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Drazí bratří a sestry, prožíváme krátké 

mezidobí, čas mezi vánočním obdobím a postní 

dobou. Máme tam několik svátků. Nejprve je to svátek 

Uvedení Páně do chrámu, kdy nejen prvorozený je 

zasvěcen Pánu, ale my si připomínáme, že máme patřit 

jemu. Svátek Panny Marie Lurdské a zároveň světový 

den nemocných nám připomíná Boží Matku, která 

říká: „Jsem Neposkvrněné početí,“ a volá, ať lidé činí 

pokání, nápravu, modlí se modlitbu svatého růžence - 

rozjímají dějiny naši spásy.  

Svátek Stolce sv. Petra obrací naši pozornost 

na sv. Petra a jeho nástupce. Pán Ježíš ustanovil 

sv. Petra viditelnou hlavou Církve – prokazujme úctu, 

lásku a poslušnost svatému Otci a svaté Církvi.        

26. února nastane konec mezidobí a Popeleční 

středou začne postní doba. Patří k ní modlitba, půst, 

almužna (milodar potřebným). Půst je také výzva 

k nápravě života – Kristus nám k tomu dává sílu. 

Díváme se na svět a vidíme tam toho spoustu 

k nápravě.  

Před lety se sv. papež Jan Pavel II. modlil 

k Panně Marii takto: „Matko pravdy, Panno sluncem 

pravdy oděná, ještě nikdy nebyly masy lidi 

tak soustavně obelhávány, falešnými ideologiemi 

tak neprodyšně izolovány od pravdy křesťanské víry, 

od modlitby, od svátostí církve Kristovy, od výchovy 

ke křesťanské mravnosti. Ještě nikdy nebylo tolik lidí 

tak promyšleně zmateno, vnitřně zotročováno. Ďábel 

se raduje, že konečně zmátl člověka do té míry, že lidé 

zničí sami sebe a temné mocnosti budou triumfovat. 

Maria, dějinná hodina Tvé pomoci křesťanům 

i celému světu - pro kterou Tě Bůh připravil 

od věčnosti – je zde. Znič svou panenskou pokorou 

pýchu a zdánlivou moc otce lži. Vrať nám svého Syna, 

který se z Tebe narodil, aby vydal svědectví pravdě. 

Mně dej odvahu, abych za žádnou cenu nikdy nelhal, 

ani ústy, ani jiným způsobem jednání. Amen.“  

Tato diagnóza stále platí. Platí i jako výzva 

pro nás na postní dobu. Kéž nám Panna Maria pomůže 

se vysvobodit z otroctví hříchu, zbavit se ďábelské 

pýchy a žít v Boží pravdě.   

Ať vám Pán žehná  

P. František Janíček 

 

 

 

 

 

2. únor Svátek Uvedení Páně do chrámu 

3. únor  sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

5. únor  památka sv. Agáty,  panny a mučednice 

6. únor  památka sv. Pavla Mikiho  a druhů,  

 mučedníků 

8. únor  sv. Jeronýma Emilianiho 

9. únor 5. neděle v mezidobí 

10. únor památka sv. Scholastiky, panny 

11. únor Panny Marie Lurdské 

15. únor sobotní památka Panny Marie 

16. únor 6. neděle v mezidobí 

17. únor sv. Alexia a druhů, řeholníků 

21. únor  sv. Petra Damianiho, biskupa  

 a učitele církve 

22. únor svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

23. únor 7. neděle v mezidobí 

26. únor Popeleční středa
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MŠE SVATÁ I. 
 

Tak jako v běžném životě se nám stává, že některé věci prožíváme nebo zakoušíme opakovaně, jde ruku 

v ruce s tím i určité „riziko“ (ne)pochopení těchto událostí s notnou dávkou zautomatizování. Tomuto může být 

vystaven i nejeden účastník mše svaté. Proto bych se v následujících číslech Tam&Tamu v „kaplanské“ rubrice  

věnoval některým aspektům, které nám mohou přijít třeba samozřejmé, třeba ohrané, a přesto stále ne méně důležité. 

Každý z nás se (nejen v náboženství) učil, že mše svatá se skládá ze dvou částí: Bohoslužby slova 

a Bohoslužby oběti. Není ale nikterak heretickým tvrzení, že mše svatá začíná znamením kříže, pozdravem, úkonem 

kajícnosti,… Asi tak jako není špatně, když někdo řekne, že den je rozdělen na hodiny, jiný tvrdí, že na minuty 

a další, prosazuje sekundy. 

Proto začneme od úplného začátku a tedy od toho, co zpravidla následuje po ohlášení začátku mše, 

po zazvonění. 

Vstupní zpěv 

Vstupní zpěv je velmi důležitý. Kromě toho, že doprovází příchod kněze 

a asistence k oltáři, totiž téměř hmatatelně vytváří z přítomných lidí jeden lid Boží. 

Církev také tímto zpěvem vítá Pána, který do jejího středu přichází. Je proto velmi 

potřeba, aby nezpíval pouze sbor, nebo jen ten, komu je zrovna „do zpěvu“, ale 

aby se zapojil skutečně každý, kdo to jen trochu dovede. 

Vstupní zpěv proto k začátku mše svaté již od starověku neodmyslitelně 

patří. Původně se jednalo o zpěv žalmu buď střídavě, nebo s refrénem; takovouto 

podobu má vstupní zpěv dodnes v oficiálním římském mešním zpěvníku 

nazvaném Graduale Romanum. Jeho část, vstupní antifona, se nachází také v 

misále. Je ale možné zpívat i jinou píseň, schválenou biskupskou konferencí, která 

dobře vyjádří povahu liturgické doby nebo památky, nebo pomocí které lze dát 

dobře najevo skutečnost, že se církev shromažďuje kvůli svému Pánu. 

Jak nám říká i samotný název, tento zpěv má být zpíván při vstupu kněze 

s přisluhujícími k oltáři a při všech úkonech, které tuto část liturgie doprovázejí. Jakmile kněz přijde na místo,  

ze kterého vede mši svatou, zpěv končí. Kněz nemá dlouho čekat na ukončení, a už vůbec ne na začátek zpěvu!   

Pozdrav oltáři 

Prvním oltářem, ke kterému Ježíš usedl s učedníky, se stal stůl ve Večeřadle. Tím byla dána základní forma 

oltáře - jako stolu. V prvních staletích církve bývaly oltáře zpravidla dřevěné a přenosné, neboť eucharistie se slavila 

tam, kde některý z členů společenství pro její slavení nabídl místo. Kamenné oltáře se poprvé objevují od 4. století, 

ale nejsou pravidlem. 

Někdy se pro označení oltáře používá pojem 

„tomba“. Toto italské slovo označující hrob, kryptu, ale 

také náhrobek pochází z řeckého a latinského „tumba“, 

které znamená tolik co hrob, hrobka. Tímto slovem 

se druhotně označuje také místo pro uložení ostatků 

světců v oltáři. Odtud pochází toto (pro oltář nezvyklé) 

pojmenování, vyskytující se spíše lokálně. Církev 

neslavila eucharistii jenom v domech, ale také u hrobů 

mučedníků - zde se již od začátku stavěly oltáře 

kamenné. Ty měly podobu rakve nebo hrobu. 

Bylo-li to možné, ukládali první křesťané přímo 

do oltáře tělo mučedníka. Od 7. století bylo zvykem 

zasvěcovat kostely některému ze světců, proto se 
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ukládaly do oltáře jejich relikvie. Zprvu se jednalo jen o látku, s níž se někdo dotkl ostatků světce v jeho hrobě. 

Od 9. století šlo už přímo o části světcových tělesných pozůstatků. Tyto relikvie se ukládaly do oltářní desky (mensy) 

na místě, kde kněz líbal oltář. Až do II. vatikánského koncilu byl pak zvyk ukládání ostatků do oltáře závazný, 

takže každý oltář uchovával relikvie světce, a byl tedy i jeho hrobem. 

Církev se shromažďuje okolo oltáře, který je místem, kde bude přinesena Kristova oběť, a zároveň 

symbolizuje samotného Ježíše, o němž se v Písmu říká, že je kámen úhelný, který celou stavbu, tj. celou církev, 

spojuje v jedno. Proto, že oltář je symbolem Krista a středem bohoslužby, zdraví jej na začátku všichni přicházející 

hlubokou úklonou, kněží a jáhni navíc uctívají políbením a pokud se užívá kadidla, oltář se na znamení úcty okouří. 

Úklona je gesto úcty a pozdravu. Oltář, symbol Krista, byl tímto způsobem zdraven již od raného 

středověku. Také políbení je starodávné gesto úcty a s políbením oltáře se setkáváme již od třetího století. Kadidlo 

symbolizuje modlitbu, která při mši stoupá k Bohu jako líbezná vůně. Zároveň naznačuje oběť, která bude na oltáři 

přinesena. 

Zde si dovolím malou odbočku ke KADIDLU jako takovému. 

Kadidlo je začleněno do liturgie jako přírodní symbol. Pravým 

kadidlem se rozumí vonná pryskyřice z kůry stromů Boswelia (známých 

je asi 15 druhů), rostoucího na jihu Arabského poloostrova, na ostrově 

Sokotra a v severním Somálsku. Ve starověku se kadidlo běžně užívalo 

z důvodů hygienických – aby jeho vůně překryla nedobré pachy 

a zmenšovala nebezpečí infekce. Za tímto účelem kadidlo používali 

i křesťané v prvotní církvi. 

V kultu se kadidlo užívalo především jako symbol božské úcty 

a zbožnosti – zapalovalo se před obrazy a sochami bohů. Tento symbol známe jak ze Starého zákona, tak i z dějin 

římského impéria. 

Při křesťanských bohoslužbách se začalo používat kadidla  k osvěžení vzduchu v bazilikách při velkých 

liturgických shromážděních a k vytvoření slavnostní, radostné atmosféry. Od karolinské doby se pak kadidlo v liturgii 

objevuje v širokém rozsahu. Tridentská liturgie pak kadidlo předepsala pouze na určité příležitosti. Pokoncilní 

liturgie použití kadidla ponechala dobrovolnosti. 

A proč ho vůbec užívat? Protože jako křesťané tělo jen „nemáme“, ale „jsme tělem“, a tak můžeme slavit 

liturgii všemi smysly. Ovšem kadidlo musí být kvalitní a vonné, aby plnilo svůj účel a neškodilo hlasivkám věřících 

a kostelním malbám. V liturgii slouží především jako výraz úcty, která náleží symbolům Krista – kříži, oltáři, 

evangeliáři, shromážděnému společenství, předsedajícímu a Eucharistii. Vůně má pozitivní vliv na atmosféru 

slavnosti - ve východní církvi, kde se kadidla užívá hojně, se dokonce různými směsmi kadidla rozlišují jednotlivé 

svátky. 

Ke všem těmto úkonům se všichni přidávají tím, že zpívají vstupní zpěv, kterým zahajují společné slavení 

a vítají svého Pána. 

Oltáři byla již od starověku 

prokazována úcta také políbením. 

Stejným gestem byla a je prokazována 

úcta také knize evangelií, protože také 

ona je symbolem Krista. Ve středověku 

byl význam tohoto gesta posunut 

směrem k úctě k ostatkům svatých, 

umístěných v oltáři a k políbení oltáře 

se přidalo například také políbení 

oltářního kříže. Dnes je opět toto gesto 

při mši svaté vyhrazeno pouze oltáři 

(na počátku a na konci bohoslužby) 

a evangeliáři (po hlásání evangelia); 

kříži pouze při obřadech Velkého pátku. 

 P. Jiří Luňák  
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VÝSTAVA PŘIPOMÍNAJÍCÍ P. THDR. JAROLÍMA ADÁMKA, CSSR. 
 

Od prosince je v kostele sv. Jiří v Bludově výstava 

připomínající 50. výročí úmrtí bludovského rodáka  

P. ThDr. Jarolíma Adámka, CSsR. Najdete tam fotografie, osobní 

věci a památky po významné bludovské osobnosti. Rádi vám jeho 

osobu přibližujeme v tomto krátkém článku a zveme do Bludova. 

Výstavu můžete zhlédnout do Velikonoc před a po bohoslužbách.   

 

P. ThDr. JAROLÍM ADÁMEK, CSsR  se narodil se v Bludově 

14. 2. 1915. Už od svého útlého dětství toužil po kněžství. V roce 1933 

nastoupil do noviciátu redemptoristů - Kongregace Nejsvětějšího 

Vykupitele, na kněze byl vysvěcen 29. června 1941 v Praze. Primiční 

mši svatou sloužil v řádovém kostele na Července, protože Bludov spadal 

do Sudet, takže nebylo možné sloužit primici tam. Po svěcení působil 

v Obořišti a studoval teologii na TF UK v Praze. V roce 1947 tam získal doktorát. Poté pokračoval ve studiu 

biblistiky v Římě (1948). Následně působil opět na řádovém učilišti v Obořišti až do roku 1950, kdy byl spolu 

s ostatními řeholníky internován. Po propuštění roku 1955 pracoval nejprve jako sanitář a poté jako opravář 

akumulátorů. Tato práce byla zdraví nebezpečná, což se také podepsalo na jeho zdravotním stavu. V roce 1961 byl 

odsouzen ke čtyřem letům vězení pro „rozvracení socialistického zřízení“, za tajnou výuku mladých bohoslovců. Byl 

vězněn až do roku 1964. Po propuštění znovu nastupuje do opravny akumulátorů. Koncem roku 1967 se zhoršuje 

jeho zdravotní stav, proto nastupuje jako údržbář do kláštera školských sester v Horní Poustevně, zároveň je 

jmenován za katolickou církev do ekumenické komise připravující 

dnes nejrozšířenější český ekumenický překlad Bible. Přednášel 

Starý zákon v Katechetickém studiu v Praze a od roku 1968 

biblickou teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 

v Litoměřicích. Vzhledem ke svým velkým zdravotním problémům 

z doby práce v akumulátorce a z dob věznění a internace  

dne 8. 12. 1969 P. Adámek umírá v rumburské nemocnici. Pohřben 

je na bludovském hřbitově v hrobě u svých rodičů. Dr. Otto Mádr, 

velká osobnost pronásledované církve, o něm prohlásil, že byl 

biblistou a mučedníkem. Jeho řádoví bratři o něm vydali publikaci a 

rozšířili modlitbu, která má napomoci k jeho připomínce, případně i 

k svatořečení. 

P. Otto Sekanina 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obo%C5%99i%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%BD_Z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Katechetick%C3%A9_studio_v_Praze&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biblick%C3%A1_teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyrilometod%C4%9Bjsk%C3%A1_bohosloveck%C3%A1_fakulta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
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JOSEF VALENTA 
 

 

Téměř na den přesně si šumperští farníci na deváté 

mši svaté připomněli společně s panem Josefem 

Valentou, zdejším kostelníkem, 25. výročí jeho 

kostelnické služby. Pan Josef Valenta se stal 

kostelníkem 13. ledna 1995, v době, kdy byl 

zdejším farářem P. Petr Hrubiš. Tehdy se 

v ohláškách několikrát hlásilo, že se hledá 

kostelník, a pan Valenta se nakonec do této služby 

nabídl. Dodnes svoji funkci kostelníka vykonává 

s velkým entuziasmem, odpovědností a nasazením. 

Při této příležitosti jsme se ho zeptali na několik 

otázek.   

 

Mohl byste se nám na úvod krátce 

představit?  

Narodil jsem se v roce 1935 v Písařově. Zde 

jsme s rodiči a sourozenci žili do mých 10 let. Pak jsme se přestěhovali do Bukovic u Písařova. Pocházím 

ze zemědělské rodiny. Rodiče měli 14 ha půdy, v Bukovicích 11 ha. Obecní školu jsem navštěvoval 

v Písařově, do měšťanky jsem dojížděl do nedalekých Štítů. I v Písařově byla měšťanka, ale otec chtěl, 

abych chodil do Štítů. Pro mě osobně to bylo lepší, protože jsem dojížděl do školy na kole a do Písařova to 

bylo od nás do kopce, a do Štítů naopak po rovině. Po měšťance 

jsem pokračoval ve studiu na Zemědělské škole v Zábřehu  

a po jejím absolvování jsem nastoupil jako kontrolní asistent 

do Plemenářské stanice v Chrasticích u Starého Města. Práci mi 

přerušil povolávací rozkaz, a tak jsem nastoupil na dva roky (vlastně 

na 26 měsíců) na vojnu. Nejprve do Nevlekova u Benešova,  

poté do Liberce, následně do Žatce. Nakonec jsem skončil 

v Měděnci u Vejprt. Po vojně jsem ještě na 11 měsíců nastoupil 

do práce na stejnou pozici, ale už jsem nepracoval v Chrasticích, ale 

na Zábřežsku. V Zábřehu jsem si potom našel nové místo,  

a to v České státní pojišťovně, která se po sloučení s pobočkou 

v Jeseníku a v Šumperku přestěhovala do Šumperka. V pojišťovně 

jsem pracoval celých 37 let, a to v oboru Likvidace škod. Ještě jsem 

si udělal večerně průmyslovku v Šumperku, obor strojírenství.  

Práce v pojišťovně se mi stala osudnou, protože jsem se zde 

seznámil s mojí budoucí ženou. Ta totiž pracovala u České státní 

spořitelny, která měla sídlo hned vedle pojišťovny, vlastně to byla 

moje sousedka.  Vzali jsme se v roce 1963. Vychovali jsme tři 

syny. S oblibou jsem říkával těm, kteří měli děti obojího pohlaví 

a chlubili se, že mají holčičku i chlapečka, že máme dva kluky 

a jednoho chlapce. Dnes už máme deset vnoučat, právě teď jeden 

z našich vnuků promoval s červeným diplomem. 
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Jaké motivy vás vedly k tomu, že jste začal “kostelničit“? 

Já jsem měl ke kostelničení vztah už od dětství, kdy mě vozil na kole do Písařova kostelník. V kostele 

při požehání chodíval právě on s kadidlem, vykuřoval oltář a mně se to jako ministrantovi hrozně líbilo. 

Z legrace jsem si říkával, že až půjdu do důchodu, budu kostelník jako on. A opravdu, tři čtvrtě roku před 

důchodem, 13. ledna 1995, jsem se stal kostelníkem. Tehdejší farář šumperské farnosti, P. Petr Hrubiš, 

tehdy v ohláškách opakovaně hlásil, že chybí kostelník, ať se k této službě někdo přihlásí. A já už to více 

nemohl poslouchat, a tak jsem šel za ním, že to beru. Mojí podmínkou ale bylo, abychom byli alespoň dva. 

A tak se stal druhým kostelníkem Radim Diviš (farníci ho mohou znát z jeho varhanních koncertů, které 

čas od času mívá právě v šumperském kostele). Když se ale Radim odstěhoval do Německa, vykonával 

jsem práci kostelníka úplně sám, což se nedalo dlouhodobě zvládat. A tak jsem řekl, že to sám dělat nebudu. 

Naštěstí se našel někdo další. K této službě se nabídl Jendis (Jan Valenta), který se mnou od roku 1999 

kostelničí dodnes. Více než před 10 lety se k nám ještě připojil třetí kostelník, pan Kašík. Bylo to ještě 

za děkana Vojtěcha Kološe.   

Splnilo to Vaše očekávání? 

Věděl jsem dobře, do čeho jdu. Je to služba, která není ani tak náročná na práci jako spíše na čas.  

Co vše obnáší práce kostelníka? 

Činnost je to různorodá. V první řadě se musí vše připravit na mši – kalich, misál, obětní dary, zapálit 

svíčky, rozsvítit světla, otevřít všechny vchody kostela, po mši je zase zavřít… Prostě když přijde farář, 

aby bylo vše na mši nachystáno.  

Rovněž jsem jezdíval každý rok na třídenní duchovní obnovu pro kostelníky na Velehrad. Vždy jsem tam 

byl nejstarší. Už jsem tam ale dva roky nebyl, autem už nejezdím a přiznám se, že na takový program  

se už necítím. 

Máte vy, kostelníci, mezi sebou nějak práci rozdělenou?   

Ano, samozřejmě, že máme. Protože Jendis i pan Kašík chodí přes týden ještě do práce, mám na starosti 

všechny mše ve všední dny kromě čtvrtka. Čtvrteční mši, která je večer, zajišťuje pan Kašík, stejně jako 

pohřby. Na nedělních bohoslužbách se střídáme s Jendisem. Buď má jeden z nás ranní a devátou a druhý 

večerní, nebo naopak. 

Samozřejmě, když je potřeba, 

domluvíme se mezi sebou na 

změně. Například jedu 

s manželkou zanedlouho 

do Teplic, tak mám s oběma 

domluveno, že mě zastoupí. 

V kolik hodin musíte vstávat, 

abyste v kostele vše stihl?  

Aby bylo vše v pořádku 

nachystáno a lidé se mohli přijít 

pomodlit růženec, je třeba přijít 

do kostela tři čtvrtě hodiny přede 

mší. Bez ohledu na začátek mše 

však vstávám každé ráno o půl 

páté. Probouzím se bez budíku a 
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každé ráno si rád zacvičím – vždy udělám 240 kliků a 60 dřepů. Kdybych nechodil téměř každý den 

do kostela, neměl bych možnost se každý den projít a třeba bych vyspával do osmi a neměl žádný motiv jít 

ven. Má to prostě něco do sebe. Dělat kostelníka není jen udělat to, co je potřeba. Je třeba ještě před tím 

vstát, zatopit v kotli, umýt se, oholit, zacvičit si, posnídat, jít se psem a pak teprve vyrazit a teprve potom 

udělat vše další.  

Jaké připomínky byste měl – z pozice kostelníka – k nám farníkům? 

Aby za sebou zavírali dveře! Jak v zákristii, 

tak v hlavním a bočním vchodu. A aby vypínali 

topení v lavicích. Někdy po mši vypínám 10 – 

12 topení. Když ho člověk pustí, neměl by 

zapomenout ho i vypnout.  

Další mojí připomínkou je, aby se lidi více 

zapojovali do čtení při bohoslužbách. Čtou stále 

ti samí, a ještě se někdo pozastavuje nad tím, že 

čte ten nebo onen pořád. „Napište se sami“, 

říkám jim. „Čtěte vy!“  

Myslíte si, že je třeba „posílit“ váš kostelnický 

tým? 

Pomalu by se měl někdo přihlásit, myslím 

z těch  mladších, aby byla rezerva. Jak to asi 

mohu dlouho dělat? Rádi ho zacvičíme. 

Jak vycházíte s pány faráři? 

Není kostelíčka, aby v něm nebylo kázáníčka… Ale jde to, je to dobré. Někdy něco zapomenu já, jindy 

jiný. Každý kněz má jiný vztah k liturgii, a proto jsou někdy drobné změny, které musíme vzít na vědomí 

– např. nyní se zakrývá po mši svaté obětní stůl. Ale v globálu vycházíme dobře. V neděli po sedmé mši 

svaté chodíváme na kávu do farní kavárny, abychom takto počkali do deváté. Když je kavárna zavřená, 

pozve nás na kafe pan farář. To nás těší. 

Jaké jsou vaše další zájmy a koníčky? 

Jak bylo řečeno, nedovedu si představit, že bych den nezačal cvičením. Také máme les, o který se musím 

starat – sázet stromy, kácet stromy, štípat dřevo, protože dřevem topíme, a kdoví co dalšího. Velmi rád 

luštím křížovky, dostal jsem na Vánoce celou knihu křížovek a mám ji už téměř vyluštěnou. Také rád luštím 

sudoku. V rodině dělám i elektrikářskou práci, která mě baví od malička. Chtěl jsem dokonce jít 

na elektrikářskou školu, ale musel jsem kvůli tátovi na zemědělku. Ale elektrice i tak rozumím. V domě 

kdovíco opravím, prostě dělám práce všeho druhu.  Ještě dnes bych vám spočítal škodu na střeše, 

kdybyste chtěla. To, co jsem se naučil v pojišťovně, mám stále v sobě. A samozřejmě mě baví práce 

na zahrádce. Já spíš dělám ty těžší práce, jako je rytí a příprava půdy, manželka dělá tu lehčí práci – sázení, 

okopávání. Zaléváme celá rodina. Stříhám i stromy, ale s tím mi rovněž pomáhají. 

Povězte nám něco o tom, jak jste dostal ocenění za dlouhodobou a obětavou službu ve farním 

společenství. 

V roce 2014 jsme od otce arcibiskupa J. Graubnera ještě společně s panem Františkem Bartůňkem, 

dirigentem tehdejšího šumperského chrámového sboru, dostali při slavné bohoslužbě – během pouti  
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k sv. Janu Sarkanderovi v Olomouci – medaili sv. Jana Sarkandera. Při mši svaté zpívala Schola od sv. Jana 

Křtitele v Šumperku a naše seniorky nám po mši připravily veselou oslavu. Dodnes mám medaili schovanou 

a moc si toho vážím. 

Máte nějakou zásadu, které se držíte? 

Držím se toho, že když něco dělám, tak to dělám 

pořádně, zodpovědně. To jsem se naučil 

v pojišťovně a dodnes mě to nepřešlo. Když se s 

někým domluvím, že tenkrát a tenkrát přijedu, 

musím tam přijít včas  Někteří lidé, ať chodí do 

práce na šest či devět, vždy přijdou o pět minut 

později. Doma mi nadávají, že musím být všude 

půl hodiny předem. Ale já chci být všude včas, 

prostě jsem takový. 

Co byste vzkázal čtenářům na závěr? 

Aby rodiče posílali děti ministrovat. Někdy se 

stane, že v neděli na deváté není žádný ministrant. 

A aby se někdo přihlásil na kostelníka, aby bylo 

vše kádrově zajištěné. Dokud to půjde, není 

problém, abych práci vykonával já. Ale rezerva 

může být. 

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná  
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SETNÍK Z KAFARNAA 
 

V městě Šumbarku, 

v desátém roce panování Václava z Hrádečku 

Setníku, 

obracím se k Tobě strohou vojenskou mluvou, stejně jako jsi Ty sám hovořil se svými podřízenými, 

nadřízenými, židovskými staršími a (zprostředkovaně) i se samotným Kristem. Tvoje řeč i myšlenky byly jasné, 

nepotrpěl sis na žádné složité obraty, tolik oblíbené v prostředí, v němž jsi konal svou práci.  

Musím předeslat, že nemám rád vojáky. Přesto chci právě Tobě vyjádřit úctu a obdiv za těch pár jasných vět, 

jež zaznamenali evangelisté, ale především za příklad praktického života. Víme o Tobě skutečně málo; jen to, že jsi 

patřil k nenáviděným římským okupantům. Tvým úkolem bylo s největší pravděpodobností dohlížet na pořádek 

ve městě a tvrdě zakročovat proti jakýmkoli projevům odporu a neposlušnosti. Přesto jsi byl u Židů oblíben, dokonce 

jsi jim nechal postavit synagógu! Jak moudré a prozíravé rozhodnutí, hodné mnohem výše postavených osob! 

Nedivím se Ježíši, že zareagoval na doporučení a snažné prosby (!) židovských starších, aby Ti vyhověl. S něčím 

takovým se v Izraeli bezpochyby setkal poprvé. Navíc jsi ho neprosil o záchranu někoho ze svých blízkých 

příbuzných nebo přátel, nýbrž ochrnutého otroka, jehož život neměl v očích světa pražádnou cenu. 

Ježíš se neprodleně vydal na cestu ke Tvému domu, protože se chtěl setkat s člověkem tak ryzího charakteru. 

Ty jsi ho však předešel a poslal k němu přátele, aby ho zadrželi. Vyslovil jsi onu památnou větu, kterou si podnes 

připomínáme při eucharistii: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Ale řekni jen slovo a můj služebník 

bude uzdraven." Sám Ježíš užasl nad Tvou moudrostí a vírou. Byl obklopen každodenními svědky svých zázraků, 

kteří o nich stále znovu pochybovali a dožadovali se dalších. A najednou přichází svědectví tak silné víry, podpořené 

železnou logikou služební hierarchie: tomu, kdo má moc vládnout, stačí vydat jediný rozkaz. Tuto prostou skutečnost 

nepochopil (či nepřijal) žádný z těch, kdo Ježíše obklopovali. Zůstala skryta někde za záplavou květnatých frází 

a filosofických disputací.  

Stejnou chybu často činím i já, když předkládám Kristu 

své komplikované prosby a jejich klopotná zdůvodnění. Naše 

chrámy jsou jich plné, Ježíš však toužebně čeká na občerstvující 

zvolání prostého vojáka, který nevyhledává žádné zástupné 

problémy, ale hovoří rovnou k věci. A k srdci. 

Nemám rád vojenské povely. Přesto Tě prosím – jako 

toho, kdo je v „nebeské hierarchii“ vysoko nade mnou - zařvi na 

mne tím nejzupáčtějším* hlasem to, co jsi vzkázal Ježíšovi. Snad 

mi to potom už konečně dojde. 

Pavel Obluk 

* pozn. redakce: zupák – nepříjemný, komandující nadřízený; 

za Rakouska-Uherska nižší důstojník, voják z povolání, podílející se 

na výcviku nováčků a sloužící mj. za polévku (die Suppe) – prosluli svojí 

věčnou nespokojeností a potřebou někoho komandovat   

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020  

V DĚKANÁTU ŠUMPERK UKONČENA 
 

Ke dni 14. 1. 2020 bylo všech 204 

pokladniček rozpečetěno a spočítáno.  

S Tříkrálovými koledníky jste se mohli 

setkat v období od 1. do 12. ledna 2020. Hlavním 

posláním jednotlivých skupinek koledníků bylo 

přinášet do všech domovů požehnání, radost a pokoj 

a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují.  

Děkujeme všem dobrovolníkům, dospělým 

i dětem, kterých bylo přes 600 za jejich nasazení 

a obětavost při sbírce, místním asistentům 

za organizování sbírky v jednotlivých obcích, 

zaměstnancům obcí za spolupráci při pečetění 

pokladniček a následném počítání peněz 

a v neposlední řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv 

darem do sbírky přispěli. 

Celkový výtěžek činí 945 524 Kč, což je  

o 74 122 Kč více než loni. Tato částka bude ještě 

navýšena o část výnosu z DMS.  

Charita Šumperk bude mít k dispozici 58 % 

z této částky. Budeme tak moci opět podpořit osoby, 

které se ocitnou v nouzi, Centrum pro rodinu, 

Poradnu ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a 

dívky, z. s. S dalšími záměry Vás seznámíme během 

roku 2020, a to prostřednictvím našich stránek 

www.sumperk.charita.cz  nebo na 

www.trikralovasbirka.cz. 

Pokud by vás napadlo, jakým způsobem 

využít peníze z Tříkrálové sbírky, neváhejte nás 

kontaktovat. 

Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky 

 

TŘÍKRÁLOVÁ ZELŇAČKA 
Dne 7. 1. 2020 proběhlo v Šumperku „U sovy“ slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky, ke kterému patří jako 

každý rok podávání zelné polévky. 

Akce byla uvedena krátkým 

projevem starosty města a ředitelky 

Charity Šumperk Jany Bielikové. 

Zazpívat přišel šumperský sbor 

Motýli, který zahájil sbírku 

tříkrálovou písní. 

Michaela Stuchlá, Charita Šumperk 

  

Obec Výtěžek Počet 

kasiček 

Bludov 106 614,- 12 

Bohdíkov 33 496,- 12 

Bohutín 24 077,- 4 

Bratrušov 25 035,- 3 

Bušín 18 563,- 5 

Dolní Studénky 35 529,- 8 

Hanušovice 61 800,- 12 

Hraběšice 7 319,- 3 

Jindřichov 10 966,- 2 

Kopřivná 8 083,- 2 

Loučná nad Desnou 47 379,- 4 

Malá Morava 2 154,- 1 

Nový Malín 83 273,- 18 

Olšany 18 003,- 3 

Petrov nad Desnou 6 673,- 1 

Rapotín 44 084,- 16 

Rejchartice 3 348,- 1 

Ruda nad Moravou 65 658,- 25 

Sobotín 25 345,- 7 

Staré Město 42 083,- 9 

Šumperk celkem 139 743,- 31 

 farnost 105 122,- 20 

 Motýli 21 097,- 6 

 gymnázium 13 524,- 5 

Velké Losiny 88 011,- 13 

Vernířovice 3 244,- 1 

Vikýřovice 45 044,- 11 

CELKEM 945 524,- 204 
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JINDŘICHA BUXBAUMA 
  

Charita Šumperk ze srdce děkuje všem, kteří se 9. 1. 2020 zúčastnili výstavy fotografií a postarali se 

o vynikající atmosféru vernisáže. Na počátku výstavy promluvily ředitelka Městské knihovny Kamila Šeligová a 

také ředitelka šumperské 

Charity Jana Bieliková. 

Zúčastnění mohli vidět 

fotografie Jindřicha 

Buxbauma zachycující 

pečovatelky a zdravotní 

sestry Charity Šumperk 

při jejich každodenní 

práci v domácnostech. 

Co domácnost, to jiný 

příběh. Všechny ale 

spojuje potřeba 

láskyplné péče, a to 

nejen o tělo, ale i o duši. 

Michaela Stuchlá, 

Charita Šumperk 

 

 

 

 

 

ANDREA RADOMSKÁ PŘEDNÁŠELA O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA 
 

„Nacházej laskavost všude tam, kam vkročíš. Pokud tam není, dej, aby přišla s tebou.“ 

V úterý 14. 1. 2020 proběhla přednáška Andrey Radomské v Městské knihovně TGM v Šumperku. 

Paní Radomská zaujala především svým zápalem pro dobrou věc a pomoc lidem v nejtěžší a nejdůležitější 

fázi života. Těží ze své dvacetileté zkušenosti ze setkávání s klienty, kterou promítá do své současné práce 

mimo jiné nasloucháním přáním druhého, plněním posledního přání.  

Svůj čas musí rozdělit mezi svoje soukromí a profesi, kdy věnuje čas umírajícím, podporuje nejbližší 

umírajícího i pozůstalé. A věnuje se jim i po smrti blízkého, pořádá víkendová setkání pro pozůstalé, věnuje 

se i dětem, aby se dokázaly vyrovnat se smrtí svých blízkých a dokázaly dál žít. Během celé přednášky 

zaznívalo: Umírání je běžná součást života, nemusíme se ho bát.   

 V dopoledních hodinách se přednáška podobného rozsahu konala i pro studenty Střední 

zdravotnické školy v Šumperku, které toto těžké téma natolik zaujalo, že přednáška pokračovala zajímavou 

diskuzí a sdílením. 

Petra Heděncová a Věra Ponížilová, Charita Šumperk  
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PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI 

 Sedmikrásek – Program pro rodiče na RD a jejich 

děti – každý pátek - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, 

hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání – P. Kočí: 608 883 111.  

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté. I s nesením obětních darů. 

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

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Scholička pro děti a rodiče – bude doprovázet devátou mši svatou jednou za měsíc (po předchozí domluvě). 

Zveme další zájemce -  pravidelné zkoušky – po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10. 15 – 10.45). 

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Klubík Neposeda – pro děti od 3 do 6 let, vždy od pondělí do středy v čase od 7:00 do 14:30 hod – důraz na 

křesťanské a etické principy, vztah k přírodě, ekologii a propojení s tradičními křesťanskými svátky a 

lidovými obyčeji. Kontakt – Mgr. Pavla Čermáková. pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356 

 Tvořivá dílna pro školní děti – 6. února od 10. 00 na farním středisku. Nabídka pro děti, které zůstávají 

doma o jarních prázdninách. Společné tvoření výrobků, které využijeme pro benefiční prodej na podporu 

našeho adoptovaného chlapce z Haiti v rámci farní pouti.  

 Tradiční maškarní bál pro děti – 16. 2. 2020 od 15.00 na farním středisku. Téma: „Máme rádi zvířata“, 

vstupné 35 Kč/dítě 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Posezení s knihou pro seniory – bude letos probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase 9:30 – 11:00 v Domově 

pro seniory, U Sanatoria 25 v Šumperku. Těší se na Vás lektorka setkávání Petra Kočí:  

tel. 608 883 111 

 Adorace pro maminky – čtvrtek 20. února v kapli na farním středisku od 19.00. Program animuje Petra 

Kočí: tel. 608 883 111.   

 Modlitby matek v Šumperku – Jednou za týden, vždy ve středu od 10.00 na farním středisku/farním hřišti. 

Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759. Aktuální informace na fcb – MM Šumperk – md 

https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/ 

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 19.30 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111. 

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

 Kurz efektivního rodičovství – plánujeme v termínech 6. 2. / 13.2. / 20.2. / 27.2. / 5.3. / 12.3. / 19.3. / 26. 

3. 2020 vždy od 17:00 - 19:30 hod.  v sále Obecního úřadu Branná. Cílem tohoto programu je pomoci 

rodičům získat dovednosti a rozvinout schopnosti, které jim pomohou zvládat všechny každodenní těžkosti, 

se kterými se při výchově svých dětí dnes a denně potýkají. Kurz povede Mgr. Marcela Anežka Kořenková, 

erudovaná lektorka, která nabízí tyto kurzy po celé olomoucké diecézi.  

Valentýnský podvečer pro manželské páry 

Letos, jako každoročně, proběhne v únoru Národní týden pro manželství. Mottem letošního ročníku je  

„Manželství v sítí“ a bude probíhat po celé České republice ve dnech 10. – 16. 2. 2020. 

Při této příležitosti vás srdečně zveme na Valentýnský podvečer pro manželské páry, který proběhne  

na farním středisku v Šumperku v sobotu 15. 2. od 17.00 hod. Můžete se těšit na společnou večeři, krátké  

povídání jednoho z párů, malý dáreček a překvapení. Hlídání pro děti je zajištěno po předběžné domluvě.  

Na program je nutné se předem přihlásit u Lenky Špatné (tel. 731 402 395 nebo na adrese cprsumperk@ado.cz) 

Těšíme se na vás.  

https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/
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JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz 

začíná 17. září 2019. 

Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková, 

kurz začíná 19. září 2019. 

Angličtina pro mírně pokročilé 2. skupina – vytvořila se další skupinka nových zájemců, můžete se ještě 

přihlásit. Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.  

NA CO SE PTÁTE 

Termíny příměstských táborů na farním středisku 

13. – 17. července – Příměstský tábor pro mladší děti (5 - 8 let) 

20. – 24. července – Příměstský tábor pro starší děti (9 - 15 let) 
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GABRIEL POSSENTI 
* 1. března 1838 Assisi  

† 27. února 1862 Isola del Gran Sasso, Itálie 
 

 

Svatý Gabriel František Possenti (Gabriel od Panny Marie 

Bolestné) byl řeholníkem kongregace passionistů (Společenství utrpení 

Ježíše Krista), studentem katolické bohoslovecké fakulty a velkým 

ctitelem Panny Marie. Zemřel na tuberkulózu ve věku 24 let. Svůj život 

nabídl za vyléčení lhostejných duší. V r. 1920 byl papežem Benediktem 

XV. svatořečen. Je patronem mládeže, studentů, kleriků a seminaristů, 

snad i střelců a majitelů zbraní. Bývá zobrazován v řeholním rouchu 

passionistů, případně s křížem, lebkou, lilií, pistolí, obrazem Panny 

Marie či ještěrkou. Jeho svátek se podle liturgického kalendáře slaví 

27. února. 

 

Gabriel se narodil 1. března 1838 v Assisi jako jedenáctý 

ze třinácti dětí. Jeho matka Anežka pocházela ze šlechtického rodu 

Frisciotti, otec Sante Possenti byl starostou v Assisi. Svátost křtu přijal 

ještě téhož dne ve stejné křtitelnici jako jeho slavný rodák, po kterém 

dostal i jméno – sv. František z Assisi. V roce 1841 byl jeho otec 

jmenován právním poradcem ve městě Spoleto (asi 50 km jižně 

od Assisi) a přestěhoval se tam s celou rodinou. V témže roce zemřel 

nejprve Gabrielův půlroční bratr, o pár měsíců později jeho devítiletá 

sestra a v následujícím roce i Gabrielova matka Anežka. Ve věku 

pouhých čtyř let zůstává Gabriel bez matky a vytváří si silné citové 

pouto ke své nejstarší sestře Marii Luise.  

První vzdělání získal u Školských bratří, později studoval filozofii v jezuitské koleji ve Spoletu. Pro svou 

srdečnou a otevřenou povahu se těšil velké oblibě mezi svými vrstevníky. Býval označovaný jako lamač dívčích 

srdcí. Zároveň však byl vznětlivý a citlivý na pokárání. Rád tancoval, navštěvoval divadla a večírky, vždy chodil 

elegantně upravený. Věnoval se lovu a proslul velmi přesnou 

muškou.  

Záhy poznal i odvrácenou stranu života. Kromě 

maminky, která zemřela v r. 1842 ve věku 42 let, podlehla 

choleře v roce 1855 i jeho milovaná sestra Marie Luisa. 

Roznemohl se i sám Gabriel a jeho život visel na vlásku. Tehdy 

se poprvé rozhodl, že pokud se uzdraví, vstoupí do kláštera. 

Nemoc skutečně ustoupila, ale Gabriel na svůj slib zapomněl 

a dál se věnoval zábavám a loveckým kratochvílím. Při lovu se 

však nešťastnou náhodou sám postřelil. Znovu sliboval, 

že vstoupí do kláštera, když se zotaví. Nicméně závazek opět 

nesplnil. 

Vše se změnilo v srpnu 1856, kdy při náboženském 

procesí uslyšel tajemný hlas nabádající ho, aby pamatoval 

na svůj slib a vzdal se světského života. Gabriel poslechl. 

Původně chtěl vstoupit k jezuitům, ale z neznámého důvodu 

nebyl přijat. Vydal se tedy na cestu do passionistického kláštera 

ve městě Loreto na východním pobřeží Itálie. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Passionisté kromě tří obvyklých slibů (čistoty, poslušnosti a chudoby) skládají ještě slib čtvrtý – šířit úctu 

k utrpení Páně (passio – utrpení). Gabriel si ke čtvrtému passionistickému slibu přidal ještě jeden – šíření zbožnosti 

k Panně Marii Bolestné. Bratři ho častokrát viděli, jak klečí před obrazem Panny Marie s rozpaženýma rukama jako 

by byl v extázi, prosí o sílu se změnit, o poznání úkolu, který pro něj Bůh připravil. Svému otci jednou napsal: 

„Nemohu ani popsat spokojenost a radost, kterou cítím mezi těmito zdmi. Čtvrthodiny před obrazem Panny Marie, 

naší Těšitelky, nezaměnil bych s rokem plným světských radovánek.“ Po ročním noviciátě složil Gabriel dne 22. září 

1857 řeholní sliby a přijal jméno Gabriel od Panny Marie Bolestné. 

V letech 1859-1860 vypuklo ve střední a jižní Itálii 

povstání a život se vymkl z běžných kolejí. Zemí se potulovala 

vojska známého revolucionáře Giuseppe Garibaldiho a plenila, 

na co přišla. Zhruba dvacet vojáků dorazilo také do horské 

vesničky Isola, kde začali rabovat a znásilňovat. Netušili, 

že opodál stojí klášter passionistů. Když ke Gabrielovým uším 

dolehl křik z vesnice, se svolením opata se vydal zjednat nápravu. 

První, koho venku potkal, byli dva vojáci, kteří táhli ke stodole 

vzpouzející se dívku. Vyzval je, aby děvče nechali odejít, 

což sice učinili, ale jen proto, aby se mohli vrhnout na troufalého 

mnicha. Gabriel měl ovšem pro strach uděláno a v nestřeženém 

okamžiku vytáhl jednomu z vojáků od pasu revolver. Vzápětí 

odzbrojil i jeho kumpána a oba muže hnal až na náves, kde se 

střetl se zbytkem zdivočelých vojáků. Byla to situace jako 

z westernu. Na jedné straně osamělý hrdina v sutaně, proti němu 

banda desperátů. Přesto Gabrielovi stačil k vítězství jediný 

výstřel. V osudné chvíli si všiml běžící ještěrky a jednou ranou jí 

ustřelil hlavu. Vojáci při pohledu na mistrovský kousek bázlivě 

couvli a nakonec z vesnice odtáhli. 

V následujících měsících Gabriel dokončoval svá 

filozofická a teologická studia. Zároveň konal dlouhé procházky 

po venkově, pomáhal chudým, vyučoval katechismus. Nikoho nesoudil, stále prožíval Boží přítomnost a toužil být 

ustavičnou obětí na oltáři své Bolestné Matky. Jeho duchovní vůdce o něm napsal: „Shledával jsem u něho vždy 

takovou snahu po pokání, že by si byl v krátké době zničil zdraví, kdybych ho nemírnil.“ Jednou ho prý Gabriel 

požádal, zda by mohl nosit pod hábitem těžký špičatý řetěz. Duchovní vůdce tentokrát řeholníka neodmítl. Pouze ho 

požádal, aby řetěz nenosil pod hábitem, ale na něm. Situace byla pro Gabriela ponižující, přesto svého nadřízeného 

poslechl. 

U Gabriela se postupně dostavilo celkové vysílení organismu, objevily se příznaky tuberkulózy. Splnilo se 

mu tak jeho přání zemřít mladý. Měl strach, že by později ve službě Bohu mohl ochabnout. Zemřel dva dny před 

svými 24. narozeninami, dne 27. 2. 1862, v passionistickém klášteře v Grand Sasso v přítomnosti svých bratří, 

s mírumilovným úsměvem na rtech a pevně objímaje obraz Panny Marie Bolestné. Jeho poslední slova prý byla: 

„Maminko moje, pojď rychle!“ 

I když zemřel krátce před narozením sv. Terezie z Lisieux, jejich přístup ke svatosti se často srovnává. 

Gabriel dělal i ty nejmenší úkoly s velkou péčí a veselostí a nikdy si nestěžoval. Nedostal žádné mimořádné duchovní 

dary nebo zkušenosti, přesto usiloval o dokonalost. Jednou napsal: „Naše dokonalost nespočívá v tom, že děláme 

velké a mimořádné věci, ale že trpělivě a vytrvale plníme své povinnosti.“  

Gabriel nebyl rád centrem pozornosti. Přál si, aby všechny dopisy a pojednání, která napsal, byly po jeho 

smrti zničeny. Tak se také stalo. Byla zachována pouze tzv. „Usnesení“, která mapují jeho duchovní pokrok. 

V roce 1920 prohlásil papež Benedikt XV. Gabriela za svatého a ustanovil ho patronem mladých. R. 1959 

jej papež Jan XXIII. jmenoval patronem regionu Abruzzo, kde strávil poslední roky svého života. Jeho přímluvy se 

dovolávají studenti, seminaristé, novicové a duchovní. Uctívání sv. Gabriela je rozšířeno především mezi mladými 



 
 

Tam&Tam – číslo 2, ročník 11, únor 2020  strana 17 

 

Italy, ale i mezi italskými emigranty a passionisty, kteří rozšířili úctu k němu po celém světě. Tisíce studentů 

vysokých škol z italských regionů Abruzzo a Marche navštěvují město Teramo (asi 30 km od kláštera v Isole) a modlí 

se u světcova hrobu za zdárné zakončení školního roku. Mnoho lidí již dosvědčilo zázraky na přímluvu sv. Gabriela. 

Nejznámější je asi případ uzdravení sv. Gemmy Galgani. Kostel zasvěcený sv. Gabrielovi je např. v Londýně či na 

Filipínách. 

 

 

Z myšlenek sv. Gabriela od Panny Marie Bolestné 

 

 Dokonalost není ve velkých a mimořádných činech,  

ale v tom, že dobře vykonáváme své povinnosti.  

 

 Cena skutků je závislá na dobrém úmyslu a vnitřním 

smýšlení.  

 

 V chudých je zapotřebí vidět Krista a nepropouštět je bez 

almužny. Vždy pro ně můžeme mít přinejmenším dobré 

slovo a modlitbu. 

Anička Rozsívalová 

 

  



 

strana 18  Tam&Tam – číslo 2, ročník 11, únor 2020 

 

 
K zamyšlení 

Mladí, Pánem milovaní, jak velkou máte hodnotu, když jste 

byli vykoupeni Kristovou drahocennou krví! Drazí mladí přátelé, vy „nemáte cenu“! Vy nejste nějaké zboží, které 

se prodává v dražbě! Nenechte se, prosím, kupovat. Nenechte se svádět, nenechte se zotročit ideologiemi, které nás 

kolonizují, které nám tlučou do hlavy podivné ideje, abychom byli nakonec zotročení, závislí a promarnili svůj život. 

Vy nemáte cenu… To si musíte stále opakovat: nejsem na prodej v dražbě, nemám cenu. Jsem svobodný, jsem 

svobodný! Zamilujte se do této svobody, kterou nabízí Kristus.“ 

(Christus vivit – „dopis“ papeže Františka mladým lidem, kapitola 4) 

Co proběhlo:  

Vánoční výlet – 28. 12. 

Již potřetí jsme o Vánocích vyrazili společně na výlet. Vlakem 

jsme se přepravili ze Šumperka do Loučné, odkud jsme se vydali pěšky 

na Tři kameny. Zpočátku to vypadalo, že bude celý den mlha – tak 

tomu bylo i oba dva předcházející vánoční výlety - ale po nějaké době 

se mlha rozplynula a my si užívali krásný výhled ze Třech kamenů. 

Trochu jsme si užili i sněhu, který napadl pár dnů před výletem  

(a na kopcích ho bylo aspoň o něco více než v údolí ). Sice nás nešlo 

moc, ale věřím, že si všichni výlet užili a těším se zase na příští rok.  

Jan Donoval 

 

Právě běží:  

Mládežnické mše svaté 

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

Nejbližší termín: 28. 2. 2020  

 

Co se chystá: 

Děkanátní setkání mládeže: 3. – 4. 4. 2020 

Po dvou letech je tu znovu Děkanátní setkání mládeže :). Uskuteční se opět v Šumperku a budeme ho mít společně 

se zábřežským děkanátem. Přípravy jsou již v plném proudu, v nejbližší době bude na webu zveřejněn i plakátek! 

(zde v časopisu ho najdeš v dalším čísle).  

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA DĚKANÁTKO BUDE SPUŠTĚNO V NEDĚLI 16. 2. VE 20:00. 

PRVNÍCH PĚT PŘIHLÁŠENÝCH OBDRŽÍ VSTUP NA DĚKANÁTKO ZDARMA :).  

Přihlašování na www.mladez-sumperk.webnode.cz/dsm 

 

Kontakt:  

P. Jiří Luňák, jir.lun@gmail.com, mobil: 732 856 422 

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

Web: mladez-sumperk.webnode.cz 

Skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  



 
 

Tam&Tam – číslo 2, ročník 11, únor 2020  strana 19 

 

VELKÉ LOSINY 
 

 

Před koncem roku 2019 ve Velkých Losinách začala příprava na přijetí svátostí, především biřmování. 

Stále ještě trvá možnost přidat se.  

 

Součástí akce nazvané Vánoční rozjímání 

v Loučné nad Desnou 22. prosince 2019 byl živý 

Betlém připravený farníky.  

 

 

 

Farnosti Velké Losiny, Loučná nad Desnou a 

Sobotín se již tradičně zapojily do Tříkrálové 

sbírky.  

 

 

4. ledna 2020 byla slavena mše sv. na Vřesové 

studánce. Další pouť na Vřesovou studánku bude 

v sobotu 4. dubna v 10:00.  

 

 

 

Cyklus Večery na cestách zahájil MUDr. Josef 

Marada povídáním o Haiti v neděli 19. ledna 

na faře ve Velkých Losinách za účasti asi šedesáti 

zájemců. (foto) 

Jana A. Nováková 
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Děti naše zlaté, 

při pohledu do liturgického kalendáře se zdá, že 

bychom měsíc únor klidně mohli nazvat „měsícem šílených jmen“. Některá jména svatých, které si tento 

měsíc připomínáme, totiž zní spíš jako nějaké kouzelné zaklínadlo, než jako jméno. Však posuďte samy. 

Vytvořili jsme pro vás z těchto neobvyklých jmen osmisměrku, a pokud se vám podaří všechna jména 

najít, vyjde vám ze zbylých písmen jako bonus ještě jedno neobvyklé jméno. Napovíme, že je ženské, 

a jeho nositelka žila téměř celý život v klášteře v Itálii asi tak kolem roku 500 a měla brášku Benedikta. 

 

PIONIUS – BLAŽEJ – ANSGAR – AGÁTA – SIMEON – GODŠALK – NIKEFOR – POLYKARP – 

MODEST – VALBURGA – KASIÁN – PETR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEČERY NA CESTÁCH – ETIOPIE S VÍTĚZSLAVEM VURSTEM 
 

V severní části Etiopie prožila trojčlenná skupina v září roku 2019 tři týdny. Navštívili překrásné Simienské hory, 

které jsou součástí světového dědictví UNESCO. V primitivním 

obydlí zdejších obyvatel mohli zažít rituál přípravy kávy, která má 

v Etiopii svůj domov. Podnikli výstup na druhou nejvyšší horu Etiopie 

(4463 m), byli u aktivní sopky Erta Ale, ale i na nejteplejším místě 

světa – v Danakilské proláklině. Nejzajímavější částí byly návštěvy 

klášterů, do kterých se někdy dostávali díky horolezeckým lanům 

(nebo lanu z oslí kůže) nebo možnost prohlížet si ručně opisované, 

více jak tisíc let staré části bible psané na kůži. Nezapomenutelnou 

částí byla návštěva jedinečných a unikátních monolitních chrámů 

v Lalibele, které nemají nikde jinde na světě obdoby. 

 

O tom všem, ale i o tom, co ho vnitřně nejvíc na této cestě obohatilo, bude vyprávět a promítat obrázky jeden z trojice 

cestovatelů – Vítězslav Vurst. Působil jako nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Praha – Motol, ve Fakultní 

nemocnici Olomouc, v humanitární organizaci ADRA i jako duchovní církve adventistů, vede kurzy se zaměřením 

na vzájemnou podporu ve složitých životních situacích.  

R S P E T R C A 

O R R A T Á G A 

F A A H O R O S 

E G K L U K D U 

K S Y B T A Š I 

I N L L S S A N 

N A O A E I L O 

V A P Ž D Á K I 

S I M E O N S P 

 T I J M K A  
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Přicházíme na mši svatou, a je pro nás samozřejmostí, že je 

kostel otevřený, věci k ní potřebné nachystané, vzadu konvičky a hostie, někdo zapálí svíčky, zapne světlo, připraví 

čtení a přímluvy… Odcházíme, a nepřemýšlíme, kdo uklidí liturgické nádobí a knihy, přikryje obětní stůl, vypne 

světlo, pozamyká… Jenže za těmito úkony se skrývá vždy konkrétní člověk.  

U příležitosti výročí služby našeho pana kostelníka mě napadlo, že vám napíšu pár slov k tomu, co je v našich 

farnostech častým problémem. Mnohým se zdá, že v kostele všechno funguje… zázračně. V jistém smyslu je to i 

pravda! Je zázrakem, že v církvi oproti jiným organizacím, funguje obrovské množství dobrovolníků. Kdybychom 

spočítali jen uklízecí party dohromady s květinářkami, které zdobí naše kostely, bude to v rámci diecéze velké 

množství lidí. Zároveň ale se zdá, že to bude zázrak čím dál větší… Je totiž čím dál méně těch, kteří jsou ochotni se 

k něčemu zavázat. Udělat něco jednorázově, příležitostně, někdy a až mi zbude čas, je mnohem snadnější. A i s tím 

někdy bývá problém! Vzít ale na sebe zodpovědnost a dlouhodobě se věnovat nějaké službě je mnohem těžší.  

Přesto se bez takových lidí neobejdeme. Nejsme církví, která je natolik bohatá (jako na mnoha místech západní 

Evropy), aby si mohla platit pracovníky. V Německu, kde existuje církevní daň, je církev po státu druhým největším 

zaměstnavatelem. V každé farnosti existuje řada placených pozicí: od farních sekretářek, uklízeček a kuchařek 

po farní pastorační asistenty, psychology či odborníky na ekonomiku. U nás tomu tak není a určitě nebude. 

V Olomoucké arcidiecézi se máme natolik dobře, že arcibiskupství zaměstnává pro každý děkanát kromě kněží také 

tři osoby: technického asistenta, účetní a pracovníka Centra pro rodinu. Pro tyto úkoly totiž je třeba mít určité 

vzdělání, schopnosti a úřední zodpovědnost vůči zaměstnavateli. Tito lidé procházejí výběrovým řízením, mají 

školení a porady na arcibiskupství a konkrétní úkoly ne v jedné farnosti, ale v celém děkanátu. Jejich náplň práce 

přesahuje možnosti dobrovolníků. Pokud ale by nějaká konkrétní farnost chtěla mít svého vlastního pastoračního 

asistenta či např. údržbáře, musí si ho zaplatit sama (i když osobní oddělení arcibiskupství je ochotno vzít na sebe 

s tím spojené „papírování“).  

Všechny ostatní služby u nás jsou dobrovolnické. Případně se řeší občasným darem náklady spojené se službou, 

hlavně cestovné nebo symbolicky odměňuje z darů věřících, např. varhaníky. Je to praxe, která přetrvává z minulosti, 

není ale v současné situaci dlouhodobě udržitelná. Časem budeme nucení uzavírat se všemi nějaké smlouvy,  

buď o dobrovolnické službě, nebo o provedení práce.  

Prozatím jsem moc vděčný všem, kdo jste ochotní věnovat svůj čas nezištně a hlavně pravidelně své farnosti. 

A určitě to nepíšu jen za sebe, ale jménem všech kněží v děkanátu. Píšu tento článek, abych vám poděkoval, ale také 

uvědomil vás všechny, že pořád nejsme „církvi zaměstnanců“. A je to z určitého pohledu moc dobře. Jednou mi otec 

arcibiskup povídal o své návštěvě v Německu. Byl překvapený, že na jeho mši ve všední den dopoledne přišlo docela 

hodně lidí. Pak ale zjistil, že to byli všechno církevní zaměstnanci, kteří to měli doporučeno v rámci pracovní doby. 

Jinak by tam nebyl skoro nikdo. Byla by to velká škoda, kdyby se z našich společenství vytratila nezištná služba.  

Je dobře, že pořad jsou v našich farnostech ochotní lidé. Buďme jím vděční. Nemysleme si, že to dělají kvůli 

penězům. Nedávno mi říkala farnice, která se stará o chod naši farní kavárny, že se pořád objevují lidé, kteří si myslí, 

že je to jakýsi její soukromý kšeft, že něco z toho má… Žijeme v době, kdy nám tak trochu „neleze do hlavy“, 

že někdo může něco dělat léta jen tak, zadarmo. Může. Buďme vděční všem kostelníkům, uklízečkám a ostatním, 

díky kterým přicházíme a odcházíme z kostela, aniž bychom se museli o něco starat.  

Ale také přemýšlejme: není to i můj kostel? Není to i moje farnost? Nemohl bych i já v něčím pomoci? A nejsem 

náhodou v situaci, kdy bych se mohl dokonce i natrvalo k něčemu zavázat, protože už mám děti odrostlé, časové 

možnosti velké, a ekonomické zabezpečení dostačující? Nemá náš kostelník už více než 80 let? A možná umím 

na varhany a mohl bych se nechat vtáhnout mezi varhaníky? A možná bych mohl se svou zručností dělat údržbáře 

nejen doma, ale věnovat jedno dopoledne týdně své farnosti? Nebo se přihlásit na kurz pro nemocniční dobrovolníky? 

A tak dále, a tak dále… Každý má jiné schopnosti a dary. Někteří jsou schopni odjet na rok do Afriky dělat misionáře 

v Keni, jak jsme to četli v minulých měsících v Tam&Tamu. Třeba si mohu vzít na starost nějaký úkol na místě a 

posloužit svému farnímu společenství? Kostelník, který po 25 let přichází denně chystat bohoslužbu, ať je nám 

povzbuzením, ale i výčitkou svědomí… 

P. Slawomir  
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ELIAS VELLA 

MOMENTKY Z MÝCH CEST 

STROMY SI ODNESLI (ÁZERBAJDŽÁN) 

Dost dlouho jsem se rozhodoval, zda pozvání přijmout nebo ne. Salesiánští kněží žijící v Baku, hlavním 

městě Ázerbajdžánu, mě pozvali, abych vedl týdenní duchovní cvičení a přednášel pro salesiánskou komunitu. Nic 

jsem o tom místě nevěděl, tak jsem se toho trochu obával, ale nakonec jsem pozvání přijal. 

Po těžkostech se získáním víz jsem odjel do Istanbulu a odtud letěl do Baku. Doprovázel mě Sunny. 

Ázerbajdžán je země s několika miliony obyvatel a kdysi byla součástí Sovětského svazu. Většinu obyvatel tvoří 

muslimové. Je tam pouze kolem tří set katolíků, z nichž skoro všichni žijí v hlavním městě Baku. 

V zemi je jen jeden katolický kostel, který spravují salesiánští kněží ze Slovenska. Mezi muslimy a křesťany 

funguje výborná spolupráce a není tam ani náznak nějakých roztržek. Na moje přednášky obvykle chodili lidé 

různých vyznání – mezi nimi i několik muslimů. Ani nevím, kolik muslimů mě přišlo požádat o modlitbu exorcismu. 

Baku je bohaté na ropu, proto tam pracuje hodně inženýrů a lidí jiných profesí z různých zemí. Jednou jsem 

se zúčastnil biblické skupiny, která se každý týden setkává v nějaké rodině – lidé se tam modlí, zpívají a čtou Bibli. 

Členů skupiny bylo celkem patnáct, ale nejvíc mě překvapilo, že pocházeli z třinácti různých zemí. 

Jednou jsem šel na procházku s knězem a povídali jsme si o spolupráci mezi muslimy a křesťany v Baku. 

„Vláda, ačkoli muslimská, dělá všechno pro to, aby tuto jednotu zachovala,“ říkal. Vyprávěl mi, že před několika 

měsíci se uskutečnilo svěcení katolického kostela. Byli pozváni různí představitelé jiných náboženství i představitelé 

vlády. Pár dní před akcí poslala vláda několik svých zaměstnanců, aby kolem kostela vysadili nějaké stromy. „Kde 

jsou ty stromy teď?“ zeptal jsem se nevinně. Přítel kněz vybuchl smíchy. „Po obřadu je vytrhli a odnesli si je.“ Jistě 

si umíte představit, jak jsme se tomu nasmáli! V životě jsem nic podobného neslyšel. 

Když jsem byl na letišti a čekal na zpáteční let domů, zaslechl jsem dva muže mluvit maltsky. Překvapilo mě 

to. Co tu ti dva muži z Malty dělají? Přistoupil jsem k nim. Řekli mi, že sem přijeli lovit kachny. Vytřeštil jsem oči. 

Nikdy jsem nebyl milovníkem lovu, proto mě to překvapilo. Cestovat tak daleko, utratit tolik peněz… kvůli střílení 

kachen! Nechápal jsem to. A co bylo ještě horší, ani si ty kachny nemohli vzít s sebou! 

Jak těžké je vcítit se do duše lovce. Musel jsem jet do Baku, abych něco pochopil… možná! 

 

SVATÝ ANTONÍN NASTARTOVAL EKUMENISMUS (TURECKO) 

Během mých cest jsem mockrát musel přes Istanbul, obrovské město v Turecku, abych mohl přesednout 

na další let. Jednou jsem se tam dostal do opravdu velkých potíží. 

Kvůli tomu, že letadlo, kterým jsem měl letět z Istanbulu, patřilo jiným aeroliniím, jsem si musel vyzvednout 

zavazadlo a ještě jednou projít celní kontrolou. Pozdě jsem si ale uvědomil, že nemám vízum, abych mohl vyjít ven 

a vzít si svoje zavazadlo. Nikdy mě nenapadlo, že bych potřeboval vízum jen na to, abych mohl vyjít a vzít si kufr. 

Poslali mě tedy na policii, kde jsem jim svůj problém vysvětlil. Policista mi vzal pas a já se usadil v jejich 

kanceláři. Po půlhodinovém čekání a napětí ke mně přišel další policista a zeptal se mě, co tam dělám. „Čekám 

na vízum, abych mohl vyjít ven a vzít si zavazadlo.“ „Dejte mi svůj pas.“ „Už jsem vám ho dal.“ 

Policista se začal hrabat v hromadě papírů na stole a nakonec ho tam našel. S úlevou jsem si vydechl. Ten 

první policista pas jen položil na jeho stůl a odešel, nechaje mě napospas osudu. Díky Bohu, že to dobře dopadlo. 

Když cestujete, může se vám přihodit tolik nepříjemností! 

Jindy jsem zase pobýval několik dní v centru města, kde byla i bazilika zasvěcená sv. Antonínovi 

Paduánskému, spravovaná františkánskými bratry minority. Bylo úterý a já jsem si všiml, že v bazilice hoří spousta 

zapálených svíček, snad tisíce. „Co se děje? Proč je tu tolik svíček?“ „Dnes je úterý. Den zasvěcený sv. Antonínovi.“ 

Muslimové tam chovají ke sv. Antonínovi hlubokou úctu, proto sem každé úterý přicházejí v hojném počtu,  

aby mu zapálili svíčku. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Pověra? Zbožnost? Víra? Netuším. Vím jen to, že mi tento výjev zůstal v paměti. Každé úterý přicházejí 

houfy muslimů na mši svatou. Kněz si dává velký pozor, aby i oni nepřijali eucharistii. Nejednou se totiž stalo,  

že si ji nějaká muslimka vyndala z úst, vložila do kapesníku a vzala domů na památku. Na místech, jako je tohle, 

a vzhledem k daným skutečnostem, teologie ustupuje pastoraci, a rychle a bez velkého úsilí se tu v praxi uplatňuje 

ekumenismus. 

 
DIOVA SOCHA (ŘECKO) 

Řecko vás zcela jistě okouzlí. Má jedinečnou historii. Řecko, Egypt, Řím… každý z těchto názvů nám 

připomíná velké říše z dávných časů. 

Když jsem chodil v Athénách kolem Akropole, myslel jsem na všechny ty filozofy, které jsem musel studovat 

– ne vždy s velkým nadšením – až do vysvěcení. Akropolis mi ale připomenula především svatého Pavla. Apoštol 

tady kázal na místě zvaném Areopag. Dokonce se pokoušel proniknout do kultury země tím, že zmínil několik jejich 

básníků. Mluvil i o „neznámém bohu“, kterému tam byl zasvěcený oltář. 

Řecko ve mně vždycky budilo nadšení svými archeologickými pamětihodnostmi. Ale jedno konkrétní místo 

u mě vede. Je to město Olympia, které vidělo zrod olympijských her a odkud se dokonce i dnes vydává na cestu 

olympijská pochodeň, aby zahájila mezinárodní olympiádu. 

Silně tam na mě zapůsobilo obrovské náměstí plné soch. Hned jsem si ale všiml, že všechny sochy na něm 

jsou stejné. Všechny představují boha Dia. Zdálo se mi to divné. Jakmile jsem se ale dozvěděl historii vzniku soch, 

pobavilo mě to a zároveň jsem obdivoval inteligenci starověkých Řeků. Když totiž přistihli atleta, že ve sportu 

podvádí, dává úplatky nebo je zkorumpovaný, za trest musel dát vytesat z mramoru sochu Dia s vyrytým vlastním 

jménem. Atleta to muselo hodně stát, ale muselo to být i opravdu ponižující, protože jeho jméno zůstalo v paměti 

jako jméno podvodníka, zkorumpovaného člověka. 

Při té příležitosti mě napadlo, jaké náměstí by bylo dostatečně velké, aby se na ně vešly sochy všech těch, 

kdo byli přistiženi při přijímání úplatku, nebo byli zkorumpovaní a museli by za trest dát vyhotovit sochu? 

V současnosti bych se neomezil jen na sportovce. Kdybychom to rozšířili i na členy parlamentu, určitě by se to stalo 

turistickou atrakcí… A všichni sochaři by zbohatli! 

A nedopřál bych to jen politickým stranám, rozšířil bych tento trest také na pedofilní kněze. Chce to jen 

trochu tvořivosti, a byli bychom zaplaveni turisty! 

Nechám to vše k zvážení ministrovi cestovního ruchu (pokud bychom ovšem nenašli i jeho sochu na náměstí 

zkorumpovaných lidí). 

 

BLIKAJÍCÍ TRIČKO (INDONÉSIE) 

Řeknu vám, kdo jste, když se podívám na tričko, které máte na sobě. V dnešní době chodí mladí v těch 

nejpodivnějších tričkách, aniž by si uvědomovali, že jejich výběr toho hodně vypovídá o jejich charakteru a výchově. 

Někteří si dokonce oblečou tričko se satanistickými nebo s provokativními nápisy. Co ale v Evropě nenajdete, jsou 

mladí, kteří nosí trička s velkými vyobrazeními náboženského charakteru. Setkal jsem se s tím například v Indii, 

Pákistánu, Indonésii a v Brazílii. 

V těchto zemích často na tričku uvidíte velké obrazy sv. Františka, sv. Antonína, sv. Rity, sv. Jiřího a 

především Panny Marie. Tady se křesťané ani nebojí, ani nestydí dát najevo, že jsou křesťany! 

Taková trička nosí jak mladí, tak i dospělí. Celkem často jsem tam dostal jako dárek nebo suvenýr tričko 

s náboženským motivem. V naší kultuře je tak svobodně nenosíme. V Brazílii mi dali tričko s nápisem „Trpělivost“ 

vytištěným na zádech velkými písmeny. Po pravdě, tohle tričko se mi líbí a rád si ho oblékám, hlavně když musím 

třeba čtyři hodiny mluvit a modlit se s lidmi. 

Nejoriginálnější tričko, jaké jsem kdy dostal, ale bylo to, které mi dali v Jakartě, hlavním městě Indonésie, 

kde jsem vedl semináře. Přišli mě navštívit mladí, šťastně vyhlížející novomanželé, a dali mi balíček. Zůstali u mě 

stát, dokud jsem si balíček nerozbalil. Čekali na mou reakci. 
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Bylo to tričko s pestrobarevným vyobrazením Svaté rodiny. To ale bylo vše – byla k němu připevněná baterie 

a plno malinkatých žároviček, které když se zapnuly, rozsvítily se jako světla na vánočním stromečku. Ještě 

zvláštnější bylo, že tričko hrálo i nějakou melodii. 

Nemohl jsem udělat nic jiného než jim zdvořile poděkovat. V tutéž chvíli jsem si však pomyslel: Nač mi to 

bude? Nic mě nenapadlo! Až za chvíli mi došlo, že ti novomanželé ode mě očekávají, že si to tričko hned vezmu na 

sebe a půjdu v něm na seminář se všemi těmi rozsvícenými světýlky a s hrající hudbou! Jenže pro ně to bylo něco 

úplně přirozeného! 

Tak jsem vynaložil obrovské úsilí a se sebezapřením jsem si ho oblékl, zapojil a vkročil ve vyhrávajícím 

tričku do sálu. Cítil jsem se strašně trapně, ale tvářil jsem se, že je všechno v nejlepším pořádku. Pochopitelně všichni 

tleskali. Manželský pár byl velmi šťastný, já už méně. Nebylo to poprvé, co jsem si musel obléct tradiční oděv, 

na takových místech jako Korea, Indie, Tanzanie…, ale nikde to pro mě nebylo tak těžké jako tady. 

 

SPOUSTA SUKNÍ (SKOTSKO) 

Jednou jsem vzal skupinu mládeže, chlapců a děvčat, na jistou akci ve Skotsku. Měl jsem tehdy na starosti 

farní mládežnické centrum. 

Tím hlavním při naší návštěvě Skotska byl samozřejmě duchovní program, ale měli jsme i čas k odpočinku. 

Stále se mi v paměti vybavuje nezapomenutelné panorama Trossachských hor. 

Jednou jsme měli možnost jet do hlavního města Edinburgu podívat se na slavnostní vojenskou přehlídku. 

Pochodovaly tam stovky vojáků, kteří hráli na tradiční hudební nástroje. Tisícům přítomných turistů se přehlídka 

nesmírně líbila. Po pravdě, raději jsem si nevšímal poznámek, co k tomu mladí měli. Byli překvapení, že všichni 

vojáci na sobě měli tradiční skotské „sukně“. A protože byli mladí, zajímalo je, jestli na sobě mají pod sukní slipy. 

Když jsme se vrátili do hotelu, mládež velice rychle vyrukovala s nápadem udělat přehlídku v sukních. Kluci 

si půjčili od děvčat sukně a okamžitě dali dohromady i kapelu. Vtrhli do kuchyně a všechny hrnce, vařečky, lžíce a 

pánve, co našli, se staly hudebními nástroji. Zmocňovala se mě panika, ale copak jde mít pod kontrolou skupinu 

mladých plných energie? A to ještě není konec příběhu. 

Dva z nich ke mně přišli s minisukní a chtěli, abych si ji oblékl a přidal se k jejich hudební skupině. Říkal 

jsem ne, ne…, ale nakonec jsem to vzdal! Skončil jsem také v minisukni, v čele hudební skupiny! 

Tehdy ještě neexistovaly mobily nebo tablety, ale všichni měli fotoaparáty a samozřejmě všichni, hlavně 

děvčata, se mnou chtěli mít fotku. Kdy se ještě naskytne taková příležitost? 

V noci, když všichni mladí spali, jsem měl několik živých snů. Zdálo se mi, že sloužím mši svatou oblečený 

v minisukni. Jindy zase, že si rukama stahuji minisukni, jak jen to jde, abych zakryl chlupy na nohou…, nebo jsem 

se děsil, že mi pofukující větřík zdvíhá sukni až k hlavě. 

Pochopitelně si z celé akce každý zapamatoval zrovna tohle. Tiše doufám, že všechny ty fotky jsou už 

zničené!    

konec 
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