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Milí přátelé, čtenáři, 

otevíráme březnové číslo 

farního časopisu a zároveň 

společně vstupujeme do svatopostní doby, která se 

přiblížila. 

Čas odříkání a přípravy na Velkou noc může být 

pro nás vždy svatým časem, kdy můžeme prožívat 

s naším Pánem tajemství jeho naprosté vydanosti nám 

lidem. Můžeme tak objevit nejen Boží velikost, 

ale současně i vlastní nedostatečnost a ubohost, která je 

poznáním pravdy o našich pozicích. Toto vědomí se 

může proměnit v upřímné klanění, vzdávání díků a 

chval tomu, který nás vykoupil. 

Pokud chceme tento čas opravdu využít 

a požehnaně prožít, nebude nám stačit jenom registrace 

skutečnosti, že pan farář má zase fialové roucho a že se 

při mší zpívají smutné písně. Pojďme a odhodlejme se 

k radikálnímu kroku, využijme tento čas tak, jak nás 

vybízí prorok Joel: „Roztrhněte svá srdce, ne pouze 

šaty.“ 

Zapojme tedy do přípravy také naše srdce. 

Zkusme přemýšlet, co do našeho srdce nepatří, a tedy 

co můžeme postrádat, a co naopak v našem srdci chybí, 

co můžeme přijmout jako dar, který může být 

obohacením nejen pro nás. Zkusme o tom nejen 

přemýšlet, ale snažme se to i uskutečňovat. 

Dobrým a osvědčeným pomocníkem na této 

cestě nám může být rozjímání při pobožnosti křížové 

cesty, hlubší četba Božího slova nebo i účast 

v připravované biblické soutěži, do které se budou moci 

přihlásit malí i velcí a která nám nabídne vodítko 

pro čas strávený s Božím slovem.     

Přeji nám všem, abychom s rozhodností vstoupili 

do času, který nám může přinést uzdravení našich srdcí 

a vztahu k Bohu i našim blízkým.  K tomu ať nám Bůh 

pomáhá. 

František Klíč 
 

 

5. březen   1. neděle postní 

12. březen  2. neděle postní 

13. březen   výroční den zvolení papeže Františka 

19. březen  3. neděle postní 

20. březen  slavnost sv. Josefa, snoubence Panny 

  Marie 

25. březen  slavnost Zvěstování Páně 

26. březen  4. neděle postní 

Citát na první stránce časopisu pochází 

z pravidelných dopisů sestry Miriam z kláštera 

klarisek-kapucínek ve Šternberku. Našel jsem ho 

na internetu a velmi mě oslovil a inspiroval 

k fotografii na titulní stránce a přikládám ho 

k přečtení. Díky za to sestře Miriam! Pozdravujeme 

také všechny sestry ve Šternberku a – poněvadž náš 

časopis pravidelně dostávají – prosíme touto cestou 

také o přímluvy v postní době.  

 

Milý kajícníku, milá kajícnice! 

Dovol mi, abych Tě dnes takto oslovila. Vím, je to 

zcela nemoderní a možná řekneš, že to patří 

do středověku... Máš pravdu. Právě v této době chodil 

sv. František se svými bratry mezi lidmi a říkal jim: 

„My nejsme mniši, my jsme jen kajícníci z Assisi.“ 

František nazýval sebe i své bratry kajícníky. Ježíš ale 

vyzývá lidi všech věků bez rozdílu: „Čiňte pokání a 

věřte Evangeliu!“ Co si představíme pod pojmem 

pokání, kajícnost? Možná mnohým z nás první 

vyvstanou na mysli přísné posty až hladovění, bičování 

a různé jiné druhy dřívějších kajících praktik. Ne, 

to není na prvním místě pravá kajícnost. Prvním 

skutkem kajícnosti je především modlitba, ve které 

vyjdeme ze sebe, odvrátíme se od sebe a směřujeme 

k Bohu.... To je nádherné, proto má být kajícnost  

radostná. Představte si, že jste uvězněni v temném 

sklepě, ale potom otevřete okno a vpustíte dovnitř 

proudy světla, Slunce. Cožpak vás to nepovzbudí a 

nemáte z toho radost..? Toto je pravá kajícnost... 

radostná a požehnaná. I my jsme často ve vězení sama 

sebe, ve sklepě svého prožívání, myšlenek, svého 

sobectví a pýchy. Kajícnost, obrácení – to znamená 

otevřít okna svého srdce Ježíši, který je naše Světlo, a 

vpustit toto Světlo do svého života se všemi důsledky, 

s výzvou na změnu v našem životě. Pokud vpustím 

do sklepa světlo, uvidím věci, které jsem před tím 

neviděl/a/. Uvidím prach, zastrčený nepořádek, 

praskliny.. Uvidím ve svém srdci, co je v nepořádku a 

co mě odvádí od Boha. Potom mám dvě možnosti. 

Můžu od Světla utéci a nechat vše tak, jak je. Potom 

mně ale nepomůže ani půst ani jiné druhy kajícnosti, 

i když v nich dosáhnu ve svých očích velkou 

výkonnost. Můžu se ale také Světlu otevřít a stát se 

skutečným kajícníkem, kajícnicí. Můžu se stát tím, kdo 

dovolí Bohu, aby vyčistil a uklidil z mého srdce vše, 

co není v pořádku a očistil je svou láskyplnou péčí. 

Zásah nemusí být příjemný. Takové drhnutí stěn či 

podlahy může něco stát a může to i bolet. Ale jakou 
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radost nám přinese čistota našeho srdce obrácená 

k Bohu a naplněná Jeho Světlem a milostí!!! S hrdostí 

potom můžeme s Františkem vyslovit: „My jsme 

kajícníci, my jsme ti, kteří ze všeho nejvíce touží být 

v životě obráceni vším, co jsme, ke Světlu, k Pánu.“ 

Až si tedy budeme klást otázku, jak prožít Půst, 

obraťme se nejprve ke Světlu, k Ježíši. On sám nám 

může ukázat, kde jsou místa temnot v našem srdci, kam 

Ho nepouštíme a kde Mu nepatříme. Půst je požehnaná 

doba milosti, kdy se s církví připravujeme na obnovu 

křtu svatého. Chceme říci našemu Pánu, Trojjedinému 

Bohu Lásky, že Mu patříme a dáváme se Mu na život a 

na smrt. Jsme ve škole života, jsme na cestě. Máme 

touhu po plnosti odevzdání se Bohu, ale je třeba se učit 

této odevzdanosti postupně a každý den. Máme celý 

život na to, abychom se jí naučili. Proto nad sebou 

nelámejme hůl, ale udělejme další krůček blíže k Pánu. 

Nechme si ukázat oblast v našem životě, kde sami 

chceme být „bohem“, kde nežijeme Evangelium, kde 

žijeme ve lži sami před sebou. Tady v této oblasti 

buďme kajícníci a žijme naplno pokání, radostné 

obrácení se od hříchu, nedostatku lásky ke Světlu 

Evangelia a Lásky našeho milujícího Boha. 

Pro každého z nás to bude trochu jiná oblast, je třeba 

s odvahou ji před Pánem najít, otevřít a nechat se v ní 

očistit a formovat. Co mi tedy brání ve vztahu k Bohu? 

Na čem jsem závislý/á/? Jak se projevuje ve mně pýcha 

a sobectví? Čím svého milujícího Pána zraňuji? Čím 

zraňuji druhé? „Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám 

otevřeno.“ Boží milost nám v postním snažení nebude 

chybět. Tato doba je plná Jeho milosti. 

Přeji Ti tedy, abys vpustil/a/ do svého života Světlo, 

Ježíše a nechal/a/ se Jím vést do plnosti života Lásky 

s Ním, kde najdeš sám/sama/ sebe v pokoji a radosti. 

V modlitbě Tě chci provázet a také o ni prosím 

Tvoje sestra Miriam
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SVÁTOST MANŽELSTVÍ 

 

 

 „Je dobré, že jsi. Miluji tě takového, jaký jsi. Tvá láska mi daruje radost a naději. Protože jsi, žiji i já rád.“ 

Kdo miluje, tomu jde o člověka samotného, nejen o jeho vlastnosti. Milovaný člověk se nemusí denně znovu 

prokazovat. Přes chyby a slabosti smí plánovat svůj život a doufat, že se to podaří společně s partnerem. Láska 

jednoho se stává pramenem života pro druhého. 

Mnoho lidí se v první řadě stará o to, aby byli milováni. Na nutnost a schopnost sami milovat nemyslí. Jsou 

tedy stále žádající, místo aby byli milující, proto také nejsou milováni natrvalo. To, co v lásce hledají, překonání 

lidské odloučenosti a seberealizaci, právě to nenalézají. Kdo ale miluje a je sám milován, nalézá onen životní prostor, 

který mu dává naději a budoucnost. 

„Milovat člověka znamená svolit k tomu, že s ním zestárnu“ (A. Camus). Abych mohl rozvinout plnou důvěru 

vůči člověku, musím vědět, že se na něj mohu spolehnout, že si mohu být jist 

jeho věrností. Slíbit věrnost a věřit ve věrnost druhého je snad jeden 

z nejdůležitějších předpokladů pro milostný vztah, pro manželství. Láska a 

věrnost jsou jednou ze základních tužeb člověka, rozvod je v nejhlubším 

rozporu s těmito lidskými tužbami. 

Manželství a rodina jsou dnes podrobeny mnohem silnějším tlakům než 

dříve. V naší komplikované a mnohovrstevné společnosti se mohou dva lidé 

během několika málo let vyvinout velmi rozdílně, ba opačně. Dnes se pro 

mnohé stalo obtížnějším zůstat věrný sám sobě a tomu druhému. Dva lidé, kteří 

jeden druhému slíbí věrnost, chtějí obvykle tento slib také dodržet. Troufají si 

žít ve dvou s vírou v to, že jejich láska zůstane trvalá. Slibem věrnosti chtějí 

svému rozhodnutí propůjčit trvalost – i v nevypočitatelné budoucnosti. 

V tomto rozhodnutí dává člověk svému životu směr a právě tak užívá své svobody. Užívá své svobody 

ve svazku s partnerem, přičemž tento svazek zahrnuje věrnost, výlučnost a zodpovědnost. „Stáváš se navždy 

zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“ (Saint-Exupéry).  

Být po celý život zodpovědný za partnera znamená být mu 

věrný až do smrti. Podstatné pro lásku je, aby ve vlídném soužití 

vyzrála, abychom byli připraveni k diskusi, něžní, láskyplní, ale také 

schopni konfliktu. Záleží na manželských partnerech, aby se stále 

snažili o trvalost a věrnost ve svém vztahu. Častokrát je přehlíženo, že 

manželská věrnost zahrnuje právě mnohem více než jen sexuální 

věrnost. 

Existuje ještě mnoho jiných forem manželské nevěry, které 

jsou sotva méně zraňující a prosté lásky: Nevěnovat důvěru, nemít čas 

jeden na druhého, nenaslouchat druhému, neprojevit zájem o problémy 

partnera, nemít trpělivost, nepřiznat mu žádný osobní volný prostor a vlastní okruh působnosti, žárlivé kontrolování, 

vypočítávání viny, odepření smíření... Omezení věrnosti na sexualitu dovoluje partnerům na jedné straně nebrat tak 

vážně všechny jiné formy věrnosti, na druhé straně tak ale sexuální nevěra dostává význam tak obrovský, že je 

samotná pokládána za zcela neodpustitelnou, a tím za konec manželství. Přitom je sexuální nevěra většinou jen 

následkem již dávno trvající rozsáhlé nevěry. 

Partnerské soužití v manželství znamená na jednu stranu společenství, ve kterém jsou manželé na společné 

cestě „připoutáni ke stejnému lanu“, na druhou stranu to ale také znamená ponechat partnerovi svobodu a umožnit mu 

osobní rozvoj. Toto poskytnutí volného prostoru je však často spojeno s velkými obavami a neprobíhá bez krizí. Tyto 

krize ale nejlépe zvládnou ti manželé, kteří spolu otevřeně a často hovoří. 
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Biblický obraz 

člověka a vztahu mezi 

mužem a ženou je 

v prvních kapitolách 

Bible představen takto 

(Gn 1-3;). „Bůh stvořil 

člověka, aby byl jeho 

obrazem, stvořil ho, aby 

byl obrazem Božím, 

jako muže a ženu je 

stvořil.“ Pak jim dal 

úkol: „Ploďte a množte 

se a naplňte zemi. Podmaňte si ji ...“ 

Podle zprávy o stvoření osvobozuje muže setkání se ženou z jeho samoty. V manželské lásce partneři jeden 

druhého „poznávají“ a stávají se „jedním tělem“. Názorným způsobem je vyslovována zásadní rovnost muže a ženy: 

„Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla!“ Toto přiznání k rovnoprávnosti pohlaví dalece předběhlo dobu. Výrok: 

Muž opouští otce a matku a váže se zcela úplně na svou ženu, působí v patriarchálně formovaném světě takřka 

revolučně. Ve zprávě o stvoření obdrží také lidská sexualita svou božskou důstojnost. Ale ne tak, jak v jiných 

náboženstvích biblického světa, kde je sama uctívána jako božská. V Bibli patří k podstatě člověka, k jeho 

zodpovědnosti, naplnění a radosti, je stvořená a darovaná Bohem. To, že se sexualita může stát pro člověka také 

pramenem zla a utrpení, není pro biblické postavy součástí stvoření, nýbrž důsledek hříchu. 

Také Ježíš vidí původ manželství v Božím stvoření. Výrazně opakuje odpovídající slova zprávy o stvoření 

(srov. Mt 19,3-9; Mk 10,2-12). Nemusí manželství teprve zakládat. Ježíš naopak odkazuje na to, co platilo již 

od počátku věků: Manželé jsou od Boha spojeni jeden s druhým, proto se nesmí ani oddělit, ani nesmí být odděleni 

člověkem. Tím se staví proti těm, kteří se odvolávají na Mojžíše a míní, že muž může za jistých okolností svou ženu 

opustit. 

Tak jako manželství patří ke stvoření Božímu a je poznamenáno následky 

dědičné viny, má také účast i na vykoupení Ježíšem Kristem. Pavel píše v Listě 

Efezským (5,31 a následující) věty, které jsou dodnes základem pro křesťanské 

a církevní chápání manželství: „Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své 

manželce, a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista 

a na církev.“ Tím Pavel srovnává manželství křesťanů se vztahem Ježíše Krista 

ke své církvi. 

V křesťanském manželství se má láska a věrnost Krista ke své církvi stát 

viditelnou. Kristus miluje svou církev přes všechny nedostatky a nedokonalosti. 

Neopouští ji. Ale také vztah Krista k církvi má už svůj vzor, totiž v lásce Boha 

ke svému lidu Izraele ve Starém zákoně, který všemi časy věrně doprovázel. 

Tento „svazek Boha se svým lidem“ se opakuje v Písmu svatém a lze k němu 

přirovnat i manželství (Iz 50,1; Jr 2,2; 5,7). 

Bezpodmínečná věrnost Boha a Ježíše Krista lidem a církvi se má odrážet 

v lásce manželů. Láska partnerů v manželství může tak velmi odpovídat vztahu k církvi – není jen obrazem lásky 

Kristovy, nýbrž je Kristova láska prostřednictvím lásky partnerů v manželství přítomná. Proto Pavel nazývá 

manželství „hlubokým tajemstvím“. Mezi dvěma lidmi se tedy v malém děje to, co se děje mezi Kristem a církví 

ve velkém. Potud je Bůh poznatelný láskou manželských partnerů. Proto je křesťanské manželství svátostí, 

tzn. znamením, místem a prostředkem Božského jednání, a ne jen účelové finanční společenství nebo 

institucializovaná forma soužití za účelem rozmnožování a výchovy dětí. 

sestavil P. Vilém Pavlíček  
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 LIDÉ, KTEŘÍ KŘIČELI: UKŘIŽUJ! 
 

V městě Šumbarku, 

v osmém roce vlády Václava Vrtošivého 

Jste ještě celí ochraptělí z křiku na Pilátově dvoře. V uších vám zaléhá, a tak nemůžete ani mluvit ani slyšet. 

Možná však můžete číst mé řádky… 

Nepíši vám proto, abych vás přesvědčil o tom, že se mýlíte. Na to je příliš pozdě. Nechci vás ani obviňovat – 

na to nejsem dostatečně bezúhonný. Chci spolu s vámi vzpomínat na to, co se stalo. Vím,  

že k tomu sami nemáte příliš chuti. Euforie již odezněla a do vašich srdcí se pomalu vkrádají rozpaky, pochyby a 

výčitky. Ještě ráno bylo vše jasné; nyní jsou vaše tváře stejně zamračené jako obloha nad Golgotou. Poznenáhlu vám 

začíná docházet, co se vlastně stalo.  

To vy jste odsoudil Ježíše k smrti. Vynesli jste svůj ortel mnohem dříve, než se tak odvážil učinit Pilát. Ten 

směšný pohanský vládce zase jednou prokázal, že byl sem, na periférii římské říše, vykázán po právu. Jakkoliv se 

snažil Ježíše osvobodit, každým svým slovem a činem jen přiléval oleje do ohně a přispíval k jeho konečné zkáze. 

Nejprve se vám pokoušel předhodit Barabáše, pak upokojit vaše choutky krvavým bičováním a nakonec se okázale 

zbavit vlastního podílu na justiční vraždě.  

Právem jste se mu vysmáli. Každý, kdo 

tak málo zná zákoutí lidské mysli, je nezpůsobilý 

pro výkon politického úřadu. Oč více prokázali 

své manipulační schopnosti zkušení farizeové. 

Stačilo pár vhodně volených slov a záhy jste je 

nadšeně vykřikovali jako svá vlastní. Opájeli jste 

se přitom vlastní mocí a silou. Skandovaný 

pokřik rozechvěl nejhlubší a nejtemnější struny 

vašeho nitra.  Z úst vám samovolně tryskala 

slova, jimž nyní tak docela nerozumíte a možná 

se za ně dokonce stydíte. 

Proč vlastně jste tak vehementně žádali 

Ježíšovu smrt? Pokud jste s tímto prorokem měli 

nějakou osobní zkušenost, pak se jednalo 

o zkušenost veskrze kladnou. Některé z vás nebo 

vašich příbuzných zázračně uzdravil, nasytil či 

napojit. Jiné utěšil a povzbudil. Tedy nic, za co by zasloužil krutou smrt na kříži. Jak vás to vůbec mohlo napadnout? 

Vaše zloba možná pramenila z hlubokého zklamání. Naděje, které jste vkládali do nového proroka, se nenaplnily. 

Ta zubožená troska nepodobná člověku si nic jiného než smrt na kříži nezaslouží. 

Mezi čtyřma očima byste mu přesto nic takového neřekli. Tu obrovskou, nepochopitelnou změnu s vámi učinil 

dav. V něm se z rozumných bytostí stává nemyslící masa, schopná těch nejhorších zvěrstev. Pod falešným pláštěm 

anonymity a soudržnosti se ochotně dopouští urážek, násilí i vraždy.  

Nic se nezměnilo; do dnešních dnů se chováme stejně. Bažíme po krvi a fascinuje nás (cizí) smrt. Nemůžeme-

li se účastnit veřejných poprav, sdružujeme se alespoň na fotbalových stadionech, pochodech radikálů či 

prvomájových průvodech. Mnohdy se jedná o pouhou záminku, která nám umožní beztrestně vykřičet vlastní frustraci 

a zlobu vůči nespravedlivému světu. Přes propast věků spolu s vámi křičíme: „Ukřižuj!“ a svoláváme prokletí na sebe 

i své děti. Začarovaný kruh se uzavírá… 

Zdá se, že není cesty vedoucí k vysvobození. Kolotoč zmařených nadějí se točí stále rychleji, odstředivá síla 

nás sráží k zemi a my jen zoufale křičíme ono věčné Ukřižuj! Ve středu tohoto koloběhu však bez hnutí stojí Ježíš, 

jeho krev padá na nás a na naše děti – a smývá naši vinu. Tak už konečně přestaňme křičet. 

Pavel Obluk  

 

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). 

 8. 3. – Hýbánky pro děti a mamky s Pájou Čermákovou. S sebou - velký šátek na tanec, klokanku nebo šátek 

na uvázání pro malé děti.   

 22. 3. Vítání jara 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek pro maminky na RD – vždy jednou za 14 dní (každý sudý čtvrtek) u Ivy Sovadinové, jinak 

u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo - 775978764. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – středa od 16.30 do 17.30 s lektorkou Ing. Marií Vychopeňovou 

 Duchovní obnova pro maminky a všechny, kdo mají dopoledne čas – 8. 3. 2017 od 9.00 na farním středisku. 

Téma - „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy.“ Součástí programu bude i společná adorace a 

možnost svátosti smíření. Hlídání dětí po předběžné domluvě na tel. 731 402 395. 

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30 Kč); Pozor, 

změna! Každé úterý až od 9.30. 

 Čítárna pro veřejnost – Pozor, změna! „Koloběh knih“ – knihy můžete přinést, vyměnit za jiné či si je odnést 

domů, popř. se do nich začíst na místě po předběžné domluvě.  Tel. kontakt – 731 402 395. 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně 

 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V DUBNU 

 8. 4. 2016 od 9.00 na farním středisku celodenní duchovní obnova pro ženy „Radost být ženou“, tradičně 

s Mgr. Františkou Böhmovou. Tentokrát téma – „Drakobijce - Sedmero smrtelných hříchů aneb Jak obstát 

v boji s drakem“. Účastnický příspěvek 100 Kč. Na program je nutné se přihlásit na cprsumperkado.cz nebo 

na 731 402 395 

 

 

 

RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ 

 
Jak jistě všichni víte, letošní Národní týden manželství proběhl v týdnu od 13. do 19. 2. 2017. Motto tohoto 

ročníku bylo „Recept na dobré manželství“. V následujícím příspěvku přinášíme recepty na šťastné 

manželství, které používají a doporučují manželé z našeho děkanátu. 

 

Vím, že takový univerzální recept neexistuje. V dnešní době je spousta párů, které berou manželství pouze jako ten 

„papír“, který není třeba. Ale manželství před Bohem má opravdovou váhu – je to obrovská zodpovědnost manželů, 

jak vůči dětem, které jim Bůh dal do vínku, tak vůči sobě samým. Pro naše manželství jsou důležité tolerance 

a důvěra. A také, když nastane jakýkoliv problém, řešíme ho společně. Nejkrásnější je, že do svých starostí můžeme 

pozvat Pána, s Ním je vše jednodušší. A také nezapomínáme jeden druhému dělat malé radosti, i když je to někdy jen 

třeba čokoláda nebo pouhá SMS zpráva: „Miluji Tě“. V manželství musíte o toho druhého pečovat. Je krásné, 

že někomu patříte úplně celou duší i tělem. Kéž bychom dokázali více času věnovat právě sami sobě, a nejen dětem, 

i když ony jsou právě ty, které nejvíce cítí, jestli se manželé opravdu milují. A tak svěřme své manželství Pánu, 

ať nám dává sílu naplňovat každou společnou minutu.  

Věrka, Šumperk 
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Jsme spolu 45 roků a myslíme se, že je důležité umět si říkat promiň a odpouštět si. Snažili jsme se zachovávat 

biblické: „Ať nezapadá slunce nad vaším hněvem!“  

Marie a Adolf, Dolní Studénky 

 

 

Kde začít? Asi od Adama, jak se říká. Přesto, že jsme z různých koutů Moravy a vyrůstali jsme každý v jiné církvi, 

naše životní cesty se sešly při zahájení univerzitního studia na počátku 60. let. Blíže jsme se seznámili ve druhém 

ročníku a o prázdninách po třetím ročníku byla svatba. A to na radnici a pak ještě ve dvou kostelích. Proč? Protože 

existovaly tzv. umístěnky, a pokud bychom nebyli manželé, každý z nás by mohl skončit na druhém konci 

Československa. Obdrželi jsme umístěnky do pohraničních Sudet, které byly po odsunu poloprázdné – na okres 

Šumperk. Dostali jsme pěkný byt, ale neměli do něho vůbec nic. Pomohli nám rodiče, nástupní plat byl 1200 Kč 

hrubého. Rok vojenské služby, srpen 1968, diskuse, zda zůstat, nebo emigrovat, normalizace. Slyšeli jsme, že přivádět 

děti do této společnosti je nezodpovědné, stěhování, narození dcery, několik změn v zaměstnání z kádrových důvodů 

a víry, další stěhování, stříbrná svatba a listopad 1989. Svoboda, díky Bohu! Konečně přestalo platit: já jsem horník, 

kdo je víc, a kdy každý pologramotný kopáč měl vyšší výdělek než lékař. Padla železná opona, možnost navštívit 

země jako Izrael, Vatikán, poutní místa, narození vnoučat, zlatá svatba. Mezi tím zemřela babička, tchán, otec, tchýně, 

matka, všechny tety a strýcové, bratr, švagr, dva bratranci a jedna sestřenice. Jak jsme to vše dokázali? Ano, byly 

manželské bouřky. Ale především láska, umění odpouštět, víra, tolerance, trpělivost. A možná také to, že jsme si řekli 

třikrát Ano.    

manželé z okresu Šumperk 

 

 

Asi nenapíšu nic objevného, spíše co se každý den osvědčuje nám: Jsou to dvě věci: Naslouchání (bez hodnocení) a 

Respekt (s plným přijetím). Rovněž nám hodně pomáhá i Komunikace ..... mluvit, mluvit, mluvit spolu a naslouchat 

… a samozřejmě Čas pro sebe (bez dětí) - to je nejtěžší .   

Adriana, Šumperk 

 

 

Nesobectví, kompromis, podpora.  

Vojtěch, Šumperk 

 

 

Zkušenosti ze sedmnáctiletého manželství. 

Nejtěžší v manželství je přijmout toho druhého takového, jaký skutečně je. Chvíle štěstí, klidu, harmonie se prostřídají 

s nekonečně vleklými dny plnými hádek, uražené hrdosti, neschopností začít s druhým komunikovat.  

Moje první koření na šťastné manželství – když se schyluje k bouřce a emoce zatemní mozek (v té chvíli je těžké se 

kontrolovat a nechrlit jednu výčitku za druhou, nebo naopak je lehké se urazit a přestat komunikovat) je třeba tuto 

chvíli ROZDÝCHAT A V DUCHU POČÍTAT.  

Druhé koření – jednu právě vnímanou, prožívanou a bolestně mě zraňující negativní vlastnost partnera přebít deseti 

kladnými vlastnostmi, které nám v manželství partner projevuje. Potom je ta negativní vlastnost už mnohem menší.  

Třetí koření – vděčnost a poděkování Otci za právě tohoto  manžela. Když jsem nemocná, má o mě starost a pečuje 

o mě. Když jsem smutná, nastaví mi rameno k pláči. Když mám radost, raduje se se mnou. Je úžasný táta našich dětí. 

Nebojí se vzít vysavač (chuchvalce prachu pod gaučem vysaji příště ), pověsit prádlo (příště si ho před pověšením 

lépe protřepu ), uvařit (vždyť krupice je také k jídlu a moc chutná ).  

Čtvrté koření – úžasné zjištění – čím jsem starší, tím méně mi vadí to, co mě dříve na partnerovi „startovalo“.  

Páté koření – vysílat střelné modlitby k Otci s prosbou o pomoc, díky nebo chvály.   

Pavlína, Šumperk 

 

 

Láska a úcta.  

Irča, Zábřeh 
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Když jsme společně probírali, jaký by byl náš recept, nic nového jsme nevymysleli, každý má svou cestu… Shodli 

jsme se na lásce, toleranci, nadhledu a společném humoru . Je toho hodně…Je to složité, ale vlastně strašně 

jednoduché – chtít být spolu a mít se rádi... Ale my jsme spolu teprve 30 let, tak ještě nevíme .   

Dagmar a Ivo, Rapotín 

 

 

Nechat druhému prostor pro jeho koníčky, aspoň jednou za čas vyrazit někam jen spolu a nejdůležitější je umět si 

odpouštět.  

Markéta, Velké Losiny 

 

 

„S láskou a smyslem pro humor má naději každé manželství.“ S. Hailey.  

Pavla a Martin, Šumperk 

 

 

Recept na šťastné manželství máme v Bibli. Nalézáme tam ty nejcennější rady od samotného Boha. Je tam vše. Jak 

budovat a upevnit vztah, jak řešit problémy, čeho se vyvarovat, jak důležité jsou pro vztah zásadní věci, jako je láska, 

věrnost, úcta, trpělivost, laskavost a další…, že to nejsou jen pojmy, ale věci zcela zásadní. A ano, bývá to pro nás 

těžké. Zároveň si oba uvědomujeme jak důležité pro nás je nerezignovat,  ale stále na sobě i na našem vztahu pracovat. 

Sami cítíme, když se těchto rad a zásad pevně držíme, má to své ovoce.  

Anna, Nový Malín 

 

 

Můj „recept“ zdánlivě s manželstvím nesouvisí.  

Když se ohlédnu po více jak 30 letech manželství, vidím jako jednu z důležitých věcí pečovat o vlastní duchovní život 

a opakovaně včas přistupovat ke svátosti smíření. Manžele by tato svátost měla provázet jako nit celým manželstvím. 

Vím sama na sobě, jak reaguji na stejný problém, když nepřistoupím zavčas ke svátosti smíření a poté, když ji přijmu. 

Dana Ponížilová 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme všem za příspěvky. Sestavili jsme z nich tento univerzální recept:  

Recept na dobré manželství 

Ingredience: 

Hrst tolerance 

Dvě lžíce důvěry 

Vrchovatou naběračku odpuštění  

Humor (koření života) 

Společný čas 

Láska (nešetřit) 

 

Pracovní postup: 

Vezměte si velkou mísu, ve které jednotlivé ingredience pečlivě promíchejte a šlehejte až do úplného spojení. Přidat 

můžete na dochucení jakékoliv množství koření, prosejte společnými chvílemi a nechte uležet. Nepečte ani 

nevysušujte. Pěkně odleželé po lžičkách pojídejte po celý společný život.  

 

Přejeme dobrou chuť. 
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KURZ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN 
 

O dvou víkendech v lednu a v únoru, v rozsahu 42 výukových hodin, proběhl na farním středisku pod hlavičkou 

Centra pro rodinu Šumperk zajímavý kurz akreditovaný MŠMT s názvem „Respektovat a být respektován“. Kurz je 

určen všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí 

praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a 

výchovy.  

 

Kurz vedli zkušení lektoři Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové a spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být 

respektován. Tento koncept výchovy, komunikace, motivace a vztahů šíří společně s dalšími kolegyněmi 

prostřednictvím kurzů už více než 15 let mezi rodiče, učitele a veřejnost. Žijí spolu 34 let, vychovali pět dětí a bydlí 

na Valašsku, v Bystřici pod Hostýnem  

Kurzu se zúčastnilo 26 osob. Zveřejňujeme svědectví alespoň některých z nich.  

Lenka Špatná 

 
Naše osobní setkání s principy R+R „naživo“ a jejich vyzkoušení na vlastní kůži v modelových situacích bylo pro nás 

v mnoha směrech naprosto objevné. Věděli jsme, že respektující přístup založený na partnerském modelu komunikace 

rozvíjí zdravé sebeuvědomění, empatii, vnitřní motivaci, nabízí bezpečný prostor pro sdílení i naslouchání, 

zve ke spoluúčasti a spolupráci… ALE nejvíc nás překvapil obrovský dosah těchto dovedností (nebo naopak 

nedovedností!!!) a jejich účinek na naše vztahy, výchovu dětí i společnost. R+R není o volné výchově bez hranic. 

Naopak. Dává nástroj, jak tyto hranice budovat společně a bezpečně v souladu s našimi hodnotami a potřebami. Toto 

mi přišlo důležité. Doufám, že to nezní jako reklama ).   

Adriana Šindlerová 

 
Napsat pouhými pár slovy, co mi přinesl kurz R+R v Šumperku a spolupráce s manželi Kopřivovými, nelze. Na svém 

prvním kurzu jsem zažila porozumění sobě a vývoji své rodiny až s léčivým - terapeutickým přesahem. Pochopila jsem 

širší souvislosti toho, co se mi událo v životě, přestože k takovým cílům kurz sám o sobě nesměřuje. Kopřivovi pracují 

se známými fakty a zákonitostmi psychologie, které fungují a jsou již dlouho známé. Souvislosti odhalují na základě 

svých zážitků sami účastníci. Vše se tak stává smysluplné a logicky navazuje. Často je pro účastníky velkým 

překvapením (příjemným, či děsivým), co všechno  svými přístupy ve výchově a vztazích ovlivňujeme. Šumperský kurz 

měl účastníky ze tří generací (studenti, rodiče, prarodiče) a právě vzájemné obohacování a sdílení pocitů, životních 

zážitků a zkušeností bylo pro mě znovu něčím výjimečným.  

Jindřiška Baťková 

 

Jsem moc ráda, že jsem se o kurzu dozvěděla v předstihu a mohla se zúčastnit. Víkendy v lednu a další v únoru byly 

hodně pracovní a pro mě velmi užitečné v tom, že jsem se přesvědčila, že to funguje. Lektoři byli autentičtí, donutili 

mě přemýšlet. Sešli se prima lidi, už zaměření kurzu nás spojilo. 

Snad bude někdy pokračování, budu se těšit. 

Hana Hlavová 

 

 

 
V těchto dnech slavil významné životní jubileum 85 let života náš dlouholetý 

sbormistr a především náš přítel a skvělý člověk – pan František Bartuněk.  

Přejeme mu hojnost Božích darů a ať ho neopouští elán a smysl pro humor 

stejně jako tolik potřebné fyzické síly!  

Františku, Pán ať Vám žehná! 

P. Slawomir s farníky 
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 MANŽELÉ BUČKOVI 

 
V týdnu od 13. do 19. 2. 2017 proběhl 

Národní týden manželství, jehož cílem bylo, 

stejně jako v minulých letech, podpořit 

manželské páry a svými programy posílit 

jejich vzájemné vztahy v manželství. Letošní 

kampaň nesla název RECEPT NA DOBRÉ 

MANŽELSTVÍ.  

Pro radu, jak by takový recept měl vypadat, 

jsme se mimořádně vydali až na druhý 

konec naší olomoucké diecéze. Ne že 

bychom v našem děkanátu neměli zajímavé 

manželské páry, ale záměrně jsme se 

obrátili na někoho, komu je manželství a 

rodina tak trochu profesí. Ráda bych Vám 

představila manžele Bučkovi ze Strážnice. 

Blažena Bučková je moje kolegyně, vedoucí 

Rodinného centra ve Strážnici, ve kterém 

pracuje téměř deset let. Společně 

s manželem Vítkem stojí u většiny důležitých programů, které strážnické centrum pořádá, a mnohdy svým svědectvím 

či přednáškami oslovují manžele i z jiných děkanátů. Jsou to nejen velcí sympaťáci, ale především manželé, kteří své 

manželství žijí opravdově a mají ho pevně zakotvené v Bohu. 

 

Povězte nám, jaký recept na dobré a šťastné manželství máte právě vy? 

Oba: Radovat se z každého okamžiku, kdy můžeme být spolu - my jsme spolu moc rádi. Dělat si denně malé radosti a 

mít čas na sebe – jen my dva . Do třetice je to modlitba. Ta je neodmyslitelnou součástí našeho vztahu – života. 

Už když jsme randívali, nerozloučili jsme se, aniž bychom Bohu nepoděkovali. A v neposlední řadě mluvit o všem 

společně a vzájemně si naslouchat. 

Říká se, že doma není nikdo prorokem. Myslíte, že vaše manželství, tak, jak ho žijete, oslovuje vašich pěti dětí? 

Jestli ano, proč. 

Blažka: Snad ano, to by ses měla zeptat spíše jich. Jsme jen obyčejní, chybující lidé a stále je co zlepšovat. Ale podle 

toho, jak často slyšíme od děcek, že máme výjimečný vztah, po jakém touží i oni, jim snad nedáváme úplně špatný 

příklad. Vždycky jsme na kvalitu našeho vztahu a ovzduší v rodině kladli velký důraz. Na nic jsme si nehráli, nic jsme 

neskrývali a děti nás pak i ,,hlídaly“, abychom se k sobě chovali hezky. Stále jsme byli pod drobnohledem . Např. si 

vzpomínám na otázku: „Maminko, proč se na tatínka neusmíváš?!“ Co na to říct? Začali jsme se smát všichni . 

Co byste poradili těm párům, kteří jsou ještě víceméně začátečníci a své manželství uzavřeli nedávno?  

Víťa: Aby si chránili svůj vztah, svou lásku a investovali do něho. Aby nepodléhali rádoby moderním trendům dnešní 

společnosti a dokázali rozlišovat, co je opravdu dobré a prospěšné pro jejich vztah, a co ne. Aby nebyli rozhodně sami, 

ale obklopili se dobrými a moudrými přáteli, popř. si i našli dobrého duchovního vůdce. A aby NIKDY neměli 

alternativu rozchodu. 

A co byste doporučili těm, kteří žijí už ve věkově zralém manželství? 

Oba: Tak takovým bychom v prvé řadě poblahopřáli . A doporučení? Aby byli vynalézaví k projevům vzájemné 

lásky a měli radost ze života navzdory starostem, které život přináší. Aby nešetřili slovy: ,,Mám tě rád/a.“ A aby se 

spolu modlili a byli milosrdní k sobě i dětem. 
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Jaký program, který nabízíte ostatním, nejvíce oslovil a proměnil vaše manželství? 

Blažka: Jsou to především přípravy snoubenců, které společně vedeme. Zde si znovu připomínáme to, co jsme třeba 

už zapomněli, a naopak zase máme možnost nahlédnout do prostředí, v jakém žijí snoubenci, a rozšířit si obzory. 

Víťa: Rovněž nás obohacují rozhovory s mladými manžely při různých zábavných aktivitách. Zjišťujeme, jak věci, 

pro nás tak samozřejmé, pro mnohé z nich vůbec samozřejmými nejsou. Byť si někdy myslíme, že máme kříže 

k neunesení, jsme za ně vlastně vděčni. Hlavně jeden za druhého a rodinu. 

Jaký program, který byl či je možné najít v programové nabídce Rodinného centra ve Strážnici, byste doporučili 

manželským párům? 

Oba: Programy máme vesměs podobné jako v jiných centrech. Napadá nás možná Manželské rande s Bohem - 

zastavení se v posvátných prostorách kostela a osvěžení si v mysli prožitky v den svatby, texty manželského slibu a 

posílení se požehnáním kněze. 

Blažka: Nebo Rodinná kavárnička. Tam má místo spíše celá rodina, pro každého se najde nějaká aktivita, a rodiny se 

takto učí být spolu, být si blíže při obyčejných činnostech 

V předchozích otázkách jsme se dověděli, jak žít dobře manželství. V této se konečně dostáváme k vám. Krátce nám 

představte sebe a vaši rodinu. 

Blažka: Jsme Víťa a Blažka Bučkovi, žijeme ve šťastném manželství 30 let. Vyrostli jsme v krásných křesťanských 

rodinách, byli a jsme stále formováni skvělými duchovními vůdci a obklopeni dobrými přáteli. Bůh měl odvahu nám 

svěřit 5 dětí (4 děvčata a 1 kluk). S dětmi máme velice krásné vztahy a jsme za ně moc vděčni. Nikdy bychom 

neměnili! Zahrnují nás láskou a péčí, jsou našimi parťáky. Nikdy jsme doma nešetřili slovy ,,Mám tě rád“. Vzájemně 

se za sebe modlíme. Já pracuji v Centru pro rodinu a Víťa je nábytkář - živnostník. 

Víťa: Prožíváme v životě to, co každý – roky hojnosti i roky hladu, padáme a zase vstáváme, ale baví nás život spolu 

a s pomocí Boží je naplněný a šťastný. 

Co nejvíce milujete na svém partnerovi? 

Blažka: Vlastně všechno . Čím dál víc jsem šťastná, že mám právě Víťu. Pokud ale chcete něco ,,vypíchnout“,  

co na něm obdivuju, tak jeho pokoru a velkou důvěru v Boha. Je pro mě svatým Josefem. Miluju také jeho veselost a 

něžnost a schopnost vytvářet rodinného ducha. 

Víťa: Blažka je pro mě velkým darem pro všechny oblasti mého života. Mám rád její nadšení pro věci duchovní i 

praktické. Obdivuji na ní její obětavost. Mám rád její krásu, ženskost a moudrost. 

I přesto, že v Rodinném centru Strážnice je zaměstnána Blažka, spolupracujete na mnoha programech společně. 

Jak to?   

Blažka: Už od svých 16 let jsme společně vedli 

scholu a podíleli se na programech ve farnosti, 

v církvi. Vlastně to ani jeden bez druhého neumíme. 

Naši rodiče a kněží, kteří nás formovali, nás 

povzbuzovali pro službu v církvi, protože je to 

rodina, do níž patříme. Tak jsme si to v životě 

nastavili a tak to máme dodnes - spolupracovat 

společně a postupně i s našimi dětmi. Prostě být 

spolu. Jak život šel, narodilo se nám postupně 5 dětí, 

a tak jsme se angažovali v těch aktivitách v církvi, 

které byly určené pro děti, abychom je nenechávali 

doma. Vedli jsme více jak 20 let scholičku, 

spolčo … Prostřednictvím dětí jsme se spřátelili 

s jejich rodiči, a už byla velká parta lidí… a společné 

dovolené, zpívání při mších, pohádkové lesy, živé 

betlémy a mnoho a mnoho jiných aktivit.  
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Víťa: Samozřejmě, že naše děti některé aktivity už postupně 

přebraly, některé zanikly a vznikly aktivity nové…No a 

děcka (byť jsou již dospělí) jsou stále našimi nejbližšími 

pomocníky – dobrovolníky. My jako manželé 

např. připravujeme snoubence do manželství, pořádáme 

manželské večery apod. 

Jak se vám vydařil váš společný program v Centru pro 

rodinu Ráj, kam jste byli pozváni jako lektoři Valentýnského 

večera právě v rámci Národního týdne manželství? 

Oba: Nevíme, zda se nám podařil. My jsme pouze podali 

pravdivé svědectví o nás a našem společném životě 

v manželství. Každý den vkládáme do modliteb prosbu, 

abychom byli těmi správnými nástroji v rukách Božích, tak snad ano. Atmosféra v ,,Ráji“ byla moc krásná a rodinná a 

dle rozhovoru s některými manželskými páry bylo snad naše svědectví přínosem a inspirací /alespoň pro některé/ a pro 

nás zase obohacením ze setkání s nimi. 

Má podle vás smysl pořádat Národní týden manželství či akce podobného typu? Lze manželům vůbec nabídnout 

něco, co ještě nezažili nebo neslyšeli?  

Oba: Určitě!  Více než kdykoliv jindy je potřeba připomínat i obhajovat manželství, to víme všichni. A snad je to i 

naše povinnost. Manželům lze nabídnout povzbuzení a inspiraci, té není nikdy dost. V podstatě je důležité i 

vyzdvihnutí těch, kdo žijí v manželství. Vždyť to není samozřejmost. Rozhodně je to odvaha a výsada. A krása.  

Co udržuje vaše manželství nad vodou? Nějaké povzbuzení na závěr. 

Blažka: Bude to znít asi moc nadneseně, ale je to láska. Máme se stále více a více rádi, jsme šťastni, když jsme spolu, 

pijeme kafíčko, povídáme si. Užíváme si to. Čteme si spolu, zpíváme a rádi chodíme do společnosti. Nejlepší 

společností jsou pro nás ovšem naše děti a jejich partneři či kamarádi. To hned omládneme. Protože je nás hodně, 

bývá u nás dost veselo, jako na táboře. A i to nás dobíjí a povzbudí. 

Víťa: A protože naše lidské síly jsou omezené, snažíme se vpouštět Boha do všech oblastí našeho života. A zcela 

důvěřovat Jemu i sobě navzájem. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

RANDE S BOHEM 

 

V pátek 17. února se konala v Šumperku adorace manželů v rámci 

Národního týdne rodiny. Tohoto „rande s Bohem“ se zúčastnilo 10 manželských 

párů a já jim chci za to velmi poděkovat. Je sice trochu škoda, že nás nebylo víc, 

přesto si myslím, že toto setkání před Boží tváří mělo velký význam, obrovskou 

hodnotu. Díky i těm manželům, kteří se zapojili, četli, zpívali, doprovodili zpěv 

kytarou. Pro některé to byl náročný úkol, protože nejsou zvyklí veřejně vystupovat. 

Byly to krásné chvíle modlitby a rozjímání o manželském slibu, upřímná prosba 

o Boží milost pro všechny manželé ve farnosti a v děkanátu. Před oltářem byla 

připravená zvláštní výzdoba: srdce z hořících svíček s křížem uvnitř. Krásný symbol 

toho, že manželství je stejně tak krásně, jako i náročné. Symbol skutečnosti, 

že neexistuje láska bez kříže a kříž má smysl jen tehdy, když je výrazem lásky.  

Má někdo pochyby o tom, že za manželství a rodinu je třeba se dnes víc 

modlit? Díky za tuto „vlaštovku“. Kéž by naše modlitba pokračovala „organizovaně“ 

i soukromě, protože to rodina nejen potřebuje, ale zaslouží si to! Pán Bůh zaplať.  

P. Slawomir 
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POSTNÍ ALMUŽNA 
  

Drazí bratři a sestry v Kristu, 

stojíme na počátku postní doby, kdy se připravujeme na Velikonoce, největší a pro nás nejpovzbudivější 

svátky. Připomínáme si dny, kdy Ježíš, Bůh a člověk, trpěl za naše hříchy a následně vstal z mrtvých, abychom se my 

- slabí a hříšní - mohli po své smrti setkat a přebývat u Boha. 

Ježíš samotný nás vybízí k tomu, abychom se se svými nadbytky rozdělovali s těmi, kteří trpí jakýmkoliv 

nedostatkem. Známe Ježíšův výrok: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám 

říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ (Matouš 19,16-30).  

Nezapomínejme, prosím, na ty, kteří se bez naší 

pomoci neobejdou. Proto vám nabízíme možnost Postní 

almužny. Skrze věci a akce, které si během postní doby 

odřekneme, můžeme finančním obnosem vloženým 

do kasičky pomoci druhému v jeho nesnadné sociální situaci. 

Do kasičky můžete vložit papír se jménem a kontaktními údaji na člověka nebo rodinu z farnosti či okolí, o kterém si 

myslíte, že by pomoc potřeboval. Na spodní straně jsou nabídnuté možnosti doporučené k zakroužkování. 

Děkujeme těm, kteří se k této akci připojí. Pro ty, kteří nemohou pomoci finančně, je tu možnost i duchovní 

podpory – modlitby. Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO, doporučuje modlit se za potřebné i za jiné úmysly 

u kasičky a rozžaté svíčky podobně, jako se modlíme u adventního věnce. 

Postní almužna končí na Květnou neděli, tedy 2. dubna 2017. Prosíme, abyste kasičky v tento den přinesli 

do vašeho farního kostela a předali ji kněžím. 

Z loňské Postní almužny 2016 se nám zatím podařilo podpořit 8 osamělých matek, 3 rodiny, 3 důchodkyně, 

několik jednotlivců a také jsme podpořili mladé ze sociálně slabších rodin, aby se mohli účastnit setkání mládeže 

v Polsku. 

Pán Bůh zaplať za vaše modlitby a dary. 

                                                                    Zuzana Nedvědová, pastorační asistentka Charity Šumperk 

 
 

Na Velký pátek zazní v šumperském klášterním kostele Stabat Mater 

 

Šumperská farnost připravuje na letošní Velikonoce novinku, kterou by ráda obohatila a prohloubila 

duchovní prožívání letošních velikonočních svátků. Na Velký pátek nabídneme našim farníkům, všem 

křesťanům a široké kulturní veřejnosti ze Šumperka a okolí nevšední hudební zážitek v podobě koncertního 

provedení hudebního díla barokního hudebního skladatele J. B. Pergolesiho: Stabat Mater, které zazní 

v šumperském klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. Toto dílo není v Šumperku neznámé, mohli jsme jej 

slyšet v nedávné minulosti v krásném provedení Motýlů Šumperk a jeho sólistek. 

Jedná se o mimořádně působivé zhudebnění hlubokého středověkého básnického duchovního textu 

předurčeného k provedení právě na Velký pátek. Koncert časově naváže na velkopáteční obřady v šumperském 

farním kostele sv. Jana Křtitele, abychom se jej mohli zúčastnit v co největším počtu. Věříme, že nám tento 

hudební a duchovní zážitek bude mj. inspirací pro velikonoční meditace a modlitby (nejen u Božího hrobu) a 

široké veřejnosti poodhalí hloubku a bohatství křesťanského velikonočního kulturního dědictví. 

Tentokrát zazní dílo v komorním provedení olomouckých hudebníků a sólistek pod vedením dirigenta 

Tomáše Hanzlíka. Toto hudební uskupení jsme měli možnost poznat při velmi zdařilém provedení barokní 

opery v rámci loňského koncertu pro šumperskou Charitu. 

Koncert se uskuteční v pátek 14. dubna 2017 od 19.00 v šumperském klášterním kostele Zvěstování 

Panny Marie, vstupné bude symbolické . 

                    Petr Suchomel                      
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DISMAS 

* r. 18? př. n. l., Galilea  

† r. 26-33 n. l., Golgota, Jeruzalém, Izrael 

 

Jako svatý Dismas bývá označován muž ukřižovaný po pravici Ježíše 

Krista. Bývá uváděn také jako dobrý lotr nebo kající lotr na rozdíl od muže 

po Kristově levici. Dvojici lotrů vedených a ukřižovaných s Ježíšem bez uvedení 

jmen zmiňuje Lukášovo evangelium (Lk 23kap., 32-43). Dřevo z kříže, na němž byl 

Dismas ukřižován, se údajně dostalo na Kypr a jeho částečky také do italské 

Bologně. Zde je Dismas oblíben ve františkánském řádu. Je patronem vězňů, 

zločinců, delikventů, kriminálníků, výtržníků, napravených zlodějů a lupičů 

odsouzených k trestu smrti, pohřebních ústavů, jejich majitelů i zaměstnanců, vozků; 

za dobrou smrt. Teprve od r. 1985 je zmiňován jeho svátek v církevním kalendáři 

dne 25. března. Je zobrazován na každé scéně ukřižování jako lotr visící na kříži 

po pravici Pána Ježíše a otočený obličejem k němu.  

 

Jméno Dismas může být řeckého původu. Vznik tohoto jména se obvykle vysvětluje odvozením z řeckého 

základu „dysme“, což znamená „západ slunce“; význam jména se pak vykládá jako „narozený při západu slunce“. 

Jméno by se dalo odvodit i z latinského „dismoveo - odstranit, zapudit (hřích)“. Z biblických zápisů nejsou jména 

lotrů známa, jméno Dismas uvádí až apokryfní Nikodémovo evangelium, pocházející z 2. - 4. st. a popisující poslední 

chvíle Ježíšova života od jeho zajetí přes ukřižování až po zmrtvýchvstání. 

Svatý Dismas žil zhruba ve stejné době jako Ježíš, v 1. století. Podle legendy patřili jeho rodiče Eva a Lucius 

k bandě lupičů, u které krátce po Ježíšově narození hledala přístřeší Maria s Ježíškem a svatým Josefem, když utíkali 

před Herodem do Egypta. Lupiči s nimi prý jednali neobvykle uctivě a nechali je u sebe přespat. O Svatou rodinu se 

starala žena jménem Eva, která měla asi tříletého malomocného chlapce. Donesla jim jídlo a nechala Marii, aby 

vykoupala malého Ježíška. Maria vybídla ženu, ať vykoupe své nemocné dítě ve vodě po Ježíškovi. Když to žena 

udělala, chlapec se uzdravil. Rodiče byli velmi šťastní a se Svatou rodinou se loučili s prosbou: „Pamatujte na nás, 

kamkoli přijdete!“ Dismas prý byl tím chlapcem uzdraveným z malomocenství.  

V apokryfním Arabském evangeliu Ježíšova dětství je dobrý lotr označován jménem Titus. Spolu se svým 

druhem Dumachem prý přepadli Svatou rodinu při útěku do Egypta. Titus byl dojat chudobou Marie a Josefa, takže 

daroval svému kolegovi čtyřicet drachem ze svých „úspor“, aby poutníkům neubližoval. 

Doloženo je i další pojmenování, které nabízí apokryfní Vyprávění Josefa z Arimatie o dvou lotrech 

a popisuje naši postavu takto: „Jmenoval se Démas, byl Galilejec a vlastnil hostinec; hostil bohaté, ale prokazoval 

dobrodiní i potřebným a pohřbíval tajně mrtvé chudáky. Přivydělával si však 

okrádáním Židů.“ 

Podle sv. Jana Zlatoústého žil Dismas v poušti a okradl každého, kdo mu 

zkřížil cestu. Dle papeže Řehoře Velikého byl vinen i vraždou, snad dokonce 

bratrovraždou. Řecký originál Lukášova evangelia označuje oba lotry výrazem 

„kakúrgos – zločinec“, kterým se zřejmě běžně označovali protiřímští revolucionáři. 

Tím se vysvětluje, proč byli odsouzeni k ukřižování, způsobu popravy určeném 

pro otroky a vzbouřence. 

Při ukřižování se lotr po Kristově levici rouhal a říkal Ježíšovi: „To jsi Mesiáš? 

Zachraň sebe i nás!“ A lotr po pravici – Dismas – ho okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? 

Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, 

dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ Poté řekl: „Ježíši,  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: „ Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ 

(Lk, 23, 39-43) 

Na tuto Ježíšovu odpověď se soustředily teologické diskuse týkající se spásy. Dismas se ptá na království, 

na království Boží, které nastane v budoucnu po Posledním soudu. Ježíš mu ale slibuje, že bude dnes v ráji. Dobrý 

křesťan se tedy má do nebe dostat hned po smrti, ale přitom mají být křesťané souzeni na konci věků. Z tohoto 

rozporu vznikl ve středověku koncept očistce, kdy část lidí přijde do nebe hned a část až po očištění od hříchů. 

V řeckých rukopisech chyběly čárky, někteří teologové tedy větu interpretují tak, že se údaj „dnes“ vztahuje k výroku 

Ježíše a ne k pobytu v ráji, což lze docílit vložením čárky: „Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji.“ 

„Pravím ti dnes“ zcela odpovídá hebrejskému způsobu mluvy. Je to zvláštnost orientálního způsobu 

vyjadřování: když se dává slib, uvádí se i den slibu. Bůh v Bibli používá fráze jako „Říkám vám tento den ....“  

i na jiných místech. 

Tři muži umírají vedle sebe na kříži. Dva z nich bojovali mečem a prohráli. Třetí jakoby k nim nepatřil. Ale i 

on se svými slovy a životem postavil proti vládnoucí moci. Ti muži před sebou mají posledních pár hodin života. 

Jejich život je sečten a vynulován. Nemohou už udělat a změnit vůbec nic. Jen pomalu a v bolestech umřít. A přesto se 

i v té poslední chvíli ještě něco děje. Ti muži mluví. Jsou přibiti za ruce i za nohy, a přece se každý z nich vydává 

jinou cestou. Dismas byl do poslední chvíle přesvědčen, že Bůh od něj očekává, aby za svůj národ bojoval mečem. 

Teprve když prohrál, pochopil, že se zmýlil. Ale nyní se hlásí k člověku, který umírá a prohrává stejně jako on. 

Nehlásí se k vítěznému Bohu, který všemu vládne a všechno řídí. On volá na pomoc toho, kterému se všichni smějí. 

Vyznává svůj hřích a dostává se mu odpuštění. Mezi ním a Bohem už nestojí žádná překážka.  

Dnes jsme těmito lotry my. Zasluhujeme smrt a On nám nabízí život. Patřili bychom do pekla, a On nám 

slibuje ráj. Evangelista Lukáš zařadil tento příběh do svých pašijí, aby na něm názorně předvedl, že je na každém 

z nás, zda nabízenou spásu přijme nebo odmítne. Možná si někdy připadáme zbyteční, unavení a zklamaní. Do ničeho 

nemáme chuť. Příběh kajícího lotra chce ukázat, že člověk se vždycky může o něco pokusit. Žít i umřít se dá statečně, 

nebo zbaběle. Buď s nadějí, nebo v hněvu. Možnost uvěřit zůstává pro každého člověka otevřená do posledního dechu 

jeho života. A „jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.“ (Řím 6,8) 

Dismas nebyl církví oficiálně svatořečen, ale Ježíšův výrok na kříži přijímá dobrého lotra do ráje, tedy mezi 

svaté. Dismas požívá velké úcty ve východní církvi. Je zde zmiňován v tradiční modlitbě před přijímáním: „Přijmi mě 

dnes, Synu Boží, za účastníka své tajemné večeře, neboť nezradím tajemství nepřátelům tvým, ani tě nepolíbím jako 

Jidáš, ale jako lotr se ti vyznávám: Rozpomeň se na mě, Pane, ve svém království.“ 

Kostel sv. Dismase leží v obci Dříteň, zhruba 20 km od Českých Budějovic. Sochy sv. Dismase najdeme 

například na mostě přes říčku Vlčavu v Březnici u Příbrami či v Kutné Hoře - Sedlci poblíž Kostnice. Na úpatí 

pražského Vítkova blízko popraviště se nacházela kaple sv. Dismase, která byla v r. 1845 zbořena a počátkem 

20. století objekt zanikl v areálu nádraží. V centru Prahy, přímo u zastávky tramvaje Bílá labuť, naleznete kavárnu 

Dismas, která je výjimečná hned z několika důvodů; tím hlavním je to, že zaměstnává osoby po výkonu trestu, kterým 

tak dává druhou šanci. 

 

 

Modlitba k sv. Dismasovi 

Svatý Dismasi, byl jsi pozván do nebe samotným Kristem pro svou 

pravou lítost a upřímné vyznání svých hříchů. Tvoje tvář byla Ježíši tak blízko 

v jeho agonii, blíž než tvář jeho milované Matky. Přimlouvej se za mne, abych 

získal milost vytrvalosti v dobrém, abych Boha nikdy neopustil, abych získal 

odpuštění svých vin a na konci života mohl i já uslyšet slova, kterými se 

Kristus obrátil k Tobě: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji!“ 

 

Anička Rozsívalová 
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Co již proběhlo:  

 

Arcidiecézní fórum mládeže 

 Ve dnech 10. -12. února 2017 se na Velehradě konalo V. Arcidiecézní 

fórum mládeže s otcem arcibiskupem. Tato akce se koná každé tři roky, otec 

arcibiskup má tedy na fórech možnost poznat myšlení současných mladých lidí. 

Motto tohoto fóra bylo: „Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé 

mají mnoho co říct církvi.“ (sv. Jan Pavel II.). Sešlo se nás asi 200 mladých  

z 21 děkanátů olomoucké arcidiecéze, tématem byla evangelizace. 

 Za náš děkanát jsme byli dva zástupci – Anička Strmisková za farnost 

Bludov a já za farnost Hanušovice. Vyrazili jsme autem s o. Vilémem v pátek 

odpoledne. Na Velehradě jsme byli po krátkém přivítání rozděleni  

do 8 skupinek. Náš děkanát byl ve skupince společně s děkanáty Šternberk, 

Zábřeh a Svitavy. Na prvním setkání skupinek jsme představili naše farnosti 

s dobrými i špatnými stránkami a zapojení mládeže do života farnosti. Poté 

následovalo plénum, ve kterém měl zástupce za každou skupinku v pěti 

minutách přednést, na čem jsme se společně shodli. 

 Další den jsme začali mší sv., následovala snídaně, poté krátká 

katecheze otce arcibiskupa, ve které nás vyzýval, abychom se nebáli vykročit 

za ideály, které si nastolíme, i když víme, že je jich těžké dosáhnout. V našem druhém setkání ve skupinkách jsme se 

zamýšleli už konkrétně nad otázkami evangelizace (čím můžeme oslovovat nevěřící, co se osvědčilo a neosvědčilo 

apod.). Následovalo opět plénum, poté oběd a odpolední siesta. V našich odpoledních setkáních skupinek jsme měli 

vše shrnout ve třech otázkách – za co jsme vděčni, co bychom chtěli změnit a jak konkrétně se chceme zapojit. 

Po skončení jsme měli večeři a dále byla možnost dobrovolné hry nebo diskuze. Mezitím členové tiskového týmu 

pracovali na vytvoření společného poselství z našich odpovědí ve skupinkách. Dalším bodem programu byly otázky 

a odpovědi otce arcibiskupa a po nich nám tiskový tým představil první podobu závěrečného poselství, kterou jsme 

mohli připomínkovat. Tiskový tým si vše zapsal a pak na tom až do rána pracoval. Den jsme zakončili adorací  

s o. Petrem Káňou. 

 V neděli ráno po společné modlitbě a snídani nám byla představena finální podoba závěrečného prohlášení, 

na které se provedly už jen drobné změny, a následně bylo prohlášení většinou přítomných mladých schváleno. 

Při závěrečné mši sv. bylo předneseno otci arcibiskupovi a všem přítomným věřícím. My jsme byli vyzváni, abychom 

ho přednesli na pastoračních radách našich farností a hledali možnosti, jak pracovat s jednotlivými body. Po mši sv. 

následoval oběd, loučení a cesta domů. Já jsem se vydal pěšky do Starého Města a poté vlakem domů, společně 

s mladými ze zábřežského děkanátu, 

protože ostatní z našeho děkanátu 

odjeli už v sobotu večer. 

 I přes obavy, jak vše bude 

probíhat, jsem rád, že jsem tam byl, 

mohl zastupovat svou farnost, načerpat 

povzbuzení a inspiraci a setkat se 

s mladými z celé naší arcidiecéze. 

Doufám, že body 

v závěrečném poselství nezůstanou 

pouze na papíře, ale podaří se nám je 

společně, s Boží pomocí, různými 

způsoby realizovat. 

Jan Donoval 
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Právě běží:  

Florbal Angels Šumperk 

 pondělí v 18:00-19:30 v tělocvičně v Novém Malíně  

 pátek v 19:30-21:00 v tělocvičně Gymnázia Šumperk 

 Přijďte, budeme rádi – hokejku a sportovní obuv s sebou! 

 

 

 

„Spolčo“ aneb „Camino v malém“ 

 NOVĚ jen pro děti od 1. do 5. třídy  

 v soboty 1x za 14 dní  

 od 16.00 do 18.00 

 termíny do Velikonoc – viz tabulka – změna vyhrazena! 

 Součástí programu je celoroční hra, aktivity, témátko, modlitba aj. 

 Dle domluvy se děti mohou dovést/odvést.  

 Vede mládež děkanátu. 

 Starší děti od 6. do 9. třídy zveme na Camino, které se uskuteční od 5. do 7. května na faře v Hraběšicích 

(více informací v dalších číslech časopisu) 

 

Co se chystá:  

 

Camino  

 pátek až neděle 5. až 7. května 

 v  Hraběšicích 

 od 5. do 9. třídy ZŠ  

 více informací v příštím čísle 

 Jen si už nyní rezervujte termín ! 

 

 

 

Sledujte webové stránky: mladez.ado.cz!!! Naleznete tam vše, co se chystá v rámci ADO! 
 

ADO = ArciDiecéze Olomoucká 

 

Kaplan pro mládež DOPORUČUJE: 
 

Postní duchovní obnova pro mládež 

 24. – 26. 3. 2017 

 v Rajnochovicích na Přístavu 

 téma: Neboj se! 

 Jedinečná příležitost prožít krásný víkend s otcem biskupem Pavlem Posádem, který je ustanoven 

biskupem mladých a pro mladé v ČR (a říká o sobě, že je také mladý, i když už má 63 ) 
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AKTUÁLNÍ: 

Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně  

v sobotu 1. dubna 2017 

Motto: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“          

(Lk 1,49)  

Pro mládež od 13 let! 

Zúčastníme se pátečního předprogramu v režii salesiánů 

z Jižních Svahů Zlína - odjezd ze Šumperka v pátek 

v 16.29 – sraz 16:15 v hale vlakového nádraží, návrat 

v sobotu ve večerních hodinách. 

Program oficiálně začíná v sobotu v 9:30 v tělocvičně 

Střední průmyslové školy. Můžete se těšit na speciální 

představování děkanátů, svou činnost představí také 

ADCM v Olomouci, ADCŽM Přístav a Archa. Nebude 

chybět svědectví a především katecheze otce arcibiskupa 

Jana. Celý dopolední program zakončíme slavnostní mší 

svatou.  

V odpoledním bloku se společně vydáme na Cestu víry 

centrem Zlína na náměstí Mírů, kde bude pokračovat 

odpolední program muzikálem: Až na smrt v provedení 

společenství TakK. 

Předpokládaný konec je plánovaný na 15:30 hod.  

Účastnický příspěvek: 50 Kč – bude vybírán při registraci 

po příjezdu. Na tuto akci se nepřihlašuje. 

Karimatky na sezení s sebou!!! 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu Světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou  

za 5 let. 

 Pro koho 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní 

věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy 

s Arci/Diecézním centrem pro mládež). 

 Program 

Program bude velmi pestrý a bohatý, každý si v něm 

může najít něco zajímavého: např. setkání s přáteli a 

poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, 

kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, 

poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá 

hudba, sport, kreativní dílny,… 

 Kdy a kde 

V Olomouci, od 15. do 20. srpna 2017.  

Více informací na olomouc2017.signaly.cz  

PROSÍM, UŽ SE PŘIHLAŠUJTE!! 
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V děkanátu plánujeme také několik akcí! Více na Facebooku – Mládež děkanátu Šumperk 
 

 

Spolčo pro mládež z děkanátu 

 v Hanušovicích 

 každý 1. a 3. pátek v měsíci od 19.00 (mše svatá v Hanušovicích začíná v 18:15) 

 posezení nad šálkem čaje, pokec, společné téma, modlitba s Písmem svatým 

 Spolča se účastní otec Vilém, který může ze Šumperka někoho z mladých vzít s sebou . 

 

 

PsK (kdo ví, tak ví) 

 opět po roce 

 ve čtvrtek 16. března od 19.00 do 22.00 

 více informací na facebooku na skupině Mládež děkanátu Šumperk 

 

 

Výlet v sobotu 8. 4. 2017 

 pořádá mládež z Hanušovic  

 trasa Hanušovice – Potůčník – Tři kameny – Loučná nad Desnou 

 odjezd vlakem z: Šumperka 8:08, Rudy nad Moravou 8:50, příjezd do Hanušovic 9:01 

 délka trasy: 21,3 km 

 předpokládaný návrat zpět opět vlakem z Loučné nad Desnou v 17:57 

 s sebou: jídlo a pití na celý den, dobré boty, pláštěnku, něco na zub pro ostatní 

 Pojďte, bude to stát za to!  Nenechte jít kaplana samotného ! 

 

 

Tradiční pěší pouť do Králík 

 v pondělí 8. května 

 Pouť se uskuteční za každého počasí  

 bližší informace v dalším čísle časopisu 

 Zveme a těšíme se na vás! 
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Ministranti 
 

Pravidelné schůzky 

 termíny viz tabulka výše u „spolča“ 

 Každý druhý pátek od 16.30 do 18.00, pak začíná mše svatá. 

 V postní době jen od 16.30 do 17.10, pak začíná křížová cesta v kostele 

 3 bloky: ministrantské znalosti, časopis Tarsicius a Hry 

 Prosím rodiče, aby své děti omlouvali, pokud nemohou přijít. 

 Týmová hra Narnie: vybarvujeme společně políčka, abychom osvobodili Narnii od zlé královny.  

Nově v postní době: 

o za každou ministrantskou schůzku: 2 políčka na mapě 

o za křížovou cestu: také 2 políčka  

o za mši ve všední den: 3 políčka!!! 

 

Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 

 Srdečně zveme všechny ministranty děkanátu na Zelený čtvrtek na Missa Chrismatis v olomoucké katedrá-

le sv. Václava v Olomouci. 

 jedinečná příležitost prožít mši svatou s kněžími a ministranty z celé diecéze 

 obvyklá účast: 300 ministrantů, 150 kněží! 

 Ministranti ze Šumperska by u toho neměli chybět! 

 

 

Ministrantská pouť 

 Upozorňujeme raději již nyní: sobota 9. září 2017 v Uherském Brodě. 

 stanoviště Armády ČR, Policie, Hasičů, Charity, Skautů, Maltézské pomoci, Nezbedy a další 

 

 

Kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230 
 

 

RAFT CAMP 2017 
 

 

 30. 7. – 5. 8. 2017 

 v Rajnochovicích na Přístavu 

 pro mladé od 16 do 25 let  

 Na tábory už jsi starý, na život snad mladý? Postav svůj 

stan u nás na Přístavu, nastup na raft a zajeď s námi 

na hlubinu! Potkáš se tam s Bohem, novými kamarády  

a zajímavými osobnostmi. Můžeš se zúčastnit  

obohacujících přednášek, workshopů, koncertů, modliteb a her. 

 Prožij s námi prázdninový týden naplno!  

 cena: 1 400,- Kč 

 Na akci se lze přihlašovat od Popeleční středy, tedy od 1. 3. 2017 

 více informací na mladez.ado.cz 

  

mailto:vildap@seznam.cz
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JOŽO Z HORY 
(zpráva z jedné pouti) 

 
Již pátý den sleduji trasu, kterou jsem na tento rok vymyslel pro náš 

tradiční běžkařský přejezd slovenských hor. Bohužel, nakonec kluci prošlapávali 

závěje beze mě – zatracený virus. Představuji si, jaké to tady asi bylo v zimě. 

Po několika hubených letech napadlo sněhu opět vrchovatě a řádný mráz k tomu, 

prostě ladovská zimní pohádka. Zhruba zde, na Eliášovce, měl být náš poslední 

nocleh a potom na závěrečný den, jako jakási poutnická tečka, návštěva poutního 

místa u Litmanové (na Spiši, asi 50 km SV za Popradem). Kluci tam nakonec 

v tom mrazivém lednu stanovali (s povolením od kaplana, i když, jak jsem zjistil 

později, od biskupa je to přísně zakázáno). 

 

Jsem tady vlastně na pouti, už několik dní a nocí osaměle putuji po horách a směřuji k místu, kde se 

před dvaceti lety zjevovala panna Maria Irence a Katce, tehdy dvanáctiletým dívkám. Ty holky tam dnes nepotkám, 

jedna se vystěhovala do Ameriky, druhá se vdala do Anglie, snad aby měly klid, se zjevením si od lidí užily své. 

Holky jsou pryč, a já jsem na pouti, trvalo mi to, než jsem se vypravil na cestu. A napadlo mě, že když jsem 

tentokrát ten opravdový poutník, že se budu o to víc modlit, každý den za jednoho člověka, každý den za jiného, 

takový nový prvek na mých cestách. Ještě nikdy jsem cestou neodříkal tolik otčenášů. Na místo přicházím poněkud 

s obavami, však znáte můj vztah k davům a k církevním okázalostem. 

Je studené májové pondělí, půl deváté ráno. Na lesní mýtince stojí moderní řecko-katolický kostelíček, se 

štíhlou vysokou věžičkou a šindelovou střechou. Místo pro sloužení mší je otevřené do prostoru, do amfiteátru 

s lavičkami. Před oltářem jsou vystaveny čtyři velké obrazy namalované ve stylu starých ikon. Kolem dokola jen 

lesy, vesnice Litmanová se krčí kdesi daleko a hluboko. Jsem skutečně v horách, na místě, kde stával majdan (letní 

salaš), do nějž pravidelně, vždy v neděli po prvním pátku v měsíci, docházela panenka Maria. Na jeho místě dnes 

stojí dřevěná kaplička, hned vedle kostelíku. Líbí se mi tu. Působí to decentně, nejsou tu žádné davy, žádné 

suvenýry. Jen údržbář a mladý kaplan buší společně do rýny, aby z ní uvolnili nějaký zátaras starého listí. Jinak 

nikde nikdo. 

Místo jsem si prohlédl, nabral vodu z pramene sv. Jána Krstiteľa, mše bude až za hodinu, mrznou mi mokré 

nohy, chystám se k odchodu, na lavičce si balím věci do batohu. 

,,Nevideli sme sa už niekedy? Ja som Jožo.“ 

,,Neviděli ... jsem tu poprvé, ale to nevadí, já jsem Ivoš ze Šumperka.“ 

,,Poď hore, uvarím ti čaj.“ 

Působil jako zjevení, asi padesátiletý chlapík oblečený celý v červeném: plátěné kalhoty, vlněný svetr, 

pletený kulich. Vede mě pěšinou asi 50 metrů vzhůru do lesa, k dřevěné chatce ukryté mezi vzrostlými stromy. Je 

to poustevna, chajda, nebo snad kaplička? Stojíme na zápraží, koukáme mezi kmeny stromů, usrkávám výborný a 

hlavně horký bylinkový čaj. A naslouchám. Jožo je hovorný a sdílný, na to, že se známe sotva pár minut. Možná 

právě proto, že se za chvíli rozloučíme a pravděpodobně už nikdy nepotkáme. 

Jožo zde dělá kamenickou práci. Všechny kameny, zídky, zdi, chodníčky jsou práce jeho rukou. Nejen 

tady, pracuje i v okolí pro různé faráře. V přepočtu za 5000 českých korun měsíčně. O peníze mu nejde, říká, našel 

tady útočiště. Když mi odkrývá svou minulost, zcela jednoduše a bez rozpaků, jako by mluvil o počasí, derou se mi 

slzy do očí. Závislost na drogách, heroin, divoký život, věznice Leopoldov, když ho soudili, drželi ho v řetězech 

jako medvěda, aby nerozsápal soudce, který mu tvrdě vyměřil trest. Tak mu aspoň nevybíravě vynadal. Ven se 

dostal později na podmínku. 

Na horu Zvir u Litmanové se poprvé podíval až později, se svou starou babičkou a s autobusovým 

zájezdem. Musela ho přemlouvat, nechtělo se mu ,,tahat babkám v kanystrech svatou vodu“. Pak ho ale nemohli 

dostat zpátky do autobusu, nechtělo se mu odsud, stál tady jako přikovaný a brečel. Zpočátku zde stanoval, v zimě 

si stavěl iglú, koupal se v potůčku, zažil mrazy –34 stupňů. Natolik ho to tady chytlo, že se rozhodl zůstat, faráři ho 

tu nechávají, on pomáhá svou prací a lidé zase pomáhají jemu. Někteří mu nosí kameny, jiní jídlo, matinka faráře 

mu dnes ráno donesla nudle a vysvětlila co s nimi. Je tady už dvanáct let, chtěl by tu dožít. Manželku má i čtyři 
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děti, úžasná žena, krásné děti vychovala, ale nestýkají se. Jožo doufá, že jednou sem za ním přijdou, podívat se. 

Nejstarší dcera je řádová sestra, ta mu už odpustila. 

Seznámil se také s Mariánem (Marošem) Kuffou, prošel jeho rukama (tou svou otevřeností a přímostí mi 

ho připomíná), dodnes pro něj a s ním pracuje. Shání po Slovensku stavební materiál, chodí do věznic. Už osmnáct 

let nebere drogy, zůstaly mu jen cigarety. A tak tu bydlí v lesní chatce, bez elektřiny, s pramenem vody a s 

plechovou vanou pod košatým bukem, kolem brouzdají jeleni, vlci i medvědi, jemu ale neubližují, ačkoli se 

potkávají tváří v tvář. Takový svatý František, kterému ve výklenku u chýše stojí socha blahoslaveného Gojdiče. 

,,Jožo, mal by si ten svôj príbeh napísať.“ 

,,Však som napísal. Vydalo to na deväť strán, i v televízii niečo bolo, a niečo na internete.“ 

Dopil jsem čaj, za chvíli začne mše, půjdeme dolů. Na rozloučenou, na jeho přání, zápis do knihy návštěv. 

(Měl tam spousty zápisků od poutníků, prý jezdí i herci z Národního divadla.) 

 

Jožo, strážce hory, neskutečná postava, poustevník?, 

ztroskotanec?, lesní muž?, světec?, blázen?, snílek? ... 

Každopádně člověk, který se vynořil zčista jasna, zjevil 

z šera lesa, aby mi v tom chladném ránu nabídl hrnek 

horkého čaje. Naplnil mé tělo teplem a mou mysl spoustou 

úvah, co se nyní třepotají jak netopýři v bláznivém letu. To 

setkání bylo pro mě úžasné. Naprosto. Úžasné zejména tím, 

jak bylo nečekané. Hora Zvir je opravdu místem zjevení. Má 

pouť opravdu nebyla zbytečná. 

Řeckokatolický kněz slouží jedenáctou mši, mladý 

bohoslovec přisluhuje. Zpívá sestra jedné z vizionářek. V obrovském hledišti sedí nějací tři věřící, Jožo a já. Je 

květnové pondělní ráno. Kolem září svěže zelené lesy. ,,Je nás tu ako šafránu, ale poďme na to, poďme sa modliť,“ 

zahajuje kněz mši svatou. 

 

Cestou podél vlčích stop a přes louky plné vstavačů májových, v široširém amfiteátru okolních pohoří, se 

stále vracím k onomu setkání, tak neskutečnému, a přece tak pravdivému. Je to poselství panenky Marie pro mě? A 

jaké poselství? Že mám být nesmírně vděčný za ten život, jaký mám? Že žiju tak trochu farizejsky a držím svou 

kůži pěkně v teple a suchu? Že ze sebe nevydávám maximum? Ano, v tuto chvíli má poselství z Litmanové svou 

naléhavou pravdu. 

 

A co že jsem to vlastně Jožovi napsal do návštěvní knihy? Jaké že moudro, hodné herce z Národního? 

 

I LIVE FROM MY DREAMS AND A POCKETFUL OF GOLD 

(Možná neumí anglicky, pomyslel jsem si, a tak jsem ještě připsal:) 

Každý jsme poutníkem na své vlastní cestě. 

Strážci hory, upřímně 

    Ivoš ze Šumperka 

 

Nic duchaplnějšího jsem v té chvíli z hlavy nevydoloval. 

 

Stará Ľubovňa je malé okresní městečko mezi kopci. Nad ním se vypíná ukázkový středověký hrad, 

kupodivu dosti zachovalý. Perličkou z historie je, že roku 1412 nechal uherský král Zikmund město, hrad i spoustu 

vesnic Polsku do zástavy. (V některých vesnicích, například v Litmanové, je řeckokatolické rusínské obyvatelstvo 

– dříve i dnes se hodně vystěhovávají do Ameriky.) Asi zrovna potřeboval peníze na nějaké války. Ty vesnice 

zůstaly nakonec zapůjčené po dobu 360 roků a ještě v době 2. světové války si na ně Polsko dělalo zálusk. 

Potřebuji sejít do civilizace, doplnit zásoby, dát si něco dobrého k obědu – v nějaké jídelně či bufetu, 

nejlépe. Obcházím náměstí a na domech hledám ten kouzelný nápis: jedáleň. Ale nic takového, samý bar, pizzeria, 

herna, toho by tu bylo dost. Nakonec to končí tradičně poustevnicky: mléko a rohlíky na lavičce na náměstí. 
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K tomu si přece jen dopřeju něco navíc: dva zákusky v cukrárně. Ale mám jaksi pocit, že sem moc nezapadám: 

nevoním zrovna kolínskou, už několik dní jsem se nemyl a je to cítit, zvlášť tady, kde to hned neodvane vítr, 

do toho kouř z ohňů, roztrhané tričko, ke všemu jsem se polil mlékem a v cukrárně rozsypal cukr. Už abych byl 

zase v lesích... 

 

Při mých toulkách po horách nebývá družení s lidmi časté. Ale když pak dojde k takovému ryzímu setkání, 

nejen k pouhému míjení a výměně pozdravů, je to síla. Jiskřička přeskočí, plamínek se rozdmýchá, slova a 

myšlenky hoří významem, a světýlko zůstává v duši ještě dlouho, dlouho poté. Jestlipak i mezi lesními mravenci 

někdy dojde k takovému setkání, třeba když na sebe nečekaně narazí na odlehlé pěšině, daleko od vířícího 

mraveniště? 

zapsal poutník Ivo Müller 
 

 

 

SEDMERO HLAVNÍCH HŘÍCHŮ 
 

V posledních dnech se mi dostala do rukou knížka, která je přímo stvořená 

pro postní dobu. Těžko bych hledal něco, co by bylo tematicky a formátově takto „ušité 

na míru“ tomuto období. Není tlustá, spíše útlá, za to velmi chutná, má všeho všudy 

osm kapitol – v podstatě jedna kapitola na jeden týden postní doby, plus poslední 

kapitola velikonoční. Jmenuje se Sedmero hlavních hříchů a je zápisem rozhlasových 

přednášek amerického biskupa Fultona Sheena.  

Všem čtenářům bych vřele doporučoval, aby čtení této knihy začali od konce. 

Doslov je totiž věnován osobnosti autora a napsal jej P. Štěpán Smolen, kterého knihu 

Buď, kde jsi jsem vám před časem doporučoval. Medailonek věnován Fultonu Sheenovi 

je napsaný nesmírně poutavě a ukazuje jeho život takovým pestrým a zároveň 

hlubokým způsobem, že nám pomůže číst knihu tak, abychom brali v potaz dobu, 

okolnosti a prostředí, kdy vznikla. Arcibiskup Fulton Sheen byl neobyčejný člověk. Byl 

opravdovou rozhlasovou a televizní hvězdou 50. let 20. století a uměl přitáhnout pozornost milionů Američanů. 

Ovšem nepřitahoval nějakým výstředním chováním či moderními názory (jak bychom to mohli čekat 

v Americe ), ale opravdovou hloubkou, prostotou a výstižností svých vystoupení. I přednášky obsažené v této 

knize jsou právě takové.  

Jak nám napovídá titul, kniha se věnuje hlavním hříchům, jak je známe z katechismu. Ovšem spojuje je se 

sedmi posledními slovy Krista na kříži. Tento nápad mi zpočátku připadal trochu „přitažený za vlasy“, ale rychle 

jsem zjistil, že moje obavy jsou plané. Autor se dokáže dívat tak hlubokým a pronikavým pohledem, že vidí spojení 

biblických textů s našim životem tam, kde by mě to vůbec nenapadlo. Pohybuje se po evangeliu s mistrovskou 

obratností a spojení klasické definice jednotlivých hříchů, kterou najdeme na začátku každé kapitoly, dokáže 

rozvinout v dalších odstavcích na biblickém pozadí vskutku dokonale. Kniha je plná výstižných přirovnání, obrazů 

a postřehů. V každé kapitole jsem našel (jednu nebo víc) vět-perel, které mne nenechaly číst dál, ale nutily knihu 

zavřít a přemýšlet.  Cítil jsem v těchto okamžicích, že ve strefování se do černého mám před sebou prostě mistra 

světa! Určitě se ke knize vrátím v postní době. Přečíst ji jednou je málo… 

Ano, odpovědí na hřích je Ježíš na kříži. On je lékem, On je cestou, On je uzdravením. Po přečtení této 

knihy vás nezdrtí pocit viny, ale povznese vás pocit vděčnosti Pánu. Přitom ale uvidíte hřích v jeho kruté 

konkrétnosti velmi výrazně.  

A také se například dozvíte, co máte dělat, abyste neumřeli předčasně… Pokud to chcete vědět, půjčte si 

knihu z farní knihovny nebo si ji můžete pořídit za sto korun v sakristii. Jelikož jsem ji mohl nakoupit s výraznou 

slevou, několik kusů je tam k dispozici. Velmi doporučuji.  

S přáním pokoje na postní dobu. P. Slawomir 
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ZAMYŠLENÍ NAD FILMEM… 

 

V poslední době jsem viděl dva nádherné filmy, které se zcela jistě dotkly srdcí diváků a zanechaly v nich 

hlubokou stopu. První příběh s názvem Misie se odehrává v roce 1750 hluboko v jihoamerické džungli, 

ve španělských a portugalských koloniích. Obchodník s otroky v souboji zabije svého bratra, ale výčitky svědomí 

jej přinutí hledat možnost, jak odčinit svou vinu. Vydává se na nebezpečnou misijní cestu po boku kněze Gabriela. 

Harmonické soužití amazonských indiánů a jejich jezuitských přátel, kteří v těžko přístupných místech vytvářejí 

jakási teokratická hospodářství (jež se dobře osvědčila a dodnes zanechala zjevné stopy v Jižní i Střední Americe) 

jsou spolu s nádhernou přírodou a přirozeností původních obyvatel dávány do kontrastu s egoistickými zájmy řady 

evropských zemí, ale i některých církevních představitelů. Po letech společného soužití musí čelit jezuité nelehké 

volbě. Uposlechnout církevní představitele a opustit misie, nebo bránit indiány. Zůstávají… Výsledkem je krvavý 

konflikt… Hluboký film, kdy člověk sedí v setmělém kině i po ukončení filmu a nechává v sobě doznívat to, 

co právě viděl, co právě prožil…  

Předlohou dalšího filmu – Mlčení – je stejnojmenná kniha japonského spisovatele Šúsaku Endóa, která 

popisuje skutečný příběh misionáře Giuseppe Chiary. V téměř stejné době, kdy působí v Jižní Americe jezuitští 

misionáři, odjíždí také do Japonska dva jezuitští misionáři, aby vyhledali svého přítele a učitele, otce Fereiru, který 

se údajně po velkém mučení zřekl víry. Japonsko je v té době uzavřené vůči kontaktu se západním světem, 

vládnoucí samurajové jsou odhodláni vymýtit ve své zemi křesťanství. Šířit slovo Boží je jedním z nejtěžších 

zločinů.  Křesťané jsou pronásledováni, mučeni, nuceni zřeknout se své víry. V opačném případě jsou vystaveni 

bolestivé smrti. Jezuity čeká nejtěžší zkouška víry…Film o síle křesťanské víry, o konfrontaci dvou náboženství, 

o zradě a odpuštění… Nesmírně působivé…  

Sedím v pokoji a přemýšlím o obou filmech. Na stole poslední číslo CSI – Christian Solidarity 

International (Křesťanská mezinárodní solidarita).  Brožurek je v kostele plno, hned vedle Katolického týdeníku. 

I když jsou zdarma, není o ně žádný (nebo naprosto minimální) zájem. Co stránka, to příběh, co stránka, to námět 

na film. Nejsou to příběhy z minulosti, ač je v nich to stejné zlo: násilí, útisk, pronásledování (nejen křesťanů), 

vypalování kostelů, mrzačení, vyvražďování jednotlivců i celých vesnic… děj se neodehrává hluboko 

v jihoamerické džungli ani ve vzdáleném Japonsku, ale daleko blíž- Sýrie, Sudán, Afganistán, Pakistán, Irán, Irák, 

Eritrea… možná i okolo nás… Nepáchají je bývalé vlády Samurajů, ale současní lidé… možná i lidé okolo nás… 

Dotknou se nás tyto příběhy? Hledáme cestu, jak pomoci …?  Nebo se za pár let budeme dívat z pohodlných křesel 

našich kin na zfilmované příběhy dnešních pronásledovaných křesťanů...? 

 Jiří Novák 
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Drazí, opět po měsíci vám píšu o našich 

pastoračních plánech pro Šumperk a celý děkanát. Právě 

začala postní doba, proto se nejprve budu věnovat tomu, 

co je nejblíž.  

Tuto středu začne v Šumperku postní duchovní 

obnova, na kterou srdečně zvu nejen šumperské farníky. Po čtyři dny za sebou – od středy do pátku večer a ještě 

v sobotu ráno – máme možnost vyslechnout duchovní slovo, modlit se ve společenství, načerpat. V sobotu 

dopoledne, na závěr, bude možnost osobního setkání s P. Janem Linhartem při besedě na středisku. Myslím si, 

že to bude opravdu dobrý start, příležitost, aby naše prožívání postní doby hned od začátku „dostalo obrátky“. 

Neváhejte a pokud to je jen trochu možné, přijďte! 

Určitě se ve všech farnostech děkanátu konají během postu pobožnosti křížové cesty. Zde si vás ale 

dovoluji pozvat na nedělní křížové cesty do Šumperka, které u nás budou vždy v 15.00 hod. Třeba vám tato 

doba přijde vhod. Budou začínat trochu neobvykle: duchovní promluvou věnovanou některé z postav, s nimiž se 

během křížových cest setkáváme. Pak teprve bude následovat samotná pobožnost věnovaná jako přímluva 

za skupiny osob, které ji dnes zvlášť potřebují. Ať jsou to rodiny prožívající krizi, manželství, která nemohou 

mít děti, lidé marně hledající zaměstnání, členové našich rodin, kteří ztratili víru, za závislé na alkoholu… 

Vždyť každý z nás zná takové situace nebo je má přímo ve svých rodinách a mnohdy nemá jak jinak pomoci, 

než modlitbou. Hle, zde je příležitost. Podobně bude vypadat křížová cesta v Rapotíně v pátky v 17.30 hod. 

Srdečně zvu.  

Změna nastává letos také s tradiční modlitební pohotovostí. V této postní době zveme všechny 

na adoraci denně od 20-21 hod. do kaple na farním středisku (kromě pátků, kdy je adorace v kostele  

14.30 – 17.00). Jednak je v kapli teplo, jednak je to komornější prostředí, ve kterém je větší možnost se 

do adorace zapojit, ale především je to příležitost nechat televizi a být v Pánově blízkosti pravidelně po celou 

postní dobu. Jako v adventu máme brzy ráno roráty, tak v postní době budeme mít příležitost pravidelného 

večerního setkání s Pánem. Samozřejmě, že ne každý tam může být denně, každý má ale vetší možnost si vybrat 

den či dny, kdy přijít může, a také se nemusí obávat o své zdraví. Po adoraci nabízíme odvoz domů každému, 

kdo to potřebuje. Adorace bude někdy vedená, někdy úplně v tichu, jako vždycky s možností požádat 

o přímluvu v důležitých záležitostech ostatní. Nebude se však konat v době postní obnovy od 8. - 11. března a 

24. – 25. března, kdy je adorace po celou noc a celý den v rámci akce 24 hodin pro Pána. V tyto dny je 

připraven jiný duchovní program a je třeba, abychom se ho zúčastnili nejlépe všichni.  

Akce 24 hodin pro Pána se stala u nás už tradicí. Svatý otec ji doporučuje a sám vždy jde příkladem, 

přistupuje ke svaté zpovědi a vede adoraci. Podrobné informace jsou na zvláštním plakátku. Srdečně zvu.  

Jedna novinka na nás čeká i na Velký pátek. Jak vám o tom píše Petr Suchomel ve zvláštním článečku, 

jste zváni do klášterního kostela na 19 hod., a to na duchovní večer při poslechu úchvatného díla Stabat Mater 

od Giovanniho Battisty Pergolesiho.  Ne, není to žádná konkurence bdění u Božího hrobu. Je to ale možnost 

ještě lépe prožit velkopáteční večer. Jsme zváni všichni. Zvláště však přitom myslíme na ty, kteří nejsou 

„kosteloví“, a přesto by rádi tento den prožili nějak duchovně. Bylo by škoda, kdyby se Velký pátek, který je 

od minulého roku dnem pracovního volna, stal jen dalším dnem nakupování, uklízení a koukání na televizi. 

Proto chceme nabídnout všem něco vskutku duchovního a sladěného s obsahem tohoto dne a pozvat 

do tajemství Velkého pátku všechny občany Šumperka. Snad jim pomůžeme tento svatý den prožít lépe. 

A spolu s nimi ho snad prožijeme lépe i my.  

Totéž platí i o velkopáteční odpolední křížové cestě venku v blízkém okolí, která už byla v minulém 

roce a na kterou opět zveme letos.  Podrobnosti o ní sdělíme v dubnovém čísle časopisu.  

A ještě jedna změna: rozhodl jsem se letos během postní doby navštívit nedělní bohoslužby ve všech 

farnostech děkanátu. Proto mně šumperští, rapotínští a bratrušovští farníci neuvidí na nedělních mších (zvu ale 

na odpolední křížovou cestu v Šumperku). Rád ale uvidím živá farní společenství jinde v děkanátu, ne jenom 

papíry a doklady, které kontroluji při vizitacích. Naši farníci budou mít naopak možnost setkat se s ostatními 

kněžími a poslechnout si někoho jiného.  
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V postu jsme vyzýváni k postní almužně. Dostáváte opět speciální krabičky od Charity a prosím, 

využijte je. Pokyny k tomu máte na dalších stránkách. Já mám ale ještě jednou nabídku. Nejedná se o almužnu 

v pravém slova smyslu, ale spíše o další způsob, jak se smysluplně podělit o to, co mám. Nápad pochází z hlavy 

a srdce jedné maminky, která slyšela před par týdny mou výzvu, abychom nabídli druhým nepoužívané brusle a 

navrhla další možnost. Je možné, že máme doma i jiné věci (nejen brusle) nové, kvalitní, plnohodnotné nebo jen 

málo využité, které ale už nikdy používat nebudeme. Můžeme je však darovat jiným. Na farním středisku hned 

u vchodu na pravé straně je korková nástěnka. Můžeme tam připíchnout kartičku s naší nabídkou a telefonním 

kontaktem. Podmínkou však je, že všechno nabízíme zdarma. Postní almužna je totiž vždycky dar, ne obchod! 

(Naši bludovští přátelé podobným způsobem sbírají kola pro Afriku. Díky jim za to). Snad to bude další 

možnost jak si vzájemně pomáhat.  

 

Na závěr plním sliby z minulého čísla, týkající se našeho zapojení do prožívání letošního fatimského 

výročí. Psal jsem vám, že po našich farnostech bude putovat socha Panny Marie Fatimské, kterou máme u nás 

v Šumperku. Na našem posledním setkání kněží jsme domluvili harmonogram, program a témata jednotlivých 

fatimských dnů.  

Vše začne v sobotu 13. května v Šumperku. Jelikož to bude těsně před Dnem matek, rozhodli jsme se 

první mariánský večer věnovat modlitbě za počatý život, za matky a za ty manžele, kteří nemohou mít děti. 

Marii vzýváme jako Matku, protože jako matku jsme ji dostali od samého Ježíše. Kéž je ochránkyni všech 

matek!  

Další měsíc, v úterý 13. června, se setkáme ve Starém Městě pod Sněžníkem. Červen je kvůli svátku 

Božího těla měsícem eucharistie, proto se na svátek Ježíšova Srdce modlíme za kněze. Budeme prosit naši 

Fatimskou Paní – ženu Eucharistie – jak ji nazývá ve své encyklice Jan Pavel II. – a Matku kněží o přímluvu 

za kněžská povolání, za kněze a naši lásku k eucharistickému Ježíši.  

Ve čtvrtek 13. července se sejdeme k modlitbě v kapli Panny Marie v Hanušovicích. Panna Maria 

ve Fatimě vyzývala k modlitbě. Víme, že všichni se modlíme stále málo, mnozí se nemodlí vůbec. Proto chceme 

v tento mariánský večer prosit o ducha modlitby pro každého z nás.  

V srpnu jsme 13. zváni na pouť do Rudy nad Moravou. Je to zrovna neděle. Jelikož patronem rudské 

farnosti je mučedník Vavřinec, chceme vzývat Pannu Marii jako Královnu mučedníků. Bude to společný svátek 

sv. Vavřince a Panny Marie. Chceme zvlášť pamatovat na pronásledované křesťany a vyprošovat pro nás 

pro všechny odvahu víry. Panna Maria byla vskutku „odvážná“ žena a určitě nám pomůže, abychom Pána 

statečně vyznávali tak, jako svatý Vavřinec.  

Září je měsíc svátků Povýšení svatého kříže a Panny Marie Bolestné. Ve středu 13. se setkáme 

ve Velkých Losinách. Naši modlitbu zaměříme na všechny nemocné a trpící, vždyť je jich tolik kolem nás. 

Budeme Pannu Marii také prosit, abychom uměli přinášet duchovní oběti a přijímat s vírou veškeré utrpení.  

Říjen je měsíc svatého růžence. Panna Maria ve Fatimě se zjevila právě jako Královna posvátného 

růžence a o tuto modlitbu prosila děti. Měly se modlit za mír ve světě, ukončení války a za Rusko, kde se právě 

chystala bolševická revoluce. Za mír se proto chceme modlit i my. Za mír daleko a za mír blízko, třeba v našich 

rodinách a farnostech.  

Program těchto fatimských pobožností bude vždy stejný. V 17.00 hod. začne růženec a mariánské 

rozjímání, v 18.00 hod. bude mše svatá s promluvou pozvaného kazatele. Jen v Rudě v srpnu to bude jinak: ráno 

v 9.00 mše svatá a pobožnost ve 14.00 hod. Prosím, naplánujte si to, abyste se mohli zúčastnit nejen ve své 

farnosti. Většina z nás má auta, nabídněme dopravu ostatním. Je to příležitost k putování s Pannou Marií po 

nedalekém okolí.  

Pro ty, kteří by se chtěli vydat na dalekou cestu přímo do 3000 km vzdálené Fatimy, je tu nabídka 

děkanátní poutě koncem září. Je to sice už po oficiální české pouti, která se koná 13. září, na tu ale už nešlo 

zajistit letenky. Proto ve spolupráci s cestovní kanceláři Awertour nabízíme pouť v pozdějším termínu. Není to 

ovšem levná záležitost. Bohužel Portugalsko je drahá destinace, navíc v tomto roce jsou tam ceny mnohem 

vyšší. A také je to daleko. Přesto si myslím, že to stojí za to, a pokud někdo může časově i finančně, ať neváhá. 
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Pojede nás tam i několik kněží z děkanátu a doufám, že vytvoříme společenství a prožijeme krásné chvíle 

na požehnaném místě. Přihlašujte se buď přímo v cestovní kanceláři mailem či telefonicky, nebo u mě 

v Šumperku.  

Přeji všem krásné prožití postní doby.  

S požehnáním P. Slawomir 

 

 

AWER TOUR s. r. o. 
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz, www.awertour.cz 

--------------------------------------------------------------------------- 

Vás zve na pouť 

FATIMA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA 
 

Fatimská poselství Matky Boží, plná něžné mateřské lásky, jsou „nejproročtější z moderních zjevení“. Ovlivnila chod církve a 
celý svět. Panna Maria ve Fatimě připomíná důležitost svátosti smíření, svatého přijímání o prvních sobotách v měsíci, modlitby 
svatého růžence, pokání a oběti za hříšníky v boji proti satanovi. Panna Maria se zde představila jako Královna posvátného 
růžence. 
Fatima je jedno z nejznámějších poutních míst na světě. Nachází se v okrese Santarém ve středním Portugalsku, 187 km jižně 
od města Porto a 123 km severně od Lisabonu. Významným poutním místem se stala díky zjevení Panny Marie třem dětem – 
Františkovi, Jacintě Marto a Lucii dos Santos na místě zvaném Cova d´ Iria. K prvnímu zjevení došlo v roce 1971, 13. května 
následně pokračovaly až do října, vždy 13. v měsíci.    
 

DOPRAVA:  letecky / TERMÍN:  29. 9. – 3. 10. 2017 /  CENA: 19 300 Kč 
V ceně je započítáno: 
  * autobusová doprava na letiště do Vídně a zpět  
  * letecká doprava do Lisabonu a zpět  
  * letištní a palivové poplatky, občerstvení na palubě letadla  
  * autobusová doprava  
  * 4x hotelové ubytování s polopenzí  
  * náboženský program podle uvedeného rozpisu  
  * odborný průvodce – kněz 
 
V ceně zájezdu není započítáno: 
  * vstupy 
  * komplexní cestovní pojištění  
 

PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU: 
1. den: odjezd ze Šumperka na letiště do Vídně s následným odletem do Lisabonu. Transfer autobusem do hotelu, ubytování, 
nocleh. 
2. den: snídaně, celodenní náboženský program ve Fatimě – mše svatá, prohlídka areálu, odpoledne křížová cesta, večeře. 
Večer účast na procesí se svíčkami. Nocleh. 
3. den: snídaně, odjezd autobusem do Santiaga de Compostely, prohlídka baziliky sv. Jakuba, kde jsou podle tradice uloženy 
ostatky svatého Jakuba, Kristova učedníka. Večeře a nocleh. 
4. den: snídaně, odjezd do města Braga, prohlídka baziliky Bon Jesus do Monte a nejstarší katedrály Panny Marie v Portugal-
sku. Pokračování v cestě do Fatimy, večeře a nocleh ve Fatimě. Večer účast na procesí se svíčkami. Večeře a nocleh. 
5. den: snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu s následným odletem. Transfer autobusem do ČR. 
 

Průvodce si vyhrazuje právu na změnu programu podle aktuálních okolností. 
------------------------------------------------------ 

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně poutní zájezdy cestovní kanceláře AWERTOUR spol. s r. 
o. v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku u Union pojišťovny, a.s. v Bratislavě.  

  

http://www.awertour.cz/
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 SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

5. KAPITOLA  

Když mi bylo devět, přišla za mnou jednoho dne ředitelka a povídá: „Kurdakove, sbal si věci, musíš 

do jiného domova.“  

„Kam?“ ptal jsem se.  

„Není to daleko. Do Verk-Irmenu.“  

Dětský domov na periférii tvořily čtyři budovy. Do nedaleké školy chodily jak děti z domova, tak i z města. 

Zpočátku jsem byl z nového prostředí nervózní, ale děti mě přijaly přátelsky a brzy jsem měl nové kamarády.  

Hned po příchodu jsem vstoupil do pionýrské organizace. Jako jiskřička jsem byl Leninovým vnukem. Ale 

co byli pionýři? To jsem nevěděl. Dostali jsme červené šátky, které jsme směli nosit na krku.  

V domově žilo celkem 120 dětí a vychovatele a vychovatelky jsme oslovovali „strýčku“ a „teto“. Byli 

podstatně tvrdší lidé, čišel z nich chlad a k našim přáním byli naprosto lhostejní. Na něco podobného jsem byl sice 

zvyklý už z Novosibirska, ale tady panovala mezi vychovateli a dětmi skutečná nenávist. A žádná strana se 

nenamáhala své city skrývat. Ani jedna teta nebo strýc si své povolání nezvolili z lásky k dětem. Strana je prostě 

pověřila výchovou „malých komunistů“. A oni tuto úlohu považovali za tu nejpodřadnější, jaká mohla je, členy 

strany, potkat. Bylo to povolání bez jakékoliv perspektivy, povolání pro lidi, jejichž kariéra definitivně skončila. 

Proto byli nešťastní, zahořklí a rozčarovaní a všechnu svou zlost a vztek si vylévali na dětech. Sebemenší přestupek 

proti domovnímu řádu trestali velmi tvrdě a brutálně. Na druhou stranu nás úplně ignorovali, když jsme potřebovali 

nějakou pomoc.  

Brzy jsem tu našel několik přátel. Patřil k nim například Ivan Černega, asi o tři roky starší než já, a asi 

desetiletý Pavel. Byl velmi malý, ale uměl v mnoha věcech chodit. Záhy jsem zjistil, že když chce člověk něčeho 

dosáhnout, musí si umět sám poradit. Právě na tohle měl Pavel obdivuhodné nadání.  

Jednou večer jsme leželi v posteli a povídali si. Najednou se mě zeptal: „Sergeji, jak jsi na tom s penězi? 

Nepotřebuješ nějaké?“ Hloupá otázka, pomyslel jsem si. Kdo je nepotřebuje?  

„No jasně že ano.“  

Pavel se ke mně obrátil zády a zamumlal: „Až budeš doopravdy potřebovat, tak mi řekni.“  

Za chvilku spal. Dlouho jsem nemohl usnout a o všem přemýšlel. Všichni chlapci věděli, že v tomto směru je 

Pavel nesmírně vynalézavý. Ale jak to dělal? Měl snad lis na peníze? Nikdo nevěděl, odkud je bere. Když nějaké 

potřeboval, zmizel a za nějakou dobu se vrátil s novou zásobou. Druhý den jsem se ho u snídaně zeptal:  

„Jak jsi to včera myslel s těmi penězi? Člověk má dojem, že si ty peníze tiskneš!“  

„No je to skoro tak jednoduché,“ odpověděl s úsměvem.  

„Tohle ti nevěřím,“ řekl jsem vyzývavě. „Tohle není pro nikoho lehké, ani pro tebe.“  

„Dokážu ti to. Pojď zítra se mnou.“  

Druhý den jsme se setkali na smluveném místě ve městě.  

„Jedeme do Novosibirska, Sergeji.“  

„Do Novosibirska?!“ zvolal jsem. „Vždyť je to šedesát kilometrů! Co řeknou v domově, když nás 

nenajdou?“  

„Ti na to vůbec nepřijdou. Hlavně, že jim neděláme nepříjemnosti. My dáme pokoj jim a oni dají pokoj nám. 

Nedělej si z toho hlavu a pojď! O půlnoci jsme zpátky.“  

Nastoupili jsme do autobusu a před šestou večer jsme byli v Novosibirsku. „Počkej chvilku tady,“ rozkázal 

Pavel a zmizel za rohem i s baťůžkem. Sedl jsem si na nedalekou lavičku a čekal. Jak jsem tam tak seděl, najednou 

upoutal mou pozornost otrhaný, špinavý chlapec. Probudil ve mně soucit. Zdálo se mi, že má hlad. Ale když jsem 

se podíval pozorněji a zblízka… „Pavle, to jsi ty?“ vykřikl jsem. Teď jsem pochopil, co bylo v té tašce – žebrácké 

hadry. Spiklenecky na mě mrkl.  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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„Teď už znáš moje tajemství. Žádný lis na peníze. Jen tohle,“ ukázal na své smradlavé, špinavé, roztrhané 

šaty a strčil mi do rukou několik takových kousků oblečení.  

„Pospěš si! Obleč si to! Teď je nejlepší čas na žebrotu: lidé chodí jíst!“  

Něco takového jsem vůbec nečekal, ale poslechl jsem. Na veřejném záchodku jsem se převlékl do špinavých 

hadrů. Pavel si mezitím důkladně zašpinil tváře. Budil opravdový soucit. Než jsem se vzpamatoval, natřel tváře i 

mně.  

„A teď jdeme.“  

Šel jsem za ním ulicemi Novosibirska, až jsme se ocitli před jednou z nejlepších restaurací. Výborně tam 

vařili. Sedli jsme si kousek od vchodu.  

„Takhle se musíš tvářit,“ poučil mě Pavel a předvedl co nejsmutnější tvář. Pak mi hodil starou foukací 

harmoniku a já se snažil najít „smutné“ tóny. Pavel zatím nahodil zničený výraz a začal oslovovat lidi, kteří 

vycházeli z restaurace.  

„Jsem sirotek. Nemám jediný haléř. Mám hlad. Prosím, pomozte sirotkovi. Nemám otce ani matku, pomozte, 

prosím!“  

Takhle smutně žebral, zatímco já vyluzoval nejplačtivější tóny, které jsem byl schopen nalézt. Několik minut 

jsme se namáhali zbytečně. Nefunguje to, pomyslel jsem si. Potom se u nás zastavil muž, soucitně se podíval a 

hodil do klobouku dvacet pět kopejek! Tak přece! To je fantastické! To je prostě fantastické!  

Nějací manželé nám hodili padesát kopejek. Teprve teď jsem chytil tu správnou slinu. Pavel vyprávěl jeden 

smutný příběh za druhým. Stále více lidí se u nás zastavovalo a házelo do klobouku drobné. Když nebyl nikdo 

nablízku, zeptal jsem se:  

„Jde to výborně, ale proč jsme právě tady?“  

„To ti nedošlo? Tak se na ty lidi podívej. Vypadají hladově? Samozřejmě ne. Právě se dobře najedli. Co 

myslíš, jak jim je, když vidí venku dva vyhladovělé sirotky? Nemyslíš, že se v nich ozve svědomí? Tohle je to 

nejlepší místo!“  

Potom jsme se vystřídali. Pavel si vzal harmoniku, já nasadil zoufalý výraz a spustil známou dojemnou 

historku. Fungovalo to stále stejně. Lidé se zastavovali, otvírali peněženky a peněz ustavičně přibývalo.  

A potom se to stalo!  

Z restaurace vyšel nějaký muž a blížil se přímo k nám. Byl to ředitel dětského domova ve Verk-Irmenu. Oba 

nás znal velmi dobře, protože jsme byli příliš často v jeho pracovně na „koberečku“. Teď je s námi konec! Srdce mi 

divoce bilo až kdesi v krku. Nejlepší, co jsme mohli udělat, bylo neprodleně zdrhnout.  

„Pavle, utečme,“ zašeptal jsem. „Určitě nás pozná!“  

„Už je pozdě!“  

Ředitel došel až k nám a zeptal se: „Kdepak máte, chlapci, rodiče?“ Nemohl jsem ze sebe vydat ani hlásku. 

Pavel zachránil situaci. „Zemřeli.“  

Zdálo se, že nás ředitel nepoznal ani podle hlasu. Špína, kterou jsme byli natření, nás zachránila. A 

převlečení bylo také perfektní. „No to je velmi smutné,“ řekl. Udělal pár kroků, potom zaváhal a vrátil se. 

Pronikavě se na mě podíval a zeptal se: „Neviděl jsem tě už někde?“  

Stěží ze mě vyšlo: „Ne…“ a v duchu jsem si říkal, že jestli se z tohohle dostanu se zdravou kůží, nikdy už 

sem nevlezu. Ať si Pavel pokračuje sám.  

Ředitel musel být ten den ve velmi dobré náladě, protože udělal něco, co by normálně nikdy neudělal. 

Pohladil mě po hlavě a dal mi několik mincí: „Kupte si za to, chlapci, něco k jídlu.“  

Když odešel a zmizel za rohem, vyskočili jsme, sebrali nažebrané peníze a utíkali pryč.  

„Tohle bylo poprvé a naposledy, Pavle. To není nic pro mě. Je to moc nebezpečné,“ řekl jsem.  

Pozdě večer jsme se vrátili zpět do Verk-Irmenu s kapsami plnými peněz.  

Protože se o nás ředitel a vychovatelé vůbec nestarali, začali se starší hoši potulovat po ulicích Verk-Irmenu. 

A když pozvali do party i mě, div jsem se samou radostí nezbláznil. Chlapci byli stále drzejší a brzy se tlupa 
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mladých výtržníků stala postrachem celé vesnice. Nic před námi nebylo v bezpečí. Každá zahrada, každý park, 

všechno patřilo nám. Prostě jsme přišli a ukradli si, co jsme chtěli.  

Ředitel i vychovatelé o tom dobře věděli, ale vůbec je to nevzrušovalo. Vždyť byli zodpovědní pouze za to, 

co se odehrávalo uvnitř domova – a tam jsme se samozřejmě ničeho nedotkli. Co se stalo venku, to se jich 

netýkalo.  

Netrvalo dlouho a Verk-Irmen byl úplně v našich rukou. Když se někdo z postižených ozval, rychle a 

cílevědomě jsme zakročili. Obyčejně jsme mu vytloukli okna, vytrhali plot a zdupali zeleninové záhony. V zimě 

jsme často hrozili, že vymlátíme okna. Vzpomínám si, jak nám Ivan Černega řekl: „Vytlučte jim okna! Až budou 

pořádně mrznout, tak jim snad zamrzne i papula a přestanou si na nás stěžovat!“ Občas jsme zaútočili i na lidi a 

někteří utrpěli těžká zranění. Brzy se parta uradila, že nebudeme chodit do školy. Jednou večer jsme proto vymlátili 

všechna okna ve školní budově, aby se pro zimu nemohlo vyučovat. Večer co večer jsme takhle drželi obyvatele 

vesnice v šachu. Nakonec se v krajním zoufalství tajně obrátili na vládu s písemnou prosbou, ve které ji 

informovali o našich výtržnostech. V létě roku 1961 byl náš domov na popud policie a místních úřadů zavřen a děti 

byly přeloženy na jiná místa.  

Ivan Černega a já jsme se dozvěděli o zrušení domova v předstihu, a tak jsme si vzali nejnutnější věci a 

zdrhli jsme. Odjeli jsme do Novosibirska a tam jsme se dohodli, že bude nejlepší, když se rozejdeme, protože nás 

určitě budou hledat. Rozloučili jsme se tedy a každý šel svou cestou. Já jsem opět zakotvil na starém známém 

nádraží. Všechno tam bylo úplně stejné, jen lidí přibylo. Nádraží poskytovalo opravdové útočiště. Mohl jsem se tu 

delší čas skrývat bez rizika, že mě najdou. Našel jsem si tmavý opuštěný kout na přespání. Když budu šikovný a 

neupoutám pozornost, můžu tady pobýt několik měsíců.  

O jídlo jsem si nedělal nejmenší starosti: budu krást koláče a ovoce. A tak jsem se jednoho dne vypravil k 

vyhlédnutému stánku, abych tam ukradl nějaká jablka. Použil jsem svůj oblíbený trik. Se zděšeným výrazem jsem 

se zahleděl kamsi za prodavačku, jako kdybych tam viděl něco hrozného. Prodavačka se samozřejmě otočila, já 

pobral jablka a uháněl pryč!  

Dobrý lov, pomyslel jsem si. Netušil jsem, že mě po celou dobu pozorovala jistá žena. Šla nenápadně za 

mnou, a když jsem se pustil do jablek, přistoupila ke mně a zeptala se: „Chlapče, to jsi opravdu tak hladový?“  

„Jaký hladový?“  

„No tak, že musíš dělat to, co jsi udělal před chvílí?“  

Pochopil jsem, že mě viděla, když jsem bral jablka. Bylo jí asi šedesát pět roků, měla milou, přátelskou tvář.  

„Máš kde spát?“  

„Samozřejmě,“ odpověděl jsem opatrně.  

„A kde?“  

„Tady nedaleko.“  

„Víš co?“ řekla. „Nevěřím ti. Určitě přespáváš tady na nádraží a jíš to, co ukradneš. Pojď se mnou. U mě se 

najde jídlo i místo na spaní.“ Byla tak milá a přátelská, že jsem svolil. Zavedla mě do malého dřevěného domečku 

v chudé čtvrti na okraji města. Uvnitř bylo čisto a útulno. Po dlouhé době opět teplé jídlo. Vyprávěli jsme si. 

Navrhla mi, abych u ní zůstal, jak dlouho budu chtít. Ochotně mi chtěla pomoci. Ale byla velice chudobná a 

s hladovým krkem navíc by to už nezvládla. A tak jsem jí jednou ráno napsal několik děkovných slov a odešel 

jsem. Uplynuly tři týdny, co jsem utekl z dětského domova. Ale už třetího dne po odchodu od té dobré ženy mě 

zatkla policie pro krádež v pouličních stáncích. Za několik dní po zatčení mě odvezli do dětského domova 

v Baryševu, na který do smrti nezapomenu. 

 

6. KAPITOLA  

Baryševo je malé městečko vzdálené, asi 27 kilometrů od Novosibirska. Dětský domov se nacházel 

v bývalém pravoslavném kostele a ve škole, která byla už dlouhý čas zavřená. Kostel se stal klubem, kde se 

promítaly filmy, a vlastní dětský domov sídlil přímo ve zrušené škole. Z fary udělali prádelnu. V dětském domově 

žilo okolo 120 dětí.  
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Baryševo se stalo rozhodujícím mezníkem v mém životě, i když jsem ještě při svém příchodu nic netušil. 

Strávil jsem tu sedm roků, dokud jsem nedokončil vyšší školu a nevstoupil do armády.  

Hned po příchodu sem mě čekalo radostné překvapení. Když jsem vstoupil do ložnice, uviděl jsem – Ivana 

Černegu.  

„Ivane, kde tě chytili? Jsi tu už dlouho?“  

„Sergeji! Vidím, že jsi měl víc štěstí!“  

A pak mi vyprávěl své zážitky i to, jak ho chytili a dali do Baryševa. A potom jsem vyprávěl já.  

„Jaké to tady je, Ivane? Víš, co myslím.“  

„Hm. Podobné jako ve Verk-Irmenu. Ale musím tě varovat před jistými osobami. Dávej si pozor, aby ses jim 

nepřipletl do cesty. Je to především strýc Alexandr Ničman, říkáme mu Niči. A potom ředitelka domova Irena 

Dobrovlanskaja neboli tlustá Irena. Ti dva jsou nejhorší. Vyhýbej se jim na sto honů! Ale jinak je to tady stejné. 

Když jim dáš pokoj ty, dají pokoj oni tobě.“  

Postřehl jsem, že se s Ivanem stala velká změna. Nemohl jsem přijít na to, čím to je, ale byl prostě jiný… 

Potom mě seznámil s několika svými přáteli.  

Brzy jsem měl možnost osobně se seznámit s tlustou Irenou. Zavolala si mě do své pracovny. Ivanovo 

varování bylo na místě. Byla to zavalitá žena, vzbuzující strach a respekt. Stačilo se na ni jen dívat a člověk věděl, 

že není radno si s ní zahrávat. Na bílé zástěře svítil Leninův řád, vysoké vyznamenání, které stát uděloval jen 

straníkům s mimořádnými zásluhami. Nikdy a nikde se bez něho neobjevila. Chtěla dát každému najevo, že je 

významnou osobou. Jenže to byla už minulost. Nevím, proč ji poslali do Baryševa, ale bylo jasné, že degradace na 

takové bezvýznamné místo ji naplnila trpkým zklamáním.  

Druhou, stejně obávanou osobou byl Alexandr Ničman.  

Nikdy v životě jsem nepotkal člověka s tak hrozivým a nepřátelským výrazem. Byl to vysoký, neobyčejně 

silný cholerik, který explodoval při sebemenší provokaci. Když někoho trestal, muselo to být šílené. Umiňoval 

jsem si, že mu nesmím přijít do cesty. On i tlustá Irena pamatovali lepší časy v komunistické straně. On byl 

vojenským letcem, ale z neznámých příčin ho degradovali a propustili z armády. Nikdo o tom nic přesného 

nevěděl. Jen se šeptalo, že byl opilý a zavinil letecké neštěstí. Strýc Niči považoval konec své kariéry v dětském 

domově za totální porážku. Byl to tvrdý člověk, který si svou zlost vylil na každém, kdo mu přišel do cesty. Většina 

strýců a tet pracovala v Baryševu dvacet až třicet let. Byli to apatičtí, vzteklí lidé, bez jiskérky lásky a sebemenšího 

porozumění.  

V domově vládla atmosféra strachu. My jsme se báli vychovatelů. Ti se zase báli tlusté Ireny a Ničiho a ti 

dva se zase obávali stranického vedení. Baryševo bylo místem nenávisti a strachu.  

A tak jsme i my, nově příchozí, brzy zaujali stejný nenávistný postoj jako starší děti. A přece se právě 

v tomto nepřátelském ovzduší zrodila přátelství, která přetrvala roky. My děti jsme cítily, že máme na světě jenom 

sebe, a vytvořily jsme proto pevný svazek, abychom mohly čelit světu dospělých. V našem čele stálo několik 

vůdců. Byli to největší rváči, nejsilnější a nejchytřejší z nás.  

Jak jsem si přál, abych k nim mohl patřit! Ale protože mi bylo pouhých deset roků a ostatním dvanáct či 

třináct, neměl jsem nejmenší šanci. Jednou si mě zavolal Nikolaj Povalejev a řekl: „Sergeji, chtěli bychom, abys 

nám pomohl.“  

Šel jsem s ním. Jeden z vůdců držel v rukou krabici se žárovkami. Nikolaj řekl: „Sergeji, potřebujeme 

vyměnit v budově několik žárovek a chtěli bychom, abys nám pomohl.“  

„Dobře,“ cítil jsem se polichocen. „Co mám udělat?“  

„Pojď, ukážeme ti to.“  

Vešli jsme do bývalého kostela, z něhož se stalo kino a společenská místnost. Nikolaj ukázal na vysoký 

strop.  

„Vidíš tam tu žárovku?“  

„Jo.“  

„Je třeba ji vyměnit.“  
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„Dobře. Kde je žebřík?“  

„To je právě problém. Žádný nemáme.“  

„Ale jak se dostanu nahoru?“  

„Nějak to uděláme,“ řekl Nikolaj.  

Chlapci odběhli do kouta a přinesli asi šest židlí, které postavili jednu na druhou, takže dosahovaly skoro až 

ke stropu. Vyrazilo mi to dech.  

„Snad nechcete, abych tam po tomhle lezl?“  

Zdálo se mi to neuvěřitelné, ale viděl jsem, že to myslí úplně vážně. Nikolaj se obrátil k ostatním a zavelel:  

„Držte ty židle co nejpevněji. A ty, Sergeji, vylez nahoru a vyměň žárovku. Vždyť to nic není. Nám můžeš 

věřit.“  

Neměl jsem jinou možnost. Kdybych to neudělal, považovali by mě za zbabělce a nikdy by mě mezi sebe 

nepřijali. Se žárovkou v ruce jsem se škrábal nahoru. Když jsem byl úplně nahoře a podíval jsem se dolů, viděl 

jsem, jak chlapci ze všech sil drží židle. Přece jen jsem v dobrých rukou, pomyslel jsem si a natáhl ruce, abych 

vyměnil žárovku.  

Vtom Nikolaj vykřikl: „Teď!“ a podtrhl spodní stoličku.  

S obrovským rachotem jsem se zřítil dolů. Několik vteřin jsem ležel ochromený a bez hnutí. Ostatní stáli 

okolo a řvali smíchy. Během chvilky se však všichni vytratili a nechali mě samotného. Zkoušel jsem se postavit na 

nohy. Byl to zázrak, že jsem si nesrazil vaz. Přestože jsem byl pořádně potlučený, dokulhal jsem za chvíli na pokoj.  

„Sergeji, co se ti stalo? Vypadáš, jako by ses srazil s lokomotivou!“ vypukli v další smích moji trýznitelé. 

Tehdy jsem ještě netušil, že jsem podstoupil „žárovkový test“. Celé tělo mě nesnesitelně bolelo. Ze svých „přátel“ 

jsem byl rozčarován.  

Třetího dne ke mě přišel Boris: „Sergeji, dokázal jsi to, jsi přijatý!“  

„Přijatý? Kam? O čem to mluvíš?“  

„Jsi přijatý, Sergeji. Při – ja – tý! Nerozumíš?“  

„Ne,“ zamumlal jsem. „Vím jen, že jste mě málem připravili o život.“  

„Ty vole, copak jsi nevěděl, že to byl jen test? Nemohli jsme tě jinak přijmout. Museli jsme si ověřit, že hned 

všechno nevykecáš tlusté Ireně. Ale teď už víme, že nejsi žalobník. Ale museli jsme si tím být jisti. Obstál jsi. Pojď 

se mnou.“  

Šli jsme do společenské místnosti. Tam už stáli ostatní chlapci. Přivítali mě mezi sebe a já byl celý šťastný: 

dokázal jsem to a teď patřím k nim! Teprve později jsem zjistil, že to byl jeden z mnoha testů, které museli chlapci 

podstoupit, než si získali plnou důvěru vůdců.  

Baryševo bylo nekompromisně rozděleno na dva tábory: děti proti obyvatelům. Každý se musel rozhodnout 

pro jeden z nich a potom za každou cenu držet při sobě.  

Postupně jsem se seznámil s několika chlapci. První byl Boris Lobanov. Dalo se mu plně důvěřovat. Přestože 

byl stejně starý jako já, byl o hodně mazanější. Dále to byl Michail Kirilin. Byl to tvrdý chlapík, plný energie. 

Dozvěděl jsem se, že udržuje rozsáhlé styky s Taškentem. Později jsme toho využili pro své speciální obchody. 

Nikolaj Povalejev byl jedním z nejtvrdších chlapců, které jsem kdy potkal. Kdo držel s ním, byl v naprostém 

bezpečí. Ale běda tomu, kdo se s ním dostal do konfliktu! V Baryševu se říkalo, že kdo kamarádí s Nikim, může 

mít hodně nepřátel. Byl jasným vůdcem.  

Ještě tu byl Alexandr Popov, jeden z nejlepších kapsářů na světě. Během dvouminutového rozhovoru 

dokázal svému společníkovi ukrást takřka vše. Když někdo nutně potřeboval peníze, zajel Alexandr 

do Novosibirska, několikrát se projel tramvají a vystoupil s kapsami plnými peněz. Další pozoruhodný chlapec byl 

Nikolaj Zauškin, s nímž jsem se setkal později.  

Dětské domovy v Rusku nejsou ničím jiným než fabrikami na produkování budoucích komunistů. 

Před propagandou nebylo úniku. Obrovské plakáty a transparenty se žlutými písmeny na červeném podkladě bily 

do očí odevšad.  

„Zvítězíme nad americkým imperialismem!“  
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„Pomáháme vietnamskému lidu!“  

„Ať žije mír, svoboda a přátelství!“  

„Proletáři všech zemí, spojte se!“  

Tato a podobná hesla byla ve všech domovech, kterými jsem prošel. Visela nad postelemi, ve společenských 

místnostech, v jídelnách, koupelnách, na plotech, nade dveřmi, zkrátka všude. A když tyto výkřiky člověk denně 

viděl, staly se nakonec nedílnou součástí jeho osobnosti. Jako pionýr jsem absolvoval mnohem intenzivnější 

školení než jiskřičky. Lenin se na nás díval z každé stěny. Jeho výroky a komunistická ideologie zcela přesycovaly 

prostředí, ve kterém jsme žili, takže jiné důležité předměty, jako např. matematika, musely ustoupit do pozadí. 

Komunistickou ideologii do nás hustili od první třídy a neustále se to stupňovalo. Denně nás učitel ve škole vítal 

slovy:  

„Dobré jitro, děti. Zapamatujte si, že Bůh neexistuje!“  

Ti musí mít ale pořádný strach, abychom se nedozvěděli něco o Bohu, ať už je, jaký chce, myslel jsem si. 

Já jsem se učil s nadšením a byl jsem tak horlivým pionýrem, že jsem byl v šesté třídě zvolen vedoucím skupiny. 

Nacvičovali jsme pochodování a při tom stále skandovali: „Ať žije komunismus! Ať žije Lenin!“ A když jsme 

pochodovali po ulicích Baryševa, byli jsme nesmírně hrdí na červené pionýrské šátky. Brzy začali obyvatelé 

Baryševa zavírat okna, jakmile jsme se objevili. Ale mně to bylo fuk, poprvé v životě jsem měl pocit, že někam 

„patřím“.  

Život v domově běžel podle neměnného pořádku. Domovní řád nám přikazoval denně po obědě spát. To mě 

ani nenapadlo. Bylo mi dvanáct roků, byl jsem velký a plný energie. A protože jsem velice rád četl, vzal jsem si 

vždycky po obědě lampu a četl jsem pod dekou. Dělal jsem to denně a nikdy mě nikdo nenachytal.  

Jednou však měl Niči mimořádně špatnou náladu. Byl opilý a zuřivě hledal nějakou oběť. Nic zlého netuše 

jsem ležel pod dekou a četl. Najednou jsem pocítil strašlivý úder do boku, až jsem spadl z postele. Nade mnou stál 

strýc Niči. Zařval: „Přece jsem tě nachytal! Ty smrade! Dostaneš lekci, že na ni do smrti nezapomeneš!“  

Zmocnila se mě hrůza. Co mě čeká? Ale Niči řval dál: „Dostaneš trochu vitamínu P, Dakove. Vitamín P! 

Víš, co to znamená, že?“ opilecky zaskřehotal. Otřásl jsem se. Abych nevěděl. Řemen! Rusky prjaška, to byl 

vitamín P strýce Ničiho. Díval jsem se, jak si sundal těžký kožený opasek s velkou kovovou sponou. „Tak, Dakove, 

připrav se na vitamín P. Tohle snad bude účinná lekce!“  

Ostatní na nás s hrůzou vyvalovali oči. Nikdy bych se nesnížil k tomu, abych škemral o milost. Přestože jsem 

se šíleně bál, nedal jsem to najevo. To Ničiho ještě víc rozzuřilo. Začal mě zběsile mlátit. Těžká kovová spona 

dopadala na mé tělo. Měl jsem pocit, jako by mně lámal kosti. Třeba bude bít tak dlouho, dokud nezhebnu. Krev mi 

tekla z velké rány pod žebry, kde se mi ostrá hrana spony hluboko zařízla do masa. Když už jsem byl bez vlády, 

odstrčil mě a zařval: „Zmiz, ty všiváku. A dávej si dobrý pozor, abych tě zase nenachytal!“  

Na cestě k posteli jsem se zhroutil. Celé tělo jsem měl v jednom ohni. Byl jsem přesvědčen, že mi zlámal 

několik kostí. Takovou nakládačku jsem ještě nikdy v životě nedostal. Zalezl jsem pod deku, ale neplakal jsem. 

Ta bestie neuvidí ani jedinou moji slzičku! Tu radost mu neudělám!  

Od toho okamžiku jsem dnem i nocí přemýšlel, jak se mu pomstím. Nenáviděl jsem ho ještě víc než kdy 

dřív.  

Za několik dní přišel ke mně Nikolaj Povalejev a řekl:  

„Sergeji, hodina pomsty udeřila!“  

„Co chceš udělat?“  

„To nech na mě, já už něco vymyslím.“  

„Dobře. Budu při všem pomáhat. Ale musí to být důkladné!“  

Hned druhý den za mnou přišel: „Sergeji, mám plán!“ a do všeho mě zasvětil. Zdálo se mi to perfektní a 

nemohl jsem se dočkat, až to vypukne.  

Každý večer něco před jedenáctou přicházel strýc Niči do naší ložnice, aby se poohlédl po nějaké oběti. Ale 

tentokrát na něj čekalo překvapení. V ložnici bylo naprosté ticho a tma. Nedočkavě jsme čekali, až se ozvou jeho 

těžké kroky. Netrvalo dlouho a zaslechli jsme známý zvuk. Niči přicházel. Dveře do ložnice se otevřely a v nich nic 



 
Tam&Tam – číslo 3, ročník 8, březen 2017  Strana 35 

 

netušící Niči. Nadešla naše chvíle! Povalev a dva jiní na něj zezadu skočili a hodili mu na hlavu deku, aby neviděl, 

co se děje, a nikoho nepoznal. Další dva vyšroubovali žárovky, aby nemohl rozsvítit. Několik dalších se na něj 

vrhlo a „zpracovávali“ ho pěstmi a kopanci tak dlouho, dokud neležel na zemi. Bylo pro mne nepopsatelným 

zadostiučiněním uštědřit mu několik pořádných ran do nosu v naději, že mu ho přerazím. Všichni jsme ho bili a 

kopali, zatímco on pod dekou, která tlumila jeho hlas, volal o pomoc. Chlapci, kteří se našeho přepadu nezúčastnili, 

si lhostejně strčili hlavy pod deku. Nic neviděli a určitě nic nevyzradí.  

Toho večera dostal Niči pořádnou nakládačku. Tři kluci na něm seděli a drželi ho, dokud ostatní rychle 

nenaskákali do postelí pod deky. Nakonec rychle vlítli do postelí i ti tři. Niči, zmlácený, krvácející z nosu, si strhl z 

hlavy deku a se zuřivým klením se vypotácel z pokoje. Očekávali jsme explozi vzteku, ale nic se nestalo – ani toho 

večera, ani druhý den, ani příští týden. Niči se o případu ani slovíčkem nezmínil. Samozřejmě že podezřívavě 

špicloval, kdo byl iniciátorem. Ale my jsme si přísahali, že v téhle věci budeme držet spolu, ať se děje, co chce. 

A kdyby se strýc Niči pokusil někomu z nás dát zase vitamín P, opět bychom mu odplatili společně. Zdálo se, že 

strach byl stejný na obou stranách a – musím přiznat – my jsme se cítili velmi silní.  

V roce 1965 se poměry v Baryševu podstatně zhoršily. Do té doby bylo sice jídlo pro děti ubohé, ale aspoň 

dostačující. Najednou se to začalo rapidně horšit. Den ze dne jsme byli hladovější. Co jsme dostali k snídani, 

to nám ani zdaleka nestačilo až do oběda. Když jsme protestovali, dostalo se nám příkré odpovědi, že víc jídla 

prostě není. Potravinová krize se projevila nejen v dětském domově, ale i v celém Baryševu.  

Brzy jsme se dozvěděli, že nedostatek potravin pocítili lidé po celé zemi. Nám to vysvětlili tím, 

že Chruščovovou slabostí byla kukuřice. Myslel si, že ji lze pěstovat všude, i na Měsíci. Ve snaze získat vyšší 

úrodu dal nasadit kukuřici i do takové půdy, kde se pěstovala jenom pšenice nebo úplně jiné plodiny. Samozřejmě 

brzy vyšlo najevo, že se tam kukuřici nedaří, ale to už se hlad šířil…  

Věděli jsme, kde se v dětském domově nachází sklad potravin, a plánovali jsme přepad. Ale strýc Niči a 

tlustá Irena nás předběhli. Drželi sklady pod zámkem a dávali dobrý pozor, aby se ke klíči nikdo nedostal. 

A třebaže naše plány byly perfektní, nemohli jsme je prostě uskutečnit.  

Dlouhé měsíce jsme dostávali na celý den pouze jedinou kukuřičnou placku, většinou suchou a tvrdou, ale 

dala se aspoň jíst. Vždycky jsem si ji rozlámal, jednu polovinu snědl ráno, čtvrtku k obědu a další čtvrtku večer. 

Protože hlad ovládal i naši mysl, nikdo z nás se pořádně nepřipravoval ani na vyučování. Stala se z nás horda 

divokých, vyhladovělých dětí, které se rvaly o bramborové slupky či jiný odpad. Za několik měsíců jsem na sobě 

zpozoroval příznaky skorbutu.  

Začaly se mi kývat zuby a postupně mi ubývalo sil. Ale mnozí na tom byli ještě mnohem hůř než já, 

například můj dobrý kamarád Saša Ognev. Byl na svůj věk sice malý, ale stále veselý a dobře naladěný. Chátral 

rychleji než druzí, i když dostával stejné porce. Den ze dne byl hubenější a slabší, pokožka mu zbělela a tvář 

zprůsvitněla. Stále častěji zůstával v posteli, protože se nemohl udržet na nohou.  

Za několik týdnů mu začalo opuchat břicho a potom celé tělo. Nikdy v životě jsem ještě neviděl zblízka, jak 

někdo umírá hladem. Když jsem tyto příznaky sledoval, nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Ubohý Saša se 

snažil stále usmívat, ale každý viděl, že se pomalu blíží konec. Chtěli jsme mu nějak pomoci, ale jednoduše jsme 

nemohli, protože jedinou pomocí mohlo být dobré jídlo.  

Jednou přišla do naší ložnice sama tlustá Irena, vyžraná jako vždy. Pro ni, pro ředitelku a „velké zvíře“, to 

vlastně byla návštěva pod její úroveň. Ale ať už ji sem přivedlo cokoliv, stála tady. Nevím, odkud brala jídlo ona, 

ale očividně nezhubla ani o kilo. Nejdříve se váhavě zastavila ve dveřích, potom se přinutila k úsměvu a s těžkým 

Leninovým řádem na prsou přišla k Sašově posteli. Odhrnula přikrývku a podívala se na jeho nafouklé tělo, 

vysílené hladem. Naklonila se, popleskala ho po průsvitné tváři a řekla: „Vidím, žes trochu přibral, Sašo! Vypadáš 

dobře živený. Víš, i já mám problémy s linií!“ A zase se jí na rtech objevil nepřirozený, vynucený úsměv. Letmým 

pohledem přehlédla ložnici a odešla.  

Zaplavila mě prudká vlna nenávisti. Jak se mohla opovážit přirovnávat své tukové polštáře k Sašovu 

podvyživenému a od hladu nafouklému tělíčku? Cítil jsem, že i ostatních v ložnici se zmocnila zuřivost. Prostor byl 

přímo nabit napětím.  
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Když jsem dva dny nato přišel asi ve čtyři odpoledne ze školy, nacpal jsem tašku do malé skříňky u postele a 

poodešel jsem k Sašově posteli, abych se podíval, jak mu je. „Sašo,“ zašeptal jsem. Neodpověděl. Opatrně jsem 

odhrnul deku. Tvář měl bílou a studenou. Byl mrtvý. Zemřel sám a nikdo to ani nezpozoroval.  

Sašova smrt mě hluboce zasáhla. Tento zážitek na mě měl ze všeho, co se v Baryševu odehrálo, největší vliv. 

Změnil celý můj životní postoj. Sašova smrt mě utvrdila především v tom, že přežijí jen ti nejsilnější – jako 

v džungli. Jen silný se probije. Slabý prohraje a zemře.  

Vyšel jsem ze světnice a bojoval se slzami. V duchu jsem si přísahal, že když je život takový, pak se musím 

stát tím nejtvrdším a nejmazanějším.  

Ještě další dvě děti zemřely v době hladu v Baryševu. Jedno děvče se celkem klidně rozloučilo se svými 

přítelkyněmi, odešlo k jezeru a utopilo se. Další děvče, jedenáctileté, našli na půdě oběšené. 

pokračování příště 
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