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Bude hůř? Bude líp? 
 

 

 

Očekáváme, že bude lepší; máme obavy, 

že by mohl být horší…  Nový rok nebo obecně 

budoucnost, která nás čeká. Když začínáme otáčet 

listy nového kalendáře, mnohé doprovázejí podobné 

protichůdné pocity: naděje a obava. Přejeme si, aby 

nám náš Pán v novém roce žehnal. Tím možná 

mnohdy myslíme, aby nám dopřál štěstí, zdraví, 

zdar, vyřešení problémů. Od milujícího a 

všemohoucího Pána přece můžeme toto očekávat.  

Jaká očekávání má s námi náš Pán?  

Před nedávnem jsem si zase přečetl list 

sv. Pavla Filipanům. Je to krátký text – čtyři kapitoly, 

na půl hodiny četby. Z vězení apoštol píše velmi 

srdečný a osobní dopis. Doporučuji každému přečíst. 

Pro Pavla nejdůležitější je, aby byl všemi 

možnými způsoby hlásán Kristus. Aby se šířila 

radostná zpráva – evangelium. To je totiž největší 

Boží očekávání. Povolal nás k tomu, přijal nás ve křtu, 

začlenil do společenství, zahrnul všemožnými 

milostmi, dary, odpuštěním, abychom o tom svědčili, 

mluvili, ukazovali. Pavel si nedělá iluze, pokud se 

jedná o jeho hříšnost. Mermomocí ale dělá všechno, 

aby Boží dobrota a milosrdenství byly známy všem. 

Aby rostlo Boží království, aby se šířilo Boží slovo. 

Toto je největší Boží starost. Když se celým srdcem 

přidáme a dovolíme Bohu jednat skrze sebe na tomto 

poli, uvidíme, jak Ježíš bude řešit v našem životě to, 

s čím jsme si dosud nevěděli rady. Náš život bude 

krásný, smysluplný, a to bez ohledu na to, zda nový 

rok bude podle očekávání lepší nebo podle obav horší. 

Pavel píše: „Já jsem se naučil být spokojen 

s tím, co právě mám. Dovedu žít v odříkání, a dovedu 

žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se 

sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. 

Všechno mohu v tom, který mi dává sílu“  

(Flp 4,11-13). 

Vřele doporučuji list Filipanům – nesmírně 

povzbudivé Pavlovo svědectví. V některých vydáních 

Bible je úvod a vysvětlivky, které pomohou lépe 

porozumět dobovému kontextu. Boží slovo mění naši 

optiku. Jsme tady k tomu, abychom získávali Ježíši 

učedníky. O ostatní věci si nemusíme dělat starosti, 

Někdo už na to myslí. 

P. Michal Krajewski 

. 

 

 

 

 

1. leden slavnost Matky Boží, Panny Marie  

2. leden památka sv. Bazila Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů a učitelů církve 

3. leden  Nejsvětějšího Jména Ježíš 

6. leden  slavnost Zjevení Páně 

7. leden  sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 

8. leden  svátek Křtu Páně 

 začíná liturgické mezidobí 

13. leden  sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

14. leden sobotní památka Panny Marie 

15. leden  2. neděle v mezidobí 

17. leden  památka sv. Antonína, opata 

od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu 

křesťanů 

18. leden  památka Panny Marie, matky jednoty 

křesťanů 

20. leden  sv. Fabiána, papeže a mučedníka, 

21. leden  památka sv. Anežky Římské, panny a 

mučednice 

22. leden  3. neděle v mezidobí 

24. leden  památka sv. Františka Saleského, biskupa a 

učitele církve 

25. leden  svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. leden  památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

27. leden  sv. Anděly Mericiové, panny 

28. leden  památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a 

učitele církve 

29. leden  4. neděle v mezidobí 

31. leden  památka sv. Jana Boska, kněze 
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SVÁTOST SMÍŘENÍ II. – SVĚDECTVÍ 

 

 

S novým rokem přichází menší změna. Rozhodli jsme se 

pokračovat ve svátosti smíření svědectvími lidí, pro které se tato svátost stala zlomovým okamžikem jejich života. 

Uvádíme zde tři svědectví. Někdy živé slovo konkrétního člověka řekne více než tisíce frází a definic.  

 

Úžasná síla odpuštění 

Už hodně dlouho jsem se pokoušela dokopat ke svátosti smíření. Napřed před prázdninami, ale nenašla jsem 

v sobě odvahu. „Nevadí, “ řekla jsem si. „Půjdu se všemi hromadně na konferenci. Nebudu sama a to mi dodá víc 

kuráže.“ To „zpovídací“ odpoledne jsem tam v hale na konferenci seděla pět hodin. Rvalo se to ve mně, ale odvahu 

jsem nenašla.  

A pak už jsem začala upadat do stavu, v němž jsem si namlouvala, že už smíření nepotřebuji, a že to počká 

až na začátek školního roku. Prázdniny se rozjely na 100 procent a já se cítila báječně - až na „něco“, co mě uvnitř 

pořád hryzalo a já už se nemohla ani moc upřímně modlit.  

A když se pak jednoho dne na Jumpu řeklo, že teď bude čas na svátost smíření, 

řekla jsem si, že teď nebo snad už nikdy. Čekala jsem tam na té studené chodbě asi 

hodinu (Vojtěch Kodet měl - jako vždycky - plno) a pořád si říkala, že můžu odejít, 

ale nakonec (díky Bohu) jsem tam vydržela. Odměna od Pána byla mnohonásobná. 

Myslím, že poprvé jsem tak nějak opravdově zakusila tu úžasnou sílu odpuštění. Tak 

tenhle dáreček mi pán na letošním Jumpu dal a já mu tímhle nepatrným svědectvím chci 

moc poděkovat.  

Tereza  

Pozn. Jump je týdenní akce o prázdninách pro mladé od 15 do 23 let (viz jump.cho.cz). Konferencí se myslí katolická 

charismatická konference pořádaná obvykle na začátku prázdnin v Brně (viz konference.cho.cz).  

  

Nedělejme si iluze! Zlý nespí! Ilustrace na první stránce nám to humorným způsobem 

připomíná. My se ovšem nesmíme bát. Jdeme do nového roku s nadějí a vědomím, že nejsme sami. 

Máme k tomu Boží milost, přímluvu Panny Marie a svatých a zvláštní světlo na cestu v podobě 

Písma svatého.  

V úvodníku nám otec Michal doporučuje četbu Listu sv. Pavla Filipanům. Skvělý nápad 

na začátek roku. Boží slovo nás má však provázet pořád, nejen na začátku. Proto vám nabízíme 

na letošek zvláštní předsevzetí: přečíst během roku celou Bibli! Možná, že jste se zděsili… možná 

pochybujete a přemýšlíte, zda na to najdete čas a síly… Opět říkám, nebojte se! Pomůžeme vám.  

V časopise je přiložená kartička s rozpisem úryvků na každý den. Jejím autorem je kněz 

Angelo Scarano, který četbu Písma naplánoval velmi prozíravě. Není to čtení jen tak od začátku 

do konce. Na každý den jsou vybrané fragmenty z různých knih, navíc v každém měsíci je několik 

dnů „volných“ jako náhrada za ty dny, kdy jsme to nestihli. Navíc jednáme ve svobodě! Nikdo nás 

neboduje ani nekontroluje! I kdyby se nám to podařilo jen v 50 procentech, proč ne? Ten zlý sice 

určitě najde tisíc způsobů, jak nám to překazit či vzít chuť… A jak říkával sv. Vincenc, když už 

nemůže jinak, tak nás zahltí množstvím práce… Ale my se přece  nebudeme bát… My se 

nedáme!   

s požehnáním na nový rok P. Slawomir a P. Vilém 
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Restart 

Když jsem 

dneska jela domů 

tramvají, v hlavě se mi 

honily všelijaké 

myšlenky. Říkala jsem 

si, že jsou věci, na 

které budu vždy sama 

a které snad nikdy 

nepřekonám. Že jsou 

slova, která nejdou 

vzít zpět, i když jimi 

člověk někoho zranil. 

Lidé mi připadli nějak 

šediví, obloha tmavá a 

slunce jakoby ani 

nesvítilo. V tu chvíli 

jsem si řekla, že 

nejlepší lék na takové 

chmury je zpověď.  

Cestou do kostela jsem se ptala Boha, proč se některé věci dějí. Proč musí člověk projít tolika zkouškami či 

negativními zkušenostmi? Proč někteří lidé mají co jíst, a jinde je hlad? Proč lidé stále odmítají Boha, který každého 

tolik miluje? A proč se nesnažím vidět v každém člověku Krista? Proč si neuvědomuji, že když se dotýkám nějakého 

křesťana, dotýkám se i Kristova těla? Když se tak nad tím zamyslím, tak jestliže někoho urážíme, urážíme Krista. 

Když pomlouváme nějakého křesťana, tak pomlouváme Ježíše. Ten, kdo nás uráží, uráží Ježíše. Kdo nás fackuje a 

zabíjí, fackuje a zabíjí Ježíše... 

Vešla jsem do kostela a zastavila jsem se před nástěnkou s ohláškama. Tu ke mně přistoupila nějaká starší 

paní a chytla mě za rameno. Začala si se mnou povídat. V tu chvíli jsem se cítila nějak šťastnější. Představovala jsem 

si, že se mě dotkl Ježíš. A On se mě dotkl! V duchu jsem se za tuto paní začala modlit a děkovala Bohu, že mi ji poslal 

do cesty. Stoupla jsem si ke zpovědnicím a čekala, až přijde kněz. Nějak jsem se nemohla té zpovědi dočkat. Snad 

nikdy v životě jsem se netěšila na zpověď jako dnes. Svatý Augustýn říká, že zpověď je křest v slzách. Je to nádherné 

koupaliště i nemocnice. Uvědomila jsem si, že zpověď nemá být pochmurným zpytováním svědomí, ale radostným 

„koupáním“, protože budeme nejen šťastní, ale budeme mít i zdravou společnost. 

Po zpovědi jsem si šla kleknout před oltář. A v duchu jsem řekla: „Ježíši, přijď prosím tam, kde byly mé 

hříchy, naplň mě svým Duchem“. Protože kdybych neprosila Boha o pomoc a neřekla mu to, tak bych zůstala prázdná. 

Přišel by satan i se svými kumpány a já bych mohla hřešit ještě víc. Ale když satan přijde a zjistí, že je ve mě Ježíš a 

Duch Svatý, tak uteče a já zůstanu svobodná, zdravá a spasená. Je to krásný pocit. Klečet před oltářem a cítit Boží 

přítomnost. Odevzdat vše Bohu.  

Když jsem šla po mši svaté a zpovědi domů, tak mi měsíc připadal jasnější, hvězdy zářivější a mé srdce a duše 

čistější .  

Jestli i tobě svět připadá šedivý, tak zajdi co nejrychleji ke zpovědi! Pros Ježíše, aby tě naplnil Duchem 

svatým. Odevzdej vše Bohu. Protože neexistuje hřích, který by ti nemohl být odpuštěn. Nezapomeň odpustit ostatním, 

protože pokud neodpustíš, zůstáváš v nenávisti. A pokud zůstáváš v nenávisti, nemůžeš mluvit s BOHEM, který je 

LÁSKA.  

Zpověď je zkrátka nádherný RESTART! 

Převzato z raduza.signaly.cz/1201/zpoved-nadherny-restart 
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První pátky 

Mám potřebu se podělit o jednu věc, ke které mě maminka vedla a co mi víru dodnes uchovalo. Byly to 

takzvané první pátky. V rámci úcty k srdci Ježíšovu byla jedné duši svěřena jistá přislíbení od Pána Ježíše. Stačí pouze 

jít ke zpovědi, na mši svatou a ke svatému přijímání, a to vždy v první pátek v měsíci, a to „pouze“ devětkrát po sobě. 

Když jednou vynecháš, můžeš začít znovu. Možná to zní jednoduše, ale mně se to povedlo přes veškerou snahu tak 

jednou, možná dvakrát za těch několik desítek let, co se o to snažím. Vždy se najde nějaký důvod sérii přerušit.  

Je mi přes čtyřicet let a v životě jsem měl dvě příčiny, při kterých člověk obyčejně přichází o víru. Zmíním 

jednu. Potkal jsem „ženskou, která by stála za hřích“. Skutečně jsem to svým kamarádům takto hloupě řekl, když jsem 

jim povídal o pohovoru do nového zaměstnání, kde mě ta ženská nabírala. Do nového zaměstnání jsem nastoupil a 

skutečně k tomu hříchu došlo, a to i přesto, že jsem krom své manželky s jinou ženou nikdy nic neměl a manželku si 

bral v čistotě. Vztah s touto ženou, „co stojí za hřích“, byl čarokrásný, a zdálo se, že se nic krásnějšího k tomu nedá 

přirovnat. Pokud to někdo někdy zažil, ví, o čem mluvím. Úplná ztráta povědomí o realitě. Žádná šance z toho 

vyskočit. Nic, nic a zase nic, jen ta jediná. Poslední známý člověk, kdo tak dopadl, je bývalý premiér Petr Nečas, 

velmi mu rozumím. Pokud se toto stane, 

nemáte šanci se svými silami se z toho 

dostat. Fakt ne. Vím, o čem mluvím. U 

mě nastal obrat až jednou před Vánoci, 

kdy jsem „musel“ jít s rodinou, jak se 

chodívá během zpovědního dne farnosti, 

ke zpovědi. Co tomu knězi řeknu, ptal 

jsem se sebe a stál v té řadě, která se 

pomalu posouvala dopředu. Můj problém 

byl ten, že jsem se neměl z čeho vlastně 

zpovídat, protože jsem si byl jist, že se 

nedopouštím hříchu. Takto je mozek, 

svědomí a srdce zpracováno. Ale věděl 

jsem přece, že se píše, že cizoložství hřích 

je. No a tak jsem tomu knězi na rovinu 

řekl, že se přicházím vyzpovídat pouze z 

poslušnosti k církvi, že necítím, že bych se dopouštěl hříchu, že mám svědomí čisté, ale že vím, že církev to vidí jinak. 

Kněz zachoval chladnou hlavu a suše a také na rovinu mi řekl, že jsou mi hříchy odpuštěny a že pokud to ještě 

zvládnu, ať se pomodlím za pokání dva desátky. To je vše, nic víc?? - říkal jsem si. Ale ty dva desátky jsem se musel 

modlit na několikrát. Fakt to nešlo. Pak, jak bývá někdy sled zvláštních událostí a jako když otec za ucho vytáhne 

zlobivé děcko z bryndy, tak i já byl vytáhnut a za nepříliš jednoduchých okolností od vztahu odstřihnut. Dokonce mi 

toto přišel předem sdělit nějaký posel u postele nad ránem, abych se nelekal. V těch přislíbeních prvních pátků je totiž 

krom jiného napsáno, že kdo je absolvuje, tak jeho rodina bude mít zvláštní ochranu. Je toho mnohem více, ale i za to, 

že se rodina našich dětí nerozpadla, vděčím oněm prvním pátkům.  

Toto je moje svědectví o milosti Boží a prvních pátcích. Všem je vřele doporučuji i jako cvičení 

v sebepřekonávání pro Krista a z úcty k Jeho srdci. Je skutečné dobrodružství upřednostňovat první pátek před vším, 

co vám Nepřítel pošle do cesty, abyste tu sérii nedokončili. Často jsou to věci, u kterých jste si jisti, že musí mít přece 

větší prioritu. Nejkrásnější na tom všem je, že Bůh drží své slovo i mnoho let poté, co se vám to povede, a vlastně až 

do smrti.  

autor neznámý, převzato z www.vojtechkodet.cz 

 

sestavil Vilém Pavlíček 
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KAŠPAR, MELICHAR A BALTAZAR,  

TŘI KRÁLOVÉ 
 

V městě Šumbarku, 

 ve dvanáctém roce panování Václava z Hrádečku 

 

Oslovuji vás jménem, jímž vás obdařila 

lidová slovesnost, byť vím, jak je toto označení 

nepřesné. Nebyli jste ani tři, ani králové; byli jste – 

jak svědčí Písma – mudrci od východu. Opravdu, 

byli jste pravými mudrci, vědci zcela oddanými 

předmětu svého bádání. Když jste zaznamenali 

podivné astronomické úkazy na nebi, neváhali jste 

ani okamžik a vyrazili na cestu, abyste svá 

pozorování ověřili. 

Ta cesta byla navýsost dlouhá a nebezpečná, 

vedla pouštěmi plnými lupičů, museli jste snášet 

žízeň, útrapy a nepohodlí. Nic z toho vás nemohlo 

zastavit, protože jste všemu nadřadili společný cíl. 

Tohoto cíle jste nakonec dosáhli a nalezli jste nově 

narozeného židovského krále, o němž se zmiňovaly 

vaše spisy. 

Jakkoliv je vaše vynaložené úsilí 

obdivuhodné, nemohu jeho výsledek přivítat. 

Odhalil totiž v plné nahotě problém vlastní mnoha 

vědcům, kteří se příliš soustředí na své bádání a 

zcela pomíjejí realitu okolního světa. Také vy jste 

byli jen chytří, nikoli moudří. Jinak byste nemohli 

zavítat na dvůr Heroda, krále, jehož krutý věhlas 

daleko přesáhl hranice Judska, a naivně se ho 

vyptávat na cestu k potenciálnímu protivníkovi. 

Každý – kromě vás – věděl, že tento panovník 

v obavách o svůj trůn neváhal zavraždit vlastní syny. 

Dary, které jste nakonec malému Ježíšovi 

předložili, jen dokumentují vaši nepraktičnost a 

odtrženost od skutečného světa. Ta by mohla být 

roztomilá, pokud by ovšem nezpůsobila vyhnanství 

Ježíšovy rodiny a smrt betlémských batolat. Ale to 

už jste s velkou pravděpodobností vůbec 

nezaznamenali; váš experiment úspěšně skončil, a 

tak jste se mohli v poklidu vrátit do svých domovů. 

Neprovinili jste se ničím jiným, než 

přílišným soustředěním na vlastní práci. Chtěli jste 

žít v dobrovolné izolaci, vzdáleni rušivým podnětům 

„špinavého“ světa. Podobně jako tolik vašich 

kolegů, kteří do dnešních dnů vyvíjejí v ústraní 

svých laboratoří zajímavé, avšak snadno zneužitelné 

produkty. Jejich svědomí je možná čisté, na jejich 

rukou však ulpívá krev nevinných obětí. 

A tak prosím Toho, jehož hvězdu jste před 

staletími zahlédli na jitřní obloze, aby mi daroval 

trochu nezbytné moudrosti – schopnosti spatřovat 

věci v souvislostech a domýšlet důsledky vlastního 

chování. Aby mi nedovolil ustrnout v pohodlné a 

smrtící izolaci před světem. 

Pavel Obluk 

 
 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu - 9.30 – 11. 30 na farním středisku (modlitba 

s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). 
 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

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

u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo - 775978764. 

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

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

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

úterý od 9.00. 

 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:00 -  tzv. „Koloběh knih“ – knihy můžete přinést, 

vyměnit za jiné či si je odnést domů, popř. se do nich začíst na místě. 

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

 

 

KURZY PRO MANŽELE, RODIČE I JEDNOTLIVCE: 

Kurz „Přirozené plánování rodičovství“ 

Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru, vždy v první  pátky v měsíci - 

6. 1. 2017 a 3. 2. 2017 v 19. 00 na farním středisku; s Ivou a Vaškem Sovadinovými. 

PPR je moderní metoda, která využívá přirozených ukazatelů plodnosti k určení plodných a neplodných dní. Vyvíjí se 

více než 80 let a jeho současná moderní forma (symptotermální metoda) je vhodná pro jakýkoli manželský pár. 

Na kurz je nutné se přihlásit (tel. 731 402 395, mail cprsumperk@ado.cz.) 

 

Kurz „Respektovat a být respektován“ 

Jedná se o ojedinělý kurz, který povedou manželé Kopřivovi. Manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi jsou psychologové, 

spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován. Tento koncept výchovy, komunikace, motivace a vztahů 

šíří společně s dalšími kolegyněmi prostřednictvím kurzů už více než 15 let mezi rodiče, učitele a veřejnost. Žijí spolu 

31 let, vychovali pět dětí a bydlí na Valašsku, v Bystřici pod Hostýnem. 

Kurz se uskuteční ve dvou víkendech (20. – 22. ledna a 17. - 19. února 2017) na farním středisku. Více informa-

cí se dozvíte na webových stránkách Centra pro rodinu. 

Kurz pro rodiče i jednotlivce „Výchova teenagerů“  

Kurz Výchova teenagerů tvoří pět delších (nebo deset kratších) setkání. Cílem kurzu je pomoci rodičům i těm, kdo 

vychovávají teenagery ve věku 11–18 let, rozvíjet s nimi zdravé vztahy a vést je k dospělosti.  Kurz Vytvořili Nicky a 

Sila Leeovi, autoři známých kurzů „Manželské večery“ či dalších kurzů, jako jsou “Příprava na manželství“, 

„Výchova dětí “ aj. Leeovi těží jednak ze své vlastní zkušenosti rodičů čtyř dětí, jednak z rozhovorů s mnoha rodiči, 

kteří absolvovali jejich kurzy o rodičovství. Kurz „Výchova teenagerů“ má podobnou strukturuj jako výše zmíněné 

Manželské večery – i tento kurz využívá promluvy prostřednictvím DVD, práci s příručkami, rozhovor v páru či 

skupině, občerstvení během každého večera.  

Kurz se uskuteční na farním středisku v Šumperku 22. a 29. ledna a 5., 12. a 26. února od 17.00.  

Bližší informace budou včas sděleny. Na kurz je nutné se závazně nahlásit, a to na adrese cprsumperk@ado.cz 

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.sumperk.dcpr.cz nebo na tel. 731 402 395. 

 

 

mailto:cprsumperk@ado.cz
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KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ V RUDĚ NAD MORAVOU 
 

Kurz se konal od 9. 10. 2016  do 11. 12. 2016, vždy v neděli od 17.00 hod. Manželské večery tvoří sedm 

setkání, které mají jakémukoli manželskému páru pomoci k upevnění vzájemných vztahů. 

Kurz se zabývá těmito tématy: 

 Budování pevných základů 

 Umění komunikovat   

 Řešení konfliktů 

 Síla odpuštění 

 Rodiče a rodiče partnera 

 Dobrý sex 

 Láska v akci 

V Rudě nad Moravou se tento kurz konal poprvé. Proto nikdo nevěděl, jaký průběh a výsledek bude. My jsme 

se nikdy takového kurzu neúčastnili. Společně s námi přišlo dalších sedm manželských párů. Již při vstupu na faru nás 

čekalo přátelské přivítání, pěkně vyzdobený sál a pro každý manželský pár samostatný prostřený stůl se svíčkou. 

Následovala výborná večeře. 

Přednáškovou částí nás provázeli manželé Hanka a Martin Kamlarovi. Jádrem kurzu byla především diskuse 

v rámci páru nad daným tématem. K rozhovoru pomáhala každému příručka, která obsahovala návodné otázky i úkoly 

k řešení. Seznámili jsme se s novými manželskými páry. Po prvním setkání jsme věděli, že příště přijdeme zas.  

O zpestření kurzu se postaral Hančin Kubík, který se rozhodl přijít na svět dříve. Od té doby jakoby naše 

manželské starosti ustoupily stranou a všichni jsme drželi pěsti a modlili se, aby vše dobře dopadlo. Měla jsem pocit, 

jako by nás ten malý človíček více spojil. 

Na závěrečném hodnocení už byl Kubík s námi. A nám bylo líto, že je to setkání poslední. Při hodnocení 

kurzu všichni vyjadřovali svou spokojenost. Kurz se dotýká všech důležitých oblastí manželství a je určen pro každý 

manželský pár. 

Takový kurz se však neuskuteční bez ochotných lidí, kteří jeho přípravě věnují svůj čas a práci. Proto velký 

dík patří otci Michalovi, Hance a Martinovi Kamlarovým, Jindřišce Homolové, Petře Šťastné, Božence Pospíšilové, 

Aničce a Dominice. 

 za manželské páry Hanka a Rosťa 
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LENKA A PETR VALENTOVI 

 

 

Dnes vám představíme manžele Valentovy z Nového 

Malína. Práce pro druhé je pro ně samozřejmostí, 

stejně jako pozitivní přístup k životu. I přesto, že jsou 

mladí, prožili si mnohé náročné chvíle, které je sice 

vnitřně zasáhly, ale zároveň dovedly ještě blíže 

k Bohu. Setkání s nimi bylo inspirativní a 

povzbuzující… 

 

 

Na úvod se nám představte 

Lenka: Jmenuji se Lenka Valentová a společně 

s Petrem bydlíme v Novém Malíně. Jsme ale 

původně oba šumperští rodáci. My jsme se s rodiči 

přestěhovali do Malína v roce 2008. Ještě když jsme 

s Petrem chodili a já dostudovávala školu, koupili 

jsme si starší baráček, do kterého jsme se po svatbě nastěhovali. Mám jednoho bratra Honzu, který má se svou ženou 

Martou malou Verunku. Vystudovala jsem nejprve Střední zdravotnickou školu v Šumperku, ale protože mě celý život 

bavila práce s dětmi, přihlásila jsem se po jejím ukončení na pedagogickou školu a vystudovala učitelství pro první 

stupeň. Práce učitelky mě velmi baví, učila jsem jeden rok na ZŠ ve Vikýřovicích a dva roky v Bludově. Tady je to 

nejlepší na světě, výborný kolektiv, dobré vedení i skvělé děti. Nyní jsem na mateřské dovolené, nedávno se nám 

narodil syn Michael Petr. 

Petr: Já se jmenuji Petr Valenta, mám tři bratry – Jendu, Mirka a Pavla. Jak bylo řečeno, jsem rodilý Šumperák, 

do Malína jsem se přestěhoval po svatbě. Jsem vyučený stolař – truhlář, ale v oboru jsem pracoval jen něco přes rok. 

Již deset let pracuji jako voják z povolání ve vojenském útvaru v  Přáslavicích u Olomouce, kam každý den dojíždím. 

Zde máme každý den různé výcvikové bloky, jako jsou střelba, topografie, tělocvik aj. Také často jezdíme na týdenní 

či vícetýdenní výcviky. Někdy se účastníme i mimořádných akcí. Naposledy např. ve spolupráci s  policejními 

hlídkami v Ostravě v dubnu. Od letošního roku jsem změnil pracovní pozici, pracuji nově jako řidič BVP – čili je to 

příjemná změna, oživení dosavadní rutiny. 

Platíte v malínské farnosti za aktivní. Jaké jsou 

vaše zájmy? 

Lenka: Jak už jsem říkala, je to především 

práce s dětmi. Už jako malá jsem u paneláků na 

šumperském sídlišti hlídala miminka v kočáru či 

se staršími vymýšlela různé hry. Jsou mi vlastní 

jakékoliv aktivity s dětmi, naplňuje mě to. Ráda 

si s nimi sama „zablbnu“ a když vidím od dětí 

zpětnou vazbu, je to pro mě úžasný pocit. 

Nepotřebuji žádnou odměnu, odměnou mi je 

dětský úsměv, který značí, že to děti baví. 

I v práci dělám nějaké akce navíc, ve kterých je 

pro mě hlavní, aby se zapojily děti, ne nějaký 

můj osobní prospěch. Kromě toho ráda sportuji 

– s Petrem jezdíme na bruslích (in-linových i 
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normálních), chodíme na běžky, jezdíme na kole, máme rádi turistiku. Také ráda čtu, především pak romány se 

šťastným koncem . 

Petr: Pro mě je práce koníčkem. Už od malička mě přitahovalo vše, co se týká vojenství, militarismu. K tomu mě 

přivedl můj bratr Pavel, který si společně s dalšími kamarády z kostela, většinou ministranty, pořídili vojenské 

oblečení a navštěvovali různé vojenské bunkry či společně hráli air soft. Mě osobně vždy nejvíce zajímalo a zajímá 

historické a vojenské hledisko – zabezpečení bunkrů, technologie, způsob, jak je vše vybudováno, aby nedokázal 

proniknout nepřítel, technické vybavení a tak. Velice mě baví i historie jako taková, nejvíce období první republiky, a 

také historie vojenství. Rovněž mě zajímají technické věci – auta, vojenská technika aj. Stejně jako Lenku i mě baví 

práce s dětmi – ještě v Šumperku jsem pomáhal společně s Vaškem Sovadinou s ministranty. Pak to na delší dobu 

ustalo, až po přestěhování do Malína se to znovu rozjelo. Na všech akcích, které jsme s Lenčou podnikli, jsem dělal 

spíše takovou technickou podporu – dovést, odvést, nakoupit, zatopit, připravit dřevo a podobně. I já mám rád výše 

zmíněné sportovní aktivity, které s Lenkou rádi děláme, navíc bych snad ještě zmínil florbal.  

Je o vás známo, že v malínské farnosti se téměř žádný program pro děti neobejde bez vás. Co vše s nimi podnikáte? 

Petr: Po přestěhování do Nového Malína jsem 

začal vést ministranty, které do té doby nikdo 

nevedl. Scházeli jsme se každý týden v zákristii 

či v kostele, jezdili jsme i na víkendové pobyty. 

Dodnes je ministrantů plno, zaplní celý oltář. 

Na víkendovky jsme jezdili tradičně – stejně 

jako se šumperskými ministranty – 

do Hraběšic. Byly to pobyty, kde si kluci plnili 

své ministrantské sliby. Jezdili jsme společně 

s dalšími dětmi z malínské farnosti, které měla 

na starosti Lenka. Měli jsme společné nějaké 

hry či jídlo, jinak byl program oddělený.  

Lenka: Ještě před naším rozhovorem jsme se 

dívali na fotky, co vše jsme s dětmi podnikali, a 

je toho opravdu dost. Každý rok se konala 

spousta programů s velkou účastí dětí.  Kromě častých víkendovek to byly pravidelné letní tábory  - a to nejen 

v Hraběšicích, ale i na jiných místech – např. u otce Piotra na faře ve Starém Městě pod Sněžníkem, u otce Radka 

Maláče v Červené Vodě, u otce Otty Sekaniny v Bludově či v Dřevohosticích aj. Během roku se uskutečnily další 

programy -  ať jednorázové, jako byly karnevaly, návštěvy bazénů (v Šumperku, Bohuňovicích či Aquaparku 

v Olomouci), Noc kostelů, Pouť Charity, drakiáda, Mikuláš, vánoční a velikonoční divadlo, církevní Silvestr, různé 

výlety (za otcem Kološem do Olomouce, na Křížový vrch, z Malína na Háj a poté do Bludova s přespáním na faře aj), 

stanování aj., či aktivity pravidelné. K těm pravidelným patří jistě tzv. “Kroužek“, který se vytvořil z původního 

tvořeníčka, jenž vedla Hela Valentová. Postupně k tvoření přibyly hry či katechetická část nebo povídání o svatých. 

Až to přerostlo v tzv. Spolčo, které se schází pravidelně doposud a které vedou dva mladí z naší malínské farnosti – 

Anička Schubertová a Štěpán Valenta. Ti nám hodně pomáhají a tento rok nás i zastupují. Sami si dělají kurz 

animátorů v Rajnochovicích a děti je mají rády. K pěkným tradicím patří i Vánoční hodina s řízkem a salátem, který 

pro děti organizujeme vždy před vánočními prázdninami, dále pak Otevírání Betléma, které je vždy na Štědrý den 

v našem kostele. Já se staršími dětmi – coby andělé – vyprávíme o betlémských událostech a děti donášejí do betléma 

figurky, o kterých se povídá. Na programu spolupracují i dospělí, kteří zpívají koledy. Program je spíše určen pro děti 

z obce, ty naše „kostelové“ příběh o narození Ježíška už znají.  

A to vše zvládáte sami? 

Lenka: Zpočátku jsme spolupracovali s Helou Valentovou, která pro děti z farnosti některé aktivity – než jsme se 

do Malína přestěhovali - organizovala. Později jsme se na mnoha akcích podíleli jen my sami dva, ale samozřejmě se 

mnohdy neobejdeme bez pomoci ostatních. Např. na pobytové akce nám připravuje jídlo moje maminka. Je lepší přijít 



 
Tam&Tam – číslo 1, ročník 8, leden 2017  Strana 11 

 

z nějakého výletu a připravené jídlo si jen ohřát, než ho složitě připravovat. Za to jí patří velký dík. Na jiných akcích 

typu“ Koláček“, kdy jsme byli ubytováni na faře v Bludově u otce Otty a vyjížděli každý den na výlety do okolí 

Bludova na kolech, jsme uvítali přítomnost dospělých. Nemůžeme si vzít na zodpovědnost tolik dětí na kole. 

A co na to vše rodiče dětí?  

Oba: Když jsme přišli do Malína, hned od počátku jsme pocítili důvěru od všech rodičů. V celé farnosti vládla 

přátelská atmosféra, cítili jsme vřelé přijetí. Děti přicházely domů z akcí spokojené, a to bylo důležité pro navázání 

další důvěry rodičů k nám. Rodiče byli rádi, že se pro děti něco děje, a my rádi programy organizovali. 

Děláte stále programy pro děti během nedělního 

kázání? 

Lenka: Ano, tuto nabídku pro děti během mše máme. 

Z počátku jsem v zákristii měla připravený krátký 

program pro děti s písničkou či nějakou hrou, v létě 

jsme chodili i krátce ven. V současné době mě – kvůli 

mateřským povinnostem – zastupuje Anička 

Schubertová. Využívá knížečky s nálepkami, která je 

pro tyto účely udělaná.  

Zmínili jste, že jste se stali maminkou a tatínkem. 

Chcete se podělit o Vaši zkušenost s narozením 

miminka?  

Lenka: Já jsem stejně přemýšlela, že o své zkušenosti 

chci napsat. Sice jsem chtěla až později, ale jsme 

k tomu otevřeni.  

Petr: Chceme být příkladem pro další rodiče, kteří se 

dostanou do podobné situace, aby se nevzdávali. Vše 

může být jinak, než se původně jeví a než co říkají 

doktoři.  

Lenka: Naše děťátko bylo dlouho očekáváné. Když jsme zjistili, že se mi konečně podařilo otěhotnět, byli jsme 

šťastní. Plánovala jsem, že s dětmi z farnosti ještě uskutečníme letní prázdninový tábor v Dřevohosticích a že během 

těhotenství budu chodit do práce a dělat vše jako dřív. Ale vše bylo jinak. Od počátku jsem měla zdravotní problémy. 

Tábor se musel na poslední chvíli zrušit a já se od 22. října ocitla v nemocnici. Na genetickém vyšetření, které 

hospitalizaci předcházelo, se potvrdilo to, co říkala má lékařka, že nemám žádnou plodovou vodu. Já jsem tvrdila, že ji 

mám, ale že odtéká, což se doktorům moc nezdálo. Doktor na genetice nám po vyšetření sdělil, že je jen 

jednoprocentní naděje, že dítě bude životaschopné. Tvrdil, že dítě nebude mít žádné končetiny ani trup a že bez 

plodové vody stejně umře. Na vyšetření jsem chodila pravidelně jednou za týden, a když doktor zjistil, že se nakonec 

na ultrazvuku končetiny objevily, pro změnu tvrdil, že budou zkřivené. Kvůli nedostatku plodové vody hrozilo, že dítě 

nebude mít vyvinuté plíce. Proto nám doktor několikrát nabízel interrupci, a to dokonce ve 26. týdnu, i přesto, že je 

běžné porodit dítě a následně zachránit (pokud to jeho zdravotní stav dovolí) už po 22. týdnu těhotenství. Nechápal, 

proč si dítě chceme nechat. 

Petr: Bylo to pro nás opravdu hrozné. Situace se změnila až po hospitalizaci Lenky ve Fakultní nemocnici 

v Olomouci. Zde musíme ocenit úžasný přístup celého personálu – jak sester, tak doktorů. Respektovali naše 

rozhodnutí a na vše se nás ptali, vše s námi dopředu konzultovali. 

Lenka: Byli jsme záhadou pro všechny. Dodnes nevíme, proč plodová voda odtékala a v děloze se neudržela. Kvůli 

hrozící infekci se nakonec naplánoval porod v 32. týdnu mého těhotenství. Rodila jsem císařem a po porodu i doktoři 

neskrývali radost a údiv, že se dítě narodilo se vším, co malé miminko má mít. Samozřejmě bylo v inkubátoru a 

dodnes se krmí sondičkou a musí mít dechovou podporu (pouští mu malé množství kyslíku nosními brýlemi), ale to 

vzhledem k jeho brzkému narození není až tak neobvyklé. 



 Strana 12  Tam&Tam – číslo 1, ročník 8, leden 2017 

 

Petr: Už i pije mléko z lahvičky, ale stále jen málo. Dali jsme mu jméno Michael Petr – Michael po archandělovi 

Michaelovi, bojovníkovi se zlem, a Petr – pevný jako skála – udržel se v bříšku . Byli jsme domluveni s doktory, 

že kdyby se jeho stav po porodu jevil jako neslučitelný se životem, tak ho samotní doktoři pokřtí. Kdyby to ale bylo 

možné a dítě vydrželo do odpoledne, pokřtil bych ho já sám, a pokud by byla situace příznivá natolik, že bude možné 

počkat ještě déle, pokřtí ho kněz. S radostí jsme mohli pozvat otce Ottu, který našeho Michálka Petra – za přítomnosti 

Lenčiny maminky a mě - pokřtil. Dnes váží 3 kila a věříme, že vše bude dobré. Doktoři museli udělat mnoho výjimek. 

Na JIP, kde Michálek byl, mohou omezeně jen rodiče, a my tam byli i s knězem tři. 

Lenka: Moc jsme za to vděčni. Datum narození Michálka byl vypočítán na 5. ledna, což bude teprve za několik dní. 

Otec Slávek nám právě včera řekl, že už teď máme za co děkovat. Úplně mě to zasáhlo a uvědomila jsem si, jak 

hluboká je to pravda. 

Petr:  Samozřejmě bychom chtěli mít miminko už doma, po počátečních velkých skocích v jeho vývoji je to nyní stále 

na stejné úrovni. Dřív, než bude sám jíst a dýchat, nám ho domů nedají, a ani bychom to nechtěli. Musíme tedy čekat. 

Každý den za ním jezdíme – chováme ho, krmíme z lahvičky, můžeme být přítomni u rehabilitace či koupání.  

Jezdíte za ním každý den? 

Petr: Ano, každý den. Když jsem v práci, přijedu do nemocnice za Lenkou a jedeme domů spolu, jinak tam Lenka 

dojíždí vlakem. 

Lenka: Je to docela náročné, zpočátku jsem odstříkávala mléko a Michálek ho dostával v lahvičce, ale bylo to časově 

i psychicky tak těžké, že jsem o mléko nakonec přišla.  

Bylo vám něco nebo někdo ve vašich 

smutných či beznadějných chvílích 

podporou? 

Lenka: Hned, jak jsem se dozvěděla 

o špatném stavu miminka, rozeslala jsem 

všem SMS, aby se na nás modlili. A bylo to 

úžasné, kolik lidí na nás myslelo, kolik lidí 

nás povzbuzovalo a modlilo se a stále se za 

nás modlí. Moje víra se více upevnila, 

nějak více vnímám, že je vše v Božích 

rukách. Více vnímám Boží lásku a více se 

dovedu odevzdat. 

Petr: Ano, jde o odevzdání se – Michálka i 

nás – Bohu. Ještě dřív jsme byli s otcem 

Ottou a malínskou farností na Turzovce. To místo jsme si oblíbili a velice nás oslovila spousta cedulek, na kterých lidé 

děkovali za vše, co Bůh uzdravil či vyslyšel. Tak jsme tam byli i několikrát spolu a pak i já sám.  

Lenka: Petr přivážel z Turzovky velké množství vody, někdy i 26 litrů. A já ji stále během celého těhotenství pila. 

Když jsem neměla plodovou vodu, doplňovala jsem ji aspoň tou z Turzovky . 

Děkuji za vaše svědectví. Jste pro mě obdivuhodní, jak to vše zvládáte. 

Lenka: Bez blízkých lidí, přátel a Boha bychom to nedokázali. Častým mottem se mi stávaly střelné modlitby typu: 

„Ježíši, důvěřuji ti“,“ Buď vůle tvá“… 

Petr: Co chtěl člověk nejvíc, se stalo křížem. Mě provází motto ze svatby z 1. Korintským 13: „Kdybych mluvil jazyky 

lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, 

rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku 

bych neměl, nic nejsem.“ 

Není lepší tečky za naším povídáním. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná   
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VINCENC PALLOTTI 
(*21. dubna 1795 Řím – † 22. ledna 1850 Řím, Itálie) 

 
 

Svatý Vincenc Pallotti byl italský římskokatolický kněz. Byl mužem 

velkých ideálů, mystikem ponořeným do Boha, plný apoštolské horlivosti. 

Jeho široká pastorační činnost přesahovala povinnosti kněžského povolání. 

Vynikal štědrostí, pomáhal chudým a nemocným, vojákům i vězňům. Byl 

jedním z nejvyhledávanějších zpovědníků pro duchovní i laiky, psal knihy a 

články, působil jako spirituál v semináři, otevřel dům pro sirotky. Lidé 

v nouzi měli k němu přístup kdykoli ve dne i v noci, označovali jej „druhým 

Filipem Neri.“ V r. 1835 ve snaze o oživení víry a lásky a zapojení laiků 

do života církve založil Společnost katolického apoštolátu (pallotini). 

Z pohledu II. vatikánského koncilu byl viděn jako průkopník moderní 

pastorace. Sto let po své smrti byl 22. ledna 1950 blahořečen papežem Piem 

XII., papež Jan XXIII. jej roku 1963 svatořečil. K Vincencovým atributům 

patří hábit pallotinů, kříž a obrázek Panny Marie. Jeho svátek se slaví 

v římskokatolické církvi 22. ledna. 

 

Narodil se v Římě dne 21. dubna 1795 do dobře situované měšťanské rodiny, jako třetí dítě Petra Pavla 

Pallottiho a Marie Magdaleny de Rossi. Následující den byl pokřtěn a dostal jména Vincenzo Luigi Francesco. Jako 

mladík nepatřil mezi hlučné děti, byl spíše tichý, klidný, přemýšlivý. Rodina mu byla vzorem víry i lásky k bližnímu a 

k Bohu. Dostalo se mu dobrého vzdělání, které završil doktorátem z filozofie a teologie. 

Během studia si začal dělat heslovitá předsevzetí, ke kterým se často vracel: Chci dělat vše k Boží slávě! Žít 

s velkou úctou k milované Matce, Panně Marii! Nikdy nezahálet, málo mluvit a hodně udělat! Každý den si češeš 

vlasy, dělej to i se svým duchem a se svým srdcem! Adorovat! Často se klanět Nejsvětější Trojici! Každé jednání 

považovat za důležité!  

Velký důraz kladl na znamení kříže a na vykonávání všeho s láskou a horlivostí, jakoby šlo o poslední 

konanou věc v pozemském životě. Říkával: „Křesťan je bez lásky jako socha stojící jen díky své váze.“ Učil, 

že tajemství duchovního života spočívá v lásce k Bohu a věřil pevně, že Bůh může všechno a jeho láska nemá hranic.  

Ve věku 23 let byl dne 16. května 1818 vysvěcen na kněze. Tehdy si do svého deníku připsal: „Prosím Boha, 

aby ze mě laskavě učinil neúnavného dělníka!“ Vincenc nechtěl dělat kariéru, ke které by býval měl v Římě výbornou 

příležitost. Nepřevzal tedy žádnou farnost a mohl se angažovat tam, kde to považoval za nejpotřebnější. Řídil se slovy 

sv. Pavla: Být vším pro všechny. Důležitý pro něj byl každý člověk. Byl solidární se všemi, s nimiž se setkal. 

S radujícími se radoval, s plačícími plakal. Chtěl být pro všechny „hlasem evangelia“ a všechny chtěl zahrnout 

přátelstvím a láskou Boží.  

Vincenc konal pastorační službu ve vězení, v papežské armádě i vojenské nemocnici, pečoval o pacienty 

v hospici s dvěma sty lůžky, působil jako zpovědník i psychoterapeut. Angažoval se při práci s mládeží, při výchově 

seminaristů, stal se spirituálem v semináři, více než deset let vyučoval dogmatiku na univerzitě. Byl neúnavným 

misionářským průkopníkem, knězem přinášejícím pomoc chudým venkovským lidem, organizoval večerní školy a 

řemeslnické cechy, byl ředitelem bratrstev a předsedou spolků, pouličním katechetou. Byl prostředníkem mezi 

kněžími a laiky. Činorodý, plný dobra obracel zatvrzelá srdce a šířil víru v Boží milosrdenství.  

Ve vesnicích za hranicemi Říma žili chudí a prostí lidé. Přestože město bylo blízko, úroveň náboženské 

vzdělanosti těchto lidí byla hrozná. Vincenc Pallotti nemohl přejít tuto situaci netečně. Chtěl hlásat Boha lásky 

v zapadlých vesničkách a zanedbaných farnostech. Nakonec získal u statkářů povolení, aby se dělníci v pozdních 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pape%C5%BE%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pius_XII.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_XXIII.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
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večerních hodinách mohli účastnit jeho vyučování a pobožností. 

Vždy dbal na to, aby spolu s náboženskými vědomostmi předával 

také všeobecné vzdělání, aby těmto lidem pomáhal a vedl je 

k oživujícímu Božímu světlu.  

Vincenc Pallotti měl zvláštní starost o římské kněze. 

Oživil lidové, zvláště májové pobožnosti. K tomu připravoval 

modlitební knihy a texty pro meditaci. Z těchto Májových 

pobožností pro kněze zakrátko vznikly Týdenní přednášky 

pro kněze. Vincenc upozorňoval kromě modlitby a rozjímání také 

na potřebu teologického studia i po vysvěcení a povzbuzoval 

k pastorační práci. 

V církvi té doby udávali tón duchovní. Laici byli pasivní. 

Vincenc se domníval, že na spásném poslání církve se mají 

podílet všichni věřící. V době upjatých a zavedených vnějších 

forem to byla revoluční myšlenka, kterou nejprve nikdo nechtěl 

slyšet ani se jí zabývat. Jejímu šíření byly dokonce kladeny 

překážky. Vincenc Pallotti po celý svůj život poslouchal církevní 

hierarchii. I přesto jej myšlenka uplatnění laiků stále 

zaměstnávala, v tom viděl budoucnost církve na celém světě. Tvrdil, že evangelizace světa se může povést pouze díky 

těsné spolupráci duchovních a laiků, protože laik je "člověk církve ve světě a také člověk světa v církvi". Právě laikům 

jsou svěřeny úkoly, které nemohou plnit duchovní. Apoštolát duchovních se nemůže bez spolupráce laiků plně 

rozvíjet. 

V lednu r. 1835 svatý Vincenc Pallotti dostal od Boha vnuknutí založit Unii (Společnost) katolického 

apoštolátu (později nazvanou ´pallotini´), ve které by se angažovali všichni křesťané. Shromáždil kolem sebe skupinu 

kněží i laiků, aby mohl co nejvíce lidí zapojit do organizování duchovní a materiální pomoci potřebným. Úkoly 

Společnosti se týkaly služby papeži i biskupům v jejich záležitostech, šlo o práci, modlitby i dary. Vše vycházelo 

z dobrovolnosti, přičemž inspirací i hybnou silou měla být vždy láska. Za příklad byla dávána Rodina nazaretská. 

V roce 1843 vznikla také společnost sester 

pallotinek. Patronkou, přímluvkyní i symbolem 

sdružení byla Panna Maria – Královna apoštolů. 

Vedle úcty k Ježíši měl Vincenc Pallotti 

zvláštní úctu k Jeho Matce, Marii. Stále u sebe nosil 

obrázek Panny Marie, a pokud mu někdo chtěl líbat 

ruku, nastavil mu k políbení podobiznu Matky Boží. 

Ke cti Panny Marie podstupoval dobrovolné oběti; 

po celý svůj život držel půst ve středy a soboty, 

který započal ještě jako bohoslovec. O sobotách také 

dával větší almužny a plnil jiné dobré skutky. 

Na mariánské slavnosti se Pallotti připravoval posty 

či novénami. Při mnoha slavnostech pořádal také 

slavnostní oktávy, i když nebyly v liturgických 

předpisech. Podle jednotlivých slavností si 

vyprošoval vroucí modlitbou milosti, které 

odpovídaly povaze slavnosti, např. v souvislosti se 

svátkem Matky dobré rady prosil pro sebe a pro 

ostatní o milost rady apod. Zvlášť drahé byly jeho 

srdci slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie 

a Nanebevzetí Panny Marie. Vincenc dal Marii 
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různé tituly. Pojmenoval ji Matkou milosrdenství, Matkou Boží lásky, ale vždy nejdůležitějším pojmenováním 

pro něho bylo – Maria, Královna apoštolů. Pod tímto jménem Ji uctíval, pod její ochranu odevzdal nejdůležitější dílo 

svého života – Unii katolického apoštolátu. Maria pro něj byla Královnou apoštolů především proto, 

že spolupracovala při vykupitelském díle světa a při šíření víry převyšovala samotné apoštoly.  

Vincenc Pallotti celý život prožil v Římě. Díky svým aktivitám se brzy stal známým po celém městě. Nazývali 

ho „apoštol Říma“, „světec města“. Když vypukla v Římě epidemie cholery, začala malá skupina lidí kolem Vincence 

organizovat pomoc. Navštěvovali nemocné a hledali osiřelé. Všem potřebným zajišťovali pomoc a péči, zůstávali 

s umírajícími v posledních chvílích jejich života. Neúnavný Vincenc Pallotti byl stále činný, vypracoval plán pomoci 

potřebným, rozdával lístky, na které lidé dostávali v určitých prodejnách chléb a maso. Panika mezi lidmi přiváděla 

mnoho věřících ke zpovědi a k účasti na bohoslužbách.  

Na začátku roku 1850, v týdnu po slavnosti Zjevení Páně, Vincenc nachladl ve zpovědnici, když svůj plášť dal 

zpovídajícímu se chudákovi. Dostal těžký zápal plic, který jeho vyčerpaný organismus už nedokázal přežít. Zemřel 

dne 22. ledna 1850 ve věku 54 let a jeho ostatky byly uloženy v římském kostele San Salvatore in Onda. Když bylo 

jeho tělo v roce 1950 exhumováno, bylo nalezeno neporušené. Nyní je uchováváno v prosklené rakvi. 

 

Z MYŠLENEK SV. VINCENCE PALLOTTI 
 

 Hledej Boha a najdeš ho. Hledej ho ve všem a najdeš ho všude. 

Hledej ho pořád a budeš ho nacházet stále. 

 Svatost nespočívá v tom, že neděláme chyby, ale v plném nasazení 

pro dobro. 

 Pokojná a radostná tvář ukazuje, že následování Krista je naše 

radost. 

 Nové nebe má jméno láska. Potřebujeme nutně každou chvíli 

k tomu, abychom toto nebe přinášeli na zem. 

 Víra je tím nejlepším lékem na všechno. Ale jde o pravdivou víru 

pobízenou láskou. Proto žij vírou, ale živou vírou, a ničeho se 

neboj. Neboť kdo je s Bohem, vždy se má dobře! 

 Neboj se, protože Bůh nám ve všem pomůže, když my uděláme 

vše s hlubokým přesvědčením, že bez Něho nemůžeme nic. 

 Posvěcuj se, ale posvěcuj se způsobem, jakým Tě Bůh touží vidět 

svatým. Bůh z Tebe nechce mít ani trapistu, ani kartuziána, ani 

poustevníka - jenž je svatý svým mlčením nebo přísným životem 

v klášteře. Bůh z Tebe chce mít svatého ve světě, ve společném 

životě, a někdy také ve chvílích odpočinku a zábavách. Svatost 

totiž spočívá v tom, že plníme Boží vůli. Tedy staneš se svatým, 

když budeš mluvit se všemi lidmi bez rozdílu; když budeš vést 

rozhovory s každým a na jakékoliv povolené téma a když je budeš 

končit apoštolským způsobem. Zkrátka staneš se svatým, když se 

staneš vším pro všechny, abys získal všechny pro Krista Pána. 

A také když budeš užívat dary, které Ti Boží prozřetelnost dává 

k zachování tělesného zdraví. 

 

Anička Rozsívalová 

    

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Exhumace
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Právě běží:  

Florbal Angels Šumperk 

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

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

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

 

„Spolčo“ aneb „Camino v malém“ 

 pro děti od 1. do 9. třídy  

 v soboty 1x za 14 dní 

 od 16.00 do 18.00 

 dělené na skupiny 1. – 4. třída a 5. – 9. třída  

 poslední letošní termín: předvánoční 17. 12. 

 Součástí programu je celoroční hra, aktivity, modlitba aj. 

 Dle domluvy se děti mohou dovést/odvést. 

 Vede mládež děkanátu. 

 

Co se chystá:  

Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně 

 v sobotu 1. dubna 2017 

 pro mládež od 14 let 

 

 

 

 

 

 

Sněženky 

Milí kamarádi a rodičové, 

jako každý rok zveme všechny správné holky a kluky, 

aby s námi strávili jarní prázdniny na Arše v Rajnochovicích 

na Sněženkách. Těšte se na pravá zimní kouzelná dobrodružství 

na sněhu i bez něj, na nové kamarády, skvělé vedoucí, čas na 

skotačení i odpočinek a všichni dohromady se zase o pár krůčků 

přiblížíme Bohu. A to vše v doprovodu  

ASTERIXE A OBELIXE!!! 

 

 o jarních prázdninách 27. 2. – 3. 3. 2017 

 pro děti od 8 do 14 let 

 cena: 800,- Kč 
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Celostátní setkání mládeže 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu 

světových dní mládeže a koná se v České republice 

přibližně jednou za 5 let. 

 Pro koho 

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

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

s Arci/Diecézním centrem pro mládež). 

 Program 

Program bude velmi pestrý a bohatý, každý si v něm může najít něco 

zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata 

přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé 

katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,… 

 Kdy a kde 

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

 Motto 

„Nebojte se!“ 

Více informací na olomouc2017.signaly.cz 
 

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

 

 

 

POŽEHNÁNÍ NOVÉ ZPOVĚDNICE V NOVÉM MALÍNĚ 
 

 
Neděle 27. listopadu 2016 byla pro nás, malínské farníky, významným 

dnem! Nejen, že začínal nový liturgický rok svou první nedělí adventní, ale i 

tím, že jsme byli při mši svaté svědky žehnání naší nové zpovědnice. Uzavřená 

zpovědnice byla pořízena, aby zajistila potřebnou diskrétnost ke slavení svátosti 

smíření. Je společným „dítkem“ malínských architektů Michaely Šťastné a 

Gorazda Baleika a naší řezbářky paní Dagmar Koverdynské.  

Při pohledu zepředu připomíná zpovědnice portál brány. I když se 

předchozí neděli uzavřely brány Svatého roku milosrdenství, milosrdenství 

Boha ve svaté zpovědi můžeme zakoušet stále. Plocha přední části je rozdělena 

tak, že jednotlivé díly vytvářejí kříž. Skrze Ježíšův kříž se nám dostává každé 

Boží milosti. Výrazným výtvarným prvkem na zpovědnici jsou růže. Tvrdé a 

trním obalené pruty se promění v krásné květy stejně tak, jako nás Pán 

proměňuje svátostí smíření.   

                Malínští farníci  

mailto:vildap@seznam.cz


 Strana 18  Tam&Tam – číslo 1, ročník 8, leden 2017 

 

Děťátka pacholátka,  

věříme, že jste všichni prožili krásné Vánoce, radost z dárečků i z 

narození Ježíška. Ať vám nový rok přinese spoustu parádních a 

lednového svátku - o který jde, vám prozradí tajenka. 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

Kategorie – všechny děti, které už poznají písmena 

 

1. Vyškrtejte všechna slova z rámečku a zbylá písmena vám dají slovo, kterým bývají označováni tři králové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Doplňte podle obrázků křížovku a zjistěte, který svátek nás v lednu čeká. 

  
  

Baltazar – Betlém – dary – Herodes 

Marie – Melichar – myrha – kadidlo  

Kašpar – kometa – král – syn – zlato 

K R S E D O R E H 

R A Z A T L A B O 

M H Š U O Á T E L 

E C D P T R E T D 

I I D S A K M L I 

R L A Y L R O É D 

A E R N Z R K M A 

M M Y R H A C I K 
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Drazí čtenáři, moje dnešní knižní doporučení bude tak 

trochu „tři v jednom“, jako v televizních reklamách… Vše totiž 

na sebe nějak navazuje.  

Když jsem byl na podzim loňského roku na exerciciích, 

zaujala mne kniha, kterou exercitátor často citoval. Mluvil o víře, 

utrpení a hlavně o Božím mlčení, které někdy člověka překvapuje, 

pohoršuje, a stává se častým argumentem proti víře. Po návratu 

jsem se rozhodl knihu vyhledat. Není už v prodeji 

v knihkupectvích, ovšem v antikvariátech (i těch internetových) je 

k dosažení, a to velmi levně. Jedná se totiž o knihu vydanou už 

dávno, v roce 1987 nakladatelstvím Vyšehrad: Mlčení japonského 

katolického spisovatele Šúsaka Endó. Začal jsem číst a nemohl se 

odtrhnout. Je nesmírně poutavá, napínavá a nutí k přemýšlení. 

O čem: o odvaze víry, mučednictví, hrdinství mnoha věřících, 

určitě! Ale také o lidské slabosti, hříchu, úpadku, zradě, a hlavně 

o tom, jak se na to dívá Bůh. Bůh, který mlčí, ale v rozhodujícím 

okamžiku promluví, jenže zcela jinak, než bychom čekali… 

A člověk se ptá, co více bolí: fyzické mučení, nebo hřích? Musí být 

každý hrdina? Nepočítá Bůh s lidskou bídou, zbabělostí a 

ničemností? Nejdou snad ruku v ruce s hrdinstvím? Můžeme Jidáše 

kterékoliv doby šmahem odsoudit?  

Děj knihy je zasazen do prostředí Japonska 17. století, kdy po úspěšných misijních výpravách sv. Františka 

Xaverského a dalších jezuitů nastalo období pronásledování křesťanů. Přesto se někteří jezuité pokoušejí dál 

Japonsko evangelizovat a střetávají se s krutou realitou, která se stává zkouškou jejich vlastní víry. Kniha ukazuje 

také úžasné dílo jezuitského řádu v Japonsku, kde (podobně jako v Jižní Americe, jak to známe ze skvělého filmu 

Mise o tzv. redukcích paraguajských) si dokázali jezuité najít cestu k srdcím místních obyvatel. Bohužel po 

úspěšných začátcích přichází doba zkoušek. (Není tomu tak i s mnoha dobrými věcmi v našich životech?) Kdo 

z těch zkoušek vyjde jako vítěz? A existují jednoznační poražení?  

Hned na to bych rád doporučil druhou knihu. Půjčil mi ji už dávno 

jeden kamarád, ale nějak jsem se jí nemohl prokousat. Stále se mi nabízelo 

něco „zajímavějšího“. Až po lektuře „Mlčení“ jsem ji vzal do rukou 

s novým zaujetím a pochopil její hodnotu. Tentokrát to ale není beletrie. 

Je to vskutku historické pojednání o jezuitském řádu. Titul zní poněkud 

senzačně: Moc a tajemství jezuitů. Podtitul už zklidňuje: Kulturní a 

duchovní dějiny. Autorem je rakouský historik a spisovatel René Fűlőp-

Miller. Poznáme z ní nejen životní osudy zakladatele sv. Ignáce, nejen 

základní myšlenky jeho slavných Duchovních cvičení, které daly základ 

fenoménu jezuitů, ale také projdeme historii tovaryšstva v mnoha zemích, 

včetně zmíněného Japonska, poznáme jejich zásluhy pro dějiny, vědu, 

školství, umění a kulturu. Dovolím si citovat z úvodu na obalu knihy: 

„Autorovi této mimořádné knihy se podařilo pojednat tuto obtížnou látku 

tak, že maximálně upoutá i nezasvěceného čtenáře. Velkolepě 

koncipovaná kniha nás provádí po salónech pařížské společnosti, 

observatořích velkých astronomů, pralesích Jižní Ameriky, zavede nás do 

obřadních síní v Číně, do paláce Svatého oficia, do loží svobodných 
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zednářů, mezi spiklence a do komůrek poustevníků. Kdo se s touto knihou 

seznámí, ten projde všemi městy a kraji obydleného světa, všemi obdobími 

novodobých dějin; bude vtažen do všech jejich teologických, filozofických, 

přírodovědeckých, politických a literárních sporů, až na konec si uvědomí, 

že prostor a doba, jimiž takto projde, jsou právě ta čtyři poslední staletí, jež 

byla rozhodující pro utváření moderního lidstva a měla zásadní význam pro 

náš duchovní vývoj.“ 

 Skvělá kniha! Vřele doporučuji! I když byla u nás vydána již 

třikrát, vždy v nakladatelství Rybka Publishers, není momentálně k dostání. 

Mně se ovšem jeden kus podařilo získat a půjčuji ho do farní knihovny, 

podobně jako knihu Mlčení.  

Do třetice chci vám doporučit film, který jsem ovšem ještě neviděl... 

Je sice už na světě, ale jeho premiéra v českých kinech je naplánovaná na 

16. února 2017. Bude to právě zfilmovaná kniha Mlčení, o které jsem vám 

napsal. Trailer i s českými titulky už lze zhlédnout na Youtube. Režisérem 

je oscarový Martin Scorsese a dostupná upoutávka filmu vypadá velmi 

zajímavě. Režisér se před několika týdny setkal s papežem jezuitou 

Františkem, což v senzačním duchu zaznamenalo mnoho světových tiskových agentur, můžeme snad i proto 

doufat, že tento snímek není tak kontroverzní, jako jeho některá předchozí díla (např. Poslední pokušení Krista). 

Uvidíme… ale já se po přečtení knihy na tento film určitě těším.  

Přeji krásný nový rok ve společnosti spousty dobrých knih! 

P. Slávek  

 

 

ZEMŘEL PROF. VIKTOR DOSTAL 
 

Ve středu 28. 12. 2016 zemřel ve věku nedožitých 93 let 

šumperský rodák, světově uznávaný lékař a vědec v oboru 

alergologie a imunologie, pan univerzitní profesor Dr. Viktor 

Dostal, který prožil většinu svého života ve Vídni. 

Do svého rodného města se po roce 1990 velmi rád 

vracel a protože byl člověkem velikého srdce, po celou dobu 

nezištně a velkoryse finančně podporoval šumperské kulturní a 

charitativní projekty, instituce a spolky, mezi něž postupně 

rozdělil více než tři miliony korun. 

V nedávné minulosti pravidelně přispíval na rekonstrukci našeho farního střediska, do současnosti 

významně přispíval kromě mnoha jiných i na naši farnost a Charitu Šumperk. 

S vděčností vzpomínám na mnohá osobní setkání s ním i s jeho manželkou Sisi, a to nejen na ta 

oficiálnější na městském úřadě, ale společně se členy našeho pěveckého sboru i na mnohá soukromá setkání při 

příležitosti jejich rodinných církevních slavností, které rádi pořádali v našem kostele a u kterých jsme na jejich 

přání mohli být. Nezapomenutelným zážitkem a vzpomínkou na pana profesora Viktora Dostala zůstane pro nás 

zpěváky ze Scholy od sv. Jana Křtitele účinkování na rodinném církevním obřadu a koncertě konaném 

u příležitosti jeho 90. narozenin ve Vídni. 

Pan profesor Viktor Dostal se stal jistě nejen pro mě, ale pro mnohé další skutečným příkladem 

a doslova ztělesněním nezištné křesťanské lásky a velkorysé pomoci mnoha potřebným. 

Pane profesore, děkujeme Vám! 

Petr Suchomel  
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Drazí čtenáři, jak už jste četli na začátku 

časopisu, nacházíte uvnitř kartičku s rozpisem 

biblických úryvků na každý den nového roku. Nebudu 

se zde opakovat, podstatné je už vyřčeno, chci vás ale 

spíše ještě jednou povzbudit. Snad nás bude víc, kteří se do toho pustí, a můžeme být si navzájem podporou. Klidně 

nám po čase napište, jak se vám čtení daří a jak to prožíváte. Třeba jednou uděláme i setkání pro všechny 

vytrvalce… Nenechte se odradit, když se něco zadrhne. Stejně -  prvních osm dnů ledna je za námi, můžeme si je 

ale kdykoliv doplnit. Nejde o výkon, ani o to, abychom si něco dokázali, či se chlubili. Jde o živý denní kontakt se 

Slovem Božím! Můžeme si například zapsat do diáře denně jednou myšlenku z přečteného. Přeji hodně odvahy a 

vytrvalosti! 

Letošní rok budeme prožívat ve znamení Panny Marie. Sté výročí fatimských zjevení bude totiž výraznou 

událostí roku 2017 a určitě se k tomu mnohokrát vrátíme i v časopise. Jednak budeme chtít prožít toto výročí 

ve farních společenstvích – intenzita a formy oslav jsou úkolem kněží a jednotlivých pastoračních rad farností. 

Jednak vás všechny pozveme do Šumperka na děkanátní fatimský den, kdy k nám zavítá putující socha Panny 

Marie Fatimské. Vše je ale teprve ve fázi příprav, proto na konkrétnější informace musíte počkat. Těžiště oslav na 

celém světě bude stejně až v teplejším období od května do října, čili v měsících, kdy před sto lety probíhaly 

události ve Fatimě. Připravovaná je také národní česká pouť do Fatimy a oslavy na diecézní či národní úrovní. 

O tom všem vám budeme psát později. Už za měsíc však dostanete v časopise modlitbu Fatimského roku, která nás 

má doprovázet v jubilejním čase. Kéž se ji modlíme doma i v našich farnostech!  

S tímto výročím je rovněž spojeno nové čtení na pokračování v našem Tam&Tamu. Rok 1917 totiž nebyl 

jen rokem zjevení Panny Marie. Byl to rok osudný pro celý svět – kvůli revoluci v Rusku – a samotné zjevení k ní 

mělo úzký vztah. Proto vám (s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství) přineseme na pokračování 

knihu Sergeje K. Dakova „Odpusť, Natašo“. Někteří ji znáte ze samizdatových opisů, ale i když je tomu tak, 

už vám za tu dobu detaily knihy určitě vyprchaly. Mnozí ji ale neznáte vůbec, mladí čím dál méně ví o situaci lidí a 

křesťanů v porevolučním Rusku a o komunismu vůbec... Kniha je poutavá a pro nás všechny bude nejen 

zajímavým čtením, ale také připomínkou hrozných dob a mnoha hrdinů víry v Rusku. Na tomto místě si dovolím 

připomenout i knihu P. Waltera Ciszka „S Bohem v Rusku“, kterou jsem vám představoval v říjnovém čísle 

Tam&Tamu v roce 2014 a která je ve farní knihovně. Mezitím vyšla v nakladatelství Paulinky i druha kniha tohoto 

autora „On mne vede“. Obě knihy popisují osudy autora během věznění a pobytu v Sovětském svazu. Stojí to za to 

si letos oba tituly přečíst.  

 

Na začátku roku všichni plánujeme… Proto je dobré si některé události poznamenat do diářů už teď. 

Nemyslím si, že bych na něco nezapomněl , ale aspoň něco bych rád už teď předznamenal.  

V lednu nás čeká oslava životního jubilea otce biskupa Josefa Hrdličky. V sobotu 21. ledna poděkuje  

za 75 let svého života mší svatou v katedrále v Olomouci, na kterou jste všichni srdečně zváni. Otec biskup Josef je 

blízký našemu srdci. Jednak proto, že působil za totality v naších končinách a byl častým hostem i v Šumperku, 

jednak pro svoje dobrosrdečné vystupování a umění slova, kterým dokáže oslovit lidská srdce. Je to navíc okamžik, 

kdy podle zákona musí dát Svatému otci rezignaci z úřadu. Bude to proto také loučení. Naše přítomnost 

v Olomouci bude krásným znakem naši lásky a vděčnosti.  

Trochu dříve, 13. ledna, slaví narozeniny náš šumperský kaplan a kaplan pro mládež v děkanátu P. Vilém 

Pavlíček. 30 let života je skromné, ale přece jen kulaté jubileum, a proto mu již dnes přeji za sebe i za nás za 

všechny vše nejlepší od Pána: kéž roste v moudrosti, lásce, pokoře, kněžské horlivosti a svatosti! Určitě bude 

mnoho příležitostí mu popřát osobně, pamatujme na něj i v modlitbě.  

11. února je letos sobota a je to svátek Panny Marie Lurdské. V tento den se tradičně v Šumperku koná mše 

svatá za nemocné s udělováním pomazání nemocných a také tradiční setkání pro ně na farním středisku.  

P. Petr Káňa srdečně zve všechny děti od 8-14 let na tábor v Rajnochovicích. Koná se v době jarních 

prázdnin koncem února, plakátek máte v časopise. P. Petr říkal, že vás rád uvidí a že se těší na jarní záplavu 

Šumperáků u něj na Arše. Neváhejte! A píšu to nejen dětem, ale hlavně rodičům…  
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V sobotu 1. dubna bude letos diecézní setkání mládeže. Ne, opravdu to není apríl! Toto setkání bývávalo 

v sobotu před Květnou neděli, ovšem kněží, zvláště ti z jihu diecéze, si vyžádali, aby kvůli velkému zaneprázdnění 

těsně před svátky, bylo toto setkání posunuté o týden dřív. A už to takto zůstane i do budoucna. Tentokrát se 

mládež setká ve Zlíně. Všechny mladé už dnes zveme!  

Ale nejen na to. Mládež bude mít letos i druhou příležitost prožít dny s duchovním a kulturním obsahem 

ve velkém společenství. V létě totiž, od 15.-20. srpna, bude v Olomouci Celostátní setkání mládeže. Podrobné 

informace budeme postupně zveřejňovat, ovšem už teď ať si všichni mladí červeně zaškrtnou v kalendářích tento 

srpnový týden!  

V pátek 9. června bude letošní Noc kostelů. Zvláště ti, kteří jsou tradičně zapojeni do organizace, ať si 

tento termín poznamenají. Samozřejmě prosíme o pomoc, pokud máte nějaké dobré nápady s Nocí kostelů spojené, 

dejte nám o nich vědět. Třeba jste viděli někde jinde něco, co by šlo udělat i u nás. I takto můžete přiložit ruku 

k dílu.   

V neděli 25. června prožijeme v Šumperku pouť sv. Jana Křtitele.  

Každoroční pouť děkanátu Šumperk za rodiny a kněžská a řeholní povolání bude letos 21. října,  

a to na Hoře Matky Boží v Králíkách. Opět pro změnu namísto katedrály v Olomouci navštívíme našemu srdci 

blízké mariánské poutní místo. Počítejte v tento den s odpolednem stráveným na pouti.  

Samozřejmě si každá farnost musí vytvořit i svůj vlastní pastorační plán. Nezapomínejme v něm 

na adorační dny, kterými se každoročně zapojujeme do modlitby za diecézi!  

 

Na konec děkuji všem členům farních rad, kteří se zúčastnili našeho setkání v rámci děkanátu koncem září. 

Otec arcibiskup si přeje, abychom během letoška intenzifikovali naše pastorační nasazení a zamysleli se 

nad možnostmi evangelizace v našem okolí. Proto už dnes prosím všechny, kteří do pastoračních či ekonomických 

rad patří, o aktivní a hlavně klidný a dobré vůle plný přístup ke všemu, co vám letos vaši kněží předloží 

k zamyšlení a ke všem úkolům, na kterých bude zapotřebí se letos podílet. Pán Bůh zaplať.  

Na konec přeji všem čtenářům šťastný, dobrý nový rok. Sice ten zlý s rohy a ocasem nás nikdy nenechá 

v klidu, ale… MÁME VELKÉHO BOHA! Na to nesmíme nikdy zapomenout! Nejsme sami.  

Kéž vám Pán žehná! 

P. Slawomir 
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 SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

 

1. KAPITOLA  

Už několik dní a nocí brázdila naše loď Blagin rozbouřené vody Tichého 

oceánu. V bouři se potácela před kanadským pobřežím. Přestože byla velká a 

dostatečně stabilní, aby byla schopna odolávat i těm nejprudším bouřím, 

posledních šedesát hodin se bezmocně kolébala na obrovských vlnách jako chatrný 

rybářský člun.  

Mnoho našich nejzkušenějších, „všemi vodami mytých“ námořníků 

onemocnělo mořskou nemocí. Vlny dorážely na pobřeží a s neobyčejnou silou se 

vracely zpět. Loď i posádka byly unaveny. I v kabině radiotelegrafisty, přestože 

byla vybavena zvláštní izolací na tlumení hluku, jsem zřetelně vnímal mechanické 

pulsování lodě. Jako by se každá částečka vzpírala násilí bouře.  

V posledních dnech jsem spal velmi málo. Jako radiotelegrafista jsem musel 

podávat pravidelná hlášení naší základně v Sovětském svazu. Mimořádně zlé 

počasí způsobilo, že jsem měl službu takřka nepřetržitě. Avšak – bouře na moři se 

ani zdaleka nevyrovnala bouři v mém nitru. Po měsících pečlivého plánování a příprav jsem se ocitl před útěkem 

na svobodu.  

Dostali jsme povolení zdržovat se v kanadských pobřežních vodách. Byl jsem blízko cíle. S netrpělivostí a 

strachem jsem vyčkával, až se mi naskytne vhodná příležitost k útěku.  

Přední část lodě střídavě mizela v obrovských vlnách, střídavě se opět vynořovala. Sami námořníci vyprávějí 

o takových nocích se strachem. Byl večer 3. září 1971. Kromě naší lodě požádalo o povolení vyčkat na lepší počasí 

v kanadských výsostných vodách před Queen Charlotte Island ještě dalších deset sovětských lodí. Krátce před půl 

devátou večer jsem opustil svoji kóji. Měl jsem službu. Jen s obrovskou námahou jsem se pohyboval po kluzké 

palubě. Vichr mě div nesmetl do rozbouřeného moře. Konečně jsem se dostal k můstku, otevřel dveře a vpotácel se 

dovnitř.  

„Jak daleko jsme od pobřeží?“ ptal jsem se přítele Borise, který obsluhoval kormidlo. Podíval se na přístroj a 

mapu.  

„Asi půl míle.“  

„A jak daleko může být támhleto místo?“ ukázal jsem na světla v dálce, která byla sotva vidět pro liják a 

vichr.  

„Asi tři a půl míle.“  

„Dík,“ zamumlal jsem a odebral se zpátky do kabiny radiotelegrafisty hned za můstkem. Od chvíle, kdy jsme 

se dostali do kanadských výsostných vod, nemuseli jsme hlásit svou polohu. Mým úkolem bylo udržovat kontakt 

s ostatními sovětskými loděmi a to mi naštěstí nezabralo mnoho času.  

Podíval jsem se na hodinky. Bylo přesně půl deváté. „Sergeji,“ řekl jsem si, „za několik hodin budeš buď 

na svobodě, anebo po smrti. Anebo ještě hůř – jakmile tě spatří a vytáhnou z vody, pošlou tě jako dezertéra 

do pracovního tábora na Sibiř a později tě zastřelí.“ Mnohých by se v takovém okamžiku zmocnily pochybnosti.  

Byl jsem tu tedy já, Sergej Dakov, absolvent námořní akademie, vyznamenaný v každé škole, kterou jsem 

od osmi let navštěvoval, předseda Komsomolu, pověřený vyučovat ateismus dvanácti stům spolužáků na akademii.  

Za pět dní jsem se měl vrátit na naši základnu, kde jsem měl vstoupit jako plnohodnotný člen 

do komunistické strany a kde mě čekalo výhodné místo u policie. Z praktického hlediska jsem měl všechny důvody 

pro to, abych se do SSSR vrátil. Ale ty mi nestačily. Ať už to, co jsem podvědomě hledal, bylo cokoliv, věděl jsem, 

že v komunistickém systému, který jsem tak dobře poznal, to nenajdu.  

Tři a půl míle, pomyslel jsem si a zvažoval své možnosti. V bezpečí budu až v osadě. Kdybych se dostal 

pouze k pevnině, vzdálené půl míle, mohla by mě chytit hlídka. Jedině osada a lidé v ní mi mohou pomoci. To však 

znamenalo, že na doplutí k ní bych potřeboval asi hodinu. Teplotu vody jsem si už zkontroloval. Pět stupňů Celsia. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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V oblastech severní zeměpisné šířky je čas strávený ve vodě otázkou života a smrti. Odhadoval jsem, že mohu 

přežít maximálně čtyři hodiny. Byl jsem ve vynikající fyzické kondici. Pravidelně jsem se otužoval a cvičil 

s činkami. „Teď, anebo nikdy,“ řekl jsem si. Kajuta radiotelegrafisty byla umístěna v přední části, mezi kormidlem 

a kapitánovou navigační kabinou. Protože jsme se plavili v těsné blízkosti pobřeží, sledoval kapitán ustavičně naši 

polohu, abychom během bouřky nenarazili na některý z mnoha okolních útesů.  

Nastavil jsem tři radary, jeden pro vojenské a dva pro navigační účely, a čekal jsem s nadějí, že se nestane 

nic nepředvídaného. Vtom z navigační kabiny vyhlédl kapitán a zavolal: „Hej, Sergeji, nedáme si partii šachů?“ 

Během plavby jsme často hráli šachy. V žádném případě jsem nechtěl odmítnutím vzbudit pozornost, ale na druhé 

straně jsem si nemohl dovolit ztratit ještě více času. Protože jen tmavá noc mi poskytovala jistotu. Musel jsem se 

dostat k pobřeží dřív, než se rozední. Kromě toho jsem se bál, abych dlouhým otálením nepropásl tu nejvhodnější 

chvíli a sám pak nakonec neupustil od svého rozhodnutí. Proto jsem odpověděl: „Soudruhu kapitáne, ty probdělé 

noci mě úplně odrovnaly. Nezlobte se, ale chtěl bych si dnes co nejdříve lehnout. Jsem strašně unavený.“ Kapitán 

to obrátil v žert: „Kdo to kdy slyšel! Jen poslouchejte, co říká ten mladý tuleň!“ smál se. „Tři dny bouřky a je 

unavený!“  

Oddychl jsem si a začal se závěrečnými přípravami. Nejdřív jsem vypnul vysílač a nechal zapnutý pouze 

příjem na nouzové frekvenci, kdyby se v případě nebezpečí chtěla některá loď s námi spojit. Nastavil jsem 

zesilovač na můstku, aby Boris uslyšel hlášení.  

Ještě jednou jsem zkontroloval, zdali je všechno v pořádku. Pak jsem odešel do své kabiny. Musel jsem 

znovu projít kormidelníkovou kabinou, nyní zcela ponořenou do tmy. Jenom červené, žluté a modré kontrolky 

osvětlovaly přístrojovou desku. Déšť šlehal do oken a znemožňoval jakýkoliv výhled. Boris stál naprosto 

soustředěný v tlumeném světle kontrolních lamp, pohled upřený na přístrojovou desku, aby mohl okamžitě určit 

případnou poruchu a držet ji pod kontrolou. V posledních dvou týdnech jsem s ním strávil mnoho společných hodin 

ve službě. Na pár vteřin jsem se u něj zastavil a prohodil několik bezvýznamných slov. Snažil jsem se, abych 

vypadal přirozeně jako vždycky. Nakonec jsem se omluvil, že jsem k smrti unavený a jdu si lehnout. „Borisi, 

kdyby nás někdo volal, nebuď mě, prosím tě. Jenom kdyby nastala nouzová situace. Ano?“  

„Jasně, Sergeji,“ odpověděl se smíchem. „Vzpomeň si na mě ve své vyhřáté posteli!“  

„Dobře,“ slíbil jsem a vyšel jsem na palubu – do bouře. Musel jsem se vší silou přidržovat lana. Nevídaný 

vichr a liják mě opět málem smetly z paluby. Konečně jsem se dostal ke své kajutě. Zamkl jsem za sebou dveře. 

Nečekaná návštěva by pro mě měla katastrofální následky. Znamenala by konec útěku.  

Znepokojeně jsem se opět podíval na hodinky. Ukazovaly 21,45. Na poslední přípravy už zbývalo nanejvýš 

patnáct minut. Náhodný rozhovor na můstku mě stál několik vzácných vteřin. Musel jsem pospíchat, abych využil 

zbývající čas, kdy bude paluba ještě opuštěná. Jen co bouře trochu poleví, vyhrnou se všichni ven hledat případné 

škody.  

Protože jsme se plavili vysoko na severu, měl jsem pod zimní uniformou lehčí vlněný svetr, na něm hrubý 

rolák a na nohách těžké vojenské čižmy. Váha a nepohodlnost tohoto oblečení mi určitě pořádně zkomplikují 

plavání. Umínil jsem si, že se musím dostat do osady kompletně oblečený, i s botami. Bohužel jsem už neměl čas 

rozmýšlet nad tímto velice důležitým problémem. Zaměstnávaly mě nyní jiné věci, které se mi zdály mnohem 

závažnější.  

Zpod matrace jsem vytáhl velký vodotěsný opasek, který jsem si sám udělal. Podobal se tašce, na povrchu 

byl z těžké gumy, uvnitř z vodotěsné plastické hmoty. Ze skříně jsem vytáhl několik předmětů, které mi byly 

nejdražší: pár fotografií přátel a důvěrně známých míst v Rusku. Nikoho z nich a nic už nikdy v životě neuvidím. 

To bylo všechno, co jsem si chtěl vzít s sebou do nového života. Včetně vzpomínek a ran – tělesných i duševních. 

Ano, to je všechno, co mi zůstalo, pomyslel jsem si a díval jsem se na hromádku papíru. Ani matka, ani otec. Tahle 

hromádka je mým životem.  

Některé věci se stanou bezpředmětnými – komsomolský průkaz, námořnické doklady. Bez jiných,  

např. bez rodného listu, se neobejdu. Jestli přežiji tuhle noc, budu ho potřebovat jako důkaz své totožnosti. A jestli 

ji nepřežiji, vyryjí na náhrobní kámen aspoň mé jméno, pokud vůbec najdou mou mrtvolu.  

Rychle jsem nacpal papíry a fotografie do gumového opasku, pevně jsem ho stáhl, aby dovnitř nevnikla 

voda, a uvázal si ho kolem pasu. Pak jsem vytáhl ze skříně další věc, kterou budu také nevyhnutelně potřebovat: 

sportovní potápěčský nůž. Propašoval jsem ho na palubu a pečlivě skrýval. Upevnil jsem si ho pevně k zápěstí a 
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ukryl pod rukávem svetru. Tak se vyhnu všem zbytečným otázkám, kdybych na palubě náhodou někoho potkal. 

Nůž v rukávě bych jen velice těžko vysvětloval. Ve vodě však pro mě může být životně důležitý.  

To by bylo asi všechno, pomyslel jsem si. Nůž mám schovaný, opasek pevně sedí. Bylo 21.55, tedy čas 

vyrazit. Bouře mezitím ještě zesílila. Aspoň mě nikdo tak lehce neuvidí. Opatrně jsem otevřel dveře. Přivítala mě 

sprška ledové pěny. I tady, v částečně kryté chodbě, zuřila bouře naplno. Když jsem se dostal na hlavní palubu, 

ještě jednou jsem se ohlédl, jestli mě někdo nezahlédl. Vší silou jsem se vzepřel proti větru. Začal jsem sestupovat 

po žebříku, křečovitě se držel, abych nespadl. Nikde nebylo živé duše. Celá posádka se poschovávala do podpalubí. 

Pomalu jsem se prodíral do středu lodě, k místu, které jsem si před několika dny vyhlédl k seskoku. Byl to úzký 

prostor pod obrovským komínem, jediné místo na lodi, které nebylo téměř odnikud vidět. Než jsem se k němu 

dostal, uběhlo několik minut. Už při letmém pohledu na rozbouřené vlny se mě zmocnila hrůza. Bude lepší, když se 

tam vůbec nebudu dívat, pomyslel jsem si, nebo to nakonec ještě všechno vzdám…  

Najednou někdo těsně přede mnou otevřel dveře. Ozářilo mě světlo. Bleskurychle jsem se přikrčil k zemi, 

strnulý děsem. Dotyčný vykoukl ven, postál na prahu a dveře se opět zavřely.  

Teď už jsem musel jednat opravdu rychle. Obrovská vlna vyhodila loď do výšky. Na okamžik mě dělila 

od hladiny vzdálenost asi dvouposchoďového domu. Rozhodl jsem se počkat, až se vrátíme do původní polohy. 

Když se přes loď převalila poslední vlna, přelezl jsem palubní lano. Chvíli jsem balancoval, abych udržel 

rovnováhu. Potom jsem se připravil ke skoku do rozběsněného černého moře. 

 

2. KAPITOLA  

Zhluboka jsem se nadechl a skočil. Ponořil jsem se, jak nejhlouběji jsem mohl. A potom nastalo peklo. 

Na tak ledovou vodu jsem nebyl připraven, byl to pro mě šok. Když jsem měřil teplotu přes den, zdálo se mi,  

že je stejná jako v každém jiném moři. Teď jsem dostával závrať. S nadlidským vypětím jsem plaval pod vodou, 

jen abych se vynořil co nejdál od lodě a nezpozoroval mě žádný z námořníků. Když jsem měl pocit, že se mi 

roztrhnou plíce, začal jsem se prodírat na hladinu, abych se nadechl. Ohlédl jsem se. Stále jsem byl nebezpečně 

blízko lodě. Znovu jsem se pořádně nadechl, ponořil jsem se a plaval, co nejdále jsem mohl. Vynořil jsem se, 

až když jsem se musel opět nadechnout. Bezprostřední nebezpečí už sice nehrozilo, ale loď byla stále blízko. Opět 

jsem se ponořil a plaval tak dlouho, dokud mě plíce znovu nevyhnaly nad hladinu. Teď jsem na tom byl už 

mnohem lépe.  

Mé jednání řídila jediná myšlenka: musím se dostat co nejdál od lodě. Kdyby mě někdo zpozoroval, začali 

by okamžitě osvětlovat hladinu reflektory. Snadno by mě objevili i v takovém nečase. Věděl jsem, že loď disponuje 

prvotřídní teleskopickou zbraní, jejíž pomocí by mě objevili jako rybičku v poháru vody. I kdybych se snažil 

vymlouvat na to, že jsem spadl přes palubu, nepomohlo by mi to. Doklady v opasku by svědčily proti mně.  

A tak jsem se opět zhluboka nadechl, ponořil se do vln, a co nejrychleji plaval. Brzy jsem byl tak daleko 

od lodě, že jsem mohl bez obav zůstat na hladině. Ale to už mě roztřásla zničující zima. Boty a těžké oblečení 

nasákly vodou. Zejména boty, těžké jako balvany, mě táhly dolů. Jen udržet se na hladině pro mě představovalo 

nesnesitelnou námahu. Vtom mě pohltila obrovská vlna. Nepodaří se mi to, blesklo mi hlavou. Ale přece jen jsem 

se dostal opět na hladinu. Kašlal jsem, dávil jsem se a lapal po dechu. Proklaté boty! Udělal jsem obrovskou 

hloupost, že jsem si je nevyzul! Tahle na první pohled zanedbatelná chyba mě bude pravděpodobně stát život.  

„Sergeji, je konec,“ řekl jsem si v duchu. Musel jsem se těch bot co nejrychleji zbavit, jinak mě další vlna 

definitivně pochová. Vytáhl jsem nůž a odřezal spodní část kalhot. Potom jsem roztrhal těžký svetr. Zhluboka jsem 

se nadechl, ponořil hlavu pod vodu a začal pižlat levou botu. Řezal jsem a páral, ale vodou nasáknutá kůže nechtěla 

povolit. Ještě jednou jsem se zhluboka nadechl, ponořil se a páral jako divý. Jestli se to nepodaří teď, tak už nikdy. 

Vší silou jsem zatlačil a kůže konečně povolila. Pocítil jsem úlevu a radost. Po třetím ponoření jsem vysvobodil 

nohu z levé boty. Ale pravá se za žádnou cenu nechtěla hnout. Šermoval jsem nožem jako posedlý. Konečně se mi 

podařilo přiložit nůž na správné místo. Vší silou jsem zatáhl. Cítil jsem, jak kůže povolila. Konečně jsem se zbavil 

tohoto strašného závaží! Byl jsem úplně vyčerpán. Ve vodě jsem strávil už celou jednu hodinu.  

Brzy se vyskytl další problém – mlha. Husté, neproniknutelné závoje mlhy zahalily jak mě, tak i loď. Kvůli 

lijáku a obrovským vlnám jsem ztratil z dohledu vzdálená světla Blaginu, svého jediného orientačního bodu. 

V mlze a prudkém dešti jsem mohl snadno ztratit orientaci. Kterým směrem leží pevnina? Kam musím plavat? Byl 
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jsem čím dál tím zmatenější a nejistější. Těžké dešťové kapky mě šlehaly do tváře. Nic se mi nedařilo! 

Bez kompasu jsem v téhle situaci neměl nejmenší naději, že najdu cestu k pevnině a bezpečí. Viděl jsem sotva na 

dva metry. Byl jsem ve vodě už dvě dlouhé vyčerpávající hodiny. Odstranění bot mě stálo hodně drahocenných sil. 

Pořádně jsem se při tom napil mořské vody. Chlad a zima začaly účinkovat. Odhadl jsem, že ve vodě vydržím 

nanejvýš další dvě hodiny. A jestliže se mi během té doby nepodaří dosáhnout pevniny, nepodaří se mi to už nikdy. 

Plaval jsem naslepo směrem, kde jsem předpokládal, že bude pevnina. Zabíral jsem plnou silou. Dokonce jsem se 

naučil využívat pohybu vln a to mi hodně pomohlo. Kdyby jen voda nebyla tak příšerně ledová! Způsobovala mi 

silnou zimnici a spotřebovávala mé cenné rezervy. Ale postupoval jsem dopředu. Plaval jsem a plaval. Podíval 

jsem se na světélkující ciferník hodinek. Od chvíle, kdy jsem skočil do vody, uplynuly už téměř tři hodiny. Pevnina 

by měla už být blízko.  

Vtom prudký poryv větru protrhl mlhu. S vypětím všech sil jsem se rozhlížel, zdali neuvidím aspoň kousek 

země! A najednou jsem ji uviděl, i když matně kvůli tmě, mlze a silnému déšti. Zem! Skála! Dokázal jsem to! 

Srdce mi bušilo rozčilením. Dokázal jsem to! Úžasné! Prostě neuvěřitelné! Nikdy v životě jsem neviděl nic 

krásnějšího než tuto strmou skálu. „Sergeji, dokázal jsi to! Dokázal jsi to!“ Gratuloval jsem sám sobě. Plaval jsem 

ke skále a přitom bezohledně spotřebovával poslední síly, poslední rezervy. Už jsem je nepotřeboval.  

Mlha opět na několik vteřin ustoupila. A vtom jsem uviděl cosi neuvěřitelného. Hrůzou jsem vytřeštil oči. 

„Pane Bože, ne!“ vykřikl jsem zoufale. „To přece nemůže být pravda!“  

Pravda to ale byla. Místo skály jsem uviděl – Blagin, naši loď! Po třech hodinách utrpení v ledové vodě, 

totálně vyčerpán, jsem se ocitl na místě, odkud jsem vyplaval!  

Vyrazilo mi to dech. S něčím takovým jsem ani ve snu nepočítal. Co teď? Jasné světlo, které dopadalo na 

hladinu z lodních okének, hřálo a vábilo. Neměl jsem přece jen opasek zahodit a říci, že jsem spadl z paluby? Loď 

bláznivě tancovala na vlnách; tohle vysvětlení by bylo naprosto věrohodné. Vytáhli by mě z vody, zabalili do dek a 

dali by mi teplé jídlo. A byl by konec tohoto hororu.  

Ale bylo to opravdu tak jednoduché? Neúnosné skutečnosti, před kterými jsem právě utíkal, by mi 

ztrpčovaly celý zbytek života. Co dělat? Pokusit se plavat ještě jednou k pevnině? To je zcela nemožné! Byl jsem 

nervově i fyzicky totálně vyčerpaný. Jak dlouho bych ještě mohl vydržet v ledové vodě? Počítal jsem nejvýš čtyři 

hodiny, a z toho tři už uplynuly.  

Promrzlý na kost jsem promýšlel svou situaci. Rozhodl jsem se, že raději zemřu při pokusu najít skutečný 

život, než bych měl pokračovat v tom předchozím. Nevrátím se, nemohu se vrátit! I kdybych se měl utopit, nic 

na světě mě nepřiměje, abych se vrátil ke starému způsobu života!  

S nepatrnou nadějí jsem se znovu vzdaloval od Blaginu. Myslel jsem na doklady v opasku. Najde je někdo? 

Dozví se někdo mé jméno? Můj příběh? Myšlenky mi divoce vířily hlavou. Od svých šesti let jsem byl sám, bez 

matky, bez otce. Musím i sám zemřít v obrovském oceánu?  

Pokoušel jsem se udržovat směr. Kde může být pobřeží? Tímhle směrem? Anebo jiným? Jak bych to mohl 

tušit, když jsem viděl jen pár metrů před sebe? Plaval jsem v kruhu a zoufale jsem se rozhodoval pro nějaký směr. 

V té chvíli jsem si uvědomil, že jsem ztracený, beznadějně a definitivně ztracený.  

„Sergeji,“ mluvil jsem sám k sobě, „je s tebou konec. Zemřeš. Nikdo o tobě neví. Nikdo o tebe nemá zájem, 

nikdo se o tebe nestará, ani živá duše.“ Vychovali mě v duchu Marxe, Engelse a Lenina. To byli moji bohové. 

Třikrát jsem poklekl v Moskvě před bezduchým Leninovým tělem a modlil se k němu. On byl mým bohem a 

učitelem. Teď, v posledních minutách mého života, se můj duch obrátil k Bohu, kterého jsem neznal. Instinktivně 

jsem se modlil: „Bože, nikdy jsem nebyl na této zemi šťastný. Jestli teď zemřu, moc tě prosím, přijmi mou duši k 

sobě. Třeba se tam pro mě najde trochu štěstí a pokoje, Bože. Neprosím tě, abys zachránil mé tělo. Ale až teď 

klesne na mořské dno, vezmi k sobě do nebe mou duši. Prosím tě, Bože! Moc tě prosím!“  

Zavřel jsem oči v přesvědčení, že nastal konec. „Je po všem,“ říkal jsem si, „teď už můžu spát.“ Uvolnil jsem 

se a přestal plavat. Bylo po boji…  

Najednou jsem ucítil, že se se mnou děje něco neobyčejného. Přestože jsem byl totálně vyčerpán, začal jsem 

pociťovat, jako by se v unavených ramenou začaly probouzet síly. Cítil jsem mocná a milující ramena živého Boha 

jako nebeskou bóji. Nebyl jsem věřící! Nikdy předtím jsem se nemodlil! Ale v této chvíli jsem ve svém ochablém, 

promrzlém a mokrém těle zřetelně cítil novou sílu. Opět jsem mohl plavat! Ruce, ještě před chvilkou těžké jako 

olovo, mě nesly k břehu! Byl jsem čtyři a půl hodiny ve vodě.  
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Nejpodivuhodnější na celé události bylo však to, že jsem najednou přesně věděl, kterým směrem mám 

plavat! I když vlny se mnou házely sem a tam, věděl jsem přesně, kterým směrem je pevnina.  

Vůbec jsem nechápal, co se to se mnou stalo. Ale jedno jsem věděl: konec ještě nenastal! Najednou jsem 

před sebou uslyšel divoký hukot. Zachvátilo mě zoufalství. Že by to byla znovu loď? Plaval jsem opět v kruhu? 

Ze všech sil jsem plaval za hlukem. Když mlha a déšť na chviličku ustoupily, uviděl jsem úplně jasně strmou 

špičatou skálu, vyčnívající z vody. Opravdová skála! Hukot, který jsem slyšel, způsobovaly vlny tříštící se o 

kameny. Byla to skála – tvrdá, pevná skála! Dostal jsem se na pevninu! Dokázal jsem to! Opravdu se mi to 

povedlo! Byl jsem radostí bez sebe.  

Mé nadšení však skončilo tak rychle, jak se objevilo. S hrůzou jsem pozoroval, s jakou ohromnou silou vlny 

na skálu narážejí. Kdyby mě některá z nich strhla a hodila na skálu, bylo by po mně. „Ještě zdaleka nemáš 

vyhráno,“ řekl jsem si. Opět jsem volal k Bohu a opět zřetelně cítil, že byl u mne. Bylo to opravdu podivuhodné a 

neuvěřitelné! Přestože jsem strávil v ledové vodě už pět hodin, byl jsem duševně čilý. Pozorně jsem sledoval, jak 

vlny na skálu narážejí. Potom jsem vyčkal na vhodný okamžik mezi dvěma příboji a rychle plaval k pevnině. 

Podařilo se mi to. Pevně jsem se zachytil skály. Poprvé po pěti hodinách jsem měl pod nohama pevnou zem. 

Rychle jsem šplhal nahoru, aby mě další vlna nesmetla zpátky do moře. Lezl jsem stále výš a výš. Vtom se přihnala 

obrovská vlna a těsně pode mnou se roztříštila o útes. Pevně jsem se držel ostrých hran. Za chvilku už jsem byl tak 

vysoko, že jsem mohl bezpečně pozorovat rozběsněné moře pod sebou.  

Až teď, kdy nesmírné napětí trochu povolilo, jsem cítil, jak hrozně jsem vyčerpaný. Zachvátil mě další nápor 

zimnice, zuby mi o sebe divoce jektaly. Nebyl jsem schopen tu třesavku přemoci. Lomcovala mi celým tělem. Při 

plavání jsem se nalokal slané mořské vody. Trápila mě nesmírná žízeň a strašná zima. Věděl jsem, že tady zůstat 

nemohu. Bylo pět hodin ráno a já skočil do vody v deset hodin večer. Můj útěk z Blaginu už určitě zpozorovali. A 

já jsem seděl stále na skále a k tomu ještě směrem k moři! Až se bouře utiší, lehce si mě najdou dalekohledem. 

Začínalo svítat. Měl jsem pocit, jako by se měl v každém okamžiku vynořit z mlhy člun s ozbrojenou hlídkou. To 

by byl můj konec. Dostali by mě, ať živého nebo mrtvého. Nesměl jsem za žádnou cenu zůstat na této straně skály. 

Musím se dostat do bezpečí, do osady, kde žijí lidé. Šplhal jsem stále výš na strmou skálu, vysokou asi 65 metrů. 

Nakonec se mi podařilo dostat se na vrchol.  

Ale ještě pořád jsem nebyl v bezpečí. Najednou se mi zastavilo srdce. Panebože! Osada ležela na opačné 

straně zálivu, asi tři kilometry ode mne. To znamenalo znovu plavat! Začala se mi točit hlava a nebyl jsem schopen 

přemýšlet o své situaci! Mou jedinou myšlenkou bylo se co nejrychleji dostat do osady: dřív než pro mě někdo 

přijde. Zdálo se mi to úplně nemožné. Byl jsem před zhroucením, napůl zmrzlý, zimnice mnou neustále lomcovala. 

Doplahočil jsem se až na konec skalního převisu a začal jsem scházet na druhou stranu. Najednou mi uklouzly 

nohy a já se skutálel několik metrů dolů skalnatým terénem. Vlekl jsem se dál, ustavičně jsem padal. Už jsem 

nemohl. Krvácející rány mě nesnesitelně pálily. Konečně jsem se, krvácející a celý rozbitý, dovlekl na dno jakési 

propasti. Podruhé jsem byl přesvědčený, že se mi útěk nezdaří. V šeru a lijáku jsem se škrábal ven. Kdybych nebyl 

aktivním horolezcem, byl bych tam zahynul.  

Když jsem byl znovu na vrcholu skály, viděl jsem světla osady, lákavá, a přece tak vzdálená. Brzy se úplně 

rozední. Ztratil jsem mnoho času, musím se tam dostat! Skočil jsem do vody. Vzápětí jsem zařval bolestí, když mi 

slaná voda obmyla nesčetné rány. Celé tělo mě pálilo jako oheň. Úplně omráčený bolestí jsem si pomyslel: Bože, 

dáváš mi pocítit něco z bolestí, které jsem způsoboval tvým dětem. Po nohou mi stékala krev. Najednou jsem 

uviděl – nebo se mi to jen zdálo…? Zhrozil jsem se: malý člun se blížil přímo ke mně. Určitě zjistili, že chybím, a 

hledají mě, pomyslel jsem si.  

Dodnes nevím, jestli to byl skutečný člun nebo halucinace. Ovládla mě jediná myšlenka: plavat pryč, pryč, 

daleko! Každý pohyb mi způsoboval nevýslovné bolesti. Přesto jsem pokračoval kupředu. Postupně jsem cítil, že 

ztrácím vědomí. Začaly se o mě pokoušet mdloby. Ztratil jsem velké množství krve. Ne! Teď ne, když je svoboda 

na dosah ruky! Ve světle probouzejícího se dne jsem zahlédl malou rybářskou vesnici. Už jen několik stovek 

metrů! Bože, nedej, abych zahynul po tom všem, co jsem vytrpěl, krátce před cílem! Prosím tě, nech mě žít!  

V tu chvíli mě obklopila tma. Vesnička, ke které jsem se blížil, se mi pomalu rozplynula před očima. 

Poslední, na co si vzpomínám, byla myšlenka: musím plavat dál! Musím plavat dál! A potom – úplná tma. Co bylo 

dál, nevím.  
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Ale co jsem tu vlastně hledal to studené zářijové ráno, tak blízko smrti a tak daleko od domova? Co mě 

přivedlo k tomu, abych se vzdal života námořního důstojníka a komsomolského funkcionáře a přišel až sem, 

na skalnaté pobřeží Kanady a o vlásek unikl jisté smrti? Můj příběh začal před mnoha lety v Rusku.  

pokračování příště 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tradiční sbírka, konaná během ekumenických bohoslužeb, bude předána Charitě Šumperk.  

Den 
Místo bohoslužby/ 

kazatel 
Čas 

Neděle 8.1. 
Bratrská jednota baptistů Vikýřovice/ 
Slawomir Sulowski, římskokatolická církev 

18:00 

Pondělí 9.1.  
Církev Československá husitská/ 
Patrik Tabák, Pravoslavná církev 

18:00 

Úterý 10.1.  
Pravoslavná církev/ 
Jana Kašná, Církev Československá husitská 

18:00 

Středa 11.1.  
Starokatolická církev/ 
Petr Podsedník, Církev Adventistů sedmého dne 

18:00 

Čtvrtek 12.1.  
Českobratrská církev evangelická/ 
Pavel Cepek, Starokatolická církev 

18:00 

Pátek 13.1.  
Církev Adventistů sedmého dne/ 
Pavel Mrázek, Bratrská jednota baptistů Šumperk 

18:00 

Sobota 14.1.  
Římskokatolická církev/ 
Michal Petratur, Bratrská jednota baptistů Vikýřovice 

18:00 

Neděle 15.1. 
Bratrská jednota baptistů Šumperk/ 
Aleš Malach, Armáda spásy 

18:00 
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