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Čtení na pokračování:
Cesta do Fatimy
… a mnoho dalšího

Milí čtenáři farností
šumperského děkanátu!
Rád bych vám na
úvod popřál upřímné a pravdivé prožívání
velikonoční radosti, která je ještě tak čerstvá, že v
našich srdcích dosud nestačila zapustit hluboké
kořeny, protože vítězné Aleluja, jako naše
odpověď na Ježíšovo vítězství nad smrtí, je
doposud tiché a nejisté. A v tomto rozpoložení nás
zastihne přicházející máj, jehož neopakovatelná
vůně nejrozmanitějších květů přírody, přitahuje
naši pozornost k Té, která je příčinou naší radosti,
k naší Nebeské Paní a Matce.
Skutečnost, že se v letošním roce obě tyto
události, tedy Zmrtvýchvstání Páně a počátek
Mariánského měsíce tak vzájemně propojují, nás
nemá vést k vnitřní rozpolcenosti s nastolenou
otázkou, kterým z uvedených duchovních tajemství
se máme nechat více inspirovat, ale spíše nám
může dopomoci k pochopení hlubší vnitřní jednoty
obou tajemství: Maria je předobraz církve, a proto
neustále a provždy ukazuje na svého Syna, „který
se právě vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil
lidskému rodu“. Naše Paní se tedy stává první
svědkyní velikonočních událostí a skrze míru
radosti, s jakou přijímá tu neuvěřitelnou zvěst rána
prvního dne po sobotě, dodává odvahu a jistotu
i naší slabé víře.
Takřka v předvečer pašijového týdne mnoho
křesťanů i nekřesťanů s napětím přijímalo zprávy
o průběhu požáru katedrály Notre Dame
a očekávalo hrozivou bilanci rozsahu škod na této
tak mimořádné památce. Tvář Matky Boží z Notre
Dame vám vychází v ústrety s přijetím květnového
čísla, které jste právě otevřeli a může vám sdělit
něco velmi naléhavého – chcete-li. Ano, rozsah
škod je nevyčíslitelný, obnova toho, co je zničeno
v několika hodinách, bude stát námahu dlouhých
let, ba desetiletí. Ale Naše Paní stojí pevně a
rozhodně i v troskách svého domu. Je slyšet její
tichý mateřský hlas: Vaše bolesti jsou mými
bolestmi, vašich trápení nejsem ušetřena, váš hřích
nevěry dopadá i na mne… „Něco se pohnulo,“
říká o požáru katedrály kardinál Paul Poupard,
„požár katedrály zapaluje lidská srdce pro víru.
Bůh se vrací s velkou mocí.“ Matka Boží jako
vždycky tak i nyní ukazuje na svého Syna a nabádá
nás k naslouchání jeho prorockého slova,
proneseného o Květné neděli: „Budou-li oni mlčet,
bude křičet kamení!“
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1. května
2. května
3. května
5. května
6. května
8. května
12. května
13. května
14. května
16. května
18. května
19. května
20. května
21. května
22. května
25. května
26. května
27. května
30. května
31. května

sv. Josefa, dělníka
památka sv. Atanáše, biskupa a
učitele církve
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
3. neděle velikonoční
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka
Panny Marie, Prostřednice všech
milostí
4. neděle velikonoční
Panny Marie Fatimské
svátek sv. Matěje, apoštola
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze
a mučedníka
sv. Jana I., papeže a mučedníka
5. neděle velikonoční
památka sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
sv. Kryštofa Magallanese, kněze a
druhů, mučedníků
sv. Rity z Cascie, řeholnice
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele
církve
6. neděle velikonoční
památka sv. Augustina z Cantenbury,
biskupa
slavnost Nanebevstoupení Páně
svátek Navštívení Panny Marie

Proto nenechme za nás mluvit kameny,
ale spolu s Marií volejme z celého srdce vítězné
Aleluja – z radosti nad tím, že Pán je Vítěz, přemohl
smrt a daroval nám Život.
Přeji vám, ať je vaše velikonoční radost
nakažlivá a ať všechny starosti a trápení v jejím
světle ztrácejí na síle.
Ať slavné Kristovo vzkříšení, vaši tmu
ve světlo promění!
Maria, královno Máje, oroduj za nás!
Přeji vám požehnané květnové dny!
František Klíč, jáhen
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MÁJOVÁ POBOŽNOST
Velikonoce jsme letos oslavili až v druhé půlce dubna a vzápětí
vstupujeme do měsíce května – měsíce májových pobožností. Můžeme být
překvapeni faktem, že vlastní májová pobožnost, taková, jakou ji známe
dnes, vznikla teprve v 18. století – dá se říct – jako ovoce italského baroka. Je
to tedy relativně mladá pobožnost. Největší zásluhu na jejím zrodu mělo
asketické dílo italského jezuity Alfonsa Muzzatelliho.
Svou strukturou májové pobožnosti v mnohém odpovídaly
nedělnímu požehnání, neboť zahrnovaly promluvu nebo kázání anebo
meditaci, zpěv litanií – většinou Loretánských (příležitostně také žalmů) a
modlitby. Na závěr pobožnosti bylo udělováno požehnání, někdy i s ciboriem
nebo s monstrancí. Požehnání bylo řazeno na začátek nebo na konec
pobožnosti nebo bylo v úvodní i závěrečné části.
V májových pobožnostech hrály podstatnou roli právě slavnostní
prvky. Kromě speciálně vyzdobeného májového oltáře se kladl velký důraz
na další „vrcholy“ pobožnosti. Hlavní z nich představoval výstav Nejsvětější
Svátosti – velmi často ve smyslu stále typicky barokní piety.
Vedle společných májových pobožností v chrámech se mariánská
úcta rozvíjela v rodinných kruzích formou soukromých mariánských
pobožností. Kniha „Měsíc Panny Marie“ (Vídeň 1837), napsaná P. Beckem
SJ, obsahuje podrobný návod k mariánským pobožnostem v rodinném kruhu.
Tato spojitost s předcházející modlitbou v rodině se ukázala být velmi podstatným aspektem šíření mariánské úcty v
této její nové podobě. Ke členům rodiny se často přidávali sousedé a známí a společně vykonávali pobožnost. Součástí
takových domácích pobožností byly modlitby a písně, modlitba posvátného růžence, Loretánské litanie spolu s
úvahami z brožurky k májovým pobožnostem. Zvláštností těchto pobožností byl malý rodinný májový oltář. Později
byly soukromé májové pobožnosti doporučovány těm věřícím, kteří se vzhledem ke vzdálenosti nemohli účastnit
pobožností konaných v kostele.
Nemalým impulzem pro rozvoj májových pobožností se
stalo vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie
papežem Piem IX. z roku 1854. V dobách obecného ohrožení a
nejistoty – podobně jak celá mariánská úcta – procházela májová
pobožnost významnými momenty. V tom duchu se o ní vyjadřuje
papež Pavel VI. v encyklice Mense maio z 29. května 1965, jako
o „drahém zvyku našich předků“, jakým je volba „toho měsíce
května (úmysl – za který je potřeba se modlit), aby byl pozván
křesťanský lid k oficiální modlitbě tak často, jak vyžadují toho
potřeby církve anebo jakékoliv ohrožující svět nebezpečí“. Také
na tuto pobožnost se vztahuje učení II. vatikánského koncilu, ve
kterém se konkrétně jedná o to, aby také v májové pobožnosti
dostalo první místo tajemství Ježíše Krista, s kterým Panna Maria
„je nerozlučně spjatá“ (SC 103): „V ní církev obdivuje a chválí
nejvznešenější plod vykoupení. V ní jako v čistém obraze s
radostí nazírá to, čím sama touží a doufá zcela být.“ (tamtéž č.
103) Je to vlastně kánon dnešní mariánské úcty.
podle textů farnosti Odry a Nové Strašecí
zpracoval Michal Zahálka
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Panno Maria, naše Paní,
která stojíš na stráži toho, co je svaté v nás,
čekáš na nás, poutníky, abys nám požehnala a ukázala Ježíše,
a také – jak doufáme – jednou nás přivítáš u brány nebe,
ORODUJ ZA NÁS!

INTENCE NA KVĚTEN 2019
Na tyto úmysly se modleme letos při májových pobožnostech, při rodinné a soukromé modlitbě.
5. 5. neděle
Prosme za papeže Františka, který se dnes vydává
na pouť do Bulharska a Makedonie. Kéž tato jeho
cesta přinese ovoce lásky a porozumění a je
povzbuzením ve víře pro všechny křesťanské
komunity v těchto zemích!
6. 5. pondělí
O svátku sv. Jana Sarkandera prosme za nová kněžská
a řeholní povolání. Prosme Pána o odvahu
pro všechny, kdo cítí povolání, aby velkoryse
odpověděli na Boží volání.
7. 5. úterý
Za pastorační rady našich farností. O světlo Ducha
Svatého a nadšení v práci pro farní společenství.
O ducha jednoty a o radost ze služby druhým.
O schopnost získávat spolupracovníky a za Boží
požehnání pro všechny záměry a celou činnost rady.
8. 5. středa
Ve výroční den ukončení 2. světové války se modleme
za všechny, kteří pro naši svobodu obětovali svůj život.
Prosme za všechny nevinné oběti této strašlivé války a
také za ty, kteří uprostřed nenávisti ukazovali, že je
možné opravdu milovat a žít pro druhé. Kéž jsou pro
nás vzorem a inspirací! Prosme také za ty, kteří dnes
putují pěšky do Králík. Ať putují vytrvale a s láskou.
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9. 5. čtvrtek
Prosme dnes za všechny lektory v naší farnosti, za ty,
kteří čtou čtení a přímluvy při mši svaté a vedou
modlitbu růžence. Ať jim Bůh žehná za jejich službu
farnímu společenství. Ať čtení Božího slova je pro ně
ctí a radostí, ať z Božího slova žijí. Ať umí zapálit
druhé a ať je co nejvíce těch, kteří by byli ochotni
takto sloužit Bohu a lidem!

10. 5. pátek
Za kostelníky a ministranty, varhaníky a pěvecké
sbory. Ať všechny, kteří se starají o krásu liturgie, Pán
obdaruje svým požehnáním. Ať jim dá sílu a ochotu
sloužit druhým. Ať sám Pán rozmnoží počet
ministrantů, dává jim nadšení a radost z ministrování.
Chrámové sbory ať zpívají nejen hlasy, ale celým
svým srdcem k větší cti a slávě Boží!

11. 5. sobota
Prosme všechny oběti sexuálního zneužívání v církvi a
mimo církev, aby jim Pán dal do srdce svůj pokoj, sílu
a uzdravení. Prosme také, aby církev byla společenstvím, které nezraňuje, ale kde dochází k uzdravení a
obnově; aby byla schopna přiznat chyby, konat pokání
a přijmout odpuštění a uzdravení od Krista.
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12. 5. neděle
Na přímluvu Panny Marie, která je první ze všech
matek, prosme dnes za všechny matky v den jejich
svátku. Prosme, aby jim Bůh odplatil jejich oběti a
starosti, dal jim zdraví a ochraňoval je. Kéž po vzoru
Panny Marie plní Boží vůli ve chvílích radostných i
těžkých a jsou vzorem opravdové lásky pro své děti!
13. 5. pondělí
V den svátku Panny Marie Fatimské prosme za mír
na světě. Prosme, aby všichni lidé pochopili, že nikdo
nemá právo dosahovat svých zájmů násilím
a nenávistí, aby kvůli sobectví několika nemuseli
mnozí utíkat z vlastního domova, aby zodpovědní
bránili svobodu a důstojnost všech lidí, aby nikdo
netrpěl pro svou víru a národnost, aby navždy zmlkly
zbraně, které způsobují vyhasínání nevinných lidských
životů.
14. 5. úterý
Prosme o tak potřebný déšť a hojnou úrodu. Ať Bůh dá
sílu a požehnání všem, kteří pracují na poli. Ať dá
chléb všem hladovým. Ať naučí i nás dělit se chlebem
a radostí s těmi, kteří je nemají!
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15. 5. středa
Prosme dnes za Radio Proglas a televizi NOE. Kéž je
působení těchto stanic opravdovou službou evangeliu.
Prosme o požehnání pro všechny, kteří je tvoří.
16. 5. čtvrtek
V den svátku sv. Jana Nepomuckého pamatujme
v modlitbě na kněze, kteří nám sloužili, se kterými
jsme se setkali, kteří pracovali v naší farnosti. Prosme
o požehnání pro živé a o věčný život pro zemřelé.

17. 5. pátek
Prosme za ty, kteří vykonávají službu akolytů –
podávají svaté přijímání a roznášejí je nemocným.
Ať je tato služba pro ně ctí a radostí, ať jim pomáhá
denně vnímat Boží blízkost, ať ji konají s láskou.
18. 5. sobota
Prosme za bohoslovce a jáhny, kteří se v těchto dnech
připravují na přijetí svátosti kněžství. Prosme pro ně
o velkou víru a důvěru. Ať je Duch Svatý vede
v těchto důležitých dnech jejich života.
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19. 5. neděle
Za ty, kteří pravidelně uklízejí náš kostel i farní
středisko a za ty, kteří zdobí kostel i kapli květinami.
Ať jim Bůh odplatí svým požehnáním. Ať vždy vědí,
že to nedělají pro lidské oko, ale ad maiorem Dei
gloriam, pro větší čest a slávu Boží. Prosme, aby nikdy
nechyběli naší farnosti ti, kteří by vykonávali tuto
službu s radostí a pokorou.

26. 5. neděle
Prosme za všechny pronásledované křesťany, ať je to
v Sýrii, Iráku, Pákistánu, Severní Koreji nebo kdekoliv
na světě. Prosme o sílu pro ně ve všech zkouškách
a důvěru v soužení. Kéž je posiluje vědomí, že se
podílejí na oběti Ježíše, která přináší spásu! Prosme
i za ty, kdo je pronásledují, aby je Pán zbavil slepoty,
nelásky a nevěry a dal jim poznat sebe.

20. 5. pondělí
Prosme za naše rodiny. Kéž v nich vládne láska a
odpuštění. Ať jsou všichni i manželé sobě věrni a své
děti učí dobrým příkladem opravdové věrnosti a lásce.

27. 5. pondělí
Prosme dnes za děti, které letos chodí do náboženství.
Ať Bůh přijme jejich snahu a žehná jejich rodinám. Ať
všichni umíme vést děti k Bohu. Prosme také za
katechety. Prosme pro ně o moudrost, trpělivost a
lásku k dětem. Prosme o Boží požehnání pro jejich
úsilí.

21. 5. úterý
Prosme za všechny nemocné a trpící. Kéž se k nim Pán
skloní a posilní je svou mocí. Ať jeho kříž je pro ně
posilou v utrpení. Prosme o požehnání, sílu a trpělivost
pro všechny, kdo jim pomáhají, kdo je ošetřují a kdo je
léčí.
22. 5. středa
Prosme, abychom nedělní mši svatou prožívali jako
opravdové setkání s živým Bohem. Ať je pro nás mše
svatá, podle slov koncilu, pramenem a vrcholem
křesťanského života. Ať nikdy není jen povinností a
zátěží. Kéž se každý z nás po celý týden těší na nedělní
setkání s Pánem.
23. 5. čtvrtek
Děkujme dnes za životní vzor v osobách arcibiskupa
Cyrila Stojana, kněží Antonína Šuránka a Ignáce
Stuchlého i Aničky Zelíkové, kteří jsou kandidáty
k svatořečení z naší olomoucké arcidiecéze. Prosme,
abychom je mohli brzy uctívat jako svaté a ať na jejich
přímluvu umíme sami překonávat všechny životní
těžkosti.
24. 5. pátek
Dnes je v celé církvi den modlitby za církev v Číně.
Kéž Matka Boží, kterou ve své svatyni v Še-šan
Číňané uctívají jako Pomocnici křesťanů, jim pomáhá
vytrvat ve zkouškách a být pravdivými svědky víry.
25. 5. sobota
Prosme za naši šumperskou Charitu a za účastníky
dnešní charitní pouti ke kostelíčku. Prosme, aby svou
službou potřebným vydávala opravdové svědectví
křesťanské lásky. Ať se všichni cítíme spoluodpovědní
za naše charitní dílo. Prosme o Boží požehnání pro
všechny pracovníky, dobrovolníky a klienty.
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28. 5. úterý
Prosme za všechny, kteří pravidelně obětují farnosti
svůj čas i síly. Prosme za všechny, kteří po celý rok
pro farnost pracují a ujímají se různých služeb.
Na konec i za ty, kteří náš kostel stavěli a po celá
staletí udržovali, opravovali a na něj přispívali.
29. 5. středa
Prosme za děti, které letos přistoupí k prvnímu
svatému přijímání a také za jejich rodiče. Kéž mají rádi
Ježíše a setkávají se s Ním často a s láskou po celý
život.
30. 5. čtvrtek
O svátku Nanebevstoupení Páně prosme o růst
zbožnosti všech farníků. Prosme, aby náš náboženský
život nebyl jen zvykem, ale opravdovou odpovědí víry
na Boží lásku. Ať náš vztah k Bohu není povrchní, ale
ať se dotýká našeho srdce. Prosme, abychom uměli být
opravdovými svědky víry a ukazovat Boha lhostejným
a nevěřícím. Ať nejsme věřící jen v kostele. Ať celý
náš život směřuje k nebi!
31. 5. pátek
Prosme za papeže Františka, který se dnes vydává na
pouť do Rumunska. Prosme o síly pro něj a o
požehnané ovoce této pastorační cesty. Prosme také za
všechny ctitele Panny Marie, za ty, kteří přicházeli na
májové pobožnosti, za všechny, pro které je Panna
Maria každodenní společnicí na cestě životem. Kéž nás
všechny Boží Matka vede po Božích cestách a chrání
před každým nebezpečím!
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STANISLAV BINDAS
Tento měsíc jsme do křesla pro hosta posadili otce
Stanislava Bindase ze Společnosti sv. Vincence z Pauly. Někteří
jej znáte a vzpomínáte na něj, zvláště ve farnostech, kde hlásal
lidové misie. Přesně před rokem nám také vypomáhal během
velikonočních svátků v šumperském děkanátu. Jelikož jsem se
dozvěděl, že zanedlouho odjíždí za oceán, udělal jsem si hned
po svátcích výlet do Bratislavy a strávil jsem velmi příjemný
den v řeholním sídle slovenských vincentínů. Tam jsem s ním
také nahrál rozhovor, který jsem potom – snad srozumitelně –
přelil na papír v českém překladu.
Drahý Stanislave, někteří naši čtenáři Tě znají, protože jsi
u nás několikrát byl, třeba na lidových misiích či zastupoval
na bohoslužbách, přesto bych Tě prosil, aby ses nám všem
trochu představil.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, moc srdečně zdravím všechny v šumperském děkanátu. Jmenuji se Stanislav
Bindas a patřím do Misijní společnosti sv. Vincence. Pocházím z východního Slovenska, z okresu Humenné,
a jsem 18 let knězem. Po ukončení šesti let působení na Moravě jsem jel na dalších šest let na misie
do Hondurasu a teď se poslední dva roky připravuji v Bratislavě na cestu do Spojených států, kde bych měl
působit v Chicagu.
Jak jsi někde v Humenném našel zrovna vincentíny?
Měli jsme faráře, který byl tenkrát tajně členem společnosti, pak k nám také tajně jezdily sestry vincentky,
a příklad tohoto kněze, otce Pavla Bazara, na mě silně zapůsobil. Příklad jeho života a pastorace mě nadchl
a povzbudil ke vstoupení do společenství vincentinů. Po revoluci sestry založily u nás sdružení mariánské
mládeže, do kterého jsem se také zapojoval.
Už při vstupu do semináře jsi myslel na misie?
Ne, samozřejmě jsem byl zvědav, jak to vypadá tam daleko za velkou vodou, ale přímo na misie jsem
nemyslel. Byl jsem v kontaktu se saleziány, ale když přišlo na lámání chleba, rozhodl jsem se
pro sv. Vincence.
Kde jsi studoval?
Noviciát jsme měli u Košic, v semináři jsem byl ve Spišské Kapitule.
Kolik vincentinů na Slovensku je?
Asi 35 členů je ve slovenské provincii, ale nejsme všichni tady. Někteří jsou v Česku, jiní v Hondurasu.
Jsou spolubratři, kteří působí v Maďarsku, Italii či na Ukrajině.
Jak se má misijní služba k tomu, co bylo hlavní myšlenkou sv. Vincence, kvůli které je teď patronem
charity čili službě chudým a nemocným?
Ano, inspirací pro svatého Vincence byla v tomto směru paní De Godi, která ho požádala, aby na jejím území
uspořádal lidové misie. Bylo to na svátek Obrácení sv. Pavla, kdy kázal o potřebě generální zpovědi a sám pak
vyznává, že to byla Boží prozřetelnost, která ho přivedla k úkolu hlásat Boží slovo tímto způsobem.
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Samozřejmě nikdy nerezignoval
na službu potřebným. Tato dvě
charismata spojuje jedna věta
z Písma: „Poslal mě, abych hlásal
evangelium chudým.“ Samozřejmě
se jednalo o hlásání lidových misií,
ne tolik o misie daleko v zahraničí.
Ve kterém roce jsi byl vysvěcený?
2001. Potom jsem byl tady
v Bratislavě kaplanem, pak jsem
odjel do Banské Bystrice, kde jsem
byl spirituálem v našem noviciátu,
zároveň kaplanem ve farnosti a
pastoroval jsem také ve věznici a
v domově důchodců. Po dvou letech jsem jel do Španělska, abych se připravil na misie. Byly to takové
týdenní přípravné kurzy lidových misii, Španělé mají v tomto velké zkušenosti. Bylo to sice ve Španělsku, ale
nebyla to přímá příprava na působení ve španělsky mluvicích zemích. Bylo to studium zaměřené na lidové
misie doma.
A jak se stalo, že jsi přece jenom skončil v zahraničních misiích?
Jeden ze španělských spolubratrů se připravoval na cestu do Hondurasu a v té době se na mě provinciál obrátil
s dotazem, zda bych mu tam nejel vypomoci. Říkal, že jen příležitostně, na nějakou krátkou dobu. A tak
opravdu jsem tam poprvé jel v roku 2005 na tři měsíce. Měl jsem možnost poprvé vidět, jak vypadá práce
misionářů v Hondurasu. Shodou okolností se tam zanedlouho jeden z našich vincentinských kněží stal
biskupem v diecézi, kde teď právě naše slovenská provincie má svou misijní stanici. A tak jsem tam začal
jezdit na výpomoc pravidelně. Jelikož nový biskup chtěl připravit lidové misie ve velkém, pro celou diecézi,
proto pozvali mě, abych dělal to, co jsem se učil ve Španělsku. Měl jsem k dispozici i dva bohoslovce, kteří
mi pomáhali po jazykové stránce, a dostal jsem území, kde jsem měl na starosti vedení lidových misií. Po čase
byly kontakty s místním biskupem natolik intenzivní, že jsme se rozhodli v roce 2011 převzít farnost sv. Petra
a Pavla ve vesnici Sangrelaja. Diecéze je velká jako půlka Slovenska a měl tam 14 kněží, proto naše trvalé
působení na území diecéze s radostí přivítal.
Tak nám, prosím, řekni něco o Hondurasu.
Honduras se nachází ve Střední neboli Latinské Americe, je velký zhruba jako Slovensko a Česko dohromady,
obyvatel má kolem osmi milionů, je to hornatá krajina v tropickém a subtropickém pásmu, na jedné straně má
Karibské moře, na druhé Tichý oceán. Je to tropické pásmo, ale je tam i část víc hornatá, kde se pak jedná
o subtropické pásmo. Žije tam 9 různých etnických skupin, ze kterých každá mluví svým vlastním jazykem,
úředním jazykem je však španělština. Je to chudá země, málo rozvinutá, stále je závislá na pomocí jiných. Žije
tam tak 40-45 procent katolíků, jsou tam i protestantské církve a je tam zastoupeno i původní náboženství
indiánské nebo animistické. Jelikož je tam horko, lidé žijí ze zemědělství, pěstují hlavně tropické ovoce.
U moře se běžně věnují také rybolovu. Je to kraj bohatý na minerály a drahé kovy, bohužel všechno to „má
pod palcem“ několik jednotlivců, kteří čerpají zisk, zatímco všeobecně se zvětšuje chudoba.
Jak tam vypadá farnost či misijní stanice?
Říká se tam tomu farnost, ale je to fakticky několik desítek komunit, vesnic či osad; naše farnost jich má 35.
Ve 21 z těchto míst máme i kostely. V každé takové farnosti působí jeden nebo dva kněží a několik řeholních
sester. Diecézních kněží je jen několik, ostatní jsou řeholníci: my, jezuité a františkáni. Poněvadž území je
velmi rozsáhlé, hlavním úkolem kněží je formace pastoračních asistentů, laiků, kteří mohou pastoračně

strana 8

Tam&Tam – číslo 5, ročník 10, květen 2019

působit v terénu. Tvoří takové skupiny animátorů pro pastoraci mládeže, děti, etnických skupin, rodin. To oni
denně působí na místě, vedou bohoslužby slova, katechizují, modlí se s lidmi. My jako kněží spolu se sestrami
tam dle možností pravidelně dojíždíme, abychom udělovali svátosti a sledovali pastorační situaci. Problémem
je ale cestování. Cesty jsou velmi špatné. I když vzdálenost mezi jednotlivými místy není nějak ohromující,
50 až 100 km, přesto překonání 50 km trvá nějaké 4 hodiny… a to jen když není rozbouřené moře, nepršelo
a lze překonat řeky, pokud nebyly nějaké sesuvy půdy atd. Bez vysokého terénního auta a čtyřkolky to vůbec
nejde.
Jak vypadá situace v těch jednotlivých vesnicích?
Velmi různě. Někde už stojí kostely a nějaké zázemí, jinde ale vůbec nic. Pamatuji si vesničku, která se
jmenovala velmi krásně Sagradocorasón, čili Božské Srdce Páně… Jenže když jsem tam poprvé přijel, lidé mi
řekli, že v této osadě ještě nikdy nebyla sloužená mše svatá. Byl jsem první, který tam slavil eucharistii. Oni
chodili na mši jinam, do sousedních vesnic, ale na místě nikdy mši svatou neměli. Teď tam už stoji kostel
z palmového listí, dokonce chtějí stavět nový, zděný, ale tenkrát to bylo poprvé u někoho doma. Je zajímavé,
že ve většině kostelů tam není svatostánek a Eucharistie natrvalo. Z 21 kostelů má trvalou přítomnost
eucharistie jen šest. Je to proto, že je třeba je vychovat k eucharistické zbožnosti, což trvá delší dobu, a také
tyto kostely často slouží jako víceúčelové místnosti nejen pro věřící: jako místo setkávání, porad či útočiště
před deštěm nebo přírodními pohromami. Dokonce tam, kde svatostánek je, bývá vždycky v uzamykatelné
boční kapli, aby šlo využít kostel i jinak než pro bohoslužbu. Pravidelně se ale připravují laičtí rozdavatelé
eucharistie. I když jejich příprava trvá dost dlouho, minimálně dva roky, už je jich tam dost. Po jejich přípravě
je ale třeba připravit všechny ve vesnici, aby věděli, co to znamená mít ve svém středu eucharistii, poklonit se,
adorovat, chránit toto místo před zneuctěním atd. Tato příprava vesnice trvá vždycky rok.
Jak vypadá situace rodin? Není tam situace podobná jako na misiích v Africe, že velkým problémem
pro přijetí křesťanství je mnohoženství?
Bohužel mnoho lidí žije ve volných svazcích a má dokonce více žen. Považují svatbu za příliš velký závazek,
a pokud se berou, tak nejspíše po padesátce. Jednou jsem zažil situaci, že děti přišly žádat o svatbu pro svého
starého otce. Ukázalo se, že každý má jinou matku, ale mají společného otce a chtějí, aby se na stáří konečně
svázal s jednou ženou. Vznikla otázka: se kterou…? Řekly, že s tou poslední, se kterou žije nejdéle a že se
nebudou na sebe vzájemně zlobit. Ukázalo se navíc, že tento člověk opravdu chtěl splnit to, co cítil, že mu
chybí, co cítil jako křesťanskou povinnost, jen neměl odvahu. Samozřejmě státem je mnohoženství zakázané.
Je pravdou, že mnohdy právě tyto otázky jsou největším
kamenem úrazu, je ale také vidět, že trvání na učení církve
a vyžadování křesťanských principů v této oblasti je dobré
a pozvedá úroveň celé společnosti. Život podle učení církve je
samozřejmě také vyžadován ode všech, kdo mají plnit nějaké
úkoly: animátorů, katechetů, rozdavatelů eucharistie, křestních
kmotrů atd. Proto najít je trvá někdy pěkně dlouho, a i z toho je
poznat, že evangelizace je tam pořád opravdu na začátku.
Podařilo se ovšem rozběhnout ve větším měřítku pastoraci rodin
ve smyslu animátorů rodinného života, kteří dokázali oslovit a
připravit řadu rodin ke svatbě a pracují s nimi dál. Toto je tamější
základní způsob pastorační práce: vychovat lidi, kteří vedou
kvalitní křesťanský život, aby pak oni mohli působit dál. Dělají
potom to, co je v našich podmínkách úkolem rodičů ve vztahu
k dětem. Kněží to nemohou stíhat, celá misie je obrovská týmová
práce s jasným zaměření na formaci laiků v křesťanském duchu.
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Křtíte a vyučujete děti?
Ano, samozřejmě. Svatý otec František zdůrazňuje
maximální vstřícnost ohledně křtů a také se to snažíme
dělat. Jenže křest v takové vesničce se koná jednou za rok.
Nejprve tam působí laici a dělají takovou „předpřípravu“.
Potom přijedou kněží a řeholní sestry a po celý týden dělají
katecheze pro rodiče. Každý den několik hodin se konají
přednášky a program pro rodiče a rodiny, přijdou všichni.
Křtí se pak i 50 dětí najednou. Ale celou přípravu prožívají
společně a je to taková velká událost pro celou vesnici,
na kterou všichni čekají. Podobně probíhá i příprava dětí
k prvnímu svatému přijímání.
Vraťme s k Tvým cestám do Hondurasu. Začalo to
výpomocí, ale pak jsi tam jel na delší dobu…
Na začátku jsem připravoval lidové misie na různých
místech. Bylo to spojené i s přípravou nějakých sociálních
projektů, s pomocí chudým atd. Šlo o práci spíše ve městech
a v rámci diecéze. Neměli jsme na starost žádnou konkrétní
farnost. Mezi tím se ale jednalo o přípravě trvalé mise
a v roce 2009 tam odjeli dva spolubratři, kteří měli být
základem nové slovenské komunity. Byli tam několik
měsíců jako členové španělských pastoračních týmů, potom
se rozhodlo o převzetí farnosti a stavbě misijní stanice.
A tam jsem už jel i já.
Co to znamená „stanice“?
Je to misijní dům, který je rozdělen na tři části. Jedna z nich
je fara, ubytování pro duchovní, potom farní část: kancelář,
učebna a škola, zaměřená na pomoc ve vyučování angličtiny
a počítačových znalostí pro místní obyvatelé. Třetí část toho
domu je určena pro laické vincentínské misionáře,
dobrovolníky ze Slovenska či jiných států, kteří pomáhají
nějakou dobu a pak odjedou.
Kolik jich je?
Jako šafránu…  Nejprve přijížděli na tři měsíce po dvou,
pak odjížděli. Teď už jezdí vždycky na rok ve větších
týmech ve spolupráci s Vysokou školou sv. Alžběty
v Bratislavě. Jsou to lidé, kteří studují misiologii u pana
profesora Krčméryho, máme s nimi velmi dobrou
spolupráci.
Vraťme se k misijní stanici…
Samozřejmě nutnou součástí stanice je kaple. Je to u nás
kaple zasvěcená Božímu milosrdenství, stejně jako celá naše
misijní stanice. Jedná se o kapli pro zhruba 150 až 200 lidí.
Je tam také velký víceúčelový sál pro 500 lidí. Tam se
konají různé katecheze, školení, přednášky atd. Máme tam

strana 10

Lazaristé, též pauláni, vincentini nebo
vincenciáni (Congregatio Missionis –
Kongregace misie, zkr. CM) jsou různá
označení pro katolickou mužskou
kongregaci založenou sv. Vincencem
z Pauly roku 1625 a schválenou papežem
Urbanem VIII. roku 1632.
Označení lazaristé se používá hlavně
ve Francii (lazaristes) a Rakousku
(Lazaristen), zatímco v Německu se
nazývají
vincentini
(Vinzentiner)
a v anglickém jazykovém prostoru
vincenciáni (Vincentians). Název lazaristé
získali
podle
mateřského
kláštera
Saint-Lazare v Paříži.
Kongregace má dnes okolo 4000 členů
působících
v 49
zemích
světa,
např.
na
Slovensku,
Ukrajině,
v Maďarsku, Rusku nebo Hondurasu.
Nejbližší
komunita
vincentinů
je
v Lošticích u Mohelnice, další má své
sídlo v Dobrušce.
Heslo vincentinů zní: „Poslal mě
hlásat evangelium chudým“. Jde o citát
z Lukášova
evangelia,
kde
Ježíš
v synagoze v Nazaretě, po čtení z knihy
proroka Izaiáše, prohlásil: „Dnes se
splnilo toto slovo.“ Spolubratři působí ve
farní pastoraci, mají na starosti lidové
misie, věnují se formaci Dcer křesťanské
lásky i formaci vincentských laických
společenství, pracují ve vězení jako
duchovní správci, věnují se formaci
bohoslovců, jsou na zahraničních misiích.
Někteří spolubratři působí v diecézních
seminářích jako spirituálové. Svatý
Vincenc svým bratrům říkal, že by měli jít
tam, kam nikdo jít nechce.
Anička Rozsívalová
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také víc než 200
místních
dobrovolníků,
kteří
přijíždějí
vždycky na víkend, a každý druhý
týden se tam střídá nějaká jejich část,
která se připravuje pro působení
v nějaké oblasti (např. mezi dětmi,
manžely, starými, nemocnými atd.).
Proto tam nutně musí být jídelna,
kuchyň, ubytovací prostory pro
zhruba 40-50 lidí. Je tam i
odpočinková zóna – přijedou
vždycky i se svými dětmi, a tak
basketbal a fotbal patří k pevné
součásti života.
Nepokoušeli
jste
zorganizovat školu?

se

tam

Ne, ale ve městech církevní školy
jsou. My jdeme do státních škol,
znají nás tam. Mnozí ale přicházejí na naši misijní stanici, aby se učili angličtinu a informatiku, aby se snáze
dostali k dalšímu vzdělávání na středních školách či učňovkách.
Jak často se na misijní stanici střídáte? Je to určená doba, nebo podle situace?
Pravidlo je 5 let. Mnohdy se to ale mění podle situace. Já jsem byl trochu déle, ale musí se brát v potaz
zdravotní potíže, rodinné situace atd. Většinou jsme tam ale byli pět let a déle.
A co Tě nejvíc oslovilo v Hondurasu: myslím např. na kulturu, folklor, hudbu, tradice atd.
Objevuje se to postupně. Dlouho trvá, než si člověk zvykne na jiné podmínky: jazyk, jídlo, mentalitu.
Všechno je jiné. Oni to prožívají stejně, já jsem pro ně také jiný… Ale po čase jsem vnímal, že tito lidé mají
náročný a tvrdý život. Mnohem těžší než my Evropané. Mnohé vymoženosti tam nemají, ale za to jsou
klidnější. Nelámou si tak hlavu, jako my si lámeme. Potíže berou s nadhledem, méně křečovitě, bez
zbytečného stresu. Úsměv na tváři je tam běžnější. To se mi tam velmi líbilo.
Já mám rád vodu, moře, takže se mi tam
velmi líbilo: možnost zaplavat si, dát si
k jídlu nějaké mořské dobroty...
Kultura je ovlivněná španělskou
kolonizací, nebo je opravdu původní?
Žijí
tam
tři
etnické
skupiny
(ve farnosti). Afroamerická, černošská,
kmen čistě indiánský a potom jsou tam
míšenci.
Kultura
západní
je
všudypřítomná: košile, rifle atd.
Ale mají i své typické prvky a hlavně
jazyk. Není to však jednotné, každá
skupina má svá specifika. Černoši jsou
úžasní hudebníci. Ti se rodí s bubnem
v ruce! Indiáni ne, ti bubnovat neumí,
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spíše je uvidíte s kytarou, ale zpívat moc neumí. Když jsem šel z černošské bohoslužby na indiánskou, musel
jsem si někdy zacpávat uší, protože to nešlo poslouchat. Indiáni jsou zase spolehlivější, zodpovědnější,
lze s nimi něco plánovat dlouhodobě. Černoši jsou spontánní, ale zápal jim dlouho nevydrží.
A co příroda? Já bych tam nemohl, protože se šíleně bojím hadů, škorpionů a jiných potvor tohoto
typu. Jsou tam?
Samozřejmě. Člověk si musí dávat pozor, kam stoupá. Škorpioni, tarantule, hadi, ale člověk si zvykne.
Ne všichni jsou ale životu nebezpeční. Bydlí tam ale i příjemnější zvířátka, jako např. opice bílé a černé, různé
želvy atd.
A jaké máš další plány?
Připravujeme otevření slovenské katolické misie pro naše občany žijící poblíž Chicaga. V květnu odlétám a
vás prosím o modlitbu za toto nové dílo.
Díky za rozhovor, ať se Ti v Americe daří, ale vždycky Tě zároveň zveme k nám, na Moravu. Pán ať Ti
žehná!
P. Slawomir

AUTISTA – MOJE ZATRACENÝ NERVY
Každý rok v dubnu probíhá mezinárodní kampaň „Rozsviťme se modře“, která seznamuje veřejnost
s tím, jak se žije lidem s autismem a jejich rodinám. Protože dlouhodobě spolupracujeme s organizací
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., rozhodli jsme se zúčastnit sobotního programu v divadle.
Divadlo Šumperk uvedlo představení Autista – moje zatracený nervy v provedení Slováckého
divadla z Uherského Hradiště. Scénář napsala přímo pro Slovácké divadlo Alžběta Machalová, která se
inspirovala příběhem vlastního bratra. Josef Kubáník, představitel mladého člověka s autismem - Kašpara,
získal za tuto roli ocenění Harlekýn.
Velmi silný příběh. Vypráví o tom, jak žijí lidé s autismem, přibližuje jejich svět a spolužití
s ostatními členy rodiny. Zachycuje nepochopení okolí, konflikty v rodině vyplývající z náročné péče o
Kašpara. Život pro člověka s autismem je náročný v tom, že nerozumí okolí. Ví, že něco dělá špatně, neví ale
co a neumí to změnit. Pro rodinu člověka s autismem je zátěží lpění na detailech, přesný řád, který se musí
dodržovat. Jakékoli, byť jen malé vykročení ze zajetého harmonogramu, působí amok. A když se k tomu přidá
sebepoškozování a ubližování nejbližším ze strany člověka s autismem a nevyspání rodičů, je toho více než
dost.
Oslovilo mě, že každý herec (kromě představitele Kašpara) vystoupil z role a popisoval situaci, kterou
hrál, ze svého pohledu. Hluboce smekám před všemi rodiči, kteří mají dítě s autismem.
Divadelnímu představení předcházela vernisáž fotografií Andrey Nogové: Autismus autenticky, který
zachycuje klienty DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. a jejich asistenty.
Věra Ponížilová, Charita Šumperk
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JEŽÍŠ BARABÁŠ,
OMILOSTNĚNÝ ZLOČINEC

DOPISY DO ZÁHROBÍ
V městě Šumbarku,
v jedenáctém roce panování Václava z Hrádečku

Barabáši,
jsi jednou z nejzvláštnějších postav evangelních zpráv. Přestože ses pravděpodobně nikdy nesetkal osobně
s Kristem, jeho život – a zejména jeho smrt – se Tě bezprostředně dotýkaly. Stejně jako mne, jako nás všech.
Kdyby nezemřel Ježíš, skončil bys na kříži Ty sám. Už jsi neměl takřka žádnou naději. Byl jsi
odsouzen k smrti, jako prachsprostý lupič a vrah. Nebyl to Tvůj záměr, nikdy ses nepovažoval za obyčejného
zločince, nýbrž za bojovníka proti bezpráví. Ovšemže jsi při svém boji používal velmi tvrdé metody včetně
toho nejhrubšího násilí, ale tomu se přece nelze divit. Ne nadarmo se říká: na hrubý pytel hrubá záplata. Svět,
v němž jsi žil, byl krutý a drsný a Ty jsi v něm chtěl obstát. Ba co víc, chtěl jsi ho změnit k lepšímu! A tak jsi
s pýchou vlastní všem revolucionářům burcoval masy těch méně odhodlaných či méně zoufalých a vedl je
do předem ztraceného boje. Nakonec jsi v něm zákonitě prohrál, byl zajat a odsouzen.
Na co všechno jsi myslel v ponurých kobkách Pilátova vězení? Na ty šťastné, byť krátké chvíle,
kdy Tvoji lidé vítězili v lokálních půtkách s římskými uchvatiteli? Kdy se Tvé jméno šířilo celou zemí jako
symbol naděje, ale také strachu a obav? Kdy jsi měl – poprvé ve svém životě – všeho dostatek? Stačilo jen
natáhnout ruku a brát. A tam, kde nedávali dobrovolně a s radostí, zasáhnout silou. Nebo jsi myslel na hořkou
současnost: vlhké zdi sklepení, páchnoucí lůžko na holé zemi a krysí společnost? Anebo na neutěšenou
budoucnost: potupnou smrt na kříži, na očích těch, jimž jsi ještě včera sliboval ráj na zemi?
Když pro Tebe přišli, věděl jsi, že se do své kobky již nevrátíš. Odtud vedla jen jedna cesta –
na Golgotu. Byl jsi zmatený, když Tě místo toho propustili na svobodu. Teprve nyní jsi zjistil, co znamená
křik davu, který vyvolával Tvé jméno tak hlasitě, žes je zaslechl i ve svém vězení. Možná jsi pak dojatě
děkoval svým stoupencům za jejich věrnost. Možná Ti nikdy nedošlo, že místo Tebe skončil na kříži jiný
Ježíš. Nečekaná Pilátova velikonoční amnestie Ti otevřela brány vězení, ne však oči. Zbytek svých
pozemských dní jsi dožil v ústraní, zatrpklý a zapomenutý.
Jsem na tom úplně stejně jako Ty. Také já za svůj život vděčím jen Kristově smrti. Často a rád na to
zapomínám, protože to není příliš povzbudivé zjištění. A když už si to konečně přiznám, stále se ještě bráním
přijmout druhou polovinu tohoto faktu: jsem amnestovaný zločinec! Byl jsem spravedlivě souzen a odsouzen.
Veškerou zásluhu na tom, že jsem se vyhnul trestu smrti, má Ježíš, který zemřel místo mě.
Jsem na tom úplně stejně jako Ty. Stejně jako Ty nosím i já Ježíšovo jméno, v němž jsem byl pokřtěn
a povolán k životu. I já se jako Kristův bratr mohu nazývat Barabáš – syn Otce – a mohu využívat jeho
generální amnestii, jakou žádný pozemský vládce udělit nemůže. Jen On je schopen odpustit všechny
mé hříchy, ty minulé i budoucí.

Pavel Obluk

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás!

Římskokatolická farnost Sobotín zve na

POUŤ NA KLEPÁČOVĚ
v neděli 12. 5. 2019 v 15 hod.
Mše sv. v Sobotíně nebude.
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PROGRAMY PRO DĚTI






Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu – 9.30 – 11.30 na farním středisku
(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).
Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111.
Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté včetně přinášení
obětních darů. Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy
programů. Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.
Mše svatá pro rodiče s dětmi – jednou do měsíce v kapli na farním středisku
v květnu v pondělí 13. v 10.00 s o.
Michalem.

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ









Posezení pro seniory – předčítání z knih,
vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 9.30
do 11.30 v prodejně knih na farním
středisku. Srdečně zveme. Lektor
setkávání – Petra Kočí: 608 883 111.
Duchovní obnova pro ženy „Radost být
ženou“ s Mgr. Františkou Böhmovou –
11. 5. 2019 9.30 – 16.00 na farním
středisku. Tentokrát téma „Jazyk zlý
a dobrý“ (omlouváme se za změnu původního tématu).
Adorace pro maminky – 23. 5. 2019 v 19. 00 na farním středisku.
Modlitby matek v Šumperku – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek doma.
Pavla Čermáková: 734 265 356.
Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608 883
111.
Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním
středisku.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH
25. 5. 2019 proběhne tradiční pouť Charity u Kostelíčka.
12:15-14:45 - zábavné plnění pohádkových úkolů přímo u kostelíčka – tentokrát bude pohádkový les
motivován Krakonošovými pohádkami
15:00-15.45 - mše svatá sloužena za poděkování Tříkrálovým koledníkům.
Koledníci se mohou těšit na drobnou odměnu, nebude chybět táborák a malé občerstvení
k zakoupení.
ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY





Příměstský tábor pro rodiče s dětmi (předškolní a nižší školní věk) Putování lesem loukou, za vodou
a za studánkou od 1. do 3. července (doprovod rodičů je nutný, jedná se o celodenní putování přírodou s organizovaným programem přizpůsobeným věku dětí).
Příměstský tábor pro mladší děti (5 – 9 let) Dotkni se Duhy od 15. do 19. července 2019.
Příměstský tábor pro starší děti (8 – 15 let) Záchrana Noemovy archy od 26. do 30. srpna 2019.

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

strana 14

Tam&Tam – číslo 5, ročník 10, květen 2019

VELIKONOČNÍ
Minula doba postu,
kdy klečeli jsme u Tvých nohou.
Vnímám Tvou bolest, vnímám své slabosti.
Byli jsme s Tebou v Getsemanech.
Na Kalvárii Tě provázím.
Cítím Tvou vděčnost, můj Pane.
Pak pomáhám nést Tvůj kříž...
asi jak malé dítě, které pomáhá tím,
že se jen plete pod nohy...
Bdím u Tebe, u Tvého hrobu.
Objímáš mě tichem noci
a tajemstvím života a smrti.
A je znovu ráno.
Červánky hlásí nový den.
Ten dnešní bude jiný!
Znovu spěchám k Tvému hrobu.
Poběžte se mnou!
Všechny naše hříchy jsou zde pohřbeny!
Kristus žije!
Snažím se svou radost předat slovy.
Chci, aby dosáhla i k vám!
Kristus žije!
Chtěla bych svou radost dýchat!
Chtěla bych ji vyzpívat!
Kristus žije!
Temný tunel postu skončil
a Boží světlo žije v nás!
Renata Rusnáková
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VINCENC Z PAULY

SVĚTEC MÉHO SRDCE

* 24. dubna 1581 Pouy nebo Ranquine u Dax
† 27. září 1660 Paříž, Francie
Svatý Vincenc z Pauly (francouzsky Vincent de Paul) byl
francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristů (vincentinů),
společnosti Dcer křesťanské lásky (vincentky), reformátor
francouzské církve a jeden ze zakladatelů moderní evropské
charity a péče o chudé. Za svatého byl prohlášen roku 1737.
K jeho atributům patří miska s polévkou, chléb, dítě nebo
nemocný člověk. Je patronem charity, vychovatelů, vězňů,
zajatců, bezdomovců, sirotků a nemocnic. Jeho svátek si v církvi
připomínáme 27. září.

Narodil se r. 1581 v chudé rolnické rodině buď
v městečku Pouy anebo ve vesnici Ranquines poblíž města Dax
v jihozápadní Francii, asi 80 km od hranic se Španělskem. Vincenc byl třetím ze šesti dětí, měl tři bratry a dvě
sestry. Vzhledem ke svému nadání i vyhlídkám na lepší život byl rodiči podporován při volbě duchovního
povolání. Otec prý kladl Vincencovi na srdce, aby byl v první řadě dobrým knězem a věrným pastýřem duší,
a nikoliv „lovcem slaniny“.
Od 12 let Vincenc navštěvoval klášterní školu u františkánů v Dax. V r. 1597 začal studovat teologii
na univerzitě v Toulouse a dne 23. září 1600 přijal kněžské svěcení. Vincenc sváděl těžký boj sám se sebou.
Lákala ho vidina bohatství a církevní kariéry. I proto pokračoval po vysvěcení v dalším studiu.
V roce 1604 dosáhl prvního akademického stupně (titulu „bakaláře“) a začal přednášet na univerzitě.
O rok později jeden z jeho známých, který měl velký vliv na královském dvoře, nabídl 24letému Vincencovi
jedno z mnoha biskupství, které bylo uprázdněno během zuřivých náboženských bojů, jimiž byla tehdy
Francie zmítána. Vincenc váhal, ale nakonec nabídku biskupství přijal.
Při vyřizování potřebných dokumentů se plavil podél francouzských břehů. Loď byla přepadena
piráty, Vincenc upadl do tureckého zajetí a byl prodán do otroctví v africkém Tunisu. Během své dvouleté
otrocké služby si na vlastní kůži zažil nelidské zacházení a týrání, několikrát byl blízko smrti. Se svým třetím
pánem se mu nakonec podařilo dostat zpět do Evropy a získat znovu svobodu.
Po návratu Vincenc pokračoval ve studiu, nejprve v Římě, později na Sorbonnské univerzitě v Paříži.
Jeho krajan, se kterým sdílel podnájem, jej nařknul z krádeže značného množství peněz a Vincenc se stal
terčem posměchu a opovržení. Dostal napomenutí od církevní vrchnosti, což v praxi znamenalo, že po dobu
tří týdnů se po skončení každé mše svaté v celé Paříži ohlašovalo Vincentovo obvinění z krádeže. Až později
vyšlo najevo, že peníze ukradl poslíček od lékárníka, který spolubydlícímu přinesl léky.
Zneuctěný Vincenc našel útěchu ve službě nemocným v klášterní nemocnici svatého Jana z Boha.
Zde poznal soukromého tajemníka královny Markéty z Valois, který přesvědčil Vincence, aby se stal
královniným almužníkem (tj. duchovním vůdcem, zpovědníkem).
Na dvoře královny se Vincenc seznámil s jedním knězem, který se mu svěřil se svými obrovskými
pochybnostmi o Boží existenci. Někdy tento kněz prožíval takové úzkosti, až přemýšlel nad tím, že vyskočí
z okna. Vincenc prosil Boha, aby tohoto kněze uzdravil a jeho pochybnosti přenesl na něho. Bůh ho vyslyšel a
pomohl tak proměně Vincencova nitra od zaměření na vlastní cíle, touhy a budování kariéry až k otevření se
Božím záměrům.
Vincenc si uvědomil, že víra má své kořeny v lásce a že víra v Boha se živí láskou k bližnímu.
(Bez milosrdenství k nejubožejším nikdo do nebe nevstoupí, srov. Mt 25, 34-41). Složil slib, že celý svůj život
zasvětí službě chudým.

strana 16

Tam&Tam – číslo 5, ročník 10, květen 2019

Rok 1617 přinesl dvě klíčové události. Ve vesnici
Folleville zavolali Vincence k jednomu na smrt nemocnému
rolníkovi, který se chtěl vyzpovídat a přijmout svátost
umírajících. Muž se po zpovědi přiznal, že i když ho všichni
ve vesnici považovali za svatého muže, pravda byla taková, že se
styděl už od svého mládí vyznat jeden těžký hřích. Vincenc
pod tlakem této události začal ve vesničce Folleville kázat
o významu generální svaté zpovědi. Úspěch byl veliký, skoro
všichni přistoupili ke svátosti smíření. Vincenc si dokonce musel
přizvat na pomoc jezuity z blízkého městečka. Později uvedl,
že tento moment byl impulsem pro založení společnosti kněží,
kteří chodili po vesnicích a vykonávali lidové misie.
O pár týdnů později ve vesnici Châtillon-les-Dombes
onemocněla celá rodina tak těžce, že nebyli schopni o sebe
navzájem pečovat. Po Vincencově výzvě sice mnoho lidí
přispěchalo s pomocí, ale dobré vůli scházela organizace. Vincenc
poznal, že chtít pomoci nestačí. Jestliže má být pomoc účinná,
musí být organizovaná.
Na základě těchto zkušeností se ještě v témže roce zrodily
první charitativní spolky (Dames de la Charité). Následovala v
roce 1625 Kongregace kněží misionářů (lazaristé, vincentini), kteří byli určeni především pro pastoraci (lidové
misie), a konečně v roce 1633 společnost Dcery křesťanské lásky (vincentky), povolané sloužit chudým.
Jejich zrod se stal milníkem v dějinách řádů – vzniká nová forma soužití lidí, které žijí svůj život
ve společenství podle evangelních rad bez klauzury. Dokonalá připravenost ke službě ospravedlňuje život
ve světě mimo klauzuru, protože pro Vincence znamená služba Bohu a služba lidem jedno: „Sloužit chudým
znamená jít k Bohu.“ Jeho myšlenka založit společenství sester s charitativní službou, které nejsou vázány
klauzurou, byla průkopnická nejen pro další vývoj ženských řeholí, ale také pro sociální a společenský vývoj
Evropy.
V roce 1626 posílá Bůh Vincencovi velkou pomocnici v péči o chudé. Luisa de Marillac byla 35 letá
vdova po význačném šlechtici, matka dvanáctiletého syna. V době, kdy potkala Vincence, prožívala hlubokou
krizi. Snažila se ze všech sil nalézt Boha, ale ten pro ni zůstával skrytý. Vincenc jí ukazuje, že Boha lze nalézt
v těch nejubožejších. Umí jí podat ten nejlepší lék na úzkosti – službu potřebným. Na oplátku získává v Luise
výbornou spolupracovnici, obětavou až do krajnosti. Luisa díky svému vzdělání v teologii a klasických řečech
byla schopna dávat dámám pařížské společnosti exercicie. Zároveň se věnovala i chudým venkovským ženám
a dívkám, pro mnohé byla první učitelkou čtení a psaní. Díky organizátorské schopnosti a moudrosti, s níž
Luisa vychovávala a dosazovala sestry, mohla být mnohá díla sv. Vincence uvedena do chodu. Vincenc se s ní
radil a ponechával jí svobodu v tom, co se týkalo formace mladého společenství.
Činnost lásky sv. Vincence rostla. Zasazoval se o lidsky důstojnější jednání s galejníky, jeho nalezince
zachránily život tisícům dětí, pomáhal válkou a hladem zničeným provinciím Lotrinska, Picardie
a Champagne rozsáhlými záchrannými akcemi a posílal misionáře a sestry do nejrůznějších míst ve Francii
i mimo ni. Roku 1643 si jej povolal ke své smrtelné posteli francouzský král Ludvík XIII. V r. 1657 Vincenc
založil známou pařížskou nemocnici Salpêtrière.
Jeho srdce hořelo pro chudé, ale hořelo také pro církev. S horlivostí a houževnatostí se nasazoval
za provádění reforem Tridentského koncilu a podstatně přispěl k obnově kléru ve Francii. Poznal nebezpečí
jansenismu a úspěšně mu čelil. Toto všechno Vincenc podnikal vedle budování a vedení obou řeholních
společenství v časovém rozmezí přibližně 30 let. Právem je označován jako „genius lásky k bližnímu“ nebo
„mystik činu“.
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Vincenc z Pauly je považován za zakladatele organizované charity. Roku 1885 byl papežem Lvem
XIII. prohlášen za patrona všech katolických charitativních sdružení. Charitativní hnutí je pevně zakotveno
v tajemství vtělení: služba není jen činnost, ale především mystické nacházení Krista v chudých. Vincentské
ctnosti jsou: prostota, pokora, mírnost, askeze (umrtvování), horlivost pro spásu duší. Jejich prostřednictvím
chce dospět k druhému člověku.
Vincenc z Pauly zemřel v Paříži dne 27. září 1660, ve věku 79 let. Jeho ostatky odpočívají v klášteře
lazaristů v Paříži, jeho srdce je uctíváno v kapli Zjevení v klášteře Dcer křesťanské lásky na Rue du Bac.
Papež Benedikt XIII. jej 13. srpna 1729 blahořečil, svatořečen byl papežem Klementem XII. 16. června 1737.
Je uctívaný především ve Francii, Polsku a USA. V České republice je sv. Vincenci z Pauly zasvěcen kostel
v Liberci. Kaple sv. Vincence z Pauly se nachází ve Šternberku v Ústavu sociální péče (Vincentinum).

Z myšlenek svatého Vincence z Pauly







Jako rosa zúrodňuje zemi, tak dobří učitelé zúrodňují srdce dětská,
aby plodila vše dobré.
Lidé jsou spolu vnitřně spojeni, žijí „jeden v druhém“, neboť žijí
v Kristu. Člověk, který někomu jinému pomáhá žít, pomáhá žít Kristu
a pomáhá žít všem ostatním lidem.
Nejdeme k Bohu bezprostředně. Cesta vede skrze bližního. S citovou
láskou k Bohu se musí spojovat činná láska k bližnímu. 
Nemůžeme lépe pracovat na své spáse, než když žijeme a umíráme
v pomoci chudým.
Chudým pomáhejte s velkou přívětivostí a úctou. Oni vám otevírají
nebe.
Anička Rozsívalová

K zamyšlení
„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu chybí smysl, nepozná-li
lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“
(Jan Pavel II.)

Co proběhlo:
Arcidiecézní setkání mládeže
V sobotu 13. dubna proběhlo v Přerově arcidiecézní setkání mládeže. Z našeho děkanátu se ho
zúčastnila asi dvacítka mladých. Z toho šest jelo už na páteční předprogram, který nabízel adoraci a večerní
chvály. Ostatní jsme potom dojeli až v sobotu, rovnou na hlavní program. Ten začal uvítáním a představením
všech 21 děkanátů. Ten náš, stejně jako ostatní, byl reprezentován zástupcem pro mládež a vytvořenou
fotokoláží z fotek z farních akcí. Následovalo slovo otce arcibiskupa Graubnera, který nám blíže přiblížil
motto celého setkání. Tím byl biblický citát: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“
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Dopoledne pak zakončilo svědectví dvou mladých z Komunity Cenacolo, kde můžou najít útočiště a pomoc
lidé s různými závislostmi. Po pauze na oběd jsme měli možnost vybrat si z několika zajímavých workshopů a
přednášek nebo zhlédnout divadlo Velkopáteční legenda. Celý den pak završila mše svatá sloužená panem
arcibiskupem a doprovázená arcidiecézní scholou.
Setkání bylo krásně připravené. Věřím, že pro mnohé bylo duchovní posilou a místem, kde se mohli
setkat nejen s kamarády z celé arcidiecéze, ale hlavně s Pánem. Děkuji všem organizátorům za jejich práci i
všem, kteří si udělali čas a jeli do Přerova s námi.
Marie Schubertová

Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají
každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku.
Nejbližší termín: pá 31. 5.

Co se chystá:
Všechny mladé zveme na tradiční pěší pouť
do Králík, která se uskuteční ve středu 8. 5. 2019.
Všechny potřebné informace nalezneš
na přiloženém plakátku nebo na webu.
těší se animátoři! 
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PRÁZDNINY 2019
Raft camp (28. 7. – 3. 8.)
Křesťanský camp pro mladé lidi (16 - 25 let), kteří chtějí žít a
prohloubit
svůj život s Bohem.
Raft je symbol našeho života.
Svět, ve kterém žijeme, se podobá plavbě na divoké řece.
Abychom plavbu zvládli a dorazili do nebeského přístavu,
potřebujeme
Boží pomoc. Tu můžeš nově přijmout na našem RAFTcampu.
Pozvi Krista do člunu svého života a vydej se letos s Ním a s námi
proti proudu.
Čeká tě modlitba, zajímaví hosté, poznávání víry, hudba, diskuse, noví přátelé ...
Celostátní setkání animátorů
Ve dnech 13. – 18. 8. 2019 se po pěti letech uskuteční Celostátní setkání animátorů v Chotěboři. Zváni jsou
nejen děkanátní animátoři, ale každý, kdo jakkoliv pracuje s mladými či s dětmi anebo taky ten, kdo by se
chtěl v budoucnu nějak zapojit.
Bombastik (7. – 13. 7.)
Téma letošního Bombastiku: M*A*S*H ! 
Povolání do služby těch nejlepších vojenských zdravotníků přijde již brzy!
Neváhejte se přihlašovat!!!!  Kapacita je omezená! Přihlašování na mladez.ado.cz.

Přihlašování na mladez.ado.cz

P. Michal Zahálka, p.michalzahalka@gmail.com, mobil: 732 410 908
Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753
Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838
web:
mladez-sumperk.webnode.cz;
skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk
kontakt:
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Čauvec kamarádíčkové,
v dnešním čísle jsme si pro vás připravili úkol, který je trošku těžší, než jste zvyklí, ale pokud
zapojíte někoho staršího nebo strejdu Googla, půjde vám to jako po másle. V květnovém kalendáři
se to známými svatými jen hemží. K mnohým z nich se vztahují pranostiky, což jsou (když to hodně
zjednodušíme) takové lidové předpovědi počasí, které lidé používali dřív, když ještě neměli družice
a radary. Podle toho, co se dělo v přírodě, lidé poznávali, jaká bude úroda, kdy je lepší vzít si po
ránu ponožky a kdy je třeba přezout auto na zimní gumy. Říkalo se třeba: „Svatá Lucie, noci upije.“
A znamenalo to, že na svátek svaté Lucie se začíná zkracovat noc a prodlužovat den. Několik
takovýchto květnových pranostik máte tady dole. Správné odpovědi najdete pod obrázkem v
rámečku. Můžete také průběžně kontrolovat, které z těchto pranostik se letos vyplní …
příjemné chvilky s Tamtamem 
1. Na svatého Filipa a Jakuba mráz
a) liják přijde zas

b) to obilí plný klas

c) nastydne ti hlas

d) zima posílá vzkaz

2. Na svatý Duch
a) bolí nás břuch

b) voňavý vzduch

c) do vody buch

d) všude plno much

3. Svatá Žofie
a) vodu nám vypije

b) noci upije

c) obilí zaseje

d) pole často zalije

4. Déšť svaté Žofie
a) švestky ubije

b) parádně bubnuje

c) silný a prudký je

d) střechu nám umyje

5. Na svatého Filipa
a) rozkvete lípa

b) tráva už rozkvétá

c) kopřiva sílu má

d) vlaštovička přilétá

6. Na svatého Matěje
a) slavíček zapěje

b) baba tě poleje

c) jako ve vatě je

d) skřivan pije z koleje

7. Studený máj

1b, 2c, 3d, 4a, 5b, 6d, 7c

a) zamrzlý háj

b) veselá stáj

c) v stodole ráj

d) na basu hraj
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Drazí čtenáři, na začátku května vám
tradičně nabízíme intence na každý den tohoto
mariánského měsíce. Týkají se nejen farnosti,
ale i různých oblastí života a reagují na důležité
aktuální události v církvi a ve světě. Stejně jako
loni je nabízím všem v děkanátu, abychom
spojili svá srdce v modlitbě k Boží Matce, ale hlavně abychom svá srdce rozšířili a nemysleli pouze na sebe
a stále ty stejné soukromé záležitosti. Je třeba, abychom se dívali dál, na své okolí a na celý svět,
který potřebuje naši modlitbu. Prosím vás, abyste na tyto úmysly pamatovali na vašich májových
pobožnostech, při modlitbě svatého růžence a při mši svaté.
Zvlášť vás prosím, abyste v tomto měsíci přicházeli také na modlitbu růžence přede mší svatou. Je to
krásný zvyk, kdy se k prožívání liturgie připravíme rozjímáním růžence. Je škoda, kdyby se z našich kostelů
vytratil. Květen je příležitostí na to myslet, přijít dříve, nechat si na tom záležet. U předříkávání jednotlivých
desátků se můžete střídat. Pokud přidáte modlitbu na úmysl Svatého otce, za společnou modlitbu růžence
v kostele lze také pokaždé získat plnomocné odpustky pro sebe či pro zemřelé.
V půlce března jsme si připomínali výročí zvolení papeže Františka. Papež jednou na tento den
vzpomínal. (Jednou před léty jsem to už v časopise citoval, ale dovolím si to zopakovat). Řekl toto: „Když při
druhém hlasování bylo dosaženo dvou třetin hlasů, spustil se potlesk, jako v závěru každého konkláve. (...)
Během hlasování jsem se modlil
růženec, protože mám ve zvyku
modlit se tři růžence denně, a
pociťoval jsem nesmírný pokoj, až k
nevědomí. Tento pokoj pro mne byl
znamením toho, že si to Bůh tak přál.
Dodnes jsem o tento pokoj nepřišel.
Je to cosi uvnitř, jakýsi dárek.“ Tři
růžence denně... Není to krásné
svědectví lásky papeže k Panně
Marii? Není to krásné svědectví, že
do toho všeho, co nás tak hodně
znepokojuje, ONA přináší pokoj?
Pokoj „až k nevědomí...“ Prožívejme
letošní májová společná a soukromá
setkání s Pannou Marii s velkou
důvěrou, že přinese pokoj do našich
srdcí a do celého světa! Ave Maria!
Do této naši modlitby
zahrňme i pokřtěné letos o
Velikonocích. Dovoluji si jim - za
sebe i za vás všechny - popřát a slíbit
modlitbu! Je to nejlepší dárek, který
jim můžeme dát.
Kéž nás mariánská úcta vede
k větší lásce k našim farnostem a k
lidem kolem nás! Ave Maria!
P. Slawomir
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„Dovol milosti svého křtu přinášet plody na cestě svatosti.
Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho,
vol Boha stále znovu.
Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje,
a svatost je v zásadě plodem Ducha Svatého v tvém životě.“
Gaudete et exsultate, 15
Tento krásný úryvek z exhortace papeže Františka posíláme jako naše přání vám, kteří jste byli
před několika dny, na Bílou sobotu, pokřtěni. Jste na začátku cesty, a každý den si musíte uvědomit, že už
nežijete sami pro sebe, že teď už žijete s Bohem a pro Něj. Kéž jsou tyto dny o to krásnější, těžkosti díky
tomu mnohem lehčí, radosti velkolepější a naděje nekonečná!
Radujeme se spolu s vámi a budeme se za vás modlit! Váš křest je totiž radostnou událostí nejen
pro vás a vaše rodiny, ale i pro vaše farnosti, celý děkanát a pro celou církev. Abychom se však mohli modlit
za ty, které alespoň trochu známe, otiskujeme zde vaše jména a fotografie.
Pokoj vám a ať vám Pán žehná!
Za všechny farnosti šumperského děkanátu P. Slawomir

FARNOST NOVÝ MALÍN:

FARNOST VELKÉ LOSINY:

Kristýna Minářová

Vendulka Marie Lišková,
Alena Michaela Klimešová,
Tomáš Pavel Frič,
Lukáš Vojtěch Ondráček
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FARNOST ŠUMPERK:
Lukáš Novotný
Lucie Ludmila Gáblerová
Lucie Cecílie Řezáčová
Pavla Marie Řezáčová
Lenka Jana Baluchová

Prosíme Tě, Pane, za tyto nedávno pokřtěné: upevni je a posiluj stále v dobrém. Dej jim pevnou víru
a potřebné milosti, aby žili pravdivě podle evangelia a svědčili tak o Kristu. Prosíme, aby prožívali svůj
život v hlubokém osobním vztahu s Tebou a dokázali svědectvím svého života přivádět k Tobě druhé.
Nechť žijí všestrannou láskou, poctivou prací a vytrvalou modlitbou. Prosíme Tě, aby církev a také naše
farnost se pro ně stála místem, kde mohou najít svůj duchovní domov. Stále je ochraňuj před zlým
duchem a provázej svou milostí. Ať cítí tvou přítomnost a vědí, že nikdy nejsou sami. Ať jim na cestě
ke svatosti pomáhají jejich křestní patroni, a Boží Matka Panna Maria ať jim pomáhá ve všech
potřebách. Amen.
P. Slawomir

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem,
o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok
2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní
mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.
Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu:
Střední odborná škola svatého Jana Boska
Na Lindovce 1463
767 01 Kroměříž
Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019.
Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz.
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NA POKRAČOVÁNÍ

IVAN KOLMAN IVAN STONES ERBEN
CESTA DO FATIMY

Noc pravdy
Jsme silní, jak silné je lano, jenž k nebi nás poutá.
Jarda Svoboda

Etapa pravdy nezačíná valně. Máme pocit, že jsme ztratili nejen sílu, ale i zbytek inteligence. Nejhorší je,
že se svým hloupostem musíme pořád smát, nejde to zastavit, je to začarovaný kruh, pochodujeme proto
ve značném rozestupu. Zima, vítr, studený déšť. Vysypáváme na dlaň poslední dávky „ovocných“ vitaminů,
ty kvalitní už jsme dávno snědli. Silnice nestojí za nic, za krajnicí zbývá sotva pár centimetrů. Nesmíme uhýbat,
kamión je jako zvíře, vycítí nejistotu a drží do poslední chvíle. Vyděšený poutník pak skáče po hlavě do bláta nebo
do trní. Když má sílu a jistotu, objíždějí ho širokým obloukem.
Ve čtyři, kdy už se začíná stmívat, zastavujeme u pumpy. Kousek dál stojí samoobsluha. Stones studuje
příslušný kousek mapy: „Bude to tvrdý,“ říká, „nic tu neni.“ Za mostem, který je na dohled, zatočíme doleva
a odtud až do třicet kilometrů vzdáleného Vila Nova de Ourem narazíme pouze na dvě vesnice. Jedna leží dva
kilometry za odbočkou, druhá je někde uprostřed. Zajímá nás ta druhá, bar tam určitě bude, jestli ale nebude
otevřený, jsme už teď synové smrti. Vítr sílí, voda je pořád ledovější. Stones se vrací do krámu a vychází ven
s lahví něčeho strašného, vypadá to jako jed na krokodýly. Když to cpe do báglu, dívá se na mne divokým
pohledem. Kývám hlavou.
Doufal jsem, že na okresní silnici sevřené z obou stran lesem silný vítr trochu poleví. Jsme tu ale jako
v aerodynamickém tunelu, jdeme poslepu s pohledem přibitým na asfalt, hlavu skoro nezvedneme. První vesnice
má jenom pár chalup, ptáme se tu pro jistotu na nocleh, odkazují nás na Ourem. Vítr neslábne, déšť trochu
polevuje. Postupujeme pomalu, někdy se při silném náporu zastavíme uprostřed silnice. Nemůžeme dělat víc než tři
kilometry za hodinu. O půlnoci se blížíme k vesnici na polovině trasy.
V baru se svítí, sláva Bohu. Malý sál je plný mužů. Musí to být docela díra, všichni se tváří jako světáci.
Kouří dlouhá marlbora a pijí drinky ze širokých sklenic s tak masivními dny, že je musejí zdvíhat oběma rukama.
Stones navrhuje, abych se zeptal na něco k jídlu. Barmanka lituje, má jenom pršut. Ptám se jí, jestli by ho dokázala
nakrájet na velmi tenké plátky. Ubezpečuje nás, že budou úplně průsvitné. Říká, že ve vesnici ubytování
nenajdeme, až v Ourem. Zazvoníme u penzionu a předáme osobě, která vyjde ven, tento dopis, jinak by nás
nepřijali. Barmančina teta je totiž kmotrou synovce snachy jejího pradědečka nebo pravnuka. Děkujeme jí z celého
srdce, myslí to strašně dobře.
Pršut se nedá rozkousat, je to sušené maso. Když se prérijní indiáni stěhovali do nových lovišť, ukrojili si
kus pazourkem a žvýkali ho celý den. Je to ryze meditativní jídlo. Důkladně rozžvýkaný pršut lze protáhnout
jícnem do hrtanu. Stones ukazuje láhev, kterou vybral pro závěrečný úsek. Chválím ho, s něčím takovým
se nemusíme bát ani do pekla.
Venku řádí běsi. První kilometr nám trvá celou hodinu. Potom najednou jako když utne. Ticho, silnice
rychle osychá. Narážíme na ceduli Fatima 28. V Ourem jsme ve tři. Když docházíme na náves, spouští se ledová
sprcha. Je skoro neprostupná. Daří se nám dotápat ke dveřím velké fary. Ve všech oknech se svítí.
Vcházíme do široké chodby. Ze všech stran se rojí katoličtí mládežníci, chlapci a děvčata mezi patnácti až
dvaceti lety. Jsou plni pozitivního úžasu, některé dívky tleskají. Máme hroznou žízeň a ptáme se na vodu. Říkají, že
neteče, zítra ji dospělí přijdou spravit. Neříkáme nic. Říkají, že je to neuvěřitelné, že jsme přišli až z Pombalu, a že
na záchodě ještě trochu kape z kohoutku, ale pomalu. Jsou zaměstnaní přípravou nějaké velké náboženské oslavy,
patrně vánoční. Ptáme se, jestli bychom si nemohli někam lehnout, třeba na záchod. Nepřipadá v úvahu. Proč?
Jejich padre by se zlobil, že mu to neřekli, teď spí. Padre má dlouhé jméno, trvá věčnost, než ho jinoch vysloví
celé. Je to nejméně tisíc slov a má to spoustu Figueirů. Nemá cenu je přemlouvat, udělali by cokoliv, než by
zklamali svého Figueiru. Ptáme se na záchod. Klíč má nějaká dívka, která právě někam odběhla. Jdeme pryč.
„Hele, ty vole,“ sykne Stones. Na chodbě u zdi leží balík s umělohmotnými kelímky. Stones bere dva,
jeden mi podává. Přicházíme k prudce nasvícenému vchodu. Ze stříšky nad schody padají proudy křišťálové vody.
Lezeme pod ní a nabíráme ji do kelímků. Pijeme deset dávek na ex, pak dalších deset, řveme blahem. Sbíhají se
mládežníci. Jeden mládenec zatleská. Začínáme zpívat vítězné hymny, jsme u vytržení mysli. Vracíme mladým
katolíkům kelímky a pijeme z klobouků. Odnášejí kelímky k balíku a vracejí se. Stones se zařehtá, omladina prchá
do prvního patra. Vzápětí se z hloubi chodby vynořuje nejstarší chlapec a kývá na nás. Opatřil nám nocleh, musíme
počkat pět minut, než dorazí kolega.
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Když křižujeme náves, zvedá se znovu silný vítr. Mladíci zastavují před zavřenými vraty kostela. Těsně
pod nimi zbývá asi třiceticentimetrový proužek sucha. Kolega nejstaršího chlapce sahá do záňadří, vytahuje roličku
vroubkovaného papíru a prostírá ho na suchý proužek. Oba nám podávají ruce a říkají, ať neděkujeme jim, ale
Bohu. Ukazují prstem k nebi a několikrát to opakují. Potom se rozbíhají zpátky k faře, jeden se ještě otáčí a
narychlo zamává. Stones shazuje bágl, zkouší, jestli se tam vejde, a usíná. Obcházím kostel a na druhé straně
nacházím kryté atrium s dvěma dřevěnými lavicemi skoro metr širokými. Je tu sucho a teplo. Napadá mi, že se tu
topí, ale je to nesmysl. Vracím se a vláčím Stonese okolo kostela. Ukazuju mu lavice, na jednu házím svůj spacák,
lezu do něj a usínám.

Na konci štreky
Čas není možné znázornit přímkou.
Claude Tresmontand

Probouzíme se do nádherného rána. Mezi střechou a zábradlím atria se objevuje pruh jásavého blankytu.
Stones leží v meditativní poloze naznak a rozkládá o vysoké politice. V jedné chvíli se mu povede něco neskutečně
vtipného, myslím, že se to týká Masaryka nebo Klause. Bojím se, že mě to roztrhá na cucky. Nemůžu se zastavit.
Stones se pomalu přidává. Ječíme jako blázni, dokud nespadnu na zem.
Ve městě vstupujeme do prvního baru. Je to rozlehlý sál s velmi nízkým stropem. Velká část prostoru je
zastavěna bednami se zeleninou, zvláště bramborami. Až na konci u okna spatříme dva stoly. Jeden je volný, za
druhým sedí starší podsaditý muž. Na druhé straně stolu stojí další: vysoký, vychrtlý se štětinatou kučerou téměř se
dotýkající stropu. Jdeme blíž a usedáme za prázdný stůl. Stojící muž má v ruce velkou bramboru, šermuje s ní
sedícímu před očima a křičí na něj z plných plic. Z jeho hlasitého kvílení nám stydne krev v žilách. Sedící mu náhle
vytrhne zemák z ruky, čichne k němu, kousne do něho, sevře ho v pěst a začne na stojícího ječet jako smyslů
zbavený. Stojící zdvihne obočí, zašklebí se a zaskřípe zuby. Popadne z bedny další bramboru, přisune ji k nosu
sedícího a snaží se ho překřičet. Jsou jako rozběsnění šimpanzi.
Snažím se napodobit zvuk, který z nich vychází, a zvolám co nejhlasitěji: „Doš kafoš!“ Oba naráz
přestávají, obrátí ke mně své tváře a zdvihnou obočí do neslýchané výše. Stojící zvrátí hlavu ke stropu, vydá krátký
hrdelní zvuk a dlouhými, nejméně pětimetrovými kroky mizí v dáli mezi bednami. Vytahuji z kapsy kartáček
na zuby a jdu hledat záchod. Toaleta je velká umývárna s několika umyvadly, ucpaná bednami brambor. Beru
jednu do ruky. Docela ujde, střední jakost. Když se vracím, vidím Stonese, jak soustředěně umisťuje lžičku
do širokého hrníčku. Zkouším ho napodobit, není to jen tak.
Při východu z města narážíme na ukazatel Fatima 20. O kilometr dál je to Fatima 23. „Sme v Portugalsku,“
říká Stones nevzrušeně. Krajina nemá obzor, zastírají ho nízké, oblé kopečky, louky a pastviny s řídkými shluky
stromů. Jak se blížíme k cíli, vyrůstají kolem silnice novostavby různého typu, hlavně benzinové čerpací stanice a
supermarkety. Připomíná to příchod do Lourd. Jsme strašně nesoustředění, o nějaké usebranosti nemůže být řeč.
Není to žádná záhada, do cíle jsme dorazili včera, vlastně dneska. Jak se to řekne? Třeba dnes nad ránem. Nebo
před úsvitem. Zbývá kostel.
Když vstupujeme do města, začíná pršet. Uprostřed velké křižovatky stojí sousoší s námětem, který už
dobře známe z „koupelnových“ skládanek. Ke kostelu přicházíme zezadu po široké cestě velkého parku. Ze stromů
podél asfaltové cesty padá listí, park je prázdný, občas se objeví zamyšlený chodec. Katedrála se objevuje z boku,
působí skromně a staromódně.
Vycházím z ní sám, počkám na Stonese venku. Chci se ještě podívat na děti. Visí na zdi chrámu. Jsou to
zvětšeniny jejich nejznámějšího portrétu, fotografie byla pořízena těsně před posledním zjevením. Na té původní je
i Lucie, tady chybí. Hyacinta a František jsou už myslím blahořečeni, Lucie žije v Coimbře, do nebe to má kousek,
za pár, jak se říkalo na vojně. Fotku rozřezali, kousky zvětšili a pověsili na fasádu. Vypadá to dobře. Dívám se
na děti. Dlouho – celou cigaretu.
Když se otáčím, dlouho nemůžu zaostřit. Stmívá se. Dole pod schody vidím asfaltové prostranství. Nalevo
stojí zbytky jakési tribuny, před nimi stůl, na který dávají věřící svíčky. Na asfaltu se nalézají dvě osoby – Stones a
paní ve skleněné budce pro jednu sedící postavu. Dává nám papírovou informaci o zdejších pamětihodnostech.
Děkujeme jí a říkáme, že je hodná. Usmívá se a říká, že jsme také hodní. Znovu děkujeme a přes planinu se
zářícími loužemi odcházíme k městu. Obloha před námi je zvláštní a nádherná – temně nachová se světlým pruhem
nad obzorem. Vypadá jako opona.
konec
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