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Tentokrát bude 

úvodník poněkud delší… 

doufám, že vám to nebude až tak moc vadit.  

Nedávno jsem byl se společenstvím vdov 

a vdovců na krátkém výletě do jižních Čech  

a do Salzburgu. Právě při návratu z Rakouska nastala 

situace, že jsme nouzově a dosti pozdě večer hledali 

kostel, kde bychom mohli mít mši svatou. 

V Rakousku to totiž nějak nedopadlo. Dovolal jsem se 

jednomu neznámému knězi hned za českou hranicí, 

který nás v devět večer ochotně přijal. Kostel byl 

nádherná gotická stavba s úžasnou klenbou a zvláštně 

dlouhými, velmi úzkými sloupy; máte jej na obrázku. 

Dozvěděli jsme se, že kněz má na starosti více  

jak 20 kostelů a věřících skoro stejné množství… 

Při rozhovoru v sakristii mi tento kněz řekl, že se 

ve zmíněné situaci snaží naplňovat kněžský život 

jinak: stará se o několik bezdomovců, ubytoval je 

u sebe na faře a pokouší se je vrátit k normálnímu 

životu. Někteří mu hodně pomáhají a má z nich 

radost. Smekám… Klobouk dolů!  

Napadlo mě, že vám o něm napíšu, protože 

červen je měsíc, kdy jako církev víc myslíme 

na kněze. 13. června je svátek Ježíše Krista nejvyššího 

a věčného kněze, 28. června slavnost Nejsvětějšího 

srdce Ježíšova a na ni navazuje pouť kněží za vlastní 

posvěcení na Svatý Hostýn. Ta bude mít letos zvláštní 

ráz: bude to kající pěší pouť z Bystřice jako 

dostiučinění za hříchy těch našich bratří, kteří svým 

hříšným jednáním ublížili dětem. V sobotu 22. 6. 

se pak koná v Olomouci jáhenské svěcení, o týden 

později budou vysvěceni noví kněží…  

Setkání s tímto knězem někde u rakouských 

hranic bylo pro mě velmi silným momentem celého 

zájezdu. Vzpomněl jsem si na úryvek z knihy Štěpána 

Smolena Cesta na Západ a povídal o ní v autobuse 

účastníkům zájezdu. Autor totiž putoval pěšky 

do Francie přes severní Čechy, kde situace kněží není 

o nic lepší. U několika z nich přespával a viděl jejich 

život. Dovolím si tento úryvek ocitovat.  

„V posteli člověka občas napadají podivné věci. 

Takto mi na lůžku v útrobách starodávné fary přišlo, 

že Česká republika je jednou z nejkřesťanštějších 

zemí Evropy. A úplně nejvíc nejkřesťanštější jsou 

severní Čechy. Je to totiž země, kde se shrbený kněz 

denně drápe o dvou francouzských berlích 

do prázdného kostela, aby tam odsloužil mši svatou. 

Je to země toho podivína, kterého kamarádka 

přistihla, jak káže, ačkoliv na mši nikdo nebyl; nebyl 

tam nikdo, protože dvě třetiny farnosti loni vymřely, 

a ta třetí třetina pak už nepřišla, protože se sama – je 

to taky už starší žena – styděla odpovídat. Je to země 

kněze, který v krajině Zabulón a Neftalím týden 

co týden podniká zbytečné donkichotské výpravy 

na zpohanštělý venkov.  

Copak by se takovým očividným marnostem 

propůjčili ti, kdo nemají víru? Nevíru si kněží 

mohou dovolit tam, kde je v kostele živo, tam, kde 

farnost dává člověku doplňkovou satisfakci. Ale ne 

tady. Česká republika je jednou z nejkřesťanštějších 

zemí v Evropě právě díky těmto podzemním 

zásobám víry – živé, bláznivé, skryté v místech 

bez publika. Kdy bral Kristus do rukou kalkulačku? 

Kdy se věnoval početním operacím? Jeho řeč je 

přece samý kvas a sůl a hořčičné zrno. Velká víra 

hrstky dokáže víc než vlažná víra mnohých.  

Dějiny křesťanství jsou přece plné náhlých 

a nečekaných vzmachů, které nezačínaly tam, 

kde bylo věřících hodně, ale kde hodně věřili. 

„Nejmenší hnutí čisté lásky je pro Církev užitečnější 

než všechny skutky dohromady,” mrkla na mě svatá 

Terezka ze svých dopisů dřív, než jsem zamhouřil 

oči.“ 

 

Když vás na závěr úvodníku poprosím 

o modlitbu za nás, za kněze, vůbec nechci prosit 

o to, abychom žili jako v jižních či severních 

Čechách, aby věřících ubývalo. Naopak, musíme 

dělat všechno, aby jich přibývalo i tam, kde to dnes 

nevypadá nadějně. A to všichni společně. Prosím vás 

ale o modlitbu za velkou víru pro ty, které Bůh 

povolal. Veškerá krize – také krize povolání, 

veškerý hřích – také hříchy kněží jsou vždy krizí 

víry! Prosím vás o to.  

 

Na konec bych vám všem chtěl říci, že mě 

velmi bolí to, co slyším o kněžích z médií, dokonce 

i v Polsku, kde se s kněžskými nepravostmi „roztrhl 

pytel“. Vím, že je to ve velké míře pravda a stydím 

se za ně, i když o tom skoro nemluvím. Zároveň ale 

znám osobně desítky, stovky… kněží. Je jen velmi 

málo těch, o kterých bych měl odvahu říci, že jsou 

„zlí“, aniž bych se musel z toho zpovídat. Naopak 

před mnohými musím smeknout klobouk a jen tiše 

závidět… Protože mají živou, krásnou až bláznivou 

víru a dělají úžasné věci ve skrytosti, bez publika. 

Bohu díky za ně.  

Za každou modlitbu za kněze děkuji a prosím 

jménem všech kněží v děkanátu. Počítáme s vámi. 

Stačí třeba jediné Aleluja ve volné chvíli… Díky! 

P. Slávek 
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1. červen památka sv. Justina, mučedníka 

2. červen 7. neděle velikonoční 

3. červen památka sv. Karla Lwangy a 

 druhů, mučedníků 

5. červen památka sv. Bonifáce, biskupa a 

 mučedníka 

6. červen sv. Pavlíny, panny a mučednice 

9. červen slavnost Seslání Ducha Svatého 

 liturgické mezidobí 

10. červen památka Panny Marie, Matky 

 církve 

11. červen památka sv. Barnabáše, apoštola 

13. červen svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 

 věčného kněze 

15. červen sv. Víta, mučedníka 

16. červen slavnost Nejsvětější Trojice 

19. červen sv. Jan Nepomuckého 

 Neumanna, biskupa 

20. červen slavnost Těla a Krve Páně 

21. červen památka sv. Aloise Gonzagy, 

 řeholníka 

22. červen sv. Paulína Nolánského, biskupa 

23. červen 12. neděle v mezidobí 

24. červen slavnost Narození sv. Jana 

 Křtitele 

27. červen sv. Cyrila Alexandrijského, 

 biskupa a učitele církve 

28. červen slavnost Nejsvětějšího Srdce 

 Ježíšova 

29. červen slavnost sv. Petra a Pavla, 

 apoštolů 

30. červen 13. neděle v mezidobí 
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SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE, SRDCE PÁNĚ 

 

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek 

po letnicích. Srdce Ježíšovo je předmět náboženské úcty, charakterizující Kristovu lásku 

ke všem lidem. Tato úcta se rozšířila zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), 

ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), která po řadě vidění 

doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci.  

Téma, které je pro tento svátek nosné, je zjevená Kristova láska až do krajnosti. 

Ježíš zjevil svou lásku člověku dobrovolně. A jako dobrý pastýř hledá i tu poslední 

zbloudilou ovci, aby ji mohl vzít do náruče a přitisknout ji ke svému srdci.  

V mnoha národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, 

vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět zapomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen vůle 

a rozum. Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel Boží Syn na zem, aby 

ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce otevřené pro každého člověka. Je pro nás 

útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku 

i moc a říká: „Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“ (Jer 31,3). „Bůh je navždy 

skála mého srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24)  

U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá 

podstata člověka nespočívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, 

ale v nitru, v srdci. Bůh se nedívá na to, co pokládají za hlavní lidé. 

„Člověk se dívá jen na to, co má před očima. Hospodin však hledí 

na srdce“ (1Sam 16,7). Protože srdce je výchozím bodem veškerého 

lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním z vašeho 

těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa“ (Ez 36,26).  

Úcta k Ježíšovu srdci se váže ke zjevením, kterých se 

dostalo francouzské řeholnici 

Markétě Marii Alacoque 

v burgundském klášteře Paray-le-Monial. Po sedmnáct let, počínaje 27. 

prosincem 1673, se jí vracelo vidění Ježíšova srdce na planoucím trůnu, 

obtočeného trnovou korunou, symbolizující rány způsobené lidskými hříchy. 

Ježíš požádal sestru Markétu, aby přistupovala ke svatému přijímání každý 

první pátek v měsíci a aby pátek po slavnosti Corpus Domini byl připomínán 

jako svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zastáncem pravosti Markétiných 

zjevení a šiřitelem úcty k Ježíšovu srdci se stal jezuita, později rovněž 

svatořečený, Claudio de la Colombiere. Zjevení sv. Markéty potvrzovala 

spiritualitu, kterou již v předchozích 

desetiletích šířil sv. Jan Eudes. Tento 

francouzský řeholník je autorem 

mešních textů ke cti Neposkvrněného srdce Mariina (poprvé sloužena v roce 

1648) a Nejsvětějšího srdce Ježíšova (1672).  

„Kéž by Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni 

a upevněni v lásce byli schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu 

šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno 

poznání a dosáhnout plné míry Božích darů“ (Ef 3, 17-19).  

sestavil P. Michal Zahálka 

 

Fotografie pocházejí z kostelů v Paray-le-Monial: svatostánek 

v kostele hrobu sv. Markéty a freska v hlavní lodi a také oltář ostatků 

sv. Claudia de la Colombiere a mosaikový svatostánek z tohoto kostela.   
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KRYŠTOF KASPRZAK 
 

 

 

Naším dnešním hostem bude P. Kryštof 

Kasprzak, který pochází z krakovské arcidiecéze 

a kterého znám už mnoho let. Byl vysvěcen na 

kněze v roce 2007, ale známe se mnohem déle. 

Poněvadž bydlel těsně u slovenských hranic a já 

byl nedaleko kaplanem, mnohokrát jsme společně 

cestovali na Slovensko, které jsme oba měli velmi 

rádi. Měli jsme hodně společných známých. 

Vůbec jsem ale nevěděl o jeho misijních touhách. 

Když jsem se však dozvěděl, že jede na misie, 

zaradoval jsem se. Byl jsem přesvědčen,  

že je to ten typ člověka, který na to má, protože je 

velmi radostný, otevřený a odvážný. Jediné, co 

jsem si neuměl představit a ani mě to nenapadlo, 

že bude chodit s dlouhým plnovousem… 

Takového jsem ho uviděl až na obrázku z Tanzanie.   

 

Vítej, Krzychu! Řekni nám něco o sobě, odkud pocházíš a jak se to stalo, že diecézní kněz jel na misie? 

Jmenuji se Krzysztof Kasprzak. Pocházím z polské části Oravy, z Jablonky, a knězem jsem dvanáct let. Myšlenku 

na misie jsem v sobě nosil už velmi dlouho. Přesto jsem si myslel, že bych měl pro spravedlnost aspoň 6 let 

pracovat v Polsku. Šest let mi mnozí pomáhali udělat seminář, podporovali mě finančně a duchovně. Takže jsem si 

předsevzal, že prvních 6 let kněžství budu sloužit v Polsku. Po šesti letech jsem navštívil pana kardinála Dziwisze 

a požádal ho povolení odjet na misie. Nedostal jsem ho hned. Čekal jsem na něj dva roky. Pamatuji si, že po dvou 

letech mi jeho sekretář zavolal (zrovna byla liturgická památka sv. bratra Alberta, který byl svatořečen spolu  

se sv. Anežkou Českou) a řekl mi, že pan kardinál chce se mnou mluvit. Nakonec to byl telefonický rozhovor, 

ve kterém mi pan kardinál řekl, že souhlasí a posílá mě do Centra misijní formace ve Varšavě. Takto bych 

ve zkratce popsal začátky. Ve formačním centru jsem byl skoro rok, pak několik týdnů v Anglii na jazykovém 

kurzu. V srpnu 2015 jsem odjel do Tanzanie, nejprve na kurz svahilštiny a pak jsem začal pracovat v diecézi 

Arusha. Tato diecéze má rozlohu 67 340 km
2
 (Česká republika 78 866 km

2
). 

Zajímalo by mě, odkud se vzalo to misijní povolání? Inspiroval 

ses nějakou knihou, knězem a také proč zrovna do Tanzanie? 

Proč Tanzanie? Když jsem šel poprvé ke kardinálovi, abych mu řekl, 

že chci jet na misie, zrovna přijel do Polska na dovolenou otec Marek, 

který už od roku 2001 pracoval v Tanzanii. A když byl u kardinála, 

ptal se, jestli není nějaký kněz, který bych chtěl jet na misie. 

A kardinál mu řekl, že zrovna dnes tady byl jeden takový. Shoda 

okolností…? Ještě stejný den přijel za mnou a od té doby jsem s ním 

byl stále v kontaktu. Přesto jsem se pořád nerozhodl, zda pojedu 

do Tanzanie nebo do Brazílie, protože to jsou dva státy, kam jezdí na 

misie kněží z Krakova. V březnu 2014 zvítězila Tanzanie, a poslal 

jsem panu kardinálovi po rozhovoru s ním oficiální žádost. Otec 

Marek všechno zařídil na místě v Tanzanii u tamějšího biskupa. Je to 

oblast, ve které žije kmen Masajů.  
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Jaké jsou odlišnosti v přípravě na misie 

diecézního kněze ve srovnání s řeholníky, kteří 

se připravují na misie od začátku v semináři? 

Jak vypadá příprava ve varšavském Centru 

misijní formace? 

Centrum misijní formace je středisko ve Varšavě, 

kde se připravují na misie laici, řeholní sestry, 

diecézní kněží a řeholníci, kteří nemají ve svém 

poslání misijní práci. Toto centrum vzniklo v době, kdy papež Pius XII. vyhlásil encykliku Fidei donum (Dar víry). 

Od té doby je to už více než 50 let a tento dokument otevřel diecézním kněžím cestu na misie. Během přípravy je 

kladen hlavní důraz na výuku jazyků. Pro mě to byla hlavně angličtina. Pro jiné francouzština a španělština - podle 

oblasti, do které se chystali. Je tam velký blok výuky teologických předmětů spojených s misiemi, tedy misiologie, 

a také témata spojena s inkulturací, stejně tak velký blok z oblasti zdravovědy. První pomoc je dovednost, kterou 

tam často potřebujeme a využíváme.  

Řekni nám něco o Tanzanii, jak vypadaly tvé první kroky v africké zemi?  

Tanzanie je dvanáctkrát větší než Česka republika, pokud jde o rozlohu, a žije tam zhruba pětkrát tolik lidí, 

co v Česku. Leží pod rovníkem. Na severu je Keňa, před kterou prochází rovník. V Tanzanii se nachází nejvyšší 

hora Afriky – Kilimandžáro, která má 5895 metrů nad mořem. Na území Tanzanie se nachází 16 velkých národních 

parků, kde dodnes žijí divoká zvířata. Nejznámější je Serengeti a Ngorongoro. Vzpomenu ještě dva národní parky: 

Mikumi a Tarangire, protože přesně mezi nimi se nachází moje farnost. Pro Tanzanii je také důležité to, že na jejím 

území se nachází polovina velkého Viktoriina jezera a polovina druhého velkého jezera Tanganika. Viktoriino 

jezero má rozlohu skoro stejnou jako celá Česká republika. Je to opravdu velké jezero a důležité je to, že má 

sladkou vodu a lidé, kteří žijí v jeho blízkosti, se živí rybolovem. Ve farnosti, kde pracují, jsou to především 

zemědělci a pastýři. V podstatě všechny kmeny jsou zemědělci, jen Masajové chovají dobytek: krávy, kozy a ovce. 

Moje první dojmy? Především jsem byl překvapený horkem a velkou vlhkostí, na které jsem nebyl zvyklý. 

Na letiště pro mě přijel otec Marek a obdivoval jsem ho, jak šikovně umí jezdit po tamějších hrozných cestách. Měl 

jsem velkou radost, že jsem tam, ale rezonovala ve mně i nejistota z budoucnosti, zda to zvládnu. První věc bylo 

naučit se mluvit v svahilštině. Škola byla přímo u Viktoriina jezera a cesta do ní nám trvala tři dny - od Indického 

oceánu k  jezeru. Samozřejmě to nebyla jenom jízda, po cestě jsme vyřizovali spoustu úředních záležitostí. Tato 

dlouhá cesta mi však umožnila poprvé obdivovat krásu tamější země. Pochopil jsem díky cestě také to, že jsou tam 

různé klimatické oblasti, od velmi suché po velmi vlhkou, chladnější oblasti, které jsou vysoko v horách, jinde 

skoro poušť. Naštěstí farnost, ve které pracuji, je dost vysoko – až 1100 metrů nad mořem, proto tam není až tak 

velké horko. Kolem obdivuji vrchy vysoké 1500 až 1800 metrů. Moc mi to vyhovuje, protože sám pocházím z hor, 

z Oravy. V oblasti, kde žiji, existují dost velké teplotní rozdíly. Večer je „zima“ tedy kolem 20 stupňů, přes den 

velmi horko, kolem padesáti. Pokud jde o náboženskou situaci v Tanzanii, jsou tam z poloviny muslimové a 

z poloviny křesťané. A ještě malé procento různých sekt. Žijeme však všichni v přátelství a v pokoji, bez větších 

problémů. Po té stránce je nejdůležitější to, že je tam bezpečně, je tomu tak 

v nemnoha afrických zemích. Nejsou žádné občanské války či rozbroje.  

Říkal jsi, že žiješ mezi Masaji? Řekni nám něco o nich, protože je to asi 

specifický kmen? A také nám řekni, jak vypadá Tvoje každodenní práce? 

Mám ve své farnosti 33 vesnic a abych je všechny objel, musím projet 500 km. 

Snažím se, aby v každé vesnici byla jednou za měsíc mše svatá. Proto můj týden 

vypadá tak, že v neděli mám tři mše svaté na třech místech ne moc vzdálených od 

sebe. V pondělí mám volno na vyřizování různých záležitostí. Od úterý do pátku 

navštěvuji každý den dvě vesnice. Sobota je vyhrazena pro farní radu a setkání 

s katechisty a také na různé přípravy farních akcí. Jednou za měsíc nebo občas za 

dva měsíce máme všichni setkání u biskupa. Abych k němu dojel, musím 

cestovat devět hodin. Takové setkání proto trvá několik dnů. Občas máme také 
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setkání v děkanátu. V děkanátu máme 

šest farnosti, ty nejvzdálenější jsou 

od sebe 100 km. Proto velkou část 

mého času trávím na cestách autem 

nebo na motorce. Pokud jde o Masaje, 

je to specifický kmen, hlavně proto, že 

si dodnes zachovali mnoho svých 

tradic. Bydlí v malých chýších, jako 

bydleli kdysi, stavějí je vždycky 

a pouze ženy. Jejich osady jsou daleko 

od lidí, uprostřed buše. Pro mnohé 

z afrických kmenů jsou výčitkou 

svědomí, protože ony kromě 

pohřebních či svatebních tradic, žijí 

úplně moderním způsobem. Dokonce 

se mnohdy zbavili i svých tradičních krojů. Všichni Afričané jsou velmi pohostinní a ochotní pomoci, pracuje se 

s nimi velmi dobře. Ve farnosti, kde pracuji, tvoří polovinu Masajové, druhá polovina se skládá z různých jiných 

kmenů. Mluví osmi řečmi. Spojuje je svahilština, které rozumí skoro všichni, ale zvláštností je, že u Masajů 

svahilštině rozumí pouze muži. Ženy, které pracují na poli a v domácnosti, tedy jsou víc izolované, ji vůbec neznají 

nebo znají velmi málo. Vůbec v Tanzanii žije 126 různých etnik, což znamená také i to, že je tam více než 100 

jazyků. Ale jejich kultury už nejsou tak výrazné, Masajové jsou výjimkou. Zvláštnosti je, že u Masajů vládne rada 

starších, nemají žádného jednoho vůdce či krále na rozdíl od mnoha jiných v Africe. Umějí velmi dobře léčit, znají 

perfektně různé byliny a základem jejich jídla je mléko. Masajové jedí maso jenom na velké svátky, hlavně 

na pohřbech . Právě proto je mléko symbolem Božího požehnání. Nejvzácnějším masajským pozdravem a 

přáním druhým lidem je (najšoukule) co znamená: „mléka a medu“. Je to přání pokoje. Pokud Masaj sedí 

pod stromem a pije mléko, je nejšťastnější na světě. Všichni hosté, kteří je navštíví (včetně cizinců), mohou počítat 

s velmi vřelým přijetím.  

Mluvil jsi o katechistech, co dělají a kolik jich je? 

V mé farnosti mám 27 katechistů. Problémem je to, 

že chybí katechisté z těch oblastí, kde žijí Masajové. 

Pokud jde o vesnice, které mluví svahilsky, je katechista 

v každé z nich. V těch masajských jenom v každé druhé. 

Pokud jde o jejich vzdělání, je velmi rozdílné. Někteří 

jsou velmi vzdělaní, jiní hodně málo. Ale vzdělanost není 

to nejdůležitější, hlavně mají velké srdce a opravdu se 

obětují pro pastorační práci. Každý měsíc mám s nimi 

formační setkání, teď jsme třeba spolu rozhodli, že tento 

církevní rok od začátku adventu bude u nás rokem 

růžence, proto dáváme důraz na modlitbu růžence 

a učíme jej lidi. Hlavním úkolem katechistů je příprava 

farníků ke svátostem a vedení bohoslužby slova každou 

neděli, kdy tam není kněz a mše svatá.  

Slyšel jsem, že africké mše svaté jsou velmi dlouhé, 

jak stihneš za jeden den odsloužit tři? 

Někdy to jde, někdy nejde. Hlavním problémem je to, 

že v masajských oblastech, může být mše svatá buď brzo 

ráno v sedm nebo v pravé poledne nebo až pozdě večer. 

V jiných kmenech ji můžu sloužit kdykoliv. Je to spojené 
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se vzdálenostmi. Masajské vesnice jsou velmi daleko od sebe a 

odsloužení třech mší svatých mi trvá celý den kvůli dlouhým 

přejezdům. V ostatních oblastech jsem hotový se vším do 16 hodin. 

Samozřejmě před každou mši svatou zpovídám, ale také je zkouším 

z vědomostí katechismu…  

Jaká je zbožnost Tvých farníků? Nám to z dálky připadá někdy 

jen jako nějaký křesťanský folklor, možná protože neznáme ty lidi 

osobně.  

První misionáři do Tanzanie dorazili zhruba před 60 lety. Jedná se 

proto o teprve třetí generaci křesťanů. Všichni v Africe jsou všeobecně 

velmi náboženský založeni. S Evropou to nelze srovnávat. Křesťanská 

tradice v Evropě má pomalu dva tisíce let. Má to své plusy i minusy. 

„Mladost“ křesťanství v Tanzanii má také své klady a zápory. Generálně ale je víra více oproštěna od mnoha 

vnějších tradic.  Třeba takové Vánoce: v Evropě mnohdy vnější 

projevy přerostly obsah. Tam ne. Svátek Božího narození je 

postaven na jiném základu: na vrozené ohromné úctě k lidskému 

životu, k dítěti, která je těmto lidem vlastní. V každé rodině je dětí 

mnoho, neřeší vnější podmínky, dítě je bohatství a dar a konec. 

Přes to vlak nejede. Úcta a hloubka, s jakou ti lidé prožívají 

Vánoce, je proto pro nás neuchopitelná. Máme úplně jinou 

mentalitu. Všechno je jakési prostší, chudší na vnější zvyklosti. 

Takové první svaté přijímání… žádná velká sláva navenek, za to 

mnoho krásného dětského prožívání a radosti. Paradoxně si 

myslím, že v mnohé větší míře čtou Písmo svaté, než je tomu 

dokonce v Polsku… Všichni se zapojují do života společenství, 

neexistuje pouhý observátor, což také u nás mnohdy pokulhává.  

Kryštofe, děkuji za rozhovor. Věřím, že více nám řekneš osobně. Je to krásné, že jsi zrovna poprvé 

po čtyřech letech pobytu v Tanzaníí na dovolené v Polsku a že Tě mohu pozvat k nám. Zveme Tě 

do Šumperka v neděli 23. června na naši farní pouť sv. Jana Křtitele. Budeme mít tentokrát poutního 

celebranta a kazatele z daleké země…  

Moc děkuji za pozvání a hrozně rád vás navštívím. Nejprve ale musím v Polsku vyřídit spoustu záležitostí, nějaké 

povinné zdvořilostní 

návštěvy u biskupů a 

v mých bývalých 

farnostech, absolvovat 

povinné zdravotní 

prohlídky (proto vám teď 

píšu zrovna z nemocnice), 

a také být chvíli doma, 

protože se tam na mě velmi 

těšili a já na ně samozřejmě 

také. Ale 23. budu určitě 

u vás.  

Mám radost a jsem i 

osobně rád, že Tě po 

několika letech uvidím. 

Ať se Ti daří! 

P. Slawomir 
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POSTNÍ ALMUŽNA 2019 

 

Děkujeme všem, kteří se zapojili 

do letošní Postní almužny svým odřeknutím si 

věcí ve prospěch někoho potřebného. 

V následující tabulce máte přehled výsledků 

dle farností. 

Z Postní almužny 2018 jsme díky vám 

mohli poskytnout podporu 23 případům v tíživé 

a mimořádné finanční tísni spadajícím 

do kategorie rodiny, osamělé matky, rodiny 

s postiženými dětmi a jednotlivci. 

Snažíme se, aby tyto finanční 

prostředky byly využity ve farnostech. 

Obracíme se na vás s prosbou, pokud víte 

o někom ve vaší farnosti, kdo se ocitl 

v mimořádné tíživé finanční tísni a potřebuje 

pomoc, abyste kontaktovali vašeho kněze nebo 

informaci předali přímo nám na Charitu 

Šumperk. 

Pán Bůh zaplať. 

Věra Ponížilová, Charita Šumperk 

 

ONA NÁS PŘECE TAKY NIKAM NEDALA, KDYŽ JSME BYLI MALÍ… 
 

Jsme lidé vpravdě různí, různé příběhy, různé osudy, rozmanité rodinné pospolitosti… Máme se více či 

méně rádi anebo se nemáme rádi anebo se dokonce máme neradi. Nejvíce vidět je to doma. Jsou rodiny, pro které 

je opravdu problém navštívit maminku 1x měsíčně v domově pro seniory, snad ještě tak v dobré datum výplatního 

termínu starobních důchodů, nebo také vůbec ne, máme toho přeci tak hodně. A také jsou rodiny, které tráví léta 

pospolu s nemocným starým člověkem, léta nespí, nejezdí na dovolené, pojídají prášky na bolesti zad, ale umístění 

maminky v pobytové sociální službě je pro ně nepředstavitelné. „Ona nás taky přece nikam nedala.“ A člověku 

se tají dech, kolik lásky vlastně dokáže dát člověk člověku. Nezměřitelně. Pokud se rozhodne. SPRÁVNĚ. 

Aneta Svozilová, sociální pracovnice Charity Šumperk 

 

PŘÍBĚHY APOŠTOLŮ A EVANGELISTŮ 
 

Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku mohou čtenáři Tam&Tamu navštívit zajímavou výstavu s názvem 

Příběhy apoštolů a evangelistů. Ve výstavní síni návštěvník uvidí životní příběh evangelistů a nejbližších 

Kristových učedníků. Dominantou výstavy jsou pozdně barokní sochy apoštolů, pocházejících z druhé poloviny 18. 

století, původně určené pro kostel sv. Michaela archanděla v Králíkách od neznámého sochařského mistra. V 

současné době je převážná část těchto soch součástí sbírek šumperského muzea a část je uložena v Městském 

muzeu v Králíkách. 

Výstavu doplňují exponáty z depozita šumperského muzea i zápůjčky z okolních farností. 

Výstava potrvá do 16. června 2019, vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč. 

Pavel Hýbl  

Farnost  

Odevzdáno 

kasiček Výtěžek 

Bludov 13 3 379 Kč 

Bohdíkov, Raškov 6 1 494 Kč 

Bohutín 7 2 790 Kč 

Branná 1 600 Kč 

Bratrušov 8 2 045 Kč 

Dolní Studénky 12 4 005 Kč 

Hanušovice, Nové Losiny,  

Pusté Žibřidovice 6 2 905 Kč 

Loučná nad Desnou 7 1 495 Kč 

Malá Morava 1 309 Kč 

Nový Malín 2 330 Kč 

Rapotín 16 4 622 Kč 

Ruda nad Moravou 20 7 921 Kč 

Sobotín 9 3 641 Kč 

Staré Město pod Sněžníkem 10 4 363 Kč 

Šumperk 76 22 672 Kč 

Velké Losiny 12 4 684 Kč 

Celkem 206 67 255 Kč 
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ANANIÁŠ A SAFIRA, MANŽELÉ 
 

V městě Šumbarku, 

v šestém roce panování Václava Všeznalého 

Málokdy si čtu ve Skutcích. Málokdy z nich čte Církev při liturgii. A už vůbec se nepamatuji, že bych kdy 

při bohoslužbě zaslechl váš příběh. Jako bychom se ho báli. Nerozumíme mu, a tak se raději tváříme, že s ním 

nemáme co do činění. Přitom právě vaše dilema je stejné, jaké my všichni řešíme každý den. 

Dlouho jsem tomu, co se vám přihodilo, nerozuměl ani já sám. Přece jste nic tak hrozného neprovedli. 

Když jste dobrovolně prodali své polnosti a věnovali výtěžek nově vznikajícímu společenství prvotní církve, 

ponechali jste si v záloze malý peníz. Samotný Petr vás odsoudil před celým shromážděním a vy jste se skáceli 

mrtvi k zemi. 

Naštěstí jsem byl uchráněn natolik falešné představy o Bohu, že bych se spolu s Petrem domníval, že vás 

ztrestala Boží ruka. Bůh nás netrestá nikdy, natož kvůli pár denárům. Spíše jsem si říkal, jestli vaši smrt nezpůsobil 

právě první z apoštolů. Vyznačoval se přece zvláštní horlivostí – a prchlivostí – a zdaleka by to nebylo poprvé, 

kdy hodlal zahubit ty, kteří se mu jakkoli protivili. Jistě by to dokázal; zabíjet je podle mého soudu snadnější než 

uzdravovat či kráčet po vodě. 

Je tomu jen pár měsíců, kdy jsem přišel na to, kdo způsobil vaši smrt. Byli jste to vy sami. Samozřejmě 

ne tím, že jste před společenstvím zatajili nějaké peníze. O ty koneckonců vůbec nešlo – alespoň ne Bohu. Zahubil 

vás rozpor ve vlastním nitru. Odvážně jste vykročili cestou víry a prodali svůj majetek, abyste za sebou spálili 

mosty a demonstrovali své odhodlání. Podobně jako Petr na hladině Genezaretu. Ale pak zafoukal vítr obav  

a vy jste zaváhali. Prvotní euforie pominula a náhle jasně vyvstaly zcela racionální námitky. Srdce vás sice táhlo 

do onoho nesmírného dobrodružství, rozum však velel pamatovat na zadní kolečka.  

Právě tento odvěký konflikt volání srdce a hlasu rozumu vás zasáhl s takovou intenzitou, že jste v mžiku 

padli mrtvi. Nelze žít jen napůl. Nelze věřit jen trochu, stejně jako nejde dýchat jenom trochu a jen někdy. Alespoň 

vy jste to nedokázali. Toto poznání vás ochromilo – a ohromilo – natolik, že už jste v tomto rozporuplném světě 

nemohli zůstat. Toužili jste po spojení s Ježíšem tak intenzívně, že jste mu radikálně vykročili vstříc. Jsem 

přesvědčen, že jste spočinuli v jeho náručí již ve chvíli, kdy apoštolové triumfálně zahrabávali vaše těla.  

Váš příběh mě tedy neděsí, nýbrž naplňuje nadějí. Zcela rozumím vašemu váhání, obavám, zmatku – já 

sám je zakouším každého dne. Věřím, že věřím… Odevzdávám do Božích rukou budoucnost vlastní i budoucnost 

svých blízkých, abych se ji hned vzápětí pokoušel znovu křečovitě opanovat. Nejde o pole, statky a peníze. Nejde 

ani o dobré pocity dobrých skutků, úspěchu či zadostiučinění. Jde o život. K pravému životu potřebujeme víru 

stejně jako dýchání. Pořád a všude. Většinou si je ani neuvědomujeme; dýcháme i ve spánku.  

Když to píši, je mi to jasné. Nelze žít jen napůl. Museli bychom zemřít – stejně jako vy. Anebo jsme se to 

za ta léta již naučili? 

Pavel Obluk 

 

Zpívejte Hospodinu, který sídlí na Sionu. (Ž 9,12) 
 

farnost Velké Losiny zve na pouť k Nejsvětější Trojici 

 

neděle 16. 6. 2019 

Maršíkov – kostel sv. Michaela 

11.00 hod. mše svatá. 
 

odpoledne 

u kapličky Nejsvětější Trojice nad Maršíkovem 

v 15.00 hod. mše svatá 

V Sobotíně mše sv. nebude.  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu – 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba 

s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).  

Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111.  

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté včetně přinášení obětních 

darů. Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů. Kontakt: 

Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Mše svatá pro rodiče s dětmi – jednou do měsíce v kapli na farním středisku  

v červnu v pondělí 10. v 10.00 s o. Michalem.  

 Pohádka O Sněhurce – 23. 6. 2019 po poutním požehnání v 16.00 Srdečně zvou maminky s dětmi. 

 
 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Posezení pro seniory – předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 v prodejně 

knih na farním středisku. Srdečně zveme. Lektor setkávání – Petra Kočí: 608 883 111. 

 Adorace pro maminky – 23. 5. 2019 v 19. 00 na farním středisku. 

 Modlitby matek v Šumperku – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek doma. 

Pavla Čermáková: 734 265 356.  

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608 883 111. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním 

středisku.  

 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN  

Srdečně zveme všechny rodiny na tradiční Arcidiecézní pouť rodin. 

A na setkání s naším arcipastýřem Janem Graubnerem. Přijďte se nechat povzbudit 

dalšími rodinami, dozvědět se něco nového o misiích i o možnostech, jak žít 

„misijně“ ve vlastních rodinách či farnostech, a v neposlední řadě také spolu 

poděkovat za prázdniny a poprosit za nadcházející školní rok. 

 

Termín:  31. srpna 2019 na Svatém Hostýně 

PROGRAM: 

 10:15 mše svatá – celebruje Mons. Jan Graubner 

 13:00 – 15:00 - program pro děti, náctileté, rodiče a seniory (připravují centra pro rodinu naší diecéze) 

 15:00 – modlitba růžence a závěrečné požehnání 

 

 

ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 Příměstský tábor pro rodiče s dětmi (předškolní a nižší školní věk) Putování lesem loukou, za vodou  

a za studánkou od 1. do 3. července (doprovod rodičů je nutný, jedná se o celodenní putování přírodou 

s organizovaným programem přizpůsobeným věku dětí). 

 Příměstský tábor pro mladší děti (5 – 9 let) Dotkni se Duhy od 15. do 19. července 2019. 

 Příměstský tábor pro starší děti (8 – 15 let) Záchrana Noemovy archy od 26. do 30. srpna 2019. 

Více o programech Centra pro rodinu na plakátech, na vývěsce nebo na www.sumperk.dcpr.cz  



 

 
Tam&Tam – číslo 6, ročník 10, červen 2019  strana 13 

 

A D O R A C E 

 
Každý pátek je v našem šumperském kostele několikahodinová adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. A já to už 

delší dobu téměř na každý pátek plánuji: „Aspoň hodinu přede mší. Aspoň hodinu, ne?“ 

A tak přicházím. Někdy půl hodiny přede mší, někdy dokonce tři čtvrtě hodiny ... 

„Cožpak jste nedovedli aspoň hodinu bdít?“  Já to tam, Pane, slyším. 

Tak snadno si dovedeme prodloužit svůj čas na počítači, svůj čas u televize. Tak snadno si prodloužíme svůj čas 

s přáteli … Proč se vyhýbáme času strávenému s Tebou? V tichu s Tebou. 

Po celou postní dobu byla kromě pátečních adorací každodenní hodinová adorace v kapli na našem středisku. Řekla 

jsem si: „Třikrát týdně.“ Bylo to mé postní předsevzetí. „Třikrát, to přece dám, ne?“ 

 

Přicházím, můj Pane, za Tebou. Dnes jsi tady sám? Už zase skoro sám, že? 

Přicházím za Tebou, abych Ti naslouchala.  Přicházím, abych Tě chválila: Ty jsi veliký a svatý Bůh. 

Potřebuji Tě chválit. Když to neudělám, nikdo to neudělá za mě. Když to neudělám, přestaneš být pro mě velikým 

a svatým. 

Přicházím, abych Ti, Pane, děkovala. Tolik dobrých věcí jsem od Tebe přijala. Když své díky nevyslovím, 

na mnoho dobrých věcí zapomenu. Když nepoděkuji Tobě, vím, že si místo toho řeknu: „To jsem to dobře zvládla, 

to jsem ale dobrá, že?“ A na Tebe, Pane, zapomenu. 

Přicházím Tě, Pane, prosit. Mám tolik starostí a Ty jsi přece všemohoucí. 

Potřebuji Ti svěřit nejen své starosti, nejen svou rodinu, své děti a své přátele, ale i ty, kteří mě nemají rádi. I ty, 

které neznám osobně. Chci Ti svěřit ty, kterým nemohu pomoci. Ty ale můžeš. 

Potřebuji Ti svěřit celou nejširší rodinu, naši zemi, naše politiky, naši církev a naše kněze. Chci Ti svěřit své plány 

na příští měsíce, chci Ti svěřit  své obavy ... 

Pojďte všichni. Každý přidá svoji hrstku a dohromady to bude náruč. 

Může být Boží náruč plná? 

 

Můj Pane, potřebuji také před tvou Tváří mlčet a učit se naslouchat... 

Kdysi jsem vyznala ve zpovědnici: „Otče, já dovedu prosit, snažím se 

děkovat. Ale nedovedu Bohu naslouchat.“ 

A kněz mi odpověděl: „No, chudák Ježíš. Vždyť vy ho ani nepustíte 

ke slovu.“ 

Zní to vtipně. Ale zas tak vtipné to není. A nebývá to u mnohých z nás 

podobné? 

Pane, potřebuji to a to a to. Amen  

Taková modlitba je moc chudá. Jen si zopakuji, co nemám a co mě trápí. 

To je přece málo. 

Pane, přicházím, abych Ti naslouchala. Abych se učila naslouchat tichu, 

Tvému tichu ... Vždyť já to neumím 

 

Chtěla bych našim kněžím poděkovat za ty hodinové adorace po celou postní dobu. Já jen nahlédla škvírkou. Jen 

jsem pootevřela dveře jednoho z Božích tajemství, které jsme nazvali adorace.  

Po hodinové adoraci jsem většinou věděla, že tato hodina byla pro mě příliš krátká. Po hodinové adoraci jsem často 

cítila novou energii. 

 

Proč se adoraci vyhýbáme? Proč nás tam bývá tak málo? Proč se tak bojíme ticha? 

Protože se nic neděje, ještě neznamená, že se nic neděje. 

Nahlédla jsem škvírkou. A dál? Teď půjdu dál a budu ty pomyslné dveře víc a více otvírat. 

Anebo je prostě zavřu. Ale to by byla škoda, nemyslíte? 

 

Renata Rusnáková 
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JULIUS NYERERE 
* 13. dubna 1922 Butiama, Tanzánie  

† 14. října 1999 Londýn, Velká Británie 
 

Julius Kambarage Nyerere byl prvním premiérem Tanganiky 

a po jejím spojení se Zanzibarem prvním prezidentem nově vzniklého státu 

Tanzanie. Patří ke skupině osobností, které vedly Afriku k osvobození 

z kolonialismu; byl spoluzakladatelem Organizace africké jednoty. I přesto, 

že jeho politicko-ekonomický projekt rozvoje zemědělství nebyl úspěšný, 

je třeba ocenit jeho mírové snahy. Tanzanie je dnes jednou z mála 

afrických zemí, kde neexistují války mezi kmeny ani konflikty se sousedy. 

Ještě za jeho života bylo jeho jméno vyslovováno s úctou nejen v Africe, 

ale na celém světě. Dostal několik mezinárodních ocenění, např. Gándhího 

mírovou cenu, Nansenovu cenu aj. Zemřel v říjnu 1999, ve věku 77 let, 

na leukémii. Dne 13. května 2005 mu papež udělil titul služebník Boží, 

což je první krok k jeho blahořečení.  

 

Juliův otec Nyerere Burito byl náčelníkem malého tanganického 

kmene Zanaki. Narodil se v r. 1860 a dostal jméno Nyerere (což v jazyce Zanaki znamená „housenka“) podle 

epidemie housenek, která v době jeho narození zamořila danou oblast. Burito měl 22 manželek, Juliova matka 

Mugaya Nyang'ombe byla Buritovou pátou ženou. Porodila čtyři syny a čtyři dcery, Julius se narodil jako druhý 

v pořadí. Dva z jeho sourozenců zemřeli v dětství. 

Julius dostal po narození jméno Mugendi (v jazyce Zanaki „Chodec“), ale kmenový šaman vzápětí změnil 

jeho jméno na Kambarage (jedno z označení pro ducha deště). Jméno Julius přijal až při křtu v r. 1943. Malý 

Kambarage žil se svou matkou a sourozenci, pásl stáda koz a dobytka a pomáhal se sběrem prosa, kukuřice 

a manioku. 

Julius navštěvoval střední školu v sousedním státě, v Ugandě. Během studia konvertoval ke křesťanství. 

Při závěrečné zkoušce získal nejlepší hodnocení v celé zemi. Díky stipendiu, které obdržel, mohl pak studovat 

historii a ekonomii ve Velké Británii na univerzitě v Edinburghu. Stal se prvním tanganickým studentem, který 

získal magisterský titul. V r. 1952 se vrátil zpět do Tanganiky, oženil se a začal pracovat jako učitel. Tehdy vznikla 

jeho přezdívka Mwalimu, která znamená ve svahilštině „učitel“.  

Zároveň Nyerere vstoupil do politiky a v r. 1953 se stal předsedou strany TANU (Tanganyika African 

National Union) prosazující mírové změny a 

odmítající všechny formy rasové a etnické 

diskriminace. V r. 1955 Julius odcestoval do sídla 

Spojených národů v New Yorku jako navrhovatel 

nezávislosti Tanganiky. Britská vláda tuto žádost 

nejprve zamítla. Následovala jednání, která vedl 

Julius Nyerere jako přední nacionalistický mluvčí 

své země. Díky pochopení a vzájemné důvěře, 

která se vyvinula v průběhu několikaměsíčního 

dialogu mezi Juliem Nyerere a britským 

guvernérem Sirem Richardem Turnbullem, 

Tanganika nakonec dne 9. prosince 1961 získala 

nezávislost jako konstituční monarchie, v níž 

Julius Nyerere zastával funkci prvního premiéra. 

V r. 1964 došlo ke spojení Tanganiky a Zanzibaru 

ve sjednocenou republiku Tanzanii a Julius 

Nyerere byl zvolen jejím prvním prezidentem.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanzanie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_africk%C3%A9_jednoty
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Nyerere žil velmi skromně. Viděl, jak spolu s opětovným získáním nezávislosti afričtí političtí představitelé 

v mnoha zemích vyrostli v chamtivé a sebevědomé vůdce a oligarchy, a pevně se proti nim postavil. Tvrdil, 

že obtížný a dlouholetý boj za nezávislost nemůže být promarněn jednotlivými pohlaváry, kteří by využili bohatství 

země pro své vlastní účely. Vždy se oblékal velmi obyčejně a symbolicky, po dlouhou dobu nechtěl nosit kravatu. 

Nehromadil bohatství a raději bydlel ve svém obyčejném domě než ve velkém prezidentském paláci. Nyerere často 

přijížděl do svého rodiště, aby pracoval s ostatními příbuznými na zahradě. 

V deklaraci Arusha, kterou zveřejnil v únoru 1967, se Nyerere zavázal k vytvoření rovnostářské 

socialistické společnosti založené na družstevním zemědělství v Tanzanii. Vymyslel model „afrického socialismu“ 

nazvaný Ujamaa (Udžamá; ve svahilštině „rodina“ nebo „komunita“), spojující ekonomickou spolupráci, rasovou a 

kmenovou harmonii a moralistické sebeobětování, kterého se snažil dosáhnout. Usiloval o národní nezávislost, 

která pro něj znamenala nezávislost na zahraniční finanční pomoci, což bylo pro ostatní tanzanské politiky zvlášť 

nepochopitelné. Ustanovil také právo státu kontrolovat všechny hlavní výrobní prostředky. Tanzanie se stala státem 

jedné strany. 

Hospodářské změny byly zahájeny masovým znárodněním, nejprve bank, pojišťoven, závodů 

na zpracování potravin, exportních společností a celého velkoobchodního systému; později byly znárodněny 

všechny nájemní budovy a dokonce i domy s hodnotou vyšší než 6 000 liber. 

Základní jednotkou fungujícího státu se měly stát soběstačné vesnice (komunity), postupně se rozšiřující 

po celé zemi. Obce byly původně vytvořeny pouze na dobrovolném základě. V listopadu 1973 však Nyerere nařídil 

nucené přesídlení do zavedených družstevních vesnic. V letech 1973 – 77 bylo tímto způsobem vysídleno 

11 milionů lidí. 

Přes svůj utopický charakter byl jeho typ socialismu značně vzdálený od marxistického modelu. Nyerere 

odmítal pojmy jako třída, třídní boj a ekonomický determinismus. Socialismus v jeho přístupu měl být pouze 

opakem kapitalistické cesty vývoje, která byla v Africe jednoznačně spojována s obdobím koloniálního útlaku. 

Projekt Ujamaa se však nesetkal s větším nadšením a nepřinesl uspokojivé výsledky. Když v roce 1985 

Nyerere odešel z funkce prezidenta, zanechal zemi v hlubokém ekonomickém zhroucení, které nedosáhlo kritické 

úrovně pouze díky obrovským zahraničním finančním dotacím. Jedna třetina státního rozpočtu byla poskytnuta 

ze zahraničí. Zemědělství zůstalo na úrovni životního minima a průmyslová a dopravní infrastruktura země byla 

chronicky zaostalá.  

Naopak v úrovni gramotnosti se Tanzanie dostala na jednu z nejvyšších příček na africkém kontinentě a 

společnost byla jak politicky stabilní, tak především bez hospodářských nerovností. V roce 1960 činila míra 

gramotnosti 85%. Za jeho vlády bylo v celé zemi pořádáno mnoho 

kurzů, aby se všichni naučili číst a psát, a to i starší lidé, pro které bylo 

organizováno večerní vyučování. Kromě teorie Julius zavedl i 

vyučování praktických dovedností na farmách nebo v různých 

řemeslných dílnách.  

Nyerere chtěl vzdělání pro všechny lidi, protože se bál 

arogance intelektuální elity. V r. 1966 si všiml sklonu pro nadřazenost 

u studentů univerzity a rozhodl se ji proto uzavřít, přestože byla 

jedinou vysokou školou v zemi. O rok později došlo ke znovuotevření 

a univerzita se stala důležitým místem studia a příležitostí k diskusi se 

studenty se západními a komunistickými názory. Když se Nyerere 

dobrovolně vzdal moci v roce 1985, 91% obyvatel už umělo číst a psát 

a každé dítě chodilo do školy. Desítky tisíc inženýrů, lékařů a učitelů 

dostalo vzdělání. Zdravotní péče byla hrazena z daní a každý vesničan 

měl aspoň malý vlastní pozemek. Navzdory nebezpečnému 

regionálnímu sousedství, náboženské rozmanitosti a etnické mozaice 

položil Nyerere základ pro jednotu Tanzanie a dal jí neocenitelný dar 

– mír, který tam na rozdíl od mnoha afrických zemí trvá dodnes. 
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Navzdory mnoha nezdarům byl Nyerere 

uznávaný státník, politický vůdce a jedna 

z klíčových postav afrických událostí 70. let. 

Zapojoval se do řešení politiky apartheidu (trestný 

čin útlaku a nadvlády jedné rasové skupiny nad 

jinou) v Jižní Africe. Působil jako předseda 

skupiny pěti afrických prezidentů, kteří obhajovali 

svržení bílé nadvlády v Rhodesii a Namibii. Býval 

povoláván jako poradce při nesvárech mezi 

etnickými skupinami Hutuů a Tutsiů ve Rwandě a 

při bojích v sousedním státě Burundi. Když v říjnu 

1978 Uganda napadla Tanzanii, řídil Nyerere 

úspěšně boje, které v r. 1979 vyústily ve svržení 

samozvaného ugandského prezidenta Idiho Amina, 

přezdívaného pro svou krutost „řezník z Kampaly.“ 

Julius Nyerere však nebyl jen angažovaným politikem a reformátorem, ale také hluboce věřícím člověkem, 

známým svou dobrou znalostí Písma svatého. Do svahilštiny přeložil několik biblických knih a také dvě díla 

Williama Shakespeara. Jako prezident Tanzanie věřil, že církev hraje klíčovou roli ve společnosti a slouží lidem 

v jejich duchovních a materiálních potřebách. Zároveň se nemůže omezit pouze na lidi jednoho náboženství, ale 

musí být připravena pomoci všem obyvatelům Tanzanie. Nyerere často zdůrazňoval význam dobrých vztahů mezi 

křesťany a muslimy, kteří žili v Tanzanii. Jeho dílo je v tomto směru v zemi úspěšné a viditelné dodnes. 

Krátce před smrtí (trpěl leukémií) řekl: „Já vím, že se už nezotavím. Se smutkem opouštím svůj národ. 

Vím, že i on bude po mém odchodu truchlit. Ale já nepřestanu prosit Boha o požehnání pro něj.“ Julius Nyerere 

zemřel dne 14. října 1999 v Londýně, obklopený svou ženou a šesti dětmi. 

Ačkoli někteří kritizují myšlenku blahořečit člověka, který svou zemi vedl k ekonomické katastrofě, 

existují také hlasy, které říkají, že Afrika potřebuje svého blahoslaveného (a v budoucnu možná i svatého), který se 

stane vzorem pro další generace. Navzdory nepopiratelným chybám systému, který chtěl Julius Nyerere vytvořit, 

jeho osobní vlastnosti jsou hodny následování. Pro obyvatelé Tanzanie je nepopíratelným hrdinou a otcem vlasti. 

První prezident Tanzanie nám může být inspirací a vzorem svými pevnými zásadami, odmítáním korupce a tvrdou 

prací ve prospěch jednotlivých států Afriky. Ve světě politiky žil svou víru čestně a hrdinsky, snažil se o prosazení 

projektů, které vedou k záchraně a pozvednutí lidské důstojnosti a společného dobra. Pro církev je Nyerere vzorem 

autentického křesťana, který prožíval politickou činnost jako službu, nikoli jako nadvládu. 

Anička Rozsívalová 

 

.  
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K zamyšlení 

Základním pozváním Ježíše Krista je „následuj mě“ 

a není zde řečeno následuj mě, až si uděláš pořádek ve svém životě, až ukončíš tento problematický vztah,  

až se zbavíš této závislosti, až se zbavíš tohoto trapného hříchu. Není to: napřed si v sobě ukliď a pak se budeme 

bavit. „Následuj mě“ je naléhavé, bezprostřední, nesnese odklad, je to teď a tady, nebo vůbec a nikdy, teď nebo 

nikdy! Ať už Tě výzva zasáhla v jakékoli životní situaci, zasáhla Tě právě teď, je myšlena teď a tady a pro Tebe. 

(Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži) 

Co proběhlo:  

Pěší pouť do Králík 

Ve středu 8. 5. se uskutečnila pěší pouť do Králík na Horu 

Matky Boží. Trasa byla stejná jako každý rok, ze Šumperka 

přes Kostelíček, Rudu a Janoušov. Tentokrát nás šlo devět. 

Oproti ostatním dnům nám krásně svítilo slunce a nepršelo. 

Přestože byla celková délka téměř 30 kilometrů, cesta velmi 

rychle utekla. Vzájemně jsme se lépe poznali, popovídali si, 

pomodlili se a prožili společně krásný den zakončený mší 

svatou na Hoře Matky Boží, kterou sloužil náš kaplan 

pro mládež, o. Michal. A pak už následovala jen cesta domů. 

Pouti jsem se zúčastnil už potřetí a těším se zase na příští 

rok!  

Jan Donoval 

Právě běží: 

Mládežnické mše svaté 

Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku. 

Nejbližší termín: pá 28. 6. 

Po mši svaté bude následovat posezení a grilovačka na závěr školního roku. Všichni jste zváni.  

 

Co se chystá: 

Pouť na Velehrad (4. – 5. 7.) 

Pouť se uskuteční v rámci Dnů lidí dobré vůle, 

které se každoročně konají v tomto termínu. 

Je nachystán bohatý program pro všechny – 

více viz plakátek. Bližší informace se dozvíte 

na Facebooku a webu mládeže. 

Zde si můžete přečíst postřehy účastnice loňské 

pouti: 

Sraz na nádraží v Šumperku, jízda vlakem do Starého Města u Uherského Hradiště a pak už jen pár kilometrů 

pěšky. Tak začala naše pouť na Velehrad. Místo setkávání, místo, kde můžete duchovně načerpat. 

Nejvíce mě oslovila mše svatá, která se konala v bazilice sv. Cyrila a Metoděje. Byla to spíše taková vigilie, jež 

začínala ve 23:00 a končila až někdy po půl jedné. Vyslechli jsme sice dlouhé, ale přesto zajímavé kázání, v němž 

zazněly věci, nad kterými by se měl alespoň trochu zamyslet každý z nás. 

Moc jsem si oba dva dny užila a už se těším na příští rok.  

 

Survival v horách (24. – 25. 7.) 

Bližší informace o akci v příštím čísle. 
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PRÁZDNINY 2019  

Raft camp (28. 7. – 3. 8.) 

Křesťanský camp pro mladé lidi (16 - 25 let), kteří chtějí žít a prohloubit  

svůj život s Bohem. 

Raft je symbol našeho života. 

Svět, ve kterém žijeme, se podobá plavbě na divoké řece. 

Abychom plavbu zvládli a dorazili do nebeského přístavu, potřebujeme  

Boží pomoc. Tu můžeš nově přijmout na našem RAFTcampu. 

Pozvi Krista do člunu svého života a vydej se letos s Ním a s námi  

proti proudu. 

Čeká tě modlitba, zajímaví hosté, poznávání víry, hudba, diskuse, noví 

přátelé ... 

Celostátní setkání animátorů 

Ve dnech 13. – 18. 8. 2019 se po pěti letech uskuteční Celostátní setkání animátorů v Chotěboři. Zváni jsou nejen 

děkanátní animátoři, ale každý, kdo jakkoliv pracuje s mladými či s dětmi anebo taky ten, kdo by se chtěl 

v budoucnu nějak zapojit. 

Bombastik (7. – 13. 7.) 

Téma letošního Bombastiku:  M*A*S*H !  

Povolání do služby těch nejlepších vojenských zdravotníků přijde již brzy! 

Neváhejte se přihlašovat!!!!  Kapacita je omezená! Přihlašování na mladez.ado.cz. 

Přihlašování na mladez.ado.cz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:   P. Michal Zahálka, p.michalzahalka@gmail.com, mobil: 732 410 908 

  Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753 

  Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838 

web:   mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  



 

 
Tam&Tam – číslo 6, ročník 10, červen 2019  strana 19 

 

HNUTÍ EQUIPES NOTRE-DAME 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni jsou povolání ke svatosti. První slova exhortace papeže Františka o povolání ke svatosti 

v současném světě zní: „Radujte se a jásejte“ (Mt 5,12), říká Ježíš, kdo jsou kvůli němu pronásledováni nebo 

ponižováni. Pán požaduje všecko a současně nabízí pravý život, štěstí, k němuž jsme byli stvořeni. Chce, abychom 

byli svatí, a nečeká, že se spokojíme s tuctovou, zředěnou a lichou existencí. 

Ke svatosti jsou povolání také manželé. Ve farnosti v Rudě nad Moravou se už několik let setkává 

společenství manželů, kteří postupně objevují, co znamená, že jsou povoláni ke svatosti a že Pán je stvořil 

k manželskému štěstí. Založili spolu se mnou skupinku v rámci Hnutí Equipes Notre-Dame.  

Zakladatelem tohoto hnutí je otec Henri Caffarel, francouzský kněz, který žil v letech 1903 – 1996. Těsně 

před druhou světovou válkou přišla k němu skupina manželů s prosbou, aby jim pomohl objevovat bohatství 

svátosti manželství. To byl začátek velkého manželského hnutí, které začalo růst po druhé světové válce a šířit se 

na celém světě. Manželé tušili, že mají svou specifickou spiritualitu, svůj vlastní způsob budování vztahu s Bohem, 

který pramení ze svátosti manželství. Otec Caffarel věřil, že následování Krista je náročným povoláním, které 

vyžaduje úsilí, sebekázeň a obětavost. Aby se skupinky manželů neproměnily ve společenské kluby, sepsal 

pravidla, kterými se řídí páry patřící do společenství, a které přispívají k růstu jejich vzájemné lásky a lásky k Bohu 

a ostatním lidem.  

Manželské společenství se setkává jednou měsíčně s knězem. Je to setkání, ve kterém je čas na modlitbu, 

formaci a vzájemné povzbuzování se v budování vztahu s Bohem a mezi manžely. Ale důležitější než měsíční 

setkání je to, co probíhá mezi manžely po celý měsíc. Jejich duchovní růst v lásce je plodem mimo jiné manželské 

a rodinné modlitby, četby Písma, vzájemného sdílení, kdy si každý měsíc udělají pro sebe čas, aby mohli se sebou 

v Ježíšově přítomnosti provést hluboký rozhovor. Manželé jsou pro sebe pomocníky na cestě ke svatosti. Otec 

Caffarel vypracoval jisté nástroje, které mají pomoct manželům šťastně žít podle evangelia. V současnosti probíhá 

proces blahořečení otce Caffarela. 

Papež František v zmíněné exhortaci napsal: K tomu, abychom byli svatí, nemusíme být biskupy, kněžími, 

řeholnicemi nebo řeholníky. Mnohdy jsme v pokušení myslet si, že svatost je vyhrazena jen těm, kdo mají možnost 

vzdálit se běžným zaměstnáním, aby mohli věnovat hodně času modlitbě. Ale tak to není. Všichni jsme povoláni 

k tomu, abychom byli svatí tím, že budeme žít v lásce a že budeme vydávat svědectví v každodenním zaměstnání 

tam, kde se nacházíme. 

V sobotu 8. června v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého v Rudě nad Moravou organizují manželé 

hnutí Equipes Notre-Dame společné setkání na závěr formačního roku. Chceme na toto setkání pozvat všechny 

manželské páry, dát svědectví, že Pán pro ně připravil zvláštní cestu – „manželskou spiritualitu“. Bude adorace, 

mše svatá, beseda s Marií Dubskou, která se osobně setkala před lety s otcem Caffarelem, a také přátelské posezení 

s opékáním. Srdečně Vás zveme. Věříme, že Ježíš vybral obyčejné manžele, aby mohli spolu s ním žít neobyčejný 

život plný lásky, moudrosti a štěstí. 

P. Michal Krajewski 



 strana 20  Tam&Tam – číslo 6, ročník 10, červen 2019 

 

Jsme vděčni, že jsme 

před lety poznali hnutí END 

a založili jej s několika 

manželskými páry i u nás. 

Zalíbila se nám tehdy 

myšlenka upevnění a růstu 

našeho manželství společnou 

snahou o poznávání Boha a 

nás samotných. 

Díky přítomnosti více 

manželských párů se stává 

inspirací i oporou v různých 

životních situacích 

pro všechny zúčastněné. 

Vytváří se tak prostředí 

důvěry, ve kterém při našich 

zkouškách zažíváme 

vzájemnou podporu a čerpáme sílu naše břemena unést. 

Důležitou součástí skupiny manželských párů je kněz. Jeho přítomnost prohlubuje otevřenost našich 

svědectví o běžných starostech a obohacuje nás o vnímání problémů ze všech úhlů pohledu. Obě povolání se tak 

doplňují - manželství a kněžství na společné cestě k Bohu. 

V každém z nás je touha vnímat Boha nejen v prostředí kostela, ale i v běžném životě. Díky zásadám, které 

má hnutí v sobě zakořeněno, se naše vztahy prohlubují. Učíme se vzájemně odpouštět, radujeme se z úspěchů. 

Vidíme, že každý z nás je jiný a má jiné dary, kterými ho Bůh obdařil. Snažíme se prohlubovat naši znalost Písma, 

dát pevné místo rodinné a osobní modlitbě. Zvláštní důraz je kladen na vzájemnou manželskou komunikaci. 

Stanovujeme si konkrétní cíle, které chceme v našem jednání změnit k lepšímu.  

Smyslem tohoto hnutí je prohlubování duchovního života právě skrze svátost manželství. Zakladatel hnutí 

otec Henri Caffarel tuto cestu nazval MANŽELSTVÍ, CESTA KE SVATOSTI. Nestanovoval si nízké cíle, 

ale věděl, že když Bůh stvořil muže a ženu, tak menší požadavky neměl. 

Hnutí END je jen jednou z možností jak prohloubit vzájemný vztah. Rádi podáváme svědectví o tom, 

že v něm vnímáme Boží přítomnost. Po těch pár letech můžeme s jistotou říct, že má velký vliv na naše životy 

a věříme, že může ovlivnit i další. Není to však hnutím, ale Tím, kdo v něm působí. Pokud jste si kdysi slíbili lásku, 

úctu, věrnost a že spolu ponesete dobré i zlé…. nebojte se chtít na Vašich vztazích pracovat, o to ostatní se On 

postará.   

Pokud se chcete dozvědět víc, kontaktujte nás (notre.dame.ruda@seznam.cz) nebo prostě jen přijďte 

na naše „celostátní setkání“, které se koná v Rudě nad Moravou dne 8. 6. 2019.  

v kostele sv. Vavřince: 

13:00 hod. ADORACE 

13:30 hod. MŠE SV.  

na faře: 

14:30 hod. SETKÁNÍ S MARIÍ DUBSKOU 

setkala se osobně se zakladatelem hnutí o. Henri Caffarelem  

15:30 hod. SPOLEČNÝ PROGRAM – HRY, OPÉKÁNÍ 

Rádi vás uvidíme   
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Ahoj rarášci,  

jak se daří? Tuším, že si užíváte sluníčka, školních a školkových výletů a už netrpělivě vyhlížíte začátek 
prázdnin.  Dneska je tu pro vás jeden jednoduchý obrázkový úkol, tak hurá na to!!! 

příjemné chvilky s Tamtamem   

 

Najdi v každé řadě jeden obrázek, který se od ostatních liší. 
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ANONYMNÍ ALKOHOLICI V ŠUMPERKU 
 

Jedná se o svépomocnou skupinu na léčbu alkoholové závislosti. 

Naše hnutí, které je celosvětové, má také skupiny po celé naší zemi a 

v našem regionu nejblíže v Zábřehu, Jeseníku  a Olomouci. Jsou vítáni 

všichni, kteří mají pocit, že jim tento problém již přerůstá přes hlavu, ať už 

prošli léčebnou, psychologickými sezeními  nebo se teprve potýkají sami. 

Šumperská skupina je založená dlouhodobě nepijícími alkoholiky, kteří si již 

kdysi dosáhli svého dna. Nejsme spojeni s žádnou církví, náboženstvím ani 

politickou organizací. Každý k nám chodí dobrovolně a předávání 

uzdravování je zdarma. Setkání je anonymní a představujeme se křestními 

jmény. Setkáváme se každý pátek na farním středisku v 18.30. Kostelní 

náměstí 4. Pro bližší informace volejte: Gábinu 730 815 305 nebo Davida 720 981 707. Bližší informace jsou také 

na www.anonymníalkoholici.cz  

  

Můj příběh: 

Jmenuji se David a jsem alkoholik. Na anonymní alkoholiky jsem se dostal náhodou, přišel jsem tehdy 

na jejich skupinu v Praze, kde jsem pracoval. V té době jsem už nevěděl kudy kam, zkusil jsem psychologa, 

psychiatra, antabus, a nic mi dlouhodobě nepomáhalo. Jak jsem se dotknul první skleničky, nikdy jsem nevěděl, 

u které skončím a kde se ocitnu po několika dnech. Lékař mi řekl, že jsem kvartální alkoholik a že musím přestat 

nadobro. To jsem si nedokázal představit a ani jsem na to neměl dost síly. I když se mi dařilo svoji vůli dobře 

uplatnit ve sportu a v podnikání, tak proti alkoholu jsem byl bezmocný. Až na pravidelných skupinách 

Anonymních alkoholiků, jsem poznal, že je to nemoc, a že to jde se uzdravit. Poznal jsem tam poprvé dlouhodobě 

nepijící, kteří spadli kdysi ještě na hlubší dno než já a již 5 let a více nepijí a mají radost ze života a jiskru v očích. 

Postupně jsem chodil častěji a následoval jejich program. Dnes již nepiji 8 let a svůj nový život bych nikdy 

nevyměnil za ten předešlý, který byl plný strachu z dalšího napití nebo následné úzkosti a bolesti. 

 

Tak předem děkuji za pomoc. Jsem šumperský rodák a tuto skupinu jsme založili společně s bratrem 

Ondrou. Gábina je žena ze zábřežské skupiny, která nám v Šumperku zatím bude pomáhat oslovovat ženy. 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo upřesnění mně můžete zavolat na tel. 720 981 707. 

Pěkný den 

David Tisoň 

 

 

 

AA je skupina, která se nehlásí otevřeně k víře, protože je otevřená pro všechny, věřící a nevěřící. 

Vstupenkou mezi ně je prostě nemoc! Netýká se ta nemoc i nás, katolíků? Samozřejmě, že ano. Uvítal jsem 

s radostí jejich působení v Šumperku a nabídl prostory, když se na mě obrátili. Sám jsem abstinent a nepiji alkohol 

už několik let, ne protože bych byl alkoholik, ale protože že znám někoho, kdo je, a neumí si s tím poradit, 

a rozhodl jsem se to obětovat za něj. I pro mě je to někdy těžké pokušení, dát si v horku krásně chlazené pivo… 

Proto si velmi těchto lidí vážím. Zároveň vím, že umějí pomoci, i když nic není stoprocentně dokonalý lék. 

A všem, kteří cítí, že „mají problém“ velmi tuto skupinu doporučuji.   

P. Slawomir 

 

 

 

  

http://www.anonymníalkoholici.cz/
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Jak jste si určitě všimli, v minulém čísle skončila 

kniha na pokračování o cestě do Fatimy. Dnes vám nabízíme 

knihu novou. Tentokrát to ale nebude celá kniha, ale jen 

vybrané kapitoly, které nám stačí na několik měsíců. Kdo by si 

chtěl knihu přečíst celou, může si ji jako čerstvou novinku 

zakoupit na webových stránkách Karmelitánského 

nakladatelství (www.ikarmel.cz) nebo v nejbližším kamenném 

obchodě, který se nachází v Olomouci nedaleko kostela sv. 

Mořice, ul. Pekařská 2.  

Jedná se o knihu Momentky z mých cest P. Eliase 

Velly. Tohoto maltského kněze mnozí znáte z duchovních 

přednášek a seminářů, které často vede na různých místech 

také v ČR. Tato kniha však není pro něj obvyklá. Čeká vás 

„jiný Vella“. Zábavné i dramatické příběhy a veselé příhody, 

které se skutečně staly, snad vykouzlí na vašich tvářích 

nejeden úsměv. Podnět k sepsání těchto příběhů dal přitom 

autorovi dvacetidenní pobyt v nemocnici v Košicích. Ve 

chvíli, kdy mu nebylo do zpěvu, se mu psaní této knížky stalo 

doslova lékem. Život je krásný, a proto bychom ho neměli 

prožívat se zachmuřenou tváří. Doufám, že tato „ochutnávka“ 

z knihy v podobě 36 příběhu nám všem v tom pomůže.  

 

 

ELIAS VELLA 

MOMENTKY Z MÝCH CEST 

 

ÚVOD 

 

Jsem si jistý, že většinu mých čtenářů nikdy nenapadlo, že bych jednou mohl napsat knihu příběhů, které 

jsem zažil na svých cestách. Nejednou jsem o svých zážitcích vyprávěl lidem, se kterými se setkávám, stejně jako 

to dělali naši předkové po návratu ze svých cest po moři. Když si posluchači tyto zábavné nebo dramatické příběhy 

vyslechli, často mě pobízeli, abych z nich sestavil knihu. Nikdy jsem to však nebral vážně, až dokud jsem se neocitl 

v nemocnici v Košicích, kde jsem musel strávit celých dvacet dnů. Připadal jsem si tam opuštěný a osamělý, 

protože jsem neznal jazyk a nemohl jsem sestřičky kolem o cokoli požádat. Zažil jsem i chvíli, kdy jsem téměř 

propadl panice. Neměl jsem náladu na psaní vážných a duchovních úvah, a tak mě napadlo, abych dal dohromady 

nějaké své zážitky. Byl to pro mě způsob, jak využít čas a odreagovat se. 

Tato kniha pro mě byla tedy především lékem. Nyní, když ji vkládám do vašich rukou, si jsem jistý, 

že může být i pro vás jakýmsi druhem léku, až se někdy budete cítit smutní a osamělí. Pokud se mi prostřednictvím 

těchto příběhů, které se opravdu staly, podaří vykouzlit úsměv na tváři někoho, jehož život je příliš jednotvárný, 

pak mohu říct, že kniha splnila svůj účel. Nejsou zde sebrány všechny veselé příhody, které jsem postupem času 

na svých četných cestách zažil, ale je jich dost na to, abyste pochopili, kolika různým situacím musí člověk při 

cestování čelit. Někdy se setkávám s lidmi, kteří pochybují, jestli je Bůh s námi a chrání nás v každé chvíli 

a situaci. Copak by se mi bez něj podařilo to všechno přežít?! 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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MYSLELI SI, ŽE JSEM DROGOVĚ ZÁVISLÝ (ITÁLIE) 

Po skončení semináře v Turíně jsem pospíchal na nádraží, protože jsem se potřeboval co nejdřív dostat 

do Benátek, kde jsem měl mít následujícího rána přednášku. Problém však spočíval v tom, že přímý spoj z Turína 

do Benátek neexistoval. Jedinou možností bylo jet do Milána a tam chytit přípoj do Benátek. V té chvíli jsem si ale 

uvědomil, že to nestihnu. Zkontaktoval jsem se tedy s knězem, který na mě měl čekat v Benátkách, a řekl jsem mu, 

že bych potřeboval přespat někde v Miláně a další den pak pokračovat vlakem do Benátek. Kněz, otec Michele, mi 

řekl: „Netrapte se tím. Pokusím se to nějak zařídit.“ Pomyslel jsem si: „Jak to může zařídit? Má snad v úmyslu 

pronajmout mi vlak nebo helikoptéru?“  

Po cestě z Turína do Milána jsem od něj dostal tento vzkaz: „Až se dostanete na železniční stanici 

v Miláně, nelekněte se. Budou vás čekat dva policisté, aby vám ukázali cestu.“ Dal jsem mu tedy číslo svého 

vagónu i sedadla, a vůbec jsem netušil, jak to celé skončí. Než jsme zastavili v Miláně, vzal jsem si kolárek, aby 

každý viděl, že jsem kněz, a tím to celé začalo. Dva uniformovaní policisté vstoupili do mého kupé, požádali mě 

o zavazadlo a beze slova mi ho odebrali. Načež mi řekli, abych je následoval. Oči všech se na mě upřely. Jistojistě 

si všichni mysleli, že policisté u mě objevili drogy nebo že jsem nějaký zločinec, kterého právě zatkli. 

Policisté mě eskortovali do vlaku směřujícího z Milána do Benátek, uložili mé zavazadlo do zavazadlového 

prostoru, zasalutovali a odešli. Znovu se upřely oči všech na mě, kněze s kolárkem, eskortovaného policajty! Jen co 

policisté vystoupili, vlak se pohnul a já jsem si uvědomil, že jsme vyrazili s půlhodinovým zpožděním. 

Samozřejmě jsme museli vyjet se zpožděním, protože se čekalo na mě!  

Bylo mi hanba. Co to ten otec Michele provedl? Celé to pro mě zůstávalo záhadou. Když jsem dorazil 

na nádraží v Benátkách, čekal tam už otec Michele a s ním i uniformovaná policistka. Až z jejich vyprávění jsem se 

dozvěděl, jak se věci mají. Policistka, která byla současně i kriminalistkou, zatelefonovala na policejní stanici 

do Milána a oznámila jim, že jedna velmi důležitá osoba z Vatikánu cestuje z Turína do Milána a potřebuje se týž 

večer dostat do Benátek. Policie v Miláně tedy vydala příkaz, že vlak nesmí opustit nádraží, dokud do něj 

nenasednu. Neuvěřitelné! 

Dnes jsme s tou policistkou dobrými přáteli, a kdykoli jsem v benátském regionu, vždycky se sejdeme. 

Pochopitelně každé naše setkání končí smíchem nad touto úsměvnou událostí. 

 

 

KOREJSKÉ JÍDLO (KOREA) 

Na konferenci v Soulu, hlavním městě Jižní Koreje, jsem byl hlavním přednášejícím a organizátoři se, 

pochopitelně, všemožně snažili co nejlépe o mě postarat. Jednou večer přišli všichni, jak muži, tak i ženy, oblečení 

do svých nejelegantnějších pestrobarevných rób a oznámili mi, že pro mě zorganizovali korejské pohoštění. 

Vždycky se mi líbilo dobrodružství, překvapení a nové zkušenosti, a tak jsem hořel zvědavostí, co bude následovat. 

Přišli jsme do přepychové restaurace a hned při vstupu jsme si měli vyzout boty. Muž v uniformě začal 

vkládat boty do očíslovaných otvorů k tomu určených. „K čemu si potřebujeme vyzouvat boty?“ kladl jsem si 

otázku. „Nejsme přece v hinduistickém chrámě!“ Když jsme vstoupili do hlavního sálu, polilo mě horko. Uvědomil 

jsem si, že tam nejsou židle, ale jen nízké stolečky, a všichni seděli na koberci kolem nich s překříženýma nohama, 

jedli a pili. 

Co jsem měl dělat? Požádat o židli? Nebyl bych pak jediný, kdo by čněl vysoko nade všemi, a ostatní by 

seděli dole na zemi? Pokusil jsem se přizpůsobit okolnostem a s velkými těžkostmi se mi podařilo sednout si 

na zem. Problém byl v tom, že jsem nedokázal překřížit nohy. Náhle jsem ucítil předzvěst křeče v lýtkách. Díky 

Bohu mě napadla brilantní myšlenka – opřít se zády o stěnu. Kam jsem si ale měl dát nohy? Nějak jsem se nemohl 

pohodlně usadit, zatímco všichni ostatní, mladí i staří, vypadali spokojeně, aniž by se o cokoli opírali. 

Přinesli nám jídlo: spoustu malých talířků plných kousků masa a polosyrové zeleniny. Ovšem nejen to. 

Došlo mi, že k jídlu budu muset použít tyčinky. Co pro ně bylo hračkou, pro mě bylo těžší než dávat řadu 

duchovních cvičení. Snažil jsem se tedy těmi ubohými dřívky něco uchopit, ale často, dřív, než se mi sousto 

konečně dostalo k ústům, spadlo do talíře někoho jiného.  
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Nezdálo se, že by si někdo všiml mých těžkostí nebo bolestí v lýtkách. Připadalo mi absurdní, když se mě 

po nějakých dvou hodinách hostitelé zeptali: „Líbilo se vám to? Chutnalo vám jídlo?“ Co myslíte, že jsem 

odpověděl? Vím jen tolik, že když jsme se vrátili, děkoval jsem Bohu, že jsem měl u sebe balíček sušenek, abych 

se alespoň něčeho najedl. Díky ti, Bože, za to vynikající korejské jídlo! 

 

 

HMYZ NA JÍDELNÍM LÍSTKU (ČÍNA) 

Musím připustit, že kultura stravování se mění na základě konkrétního prostředí. Co je dobré pro nás, může 

být pro někoho nechutné. Jednou jsem na severu Itálie neuváženě řekl, že my, Malťané, jíme šneky. Co jen s tím 

nadělali! Nechybělo mnoho a byli by nás nazvali „prasaty“. 

Nikdy jsem ale nečekal, že uvidím něco takového…, co jsem viděl jednou během mého pobytu v Číně, 

konkrétně v Pekingu. Organizoval jsem tam kurzy pro skupinu kněží a bohoslovců. Jednoho dne mi bohoslovci 

navrhli, že mě vezmou na trh. Jejich návrh jsem okamžitě přijal, protože mám rád osobní zkušenost s různými 

kulturami. 

Skoro se mi zatočila hlava při pohledu na všechny ty malé obchůdky plné suvenýrů, pestrobarevných 

oděvů a rozličného koření. Ale nejzajímavější ze všeho byl trh s potravinami. Ovoce, ryby, ptáci – pro nás tak 

exotické… Až jsme přišli ke stánku, kde prodavač prodával v různých nádobách červy a hmyz. Celý zvědavý jsem 

zůstal stát a uvažoval jsem, jestli skutečně vidím to, co mi defilovalo před očima: škorpióni, žížaly, různé druhy 

brouků, mravenců a další druhy červů a hmyzu. 

Podíval jsem se bohoslovci do očí. Hned pochopil, oč mi jde: „Otče, spousta lidí v Číně jí červy a hmyz.“ 

„To nemyslíš vážně,“ odpověděl jsem nevěřícně. „Ne, ne, je to tak. A nejen to, považují je také za velice chutné a 

výživné jídlo,“ dodal. Bez dalších úvah jsem se ho zeptal: „Řekni mi pravdu. Jedl jsi někdy v semináři něco 

takového?“ „Občas,“ odpověděl s úsměvem. „Ale ne často, protože si to nemůžeme dovolit.“ 

Celý den jsem se pak snažil zbavit nevolnosti a uklidnit žaludek. Zůstal jsem tam stát a díval se na spoustu 

zákazníků kupujících červy. Nevypadali chudě a ani prodavač červů rozhodně netrpěl nouzí. 

Nechodíval jsem jíst s kněžími a bohoslovci často. Obvykle jsem zůstal ve svém pokoji a jedl jsem jablka 

nebo keksy se sýrem, které jsem si s sebou přivezl z Malty. Nyní, víc než kdykoli předtím, jsem dospěl 

k přesvědčení, že je dobré zachovat si zvyk vozit si nějaké jídlo s sebou. A když už jsem se šel ze zdvořilosti s nimi 

najíst, vždycky jsem jedl jen polosyrovou zeleninu a česnek. Ale když jsem viděl nějakou neidentifikovatelnou 

směs, nikdy jsem neriskoval! Co kdyby obsahovala rozdrcené brouky nebo mravence? 

 

 

DĚTI OTCE ELIASE (MALTA) 

Antoinetta byla dívka ze Sicílie a moc si přála jet do Spojených států pracovat jako tlumočnice. V jejím 

úmyslu jsem ji nepodporoval, spíš jsem jí říkával: „Myslíš, že je v Americe ráj?“ Jednoho dne jsme se modlili 

za její budoucnost a otevřeli Bibli v naději, že Pán vnese do celé záležitosti světlo. Úryvek, na který nám padl zrak, 

byl o ztroskotání sv. Pavla na Maltě. Antoinetta hned zareagovala: „Nechci jet na Maltu, ale do Ameriky.“ 

Stále o tom snila, až se nakonec rozhodla kontaktovat americké velvyslanectví v Římě a zjistit, zda by jí 

nemohli pomoci. Odpověď ji překvapila. Americký velvyslanec na Maltě, jistý pan Paolino, je prý sicilského 

původu – a on a jeho manželka hledají opatrovnici pro své dvě děti. Antoinetta nabídku přijala a… nakonec se 

ocitla na Maltě. 

Když přijela na Maltu, byl jsem právě v zahraničí. Antoinetta velvyslanci řekla, že má tady na Maltě svého 

duchovního otce. Přála si dozvědět, kde bydlím, aby se se mnou mohla setkat. Velvyslanec otevřel telefonní 

seznam a hledal jméno Elias Vella. To jméno tam opravdu bylo! Patřilo ale muži z Melliehy. Pan velvyslanec mu 

zatelefonoval a zeptal se ho, jestli zná nějakou Antoniettu ze Sicílie. „Ona tvrdí, že má zde na Maltě svého 

duchovního otce a jmenuje se Elias Vella.“ Muž odpověděl: „Já jsem ženatý! Mám sedm dětí, a pokud vím, žádné 

jiné děti nemám. Ty moje mi stačí.“ 
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Celá záležitost se tím dost zkomplikovala. Velvyslanec zašel za Antoniettou a vyptával se jí: „Řekni mi, co 

to máš za duchovního otce? Víš o tom, že má sedm dětí?“ „Cože?!“ zvolala šokovaná Antonietta. „Pokud vím, otec 

Elias není ženatý.“ Pátrání pokračovalo, dokud nezjistili, kdo opravdu jsem. Nakonec našli i řeholní dům, kde žiji. 

Když jsem se vrátil na Maltu, objevil jsem v záznamníku zprávu: „Tady je americké velvyslanectví. Pan 

velvyslanec si přeje s vámi hovořit. Zavolejte na číslo…“ Dost dlouho jsem zvažoval, jestli to není vtip a zda bych 

měl zavolat nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl, že zavolám. Skutečně se mi ozval velvyslanec a řekl, že Antonietta 

je opatrovnicí jeho dětí. Pozval mě k sobě na večeři, abych se s ní mohl setkat, a pořádně jsme se nasmáli, když mi 

on sám vyprávěl příběh o Eliasovi a jeho sedmi dětech. Byla to nezapomenutelná večeře. Zeptal jsem se 

Antonietty, jestli znovu neotevřeme Písmo. „Raději ne,“ řekla mi, „s Bohem se nediskutuje.“      

 

 

DORT-BOMBA (IZRAEL) 

Návštěva Svaté země je vždy neuvěřitelně krásnou zkušeností. V naší skupině se sešlo kolem sedmdesáti 

poutníků a pochopitelně nebyla nouze ani o fotografy. Tehdy ještě neexistovaly digitální fotoaparáty ani 

smartphony nebo tablety, ale každý měl více či méně sofistikovaný fotoaparát, který mu stačil pro vlastní potřebu. 

Během takových zájezdů se uzavírají nová přátelství (někdy se vyskytnou i noví nepřátelé!). Běžně se stává, že než 

se lidé rozejdou, vymění si adresy a telefonní čísla a vyjádří přání znovu se jako skupina sejít. 

V tomto případě byl vedoucím skupiny Sammy – člověk, který byl vždy ve střehu. Mezi poutníky byl 

ovšem také jistý Sunny – muž, se kterým byly vždy problémy. Stanovilo se tedy datum, kdy se znovu jako skupina 

sejdeme a ukážeme si fotky, které jsme pořídili. Sunny se ujal úkolu připravit k této příležitosti nějaké sendviče, 

nealkoholické nápoje a malý dort. Vše probíhalo hladce a už se blížili k závěru. Zbývalo pouze rozkrojit ten malý 

dort.  

Požádali mě, abych vyšel na pódium a pronesl krátkou děkovnou modlitbu a rozkrájel dort. Nikdy by mě 

nenapadlo, co ten gauner Sunny udělá. Dostal nápad dát do dortu několik petard a zakrýt je krémem. Já ve své 

naivitě, která je pro mě typická, jsem na dortu zapálil svíčky… a ozvalo se buuuum! Ten mizerný dort vybuchl a 

krém se rozprskl na všechny strany a na všechny lidi. Pochopitelně, i já jako duchovní vůdce, který měl dort 

požehnat, jsem byl ohozený krémem. 

V takových chvílích se chce člověku současně smát i plakat, ale je třeba se kousnout do jazyku a nedat 

průchod svému hněvu. Kdybych mohl, okamžitě bych Sunnymu vytrhal vousy, na které byl tak pyšný! Jsem si 

jistý, že jsme si všichni ten společný večer užili, ale všiml jsem si, že nikdo z nich mě už nikdy víc nepožádal, 

abychom se znovu setkali. 

Dort-bomba mi ale připomenul, jak jsme v roce 1994 přijížděli do Jericha. Najednou se sklo autobusu 

zatřáslo, rozletělo se po celém 

vozidle a dopadlo na nás na 

všechny. Byla to hrozná chvíle. 

Ukázalo se, že když jsme 

projížděli kolem několika 

palestinských chlapců, začali na 

nás házet kameny. Díky Bohu, 

nikdo se nezranil. Ihned přijela 

policie a hlídala nás, dokud nám 

nevyměnili autobus. Všichni 

jsme zažili pořádný šok. 

Pamatuji si, že někteří se tak 

báli, až propadli hysterii. Jak se 

to lišilo od dortu-bomby 

s několika petardami! 

pokračování příště 
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