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Drazí čtenáři, moc vás
zdravím
v postní
době. Máme už sice
nějaký ten
týden
za sebou, stále však je ještě čas (i kdyby někdo trochu
„zaspal“), abychom nepřišli k Zmrtvýchvstalému
Pánu s prázdnýma rukama. Přinášíme vám na dalších
stránkách poselství papeže Františka k postní době,
ve kterém nás vybízí k tomu, abychom překonávali
naši uzavřenost, a to dvěma směry: směrem k nebi,
k Bohu, a směrem k druhým lidem. Prosím, přečtěte
si je pozorně a rozjímejte. Stojí to za to! Papež nás
vyzývá k prosbám za naše srdce: aby se podobala
Pánovu srdci: v síle a milosrdenství, v bdělosti
a obětavosti, aby se neuzavírala do sebe, ba právě
naopak- zůstala otevřená vůči Boží realitě i druhým
lidem. Papež také prosí, abychom 13. a 14. března
dvacet čtyři hodin bděli před Eucharistickým
Ježíšem, a tak reagovali na velké množství utrpení
ve světě. Určitě na tuto prosbu odpovíme pozitivně.
Podrobnější informace najdete na dalších stránkách
Tam&Tamu.
Stalo se už tradicí, že postní číslo
Tam&Tamu obsahuje nějakou duchovní přílohu,
pomůcku k prožívání postu a Velikonoc. Tentokrát je
to brožurka, která nám má pomoci intenzivně prožít
Svatý týden, který je bohatý na obřady, liturgická
gesta, symboly, biblická čtení. Během obřadů často
nestačíme vnímat toto bohatství a mnohé nám uteče.
S pomocí knížečky si můžeme vše načíst předem,
připravit, prožit nejprve sami doma, abychom
sváteční liturgii vnímali mnohem intenzivněji. Pokud
si dáme práci a nabízenou knížku opravdu
prostudujeme, a to i s Písmem svatým v ruce, určitě
pro nás bude velkým přínosem. Prosím však, abyste
kromě tradičního příspěvku za Tam&Tam přidali
tentokrát i 25 korun za tuto knížečku. Pán Bůh
zaplať.
Tradičně vám přinášíme také rozpis
zpovídání a velikonočních bohoslužeb v celém
děkanátu a řadu dalších pozvánek a informací.
Přeji vám všem požehnanou postní dobu.
P. Slawomir Sulowski
1. březen

2. neděle postní

8. březen

3. neděle postní

13. březen

výroční den zvolení
papeže Františka

15. březen

4. neděle postní
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Svatý Josef je ochráncem vnitřní bdělosti,
usebranosti a soustředěnosti. Připravenosti za sebou
nechat hluk dne a v noci přijmout šeptání Stvořitele,
v tom je nám sv. Josef velkým příkladem.
On ve snu přijímá pokyny, které z něho dělají
průvodce a ochránce Matky Boží a jejího Dítěte.
V této úloze chránit a ukrývat Dítě a jeho Matku
je sv. Josef příkladem hluboké úcty, věrnosti a
nezištnosti. On je člověk vedený Bohem a toto vedení,
tato poslušnost Božímu Hlasu, jej přivádí k nejvyšší
aktivitě. Je mužem otevřenosti, víry, modlitby. Je
snoubencem Panny Marie a Pěstounem Ježíše Krista.
Z tohoto svatého společenství pochází jeho veškerá
důstojnost, hojnost milosti, svatost a velebnost.
Básník Jan Zahradníček jde k podstatě tajemství
sv. Josefa:
Tak zatímco nás jalo podezření k liliím
a jeden přes druhého zavrhuje utrpení
ty zůstáváš
zkonejšení nevýslovné potřeby otcovství
osiřelého
ubožáka hluchoněmého,
který se už nedovede modlit
a neslyší oddychování dogmat
pravdivostí svou hrozivě roztřásající
všechny zdi jeho
licho postavené.

světa

Jsi tam, kde se nerouhá, kde se neklne,
jsi protinožcem řinčivých prohlašování
a slov za babku.
Sluch ucpaný vytrubování chlubivým
zná jen z doslechu ticho nazaretské,
ticho, jež přechází - ticho, jež následuje
Beránka v hlukotu varhanovém,
kterého držíš v náručí
než je zbičují
a s ním nás všechny.
P. František Janíček

19. březen

slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

22. březen

5. neděle postní

25. březen

slavnost Zvěstování páně.

29. březen

Květná neděle
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2015
Posilněte svá srdce (Jak 5,8)
Drazí bratři a sestry,
postní doba je časem obnovy pro církev,
pro její společenství i pro jednotlivé věřící.
Především je to však „doba příhodná“ (2 Kor 6,2).
Bůh od nás nežádá nic než to, co nám předtím dal:
„My milujeme Boha, protože on napřed miloval
nás“ (1 Jan 4,19). On není vůči nám lhostejný.
Každý z nás mu leží na srdci, zná nás jménem,
stará se o nás, a když ho opustíme, hledá nás.
Zajímá ho každý; jeho láska mu brání, aby byl
lhostejný k tomu, co se nám přihodí. Stává se však,
že pokud se nám daří dobře a žijeme v pohodlí,
samozřejmě zapomínáme na ostatní (což se Bohu
Otci nestává nikdy), nezajímáme se o jejich
těžkosti, o jejich bolesti a nespravedlnosti, jimiž
trpí… a naše srdce tak upadá do lhostejnosti.
Zatímco já si žiji poměrně dobře a pohodlně,
zapomínám na ty, jimž se dobře nedaří. Takový
egoistický postoj lhostejnosti dnes nabral světový
rozměr; až takový, že můžeme dokonce mluvit o
globalizaci lhostejnosti. Jedná se o problém, jemuž
se my jako křesťané musíme umět postavit.
Když se Boží lid obrátí k Boží lásce, nachází
odpovědi na ty otázky, které mu trvale kladou
dějiny. Jednou z nejnaléhavějších výzev, jíž se chci
v tomto poselství zabývat, je globalizace
lhostejnosti.
Lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je
také pro nás křesťany skutečným pokušením.
Proto v každé postní době potřebujeme slyšet
volání proroků, kteří pozvedají svůj hlas a
probouzejí nás.
Bůh není vůči světu lhostejný, ale miluje ho
až tak, že za spásu každého člověka dal svého
Syna. Vtělením, pozemským životem, smrtí a
zmrtvýchvstáním Božího Syna se definitivně
otevírá brána mezi Bohem a člověkem, mezi
nebem a zemí. Církev je jakoby rukou, která drží
tuto bránu otevřenou skrze hlásání Slova, slavení
svátostí a svědectví víry, která se projevuje láskou
(srov. Gal 5,6). Svět však má tendenci uzavírat se
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do sebe a zavírat onu bránu, skrze niž Bůh
vstupuje do světa a svět do Boha. Tato ruka,
kterou je církev, tedy nesmí být nikdy překvapená,
když je odmítána, potlačována a zraňována.
Boží lid se proto potřebuje obnovovat, aby
nezůstával lhostejný a aby se neuzavíral do sebe.
Pro tuto obnovu bych vám chtěl předložit tři kroky
k meditaci.
1. „Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní
údy“ (1 Kor 12,26) – církev
Boží lásku, která rozbíjí onu smrtelnou
uzavřenost, jíž je lhostejnost, nám přináší církev
svým učením a především svým svědectvím.
Můžeme však svědčit pouze o tom, co jsme
předtím sami zakusili. Křesťan je někým,
kdo umožní Bohu, aby ho oblékl do jeho dobroty a
milosrdenství, aby ho oblékl do Krista, a tak se
mohl stávat tím, čím je on – služebníkem Boha a
lidí. Obřadem umývání nohou nám to dobře
připomíná liturgie Zeleného čtvrtku. Petr nejprve
nechtěl, aby mu Ježíš umýval nohy, ale potom
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pochopil, že Ježíš nechce být pouze příkladem
toho, že i my máme umývat nohy jeden druhému.
Tuto službu může vykonávat jen ten, kdo si
nejprve nechal umýt nohy od Krista. Pouze on „má
s ním podíl“ (Jan 13,8), a tak může sloužit člověku.
Postní doba je příhodným časem pro to,
abychom se nechali obsluhovat Kristem, a tím se
stávali takovými jako on. K tomu dochází,
když nasloucháme Božímu Slovu a přijímáme
svátosti, zvláště eucharistii. V ní se stáváme tím,
co přijímáme: Kristovým tělem. Lhostejnost, která,
jak se zdá, často získává nadvládu v našich srdcích,
nenachází v tomto těle místo. Proto tedy ten,
kdo je Kristův, patří k jedinému tělu, v němž
nejsme k sobě navzájem lhostejní. „Trpí-li jeden
úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je-li některý úd
vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují“
(1 Kor 12,26).
Církev je communio sanctorum, protože
na ní mají účast svatí, ale i proto, že je
společenstvím svatých věcí: Boží lásky nám
zjevené v Kristu a všech jeho darů. Mezi ně patří i
odpověď těch, kdo se nechají zachvátit touto
láskou. Ve společenství svatých a při účasti
na Božích věcech nikdo nic nevlastní pouze
pro sebe, ale to, co má, patří všem. A vzhledem
k tomu, že jsme spojeni v Bohu, můžeme něco
vykonat i pro vzdálené a pro ty, k nimž se svými
vlastními silami nikdy nedostaneme; proto se
s nimi a za ně modlíme k Bohu, abychom se všichni
otevírali pro dílo jeho spásy.

2. „Kde je tvůj bratr“ (Gen 4,9) – farnosti a
komunity
To, co bylo řečeno o církvi, musíme
převádět do života farností a komunit. Dokážeme
v těchto církevních společenstvích zakoušet svou
příslušnost k jedinému tělu? K tělu, které zároveň
přijímá i sdílí, co Bůh chce darovat? K tělu, které
poznává své nejslabší, nejchudší nejmenší údy a
stará se o ně? Anebo se utíkáme ke vše-obecné
lásce, která se angažuje daleko ve světě,
ale zapomíná na Lazara sedícího před našimi
zavřenými dveřmi? (srov. Lk 16,19-31)

Strana 4

Abychom přijímali to, co nám Bůh dává,
a aby to přinášelo plný užitek, je třeba překonávat
hranice viditelné církve ve dvou směrech.
V první řadě tím, že se v modlitbě spojíme
s církví v nebi. Když se pozemská církev modlí,
vzniká společenství vzájemné služby a dobra, které
se dostává až před Boží tvář. Spolu se svatými,
kteří dosáhli své plnosti v Bohu, vytváříme
společenství, v němž se lhostejnost překonává
láskou. Církev v nebi není triumfující proto, že by
se obracela zády k utrpení světa a radovala se
sama. Svatí spíše mohou s radostí nazírat
skutečnost, že Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním
definitivně překonali lhostejnost, tvrdost srdce a
nenávist. Dokud toto vítězství lásky nepronikne do
celého světa, svatí stále kráčejí s námi jako
poutníci. Tereza z Lisieux, učitelka církve, psala
s přesvědčením, že nebeská radost z vítězství
ukřižované lásky není úplná, dokud jen jediný
člověk na zemi trpí a sténá: „Velice počítám s tím,
že v nebi nebudu nečinná, a mým přáním je i
nadále pracovat pro církev a pro duše“
(dopis 254 z 14. července 1897). I my máme účast
na zásluhách a na radosti svatých a oni zase mají
účast na našem boji a touze po míru a smíření.
Jejich radost z vítězství zmrtvýchvstalého Krista je
pro nás důvodem, abychom měli sílu
k překonávání různých forem lhostejnosti a
tvrdosti srdce.
Na druhé straně je každé křesťanské
společenství povoláno k tomu, aby překračovalo
práh vztahů směrem k okolní společnosti,
k chudým a vzdáleným. Církev je svou povahou
misijní, není zahleděná do sebe, ale je posílána
ke všem lidem.
Toto poslání znamená trpělivě svědčit
pro toho, který chce přivést k Otci všechno a
každého člověka. Svědectvím je to, co láska
nemůže zamlčet. Církev následuje Ježíše Krista
po cestě, která ji vede ke každému člověku,
až na konec země (srov. Sk 1,8). Tak můžeme
v každém bližním vidět bratra a sestru, za něž
Kristus zemřel a vstal z mrtvých. To, co jsme
dostali, dostali jsme i pro ně. A podobně všechno,
co tito bratři vlastní, je darem pro církev a pro celé
lidstvo.
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Drazí bratři a sestry, jak jen si přeji, aby se
místa, kde se projevuje církev, zvláště naše
farnosti a komunity, stávaly ostrovy milosrdenství
uprostřed moře lhostejnosti!
3. „Posilněte svá srdce“ (Jak 5,8) – každý věřící
I jako jednotlivci víme, co je pokušení
lhostejnosti. Jsme přesyceni šokujícími obrazy,
které ukazují lidské utrpení, a
zároveň
cítíme
svou
neschopnost nějak reagovat.
Co máme dělat, abychom se
nenechali
pohltit
touto
spirálou
zděšení
a
nemohoucnosti?
Na prvním místě se
můžeme
modlit
ve společenství pozemské a
nebeské církve. Neignorujme
sílu modlitby mnoha lidí!
Iniciativa 24 hodin pro Pána, k
jejímuž slavení ve dnech
13. a 14. března vyzývám celou
církev i na úrovni diecézí,
se chce stát výrazem této
potřeby modlit se.
Na
druhém
místě
můžeme pomáhat skutky lásky
a díky mnoha církevním
charitativním organizacím se
dostat k blízkým i vzdáleným.
Postní doba je vhodná pro to,
abychom prokázali zájem
o druhého, třebas i jen malým,
ale konkrétním
výrazem
spoluúčasti
na
našem
společném lidství.
A konečně za třetí,
utrpení druhého člověka je
výzvou ke konverzi, neboť
bratrova potřeba mi připomíná křehkost mého
vlastního života a mou závislost na Bohu
a na bratrech. Pokud pokorně prosíme o milost
Boží a přijímáme omezenost svých možností,
s důvěrou
se
odevzdáváme
nekonečným
možnostem, které obsahuje Boží láska. A budeme
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moci odolávat ďábelskému pokušení, jež nás vede
k víře, že zachránit sebe i svět můžeme my sami.
Abychom překonávali lhostejnost a naši domnělou
všemohoucnost, chtěl bych všechny požádat,
aby tuto postní dobu prožívali jako cestu
k formování svého srdce, jak by řekl Benedikt XVI.
(encyklika Deus caritas est, 31). Mít milosrdné
srdce neznamená mít slabé srdce. Kdo chce být
milosrdný, potřebuje srdce
silné, pevné, uzavřené
pro pokušitele,
ale
otevřené pro Boha. Srdce,
které se nechá proniknout
Duchem a přivést na cesty
lásky, jež směřují k bratřím
a sestrám. Srdce ve své
podstatě chudé, které
poznává vlastní ubohosti a
vydává se pro druhého.
Proto, drazí bratři a
sestry, v této postní době
toužím modlit se spolu
s vámi ke Kristu: „Fac cor
nostrum secundum cor
tuum“ – „Učiň srdce naše
podle srdce svého“ (prosba
z litanií k Nejsvětějšímu
Srdci
Ježíšovu).
Pak
budeme mít silné a
milosrdné,
bdělé
a
obětavé srdce, které se
nenechá uzavřít do sebe a
neupadne
do
víru
globalizované lhostejnosti.
S tímto přáním vás
ujišťuji o své modlitbě za
to, aby každý věřící a každé
církevní
společenství
plodně prožívalo postní
dobu, a prosím vás, abyste se modlili za mne. Ať
vám Pán žehná a Panna Maria ať vás ochraňuje.
Ve Vatikánu 4. října 2014 na svátek svatého
Františka z Assisi
FRANTIŠEK

Strana 5

RODINA KAMLAROVA (IVONA A HONZA)
& RODINA KAMLAROVA (HANKA A MARTIN)
Dnešní rozhovor bude netypický hned několikrát. První netypičnost pramení z faktu, že bude veden hned s dvěma
rodinami najednou, druhou zvláštností je, že obě rodiny mají stejná příjmení (hlavy obou rodin jsou bratři Jan a
Martin Kamlarovi) a třetí výjimečnost tvoří fakt, že dnešní rozhovor nás nezavede až tak do zákulisí obou rodin,
ale spíš do zákulisí rudských plesů, jejichž hlavními organizátory právě Honza a Martin jsou. Protože právě
nedávno poslední ples farnosti Ruda, z které obě rodiny pocházejí, proběhl, a jeho sláva se dotkla i uší okolních
farností děkanátu, chtěli jsme zjistit, cože
na něm bylo tak výjimečného, když ho
navštívilo úctyhodných 320 hostů, na jeho
přípravě
se
podílelo
neuvěřitelných
80 nadšenců a v tradičním natočeném filmu,
který se vždy před půlnocí na plese promítá,
si zahrálo kolem 20 herců – neherců z řad
obyčejných smrtelníků této farnosti. I přesto,
že jsem dostala pověření vést rozhovor jen
s jednou z rodin, Honza a Martin se rozdělit
nechtěli. Jsou s plesem spjati oba, společně i
se svými ženami, bylo mi řečeno. Když jsem
si vše z jejich úst vyslechla – v srdečné a
radostné atmosféře – pochopila jsem, že mají
pravdu. Však posuďte sami.
Ivona a Honza Kamlarovi s dětmi
Začneme rovnou výše zmiňovaným plesem.
Kolikátý ples jste letos společně organizovali a jak?
Honza: Letos to byl sedmý společný ples. Naše farnost ovšem pořádá plesy pravidelně už mnoho let. Po revoluci
v devadesátých letech rozpohybovali tuto tradici farníci s Otcem Pavlem Michutem. V této době jsme však
s bratrem ještě nebyli součástí rudské farnosti, bydleli jsme v Bludově a byli jsme tehdy ještě mladými
nesezdanými návštěvníky těchto plesů . Společně spolu jsme první ples dělali až v roce 2009. S nápadem tehdy
přišel Otec Jan Ston.
Ples není naše zásluha, podílí se na něm mnoho přátel, farníků, „mimofarníků“, ale také lidí z vesnice, kteří
do kostela nechodí. Každý pomůže různým dílem. Někteří
mají dar pro vytvoření výzdoby, jiní nápady pro zábavu na
Ivona a Honza Kamlarovi bydlí v Bartoňově,
plese, jako např. různé společenské hry během plesu.
kde má jejich rodina dlouhé kořeny (čtvrtá
generace). Jsou spolu 18 let a mají sedm dětí –
Jeden tvořivý manželský pár vymyslel například
Evu (16 let, studuje na Obchodní akademii
na Kutilském plese, že při příchodu dostane každá žena
v Šumperku), Veroniku (14 let), Honzíka (12 let),
matičku a každý muž šroubek různé barvy a s různým
Terezku (9 let), Petříka (6 let), Tomáška (3 roky)
typem závitu. Vždy jen jeden pár do sebe zapadal. Bylo
a sedmiměsíční Natálku
velmi zábavné sledovat, jak se hosté seznamují a hledají
Honza pracuje ve stavebnictví jako obchodně
mezi sebou správné matičky a šroubky. Komu se to však
technický poradce a Ivona je 16 let na rodičovské
dovolené, před ní pracovala jako administrativní
povedlo, mohl si dojít do jídelny pro malou pozornost.
pracovnice v Charitě a jako prodavačka.
Takové nápady jsou vždy kořením plesu. 
Ve farnosti máme také mimořádného kuchaře, kterého
Hanka a Martin Kamlarovi bydlí v Rudě a mají
jsme letos z důvodu změny místa konání plesu v Olšanech
4 děti – Marušku (12 let), Zuzanku (9 let),
nemohli využít. (Sál OP Papírny má svoji závodní
Vašíka (6 let) a Martínka (3 roky).
jídelnu). Také si velmi vážíme podpory ze strany otce
Martin podniká v energetice, Hanka byla 11 let
Michala. Taková podpora je pro nás velmi důležitá.
na rodičovské dovolené a nyní pracuje
na částečný úvazek jako pokladní v Domově
Paprsek Olšany.
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Martin: Ve farnosti je spousta lidí, kteří svoji „hřivnu“ využívají například
pro zdobení perníků, pečení dortů a k celé řadě dalších dovedností.
Například letos jsme měli nádherná perníková srdce. Ve farnosti máme
zkrátka celou řadu úžasných lidí, kteří se podílí různou měrou – na prodeji
při plesu, při vystoupení v sále, v hraném filmu, při závěrečném úklidu a v
celé řadě dalších, mnohdy neviditelných, výpomocí. V neposlední řadě je
důležitá modlitba za zdar díla a Boží pomoc.
Co vše je k zdárnému průběhu programu a plesu zajistit? Kolik tam chodí
lidí? Máte vždy nějaké téma?
Honza: Na ples chodí kolem 200 lidí. Letos jsme pro velký zájem opustili tradiční prostory rudské Záložny, kterou
jsme léta přetěžovali, a uspořádali jsme ples ve větších prostorách OP Papírny v Olšanech. Měli jsme na plese 320
lidí.
Hanka: Každý ples začíná vymyšlením tématu plesu. I když Honza už delší čas navrhuje stanovení tématu a
natočení filmu nejpozději v červenci předchozího roku, většinou se téma vymyslí až v lednu, čili ne příliš dlouho
před plesem. Pod tlakem teče nejlepší šťáva. Každý rok máme jiný styl. Například kutilský, gurmánský, měli
jsme ples ve stylu Jamese Bonda nebo jsme parodovali pořad „Československo má talent“, který jsme přejmenovali
na „Ruda nad Moravou má talent“ atd.
Ivona: Od tématu se pak odvíjí živá scénka na sále, výzdoba, plakáty a jemné detaily, jako je třeba tvar zákusků
k prodeji. K tématu natáčíme rovněž nějakou filmovou scénku, jakousi parodii. Ta se pak na plese promítá
před tombolou. Letos ve filmové scénce hrálo více jak dvacet místních i vzdálenějších „ ochotníků“ z řad věřících i
nevěřících.
Martin: Do plesu je zapojena spousta lidí z farnosti a letos se na přípravě aktivně podílelo neuvěřitelných osmdesát
lidí. Ples propojuje lidi věřící i nevěřící, mladší i starší z širokého okolí. Všem patří velký dík.
Jak probíhal letošní ples?
Martin: Letošní ples se konal 6. února, jak bylo řečeno, v prostorách OP papírny v Olšanech. Protože jsme
původně počítali s plesem v Rudě Na Záložně, vybrali jsme termín 14. Února, a téma tudíž ryze valentýnské.
Se změnou místa konání plesu došlo však i ke změně data plesu. Téma jsme ale nechali stejné . Ve valentýnském
duchu byla jak výzdoba sálu a stolů, tak celé zaměření plesu. Nechyběl tradiční film, jednalo se o smyšlený
televizní pořad „Myslel jsem si, že tě dobře znám“. Šlo vlastně o
parodii na rozdíly mezi mužem a ženou. Před půlnoční tombolou si
zájemci mohli vystřelit z opravdové vzduchovky papírovou růži či
malovaná perníková srdce na tzv. Střelnici. Střelnice nesloužila jen
k pobavení, ale symbolickými 10 Kč za vystřelení mohli zájemci
přispět na projekt Člověk v tísni. Z vybraných 2 500 Kč se koupí
skutečný praktický dárek, který poslouží lidem v nouzi. V našem
případě jsme se rozhodli uhradit z vybrané částky dvě kozy a 10
slepic na pomoc lidem v chudých částech Afriky. Pro velký zájem
byla střelnice otevřena ještě ve dvě hodiny ráno. Překvapením i pro
nás - organizátory - bylo vystoupení mladých ve stylu Flash mob.
Při přípravě plesu jsme si s bráchou posteskli, že by to byl dobrý
nápad vystoupení udělat, ale že to letos asi nezvládneme
zrealizovat. 20 mladých – nejen věřících či „Ruďáků“ – si toto
číslo vzali za své a úžasně je připravili. Při Flash mob jde vlastně o
to, že jeden člověk začne něco dělat (v případě vystoupení na
našem plese tancovat) a postupně se k němu přidávají další a další.
Bylo to úžasné číslo.
Hanka: Kromě valentýnského programu jsme letos během plesu
mohli uvidět i další vystoupení – např. dětskou zumbu či scénický
tanec mladých ze Šternberka. Pod vedením zkušených lektorů jsme
Hanka a Martin Kamlarovi s dětmi
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se mohli rovněž během patnácti minut naučit blues. Ples trval do čtyř hodin ráno a myslím si, že se všichni dobře
pobavili.
Honza: Celá ta příprava plesu, jeho průběh i závěr, se podobá velké mozaice či skládačce puzzle. Jejich výsledná
podoba vzniká zásluhou jednotlivých dílků, každý dílek je důležitý a nezaměnitelný. Proto si velmi vážíme
obětavosti, zápalu a nápaditosti mnoha a mnoha lidí, kteří se na přípravě plesu podílejí. Mnohdy jsou neviditelní,
neví se, kolik svému úkolu obětovali či věnovali času.
Martin: A přesto jsou pro výslednou podobu nepostradatelní. Bez nich by to nešlo. Ples nevzniká zásluhou
několika jednotlivců. Je to velký Boží dar pro nás všechny, že se můžeme podílet na společném díle.
Je ještě něco, co jako bratři oba pořádáte?
Honza: Nevím, jestli je termín „pořádáte“ správný. Cítím se spíše jako „spolupořadatel“ farních aktivit. Naše
farnost kromě plesu pořádá v srpnu další větší akci - farní pouť, kde se také zapojujeme do její přípravy.
A historicky jsme spolupořádali s kulturní komisí obce dva pilotní ročníky festivalu dechových hudeb rudského
rodáka Ády Rulíška.
Jste obě rodiny věřící. Máte víru od rodičů, či jste k ní přišli v
dospělosti?
Obě rodiny jsme věřící. Jak nám, tak i našim manželkám předali
víru rodiče.
Co Vás v životě nabíjí a motivuje?
Honza: Mám prostě radost, když mohu někomu udělat radost.
Nabíjí mě spolupráce na kolektivním díle. Mám radost, když se dílo
daří. Jsou to starosti i radosti. Mám velkou výhodu, že si s bratrem
můžeme úsilí rozdělit, takže neseme každý jen polovinu. Zkrátka
„každý chvilku tahá pilku“.
Darem je mi moje žena, děti, brácha, rodiče a celá velká rodina. A také celá naše farnost.
Není to pro mne samozřejmost, vážím si toho. Ve farnosti jsme měli a máme výborné kněze. Takže toto všechno je
zdroj nabíjení a motivace. Je to dar, a tak mi nezbývá, než stále za všechny ty dary děkovat a pokud možno je
předávat dál.
Martin: S tím, co řekl bratr, plně souhlasím. Je to úžasný pocit, dělat druhým radost a spolupracovat na společném
díle s vědomím toho, že to, co dělám, má smysl a význam. Člověk by neměl investovat do hloupostí
Ivona: Mě naplňuje naše rodina, manžel, děti. A také svátosti. Nedovedu si představit život bez přijímání svátostí.
Jsem vděčná, že vše – i to mnohdy těžké – mohu odevzdat Bohu.
Hanka: Rodina a vztah s Bohem. S ním nejsme na starosti sami a je fajn pocit vědět, že jsme v dobrých (Božích)
rukou.
Jaká je Vaše farnost a jak se do dění farnosti zapojujete?
Martin (mluví za všechny): Naše farnost je živá. Je svěží a veselá. Je nám tu dobře. S bratrem se zapojujeme
do společenských aktivit farnosti spolupořádáním plesů, poutí, festivalu dechových hudeb atd. V naší farnosti je
mnoho aktivních skupinek: Ovečky (nejmenší zpěváci), společenství mladých, společenství seniorů, dvě skupinky
pro modlitby matek, chrámový sbor, schola (Halek z kůru). Nově se zde tvoří společenství mužů, „Chlapi.“
Od léta minulého roku je na faře jednou za čas otevřena farní kavárna. V neděli po mši svaté se zde schází farníci
ve větším počtu.
Honza: Ve farnosti máme vlastní webové stránky, o které se výborně stará jeden šikovný farník . Je zde k vidění
spousta fotografií z aktivit celé farnosti (společné výlety, poutě, plesy, významné bohoslužby, první svaté přijímání
atd.) Je tam celá řada podnětných odkazů, jsou tam stará videa z našich plesů a scének a mnoho dalšího.
Podnikáte něco společně jako rodiny, či každá rodina zvlášť?
Martin: Jezdíme spolu nárazově na výlety a na rodinné dovolené.
Předloni jsme byli na dovolené v Krakowě, předtím jsme vyrazili do Chorvatska a několikrát jsme navštívili
s dalšími rodinami farnosti Prahu na několik dní.
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Kdo je Vaším vzorem?
Honza: Vzorem mi jsou upřímní, svědomití a poctiví lidé.
Martin: Pro mě jsou vzorem lidé, kteří znají svůj cíl a stojí si za svým přesvědčením. Zkrátka nebojí se být sví.
Hanka: Oslovují mě světci, kteří žili v této době, třeba Matka Tereza nebo Jan Pavel II. Tím, že svůj život
nepromarnili, nám ukazují, že svatost není něco vzdáleného nebo zastaralého, něco o čem si přečteme ve starých
knihách… ale že je to stále aktuální téma.
A v čem jste si vzorem či příkladem navzájem?
Hanka: Mně se na Martinovi líbí, že s ním není nuda. Oceňuji jeho trpělivost, obětavost a diplomatické schopnosti.
A taky to, že se nebojí mít svůj vlastní názor.
Martin: Mně se na Hance líbí její zvláštní reakce na moje nápady. Čím více je překvapená, tím víc to chci
dotáhnout do konce. Znamená pro mě oporu, zázemí. Je to žena na správném místě.
Ivona: Myslím, že si s Honzou spolu dobře rozumíme. Jsem vděčná za to, že mu můžu kdykoli cokoliv říct. Jak čas
plyne, jsme jako dvě „puzzle“, co do sebe čím dál tím lépe zapadají. 
Honza: Cítím u Ivony podporu a oporu ve všech ohledech, ve všech životních obdobích a v různých situacích.
Prostě se vzájemně dobře doplňujeme.
Je něco, co vás oslovuje a přesahuje – např. nějaké oblíbené místo v Bibli, které byste čtenářům doporučili na
závěr?
Ivona a Honza: Oslovuje nás vědomí, že vše v našem životě řídí Bůh. Že máme toho nejlepšího „ředitele“.
Hanka a Martin: Určitě to je celá Bible, ale nebudeme citovat nějaký úryvek – závisí to na tom, co člověk prožívá
či v jaké je zrovna životní situaci.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

Letos jsme po několikáté navštívili ples farnosti Ruda nad Moravou. Jde o farnost, jejíhož dění se
zúčastňujeme téměř polovinu kalendářního roku, neboť trávíme čas na chalupě ve Štědrákově Lhotě. Výborná
atmosféra místního plesu nás zaujala před šesti lety. Zlákala nás především přátelská nálada, pestrý doprovodný
program, bohatá tombola, ve které vždy něco malého vyhrajeme, a v neposlední řadě velmi dobrá organizace
prodeje občerstvení a šíře jeho nabídky. Zejména oceňuji, že skupina organizátorů dokáže každoročně vymyslet
téma, jež pak velmi nápaditě a vtipně zpracuje do scénky, videa. Ráda bych touto cestou také vyjádřila vděčnost
organizátorům a jejich rodinám, neboť příprava všech s plesem souvisejících záležitostí jistě zabere týdny
příprav. Zdá se mi krásné, že se najdou lidé, kteří ochotně připraví ve volném čase a bez vlastního finančního
zisku něco pro druhé.
Petra Janíčková
Byl to letos náš třetí ples v pořadí a musím říct, že byl ze všech nejvydařenější. Moc se nám tam líbilo.
Spousta známých tváří, dobrá hudba k tanci, hezky zpívali, moc pěkná valentýnská výzdoba, super občerstvení,
hezký program - od dětských vystoupení, přes taneční skupinu ze Šternberka, až po vydařené a vtipné video o
manželství...
Super byla i tombola, kde byly docela slušné ceny. My jsme vyhráli pečený bok s kmínem, takže nedělní
oběd byl bez práce . Super byla hlavně první cena – pobyt, myslím na 3 dny pro 2 osoby někde ve 4
hvězdičkovém hotelu – tu jsme tedy nevyhráli.
Co mě nadchlo, byla střelnice, kde pánové mohli své dívce vystřelit růži..., takovou atrakci jsme ještě tedy
na žádném plese neviděli – super nápad.
Jediné, co bych vytkla, bylo málo místa na parketu, takže jsme si občas připadali jako sardinky ve vlastní
šťávě, ale i to mělo svoje kouzlo.
Nevím, jak ostatní, ale my jsme se bavili od začátku až do konce, a to jsme odcházeli domů až ve čtvrt na
čtyři ráno – dřív to prostě nešlo .
Všem organizátorům a ostatním, kteří se jakkoli podíleli na přípravě plesu, patří VELKÝ DÍK. Stálo to za
to a už teď se těšíme na příští sezónu.
Alena Švejkovská
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6. PŘIKÁZÁNÍ – NESESMILNÍŠ
Když slyšíme šesté přikázání, možná si vybavíme, že když jsme byli děti, tak sem patřilo to, že nemáme
mluvit sprostě nebo se dívat na nevhodné obrázky, filmy a časopisy. Když jsme vyrostli, zněla nám za slovy
přikázání výzva sexuálně nežít s partnerem před svatbou, nebýt nevěrní v manželství a mnoho dalšího. Ale možná
už méně přemýšlíme nad tím, proč to tak je? Proč tyto věci dělat nemáme?
Můžeme začít tou slušnou mluvou. Když
nebereme vážně názvy našeho těla, zlehčujeme je,
používáme jako nadávky, může to vést k tomu, že
začneme tělem pohrdat; že k němu přestaneme mít
úctu.
K tělu ale máme mít úctu. Bůh sám vzal na
sebe lidské tělo a tím ho posvětil. Apoštol Pavel nám
připomíná: „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch
Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí
Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“
(1Kor 3, 16-17)
Slovenský kněz P. Marián Kuffa říká,
že když mluví s chlapci o ženském pohlaví, tak ho
nazývá „brána života“. Přes tuto „bránu života“ jsme
všichni prošli. A už třeba jenom proto bychom měli
mít úctu.
Když se nám vybaví, že bychom se neměli
dívat na nevhodné obrazy, filmy, atd. Opět to pěkně
vysvětlil P. Kuffa: „Asi nikdo rozumný by
nesouhlasil s tím, aby se ukazovaly na veřejnosti
odhalené fotky jeho samého nebo jeho blízkých –
matky, ženy, dcery. Když budeme mluvit o ženách, tak
každá taková odhalená žena je také něčí dcerou,
někdy matkou, manželkou. Někdo by mohl namítnout,
‚no jo, ale ona s tím souhlasila.‘ Když malé tříleté
dítě bude chtít nůž, rozumný člověk mu ho nedá.
Člověk, žena, která souhlasí s tím, aby se
prezentovaly její odhalené fotky, je duchovně na
úrovni tříletého dítěte. Měli bychom spíš hledat
způsob, jak takovým ženám pomoci, a ne jejich
slabosti zneužívat.“
Když se teď zaměříme na otázku
předmanželské čistoty, svět kolem nás (a někdy i
my sami) podléháme názoru, že církev a Bůh sám
jsou proti sexualitě a sexu. To ale není pravda.
V Bibli je spousta obrazů z manželského života,
z oblasti sexuality, kterými je popisován vztah mezi
Bohem a vyvoleným národem. Asi nejznámější
biblickou knihou na toto téma je Píseň písní. Bůh
není proti sexualitě, ale vede nás k tomu, abychom jí
dávali její pravé místo.

to, co cítím vevnitř, v srdci. Při sexu dochází
k tělesnému odevzdání muže a ženy. Cele se
odevzdávají a přijímají jeden druhého. Tělem tedy
vyjadřují vzájemné naprosté odevzdání a přijetí a je
důležité, aby to tak bylo i v jejich nitru.
Při manželském slibu snoubenci říkají: „Odevzdávám
se ti a přijímám tě...“ A tento slib, který si dali, mají
naplnit v manželství a vyjádřit ho také vzájemným
tělesným odevzdáním. Pokud to je mimo manželství,
v období vzájemného poznávání, tak je tam možnost,
že vztah může skončit. S tímto vnitřním postojem se
dva lidé navzájem odevzdají, ale není v tom jednota
mezi vyjádřením těla a prožíváním v srdci. Dochází
k napětí mezi vnitřním a vnějším postojem. Kolik
trápení a bolesti pak prožívá například dívka, která
své odevzdání myslela vážně, a chlapec ji jen
„vyzkoušel“.
Někdy to tak i slyšíme: „Musíme si
vyzkoušet, jaký je ten druhý i v této oblasti. Jestli mi
v posteli bude vyhovovat“. Myslím, že tento postoj
ukazuje, na čem ten, kdo to říká, svůj vztah s druhým
staví. Je pro něj nejdůležitější to, jaké to bude
v posteli, a když mu to nebude vyhovovat, tak si
najde někoho jiného. Není pro něj nejdůležitější
druhý člověk, ale něco jiného.
P. Kuffa používá opět jeden pěkný obraz.
Říká, že s předmanželským soužitím je to podobné
jako s jablkem v zahradě. Když si jablko vezmu brzy
a je nezralé, tak bude hořké a může mi způsobit
potíže. Když si ho ale vezmu v čase, kdy je zralé, kdy
je správný čas, tak si na něm pochutnám, občerstvím
se.

Papež Jan Pavel II. ve své Teologii těla mluví
o tzv. řeči těla. Jde v podstatě o to, že tělem vyjadřuji
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Tedy ne, že sex je špatný, ale člověk by mu
měl dát správné místo.
Zdrženlivost před manželstvím je navíc i
velkou školou sebeovládání, oběti a lásky, která je
trpělivá a dokáže čekat na druhého.
Když Kristus mluví o tomto přikázání
v horské řeči tak říká: „Slyšeli jste, že bylo řečeno:
‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo
hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“
(Mt 5, 27-28)
Připomíná nám, abychom, neničili sexualitu
svým sobectvím: „Kdo hledí na ženu chtivě...“ to
znamená, že ji chce získat jen pro sebe. To je
sobecký postoj. Láska ale myslí na dobro druhého.
Kristus také znovu připomíná, že hřích má
své příčiny: „Bylo řečeno ‚Nezcizoložíš‘... kdo hledí
na ženu chtivě, již s ní zcizoložil...“ Cizoložství
začíná už nečistým pohledem, že chci mít druhého
jen pro sebe. Neznamená to tedy, že když se podívám
na druhého, je to automaticky zlé. Záleží, jak se na
druhého dívám. Usilovat o to, aby byl pohled čistý.
Slyšel jsem někde takovou radu, že když se
například muži líbí nějaká žena a poutá jeho
pozornost, tak ať děkuje Bohu a chválí Ho za krásné
stvoření. Takový muž, který chválí Boha, už nemyslí
na sebe, děkuje mu za krásné stvoření - ženu, dává to
Bohu a jde dál.
Protože se toto přikázání týká oblasti
sexuality, zahrnuje i otázku antikoncepce. Nemohu
zde dát vyčerpávající odpověď na vše, co se této
oblasti týká. Chtěl bych ale poukázat alespoň na
základní princip.
Všechny druhy umělé antikoncepce jsou
nedovolené. Jeden za základních principů proč, je
ten, že člověk se při použití antikoncepce staví
do role toho, kdo rozhoduje o životě – já určím, kdy
se kdo může narodit, a kdy ne.
Navíc žádný druh antikoncepce není
stoprocentní. Může se stát, že žena i po použití
antikoncepce otěhotní a pak vznikají takové situace,
jako jsou nechtěné děti, nepřijaté děti, v nejhorším
případě potraty... Tyto skutečnosti se objeví jen tam,
kde předem vnitřně vylučujeme možnost vzniku
života, předem vnímáme dítě jako nepřítele.
Víme, že existuje možnost přirozeného
plánování rodičovství, tzv. „PPR“. Je to postup,
při kterém se manželé řídí podle plodných a
neplodných dnů u ženy. Vyžaduje to od páru kus
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sebeovládání a oběti. Ale i to jsou hodnoty, které jsou
důležité pro náš život a pomáhají manželům růst
v lásce, obětavosti, pozornosti. Chtěl bych
připomenout, že to není „antikoncepční metoda“. Ti,
kteří říkají, že je to „katolická antikoncepce“ se
velice mýlí! Tento postup předpokládá neustálé
otevření životu a vnitřní souhlas s Boží vůlí
(bez ohledu na úspěšnost či neúspěšnost a bez ohledu
na to, že momentálně manželé dítě nechtějí). Je to
prostě postup nejbližší tomu, čemu říkáme „Boží řád
stvoření“, protože Božím záměrem byl cyklus
plodných a neplodných dnů. Přirovnal bych to
k rozdílu mezi dveřmi zamčenými na klíč a dveřmi,
které jsou jen zavřené klikou. Zamykám je před
zlodějem, před někým, kdo je mým nepřítelem...
Tam, kde se dveře ze zásady nezamykají, příchozí je
vždycky vnímán jako přítel, i když teď si zrovna jeho
návštěvu nepřeji.
Chtěl bych se zde podělit o jednu zkušenost.
Byl jsem jednou pozvaný na setkání lidí – manželů a
duchovních, kde se diskutovalo o různých otázkách.
V diskusi se došlo i na otázku antikoncepce a
předmanželské čistoty. Byli tam jedni manželé, kteří
velmi silně vystupovali proti metodě „PPR“. Jedni se
ji snažili obhájit, a oni byli proti tomu. Nakonec
zazněl dotaz, když jsou tak proti tomu, jestli to sami
zkusili? A oni přiznali, že ne. Vlastní zkušenost
neměli, ale vystupovali proti tomu.
Nepíšu to proto, abych obviňoval nebo
soudil, ale spíš proto, abychom si položili otázku, jak
na tom jsme my, kolik my například o této metodě
víme, jaké jsou naše zkušenosti.
Pěkně a podrobněji jsou tyto otázky i další,
které se této oblasti týkají, popsány např. v Youcat
(čl. 400 – 425). Doporučuji vám také knihu
„Teologie těla pro začátečníky“ (Christopher West),
v níž je shrnut cyklus promluv papeže Jana Pavla II.
o lásce, manželství, sexualitě a odpovědném
rodičovství.
Vidíme, že i toto přikázání zahrnuje velké
množství oblastí našeho života. Pán nás skrze ně chce
vést k tomu, abychom si vážili sebe, svého těla;
respektovali a měli v úctě i tělo druhého člověka a
přistupovali k tělu a sexualitě s úctou. Dali jí její
pravé místo, aby mohla být pro náš život jako dobré
ovoce, které nás občerstvuje a posiluje.
P. Petr Káňa
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

Jidáš z Iškariotu, jeden z Dvanácti
V městě Šumbarku,
v sedmém roce panování Václava z Hrádečku

Jidáši,
jistě se divíš, že dostáváš dopis. Není zvykem
psáti zrádcům; jejich jména jsou odsouzena
k proklínání – a zapomnění. Také oslovení „jeden
z Dvanácti“ jsi bezpochyby dávno odvykl. Přesto jsi
byl jedním z vyvolených, kteří doprovázeli svého
Mistra po celou dobu jeho působení v zemi,
od prvních zázraků až po zatčení. Byl jsi mu stejně
nablízku jako oni, sdílel jsi s ním jeho prostou stravu a
lože pod holým nebem. Možná jste se někdy
přikrývali společným pláštěm. Naslouchal jsi jeho
slovům a přemýšlel o nich. Tím ses odlišoval od
svých spolubratří a to byl zároveň počátek Tvé
tragédie. Neboť Ty jsi jim – jako jediný – porozuměl.
Ty jediný jsi uvěřil, když Ježíš (potřikráte!) hovořil
o svém umučení.
Tvá největší chyba spočívala v tom, že jsi
uvěřil Ježíši, nikoliv v Ježíše. Ptáš se, jak jsi mohl
uvěřit v Mesiáše, který namísto slavného vítězství nad
utlačovateli nabízel potupnou smrt. Ano, s tímto
rozporem se Tvůj analytický mozek nemohl vyrovnat,
stejně jako to nedokázali nejvzdělanější představitelé
Tvého národa. Ostatní apoštolové – prostí rybáři –
měli štěstí, že neporozuměli a mohli se dále nerušeně
oddávat snění o význačných postech v nadcházejícím
království. Ježíš však blahoslavil právě ty, kteří mu
rozumějí. Pak je i zde rozpor, stejně jako v mnoha
jeho dalších slovech. Nemohl jsi dojít k jinému
názoru, nebylo Ti dáno pochopit rozdíl mezi
racionálním uvažováním a prostým přijetím srdcem.
Právě řeči srdce ses obával nejvíce. Děsilo Tě, když
do něho Pán nahlédl a nahlas vyslovil, co se v něm
skrývalo. Pochopil jsi to jako ortel, jako neměnné a
definitivní předurčení. Pán Ti řekl: „Běž a udělej,
co máš udělat.“ A Ty jsi šel před veleradu a zradil jsi
ho. Neudělal jsi to pro peníze; byl jsi příliš dobrý
obchodník na to, aby ses spokojil s tak směšnou
cenou. Těch třicet stříbrných nebylo podstatných,
důležitý byl samotný akt zrady, jímž ses vyvázal
z Ježíšova područí. Nedokázal jsi déle nečinně
přihlížet rozpadu jeho (i svého) díla a jako ostatní se
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veselit v blažené nevědomosti omezených. To napětí
přesáhlo Tvé síly, musel jsi to nějak ukončit, a tak jsi
jenom uspíšil neodvratný konec svého Mistra.
Zradil jsi ho, protože jsi byl přesvědčen,
že zradil on Tebe. Nebylo to lehké, prožil jsi noc
plnou úzkosti, stejně jako Ježíš v Getsemanech. Jako
jediný z jeho učedníků jsi nespal. Jako poslední jsi ho
políbil. Tu noc jsi poprvé ztratil hlavu a nedokázal jsi
chladnokrevně kalkulovat. Když sis pak za kuropění
uvědomil důsledky svého činu, bylo již pozdě něco
měnit. Přesto ses o to pokusil. Pln zoufalé odvahy jsi
šel před zákoníky a hodil jim k nohám svou odměnu.
Urazil jsi je, vmetl jsi jim do tváře své pohrdání.
Vyznal jsi Ježíšovi nevinu; ve chvíli, kdy ho všichni
začínali tupit a ostatní učedníci k tomu trpně mlčeli.
Vysmáli se Ti, a tak jsi utekl, abys skoncoval se svým
životem a předešel tak svého Mistra. Visel jsi na dřevě
stromu ještě dříve než on na dřevě kříže. Tvůj bok se
roztrhl ještě předtím, než Ježíšův bok prorazilo
vojákovo kopí. Sám ses odsoudil mnohem rychleji,
než byl v zinscenovaném procesu odsouzen Tvůj Pán.
Udělal jsi to, protože jsi byl přesvědčen, že za zradu
není odpuštění. A přitom právě v této chvíli Ježíš
odpouštěl Petrovi, který ho stejné noci zradil hned
třikrát.
Stejně tak odpouští do dnešních časů nám
všem, kteří ho denně zrazujeme. Kdyby tak nečinil,
nebylo by na tomto světě dost osik, na nichž bychom
mohli vázat své oprátky. Právě víra, že Ježíš může
(a chce) odpustit každý hřích, je to jediné, v čem se
my dva podstatněji odlišujeme. Proto k tobě nemohu
cítit nenávist anebo pohrdání, nýbrž jen lítost. Proto Ti
píšu tento dopis. Odpusť, že se z opatrnosti – tak
vlastní většině Ježíšových učedníků – podepisuji
pouze iniciálami.
P. O.
P. S. Opravdu nevím, kam Ti mám tento list
adresovat. Právě proto, že rozumím jak Tvému
zoufalství tak Ježíšově lásce, nemohu na obálku jen
tak jednoduše nadepsat: PEKLO.
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V březnu budou 12. a 26.
března
Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – vždy v pondělí dopoledne; v případě zájmu
zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program.
Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 v Čítárně.
Radost být ženou – celodenní program pro ženy (9.30 – 16.00). Téma Naděje a víra s Františkou Böhmovou;
těšit se můžete i na adoraci a tvořivou dílnu. Účastnický poplatek 60 Kč.

PROGRAMY PRO DĚTI
Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – středa – 9:30 – 11:30 na farním středisku. (modlitba s písničkou,
říkadla, tanečky, hudební chvilka, tvoření)
Úterky motivované knihou – M. R. Štefánika 26 - programy pro rodiče na RD jejich děti od 0 do 6 let děti
motivované knihou, lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9.00
Seznamte se:
3. 3. – s Medvídkem Pú
10. 3. – s Ferdou Mravencem
17. 3. – s Broukem Pytlíkem
24. 3. – s Krtečkem
31. 3. – s Pejskem a kočičkou
Dopoledne s pohádkou: 14. března na farním středisku od 9.30 do 11.30. Setkání určené pro předškolní a mladší
školní děti (4-8). Děti se mohou těšit na krátkou motivační pohádku, zpívání, tvoření. Vstupné: 20 Kč.
Lektorka Mgr. Hana Heiserová.
Večerní čítárna: 27. března v 19.00 na M. R. Štefánika 26. Tentokrát můžete zhlédnout vernisáž fotografií
Elišky Genčurové, studentky VOŠ Caritas, z humanitární praxe v Indii. Výstava potrvá do konce dubna.
Předčítat budeme z knih židovské, indické a libanonské literatury, texty bude hudebně
doprovázet Ludmila Pospíšilová.

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU
Přátele aktivního pohybu tentokrát čekala na srazu posila ze sousední diecéze, a tak deset účastníků
spojené ostravsko-opavsko-olomoucké diecéze vyrazilo k modravým vrcholkům hor. Ozdobou tohoto
vrcholového družstva bylo i dívčí trio – Eva, Eliška a Marie. Hned na Ramzové jsme poznali, že dnes nepůjde
o žádnou procházku pro mastňáky, neboť sníh byl přemrzlý, tvrdý, s ledovou krustou, kterou by neprorazilo ani
slůně. Vyznavači „propocených trik“ vystoupali na Šerák přímo sjezdovkou, ti rozvážnější šlapali k vrcholu
úbočím Mračné hory. Na Šeráku nasáli Ostraváci plnými doušky jesenický horský vzduch, vyměnili v plících
popílek za kyslík a od té doby jsme viděli pouze jejich záda. Při výstupu na Keprník to malinko ustřelovalo a
člověk přímo cítil, jak mu pod trikem rostou „bicany“. Na sluncem zalitém Keprníku by se dal hrát curling, ale
pro nedostatek smetáků byl zápas odložen. Následoval sjezd na Trojmezí, do sedla pod Vřesovou studánkou a
výstup k Vřesové studánce... Těžko říct, zda byl obtížnější výstup či sjezd, ale někteří „tvrďáci“ ze sudkovské
farnosti odmítli sundat běžky, i když některá místa byla vhodná spíš pro mačky a cepín. Červenohorské sedlo,
Kouty, vytopený vláček. Jsme červení od větru i od slunce. Byl to bezva den.
Další výprava se uskuteční v neděli 15. 3.2015. Odjezd v 9:52 z nádraží ČD do Libiny a odtud
přes Tři kameny a Bradlo do Nové Hradečné. Předpokládaný návrat v 16:17 hod.
srdečně zve Jiří Novák
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Milá drobotino,
před pár dny jsme vstoupili do postní doby, v jejímž finále nás čekají největší církevní svátky – Velikonoce.
Kromě odříkání, postu a modliteb se na ně můžeme připravit i malým opakováním v rámci naší soutěže. Ať se
daří! 
Kdo má zájem o výhru, ať nám své řešení pošle (formou kopie, fotografie,…) na adresu redakce nebo na email:
tamtamsoutez@seznam.cz nejpozději do uzávěrky dalšího čísla. Připište i vaše jméno, věk a adresu, ať víme komu a kam doručit odměnu.
Příjemné chvilky s Tamtamem 

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let)
Očíslujte události podle toho, jak za sebou následují v evangeliu.
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Kategorie II. – starší děti (od 10 let)
Pro vás, mládeži, máme tentokrát dva úkoly v jednom. Nejdříve najděte mezi oběma obrázky sedm rozdílů, poté
zkuste najít sedm věcí, které do obrázku logicky určitě nepatří.

Kategorie III. - středoškoláci, vysokoškoláci a dospěláci
S Velikonocemi spojilo své umění mnoho významných malířů. Dokážete správně přiřadit k obrazům jejich názvy
a autora?
Autoři:

Díla:

Salvator Dalí

Paolo Veronese

Kalvárie

Nesení kříže

Sandro Botticelli

Rembrandt von Rijn

Snášení z kříže

Crucifixion

Peter Paul Rubens

Tizian

ECCE HOMO

Kristus dostává trnovou korunu

Leonardo da Vinci

Paul Gauguin

Žlutý Kristus

Snášení z kříže

Edgar Degas

Hieronymus Bosch

Poslední večeře

Nářek nad mrtvým Kristem

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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2

4

5

7

9

8

10
Správné řešení:
1 Leonardo da Vinci – Poslední večeře, 2 Paolo Veronese – Nesení kříže, 3 Peter Paul Rubens – Snášení z kříže, 4 Paul Gauguin Žlutý Kristus, 5 Salvator Dalí - Crucifixion, 6 Rembrandt van Rijn - Snášení z kříže, 7 Hieronymus Bosch - Kristus dostává
trnovou korunu, 8 Sandro Botticelli - Nářek nad mrtvým Kristem, 9 Tizian -ECCE HOMO, 10 Edgar Degas – Kalvárie
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DEN NEMOCNÝCH OČIMA OSOBY PEČUJÍCÍ
Letos to bylo poprvé, kdy jsem doprovázela své rodiče na tradiční farní oslavu dne nemocných. V letech
minulých byli rodiče buď ještě dostatečně pohybliví, nebo se o ně postaral někdo jiný.
O této tradici jsem už hodně slyšela, letos jsem se jí mohla zúčastnit. Kdybych řekla, že to bylo pro mě
milým překvapením, lhala bych. Ne, nebylo to překvapení. Ale bylo to velmi milé. Je milé a krásné vidět,
že péče o staré a nemocné lidi je v naší farnosti něčím normálním. V kostele se sešli lidé, které zde vídáme
pravidelně. Nebyli tu takoví, kteří se jindy do kostela nedostanou, protože nemají nikoho, kdo by je dovezl
nebo doprovodil. Bohu díky za to.
Při posezení na středisku jsem viděla tváře lidí, kteří běžně starým lidem pomáhají, ať už ve svých
vlastních rodinách, nebo i těm, kteří rodinu postrádají. Mnozí z nich nabízeli pomoc i mně, a nejen nabízeli,
ale pak i ochotně poskytli, když jsem se na ně ve chvíli potřeby obrátila. I na našich kněžích bylo vidět, že
všechny své nemocné farníky znají. Díky Bohu i za ně za všechny.
Oslava dne nemocných byla povzbuzením také pro nás, kteří o nemocné pečujeme, protože i nám někdy
docházejí síly, někdy si nevíme rady, potřebujeme pomoc. V šumperské farnosti je na koho se obrátit. Díky i
za to.
Péče o ty členy společenství, kteří trpí, by měla být mezi křesťany něčím normálním. Ale neměli bychom
ji brát jako samozřejmost. Všem, kteří tímto „normálním“ způsobem žijí své křesťanství, patří velký dík.
Našim kněžím, za to, že trpělivě a účinně slouží, že upozorňují na to, kde je potřeba pomoci, že nás povzbuzují.
Našim lékařům, kteří pomáhají i mimo ordinační hodiny, zdravotníkům a sestřičkám (i těm už v důchodě),
protože ani oni nejsou nevšímaví, když vidí, že se něco děje. Akolytům, kteří přinášejí nemocným Tělo Páně.
Všem šoférům, kteří vozí seniory do kostela – a to nejen jednou do roka na den nemocných.
V neposlední řadě díky za tu krásnou oslavu, krásný a radostný zpěv při bohoslužbě i po ní, za výborné
pohoštění sladké i slané, kávu, čaj i slivovici. Za obsluhu, za osobní projevy pozornosti. Díky za to, že je
možné společně oslavit Boží i lidskou lásku a péči, že naše slabosti nejsou jen důvodem k pláči, ale i
příležitostí k děkování.
A díky i vám, naši nemocní bratři a sestry, za váš příklad trpělivosti, za vaši modlitbu, za to, že vaše
utrpení neviditelným způsobem pomáhá nám, kteří si myslíme, co všechno můžeme sami.
sestra Diana Kopřivová

280 LET OD DOSTAVBY KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V PUSTÝCH ŽIBŘIDOVICÍCH
Oslava toho to výročí proběhne v neděli 19. 7. 2015. Součástí poutě ke sv. Maří Magdaléně bude výstava
o historii Pustých Žibřidovic (Wüst Seibersdorf). Prosíme všechny o zapůjčení pohlednic, fotografií,
předmětů denní potřeby, jednoduše všech věcí týkajících se života a minulosti Pustých Žibřidovic
i ostatních částí obce Jindřichov u Šumperka či kopií.
Děkují farníci z Pustých Žibřidovic
a obec Jindřichov u Šumperka

Kontaktní osoba:
Josef Faltičko
Nové Losiny 169
788 23 Jindřichov u Šumperka
josef.falticko@seznam.cz
tel 739 143 068
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KUNHUTA

SVĚTEC MÉHO SRDCE

(* 980?, Lucemburské hrabství
† 3. březen 1033/1040, Kaufungen, Německo)
Svatá Kunhuta Lucemburská byla zbožná
žena, věrná a milující partnerka, manželka
římského císaře - svatého Jindřicha II. Jako žena
panovníka byla Kunhuta velmi politicky aktivní;
pomáhat císaři i lidem pokládala za hlavní
povinnost svého úřadu. Bývá označována jako
strážný anděl, přímluvkyně a ochránkyně lidí
v nesnázích.
Měla
zásluhu
na Jindřichově
spravedlivém panování i na dosazování zbožných a
učených kněží do biskupských úřadů. Kronikáři
označují manželství Kunhuty a Jindřicha jako
šťastný a obohacující vztah, často se hovoří o slibu
čistoty, který manželé složili před sňatkem.
Dle jiných se jedná o pouhou legendu, která
vznikla na konci 11. století, neboť manželství bylo
bezdětné. Kunhuta nebyla ušetřena těžké zkoušky.
Pro křivé nařčení z nevěry byla podrobena tzv.
„Božímu soudu“ a bosá musela přejít rozžhavené
radlice. Bůh jí zázrakem pomohl dokázat nevinu
a Kunhuta neutrpěla žádná zranění. S manželem
vybudovali dóm a biskupství v Bambergu. Po smrti Jindřicha vstoupila do benediktinského kláštera, který sama
založila, a v něm žila i zemřela jako obyčejná řeholnice. Kunhuta a Jindřich jsou jediný svatořečený panovnický
pár, ona byla svatořečena 29. března 1200, její manžel již roku 1146. Podle liturgického kalendáře slaví Kunhuta
svátek 3. března. V ikonografii bývá zobrazována jako císařovna nebo řeholnice, s modelem kostela v Bambergu
na rukou a s radlicemi pod nohama. Je patronkou obětí pomluv, nemocných, těhotných žen, dětí, patronkou
manželek vladařů, bamberské diecéze, Lucemburska, Litvy a Polska.

Kunhuta je ženské křestní jméno německého původu (ze staroněmeckého kunni + gund), které je možné
vyložit jako „šlechetná bojovnice“. Jeho variantou je i jméno Kunigunda, zkráceně Kinga.
Manželky panovníků od nepaměti sdílely se svými manžely - vladaři - radosti i starosti, slávu i pády.
Dějiny přinesly vskutku zajímavé příběhy „prvních dam”. Pokud byly zbožné, pak přinášely požehnání nejen
vladařům, ale celé zemi. Jestli své postavení nepochopily a zneužívaly, přinášelo to pohromu nejen manželskému
páru, ale bohužel i národu. Vzorem a patronkou manželek králů či prezidentů je svatá Kunhuta Lucemburská.
Narodila se kolem roku 980 jako dcera lucemburského hraběte Sigfrieda I. a jeho manželky Hadwigy
z Nordgau. Měla deset sourozenců. Byla vychovávána ve zbožnosti a podle kronikářů vynikala křesťanskými
ctnostmi. V průběhu dospívání rostlo její přání sloužit Bohu po celý život. Rodiče ale rozhodli jinak. Okolo roku
995 nebo 998 (nejpozději r. 1000) se Kunhuta provdala za bavorského vévodu Jindřicha. Jako bavorská
vévodkyně žila po manželově boku v Řezně a též jej doprovázela na jeho cestách. Na římsko-německý trůn
nastoupil Jindřich po náhlé smrti svého bratrance císaře Oty III. jako Jindřich II. Dne 10. srpna 1002 byla
Kunhuta korunována římskou královnou. Císařská korunovace královského páru se uskutečnila 14. února 1014
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v Římě – během této korunovace je také poprvé doloženo užití říšského jablka mezi panovnickými insigniemi.
Některá vlivná knížata byla s novou vládou nespokojena, avšak Jindřich je během pár měsíců všechny získal svojí
rozvahou, cílevědomým počínáním i rozhodností. Vládl moudře a spravedlivě.
Manželství Jindřicha a Kunhuty je ve všech letopisech označováno jako šťastné. Avšak ani císařští
manželé nebyli ušetřeni zkoušky, o kterou se postarali zlomyslníci rozvířením pomluv o Kunhutině nevěře.
Kunhuta vědoma si své neviny na ně nedbala a mlčela. Pomluvy se však rozrůstaly a obecnému pohoršení bylo
zapotřebí učinit přítrž.
V té době byla právním prostředkem tzv. ordálie neboli „Boží soud“, což byl krajní důkazní prostředek
při rozhodování soudních pří, když jiné prostředky selhaly nebo chyběly. O vině a nevině (nebo o nepravdivém
svědectví) měla rozhodnout zkouška, při níž se očekával zásah nadpřirozených sil. Podle apoštolské stolice
při většině ordálií šlo o pokoušení Boha, ale zde šlo o čest jemu zasvěcených osob, které měly vliv na mravní
život ostatního lidu, proto v případě Kunhuty nešlo o pokoušení, ale o projev důvěry. Středověké soudy tohoto
druhu se zakládaly na pevné víře a důvěře, že Bůh nedopustí, aby byl nevinný nespravedlivě obviněn, i když by
měl v jeho (její) prospěch zakročit zázrakem. Bylo rozhodnuto, aby Kunhuta udělala 15 kroků bosýma nohama
po rozžhavených radlicích. Provázena císařem, knížaty, svědky a zástupem lidu zúčastnila se nejprve mše svaté,
při níž přijala Tělo Páně, a pak nad ní kněz vykonal předepsané modlitby a byly učiněny přípravy k provedení
právní očisty pomocí devíti rozžhavených radlic v těsné řadě. S pevnou myslí po nich císařovna bosky přešla
bez nejmenších popálenin. Lid se rozjásal a velebil Boha i ctnost milované císařovny, které si teď ještě víc vážil.
Císař, který snad předtím cítil určité pochybnosti, ji veřejně poprosil za odpuštění.
Jako panovníkova manželka byla Kunhuta značně politicky aktivní. Je zmiňována jako nejbližší
poradkyně císaře a zprostředkovatelka v politických konfliktech. Královna měla významný podíl na vládě jednak
nepřímo jako interventka, kdy je jmenována ve třetině listin svého manžela (poprvé již 10. července 1002), jednak
přímo jako zástupkyně krále a císaře během jeho krátkodobých nepřítomností. Např. roku 1012, kdy v důsledku
konfliktu se svými lucemburskými švagry Jindřich obléhal město Mety, přenesl na Kunhutu vedení jednání
s Boleslavem Chrabrým a správu královských statků v Sasku.
Kunhuta byla velice vzdělanou dámou, dopisovala si s mohučským arcibiskupem Aribem. Spisovatel
Ademar z Chambers jí věnoval svůj spis o sv. Maritalovi. V jejím zvláštním zájmu ležela podpora různých
církevních institucí. Budovala chrámy, kláštery, domy křesťanského milosrdenství a sama zhotovovala
pro svatyně bohoslužebná roucha. Ve prospěch biskupství
v Bambergu, které založila spolu s manželem roku 1007,
se vzdala svého jitřního daru (dar, který muž dával ženě po
první noci od uzavření manželství).
Po nějaké době Kunhuta těžce onemocněla. V
nemoci učinila slib, že, pokud se uzdraví, založí klášter
panen s benediktinskou řeholí. K uzdravení došlo a v r.
1017 Kunhuta nechala vystavět klášter sv. Kříže
v Kaufungenu v Hesensku. Její manžel se dokončení
stavby nedožil.
Jindřich II. zemřel 13. července 1024 a nový
panovník byl zvolen 4. září 1024. Mezi smrtí císaře a
volbou nového panovníka tedy uplynuly téměř dva měsíce,
během nichž byla plná vládní moc svěřena císařovněvdově Kunhutě, a s velkou pravděpodobností se nejednalo
pouze o formální funkci, jak se někdy domnívala starší
historiografie. Ovdovělá Kunhuta, která měla význačné
postavení a podíl na politické moci již za života svého
manžela, spravovala Říši s pomocí svých bratrů Ditricha,
biskupa v Metách, a Jindřicha, vévody bavorského.
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Umírající císař jí také svěřil říšské insignie, které posléze Kunhuta předala nově zvolenému králi Konrádovi II.,
což bylo vnímáno jako známka jeho legitimace.
Dne 13. 7. 1025, ve výroční den Jindřichova úmrtí, nechala Kunhuta posvětit nový klášter v Kaufungenu.
Při slavné bohoslužbě klášteru věnovala relikvii z Kristova kříže. Po evangeliu přistoupila k oltáři, odložila
korunu, císařský plášť i všechny své šperky. Dala si ostříhat vlasy, oděla se v černé řeholní roucho a od biskupa
přijala závoj a prsten jako znak svého zasnoubení s Kristem. Od té chvíle žila pokorně v klášteře a ničím se
nelišila od ostatních sester. Žila o prosté stravě, konala uložené práce, spala na tvrdém lůžku. Ráda posluhovala
nemocným sestrám a těšila je.
Po patnácti letech v klášteře Kunhuta vážně onemocněla a připravovala se na smrt. Na vlastní přání byla
pohřbena v prostém oděvu v katedrále v Bambergu po boku svého manžela. Později byl nad ostatky císařských
manželů vytvořen sarkofág a ozdoben jejich ležícími postavami v nadživotní velikosti. V roce 1372 několik částí
z ostatků Jindřicha II. obdržel i chrám sv. Víta v Praze a naši předkové zařadili Jindřicha II. mezi zemské patrony
vzhledem k jeho zásluhám o udržení rodu Přemyslovců a o návrat pokoje v zemi.
Svaté Kunhutě je u nás zasvěceno několik kostelů, např. v Praze na Novém Městě, v Novém Městě
na Moravě, v Čejkovicích, Kurovicích, Hlíně a nám nejblíže v Náměšti na Hané.
Anička Rozsívalová

Avonotaj Vás srdečně zve na vzpomínkové setkání PAMATUJ!
v neděli 8. března v 16 hodin na náměstí Míru v Šumperku
Akce připomíná zavraždění velké části našich spoluobčanů židovského původu nacisty
před 71 lety v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau. V noci z 8. na 9. března 1944 bylo
zavražděno 3 792 terezínských vězňů včetně 256 dětí. Happening PAMATUJ! připomíná tuto
tragédii tím, že 8. března pěvecké soubory zpívají na náměstích písně (Hatikva, Shema Jisrael,
Kde domov můj) zpívané našimi spoluobčany, když šli na smrt. Loni zpívalo na více než 20
náměstích v ČR přes 1.500 zpěváků.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLUDOV
VÁS ZVE NA PŘEDVELIKONOČNÍ

MEDITATIVNÍ VEČER SE ZPĚVY Z TAIZÉ
U příležitosti Květné neděle bludovský chrámový sbor představí
vybrané skladby tohoto světoznámého křesťanského společenství

v kostele sv. Jiří v Bludově
v neděli 29. března od 18.00 hodin
Dobrovolným příspěvkem podpoříte odvlhčení bludovského kostela
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VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2015
Datum

5. neděle
postní

středa

22. 3. 2015

25. 3. 2015

Obec
BRANNÁ
STARÉ MĚSTO
BOHDÍKOV
BRATRUŠOV
RAŠKOV
LOUČNÁ
SOBOTÍN
D. STUDÉNKY
S. MĚSTO
CHRASTICE
NOVÝ MALÍN
HANUŠOVICE
V. LOSINY
BLUDOV
BOHUTÍN
RAPOTÍN

Zpovídání
Po mši sv.
Po mši sv.
přede mší sv.
Po mši sv.
Po mši sv.
15:30-16:00
17:00-17:30
15.00-16.00
15:00-16:00
Po mši sv.
16.00-18.00
16:00-17:00
15.30-17.00
15:00-17:00
15:30-17:00
17.00-18.15

Zpovědník
P. Michal Krajewski
P. Michal Krajewski
P. Milan Palkovič
P. Piotr Grzybek
P. Milan Palkovič
P. Petr Káňa
P. Petr Káňa
P. Milan Palkovič
P. Slawomir Sulowski
P. Slawomir Sulowski
P. Milan Palkovič
P. Otto Sekanina
P. Petr Dolák
P. M. Krajewski, P. P. Káňa, P. S. Sulowski
P. František Janíček
P. Otto Sekanina

čtvrtek

26. 3. 2015

pátek

27. 3. 2015

sobota

28. 3. 2015

RUDA/M

10:00-12:00

P. Petr Dolák, P. František Janíček,
P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski

Květná
neděle

29. 3. 2015

ŠUMPERK

15:00-18:00

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,
P. Petr Káňa, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič

Mše sv.
8:00
9:30
7:30
10:30
10:30
16:00
17:30
16.00
16:00
17:00
18.00
17:15
17.00
17:00
17:00
18.15
18:00

TRADIČNĚ NĚCO K POVZBUZENÍ PŘED SVATOU ZPOVĚDÍ - TENTOKRÁT Z PERA BRUNA FERRERA

LÍTOST
Jistý muž při zpovědi říká: „Vyznávám se, že jsem z jednoho skladu ukradl pytle s moukou.“ Kněz se táže:
„Kolik pytlů?“ „Ukradl jsem tři... vlastně pět pytlů!“ Kněz nechápe: „Tak tři nebo pět?“ Odpověď všechno
vyjasní: „Otče, vzal jsem tři, ale pro dva si ještě dojdu!"
Je samozřejmé, že zpověď bez pokání nemá žádný smysl!
ODPUŠTĚNÍ
Jeden dobrý, ale nepříliš silný věřící se chodil zpovídat svému faráři. Jeho zpovědi však připomínaly zaseknutou
desku - pořád tytéž prohřešky, a především jeden a tentýž těžký hřích. „Tak dost!“ zahřímal na něj jednou farář.
„Z Pána si legraci dělat nebudeš. Pamatuj si, že ti z tohohle hříchu dávám rozhřešení naposledy!“ Ale za dva
týdny tam byl hříšník se svým obvyklým hříchem zase. To už zpovědník opravdu ztratil trpělivost: „Já jsem tě
varoval, nedám ti rozhřešení. To tě naučí...“ Chudák muž se sklíčeně zvedl, celý rudý hanbou. Přímo
nad zpovědnicí visel obrovský sádrový krucifix. Muž se na něj podíval. V tom okamžiku sádrový Ježíš na kříži
ožil, zvedl ruku a napřáhl ji k rozhřešení: „Odpouštím ti hříchy...“
Každý z nás je připoután vláknem k Bohu. Když se dopustíme hříchu, vlákno se přetrhne. Ale když své viny
litujeme, Bůh sváže vlákno a udělá na něm uzel, takže vlákno je kratší než dřív. Každým odpuštěním jsme Bohu
blíž a blíž.
ČLOVĚK Z TURÍNA
Povídá se, že když se jeden člověk z Turína zpovídal Donu Boskovi, dostal otázku:
„Jak dlouho jste nebyl u zpovědi?“
„Naposledy před deseti lety.“
„Nuže,“ povídá klidně Don Bosko, „dáte mi deset stříbrných!“
„Jakže,“ podivil se kajícník, „myslel jsem, že rozhřešení je zdarma!
„Tak vy jste to věděl,“ pokáral ho Don Bosko, „a přesto jste čekal deset let!!!“
Chtěl, aby si ten člověk uvědomil nesmyslnost svého počínání.
Copak to není hloupé, být dobrovolně nemocný deset let, přestože lék je na dosah ruky?
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PŘEHNANÁ ÚZKOSTLIVOST?
Volají faráře k jednomu pětaosmdesátiletému umírajícímu. Kněz mu nabízí, že ho vyzpovídá. Stařeček odpovídá:
„Ale já hříchy nemám, pane faráři.“ „Žádné hříchy? Vy nemáte nic na svědomí?“ „Vůbec nic!“ „Opravdu?“
Stařeček několik okamžiků přemýšlí a potom povídá: „Přece jenom mi jedna taková malá pochybnost vrtá
hlavou. Když mi bylo dvacet, chodil jsem za jednou dívkou. Kamarád to ale nelibě nesl. Jednou, když jsem s ním
byl v loďce na jezeře, strčil jsem ho a on přepadl přes okraj loďky. No a ... protože jsem ho už od té doby
nespatřil, kladu si kolikrát otázku, zda se mu něco nestalo!“

Mše sv. v době velikonočního tridua a o velikonočních svátcích v roce 2015
KVĚTNÁ
NEDĚLE

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

BÍLÁ
SOBOTA

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov
Bušín
Dol. Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Komňátka
Kopřivná
Loučná n Des.
Malá Morava
Nový Malín
Ostružná
Rapotín
Raškov
Rejchartice
Ruda n Mor.
Sobotín
Staré Město

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30
---7.30
10.15
------11.15
9.45
11.15
9.00
---9.00
10.30
---9.00
11.15
9.30

17.00
---------16.00
---16.30
18.15
------------16.30
18.30
---19.00
------18.00
---18.00

17.00
------16.30
16.00
---16.30
18.15
---------15.30
16.30
18.30
---19.00
------18.00
18.30
18.00

19.00
---------19.00
---18.30
18.30
------------18.30
21.00
---21.00
------20.00
---20.00

10.30
7.30
7.30
8.00
10.30
---7.30
10.15
10.30
---11.15
9.45
11.15
9.00
11.00
9.00
10.30
15.00
9.00
11.15
9.30

10.30
------8.00
10.30
7.30
7.30
10.15
---------9.45
---9.00
---9.00
------9.00
11.15
9.30

Šumperk

7.00,
9.00,
18.00

18.00

18.00

21.00

7.00, 9.00, 18.00

7.00, 9.00,
15.00 (něm.)

Velké Losiny
Vernířovice
Žárová

8.15
-------

17.00
-------

17.00
-------

20.00
-------

8.15
16.00
14.30

8.15
-------

FARNOST/
KOSTEL
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Drazí, v rubrice Co se do ohlášek nevešlo
najdete tentokrát opravdu spoustu informací.
S určitostí zaznějí či už zazněly i v kostelních
ohláškách, zde ale lze napsat více.
První záležitostí, ke které chci říci pár slov, je akce 24 hodin pro Pána - barevný plakátek jste už možná
postřehli na poslední stránce. Zní to jako novinka, v minulem čísle o tom nebylo ani ťuk. Ještě jsme totiž
nezaregistrovali, že si papež František přeje, aby pátek před 4. neděli postní byl po celých 24 hodin časem
modlitby za svět a také příležitostí ke svátosti smíření. Prozatím bude tato akce v naši diecézi aspoň v hlavních
kostelech děkanátů, časem možná i všude. Musíme si to zapsat do paměti, ale hlavně se pokusit o to, aby to byl
dobře prožitý čas. Papež nás chce aktivizovat na duchovním poli, a není to poprvé, co vyhlašuje celocírkevní
modlitební bdění či půst. Jedná se o nepřetržitou 24 hodinovou štafetu modlitby. Podobné pokusy už v naší
republice byly. Na několika místech v minulých letech proběhla tzv. „Nikodémova noc“. Nikodém, který přišel
k Ježíšovi v noci, se stal inspirací k nočnímu bdění a zpovědí. Byla tam obsažená i myšlenka zvláštního prostoru
pro nevěřící či, po vzoru Nikodéma, hledající lidi. Zvláště ve velkých městech se jednalo o úspěšný pokus.
Tentokrát nás papež volá k modlitbě za trpící svět, jak to napsal ve svém poselství k postní době. Opravdu žijeme
ve zvláštní době, době krize nejen hospodářské, ale i morální. Právě když píši tato slova, slyším z rádia zprávy
z uherskobrodské restaurace... Nesmíme si myslet: Sýrie je daleko, Irák také, Ukrajina sice blíž, ale my jsme
přece v bezpečí... Všichni jsme na jedné lodi, a osud trpících lidí v Mosulu či Brodě, Doněcku či v Gaze – je
úplně jedno kde - nám nemůže být lhostejný. Navíc je to příležitost k ještě intenzivnějšímu prožívání postní
doby, nadto ve spojení se Svatým otcem. Zveme všechny do Šumperka. Alespoň na pár minut. Inspiraci či
pomůcky k modlitbě najdete na lavicích. Bude i příležitost ke zpovědi, i když celodenní zpověď byla 4. 3. a
hlavní velikonoční bude na Květnou neděli.
Druhá akce, která se rychle blíží, je tradiční děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání. Letos se opět po několika letech - nebude konat v Olomouci, ale v našemu srdci blízkých Králíkách. Toto „naše“ poutní
místo teď ožívá, protože má už několik měsíců svého nového duchovního správce, a my letos k tomu oživení
chceme přispět naší pouti. Tradičně spolu s námi putuje děkanát Zábřeh a také průběh pouti bude obvyklý:
růženec, adorace a mše svatá, začátek v 15.00 hod. Koná se podobně jako loni v sobotu po Velikonocích,
tedy 11. 4. Přihlašovat se můžete ve svých farnostech.
Několik pozvánek patří ale ještě do postní doby.
Zveme srdečně děti na duchovní obnovu. Připravili ji naši katecheté s otcem Petrem a myslím si, že to děti
velmi potřebuji. Potřebují vnímat, že postní doba je zvláštní čas, a přitom jim tu postní dobu nesmíme zprotivit...
Potřebuji mezi postními aktivitami něco, co je ušité jím na míru, přizpůsobené jejich chápání, duchovní a zároveň
zajímavé a radostné. Právě proto je tu tato nabídka! Potřebujeme jen znát počet dětí, abychom připravili potřebný
materiál a občerstvení. Stačí poslat mail či odevzdat přihlášku, která je v kostele. Ale to hlavní, co je třeba,
je povzbudit a motivovat děti a pak je dopravit či poslat na středisko. Toto je váš úkol, drazí rodiče či opatrovníci.
Počítáme s vámi! Díky vám za to!
Mládež s otcem Petrem pro nás tradičně organizuje křížovou cestu ulicemi města. Je to pěkná tradice, která se
už ujala a která je také pěkným svědectvím naší víry pro okolní svět. Srdečně zveme všechny, i
„mimošumperské“, zvlášť mladé, ale určitě je tento modlitební večer otevřen pro všechny. Oblečte se podle
počasí a přijďte se modlit s námi.
Srdečně také zveme na mši svatou do klášterního kostela. Mnozí z vás vzpomínají, jak do toho krásného
chrámu chodívali na bohoslužby. I když teď běžně není využíván jako kostel, chceme se tam na chvíli vrátit a
navázat na dlouhou tradici a duchovně se spojit s těmi, kteří se tam modlívali v dávných dobách. Svátek
Zvěstování 25. 3. chceme také slavit v kostele, který je zasvěcen Panně Marii. Mše svatá začíná v 18.00 hod.
Spolu s celou církví prožíváme Rok zasvěceného života. Před několika týdny proběhlo první z našich setkání
se zasvěcenými osobami, se sestrou Dianou, dominikánkou pocházející ze Šumperka. Nemohl jsem na něm být,
ale poslouchal jsem nahrávku a myslím si, že to bylo velmi krásné a podnětné setkání. Děkuji sestře Dianě
za krásný úvod a za upřímné odpovědí. V březnu vás zveme na další setkání věnované zasvěcenému životu. V
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pátek 21. 3. k nám přijedou bratři z Loštic, Slováci ze Společenství sv. Vincence. Sv. Vincenc byl nesmírně
zajímavou osobností v dějinách církve. Je považován za zakladatele a hlavního patrona Charity, byl ale také
velkým vychovatelem kněží, a právě tato společnost vedla po dlouhá léta i diecézní kněžské semináře po celé
Evropě. V neposlední řadě se věnují i misiím. Více se dozvědět a ptát se můžete 21. 3. v 18.00 hod. v kostele
v Šumperku.
Na konec zvu na společnou oslavu Velikonoc na farním středisku. Je to potřetí, kdy se chceme společně
radovat z Ježíšova zmrtvýchvstání. Nejde o žádné velkolepé show, jde o přátelské setkání, o to, aby všechna naše
liturgická setkání ve svatém týdnu měla prodloužení v podobě agapé ve společenství farníků. Když člověk
prožívá velkou radost, chce se o tuto radost dělit s druhými. A skutečnost, že Ježíš žije, je přece tou největší
radostí každého křesťana! Nenechme si ji pro sebe...
V neposlední řadě je tu pozvání k velikonoční zpovědi a na bohoslužby svatého týdne. Bez takto prožitého
osobního setkání s Kristem nemůže být ani řeč o pravé velikonoční radosti. Rozpis zpovědi a bohoslužeb
v děkanátu vám přinášíme na dalších stránkách. Ať každý z nás zakusí dotek milosti a ponoří se do Kristova
utrpení! Pomůže nám v tom i bdění v Getsemanské zahradě a u Ježíšova symbolického hrobu na Velký pátek.
Jsou to úžasné chvíle, které pochopí jen ten, kdo je prožije naplno. Pak se naplno projeví i radost.
Na Velikonoční neděli doneste s sebou k požehnání jídlo: nejen koláče a sladkosti. Udělejte si košík a doneste
symbolicky všechno, co se objeví na vašem svátečním stole. Dokážu si představit kostel provoněný uzeným
a už vidím ta krásná malovaná vajíčka... Stůl je něco, co nás sjednocuje v rodinách. Kéž to dobré, co se na tom
stole objeví, nevoní jen obyčejně jako vždycky: kéž jsou o Velikonocích pokrmy provoněné kadidlem, modlitbou,
Boží dobrotou a naší vzájemnou láskou!
Přeji krásné, klidné, hluboké prožití postní doby a svátků. Vyprošuji Boží požehnání a sílu pro každého z nás.
P. Slawomir

PAVEL JAJTNER
ZAJISTÉ, EXCELENCE!

NA POKRAČOVÁNÍ
18.
Oslovil mě „pane“

V době mého působení v Maroku byl Pierre Guisolphe už penzionován a vykonával funkci dobrovolného,
tedy neplaceného neboli honorárního velvyslance Suverénního řádu maltézských rytířů. To mu umožňovalo
udržovat aktivní kontakty s celou diplomatickou komunitou v Rabatu a zachovat si jistý společenský lesk.
Narodil se v alsaských Metách, ale vyrůstal už v Rabatu. V mládí byl důstojníkem francouzské armády.
Demobilizován byl v roce 1956 v devětadvaceti letech jako plukovník. Přestože doba po nezávislosti Maroka
nebyla pro Francouze příznivá, rozhodl se Pierre zůstat. Nějakou dobu se věnoval podnikání. Byl svědkem
moderní historie nezávislého Maroka. Jeho vyprávění byla neobyčejně poutavá, a nejen to: byla pro mě
nevyčerpatelnou studnicí informací.
Stalo se, že jsme byli pozváni na recepci pořádanou britským kolegou Anthonym Laydenem v prostorách
britské rezidence, nádherné a rozsáhlé vily v koloniálním stylu. Vila má nádhernou polohu, vysoko nad údolím
řeky, blízko centra, a obrovskou zahradu se subtropickou i tropickou vegetací. Stáli jsme tehdy v příjemném stínu
pod vysokými trsy obrovských bambusů a dívali se dolů do údolí řeky Bu Regreg. Pierre ukázal na železniční
most přes řeku:
„Tam jsem v mládí lovíval na loďce ryby. Když mi bylo asi deset nebo dvanáct let, přistál na řece
hydroplán. Pomalu se ke mně přiblížil, vypnul motory, zastavil a po schůdkách z něj vystoupil britský plukovník
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v nažehlené uniformě. Usmál se na mě, pozdravil mě výbornou francouzštinou a pak se mě zeptal: „Monsieur,
kde tady najdu britský konzulát?“ Byl jsem chlapec a on mě oslovil monsieur!“
„Oslovil mě `pane´“, opakoval Pierre a bylo vidět, jak je ta vzpomínka silná. Na okamžik, kdy je mladý
muž a byl poprvé osloven „pane“, se nezapomíná. „Dovedl jsem ho sem, do této vily, která byla tehdy téměř
nová. Už před válkou sloužila jako britský konzulát. Je to víc než šedesát let.“
Nezapomenutelná byla Pierrova vyprávění o období francouzského protektorátu v Maroku. Kolonisté byli
nejen nadšenci, kteří dokázali tvrdě pracovat, ale někdy také dobrodruzi. Mnozí z nich velmi zbohatli. Kupovali
levně půdu, investovali a dobře hospodařili. Dali práci i lepší život chudým pastýřům, ale ti za to museli zaplatit
svobodou. Dodnes lze v úrodném pásu nížin při marockém atlantickém pobřeží vidět obrovské vinice,
pomerančovníkové, fíkovníkové a olivovníkové háje. Daří se tam pšenici i kukuřici, a kde funguje zavlažování,
i cukrové třtině. Bohatství je vždy trnem v oku chudých, zvlášť když jim jejich vůdcové opakují, že pochází
z jejich mozolů, což ostatně bývá pravda.
Určitě to bylo období, které přineslo kolonizovaným zemím investice a technický rozvoj. Ale také napětí,
utrpení a po zániku i smutné dědictví. Pro země, kde již existovala strukturovaná společnost, písemnictví i jistá
kultura, to nikdy nemohl být trvalý stav. To byl případ nejen Maroka, ale i Alžírska nebo Indočíny. Spojení
nacionalismu s jistým typem socialismu bylo živnou půdou odporu proti kolonistům, kteří nakonec museli odejít
a přišli o všechno. A domácí revolucionáři, kteří bojovali za svobodu a sociální spravedlnost, také většinou
o všechno přišli.
Ještě dnes lze na úrodných pláních Maroka najít bývalé farmy kolonistů: budovy jsou až na výjimky
zchátralé a zničené, ale aleje palem či olivovníků zůstávají. Zůstávají také zalesněné kopce třeba nad údolím Vádí
Korifla, převážně borovice, sázené po vrstevnicích do umělých příkopů, které jsou schopny zachytit tak vzácnou
srážkovou vodu. Město Rommani se před nezávislostí jmenovalo Christian. Z tamějšího katolického kostela je
dnes četnická stanice. Na věžích zaniklých kostelů v Ain Auda, Buzniku či Skhiratu si staví hnízda čápi. Nápadně
to připomíná naše pohraničí.
Pierre mi také vyprávěl, jak proběhla v Maroku pozemková reforma a dekolonizace:
„Nejbohatší kolonisty, těch několik stovek největších majitelů půdy, kteří drželi více než 35 tisíc hektarů,
dal král zatknout a uvěznit. Francouzská vláda pak dlouho vyjednávala o jejich propuštění. Když se jí to konečně
podařilo, o majetku už nikdo nemluvil. Vláda pak hovořila o slavném úspěchu, ale z kolonistů byli žebráci, kteří
byli šťastní, že zachránili holý život.“
Nejlepší statky zabral král a jeho družina. Do těch méně zajímavých míst nová vláda poslala zpravidla
negramotné lidi, kteří neuměli hospodařit a nerozuměli strojům. Tito lidé si dokázali zakrátko zničit i střechu
nad hlavou. Proto dnes z tak mnohých nádherných budov zbyly jen trosky. Zavlažovací betonové žlaby jsou
poničené a bez zavlažování se urodí sotva desetina toho, co by se jinak mohlo urodit. Jsou místa, kde by oprava
zavlažovacích systémů byla ještě dnes velmi dobře a jednoduše možná, ale není síly, která by toho byla schopna.
Skutečná bída nastala, když kolonisté museli odejít. Zanikly školy, na místo kolonistů přišli tvrdí místní
zbohatlíci. Velký socialista, současný předseda parlamentu Abdelwahed Radi zaměstnává na svých latifundiích
dělníky za mzdu třicet dirhamů denně. To je tak na přežití.
„Dodnes jsou v Maroku lidé, kteří vzpomínají, jak bylo za Francouzů dobře. Děti chodily do školy,
byl pořádek a bylo méně chudoby než dnes. Na druhé straně se tu stále bojovalo. S berberskými kmeny si sultán
nevěděl rady. Proto také souhlasil s vojenskou přítomností Francouzů. Podrobení berberských kmenů se podařilo
až v roce 1934 a stálo desítky tisíc životů francouzských vojáků. Když se na to dívám dnes po letech, musím se
ptát, k čemu to všechno bylo?“
Díky Pierrovi, který to zažil, soudím, že kolonialismus obecně a v Maroku zvlášť nebyl ani dobrodiním,
ani nebyl ve všem docela špatný. Při tehdejším způsobu myšlení a pohledu na lidská práva asi nebylo možné, aby
se bezbranným africkým a asijským zemím vyhnul.
Pohled na dějinné tragédie nás svádí k úvahám, co by se stalo, kdyby … Ale v dějinách je už vše dáno,
nic nelze změnit, neexistuje žádné „kdyby“. Oprávněnost takových úvah je pouze v tom, co si z nečestných
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dějinných tragédií a občasných vítězství dobra můžeme odnést jako poučení pro budoucnost. V tomto případě je
podán další důkaz o tom, že jen čestné a spravedlivé jednání může být dlouhodobě prospěšné. Ve většině
afrických i asijských zemí znamenal odchod kolonistů zánik státní moci, vznik ozbrojeného konfliktu a rozmach
bídy, která přinesla lidem obrovské utrpení. Další důkaz o tom, že i nejhorší vláda je lepší než bezvládí.
Přestože tento obvyklý scénář se v Maroku zcela nenaplnil, samostatnost nepřinesla tamějším chudým ani
svobodu, ani blahobyt. Rád bych věřil, že jen prozatím.
19.
Slepé střevo
Do Českého Krumlova jsem jezdil, jako snad každý, velmi rád. Je to kouzelné místo a v porevolučních
časech tam bylo vidět den po dni, jak vstává z popela. Doslova.
Staré město se před listopadem 1989 rozpadalo. Od vyhnání Němců tam nikdo nic neopravoval. To byla
jedna z příčin. Další příčinou byla skutečnost, že město bylo ve strategických plánech armád varšavského paktu
budoucím válčištěm. Bylo předem odepsané a vůbec se do něj neinvestovalo, kromě vojenských baráků.
Po listopadu 1989 se tam konávala česko-rakouská podnikatelská fóra i setkání ministrů. Také nejrůznější
kulturní události, na které jsem byl zván. Vzpomínám na podpis jedné dohody v roce 1993, při kterém jsem byl.
Po slavnostním jednání, podpisech a tiskové konferenci se u oběda v hotelu Růže hovořilo o všem možném. Řeč
přišla i na srovnávání platů v soukromé sféře s platy státních úředníků. A také na platy ministrů.
Zastyděl jsem se, až jsem se zapotil, když jeden český ministr, kterého nechci jmenovat, vyprávěl s vážnou
tváří svému rakouskému kolegovi, že jeho plat je pouhých 600 dolarů měsíčně. V aritmetickém přepočtu to snad
mohlo odpovídat skutečnosti, ale pan ministr byl ekonom a jako každý i on věděl, že skutečná kupní síla koruny
je mnohem vyšší než její směnný kurs. Dodnes je tomu tak. Za třicet korun v Českém Krumlově si koupím tolik
jako za tři eura v Pasově. Tedy trojnásobek. Tehdy, v roce 1993, to bylo ještě víc. Onen ministr to bezpečně
věděl. Navíc nezmínil další příjmy a „požitky“. Nemohl jsem tehdy vůbec pochopit, proč o tom mluví. Jednak to
nebyla pravda a jednak to bylo neslušné. Takto mluvit o zemi, jejíž vlády byl členem. Tak neloajálně pomlouvat
svou vlast! Nikdy nezapomenu na tu hanbu, kterou jsem pociťoval, i za něho. Cožpak není Čech? Cožpak nemá
špetku hrdosti?
Teprve o mnoho let později jsem všechno pochopil. Byla to frustrace z toho, že kamarádi v soukromém
sektoru vydělávají mnohonásobně víc. Byl to způsob, jak ukázat svou obětavou šlechetnost. Od té doby uplynulo
mnoho let a onen ministr, pokud jde o majetek a plat, už dávno všechno v soukromém sektoru dohonil. Na tomto
příběhu však lze ilustrovat, proč privatizace u nás dopadla tak, jak všichni víme … Proč dodnes nekončí
majetkové skandály našich politiků.
Naštěstí zůstal tento příběh ojedinělou neradostnou událostí v mých jinak velmi krásných vzpomínkách
na Český Krumlov.
Rád jsem navštěvoval tamější hudební festivaly, výstavy výtvarného umění a operní představení
v jedinečném barokním divadle na zámku.
Český Krumlov si oblíbil i geniální secesní vídeňský malíř Egon Schiele. Na počátku minulého století zde
nějaký čas žil a pracoval. Škoda, že zemřel tak mladý.
Městu se podařilo s pomocí podpor ze zahraničí, jak z Horního Rakouska, tak i z bavorského Pasova,
zrekonstruovat bývalý pivovar v historickém jádru a proměnit ho v galerii výtvarných umělců ze zmíněných zemí
i z České republiky.
Při příležitosti otevření galerie se tam konala vernisáž výstavy kreseb Egona Schieleho. Většinu kreseb
zapůjčil ze svých uměleckých sbírek velký mecenáš a teoretik umění, pan profesor Serge Sabarski z New Yorku.
Bylo to dojemné: v těch časech musel při takových příležitostech řečnit každý. Mluvil pan starosta. Po něm
pan přednosta okresního úřadu. Pak ředitel rakouského kulturního institutu z Prahy. Po něm paní ředitelka
rekonstruované galerie. A po ní pan ředitel kulturního institutu z Pasova. Všechny projevy se tlumočily,
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z němčiny do češtiny a naopak, a to zabralo další čas. Pak už jsem přestal sledovat řečníky a díval se spíše kolem
sebe: na utrápené tváře posluchačů a jejich nápadně časté pohledy na hodinky. Poslední hovořil, nemýlím-li se,
velitel hasičů. A každý z řečníků nakonec v závěru svého projevu dlouze děkoval panu profesoru Sabarskému
za to, že svou šlechetností umožnil konání této výstavy. Bylo to utrpení, než všechny ty projevy skončily. A když
skončily, vzal si slovo pan profesor Sabarski. Mluvil anglicky:
„Dámy a pánové, děkuji za vaše projevy vděčnosti. Snad jich ani nemuselo být tolik. Přiváděly mě
do rozpaků. Ale připomněly mi jednu příhodu z doby mých vídeňských univerzitních studií, kterou bych vám
dnes rád pověděl: Jeden slovutný vídeňský profesor chirurgie konával demonstrační operace v operačním sále
univerzitní kliniky. Ten měl tu zvláštnost, že měl prosklený strop, kterým se z galerie mohli studenti dívat dolů
na operační stůl a dokonalou práci rukou pana profesora.
Při jedné zvláště náročné operaci srdce se stalo, že studenti počkali, až pan profesor odloží rukavice,
a pak začali tleskat. A tleskali a tleskali. Pan profesor pohlédl s úsměvem na galerii, uklonil se a chystal se odejít.
Ale studenti tleskali dál. Pan profesor se uklonil znovu, na všechny strany – potlesk nepřestával.
Navlékl si tedy znovu rukavice a jako přídavek udělal slepé střevo.“
Chvilku trvalo, než překvapené publikum pochopilo, že to byla anekdota. A než pochopili, proč nám právě
tuto anekdotu pan profesor Sabarski vyprávěl.

20.
Velký malý princ
Od dětství jsem rád četl. Nevím už přesně, kdy se mi poprvé dostala do ruky díla Antiona de Saint
Exupéryho, ale určitě to bylo v čase dospívání. Aby je člověk chápal, musí dosáhnout jistého stupně zralosti. Věk
kolem šestnácti let je už dostatečně vnímavý. Exupéryho díla – až na Malého prince – také nebyla v šedesátých
letech tak snadno dostupná. Mají hluboký transcendentální rozměr a to byl za totality hlavní důvod, proč u nás
nebyla vydávána.
Ale jednou to přišlo – čas, kdy jsem je směl číst. Už se s nimi nikdy nerozloučím. Jsou nevyčerpatelná.
Snad nejvíc mě v mých šestnácti letech fascinovala Země lidí. Vyprávění o poušti a o lidech, kteří ji obývají.
Strhující příběh o ztroskotání v libyjské poušti a zázračném úniku jisté smrti. Poetické pasáže o nouzových
přistáních na stolových horách Západní Sahary, na lince Toulouse – Casablanca – Cap Juby – Dakar – Buenos
Aires. Jedinečnost míst, kam za miliony let nevstoupila lidská bytost, míst, která komunikovala a komunikují
pouze s vesmírem.
A hle, já měl to štěstí se tam podívat. Píše se rok 2001. V ruském vrtulníku mírových jednotek OSN
Minurso není pro příšerný řev motorů nic slyšet. Ale vidět je z kulatých okének dobře. Je to jako sen: právě se
vznášíme nad těmi člověkem nedotčenými temeny stolových hor. Bezděčně pátrám očima, zda tam někde
neuvidím zbytky Antoinova letounu.
Když jsem přišel v roce 1999 do Maroka, znovu jsem se začetl do Exupéryho nesmrtelného vyprávění
o Zemi a lidech, kteří na ni žijí. Tentokrát jsem se probíjel náročným textem francouzského originálu. Místa a
prostředí, o kterém Exupéry vypráví, pro mě náhle nejsou něčím vzdáleným, abstraktním a cizím, pouhými
jmény. Postupně, jak blíže poznávám zemi, kde se ony příběhy staly, dostávají konkrétní tvary a obsah.
Jsem poprvé v životě v Marrákeši. A jako bych tu už někdy byl. Kráčím uličkami Marrákeše, pod Kutubií,
minaretem prastaré mešity z červených kvádrů, postavené v 11. Století. Procházím pestrým zmatkem súku,
berberského trhu, který je stejný jako před staletími. Mám před očima Exupéryho vyprávění o pastýři jménem
Bark, otroku, kterého letec Antoine a jeho přátelé v Cap Juby vykoupili od vzbouřených saharských kmenů.
… Byl jsem pastýřem a jmenoval jsem se Mohamed. Vodil jsem svá stáda k pramenům …
Zřetelně vidím scénu na tomto súku s tisíci uliček kolem náměstí Džamáa al-Fina. Někdejší Bark, nyní opět
svobodný muž jménem Mohamed bin Lachsen, kupuje dětem hračky a sladkosti. Marně si však kupuje jejich
chvilkovou náklonnost. Hodnota lidského života je určena kvalitou jeho vztahů k ostatním. A ty si nelze koupit.
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Smara je město v poušti, na samé hranici mezi marockými jednotkami opevněnými za jakousi písečnou
Maginotovou linií a jednotkami Sahařanů z Polisaria, fronty za osvobození Západní Sahary. Mezi dvěma
vysokými valy z písku jsou minová pole. Na obou stranách valu dlouhého 1500 km už po desetiletí hlídkují
hrozivě vyzbrojení vojáci znepřátelených stran. Na příměří dohlíží mezinárodní jednotky.
Poručík Joseph mě doprovází na obvyklou hlídkovou trasu jeho jednotky. Před námi se otevírá obrovská
rudá pláň na pozadí černých hor. Pod horami zřetelně vidím jezero, obklopené stromy. Terénní Nissan zastavuje,
jdu si obrovské jezero vyfotografovat.
„Monsieur le lieutenant, pane poručíku, jak se jmenuje jezero?“
„Jaké jezero?“
„Tam, pod těmi horami.“
„Ach tak, pod těmi horami. Ale tam není žádné jezero, Monsieur.“
Je to mirage, fata morgana, přelud pouště, který jsem doposud znal jen z vyprávění. Fotografuji. Uvidím,
co bude na snímku.
Nasedáme a jedeme dál. Vůz se kymácí a skřípe na kamenité a hrbolaté pouštní cestě. Před námi se otevírá
mírné údolí: je to vádí, vyschlé koryto řeky, která se tudy valí jednou za pět nebo deset let. Náhlá přítomnost
zelené vegetace v poušti mě fascinuje. Seskakuji ze stupátka a běžím fotografovat sporé akácie. Jsou porostlé
zelenými zpeřenými listy a dlouhými, bílými trny. Pase se na nich osamělý zaběhlý velbloud. To bude nádherný
snímek!
Padesát kroků za mnou běží poručík Joseph, který mě nestačil zadržet při vyskakování z vozidla, a volá:
„Monsieur Ambassadeur, attention, pozor, vraťte se, prosím! Mohly by tam být miny! Zapomněl jsem vás
upozornit. Tady jsou všude miny. Když přijde vzácný dešťový příval, voda je odnese z míst, kam byly původně
položeny, jinam, a nikdo už neví, kde všude může dojít k neštěstí.“
Zůstávám stát. Snažím se vrátit stejnou cestou, kudy jsem se hnal za velbloudem. Přežil jsem. Poručík
Joseph si vydechl. Teprve teď mě polévá studená hrůza.
Píše se rok 2003. Po čtyřech afrických letech jsem zase doma. Vybaluji jednu z beden svých svršků a věcí,
které jsem si přivezl. Beru do ruky kámen ze Sahary. Je vyleštěný, jak byl po tisíciletí hlazen písečnými zrnky
hnanými větrem pouště, jsou v něm dokonce drobné drážky vyšlehané pískem. Je to fosilie: v černém vápenci
jsou bílá zkamenělá těla pradávných mořských živočichů, ortocerů. Důkaz, že před 450 miliony let bylo
na Sahaře moře.
Kámen, který držím v ruce, není pouhý nerost, je to mnohem víc. Je to živá bytost. Posel někdejšího života
z časů dávno zašlých. Svědek, jenž mluví tichým hlasem ke každému, kdo umí naslouchat. Vypráví o tom, jak
pomíjivé je vše na této zemi. Každý nerost, každá rostlina, každý tvor. Lidský život. I ten můj.
Tento kámen skrývá veliké tajemství, tajemství pokory.
Co je to za sílu, jejíž stopy tu držím ve své dlani? Co je to za sílu, která vyzdvihla dno pradávného moře,
po němž jsem kráčel suchou nohou? Co je to za sílu, jež stvořila nekonečnost oné pouště? Obrovské, majestátní
jako oceán, tajemné i stroze krásné. Krásné tak, že to bere dech. Co je to za sílu, jež dává i tam růst a rozkvétat
květinám? Co je to za sílu, jež dává i tam tryskat pramenům vody, která není jen pouhou nositelkou života,
ale život sám?

21.
Čtyři sta padesát kilo konopí
K povinnostem diplomatů v Maroku patřily i humanitární návštěvy českých vězňů. Většinou bývaly
úkolem konzula, ale je velmi vhodné, vykoná-li je čas od času i velvyslanec. V době mého působení v této africké
zemi jsme měli znamenitého vězně. Jmenoval se Václav K., byl vyučen ošetřovatelem dojnic, pocházel
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ze Šlapanic u Brna, bylo mu něco kolem pětadvaceti a byl uvězněn na pět a půl roku za pašování čtyř set padesáti
kilogramů konopí.
Nepatrný trest za zločin tak obludný! Jsou země, kde by za totéž byl o hlavu kratší. Každý pašerák drog je
multiplikátorem zločinu, velkovýrobcem dalších zločinů. Pašování drog je zločin, který klame: Na první pohled je
to skoro nevinné, nikdo není oloupen, nikdo není zraněn. „Jen“ se odveze balíček nebo balík čehosi odkudsi
kamsi. A za to se shrábne balík peněz.
Když ho chytili, měl Opla Calibru, motorku Kawasaki, dvě Avie, autobus a byt v Brně. Z toho je zřejmé,
že to nemohlo být poprvé, co v autobuse vezl drogy. Spíš narazil na celníka, který se nedal podplatit.
Když v roce 1956 Francouzi opouštěli Maroko, zanechali po sobě mimo jiné asi pět tisíc hektarů osevních
ploch cannabis sativa, konopí, které tam tenkrát pěstovali jako průmyslovou plodinu. Později vznikla v Evropě a
v USA poptávka po marihuaně a hašiši. Tak našlo konopí, které mezitím s vynálezem a rozšířením umělých
vláken ztratilo na svém původním významu, nový odbyt.
Od té doby uplynulo necelých padesát let. Za ten čas Západ poskytl Maroku pomoc ve výši 200 milionů
dolarů na odstranění stále se rozmáhajících plantáží konopí. Bez ohledu na tyto obrovské prostředky, za něž by se
dalo rolníkům pomoci vybudováním studní a investicemi do založení nových kultur, se osevní plochy konopí
rozšířily z původních 5000 na 150 000 hektarů. Mnozí celníci a policisté, kteří vydělávají 5000 dirhamů měsíčně,
jich utrácejí 20 000. Ti, koho zajímá, kde berou oněch 15 0000 měsíčně navíc, se už raději neozývají. Při pátrání,
kam až vedou nitky této zločinecké sítě, zjistili, že velmi vysoko, tam, kam není radno se pouštět. Obchod
s drogou představuje pro mnohé obrovské zisky. Každý překupník v řetězci vydělá desetinásobek. Nejméně
vydělává pěstitel. Ale je to přece jen víc, než kdyby pěstoval ječmen.
Na severu země je pohoří Rif. Je to druhý z Herkulových sloupů. Ten africký. Na evropském kontinentu je
prvním Herkulovým sloupem pohoří Sierra Nevada s nejvyšší horou Mulhacénem.
Až do roku 1934 se v Rifu skrýval proslavený Abd el Krim, pod jehož velením byla celá nepřístupná území
mimo kontrolu francouzských koloniálních armád. Jedna silnice, postavená až začátkem šedesátých let, vede
Rifem od jihu k severu, druhá, ze stejného období, od východu k západu. Jinak nic. Jen nepřístupné hory a stezky,
po kterých mohou projít jen lidé, osli a muly.
Pohoří Rif je drogovým rájem. Vyžaduje kus odvahy zkusit je po jedné z oněch dvou silnic od jihu k severu
nebo od východu k západu projet. Na východě jsou hory holé a suché, ale směrem k západu přibývá srážek.
Objevují se první cedrové lesy. Poblíž města Chefchaouen jsou už hory hustě zalesněné a působí neskutečně
krásně svou trvalou šťavnatou a sytou zelení. V těchto horách potkáte na každém rohu Němce a Holanďany, kteří
vědí, kde je drogový ráj. Domorodci považují každého cizince, který se tam objeví, za zájemce o trávu. Jde z toho
trošku strach. Vím, o čem mluvím, byl jsem tam.
Přišel ramadán roku 1421 podle hidžry (začátek islámského letopočtu; podle tradice den, kdy prorok
Mohamed odešel z Mekky do Medíny), tehdy připadl na období od začátku prosince 2000 do začátku ledna 2001.
Sluší se, abych jel našeho vězně navštívit. Vykonat humanitární návštěvu. Věznice je v Tangeru, asi 300 km na
severovýchod od Rabatu. Arabského řidiče tentokrát nevezmu. Dodržuje přísně půst, v noci pak hodně jí a téměř
nespí, to by nemuselo dobře dopadnout, kdyby usnul za volantem. Vydáváme se na cestu. Jen ještě jednu
informaci od člověka, který to v Tangeru zná:
„Kde najdu v Tangeru věznici?“
„Ve směru od Rabatu sjedete z hlavní cesty v místech, kde je odbočka k Herkulovým jeskyním. Pak už
pořád rovně, až přijedete k vysoké zdi se železnými vraty. Tam, před věznicí, se tlačí spousta marockých žen,
které nosí svým vězněným příbuzným jídlo.“
„Copak jim správa věznice nedává najíst?“
„Dodávky potravin do věznice probíhají normálně.“
„Tak v čem je problém?“
„Příděly se rozkradou. Je to tam jako na Ďábelských ostrovech v Motýlkovi.“
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Dojeli jsme dobře a včas, vězení jsme našli. Václav K. je překvapen. Snad radostně, protože dojatě
a překotně vypráví:
„Když mě před třemi lety zavřeli, postupně jsem o všechno přišel. Měl jsem na Moravě děvče, první rok
za mnou jezdila. Teď už ani nepíše. Peníze jsou pryč. Zůstaly jen dluhy. Když zaplatím právníkovi, pokutu
marocké tabákové režii, budu se muset dál zadlužit. Ale mohl bych jít o půl roku dřív domů. Půl roku mi odpustil
nový král v částečné amnestii.
Snažím se cvičit, abych měl kondici. Nejhorší je hlad. Jídlo, které nám dávají dozorci, nejí ani Maročané.
Do kbelíků, které se používají na úklid, nalijí jakousi polévku, kde plave pár shnilých mrkví. Už zapomínám
češtinu, ale ve španělštině jsem se zdokonalil. Až mě propustí, zůstanu ve Španělsku. Chci se živit poctivě.
Jsem v cele se dvěma Španěly. To je moje štěstí, protože tady v Tangeru je katolická diecéze, španělský
biskup a klášterní komunita řeholnic. Chodí za námi jedna španělská milosrdná sestra a každý čtvrtek nám nosí
jídlo.“
Odcházím se smíšenými pocity. Ale i s trochou naděje, že Václav K. poznal v tomto vězení nejen krutost
a bolest, ale i svou vinu a milosrdnou, vskutku křesťanskou lásku. Věřím, že je to jeho šance, jak najít správnou
cestu.
pokračování příště
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