlédnout, vyfotit. 
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Po mši svaté odjíždíme do Hynčic. Odtud vyrážíme pěšky na cestu, kterou zvládnou 

i dětské nožky. Cíl našeho výletu – rozhledna Na Štvanici. Dva Klusoňovic kluci, 

oba předškolního věku, mají možnost vyzkoušet své běžky. Docela jim to jde. Teplota je 

pod nulou, takže sníh se tolik neboří. Ostrý vítr pocitové teploty ubírá. Slunečné počasí nám 

dopřeje opravdu krásný výhled jako odměnu. Vidíte, a já myslela, že tu rozhlednu stihnu 

nejdříve, až opadne sníh.  

Renata Rusnáková 

 

 

 

SPOLČO NOVÝ MALÍN 
 

Skoro každý pátek se scházíme se staršími dětmi z malínské farnosti v našem Spolču. Je to setkání, kde je 

místo pro kamarádství, smích, „blbosti“ a hry. Při tom všem je s námi Kristus, kterého k nám na začátku pozveme 

modlitbou. K Bohu se také přibližujeme i vyprávěním příběhů svatých či postav z Bible. 

A i když Malín nedisponuje vlastní farou a mohlo by se zdát, že tak nemáme pro setkávání prostor, my si 

poradíme a vystačíme si s oratoří. Modlit se tak můžeme přímo v kostele a za zábavou a hrami se přesuneme 

„o schody nahoru“. 

Na oratoři se každoročně 

potkáváme i na takzvaných 

„přespávačkách“. Tu jsme 

uspořádali i teď 18. února. Děti 

se donesly spacák a karimatku, 

zahráli jsme nějaké hry a poté se 

spolu koukáme na film (nebo i 

dva ;).   

Takhle viděla 

„přespávačku“ Eliška Gábová 

z Malína: „Hráli jsme tam 

několik zajímavých soutěží 

(třeba jsme hledali podle fotek 

různé prvky v kostele, nebo jsme 

museli vymyslet konstrukci pro 

vajíčko, aby se při shození 

z balkónku nerozbilo). Později 

jsme se málem neshodli ve 

vybírání filmů, ale nakonec jsme 

něco vybrali a myslím že jsme 

vybrali dobře. Mohli jsme si vzít 

něco k jídlu, takže jsme během 

filmů mlsali. Byla to legrace, být 

s kamarády, užila jsem si to. :)“ 

I když je Spolčo 

v Malíně, rádi přivítáme i 

návštěvy z jiných farností. 

Pro více informací mě můžete 

kontaktovat na mail: 

maruschubert@seznam.cz 

 

Marie Schubertová 
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PRVNÍ NEFALŠOVANÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD V ŠUMPERKU 

 

 

Masopustní průvod dětí a rodičů dorazil o poslední únorové 

nedělí i na faru v Šumperku. A hned jsem si řekl: „Je to moc krásné.“ 

Ano, krásný pohled na usměvavé děti s rodiči v pestrobarevných 

převlecích. Ale ještě krásnější je to, že je v dospělých tolik elánu a sil, 

aby všechno zorganizovali. Moc děkuji a blahopřeji nápadu. Jste 

skvělí!  

P. Slawomir 
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Rád prostor rubriky „Co se do ohlášek nevešlo“ předávám dnes spolupracovníkům, manželům, kteří spolu s kněžími 

se věnují v děkanátu přípravě snoubenců. Je to velmi potřebné doplnění mých slov z předchozího čísla a moc děkuji, 

že mé pozvání do této rubriky přijali.    P. Slawomir 

 
Milí přátelé, 

 rádi bychom navázali na článek o. Slávka 

z minulého čísla Tam&Tamu, ve kterém informoval o nové 

aktivitě v naší farnosti. Tou by měly být přípravy církevně 

nesezdaných párů, které žádají o křest svého dítěte. Jedná se o čtyři setkání těchto žadatelů, dvě proběhnou s knězem, 

dvě s manželským párem naší farnosti.  

Prozatím tento úkol „padá na hlavu“ párům, které v současné době vykonávají přípravy snoubenců 

na manželství – tedy nám. Nechceme se již rozepisovat o tom, že nás není mnoho, že je nás naopak spíše málo… 

to je obecně známá skutečnost. Přesto máme pocit, že znovu nastal čas oslovit váhavce, v tomto případě mladé, méně 

mladé i úplně nemladé manžele, kteří přemýšlejí o svém zapojení do farního dění a ještě nenalezli to správné pole 

působnosti. 

Možná že jste již někteří nad touto 

službou přemýšleli, ale máte pocit, že nejste 

dostatečně výřeční, úžasní, zbožní, že Vaše 

manželství není dostatečně dokonalé, že Váš 

manžel, Vaše manželka, Vaše děti… nejsou 

dostatečně podle všech myslitelných 

i nemyslitelných tabulek, že Váš příbytek, 

do kterého byste si eventuálně měli někoho zvát, není dostatečně uklizený a podle katalogu… Můžeme Vás uklidnit, 

ničím takovým nedisponujeme ani my, ačkoli bychom rádi. A ze všeho nejvíce se pereme s vlastní nedokonalostí, 

nevýřečností, malou zbožností, nervozitou, podrážděností, nepořádkem… zkrátka v ničem se nelišíme od běžného 

katolického průměru.  

Přípravám snoubenců se věnujeme už několik let a čím dál více máme pocit, že to, co můžeme nabídnout 

lidem, kteří se rozhodli pro zásadní životní krok, je právě naše nedokonalost. Ve světě, který je silně provázaný 

sociálními sítěmi, kde se mnozí snaží prezentovat zdání svých dokonalých životů, je velmi úlevné slyšet, že je 

naprosto normální mít problémy, ale že je také normální je řešit, bojovat, nevzdávat se, pracovat na partnerském 

vztahu, pracovat na vztazích v rodině a že pohádkové rčení „…a žili šťastně až do smrti“ ve skutečnosti znamená 

každodenní úsilí, které ovšem bývá mnohonásobně odměněno. 

Páry, které touží po svatbě v kostele a kontaktují nás, většinou vůbec netuší, do čeho jdou a co příprava 

obnáší. Při prvotním kontaktu je zřetelná nervozita, obava z neznámého… někteří se ptají, jestli si mají něco připravit 

a z čeho je budeme zkoušet ☺… někteří se dosud nezúčastnili žádné svatby v kostele a nesetkali se s lidmi, kteří 

do kostela pravidelně chodí. Jsou překvapeni, že jsme „normální“. Velmi toužíme, aby se snoubenci s námi cítili 

dobře, a pokud čas s námi strávený bude pro ně i užitečný, budeme přešťastní. 

S přípravami církevně nesezdaných rodičů nemáme žádnou zkušenost, jsme tedy na stejném bodě nula jako 

kdokoli z Vás. V tuto chvíli si dokážeme pouze lépe představit, co obnáší setkání s lidmi, kteří přicházejí 

z mimokostelního prostředí a kterým je potřeba zprostředkovat naše osobní postoje. Kdybyste tedy jen nepatrně 

zatoužili být tohoto součástí (ať by se jednalo o přípravy snoubenců, nebo rodičů žádajících o křest), odhoďte obavy 

a pojďte do toho. Nemusíte mít strach, nehodíme Vás do vody… přípravy jsou týmovou prací, proto Vám nabízíme 

svou pomoc a podporu. Lektorské páry jsou podle potřeby v kontaktu, předávají si zkušenosti a inspiraci a nově se 

pokusíme vytvořit i prostor pro sdílení všech podkladů a materiálů (textů, článků, citátů, odkazů, videí…), které se 

nám podařilo v průběhu času nashromáždit.  

Setkávání se snoubeneckými páry není jen dřina, je to z větší části radost a oboustranné obohacování. 

Slibujeme Vám velmi zajímavá a inspirativní setkání s lidmi, se kterými byste se za běžných okolností nesetkali. 

A jak jsme se shodli s ostatními lektorskými páry, tím, kdo z těchto setkání odchází poučen a obdarován, býváme 

často právě my. 

H. + K. Heiserovi a všechny ostatní lektorské páry 
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

 

Lisa Gastoni: „Potřebovala jsem zázrak“ 

Další herečkou, která zcela změnila svůj život po setkání s otcem Piem, byla Lisa Gastoni. Lisa byla vynikající 

herečka, jež se proslavila postavami v lechtivých filmech, například Děkuji, teto, Magdalena, Svádění a Skandál. 

Ve své době byla v Itálii takřka sexuálním a erotickým symbolem. 

Těžko si lze představit, že herečka, která hraje v takových filmech, může zároveň přemýšlet o duchovních 

hodnotách, o otci Piovi, nebo prožívat duchovní krizi, která ji přivedla k objevu důležitých životních hodnot. A přece 

se to stalo, ačkoli její proměna trvala léta. 

Lisa Gastoni vypráví: „Poprvé jsem se vydala do San Giovanni Rotondo v roce 1961. Řekli mi, že ten řeholník 

je světec, a já jsem potřebovala zázrak. Krátce předtím jsem přijela do Itálie natáčet film. Bylo mi šestadvacet let. 

Narodila jsem se ve městě Alassio italskému otci a irské matce, ale dětství jsem prožila v Londýně, kam se moji 

rodiče po válce přestěhovali. Po maturitě jsem dva roky studovala na univerzitě a chtěla jsem se stát architektkou. 

Pak mě však pobláznil svět divadla. Začínala jsem jako modelka, potom jsem pracovala v televizi a v šedesátých 

letech jsem se dostala k filmu. Byla jsem tedy začátečník. 

Myslím, že ten film se jmenoval Atilův syn nebo Duel v Sile. Přijala jsem tu roli, abych byla na chvíli dál 

od domova, kde vládla tíživá atmosféra. Můj otec byl vážně nemocný, ničily ho rakovinové nádory mozku a žaludku. 

Moji rodiče byli výjimeční lidé, byli jako dvě nevinné děti. Ani si neuměli představit, že by mohlo existovat 

skutečné zlo. Život strávili pomáháním druhým lidem a tváří v tvář utrpení byli dočista bezbranní. Já jsem v té 

dramatické situaci byla daleko od domova, a proto jsem měla výčitky svědomí. Moje myšlenky byly stále u otce. 

V těch dnech jsem poznala Carla Campaniniho, italského komika, který byl duchovním synem otce Pia. 

Rozhovor s ním se stočil na diskuzi o otci Piovi a jeho výjimečných duchovních darech. Když Campanini vyprávěl 

o neuvěřitelných uzdraveních, pomyslela jsem na svého otce a rozhodla se, že také pojedu do San Giovanni Rotondo. 

Svěřila jsem se s tím Campaninimu a on odpověděl: ‚Pojedu s tebou, stejně tam mám cestu.‘ 

Naplánovali jsme cestu. Přemluvila jsem pár přátel, jednoho amerického herce s manželkou a další přítelkyni. 

Campanini vzal s sebou svoji ženu, a proto jsme vyrazili dvěma auty.  

Myslím, že to bylo pozdě na podzim, protože už bylo dost chladno. Během cesty jsem v autě ucítila silnou 

vůni fialek. Vzpomněla jsem si, jak mi Campanini vyprávěl, že tato vůně je jedním z tajemných znamení, které cítí 

blízcí otce Pia, když na ně myslí, a lekla jsem se. Otce Pia jsem neznala, nebyla jsem příliš zbožná. Krom toho jsem 

byla striktně racionální člověk s nohama na zemi; existenci takových jevů jsem si nepřipouštěla. Čichala jsem tedy 

ke spolucestujícím, abych zjistila, kdo se navoněl, ale zdálo se, že nikdo. 

Když jsme zastavili na kávu, ta vůně mě následovala, cítila jsem ji i na otevřeném prostranství. Vrátila jsem 

se do auta a zeptala se přátel, jestli cítí nějakou zvláštní vůni, ale nikdo ji necítil.“ 

Nezvyklá úzkost 

„Do San Giovanni Rotondo jsme přijeli pozdě odpoledne a hned jsme šli do kostela. Už před kostelem mě 

zachvátila hrozná úzkost. Jako by na mě všechno padalo, cítila jsem strašnou tíhu na srdci. Tížily mě pocity smutku, 

samoty, viny a hořkosti. 

Vešla jsem do kostela, ale má úzkost narostla do té míry, že jsem musela celá zmatená a znepokojená odejít. 

Zeptala jsem se pak Campaniniho, jak dlouho se tu chce vlastně zdržet. ‚Alespoň na pár dní,‘ odpověděl. Vyděšeně 

jsem na něho pohlédla. Neměla jsem odvahu nic namítat, protože já jsem tu cestu vymyslela, ale v nitru jsem se 

rozhodla, že druhého dne ráno zmizím. A jelikož se v tu hodinu v kostele už nic nedělo a otec Pio odešel do kláštera, 

vrátili jsme se do hotelu. 

Campanini řekl: ‚Zítra otec slouží mši svatou v pět hodin ráno, proto musíme jít brzy spát. Kdo chce jít na mši, 

budíček bude ve čtyři hodiny.‘ 

Po této zprávě má nechuť ještě vzrostla. Byla jsem noční pták, nikdy jsem nešla spát dřív než ve dvě nebo 

ve tři ráno. Vstávat ve čtyři bylo pro mě zhola nemožné. Když přátelé odešli do svých pokojů, řekla jsem si: ‚Nevím, 

co udělám, rozhodnu se zítra ráno.‘ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Ve svém pokoji jsem zůstala sotva pár minut a měla jsem pocit, že se udusím. Zavolala jsem přítelkyni, aby mi 

dělala společnost. Abychom zabily čas, začaly jsme hrát karty. Ale po čtvrthodině na mě padla neuvěřitelná tíha. 

Zavíraly se mi oči, jako kdybych si vzala silné léky na spaní. Řekla jsem: ‚Nevím, co to se mnou je. Neskutečně 

se mi chce spát, musím si jít lehnout.‘ 

Když moje přítelkyně odcházela, poprosila jsem ji, aby vyřídila na recepci i Campaninimu, aby mě ráno 

nebudili. ‚Necítím se dobře a nevím, jestli bych ve čtyři ráno vstala.‘ Tvrdě jsem usnula. 

Najednou jsem zaslechla, jak někdo mocně buší na dveře. Okamžitě jsem byla vzhůru. Ještě jsem nebyla úplně 

při sobě a ty rány se opakovaly. ‚Už jdu!‘ křikla jsem. 

Otevřela jsem dveře, ale nikdo tam nebyl. Podívala jsem se na hodinky, byly tři hodiny. ‚Asi se mi něco zdálo,‘ 

řekla jsem si a vrátila jsem se do postele. Okamžitě jsem upadla do podivného spánku. 

Náhle jsem znovu zaslechla to silné bušení na dveře. Zdálo se, že se otřásají i stěny pokoje. Byla jsem zvyklá 

spát se špunty v uších, ale ty rány se mi ozývaly v hlavě. Rozzlobeně jsem vstala a otevřela dveře, ale ani tentokrát 

tam nikdo nebyl. Byly už čtyři hodiny ráno. Sešla jsem na recepci, abych si stěžovala: ‚Řekla jsem vám, abyste mě 

nebudili.‘ Vrátný mi řekl, že mě nebyl budit. Obešla jsem přítelkyni, Campaniniho, i ostatní z naší skupiny, ale nikdo 

mě nebyl budit. 

Protože se přátelé už chystali na mši s otcem Piem a já už stejně byla na nohou, rozhodla jsem se k nim připojit. 

Ale bez jakéhokoli nadšení, spíš naopak, byla jsem rozmrzelá. Překvapilo mě pak, že kostel byl v tu hodinu 

do posledního místa zaplněn věřícími.  

Mše svatá začala vzápětí, ale já jsem stále cítila velké napětí a tíseň. Vnitřní úzkost mě tížila stále víc. Skoro 

jsem si vyčítala, že tam jsem. Z té mše si nic nepamatuji, toužila jsem, aby co nejrychleji skončila a já mohla odejít. 

Pokud si dobře vzpomínám, vůbec jsem se nemodlila.“ 

Spalující pohled 

„Campanini, který věděl, jak to u otce Pia chodí, nás po mši zavedl na chodbu, jíž musel kapucín projít cestou 

do kláštera. ‚Až přijde, tak si klekneme a on nám dá požehnání,‘ řekl. 

Všichni se těšili, jen já jsem z toho byla nervózní. Otec přišel po několika minutách. Přátelé padli na kolena. 

Zkoušela jsem si také kleknout, ale nešlo to. Nohy jsem měla úplně ztuhlé a nemohla jsem je ohnout. Campanini mě 

tahal za sukni a šeptal: ‚Klekni si,‘ ale já jsem nebyla schopná pohybu. To, co mě ochromovalo, nebylo však ani mé 

rozrušení ani víra, bylo to něco jiného: jako by mě ovládla tajemná cizí síla. 

Otec Pio se u každého zastavil a žehnal. Přišel ke mně, podhlédl na mě, ruku mi položil na hlavu a dvakrát se 

dotkl mých vlasů. Byla jsem zmatená a nemotorně jsem se uklonila, ale pokleknout jsem nedokázala. Otec šel dál a 

žehnal. Když přišel ke dveřím kláštera, zastavil se, obrátil se a upřeně se na mě zahleděl. 

Neumím ten pohled popsat, ale mám ho pořád v sobě. Byl jako spalující oheň, který pronikl až do nejhlubších 

zákoutí mé duše, těla a mozku. Cítila jsem, že se snad roztavím. Vnímala jsem lehkost, tíže ze srdce zmizela, nohy 

se podlomily a padla jsem na kolena. Zaplavila mě obrovská radost. Vnímala jsem nesmírné obdarování.  

Otec Pio odešel do kláštera a my jsme se vrátili do hotelu. Nikdo si nevšiml, co se mi stalo. Já jsem o tom 

s přáteli nemluvila. Spíš mi vadilo jejich povídání, chtěla jsem být sama. Vymluvila jsem se tedy na únavu, vzala 

do ruky housku a odešla jsem do pokoje. Oblečená jsem se natáhla na postel a usnula jsem.  

Po nějaké době mě zase probudilo bouchání na dveře. Tentokrát jsem se ale nerozčílila, věděla jsem, že mě 

volá otec Pio. Vyskočila jsem, natáhla svetr a běžela jsem do kostela. Byly tři hodiny odpoledne. Před kostelem jsem 

potkala jednoho kněze, který viděl, že mířím do chrámu, a řekl mi: ‚Jdete brzo, otvíráme až za půl hodiny.‘ Ale v tu 

chvíli jiný kapucín kostel otevřel. Vešla jsem dovnitř a zaklekla jsem do první lavice. 

Srdce mi překypovalo a cítila jsem touhu se modlit. Moji rodiče byli velmi zbožní, vychovali mě ve víře a 

studovala jsem na koleji, kterou vedly řeholní sestry. Ale když jsem dospěla, vedla jsem velmi povrchní život. Měla 

jsem několik známostí, vdala jsem se a už také rozvedla. Neztratila jsem víru, ale nic mi neříkala. 

Začala jsem se modlit svým způsobem. Ve skutečnosti jsem prosila o pomoc. Opakovala jsem jen: ‚Pomozte 

mi, pomozte mi!‘ Povídala jsem si sama se sebou, předkládala jsem svoje pochybnosti a utrpení. Prosila jsem 

o pomoc pro svého otce. Když jsem si tak povídala, měla jsem dojem, že vedle mě někdo je. Zvedla jsem oči a zjistila, 

že je to otec Pio. Byl blízko, skláněl se nade mnou, aby mě lépe slyšel. 

Nevím, jak dlouho jsem mluvila, ale řekla jsem mu o sobě i o svém životě všechno. Odpovídala jsem na otázky, 

které mi kladl a které rezonovaly i v mém nitru. Byl to dlouhý rozhovor, vyznala jsem se ze všeho. Když jsem si 
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s ním povídala, jako by se v mé mysli rozjasňovalo. Začala jsem chápat mnohé věci ve svém životě, drama otcova 

utrpení. Poprvé jsem měla živý dojem, že chápu smysl mého života, mé existence. 

Nakonec otec Pio zvedl stigmatizovanou ruku a udělil mi požehnání. Zachvěla jsem se po celém těle a mocné 

dojetí zaplavilo mou duši natolik, že jsem se rozplakala. Druhého dne jsem se znovu zúčastnila jeho mše, přistoupila 

jsem ke svatému přijímání a pak jsme se vrátili do Říma.“ 

Lisa Gastoni pokračovala: „Takhle vypadalo mé setkání s otcem Piem. Po tom všem, co se během dvou dní 

odehrálo v mém nitru, jsem měla změnit život. Ale nic se nestalo. Nedošlo k zázračnému obrácení. Otec Pio mi 

pomohl pochopit, kde je pravda, ale nechal mě svobodně se rozhodnout. 

Má herecká kariéra mě možná vedla k určité roztěkanosti, povrchnosti. Byla jsem extrovert, toužila jsem 

po vzrušujících zážitcích a to rozhodlo. Nic jsem ve svém životě nezměnila. V té době můj otec zemřel a možná i to 

přispělo k vychladnutí mé vzpomínky na setkání s otcem Piem. Ale nikdy jsem na něj úplně nezapomněla. 

Dělala jsem kariéru, natočila jsem další filmy. V roce 1965 jsem dostala větší roli ve filmu Probuď se a zabíjej, 

který režíroval Carlo Lizzani, a ta mě proslavila. Největší úspěch však zaznamenal film Děkuji, teto, který režíroval 

Salvatore Samperi. Byl to velmi lechtivý film, s řadou velmi dráždivých a erotických scén. Byl mládeži nepřístupný. 

Měl premiéru v roce 1968 a vyvolal velkou polemiku. 

V tom roce zemřel i otec Pio a odchod tohoto řeholníka, na kterého jsem pořád živě vzpomínala, mě přivedl 

k zamyšlení. Ale jen nakrátko. 

Moje filmy měly velký komerční úspěch. Odmítnout peníze a popularitu bývá velmi těžké, proto jsem šla touto 

cestou dál a brzy se ocitla v pasti, z níž nebylo úniku. Nechci se omlouvat, ani se neptám, jestli bych ty filmy natočila 

znovu. Nepopírám nic z toho, co jsem udělala. Ale nyní chápu, že v těch letech jsem vršila jednu životní chybu 

za druhou. 

Jsem herečka a herečka na sebe většinou bere role, které jí přidělí. Jsem ale též impulsivní žena, která se 

střemhlav vrhá do bitevní vřavy, a pak za to platí. Jistou dobu jsem si dokázala udržovat odstup od postav, které jsem 

ztvárňovala na plátně. Ale pak jsem tomu nechala volný průběh, a to byla má nejzávažnější chyba.“ 

Návštěva otce Pia 

„Ani v tomto zlém období mě otec Pio neopustil. Byl mi pořád nablízku a v jistém smyslu mě ‚pronásledoval‘. 

Jeho duchovní přítomnost se mi stala obsesí, protože byla stálou výčitkou mému životnímu stylu. Otec Pio o sobě 

dával vědět tisícerými způsoby. Když jsem někdy byla sama doma a myslela jsem na něho, slyšela jsem silné rány. 

Jednou mi bylo zle a potřebovala jsem důvěryhodného lékaře. Hledala jsem horečně číslo v telefonním seznamu, 

a když jsem ho našla, s úžasem jsem si všimla, že vedle adresy je vystřižený obrázek otce Pia. 

V jisté chvíli už jsem neměla sílu jít dál. Nechtělo se mi ani pracovat, ani žít. Byla jsem tady, v tomto pokoji, 

a myslela jsem na otce Pia. Pochopila jsem, že jen on mi může pomoci. Proto jsem ho horoucně vzývala: ‚Zapřísahám 

tě, otče, pomoz mi!‘ Když jsem ta slova vyslovila, stalo se něco neuvěřitelného. V tu chvíli jsem spatřila, že kliku 

u dveří někdo pomalu zmáčknul, dveře se otevřely a vešel otec Pio. Věděla jsem, že už je několik let mrtvý, přesto 

jsem ho viděla úplně stejně, jako kdysi při našem setkání v San Giovanni Rotondo. Neměla jsem z něj strach. Otec 

ke mně přistoupil a pohlédl na mě stejně jako tenkrát. Měl stejně pronikavý pohled, spalující jako oheň. Neříkal nic, 

ale já jsem pochopila všechno. 

Když odešel, zanechal v mém nitru hluboký pokoj. Zmizely obavy, strach, smutek a myšlenky na smrt, které 

mě deprimovaly. Cítila jsem se silná. Chápala jsem, jaký dar jsem dostala, a byla jsem rozhodnutá udělat všechno 

pro to, aby jeho tajemná návštěva nebyla marná. 

Následujícího dne se začaly dít věci, které mě dovedly až ke krutému rozhodnutí. Dodržela jsem smlouvy, 

které jsem podepsala, ale potom jsem se rozhodla, že už nebudu herečkou. Bylo to velmi těžké rozhodnutí. Právě 

v tom období mi přicházelo hodně pracovních nabídek s honoráři, ze kterých se člověku zatočí hlava. Moje poslední 

filmy vydělaly hodně, takže mě chtěli významní režiséři, ovšem role, které mi nabízeli, byly stále stejné. 

Od té doby přešlo mnoho let, můj život se úplně změnil. Už nejsem jen Lisa Gastoni z filmů. Objevila jsem 

nové zájmy. Svůj umělecký talent teď vyjadřuji malováním, sochařstvím a psaním. Zajímám se též o duchovní 

hodnoty. Často navštěvuji poutní místa jako Loreto, kde se nachází domek Panny Marie, Porciunkulu v Assisi, kde 

se modlíval svatý František. Byla jsem i v Indii, kde jsem se seznámila s pár významnými guru. Ale mým nejdražším 

duchovním vůdcem zůstává otec Pio.“ 

pokračování příště 
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