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Vážení čtenáři, 

stále ještě prožíváme čas 

přípravy na Velikonoce. 

Spolu s tím, jak přibývají dny a týdny postní doby, může 

ochabovat naše úsilí o duchovní obnovu, se kterým jsme 

tuto dobu začínali. Ještě je ale pořád dost času na to, 

abychom své úsilí obnovili. Abychom si vzpomněli, 

s čím jsme do postní doby vstupovali a znova se pro to 

nasadili.  

V této souvislosti bych se s vámi rád podělil o jeden 

příběh, který mě v této době zaujal: 

„Jeden stále nespokojený člověk se sebou i s druhými si 

opakovaně stěžoval Bohu: ‚A proč by měl každý nést svůj 

kříž? Copak neexistuje způsob, jak se mu vyhnout? 

Už mám těch svých každodenních břemen plné zuby!‘ 

Dobrý Bůh mu odpověděl prostřednictvím snu. 

Uviděl život lidí na Zemi jako jedno procesí bez konce. 

Každý nesl na ramenou kříž. Pomalu a nevyhnutelně, 

krok za krokem. 

V nekonečném průvodu se svým osobním křížem 

namáhavě kráčel i on. Tu si povšiml, že je jeho kříž příliš 

dlouhý; proto se při chůzi musel tolik namáhat. ‚Stačilo 

by jej trochu zkrátit a nemusel bych tolik trpět,‘ řekl si. 

Posadil se na patník a energickým řezem svůj kříž 

o notný kus zkrátil. Když vyšel, viděl, že nyní může kráčet 

mnohem rychleji a lehčeji. Bez zvlášť velké námahy 

dospěl až k místu, které se zdálo být cílem celého procesí. 

Byla to rokle, široká rána v zemském povrchu, za kterou 

začínala ‚krajina věčného štěstí. Pohled na ni z druhého 

břehu propasti byl skutečně nádherný. 

Pro její překonání tu ale nebylo žádných mostů ani lávek. 

Lidé ji však přecházeli velmi snadno. Každý sundal 

z ramen svůj kříž, položil jej přes propast a přešel po něm 

na druhou stranu. 

Kříže byly každému jako šité na míru. Přesně spojovaly 

oba okraje strže. Jeho uřezaný kříž však byl na dosažení 

druhého okraje příliš krátký ... “ 

Tento příběh by se dal vykládat mnoha způsoby. Já bych 

jej rád vztáhnul právě na prožívání postní doby. 

Nesmiřme se s tím, že jsme si ten náš postní kříž, 

v podobě našeho úsilí o vnitřní obnovu, zkrátili. Ale 

vezměme ho znovu celý na svá ramena, abychom po něm 

mohli na Velikonoce přejít k setkání se vzkříšeným 

Kristem. 

27. dubna bude spolu s Janem XIII. svatořečen Jan Pavel 

II. Říká se, že pronesl slova: „Z kříže se nesestupuje.“ 

Nechme se i těmito slovy povzbudit v naší 

postní cestě ke Vzkříšení. 

Přeju vám požehnaný zbytek postní doby. 

P. Petr Káňa 

6. dubna – 5. neděle postní 

13. dubna – Květná neděle   

Šestá neděle postní má v římském misále název 

KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ. 

Tímto názvem je naznačen hlavní motiv 

začátku Svatého týdne daný dvěma částmi, 

které dohromady tvoří jedno velikonoční 

tajemství: vítězství a oslava Páně (symbol 

palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba 

pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena 

v tom, co tento den charakterizuje: v památce 

Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a 

v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, 

co je základem křesťanského života: Pán nikdy 

není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, 

ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal 

z mrtvých. 

Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. 

Připomínáme si v něm události, ze kterých 

vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - 

Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. 

17. dubna – Zelený čtvrtek 

18. dubna – Velký pátek 

19. dubna – Bílá sobota 

20. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

27. dubna – 2. neděle velikonoční - neděle 

Božího milosrdenství 

29. dubna – sv. Kateřina Sienská, panna a 

učitelka církve 

Narodila se 1347 v Itálii. Již jako děvče 

vstoupila do III. řádu sv. Dominika. Zasloužila 

se o návrat papeže z Avignonu do Říma. Byla 

negramotná, ale diktovala spisy vynikající 

zdravou naukou a duchovní vroucností. 

Zemřela 1380 v Římě. 1461 prohlášena 

za svatou, 1970 za učitelku církve. 
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DANIELA KLÍČOVÁ 

A ZDISLAVA NEDVĚDOVÁ 

Protože se v měsíci dubnu koná děkanátní setkání mládeže Exodus a také Týden modliteb za mládež, rozhodli jsme 

se Vám představit dvě sympatické slečny, které už rok a půl zastupují mládež šumperského děkanátu v naší diecézi. 

Poprosili jsme je, aby nám řekly nejen něco o tomto programu, ale i o tom, co se děje mezi mládeží, co všechno 

dělají právě ony, jak se mají a tak. Setkání to bylo velmi milé, konstruktivní a plné radosti. Holky, i přesto, že přišly 

v dešti, měly prostě radost ze všeho – ze života, z Boha, ze své práce pro druhé a doufám, že i z našeho povídání. 

Představujeme Vám Danielu Klíčovou a Zdislavu 

Nedvědovou.  

Holky, mnozí (ale ne všichni) o vás vědí, že jste 

zástupci mládeže v naší olomoucké diecézi za děkanát 

Šumperk. Jak jste se k tomu vlastně dostaly? 

Danka: V šumperském děkanátu zástupce pro mládež 

dlouhodobě chyběl. Když do Šumperka přišel jako 

kaplan otec Petr, začal se po někom takovém ohlížet. 

Sám vystřídal otce Milana Palkoviče a stal se kaplanem 

pro mládež, tak si sháněl někoho k ruce . 

Zdiška: Začal se poptávat mezi mladými, kdo by byl 

vhodný, a můj bratr František, který chodil na farní 

středisko do jednoho společenství, mu řekl, že bych o 

to mohla mít zájem já a Danka 

Danka: Ale měly jsme teprve patnáct, takže když jsme 

přijely do Rajnochovic, kde jsme měly absolvovat 

dvouletý kurz Animátor, byly jsme tam 

bezkonkurenčně nejmladší. 

Zdiška: Kurz jsme mohly absolvovat vlastně tak trochu protekčně, protože správný věk k absolvování kurzu je 

od 16 let. Ale protože za děkanát Šumperk nikdo jiný vhodný nebyl, udělali výjimku. 

Danka: Společně s námi si kurz dělá i Vašek Havlíček ze Šumperka. 

Co takový kurz obnáší? 

Danka: Kurz Animátor trvá dva roky a sestává z 10 víkendů, přestupových „zkoušek“- z jednoho roku do druhého 

-  a týdenního společného pobytu. My už máme téměř vše zdárně za sebou, zbývají nám už jen dvě víkendovky. 

Zdiška: Z celé diecéze sem jezdí kolem 60 mladých lidí. Kvůli tak velkému počtu nás museli rozdělit do dvou 

skupin. Začíná se vždy v pátek mší, další dny máme různé přednášky či formační programy, kde se učíme, jak 

pracovat s mládeží. Kromě toho se učíme či hrajeme různé inspirativní hry, které můžeme potom samy využít. 

Samozřejmě zde máme i bohatý duchovní program. 

Danka: Hodně nás to nabíjí a baví. Usilujeme nejen o získání inspirací a informací, ale o vytvoření společenství, 

které je propojeno přátelstvím a Duchem svatým. Jsou tam skvělí lidé. Máme skupinu na facebooku, kde si 

vzájemně sdělujeme naše zkušenosti, předáváme si dobré tipy, rady, je to prostě super.  

Zdiška: Je to zásluhou i zkušeného týmu organizátorů, za všechny můžeme jmenovat pastorační asistenty 

Arcidiecézního centra pro mládež v Olomouci Jitku Roubalovou a Jana Váňu a P. Petra Bulvase., ředitele ACDM 

Olomouc. 

Kdo vlastně kurz Animátor organizuje? 

Zdiška: Tento kurz organizuje Arcidiecézní centrum pro mládež v Olomouci, které má za úkol pastoraci mládeže 

v celé olomoucké diecézi. K svým programům pro mladé využívá ACDŽM (Arcidiecézní centrum života mládeže) 
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Přístav v Rajnochovicích - dům založený diecézním biskupem, kde žije stálý tým mladých lidí v čele s knězem. 

Přístav organizuje pro mladé různé kurzy, víkendovky či tematické pobyty (mezi nimi právě i kurz Animátor), 

různé duchovní obnovy, Velikonoce, Silvestr aj. 

Danka: Na společném Silvestru jsme byly. Byla to úžasná akce, které se účastnilo kolem 100 mladých lidí. Nemělo 

to chybu. 

Zdiška: Kromě toho je v Rajnochovicích táborové středisko Archa, které se zaměřuje na táborové pobyty pro 

mladší a starší školní děti, pobyty pro rodiny, inspirativní víkendy pro vedoucí táborů a instruktory aj. 

Danka: Chtěly bychom touto cestou pozvat na všechny tyto programy v Rajnochovicích další mladé lidi. Jsou 

opravdu skvělé, najdete si tam spoustu dobrých kamarádů a hlavně si prohloubíte víru o 100%. 

Zdiška: A také bychom rády povzbudily mladé v šumperském děkanátu, aby popřemýšleli o kurzu Animátor, aby 

nám tak mohli pomáhat s programy pro mladé. Jsme na to ještě s Vaškem Havlíčkem na celý děkanát jen tři, a 

někdy je toho dost. 

Jaké programy pro mladé (a úspěchy) máte už za sebou? Ať případné zájemce o spolupráci nalákáme na něco 

konkrétního… 

Danka:  Asi před měsícem jsme v Šumperku na farním středisku organizovali i s otcem Petrem dvoudenní program 

pro starší školní děti z celého šumperského děkanátu s názvem „Camino“. Moc nás překvapilo, že o akci byl tak 

velký zájem. Programu se zúčastnilo kolem 25 dětí. Byla to super akce, i s přespáním, a jsou na ni dobré ohlasy.  

Zdiška: Zároveň s otcem Petrem připravujeme program na spolčo pro mladé, které bývá každý týden v pátek 

v 19.00 v nové „spolčo místnosti“ v opravených přístěncích u farního střediska v Šumperku. Je nově vymalovaná a 

zařízená. Ještě ji chceme trochu vyzdobit.  

Danka: Problém je však v tom, že mladí v Šumperku jsou vlastně taková jedna velká rodina –společně se vidí či 

scházejí ve skautu, ve sboru, ve schole, někteří v katechezi pro středoškoláky, a logicky nemají pak mnoho důvodů, 

se se stejnými lidmi vidět ještě na spolču. Tím si vysvětlujeme, že na spolčo chodí docela málo lidí. 

Zdiška: V ostatních děkanátech je situace o hodně lepší a na spolča, jak víme, chodí mladých více. Je to ale hlavně 

tím, že se teprve poznávají a sbližují až tady, tudíž je to spolu baví. 

Danka: Proto chceme povzbudit i další mladé, kteří nejsou zapojeni do tolika jiných společných programů, aby 

mezi nás přišli, protože je vždy dobrá atmosféra. Sice některé přespolní může odradit, že setkání jsou v Šumperku, 

ale ať nezoufají, dopravní dostupnost je dobrá – my jsme toho důkazem – jsme obě z Rapotína.  

A co nového pro mladé chystáte? 

Zdiška: Nyní nás čeká větší akce pro mladé s názvem „Exodus“. Ten bude v šumperském děkanátu potřetí. Bude 

se konat před Květnou nedělí 11. a 12. dubna na farním středisku v Šumperku. Program je určen pro mladé od 14 

do 26 let. Chceme povzbudit i ty starší, aby se nezalekli uvedeného věku od 14 let, který je na plakátcích, a přišli 

mezi nás. Strop je opravdu dvacet šest. 

Danka: Jedná se vlastně o děkanátní 

setkání mládeže spojené s postní 

duchovní obnovou.  Minulý rok se 

zúčastnilo kolem 25 mladých a 

setkání bylo pěkné.  

Zdiška: Jinak mladí ze Šumperka 

připravují hrané pašije, ale bohužel – 

i přesto, že jsme dostali nabídku si 

také zahrát – se účastnit nemůžeme, 

právě kvůli dojíždění a časové 

vytíženosti. Představení se bude hrát 

na Květnou neděli.  

Mladí jsou také srdečně zváni na 

adorace pro mladé, které probíhají 

každou první sobotu v měsíci 

v kostele sv. Jana Křtitele 

v Šumperku v 19.00. 
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Danka: V červnu ještě plánujeme pro mladé pěší pouť do Králík. Ještě nemáme ujasněný termín, ale včas vše 

sdělíme. 

Zdiška:: Stejně jako loni, i letos otec Petr bude pro mladé o velkých prázdninách pořádat zájezd do Medjugorje, a 

to od 30. července do 8. srpna, takže i na tuto akci jsou mladí srdečně zváni. 

Holky, teď jste představily vaše programy. Pokuste se nyní představit v kostce i vy – na jaké škole studujete, kam 

směřujete, jaké máte záliby a co je Vaším největším cílem a přáním? 

Danka: Já studuji v kvintě na gymplu (první ročník SŠ). Jsem zde spokojená, občas se sice musím více učit, což se 

mi vždy tak úplně nechce, ale jinak je to dobrá škola. Mým velkým snem, a to opravdu nevím, zda se mi splní, je 

po ukončení gymnázia jít studovat na JAMU obor varhany a stát se pak učitelkou na ZUŠ. Chodila jsem 8 let na 

klavír na ZUŠ v Šumperku, k paní učitelce Todekové. Nyní studuji hru na varhany v Zábřehu u paní učitelky 

Vintrové, v Šumperku se totiž hra na varhany nevyučuje. Hra na varhany mě velmi baví, ale nemám zas tak moc 

času na cvičení. Cvičím doma na klavíru, ale je to samozřejmě jiné než na opravdové varhany, nebo také v kostele 

v Rapotíně, ale hlavně v zimě je zde velká zima. Také jsem chodila do baletu, ale s tím jsem skončila kvůli 

neshodám s paní učitelkou, které se týkaly mých názorů spojených s vírou. Ještě vedu skautskou družinku malých 

holek s Jančou Vepřkovou. A co je pro mě nejdůležitější? Samozřejmě můj vztah s Bohem a to, abych si dovedla 

dobře plnit své školní a mimoškolní povinnosti. Také je pro mě důležitá moje rodina, mám velmi ráda celou naši 

rodinu. A také jsou pro mě důležití mí přátelé.  

Zdiška: Já studuji druhým rokem na zdravce. Jsem zde poměrně spokojená. Mám velmi ráda divadlo. Chodila jsem 

do divadelního kroužku k Aleně Ramešové ve Vikýřovicích, ale ta má nyní malé miminko, tak to už skončilo. V 

mém „divadelním“ zájmu mě velice ovlivnil a oslovil pan učitel na petrovské základce, Alexandr Stankuš, bývalý 

herec šumperského divadla. Dokonce jsem se v roli „účastnice plovárny“ mohla zapojit do hry „Rozmarné léto“ z 

repertoáru šumperského divadla. Jinak hraji na 

kytaru, ve které se chci postupně zdokonalovat. 

Po škole chci pokračovat na vysoké – buď se 

zdravotním zaměřením, nebo chci studovat 

speciální pedagogiku. Samozřejmě mě to táhne 

na DAMU, ale to asi nedopadne. Stejně jako 

Danka vedu skautskou družinku, pro změnu 

s Eliškou Suchomelovou. Také mám touhu 

založit v rapotínském kostele scholu malých 

zpěvaček. Ale zatím se k tomu jen 

odhodlávám… Mým nejdůležitějším cílem je 

budovat vztah s Bohem, abych dovedla poznat 

a plnit to, co chce On. 

Teď taková malá hra na asociace. Co se 

Vám vybaví, když se řekne - rodič, učitel, kněz 

a Bůh. 

Rodič 

Danka: Ten, komu můžu věřit, na koho se 

mohu vždy spolehnout;  

Zdiška: Kdo mě vychoval, kdo mi dal všechno, 

co potřebuji. 

Učitel 

Danka: První, co mě napadá: drezúra, diktatura 

(smích), samozřejmě i autorita, někdo, kdo mi 

předá zkušenosti, něco naučí;  

Zdiška: Osobnost, která mě ovlivnila na celý 

život, předala mi zkušenosti (myslím tím toho 
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svého učitele, který mě nadchl pro divadlo). Učitelem může být i samotný Bůh. 

Kněz 

Danka: Opora v mém životě, duchovní podpora (mám na mysli kněze, které osobně znám);  

Zdiška: opora. 

Bůh 

Danka: Stvořitel, Pán, někdo, kvůli kterému tady jsem a kterého miluji. Důvod mého života, otec, který mi dává 

otcovskou oporu; 

Zdiška: To je Někdo, to je Borec, kamarád, někdo, komu můžu říct všechno, a on mě vyslyší. 

Holky, co Vám v poslední době povedlo a co se nepovedlo? 

Zdiška: Protože mám velmi málo volných víkendů, tak považuji za úspěch, že se mi povedlo navštívit babičku 

v Jeseníku. Také se mi podařilo připravit si program na spolčo. Snad se líbil. (Zdiška si za celou dobu nevzpomněla, 

co se jí nepovedlo. To je dobrá zpráva) 

Danka: Mně se daří, a z toho mám radost, se každý den během postní doby modlit. Pomáhá mi v tom projekt, který 

organizuje kaplan Lukáš Jambor z Archy. Rozdělil Markovo evangelium na 47 částí, tolik dní má postní doba, a 

každý úryvek slouží jako inspirace k modlitbě. Také mám radost, stejně jako Zdiška, když pár víkendů mohu prožít 

s rodinou, což se mi také povedlo. Aktuálně mám radost z dvojky z fyziky. A co se nepovedlo? Často do kategorie 

„nepovedlo se“ zařazuji hádky, jsem docela hádavá. Ale vždy se snažím omluvit.   

Jaká je vaše víra? 

Danka: Já jsem vychovávaná v katolické víře odmalička. Moji víru ovlivňovali nejvíce samozřejmě rodiče, 

zejména tatínek. Vždy se se mnou o víře bavil, a nyní, když si dělám kurz Animátor, ještě více. Bavíme se třeba o 

katechismu či o Bibli, protože i na kurzu Bibli rozebíráme. Jsou to mnohdy zajímavé diskuse.  Zlomový bod 

v prožívání mé víry přinesly právě Rajnochovice. Moje víra se prohloubila, upevnila, začala jsem se na ni dívat 

z jiného úhlu, více ji prožívat a sdílet. Určitou posilou a zlomem byla pro mě i pouť do Madridu před dvěma lety.  

Zdiška: I já jsem vychovávaná ve víře od malička a i mně přinesly Rajnochovice velký zlom v prožívání víry. 

Nejvíce mě zasáhla jedna adorace se zpěvy z Taizé. Cítila jsem u ní Boží přítomnost velmi intenzivně. Zvláštní 

byla pro mě pouť do Medjugorje. Každý, kdo tam kdy byl, vyprávěl, jak ho to oslovilo, jak se vše pak změnilo a 

tak. Ale já tam vůbec nic nepociťovala a nezažila. Byla to pro mě taková určitá krize. Ale „nakopl“ mě duchovní 

rozhovor s otcem Petrem a nakonec byla i pro mě tato pouť posilou před chystaným biřmováním. 

Jak byste přitáhly k víře další mladé lidi? Bylo by úžasné, kdyby i další mlaďoši byli tak pozitivní a skvělí jako vy 

dvě.  

Obě shodně: Asi osobním příkladem. Ten oslovuje nejvíc. Dále nabídkou programů, o kterých jsme se zmiňovaly 

– jak těch v Rajnochovicích, tak i těch v Šumperku. Stačí si z nich jen vybrat a zjistit, jak jsou skvělé. Protože 

většina mladých je spojena přes facebook, je to další cesta, jak je možné je oslovit. Úplně bychom facebook 

nezatracovaly, má v tomto směru mnoho pozitiv.  

No a teď zbývá jen nějaká zajímavá myšlenka na závěr. 

Obě shodně: V tom máme jasno ihned. V říjnu jsme měly obě biřmování v Rapotíně a zjistily jsme, že jsme si – 

nezávisle na sobě -  vybraly úplně stejné motto. To nás oslovuje, naplňuje a okouzluje stále a s ním bychom se se 

čtenáři i rozloučily:  

„Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal 

jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 

ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako 

výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, 

protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.“ (Iz 43,1-4) 

Užitečné odkazy:  www.ado.cz/mladez 

Kontakty:  Daniela Klíčová - klicova.daniela@seznam.cz 

Zdislava Nedvědová - zdislava8@seznam.cz 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná  

http://www.ado.cz/mladez
mailto:klicova.daniela@seznam.cz
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PŘÍZNIVCI AKTIVNÍHO POHYBU 
 

Rozkvetlé trnky a zpěv skřivanů zastihly 

nepočetnou skupinku šumperských farníků, jak stoupá 

na vrchol kopce Ruda u Oskavy.  Na vrcholu kopce 

nás čekal nádherný výhled všemi směry - od 

zasněžených hřebenů Jeseníků po zelenající se roviny 

Hané. Obdivovali jsme sousoší Kalvárie  a křížovou 

cestu postavenou v roce 1760,  podél které jsme došli 

až ke kostelu Panny Marie Sněžné v Rudě, kde byl 

prostor na tiché zamyšlení… V Rešovských 

vodopádech jsme smočili svá těla (příp. jejich části) a 

o kousek dál,  pod mohutnými skalními útvary, jsme  

ověřili své tábornické a kulinářské dovednosti při 

rozdělávání ohně a vaření. Pohledy na vlnící se kopce 

Nízkého Jeseníku s výraznou siluetou hradu Sovince 

jsme se loučili s touto nádhernou jarní krajinou.    

Pokud by někdo měl zájem kromě dosavadních 

běžek, sněžnic či pěší túry oprášit prach z kola a 

vyrazit na kratší výlet, může tak učinit v neděli 13. 4. 

2014. Sraz v 13.15 hod. u hotelu Grand v Šumperku. 

Navrhovaná cesta je přes Kolšov na hrad Brníčko, 

odtud přes Šebenou  k Cikánskému buku a přes 

Rohelskou boudu do Lesnice a zpět do Šumperka. 

Předpokládaný návrat okolo 17.00 hod.  

srdečně zve Jiří Novák 
 

 

 

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ (6. – 13. 4. 2014) 
 

 

V týdnu před Květnou nedělí budeme prožívat „Týden 

modliteb za mládež.“ S mladými bychom se chtěli každý den 

scházet ke společné modlitbě a chceme tímto poprosit i vás, 

abyste ve svých modlitbách na mladé zvlášť mysleli. 

 

Otec biskup Pavel Posád, jako delegát ČBK pro mládež 

napsal: 

„Papež František řekl mladým v Brazílii v Rio de Janeiro: 

‚Přišli jste sem jako učedníci a odcházíte jako misionáři.‘  

Před námi je v postní době týden modliteb za mládež 

v naší vlasti. Myslím, že jeho základní myšlenka by mohla znít: 

prosit v modlitbě Pána za každého mladého člověka v naší zem;, 

aby se setkal s Kristem, přijal osobně pozvání do jeho 

‚evangelizační školy‘ a takto proměněn se stal opravdovým 

misionářem – to je člověkem, který bude kolem sebe šířit kulturu 

života, který bude rozsévat naději a mnohým pomáhat objevit 

smysl vlastního života i poslání být zde pro druhé.“ 

P. Petr Káňa 
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

 

Moc zdravím v koutku pro milovníky knih. Tentokrát si vám dovolím 

nabídnout nejprve knihy, které nejsou určené jen tak k přečtení. Jsou spíše 

návodem, příručkou. A návody nečteme k potěšení či pro odpočinek. Čtení 

návodů bývá náročné, avšak potřebné. V době, kdy chceme všichni dobře prožít 

setkání s Pánem ve svátostí smíření, uviděly denní světlo dvě knížečky, které 

nám mají pomoci pochopit, čím je zpověď a také se na ni připravit. První z nich 

je určená primárně pro mladé, myslím si však, že bude přínosem pro úplně 

každého, kdo ji vezme do ruky, podobně jak tomu bylo s katechismem pro 

mladé Youcat. Tentokrát tu máme Youcat – Svátost smíření. Útlá fialová 

knížka, ve které najdeme řadu krásných textů ukazujících podstatu zpovědi, 

vysvětlení základních pojmů, krásné modlitby ke zpovědi, myšlenky svatých, 

pomůcku ke zpytování svědomí a odpovědi na spoustu otázek, bude pro nás 

určitě povzbuzením a pomocí. V textu jsou i odkazy na „žlutý Youcat“, což se 

může stát inspirací i k prostudování toho, co je o zpovědi v katechismu. 

Příručka je napsaná lehkou, obrazovou řečí, malou ukázku máte pod tabulkou s rozpisem zpovědí v děkanátu.  

Druhá knížečka je úplně jiná, nicméně stejně hodnotná. Sice vážnější stylem, ale úžasně hluboká a zároveň 

praktická. Má titul Jak potěšit zpovědníka a autorem je P. Aleš Opatrný. 

Dovolím si odcitovat fragment autorova úvodu: „Někdy je mi dost smutno, když 

vidím, jak jsou kajícníci takřka fascinováni svými hříchy a jejich vyznáváním, 

nikoliv živým Bohem, bez kterého jde jen o lidské popovídání. A také mne vždy 

mrzí, když ve zpovědnici potkám dospělého člověka, který přijímá tuto svátost jako 

kdysi v dětství, v dospělosti už s tím nic dalšího neudělal. Ale nejvíc je mi líto těch 

křesťanů, které ve zpovědnici asi nepotkám, protože vnímají svátost smíření jako 

něco odpuzujícího, „nepřístupného“ nebo nepochopitelného. Proto se v těchto 

úvahách zaměřuji minimálně na oblast hříchu, ale co nejvíce se snažím přiblížit 

čtenáři velikost Božího působení. Ne proto, že bych chtěl hříchy popírat nebo je 

nebrat vážně, ale proto, že hříchy mají všichni lidé, ale odpouštějícího Boha znají 

v plnosti jen křesťané. A toto poznání je nesmírným darem, který přeji každému v 

co nejvyšší míře. Proto nechci ani tak zdůvodňovat, jak je tato svátost potřebná, 

ani nakolik a kdy je povinná, ale chtěl bych ukázat, jak je skvělá.“ A opravdu, 

kniha je taková: povzbuzující. Naleznete tam ale také řadu odpovědí na důležité otázky: Jak často se zpovídat? Má 

smysl se zpovídat, když stejně budu zase hřešit? Co když nás zpovědník nepotěší, nebo když jsem úzkostlivý...? 

Naleznete několik pomůcek ke zpytování svědomí: Zpovědní zrcadlo o životě z víry, Zpovědní zrcadlo zaměřené na 

vztahy, Zpytování svědomí podle manželského slibu či Podněty ke zpytování svědomí pro motoristy...  

Pokud chceme prožit letošní postní zpověď jinak, nově, lépe či hlouběji, nebojme se věnovat čas těmto 

brožurkám. Jsou k vypůjčení ve farní knihovně v Šumperku, ale můžete si je také zakoupit v sakristii. 

Bohužel, i když malé rozměrem, nejsou malé cenou. Každá z nich stojí 90,- Kč. Vřele je však doporučuji. 

Jsem nesmírně rád, že zrovna teď, v době zpovědi, vám je mohu nabídnout.  

Na závěr mám pro vás ještě jednu propozici. V dubnu proběhne svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla 

II. V knihovně máme nově zakoupený krásný román Wilhelma Hünermanna Farář světa. Život Jana XXIII. a 

také řadu knih o Janu Pavlu II., včetně rozsáhlého, vynikajícího životopisu George Weigla Svědek naděje. Třeba 

nám tyto knihy pomohou prožit slavnost svatořečení s větším vědomím toho, o jak vynikající postavy dějin tu jde. 

Srdečně zvu do knihovny.   

s pozdravem P. Slawomir  
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ  
III. ČÁST 

Ve Svaté zemi jsem udělal také následující 

zkušenost. Rád jsem si spoustu věcí plánoval – co 

bych chtěl za den stihnout, jaká místa navštívit atd. 

Tento týden jsem ale nic neplánoval a prostě jen 

přijímal dny tak, jak šly. A byly to moc pěkné dny -

plné překvapení.  

Při jedné večerní procházce jsem například 

narazil na skupinu Židů, kteří na ulici hráli svou 

muziku, a tak jsem si prostě sedl a poslouchal. Nikam 

jsem nespěchal, zaposlouchal se a vychutnával si 

tento pěkný přítomný okamžik. 

V souvislosti s touto příhodou mě napadlo, že 

se často svými představami a plány svazuji a pak 

jsem třeba naštvaný nebo mě mrzí, že něco z toho 

nevyšlo. 

Některé věci je třeba plánovat a chystat, ale 

ne všechno. Ne drobnosti. Neplánovat si všechno do 

detailů. Hospodin se totiž stará a také rád překvapuje. 

 

Jan ze Slovenska 

Mezi taková překvapení patřila i nečekaná 

návštěva ze Slovenska, která mně můj čas nečekaně a 

pěkně zpestřila. 

Na začátku listopadu sem přijel Jan, který 

pochází z východního Slovenska. Na Slovensku 

vystudoval jako laik teologickou fakultu a teď 

pokračuje v doktorském studiu, zaměřuje se na 

chasidskou židovskou tradici. A sem do Jeruzaléma 

přijel právě proto, aby s chasidskými Židy udělal 

nějakou osobní zkušenost. 

O Janovi tu píšu proto, protože několik 

dalších událostí, které budu popisovat, jsme také 

prožívali společně. 

První týden jsme podnikli několik výletů do 

okolí a jeden den naše cesta vedla také do Betanie.  

Abych byl upřímný, moc se mi tam nechtělo. 

Cítil jsem se unavený. Ale protože jsem to slíbil, 

přemohl jsem se a jel. Únava postupně opadala, 

prožili jsme tam velmi zajímavé odpoledne spojené 

s návštěvou kostela, kde stál dům Lazara, Marie a 

Marty, neminuli jsme ani Lazarův hrob, kde čtyři dny 

ležel, než ho Pán Ježíš vzkřísil (Jan 38-44). Také 

jsme pak prošli touto vesnicí a přitom se setkali a 

povyprávěli si s velmi sympatickými a přívětivými 

místními lidmi.  

Ono krásné a na zážitky bohaté odpoledne 

vnímám jako jakousi odměnu za věrnost slibu a také 

jako odměnu za to, že jsem chtěl udělat radost 

kamarádovi, když jsem tam s ním jel. 

 

Kromě Jana jsem se tu také seznámil 

s P. Dietmarem, knězem z Německa, který zde už 

skoro tradičně trávil svoji dovolenou. Proto byl také 

poměrně zběhlý v místních poměrech, a tak nám 

(mně a Janovi) nabídl, že by nás v neděli mohl vzít 

na mši do Božího hrobu! To jsme pochopitelně 

neodmítli a nakonec se také domluvili, že společně 

prožijeme celý den. 

Ráno, už ve 4 hodiny, mě probudil budík, a 

protože jsem byl plný očekávání, vstávalo se mi 

dobře. V  pět hodin jsme měli soukromou mši svatou 

na Kalvárii (jenom já, Jan, jedna stará paní a 

P. Dietmar). Byl to ohromný sami v tichu... A také 

mše, která jakoby ukazovala na katolicitu církve, byla 

totiž latinsky, čtení slovensky a německy. Po jejím 

skončení jsme se ještě šli dotknout místa pod oltářem 

na Kalvárii, kde stál kříž, nebo přesněji řečeno 

kalvarské skály, na které stál. 

Lazarův hrob 
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Během dne jsme pak autem navštívili několik 

vzdálenějších míst, z nichž mě nejvíc zaujala asi 

židovská starověká pevnost Masada, nedaleko 

Mrtvého moře, a den jsme pak končili v Jerichu. Toto 

známé město spravují Palestinci (Arabové), a právě 

tady jsem mohl také trochu víc zakusit něco z jejich 

přátelské a pohostinné povahy, o níž možná, pod 

vlivem zpráv o nejrůznějších teroristických útocích, 

často nemáme ani tušení.  

Poseděli jsme s místními muži u jejich 

tradiční oblíbené činnosti – kouření vodní dýmky. 

A také toto setkání mi pomohlo víc si uvědomit, 

že není správné někoho odsoudit jenom proto, 

že někdo z jeho kultury či národa dělá něco špatného. 

P. Petr Káňa 

 

 

 

 

 

 

V tomto čísle otevíráme novou rubriku s názvem Dopisy do záhrobí. Jedná se o texty, které už mnoho let 

vycházejí v havířovském farním časopise a které nás svým obsahem i formou velmi zaujaly. Oslovili jsme proto 

autora a požádali ho o svolení k jejich uveřejnění. Odpověď pana Pavla Obluka byla vstřícná, k Dopisům poslal i 

pár slov jako úvod. 

Ještě pro vysvětlení k místu a datování jednotlivých dopisů: Šumbark je městská část Havířova - to jako 

vysvětlení pro čtenáře, kteří by marně přemýšleli, kde město takového jména leží... V záhlaví jednotlivých textů 

autor také zmiňuje rok vlády toho „panovníka“, který v čase vzniku jednotlivých textů stál – nebo stojí – v čele 

našeho státu. Díky této dataci si tedy můžeme vždy všimnout, zda konkrétní dopis vznikl například za prezidentské 

éry Václava Havla (Václava z Hrádečku), Václava Klause (Václava Všeznalého) či v době současného prezidenta 

(Zemana Prostořekého).   

Ale teď už předáváme slovo autorovi: „Dopisy do záhrobí jsem začal psát v roce 1997, v době, kdy jsem 

redigoval farní časopis v Havířově a chtěl jsem tam začlenit nějakou trvalejší rubriku. Určitě mě tehdy nenapadlo, 

že těch dopisů vznikne (ke konci roku 2013) rovná stovka. 

Jedná se o (asi ne zcela původní) literární útvar využívající formu fiktivních dopisů skutečným biblickým 

osobám pro prezentaci osobních názorů a pohledů. Nejde tedy o žádné exegetické traktáty, jakkoliv se ve svých 

spekulacích snažím nepřekračovat meze (mně) dostupného poznání biblických i historických souvislostí. Mohu se 

tedy mýlit a mnohdy k tomu dochází v důsledku mé špatné paměti, nepořádnosti a nedůslednosti, nikdy však 

záměrně za nějakým obskurním účelem. 

Co se týká inspirace, opravdu mě překvapuje, jaké množství „materiálu“ skýtá bohatství Písma, byť se 

schválně omezuji pouze na Nový zákon. Některé dopisy korespondují s aktuálním liturgickým obdobím, mnohé 

vznikly při četbě Písma, jiné při pohledu na svatostánek nebo třeba na reklamní poutač u silnice. 

Setkal jsem se s dobrými ohlasy i s nepochopením a odmítnutím. Je to logické a je to legitimní právo 

čtenářů. Některá témata a formulace mohou působit provokativně, ale primárním důvodem vzniku dopisů je 

radostný úžas nad tím, jak jsou texty Nového zákona aktuální a jak dobrodružný je autentický dialog s konkrétními 

lidmi přes propast 2000 let. Chcete-li, můžete se k tomuto dobrodružství připojit…“ 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 

Posezení s Araby 
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Majitel oslátka, poblíž Betanie 

V Havířově-Šumbarku, v pátém roce panování Václava Všeznalého 

 

V tyto dny, kdy si připomínáme slavný 

Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, přemýšlím také o tom, 

co mu bezprostředně předcházelo. Na Mistrův pokyn 

přišli jeho učedníci ke Tvému domu a bez jakýchkoli 

skrupulí odcizili Tvé sotva odrostlé oslátko.  

Nevím, zda jsi měl pouze je, anebo – tak, jak to tvrdí 

Matouš - i oslici, každopádně jsi nebyl žádným 

boháčem, který by mohl svůj jediný dopravní 

prostředek postrádat.   

Představuji si, co se v Tvé mysli muselo 

odehrávat, když jsi to zjistil. Nejprve ses domníval, 

že se jedná o bandu loupeživých pobudů – ostatně 

přesně tak vypadali. Neviděl jsi však, že by byli 

ozbrojeni, a tak ses za nimi s křikem rozběhl, abys 

jim v krádeži zabránil. Chvíli trvalo, než jsi 

porozuměl jejich zmatenému vysvětlování, které Tě 

ovšem uvedlo do dalších rozpaků. Pokud jsi těm 

vandrákům mohl věřit, pak je poslal samotný Ježíš, 

známý divotvůrce, který v této krajině často pobýval.  

„Pán je potřebuje,“ takto jednoduše Ti 

vysvětlili své počínání a odstartovali tak novou vlnu 

protichůdných myšlenek. Nač může velký učitel 

potřebovat právě Tvé oslátko? A proč si ho nevezme 

od svého bohatého přítele Lazara, nebo aspoň od 

kohokoli jiného? Proč máš zrovna Ty doplácet na 

něčí rozmary či potřeby? Počáteční rozhořčení 

postupně střídají rozpaky, nakonec se do nich přimísí 

i pocit zadostiučinění, že můžeš Ježíšovi prospět. Ten 

nakonec převáží, a tak necháváš učedníky odejít i 

s oslátkem. Nevíme, zda jsi je následoval a zúčastnil 

se následného triumfálního pochodu, protože dále již 

o Tobě evangelní zprávy mlčí. Nejsi pro ně důležitý, 

ani tolik co Tvůj osel. 

Přemýšlím, jak bych se v Tvé situaci 

zachoval já sám, a váhám s odpovědí. Představuji si, 

jak si někdo bez ptaní bere mé kolo – nebo dokonce 

auto – a mé protesty odbývá vágním poukazem na 

Boží vůli. Opravdu nevím, zda bych nepožadoval 

důkladné vysvětlení a záruky, než bych se odhodlal 

k této bezesporu riskantní „obchodní“ transakci. Asi 

bych se neubránil představám, zda a kolik mi to 

vynese, možná bych se nabídl jako řidič, abych měl 

situaci alespoň trochu pod kontrolou.  

Problém je v tom, že na nic takového není 

čas. Kristus potřebuje mé oslátko, kolo, auto či 

cokoliv jiného právě teď a nečeká na mé analýzy a 

návrhy variantních řešení. Vím, že takto působí; ač je 

všemocný, neobejde se bez naší pomoci a našich 

skrovných prostředků. Chce naše zapojení a 

spolupráci; zhusta v situacích, v nichž se příliš 

neorientujeme. Nemáme to pod kontrolou a musíme 

se spolehnout na jeho slovo, či spíše slovo těch, které 

k nám posílá a jimiž může být doslova kdokoli.   

Tvé oslátko stojí na samém počátku 

velikonočních událostí. Je ještě docela maličké, ale 

Bůh mu dává vlastní velikost a význam. Má své 

místo v dějinách spásy, stejně jako každý z nás. Jde 

jen o to, zda jsme připraveni uvěřit a zapojit se. Bůh 

opravdu potřebuje mé oslátko a oslici. Dost možná, 

že bude někdy potřebovat i osla… 

Pavel Obluk 

 

 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA KOSTELNÍKŮ  

A AKOLYTŮ NA VELEHRADĚ 
 

Ve dnech 7. - 9. března 2014 proběhla na Velehradě již tradiční Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty. 

Duchovní obnovu v letech 2012 a 2013 vedl mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, a mons. Josef Hrdlička, letos 

byla změna. Duchovní obnovu vedl mons. Vojtěch Šíma, dlouholetý rektor olomouckého arcibiskupského semináře. 

Duchovní obnovy se z farnosti Šumperk zúčastnili kostelníci pan Josef Valenta a František Kašík. 

Duchovní obnova byla zahájena mší svatou v kapli na Stojanově, kde se také konaly všechny přednášky a 

meditace. Protože je nyní doba postní, mons. Šíma se věnoval této době a různým druhům postů. Další zajímavá 

přednáška byla o TICHU. Je zajímavé, podotkl mons. Šíma, že i nevěřící lidé v současné době vyhledávají ticho. Buď 
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absolvují pobyt v nějakém klášteře, nebo navštěvují kostely mimo bohoslužby. V tichu se dějí velké věci, podotkl. 

Další přednáška se týkala Velepísně lásky a exhortace Sv. Otce Františka. Pro nás speciálně byla přednáška o liturgii 

po druhém Vatikánském koncilu. Příprava na bohoslužbu, sakristie jako místo k přípravě slavnosti, bohoslužebné 

nádobí a morálka ministrantů v sakristii přede mší svatou. Ve večerních hodinách byly jak společné, tak individuální 

adorace v kapli. Mše svatá byla v kapli každý den, také modlitba růžence a ráno breviář. V sobotu byla v bazilice 

křížová cesta, které jsme se všichni zúčastnili. Každý den byla také možnost jít ke svátosti smíření. V polední 

přestávce jsme si důkladně prohlédli baziliku, pomodlili jsme se u hrobů kardinála Tomáše Špidlíka a arcibiskupa 

Stojana. V neděli po mši svaté následovalo Te Deum a v krásném počasí jsme se vydali domů. Celkem se Duchovní 

obnovy zúčastnilo 90 kostelníků a akolytů. Škoda jen, že i letos se kromě nás nezúčastnil nikdo další ze šumperského 

děkanátu. 

František Kašík 

 

NAŠE EXERCICIE NA VELEHRADĚ 
(duchovní obnova pro ty, co pomáhají v kostele) 

 

Jako vaše farní květinářky jsme se chtěly něčemu novému přiučit 

v aranžování květin v kostele, proto paní Dana oslovila Jarka Veselého 

a ten jí dal seznam exercicií konaných na Velehradě pro tento rok. Vše 

je dostupné na internetu na stránkách www.stojanov.cz. Pak už bylo 

vše jasné. Našly jsme tam přesně to, co jsme potřebovaly. Duchovní 

obnova spojená s praktickou ukázkou v aranžování květin konanou ve 

dnech 21. - 23. 3. 2014. 

Ale pěkně od začátku. V pátek jsme vyjely na naši výpravu na 

Velehrad. Cesta pěkně ubíhala. Měly jsme jen jedinou smůlu. Zastavily jsme u tří pump, než jsme našly fungující 

toalety. 

Když jsme dorazily na místo, dostalo se nám vlídného přijetí na recepci poutního domu Stojanov. Pokoje byly 

útulné a čisté. V celém domě panovala zajímavá pozitivní atmosféra. Všude po chodbách bylo napsáno, že v celém 

domě se má zachovat klid a mlčení, abychom nerušili ostatní. Ani jsme nevybalily a šly se porozhlédnout ven. Naproti 

poutnímu domu je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, která je prostranstvím spojená 

s arcibiskupským gymnáziem a rozlehlou zahradou. Jedním slovem - NÁDHERA. 

Při společné večeři nás přivítal mons. Vojtěch Šíma, který nás celým programem provázel. Jeho slova jsou 

nezapomenutelná, proto se s vámi chceme podělit o jeho myšlenky. 

,,Jestliže je Bůh na prvním místě v životě člověka, všechno ostatní je tam, kde má být…“ 

Tímto citátem se dá shrnout obsah tří promluv mons. Vojtěcha Šímy, ale nesdělit z nich aspoň část, to by byla 

škoda. 

 Naladit se na Boží vůli tichem, klidem. Žijeme ve zmatku, hluku, chybí radost, kterou nabízí Bůh. Radost, 

kterou nám nedá svět. Bůh má pro nás léky, které dává zadarmo. 

 Pravidla života přijmout jako děti dobrého Otce. Mít bezstarostnou důvěru k Otci. Odevzdávat vše do Božích 

rukou. 

 Ctít druhého člověka, tím dělat radost Bohu. Toužit být dobrým. 

 V těžkostech roste osobnost člověka. Bolest není cílem, je prostředkem, vede k uzdravení, změně, nápravě. 

Matouš: ,, Milujte vše nepřátele, tehdy se stanete Božími dětmi.“ 

 Žít v Boží milosti, ta pak vyzařuje z člověka. Milost osvěcuje rozum, dává sílu a kázeň do citů. 

 Nevnucovat víru, ale obhajovat ji jako naději, že Bůh chce vše dovést k dobrému cíli. 

 Přítomnost je jen zkušební doba, pozdvihněme oči vzhůru. Bůh skrývá svou nesmírnost. Nechat se v tichu 

Bohem obejmout a přivést ho do svého života. 

 Důležitost modlitby – vychovává, mění a dává nám sílu. 

 Podoby lásky-péče o život a růst toho, koho milujeme. Odpovědnost za druhého. Úcta, vážnost a respekt ke 

svobodě druhého. 

 Vlastnosti lásky – shovívavá, nemyslí na sebe, nad nikým nezoufá…, všechno omlouvá. 

http://www.stojanov/
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Několik myšlenek k eucharistii: 

 Při vstupu do kostela se žehnáme svěcenou vodou, abychom byli očištěni. Při znamení kříže nás Bůh vítá, 

objímá. 

 Pokleknutím před živým Kristem se snižujeme a uznáváme jeho velikost. 

 Nejdůležitější je prožít začátek mše svaté!!! Je to uvědomění, že společně přiznáváme, že jsme hříšní. 

 Mše svatá je slavnost, opak všednosti. 

 Na mši svaté Ježíši odevzdáváme všechny těžkosti, trápení, ale i radost. 

 S chlebem a vínem kněz pozvedá i naše starosti a problémy, proměňuje je a dává do Božích rukou. 

 Povinností každého křesťana je šířit dobro, krásu, radost a pravdu! 

Na této duchovní obnově jsme se mnoho dozvěděly a byla pro nás 

velkým přínosem a obohacením. Z těch krásných myšlenek čerpáme 

dodnes, a tak dovolte na závěr jedno takové přirovnání, které je v nás 

dosud, a které mons. Vojtěch Šíma použil. 

Přijely jsme na Velehrad jako staré, zaprášené a rozladěné housle a 

stačilo, aby nás vzal do svých rukou mistr. Očistil nás, naladil a krásně na 

nás zahrál. 

Náš život se změnil, mistr nás očistil, dal nám ten správně naladěný 

zvuk a teď je jen na nás, jak si ho budeme opatrovat. 

  Věra Švubová, Marie Bezděková a Dana Špániková 

 

 

 

 

 

O Velikonoční neděli odpoledne od 15.00 hod. zveme všechny 
na radostné setkání, jehož symbolem bude požehnaná ryba. 
Připomeneme si tak setkání Zmrtvýchvstalého Ježíše s apoštoly, 
kdy s nimi jedl u ohně na důkaz, že žije. 
Věříme, že i na tomto našem přátelském setkání bude přítomen Pán  
a nebudou chybět i dobré pečené ryby (a také jiné jídlo a pití)  
pro nasycení žaludků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRDEČNĚ ZVEME NA SPOLEČNOU OSLAVU  VELIKONOC! 
NEDĚLE 20.  DUBNA 2014 -  FARNÍ STŘEDISKO V ŠUMPERKU   
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Pro děti 

Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa od 9.30 hod 

Zelený čtvrtek pro děti – 17. dubna 9.00 – 12.00 

Tradiční dopolední katecheze spojená s tvořivými dílnami pro školní děti. 

Scholička zve všechny malé zpěvačky od 5 do 10 let na pravidelné setkávání v neděli od 10:15 do 11:00 na farním 

středisku. Náplní bude zpívání písniček, hraní her a také se můžete těšit na výlety. Zájemkyně se můžou hlásit u Pavly 

Čermákové. 
 

Pro dospělé 

Modlitby matek – 10. a 24. dubna od 17.00 do 18.00 na farním středisku 

Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můžete na tel. 777 988 864.  

Radost být ženou – 5. dubna od 9.30 do 16.00 na farním středisku. Celodenní program pro ženy – opět s Františkou 

Böhmovou, tentokrát ze šuplíku svých úžasných témat vybrala O laskavosti a něze a O hněvu. Program bude 

obohacen i o zajímavé tvoření, tentokrát se potěšíme s technikou enkaustiky s lektorkou Hanou Heiserovou. Vstupné: 

70 Kč nebo sponzorský příspěvek 100 Kč (příspěvek na lektory, použitý materiál a občerstvení). Prosíme, abyste se 

na program předem přihlásily. 
 

Informujeme 

Charita Šumperk a Centrum pro rodinu jako poděkováním Tříkrálovým koledníkům srdečně zvou 

na Pohádkový les, který se uskuteční 7. června. Začátek ve 12.45 u hrabenovské myslivny, cíl u Kostelíčku. 

Zde na děti, které projdou pohádkovým lesem, čeká nějaká sladkost a mohou si s rodiči opéct špekáčky. Podrobnosti 

v příštím čísle.   

Příměstské tábory – termíny: 7. - 11. 7. 2014; 28. 7. - 1. 8. 2014. Program a další podrobnosti budou včas sděleny. 

Od 1. března jsou zprovozněny nové webové stránky Centra pro rodinu. Najdete je na adrese: sumperk.dcpr.cz. 

 

Inspirace z Centra pro rodinný život v Olomouci 

V rámci velikonoční doby 2014 nabízíme zasílání citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS. 

Citáty budou tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru: VAM + 

JAN  na telefonní číslo: 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu). 

Myšlenky vám budou zasílány vždy ráno od 20. 4. do 8. 6. Přihlásit se můžete kdykoliv do konce velikonoční 

doby. Službu zajišťuje Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci 

s T- Mobile a.s.  

Nabídka pro ovdovělé – pobyt v italských Dolomitech za 6 400 Kč., 17. – 24. 5. 2014, více 

na http://www.rodinnyzivot.cz/ 

Kurz efektivního rodičovství: 

24. a 25. května 2014 (víkend); 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6. 

Kurz je zahájen o víkendu dvěma celodenními setkáními (9.00–17.00). Další setkání jsou vždy ve čtvrtek 17:00 - 

19:30 hod Biskupské nám. 2, Olomouc (sál, 2. patro) 

Lektoři: Mgr. Ing. Jan Čapek lektor, psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodičovského poradenství a 

Marcela Kořenková - koordinátorka a lektorka projektu KER;  

Kurzovné: 950,- Kč za osobu, 1500,- Kč za pár - upozorňujeme na zvýšení ceny!!!,  

více na http://www.rodinnyzivot.cz/  

http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
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JAN XXIII. 

 
(* 25. listopadu 1881, Sotto il Monte, Itálie 

† 3. června 1963, Vatikán) 

 

 
Blahoslavený Jan XXIII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, byl 261. papežem katolické církve (1958–1963). 

Když byl ve věku 77 let zvolen Petrovým nástupcem, málokoho napadlo, že za pět let svého pontifikátu změní 

katolickou církev víc než jeho předchůdci od 16. století. Zlidštil navíc svůj úřad způsobem, který všechny ohromil. Své 

působení na papežském stolci zasvětil snaze vést 

církev novým směrem, podle některých odborníků 

jeho působením skončil středověk. Hlásal nutnost 

porozumění mezi lidmi i mezi jednotlivými 

náboženstvími. V neposlední řadě se významně 

angažoval jako mírotvůrce během jednoho z 

nejvážnějších okamžiků v historii lidstva – tzv. 

karibské krize, kdy celému světu hrozila globální 

katastrofa hrůzných rozměrů. Papež Jan byl 

přívržencem víry, že mír lze trvale zachovat za 

podmínek neustálého vedení vzájemných dialogů a 

ochoty i přes odlišnost názorů najít společnou řeč. 

Mezi nejdůležitější činy jeho pontifikátu náleží 

svolání druhého vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu ve spojení s diplomatickými 

aktivitami přineslo přezdívku „papež míru“. Jan XXIII. by měl být prohlášen za svatého 27. dubna 2014. 

 
Narodil se do rolnické rodiny jako prvorozený syn a třetí ze třinácti dětí v kamenitém podhůří Bergamských 

Alp v severní Itálii. Do školy chodil denně naboso horami šest kilometrů. Škola ho na rozdíl od bratrů bavila, ale když 

ho chtěla matka poslat do kněžského semináře, vyprosila u sousedů jen směšné dvě liry. 

„Byli jsme chudí, ale vedli jsme dobrý život, důvěřovali jsme v budoucnost... Chléb se na stole nikdy neobjevil. 

Vždycky polenta a velmi vzácně kousek masa. Ale když zaklepal žebrák, matka ho pozvala, aby si sedl s námi ke stolu. 

Od našich dveří nebyl nikdo odehnán. Byli jsme velmi chudí, ale spokojení. Neměli jsme vůbec pocit, že nám něco 

chybí, a skutečně nám také nic nechybělo.“  (Jan XXIII.) 

„Chraň se sebechvály a přání, abys byl víc nebo i jen tolik jako ostatní.“ (13 let, z deníku) 

Na kněze byl nakonec vysvěcen 10. srpna 1904. Podle tradice se seminaristé římského diecézního semináře po 

vysvěcení na kněze zdokonalovali v některé speciální disciplíně. Angelo si vybral právní vědu. V té době zemřel 

biskup v Bergamu a nový biskup, hrabě Rodini-Tedeschi, si krátce po svém jmenování vybral Roncalliho za sekretáře. 

Biskup Radini-Tedeschi vynikal novostí myšlenek i skutků. Jako jeho sekretář pomáhal Angelo například při 

zřizování kanceláří pro vystěhovalce, lidových kuchyní nebo při zakládání pomocných dělnických spolků. V roce 

1915 byl odveden do italské armády jako ošetřovatel a kaplan s hodností seržanta.  

„Zítra nastoupím vojenskou službu jako zdravotník. Kam mě asi pošlou? Na frontu? Vrátím se do Bergama, 

nebo určil Pán, že má poslední hodina přijde na bojišti?“ (23. 5. 1915) 

„Často jsem byl schopen už jen padnout na kolena a plakat jako dítě, nedokázal jsem déle ovládat pohnutí, 

když jsem viděl, jak umírá tolik nešťastných synů našeho národa.“ (z deníku) 

V roce 1925 byl vysvěcen na biskupa (jako biskupské heslo si zvolil Oboedientia et pax – Poslušnost a mír) a 

vyslán jako apoštolský vizitátor do Bulharska. Zde se projevily jeho diplomatické schopnosti. Později přiznal, že šel 

do neznámé pravoslavné země (s bezmála 750 000 muslimy a 55 000 katolíky) se smíšenými pocity. Jako bulharský 

nuncius navštívil v roce 1929 Prahu, zúčastnil se slavnostního otevření dostavěné katedrály sv. Víta a vykonal pouť 

do Staré Boleslavi. Až bude v budoucnu jako papež přijímat československé účastníky koncilu, bude se velmi zajímat 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/1881
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http://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blahoslaven%C3%BD
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o osud církve mezi Šumavou a Tatrami. K výročí 1100 let od příchodu slovanských věrozvěstů vydá zvláštní 

apoštolský list. 

V letech 1934–1944 zastával Angelo Roncalli post apoštolského delegáta v Turecku a Řecku. Svou návštěvou 

u ortodoxního patriarchy Benjamina I. v Istanbulu navázal první přímý kontakt mezi katolickou a pravoslavnou církví 

po 900 letech.  

„Všímám si všude spíš společného, než toho, co rozděluje. Poněvadž v principech přirozeného práva jsme 

jednoho mínění, mohli bychom také jít kousek cesty společně...“ (o rozhovoru s tureckým státním sekretářem) 

Během 2. světové války vyvinul velké úsilí na pomoc lidem postiženým válkou. Když Mussolini vtrhl 

do Řecka, zřídil Roncalli pomocný fond. Dosáhl uvolnění anglické námořní blokády, aby se umožnil dovoz potravin 

pro hladovějící obyvatelstvo. Vystavením formálních křestních listů a ukrýváním v klášterech pomohl zachránit 

24 000 Židů před nacisty. Loď s několika sty židovskými dětmi unikla z jejich spárů jen na přímý Roncalliho zásah 

u německého velvyslance (Franz von Papen bude za tento čin v Norimberku zproštěn obžaloby).  

„Všude, kam jsem přišel, jsem slyšel totéž: nemůžeme pomoci – až na jedinou výjimku. V Istanbulu jsem 

potkal malého, tlustého arcibiskupa jménem Roncalli, který byl papežským vyslancem v Turecku. Když jsem mu 

vyložil, co se se Židy děje, rozplakal se, objal mne a řekl: ‚Rabbi, co můžu udělat, abych pomohl?‘“ (rabín Arthur 

Herzberg, Jewish Agency, New York) 

V prosinci 1944 dostal překvapivý strohý šifrovaný telegram z Říma s oznámením, že byl jmenován novým 

apoštolským nunciem v Paříži. Když se tomu upřímně podivil, odsekl mu vysoce postavený prelát kurie: „Tomu se 

divíme všichni. To udělal ten tam (=Pius XII.) docela sám.“ 

„Být uchopen jako Habakuk a dopraven z Istanbulu do Paříže... Když není dost koní, nechá se klusat osel... 

Můj údiv vzrostl, když jsem se ve Vatikánu, kde jsem se několik hodin zdržel, dozvěděl, že toto jmenování přišlo přímo 

od papeže...“ (z deníku) 

Francie byla považována za jednu z nejdůležitějších zemí v diplomatické službě Vatikánu. Toto místo však s 

sebou za tehdejších podmínek přinášelo kromě poct a kariéry i nemálo obtíží a problémů. Ve Francii považovali 

papeže Pia XII. za napomahače Hitlera a Mussoliniho a veřejné mínění se nijak nepřiklánělo k Vatikánu. Mezi 

Roncalliho úkoly patřilo změnit nepřátelský poměr k Vatikánu v přívětivější – což se mu do značné míry podařilo. 

I v metropoli nad Seinou považoval osobní kontakty a cesty za 

důležitější než diplomatické listiny a zdvořilosti. Francouzské 

vládě poslal jen tři oficiální dopisy, zato výborně vycházel 

s prezidentem Auriolem, otevřeným ateistou. Generál de Gaulle 

naléhal na výměnu třiceti biskupů kvůli údajné kolaboraci za 

nacistické okupace, ale výsledkem obratné a chytré diplomacie 

nového nuncia byli odvoláni jen tři prokazatelní zrádci 

francouzského státu. Během svého pobytu ve Francii byl 

jmenován kardinálem. Krátce poté se stal patriarchou benátským. 

V roce 1951 byl jmenován prvním stálým pozorovatelem 

Vatikánu u UNESCO. Roku 1957 byl vyznamenán Velkým 

spolkovým křížem za zásluhy – za své úsilí o pomoc německým 

válečným zajatcům. 

Angelo Roncalli hovořil dobře francouzsky, anglicky, 

bulharsky, turecky, řecky, latinsky a starohebrejsky. 

„To je docela jednoduché. Trpělivost, neústupnost, 

laskavost, dobrota, humor, nějaký ten úsměv a hodně, hodně 

modlitby.“ (o důvodech své úspěšnosti) 

„Kdyby byli všichni kněží jako tenhle Roncalli, neměli 

bychom s církví žádné spory.“ (socialistický předák Eduard 

Herriot) 

„Tolik chvály si nezasloužím. Všechno je to dáno tím, že 

moji přátelé ve vládách si zvykli na diplomatické šachové tahy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1935
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Když vidí, že jen prostě říkám pravdu, myslí si: Ten chlapík je ale šikovný.“ (Jan XXIII.) 

„Je to jediný člověk v Paříži, v jehož přítomnosti máme doslova fyzický pocit míru.“ (Robert Schumann, 

ministr zahraničních věcí, spoluzakladatel dnešní EU) 

„Budou to Vaše první Vánoce s prázdným místem u stolu. Nechtěl byste s dětmi přijít ke mně na vánoční 

pohoštění?“ (Jan XXIII. v typickém telefonátu benátské rodině) 

Dne 9. října 1958 zemřel papež Pius XII. Na konkláve brzy vyráží i benátský patriarcha Roncalli 

s přesvědčením, že se „jedná jen o krátkou cestu“. Dne 28. října 1958 jej konkláve kardinálů nečekaně zvolilo 

nástupcem Pia XII. Předpokládalo se, že vzhledem k vysokému věku a chatrnému zdraví bude papežem spíše 

přechodným. Zvolil si jméno Jan XXIII. Jméno Jan bylo naposledy použito v 15. století jedním ze vzdoropapežů, na 

něhož se nebere při číslování zřetel (Baldassare Cosa – v pořadí Jan XXIII.). Fakt, že přes 500 let žádný papež nepřijal 

jméno Jan, je pravděpodobně důsledkem kontroverzních činů a úlohy tohoto vzdoropapeže. Rozhodnutí papeže Jana 

XXIII. nepřijmout jméno Jan XXIV. je chápáno jako potvrzení toho, že Baldassare Cossa nebyl právoplatným 

papežem. Jan XXIII. si údajně zvolil jméno Jan mimo jiné i proto, aby je po 500 letech očistil. 

Jan XXIII. se ukázal být radikálně jiný než jeho předchůdci. Byl známý svým smyslem pro humor, 

nekonvenčností a zanedbáváním protokolu a bezpečnostních opatření. Proslavené jsou jeho návštěvy věznic a tajné 

výlety mimo Vatikán, které přinášely starosti veliteli jeho osobní gardy. V římské káznici Regina Coeli ho strážníci 

drželi zpět od odsouzených násilných delikventů; doslova si k nim vynutil přístup. Když se ho jeden z nich zeptal, zda 

i pro něho může existovat odpuštění, rozpřáhl ruce a zoufalého muže objal. 

Jan XXIII. byl papež, jehož se bylo možno dotknout. Během prvního roku svého úřadu přijal tento „farář 

světa“ při audiencích 250 000 lidí – více než kterýkoliv papež před ním. Již v prvním roce jeho pontifikátu navštívilo 

Vatikán více hlav států než během celých 19 let za Pia XII. 

Jan XXIII. navázal na úsilí svých předchůdců v boji za mír ve světě a v oblasti ekumenismu. Omezil mnoho 

ceremoniálních zvyklostí. Za první dva roky svého pontifikátu jmenoval 43 nových kardinálů, čímž jejich počet 

poprvé přesáhl číslo 70, stanovené v r. 1586. Do jejich počtu přijal prvního Japonce a černého Afričana; především se 

staral o mezinárodní složení kardinálského sboru. Zřekl se praxe exkomunikací, přestal používat termín „kacíř“ a o 

věřících jiných církvích hovořil jen jako o odloučených bratřích. Svolal druhý vatikánský koncil, který měl přiblížit 

katolickou církev modernímu světu, a jeho první polovině předsedal. V jeho průběhu zemřel na rakovinu žaludku. 

„Co jsem cítil, když jsem byl zvolen papežem? Moc úzkosti a starostí. Měl jsem pocit jako dítě v peřince, 

protože papežský šat, do kterého mě ustrojili, byl moc úzký a svíral mě jako povijan.“ 

„Kdo je papež? Mluví se o diplomatickém, náboženském, učeném, sociálním a světu otevřeném papeži. Avšak 

– kdo je papež ve skutečnosti? Chci vám říci: Papež je bratr všech lidí, a také váš, pánové!“ (Jan XXIII.) 

Dělal si žerty z toho, že není fotogenní. A přece byly jeho snímky vždy přitažlivé, často až dojemné; 

ta bezelstná tvář, pokorná, láskyplná. „Ach Bože, tenhle člověk, to bude v televizi katastrofa.“(Jan XXIII.) 

„Od doby, co jsem papežem, zažil jsem sice mnoho radosti, ale také musel spolknout mnoho pokořování. 

Jedno z nich spočívá v tom, že lidé přede mnou poklekají... Nemohu tento zvyk jen tak změnit, ale uložil jsem lidem, 

s kterými se denně stýkám, aby mi prokázali toto osvědčení úcty už jen ráno a jinak od něho upustili. Jedno pokleknutí 

stačí. Myslíte si snad, že vám napoprvé nevěřím?“(Jan XXIII.) 

„Zjednodušuj, co je složité, a nekomplikuj, co je jednoduché.“ (z  pravidel Jana XXIII.) 

„Nedělejte si o mne starosti. Já už mám svůj raneček svázaný. Jsem připraven odejít.“ (Jan XXIII. svému 

lékaři krátce před smrtí) 

Smrt papeže Jana XXIII. vyvolala bolestné dojetí a upřímnou soustrast. Tomuto papeži se podařilo nejen 

svými činy, nýbrž i způsobem, jímž plnil svou úlohu, získat si hluboké sympatie lidí. Na náměstí svatého Petra a 

všech přilehlých ulicích se shromáždily statisíce Římanů, poutníků a turistů doslova z celého světa. Vlajka OSN visela 

na půl žerdi. Významné osobnosti světového judaismu, islámu a buddhismu vydávaly prohlášení; italské odbory 

zastavily v hodině papežova pohřbu na deset minut práci na znamení smutku. Státní smutek vyhlásila řada zemí 

včetně Castrovy Kuby. 

Papež Jan Pavel II. v roce 2000 prohlásil Jana XXIII. za blahoslaveného. Papež František přijal 5. července 

2013 návrh Kongregace pro svatořečení, aby byl Jan XXIII. svatořečen, a přiklonil se k názoru, že ke kanonizaci 
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postačí jeden zázrak, který byl uznán při procesu blahořečení. Prohlášen za svatého by měl být společně s Janem 

Pavlem II. dne 27. dubna 2014.  

 

SMYSL PRO HUMOR PAPEŽE JANA XXIII. 

Jeden moderní malíř namaloval portrét Jana XXIII. a přinesl mu 

ho ukázat. Papež dokonce tu patlaninu podepsal. Portrét se pak ocitl na 

výstavě. Autorovi bylo divné, že se někteří kněží po prohlédnutí obrazu 

smějí. Podíval se pozorněji na to, co tam papež napsal. Stálo tam: Mt 14, 

27, Jan XXIII. Když malíř otevřel na příslušném místě Matoušovo 

evangelium, četl slova: „To jsem já, nebojte se!“ 

Na jedné oficiální večeři posadili kardinála Roncalliho vedle 

ženy, která na sobě měla večerní šaty s neobyčejně velkým výstřihem. 

Ke konci večeře přinesli na stůl ovoce. Kardinál Roncalli vzal jablko a 

nabídl ho své sousedce. „Děkuji, nechci,“ odmítla žena. Ale nuncius trval 

na svém: „Jen si ho vezměte, je to důležité. Eva taky poznala, že je nahá, 

až když snědla jablko.“ 

Když byl Jan XXIII., který nebyl příliš fotogenický, zvolen 

papežem, začali ho reportéři fotografovat. Tu si papež povzdechl: „Že 

mne Pán Bůh nestvořil hezčího, když věděl, že budu papežem.“ 

Nově jmenovaný diplomat se papeže zeptal, kolik lidí ve 

Vatikánu pracuje. „Myslím, že ne víc než polovina,“ odpověděl Jan 

XXIII. 

V prvních nocích po své papežské volbě nemohl papež Jan 

XXIII. často usnout. Odpovědnost a obavy probudily jeho emoce, které náhle vyvstávaly před ním, viditelnou hlavou 

velkého zástupu věřících katolické církve. O tom vyprávěl trochu později svým návštěvníkům. Jedné noci se znovu 

prudce vyděsil. „To musím projednat s papežem,“ mumlal si pro sebe. Po krátké, překvapivé pauze si protřel oči, a 

znovu, teď již trochu hlasitěji, povídá: „Papež...? To jsem přece já! Teda dobře, budu si o tom muset promluvit s 

milým Pánem Bohem...“ 

Jan XXIII. se na jedné státní recepci potkal s židovským rabínem. Při přechodu do jiného salónu ho rabín 

vybídl, aby šel napřed, ale nuncius mu na to odpověděl: „Prosím, Starý Zákon byl dříve“. 

O jednom svém blízkém spolupracovníkovi, jehož moudrosti si velice vážil, řekl papež Jan XXIII.: „Ten má 

tolik myšlenek, že se někdy ptám sám sebe, je-li papežem on nebo já.“ 

„Víte, včera jste to přeložil překrásně. Teprve když jsem si přečetl vaše shrnutí, bylo mi jasné, co jsem vlastně 

chtěl říct,“ řekl Jan XXIII. svému tlumočníkovi. 

Konkláve, ze kterého vyšel Angelo Roncalli jako Jan XXIII., přenášela do celého světa poprvé také televize - 

lidé z rádia a z tisku kritizovali ten systém již také předtím - totiž , že dýmové znamení, které mělo ohlašovat úspěšnou 

papežskou volbu (bílý dým) nebo neúspěšnou (černý dým) patří více do středověku než do doby televize a satelitních 

vysílání. Tak jednou bílý, jindy zase černý kouř popletl také redaktory vatikánského vysílání. Oni se pak museli pro 

svůj „omyl“ víckrát omlouvat. Kouř stoupající z komína Sixtinské kaple byl totiž skoro bílý, pak velice bílý a pak zase 

jasně zčerněl. Zábavné ovšem bylo, že v těchto dnech v barech, jídelnách a restauracích věčného města – také v 

kavárně U Svatého Petra – byla žádána jenom jedna značka whisky: „Black & White“. (Černý a bílý). Jan XXIII. 

přidal na popularitě, právě tak neúmyslně, ještě jedné značce whisky u Římanů, kteří nebyly pro tento druh alkoholu 

právě nadchnuti. Janovy časté vyjížďky a procházky po římských ulicích mu přinesly od Římanů kvůli jeho jménu (v 

anglickém znění „Pope John“) velice brzy ještě jednu přezdívku: „Johnie Walker“. Papež se prý dobře zasmál, když se 

o těch přezdívkách dozvěděl. 
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MYŠLENKY PAPEŽE JANA XXIII. 
 Vykonám každou věc, každou modlitbu, každou povinnost, jako bych neměl nic jiného na starosti, jako kdyby 

mi Bůh dal život jenom na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby má svatost závisela pouze na této 

činnosti. Nebudu myslet na to, co mě potká v budoucnosti, ani na to, co bylo v minulosti. 

 Nikdy člověk není tak velký jako tehdy, když klečí. 

 Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější. 

 Mladým stačí připomenout, že svět existoval už před nimi, a starým zase, že s nimi svět nekončí. 

 Velká a silná duše nikdy nepadne za oběť smutku, dokonce ani ve chvíli velkého trápení. 

 Nemůžeme dát pokoj lidem, jestliže nebudeme mít pokoj v sobě, tj. pokud každý z nás v sobě neuspořádá vše 

tak, jak to chce Bůh. 

 Ve všech záležitostech vůči Pánu jsme povinni uchovat si pokoj, důvěru a trpělivost. Tehdy se dostaneme 

hodně daleko.  

 Mír je prázdné slovo, neproměňuje-li se v řád založený na pravdě, vybudovaný podle požadavků 

spravedlnosti, prohloubený a naplněný opravdovou láskou a konečně uskutečňovaný ve svobodě. 

 Kdo má víru, ten se netřese. Nic nedělá neuváženě, není pesimistický, neztrácí nervy. Víra, to je veselost, 

která pochází od Boha.  

 

ŽÍT POKOJNĚ (DESET RAD OD PAPEŽE JANA XXIII.) 

Jen pro dnešek 

se budu snažit žít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou. 

Jen pro dnešek 

budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se 

nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat ….. jen sám sebe 

Jen pro dnešek 

budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí….. Nejenom na onom, ale také na tomto světě. 

Jen pro dnešek 

se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním. 

Jen pro dnešek 

věnuji deset minut svého času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro 

život těla. 

Jen pro dnešek 

vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět. 

Jen pro dnešek 

vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se snad cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo 

nezpozoroval. 

Jen pro dnešek 

si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A budu se chránit před dvěma zly: před 

chvatem a nerozhodností. 

Jen pro dnešek 

budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne postará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. 

Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku. 

Jen pro dnešek 

nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu. Je mi dáno po 

dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; kdybych si měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně 

odvahu. 

Anička Rozsívalová  
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Drazí,  

moc všechny zdravím stále ještě v postní době, ale už s výhledem do 

Velikonoc. Ale tím všechno v tomto měsíci nekončí. Letošní duben je velice pestrý: 

dovršení postní doby, svátky, hned na to děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání 

a úplně na závěr velká celocírkevní událost: svatořečení dvou papežů „velikánů“  

Jana XXIII. a Jana Pavla II. A právě tomuto poslednímu bodu dubnových událostí 

bych se chtěl chvíli věnovat.  

Papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. byli určitě ti, kteří se zapsali do dějin 

církve zlatými písmeny: otevřeli církvi nové obzory, ukázali nové cesty, měli 

obrovský vliv na dějiny Evropy, byli nesmírně populární. Ale myslím si, že to, čím si získali lidská srdce, je 

především jejich šlechetnost ducha, hluboké člověčenství, dobrota z nich vyzařující.  

Když byl zvolen papežem Jan XXIII., řekl při své první večerní promluvě shromážděným davům 

na Svatopetrském náměstí, aby, až se vrátí domů, pohladili s láskou své děti a řekli jim, že je to od papeže... Právě 

svou dobrotou, něžností a vrozenou empatií si získal papež Roncalli lidská srdce. Italové mu dodnes neřeknou jinak 

než „il papa buono“ - dobrý papež.  

Jana Pavla II. si pamatujeme líp. Máme před očima jeho tvář: někdy usměvavou, někdy soustředěnou a 

ponořenou do modlitby, na konci jeho dnů poznamenanou utrpením. Vždy ale vyzařující Boží lásku a přinášející 

pokoj. Jeho život byl úžasnou syntézou modlitby a nespoutané aktivity. Měl co říci všem: starým, mladým, vzdělaným 

teologům či vesničanům na nějakém ostrůvku v Oceánii. A také nám při svých třech návštěvách naši vlasti.  

Pomyslel jsem si, že bychom se měli nějak připravit a prožít jejich svatořečení. Nevím, zda se někdo z nás 

dostane do Říma, můžeme vše sledovat v televizi, ale pořád si myslím, že je to málo. Můžeme si znovu přečíst jejich 

životopisy, knihy, encykliky. Málokdo z nás to udělá... Ale je jedna věc, kterou můžeme udělat všichni. A je velmi 

jednoduchá! Navrhuji, aby se každý z nás v dubnu pomodlil denně modlitbu, kterou nám zanechali tito dva velcí 

mužové. Modlitbu Jana XXIII. se pomodleme vždycky ráno. Je nádherná a určitě nám pomůže prožít lépe každý den. 

Z modliteb Jana Pavla II. jsem vybral modlitbu za mladé, protože tu máme týden modliteb za mládež a víme, jak měl 

mladé rád a kolik pro ně udělal. Kéž je to naše duchovní příprava na svatořečení velkých papežů! Těsně před tím se 

ještě sejdeme na pouti v katedrále, na kterou vás ještě jednou srdečně zvu, a bude to určitě pouť poznamenaná událostí 

svatořečení, která proběhne následující den.  

Přeji krásný zbytek postní doby a radostné a hluboce prožité Velikonoce.   

P. Slawomir 
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RANNÍ MODLITBA JANA XXIII.  
 

 

Nebeský otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět 

se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou 

povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, 

jak to dělával tvůj Jednorozený Syn: všude, kam 

přišel, zanechal po sobě jen dobro. 

Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, 

abych v něm poznal svého bratra.  

Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví 

láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro 

každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.  

Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na 

sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne 

není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve 

mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také 

zapotřebí. 

Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která 

by mi k tomu všemu pomáhala.  

A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny 

Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k 

tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v 

tobě.  

Amen.  

MODLITBA JANA PAVLA II. ZA MLADÉ 

LIDI, KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ  
 

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství, 

ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“ 

a šli cestou svatosti. 

Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být v dnešním 

světě svědky moci tvé lásky. 

Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti, aby 

byli schopni odhalit plnou pravdu o sobě a o svém 

povolání. 

Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám 

milosrdnou lásku, dej své církvi dar mladých lidí 

připravených zajet na hlubinu, aby byli mezi bratry 

projevem tvé přítomnosti, která obnovuje a 

zachraňuje. 

Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova, spolehlivá 

průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu, ty, která 

jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci, podpírej 

svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní 

společenství, aby pomáhaly mladým a 

dospívajícím lidem odpovědět velkomyslně na 

Pánovo volání.  

Amen.  
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VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2014 

 

CO JE TO ZPOVĚĎ?  
Zpověď je pravidelná aktualizace softwaru vlastního života. Když tuto aktualizaci promeškám, bude 

jednoho dne celý můj software mimo. Počítač bude zcela bez ochrany vystaven útoku virů a trojských koní.  

Zpověď je jako pravidelná údržba auta. Nejpozději každých 30 000 km musí auto do servisu, jinak 

hrozí, že zůstane stát, motor se zadře. Církev vybízí, aby se každý katolický křesťan vyzpovídal nejméně 

jednou za rok - nejlépe před Velikonocemi.  

Zpověď je jako sprcha po náročném výšlapu. Přicházíš domů na smrt unavený. Prach z cesty se 

smíchal s tvým potem. Zapácháš, takhle prostě nemůžeš mezi lidi. Po sprše se ale cítíš jako nový člověk. Tvá 

kůže může znovu dýchat. Opět se ti vrací chuť do života. Oblékáš si čisté šaty.   

Zpověď je jako šťastný konec bláznivé jízdy. Hřešit je jako jet stošedesátkou v protisměru. Pokud se 

chceš vyhnout srážce, máš jen jednu šanci: Okamžitě se s tím fárem otoč a jeď opačným směrem!  

 

nebo 

 

ZA VÁS UŽ BYLO ZAPLACENO! 
Představuji si, jak stojím v bance. Mám u sebe dlužní úpis. Přicházím k přepážce. Stojí tam laskavý 

muž s hezkou kravatou. Jak zběžně očima prolétá můj dlužní úpis, celý se třesu. Pak doznávám, že své dluhy 

už bohužel nemohu splatit. Jsem v koncích... Co udělá ten muž za přepážkou? Vzhledne, přátelský se mi 

podívá do očí a roztrhá dlužní úpis, až zbudou jen malinké útržky. "to nic", říká, "už za vás bylo zaplaceno."  

Přesně tak funguje zpověď: "Už za vás bylo zaplaceno..." Ježíš za mě zaplatil. Ano, je to skutečně 

nepochopitelné, ale Bůh se před dvěma tisíci lety opravdu rozhodl, že zaplatí naše dluhy. (...) Kněz je tím 

mužem za přepážkou života. Je ustanoven, aby z Božího pověření roztrhal můj dlužní úpis. Je smutné 

pozorovat, jak mnozí zoufale pobíhají, aby se zbavili onoho dlužního úpisu, využívají nejdivočejších a 

prapodivných nabídek, které prý pomáhají, místo aby jednoduše přišli k muži za přepážkou a nechali si svůj 

úpis roztrhat.  

z knihy YOUCAT - Svátost smíření (Karmelitánské nakladatelství) 

Datum Obec Zpovídání    Zpovědník Mše sv. 

5. neděle 

postní 
6. 4. 2014  

BRANNÁ po mši sv. P. Michal Krajewski 8:00 

STARÉ MĚSTO po mši sv. P. Michal Krajewski 9:30 

BOHDÍKOV po mši sv. P. Piotr Grzybek 7:30 

BRATRUŠOV po mši sv. P. Piotr Grzybek                    10:30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Petr Káňa 10:30 

středa  9. 4. 2014 

LOUČNÁ  15:30-16:00 P. Petr Káňa       16:00 

SOBOTÍN 17:00-17:30 P. Petr Káňa 17:30 

D. STUDÉNKY 15.45-16.45 P. Milan Palkovič / svátost nemocných 16:15 

čtvrtek 10. 4. 2014 

S. MĚSTO  16:00-17:00 P. Slawomir Sulowski      17:00 

CHRASTICE po mši sv. P. Slawomir Sulowski    18:00 

NOVÝ MALÍN 16.00-18.00 P. Milan Palkovič     18:00 

HANUŠOVICE 17:00-18:00 P. Otto Sekanina 18:15 

pátek 11. 4. 2014 

BLUDOV 15:30-17:30 P. M. Krajewski, P. P.Káňa, P. S.Sulowski 17:30 

BOHUTÍN 15:30-17:00 P. František Janíček 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17:00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18:15 

sobota  12. 4. 2014  RUDA/M  10:00-12:00 
P. Petr Dolák, P. František Janíček, 

P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski 
- 

Květná 

neděle 
13. 4. 2014  ŠUMPERK  15:00-18:00  

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,  

P. Petr Káňa, P. Otto Sekanina, 

P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

18:00 
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MŠE SV. V DOBĚ VELIKONOČNÍHO TRIDUA  

A O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH V ROCE 2014 

 

 
 

  

FARNOST/ 

KOSTEL 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 

VELKÝ 

PÁTEK 

BÍLÁ 

SOBOTA 

VELIKONOČNÍ 

NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

PONDĚLÍ 

Bludov 10:30 17:00 17:00 19:00 10:30 10:30 

Bohdíkov 7:30 16:30 16:30 19:00 ---- ---- 

Bohutín 7:30 ---- ---- ---- 7:30 ---- 

Branná 8:00 ---- 16:30 ---- 8:00 8:00 

Bratrušov 10:30 16:00 16:00 19:00 10:30 10:30 

Bušín ---- ---- ---- ---- ---- 7:30 

Dol. Studénky 7:30 16:30 16:30 18:30 7:30 7:30 

Hanušovice 10:15 18:00 18:00 18:30 10:15 10:15 

Hraběšice ---- ---- ---- ---- 10:30 ---- 

Komňátka ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Kopřivná 11:15 ---- ---- ---- 11:15 ---- 

Loučná n Des. 9:45 ---- 15:30 ---- 9:45 9:45 

Malá Morava 11:15 16:30 16:30 18:30 11:15 ---- 

Nový Malín 9:00 18:30 18:30 21:00 9:00 9:00 

Ostružná ---- ---- ---- ---- 11:00 ---- 

Rapotín 9:00 19:00 19:00 21:00 9:00 9:00 

Raškov 10:30 ---- ---- ---- 10:30 ---- 

Rejchartice ---- ---- ---- ---- 15:00 ---- 

Ruda n Mor. 9:00 18:00 18:00 21:00 9:00 9:00 

Sobotín 11:15 ---- 18:30 ---- 11:15 11:15 

Staré Město 9:30 18:00 18:00 20:00 9:30 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 8:15 17:00 17:00 20:00 8:15 8:15 

Vernířovice ---- ---- ---- ---- 16:00 ---- 

Žárová ---- ---- ---- ---- 14:30 ---- 
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

 

Již jsem zažila venii, dnes v pátek před třetí nedělí adventní! Ale jinak, než jsem o tom kdy snila. 

Už půl hodiny před začátkem jsme se shromáždily. Scházela jen generální představená a Marie Klára, 

která se z pochopitelných důvodů vyhýbala společnosti. Sestra Dolly mi šeptala: „Ty, přísahala jsem, že je 

v kapli, aby se ještě za sebe pomodlila a připravila se. Nemáš tušení, kde opravdu vězí?“ 

Potřásla jsem nervózně hlavou, rozčilovalo mě šeptání sestry Dolly v době mlčení. Kdy konečně odloží 

svou kardinální chybu? Nakonec bude rušit mlčení i jako stará profesní sestra. Někdy je člověk za mlčení 

přímo vděčný. Ošklivé by bylo, kdyby teď, v očekávání jedna přes druhou mluvila. Nepříjemné pro postižené i 

pro nezúčastněné. 

Konečně se otevřely dveře a naše generální představená vstoupila, klidná jako vždy, v černém kajícím 

hábitu, za ní se mihla tiše sestra Marie Klára. Pozorovala jsem, že je odhodlaná, ne tak bledá jako 

před několika dny, spíše jako člověk, který se k něčemu probojoval, a oddechla jsem si. Kdyby se teď 

přemohla, byla by nám všem milá, to je jisté. Jako jindy poklekla matka Dominika před velkým křížem 

v kapitulní síni a modlila se obvyklé přípravné modlitby. Vstala, všechny jsme hleděly na ni. Naše matka však 

nedělala žádnou scénu z toho, co se stalo, vše postupovalo jako obyčejně. Nejprve se po řadě obviňovaly 

profesky. Šlo to rychle, jako většinou, když se nepřihodilo nic zvláštního. Každá dostala své malé pokání a 

napomenutí. Odpověděla: „Děkuji, ctihodná matko,“ neboť pokárání je určeno k tomu, aby polepšilo a ne 

ranilo. O svatém otci Dominiku se vypravuje, že jeho spolubratři nevěděli, jsou-li raději od něho chváleni nebo 

káráni. S takovou láskou je světec napomínal. A něco z toho ducha je v každém dobrém dominikánském 

představeném. 

Když profesky skončily, přišly jsme na řadu my, novicky. Sestra Dolly počítala na prstech, kolikrát 

porušila mlčení. A protože jí nestačily prsty obou rukou, sáhla ustrašeně k perlám růžence, které jsou určeny 

k jinému účelu. Potom se vyznávala skupina novicek oblečených před námi. Poslední z nich stála sestra Klára. 

Měla tedy ještě dosti času na rozmyšlenou. Tak dokonalou nebyla ani žádná profeska, aby teď nezvedla hlavu, 

když sestra Marie Klára předstoupila, aby vyznala své chyby a udělala venii. Bylo hrobové ticho Marie Klára 

řekla pevným hlasem bez rozechvění: „Obviňuji se, ctihodná matko a milé spolusestry, že jsem vědomě 

přestoupila klášterní pravidlo tím, že jsem se nechala bez dovolení fotografovat.“ 

Umlkla. Měla ještě pokračovat: „Prosím za odpuštění a pokání.“ Ale neřekla už nic, stála vzdorovitě 

jako suk a tiskla rty do sebe. 

Naše generální se trochu naklonila a řekla tiše: „A teď venii, milá sestro!“ Ležel tu fialový koberec, 

na který jsme klekaly. Dosti velký, aby se na něj položila. 

Marie Klára však zvedla hlavu a řekla hlasitě: „Ne, venii neudělám!“ 

Užasly jsme. Matka Dominika zůstala klidná. 

„Je pochopitelné, milé dítě, že se ti tento úkon protiví. Co však není možné tělu a krvi, to dokáže duch 

poslušnosti, jak nás tomu učil svatý otec Dominik. V jeho duchu tě prosím, podrob se v duchu pokání tomuto 

zvyku na zadostiučinění za své provinění.“ 

Marie Klára potřásla prudce hlavou. „Ne, neudělám to ani z poslušnosti, ani když mi to poručíte.“ 

Hrobové ticho. Matka Dominika zbledla. Chvíli mlčela a potom řekla: „Jak chceš, dítě, nemůžeme tě 

nutit, to by nemělo smysl. Ale potom mě nutíš, abych tě na nějaký čas odloučila od sester, až nahlédneš, že jsi 

veřejně odepřela poslušnost. Dám ti ještě několik minut času.“ 

Marie Klára křičela celá bez sebe: „Děkuji, nedám se k ničemu nutit, raději odejdu dobrovolně. 

Vystoupím z kláštera!“ 

V tomto okamžiku zápasili anděl s ďáblem o mé srdce. Až v nejhlubším nitru jsem cítila moc toho, 

co mi řekl P. Donatus o lidské svobodě. Tuto situaci jsem si nepřála ani jsem ji vědomě nepřivodila. Byla jsem 

do ní postavena, jak se děje každému. Teď mám však svobodu rozhodnout se pro dobro nebo pro zlo. Vznášela 

jsem se mezi nebem a peklem. 

Potom jsem rychle předstoupila, odstrčila Marii Kláru stranou a vrhla se místo ní celou délkou 

na fialový koberec kajícníků s obličejem přitisknutým na obě ruce, jak to řehole předpisuje. Slyšela jsem 

ozvěnu svého vlastního, cize znějícího hlasu:  

„Ctihodná matko, milé spolusestry, vyznávám se před Bohem a vámi všemi na místě sestry Marie Kláry, 

že jsem v podstatě vinna všemi těmito zápletkami. Dělám venii v hlubokém přesvědčení, že jsem se dopustila 

daleko větší chyby než má spolusestra. Vstoupila jsem do kláštera bez vnitřního přesvědčení, ne z povolání, 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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nýbrž z chladné vypočítavosti a ze světských důvodů. Až do dneška jsem zde byla jen proto, abych poznala 

klášterní život, vnikla do klauzury a později uvedla své zážitky ve velké reportáži v našem časopise. 

Neostýchala jsem se v tomto smýšlení poslat jednoho novináře k naší spolusestře Marii Kláře, protože jsem se 

mylně domnívala, že je slavnou filmovou herečkou. 

Moc pravdy, v níž se, milé spolusestry, snažíte žít, mě nyní tak uchvátila, že nemohu jinak, než se 

přiznat a činit pokání. Prosím, je-li to možné, odpusťte mi!“ 

Nikdo nepřerušil mé vyznání. Slyšela jsem temné údery svého srdce jako rány kladiva. Bylo mi, jako 

bych měla hned umřít – a přece, nesmírné břemeno ze mne spadlo. Ráda bych byla zůstala ještě tak ležet jako 

zabitá, kdyby nebyl hlas matky Dominiky poručil: „Vstaň, sestro Eileen! Vyhrazuji si tvé pokání, promluvíme 

si o tom později. Pochopíte, že se nemohu tak rychle vzpamatovat. Sestro Marie Kláro, na tvou odpověď chci 

zatím zapomenout, dokud nepřijdeš ke mně zcela klidná a bez rozčilení neprohlásíš, že trváš na svém 

rozhodnutí opustit klášter.“ 

Někdo mi pomohl při vstávání. Byla to matka Amabilis, naše novicmistrová. Ovinula paži kolem mne, 

jako bych byla nemocná, a vedla mne ven. Co se potom dálo, nevím, snad kapitula pokračovala, snad byla 

předčasně ukončena. Matka Amabilis mne zavedla do mé cely. 

„Tak, milé dítě, teď potřebuješ klid. Pošlu ti nahoru šálek horkého čaje, to ti udělá dobře.“ 

Bylo mi vskutku, jako bych byla skočila do ledové vody. Dobře novicmistrová uhádla, jak to ve mně 

vypadá! Krátce na to někdo zaklepal, očekávala jsem zahanbeně sestru Gratii, ale byla to naše kulatá kuchařka, 

sestra Judy. Přinášela velkou konev čaje, cukr a tři obložené chlebíčky, na nich tři druhy klášterního sýra, 

jeden jemnější než druhý, neboť byl pátek, bezmasý den. Pohlédla na mne se zářícím úsměvem. 

„Matka Amabilis říkala, že nesmím přijít dolů, dokud nevypiješ čaj, a já si myslím, že k tomu patří ještě 

něco. Pouze čaj, to jí teď nepomůže, Ať ti dobře chutná, Eileen!“ 

Její červené tváře se leskly. Ale já jsem neměla chuť. 

„Nesmysl,“ řekla naše hodná Judy, která nemohla pochopit, že by někdo, pokud právě nepřijal svátost 

umírajících, nemohl jíst: „Zkus to, maličká, jak krásně to půjde. Mňam, to voní jako celá Arábie. Teď se napij! 

Ještě sladší? Sladké uklidňuje nervy, tak ještě jednu kostku cukru. Vidíš, dobré, že? A teď si kousni mně pro 

radost, Eileen!“ 

Kdo by mohl zarmoutit tu dobrou duši? Přikusovala jsem poslušně a již po prvních dvou doušcích čaje 

se mi pohnul žaludek a mohla jsem jíst. Celý chlebíček, ale nic víc, i kdyby mi za to někdo sliboval věčnou 

blaženost. 

„No, nech ostatní stát, musím teď ještě do nemocničky, nádobí odnesu dnes večer, ale potom ať je talíř 

prázdný.“  

Slovo nemocnička mě přivedlo k životu lépe než čaj. Zapomněla jsem na své povinnosti? Sestra Alžběta 

měla být obvázána a sestra Tony si utržila při prádle popáleninu. Marie Klára nebyla teď určitě na svém místě. 

Ale Judy mě přitiskla zpět na židli. 

„Zde zůstaneš, postačím to již sama. Sestra Klára dostala srdeční záchvat …“ 

„Co? Marie Klára? To se dalo čekat!“ 

„Ale ne ta, přeřekla jsem se. Gratia se teď jmenuje, spadla, rty jí zmodraly. Měla to již častěji, Eileen?“ 

Judy mě již neudržela, všechna síla se mi vrátila. Můj vlastní stav byl vedlejší věcí.  

„Nech mě, Judy. Tvůj čaj dělá divy. Musím se ihned podívat na sestru Gratii. Jsem za ni zodpovědna, 

ty máš dost práce v kuchyni.“ 

Nedala jsem se již zadržet a běžela jsem, co jsem mohla. Sestra Alžběta pracovala již dávno zdravou 

levicí ve stáji. Někdo jí rámě znovu obvázal, tak jsem v pokoji pro nemocné našla jen Gratii. Ležela na posteli, 

jak ji tam ve spěchu položily, lapala po vzduchu, okno bylo široce otevřené. 

„Sestro Gratie, jak se daří? Byl zde již lékař?“ 

Přikývla. „Zavolali ho ihned. Mám srdeční vadu.“ 

Sedla jsem si k ní, sáhla jí na puls. Byl rychlý, ale pozvolna se uklidňoval účinkem léku. 

„Milá Gratie, bylo to snad dnes příliš rozčilující v kapitulní síni. Co se mne týče, nesmí se to již 

opakovat.“ 

Usmála se slabě. Pohladila jsem její studenou ruku se zahanbením. 

„Gratie, jiným to nemohu říci, měla jsem Tě tolik ráda, i když jsem ještě nevěděla, že jsi Klára Nell. 

To je vlastně ze všeho nejkrásnější, že jsem v tobě poznala tak podivuhodně dobrou, milou sestru.“ 

Potřásla hlavou. „Nemluv tak, sestro Eileen. Já, já jsem se rozčilila jen proto, že jsem viděla, že se 

vlastně jedná o mě a já jsem se při tom držela pěkně stranou.“ 

„Tím právě jsi zahrála nejkrásnější roli svého života, nikdo neměl tušení, kdo jsi.“ 
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„Ach, nemluv tak, před Bohem je to naprosto vedlejší věc. Ty‘s byla větší, když jsi dobrovolně udělala 

venii.“ 

Začervenala jsem se. „Byla to moje povinnost a zasloužené pokání.“ 

„Ne, byla bych téměř věřila, že máš skutečné povolání. Je to škoda …“ 

Srdce jí začalo tak silně bušit, že jsem vstala. 

„Teď nesmíš už na nic myslet, sestro Gratie. Poprosím, aby mne nevyhodili, již kvůli tobě …“  

Hlas se mi zlomil, neřekla jsem už nic a hleděla se dostat ven. Můj Bože, proč jsem jen tolik plakala? 

S tím jsem přece musela počítat, že po odhalení budu vyloučena. Klopýtala jsem do naší cely. Kdybych nebyla 

tak zdravá, byla bych jistě dostala srdeční záchvat, tak mě zdrtila myšlenka na brzké rozloučení s klášterem, 

pravděpodobně ještě krátce před svátky. Nenechají mne přece, zrádkyni, slavit ještě s ostatními Vánoce! 

Této noci jsem nespala ani minutu. Neklidně jsem se převalovala sem a tam. Prázdná postel sestry 

Gratie mi byla stálou obžalobou. Celý klášter jsem vzrušila, konvent zpřeházela, jednu sestru jsem přiměla 

k odchodu, jinou uvrhla do nemoci. Kéž bych nikdy nebyla uposlechla bídné rady svého šéfa! Což jsem 

neměla vlastně svědomí? Zde v klášteře se v pochybnostech radíme se spirituálem – už ve světě by člověk měl 

mít stálého zpovědníka, který své kajícníky dobře zná, to je nutná životní podmínka. Zde v klášteře je všechno 

tak krásně uspořádáno! Spirituál je poslední instancí, spirituál poradí ve všem, spirituál je prostředník mezi 

představenými.  

P. Donatus! Musím jít k P. Donatovi a poprosit o rozmluvu. Že jsem hned na to nepřišla! Může zabránit 

tomu nejhoršímu, alespoň u sestry Marie Kláry! Když jsem stála před hovornou, uklidňovala a potěšila mne 

myšlenka, že žádná generální představená ani žádná novicmistrová nesmí sestře bránit, když si chce u 

spirituála vyžádat radu v duchovních záležitostech, ba nepotřebuje k tomu ani jejich dovolení. Právě tak 

nemůže představená bránit svým podřízeným kdykoliv se zpovídat a jsou zcela svobodné ve volbě zpovědníka, 

i kdyby měl být přivezen ze vzdálenosti sedmi mil. Ani nesmí položit otázku: „Proč a nač?“ Takovou svobodu 

poskytuje církev řeholníkům v duchovních záležitostech. Opravdu jsme zde byly ve velmi mírném 

dobrovolném zajetí. 

Zatímco jsem takto přemýšlela a ještě váhala zaklepat, poněvadž jsem dobře nevěděla, jak začít, otevřely 

se zevnitř dveře a vyrazila sestra Marie Klára s obličejem ohnivě červeným. Trvala i před P. Donatem na svém 

rozhodnotí, že vystoupí? 

Srdnatě jsem zaklepala. 

„Ano – prosím,“ ozval se uklidňující hlas P. Donata. Pomalu jsem vstoupila. Stál zde ten veliký, vždy 

trochu hrozivě působící muž a zaléval sbírku svých kaktusů na okenním parapetu, jako by se nic nestalo. Zase 

byl vyrušen. S povzdechem odložil konvičku. 

„Další, prosím! To je skoro jako u lékaře. Co je, sestro Eileen?“ 

Čekal, až si sednu. Poněvadž jsem tak neučinila, zůstal také stát. 

„Otče,“ vybuchla jsem, „jdu prosit, abyste za mne ztratil dobré slovo, abych nevyletěla z kláštera ještě 

před Vánocemi.“ 

P. Donatus si mě změřil, pak potřásl svou hranatou hlavou. Proti okennímu světlu stál černý věnec jeho 

vlasů hrozivě jako ponurá svatozář. 

„Koho chce Pán Bůh zkoušet, toho pošle za spirituála do ženského kláštera,“ řekl mrzutě. „Jste už třetí, 

která mi dnes povídá, že chce nebo musí vystoupit. Je to jakási psychická nákaza. Ani sestra Gratie nebude 

propuštěna, protože má choré srdce, ani sestra Marie Klára, protože má tvrdou, vzdorovitou palici, jaká se 

vyskytuje zřídka, a jsem si jist, že vy také zůstanete. Tedy?“ 

„Otče Donate,“ vykoktala jsem, „se mnou je to horší, já – ano, já jsem zrádkyně. – Já …“ Najednou 

jsem klečela před ním na zemi a vzlykala. Když se náš spirituál vzpamatoval ze svého údivu nad mým 

dramatickým chováním, odtáhl z mých horkých rukou nevrle svůj řeholní hábit. 

„Sestro, vy zneužíváte můj škapulíř. Nebyl zhotoven proto, aby osušoval slzy nezralých novicek. Sestra 

Tony mně vyčiní, když bude muset každou chvíli žehlit proplakaný hábit.“  

Opravdu, uchopila jsem jeho škapulíř. Zahnal mě na židli pro návštěvy, hladil pečlivě svůj oděv, pak 

zaujal ze široka místo a čekal, až zase budu schopna rozumné řeči. Tu jsem mu vyprávěla celé své 

dobrodružství. Nevyjadřovala jsem se nijak vybraně a jasně, ale tolik z mé řeči poznal, co jako náš spirituál a 

duchovní vůdce potřeboval vědět. Konečně jsem osušila své slzy, protože jsem našla kapesník. P. Donatus mi 

dal jednu otázku: „Kdyby vás tu po tom všem chtěli v klášteře ponechat, zůstala byste?“ 

Z hlubin duše, které nám samým zůstávají neznámy, zazněla spontánně moje odpověď: „Ano, ze srdce 

ráda, otče Donate. Snad, snad mám přece řeholní povolání, myslím, zcela určitě mám.“ 

„Tak – a z čeho tak soudíte?“ 
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Sklonila jsem hlavu. 

„Já – já jsem zde tak šťastna!“ 

Žádná odpověď. Plaše jsem vzhlédla. P. Donatrus se široce usmíval. „Typicky ženská odpověď. 

To štěstí by se ale mohlo během noviciátu zachmuřit. Možná, že budou s vámi zacházet přísněji než s jinými, 

přidělí vám práci, která se vám protiví, uloží vám zkoušky sebezáporu, budou vás pokořovat, a to všechno 

plným právem. Co potom?“ 

Upřela jsem na něho pevně své pláčem zarudlé oči: „Přijmu to všechno ráda z lásky k Bohu.“ 

P. Donatus přikývl „Dobře naučeno, praxe ukáže, je-li v tom něco víc než pouhé blouznění. Ostatně není 

vyloučeno, že Bůh někdy výjimečně použije i tak zvláštní cesty, aby přivedl do kláštera nějakou duši, kterou 

by tam chtěl mít. Že vašeho šéfa tím stihne citelný trest, uznávám za spravedlivé. Světští lidé, zvláště novináři, 

si musí uvědomit, že jisté obory nejsou přístupné jejich zvědavosti.“ 

Naklonil se dopředu. „Sestro Eileen, byla byste ve světě za normálních poměrů myslela na to, že půjdete 

do kláštera?“ 

Zavrtěla jsem hlavou a usmála jsem se. „Ne, určitě ne.“ 

„Tak se podívejte. Bůh má mnohem více humoru, než si lidé obvykle myslí. Představují si nebeského 

Otce tam nahoře vždy smrtelně vážného a já jsem přesvědčen, že se nám lidem často usmívá. Neberte tedy 

všechno tak tragicky. I když bych žádné duši neradil, aby váš pokus opakovala, můžete v tomto případě 

pozorovat, jak spletité a pozoruhodné jsou cesty Boží prozřetelnosti.“ 

„Otče Donate,“ vpadla jsem mu do řeči, „poprosíte tedy naši generální představenou, aby to se mnou 

zkusila?“ 

Povstal. 

„Prosit? Ne, nejlépe bude, když se sama od ní dovíte, že vůbec neměla v úmyslu vás vyhodit. To děláme 

velmi zřídka, tak pro vraždu, krádež nebo podobné přestupky. Na sestře, jako jste vy, by se snad směla 

promrhat trocha té dobroty.“ 

„A sestra Marie Klára?“ tázala jsem se rychle. 

„Och, ženská zvědavost – no, nic neprozradím, i když to není zpovědní tajemství. Za pokání teď pěkně 

počkáte, až vás generální představená zavolá a sdělí vám, co s vámi bude dál. Pamatujte vždy na to, že dobrý 

pastýř ztracené ovci nenabil!“ 

Nyní jsem se smála téměř hlasitě, podala mu ruku přemožena dojetím, ale on ji hrubě přehlédl, nedržel 

se sentimentality. 

„Jděte v pokoji, sestro Eileen, a pomodlete se za mne střelnou modlitbu, abych neobtěžoval Pána Boha 

s prosbou, aby mě zbavil kříže být spirituálem v ženském klášteře.“ 

Byla jsem zase venku. Teď si jistě zalévá v klidu své kaktusy. Byla jsem dojata Boží dobrotou, že si 

určité muže vychoval jen pro sebe, neupoutané na ženu a dítě, zodpovědné jen Bohu a svému svědomí. 

Myslím, že P. Donatus je velmi šťastným řeholníkem, i když někdy dělá zamračeného, aby skryl své dojetí. 

Přesně tři dny před svátky jsme měly kapitulu; ne vyznání přestupků, nýbrž smírnou schůzku jako 

přípravu na svátky v kapitulní síni. Všechna důležitá rozhodnutí zde bývají projednána a oznámena, též jsem 

zde dělala venii. 

Nejprve nám generální představená vyprávěla o vánočním překvapení, že totiž naše misionářky, sestra 

Anděla a sestra Brigita, přijedou z Hongkongu na návštěvu. Dostaví se již zítra odpoledne na letiště v Chicagu. 

Dvě novicky: sestra Marie Klára a sestra Eileen a s nimi sestra Alžběta byly určeny, aby je na letišti uvítaly. 

Zarazil se mi dech. To asi znamená, že při té příležitosti v Chicagu zmizíme a již se do kláštera nevrátíme. I 

sestra Marie Klára stála strnulá a v nejbližším okamžiku předstoupila: „Ctihodná matko, já bych se pokořila, 

ráda bych dobrovolně udělala venii,“ řekla skromně.  

Matka Dominika potřásla hlavou. „Už je pozdě, sestra Eileen to vykonala za tebe. To bude tvé pokání, 

sestro Kláro, že tě jiná předešla. Schovej si tuto krásnou ochotu na pozdější dobu, ačkoliv doufám, že už 

nepřijdeš do takových okolností. Ostatně hned po katechetickém studiu se zúčastníš kurzu pro učitelky zpěvu. 

Sestra Angela sestavila dětský sbor, jímž získává mnoho prostředků na misie.“ 

Sestra Klára se dívala vyjeveně a beze slova na generální představenou – a mezi námi vzniklo značné 

pohnutí, ale ne na dlouho. 

„A tobě, sestro Eileen, ukládám jako zvláštní pokání, abys všechny záznamy o klášterním životě, které 

jsi dosud učinila a ještě doplníš, opsala čistě na stroji, aniž bys něco vynechala, a předložila mi k cenzuře. Jestli 

potom přijdeš až ke složení slibů, postarám se, aby z toho byla pořádná kniha a ne reportáž pro tvého šéfa.“ 

Lapala jsem po vzduchu, neschopna něco odpovědět. Mé srdce jásalo – smím zůstat. Dobré nebe, jak 

ráda zůstanu! Nehodilo se to, abych matce Dominice padla kolem krku! Něžnosti jsou v klášteře nežádoucí. 
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Chladně a důstojně jako ledová kra udílela matka Dominika další poučení, která se vesměs týkala 

příprav na svátky. Z německé domoviny naší kuchařky došla vzácná zásilka – pravé oberammergauské 

jesličky. Celá obec se na ně sbírala, byly 

to velké krásné figurky s pohyblivými 

údy v pravém bavorském kroji. 

Postavením jesliček potěšila nové 

postulantky, které se o svém štěstí 

dověděly teprve po kapitulním 

shromáždění, zatím štěbetaly v refektáři. 

Jaký příjemný pocit pro nás, že jsme již 

novickami, tedy starší klášterní generací! 

Ihned po shromáždění jsem běžela 

nahoru k sestře Gratii, která ještě ležela, i 

když se mezitím pěkně zotavila. Žádná 

nebyla u nás předčasně propuštěna 

z nemocničky. Radovala se se mnou, jako 

by se jednalo o její vlastní osobu. 

„Kéž bych také já prošla,“ 

povzdechla si náhle a v jejích velikých 

očích se objevil výraz úzkosti. 

„Sestro Gratie, novicku jako jsi ty, 

by nepropustily, i kdyby již byla napůl 

mrtvá,“ těšila jsem ji. 

„O to se nejedná,“ mínila, 

„ale chtěla bych pracovat pro misie. 

Až přivedeš z letiště misijní sestry, 

Eileen, přijď prosím hned sem nahoru a 

vypravuj mi, jak vypadají a co všechno 

povídaly, ano?“ 

Slíbila jsem jí to. Celá se rozohnila, 

když slyšela o misiích. Nechápala jsem 

její nadšení. 

„A považ, právě sestra Klára to již 

má jisté, že půjde jednou do misií.“ Sestra 

Gratie se usmála. „Myslím, že je to 

nejlepší prostředek, jak zničit ctižádost, 

neboť kdo tam na sebe nezapomene, ten 

zahyne, říká nám často P. Doantus.“ 

„A co asi přimělo sestru Marii 

Kláru, že zůstala?“ vyzvídala jsem. Gratie 

položila prst na ústa. „Nemůžeš přece 

zapřít své povolání. Nemusíme o svém 

bližním vědět všechno, ponechme duši 

její tajemství.“ 

„Máš pravdu, Gratie! A teď musím 

zase dolů, zvoní!“ 
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