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Už jsme si tak nějak 

zvykli na to, že květen je 

mariánský měsíc. Účastníme 

se májových pobožnosti, zpíváme mariánské písně, 

možná častěji sáhneme po růženci. Před rokem jsme 

si připomínali 100. výročí fatimských zjevení. Letos 

si připomínáme zjevení Panny Marie v Lurdech – už 

je to 160 let, co se Panna Maria zjevila Bernadetě. 

Je dobře a je to krásné, že se chceme nějak 

sblížit s Pannou Marií. Jestli ale někdy 

nezapomínáme na to, co ona sama řekla v evangeliu: 

„Dělejte všechno, co vám řekne“ – a to myslela 

svého Syna. Máme Pannu Marii následovat hlavně 

v naslouchání Bohu a plnění Jeho vůle. Máme se 

stávat čím dál tím více Kristovými učedníky. 

Prožíváme ještě pořád dobu velikonoční. Živý 

vzkříšený Kristus je mezi námi přítomen 

v Eucharistii. Svatý Otec František nám připomíná, 

(generální audience 4. 4. 2018) jak máme prožívat 

Eucharistii v životě, abychom byli čím dál tím víc 

Kristu podobní. Zatímco mše svatá končí, začíná náš 

úkol o křesťanství svědčit. „Křesťané nechodí 

na mši svatou, aby si splnili svoji týdenní povinnost 

a poté, aby zapomněli. Ne, křesťané chodí na mši, 

aby se účastnili utrpení a Zmrtvýchvstání Pána 

a poté, aby žili více jako křesťané; otevírá se před 

nimi úkol předávat křesťanské svědectví,“ zaznělo 

z úst papeže. Z kostela vycházíme v pokoji a Boží 

požehnání pak máme přinášet dále do našeho 

každodenního života, do našich domovů, 

na pracoviště, a svým životem tak oslavovat Boha. 

„Eucharistií Pán Ježíš vstupuje do nás, do našeho 

srdce, do našeho těla, aby se v našem životě 

projevila milost získaná vírou. … Nesmíme 

zapomenout, že slavíme eucharistii, abychom se stali 

eucharistickými muži a ženami … což znamená 

nechat jednat Krista v našich životech: aby se Jeho 

myšlenky staly našimi, Jeho city našimi city, Jeho 

volby naší volbou. A toto je svatost: „Jednat jako 

jednal Kristus je křesťanskou svatostí,“ vysvětil 

papež František. Křesťané by měli silou Ducha 

svatého poté, co přijmou Tělo a Krev Páně, rozšířit 

svoji duši. „Nechte rozšířit svoji duši! Žádné 

scvrklé, uzavřené, malé, egoistické duše, ne! Ale 

duše široce otevřené, velké duše s velkými 

horizonty…,“ kladl všem důrazně na srdce papež 

František. Plody mše svaté by měly dozrávat 

v každodenním životě. Obrazně to vyjádřil Svatý 

otec slovy: „Mše svatá je jako zrno, jako pšeničné 

zrno, které v běžném životě roste a dozrává v dobré 

skutky a jednání, kterými se stále více 

připodobňujeme Kristu.“ Eucharistie v nás tak díky 

působení Ducha Svatého stále oživuje naše spojení 

s Kristem, které jsme získali skrze křest a biřmování, 

a odděluje nás od hříchu. Na závěr pak papež vybídl 

věřící, aby nezapomněli od Těla Krista přejít k tělu 

bratrů, ve kterých On chce být rozpoznán, 

obsloužen, uctíván a milován.  Stále tak musíme 

pociťovat potřebu vracet se ke svatému oltáři, 

„Dokud nebudeme v ráji plně zakoušet blaženost při 

svatební hostině Beránkově“ (citováno z: církev.cz, 

Radka Blajdová).  

Po celý měsíc květen se budeme snažit 

prožívat své křesťanství s Pannou Marií. I spolu s ní 

očekáváme seslání Ducha svatého. Ať se také spolu 

s Ní připravíme na slavnost Božího Těla a ať jsme 

nositeli Krista. Ať Krista přineseme všem lidem. 

Takovým způsobem, jak nám to připomněl Svatý 

otec. Panna Maria ať je nám v tom vzorem a 

příkladem. 

P. Piotr Grzybek 

 

 

1. května sv. Josefa, dělníka 

2. května památka sv. Atanáše, biskupa  

a učitele církve 

3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

6. května 6. neděle velikonoční 

8. května Panny Marie, Prostřednice všech 

milostí 

10. května slavnost Nanebevstoupení Páně 

12. května sv. Nerea a Achillea, mučedníků 

13. května 7. neděle velikonoční 

14. května svátek sv. Matěje, apoštola 

16. května svátek sv. Jana Nepomuckého,  

kněze a mučedníka 

18. května sv. Jana I., papeže a mučedníka 

20. května slavnost seslání Ducha svatého 

21. května sv. Kryštofa Magallanese, kněze  

a druhů, mučedníků 

22. května sv. Rity z Cascie, řeholnice 

24. května svátek Ježíše Krista, Nejvyššího  

a věčného kněze 

25. května sv. Bedy Ctihodného, kněze  

a učitele církve 

26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze 

27. května slavnost Nejsvětější Trojice 

30. května památka sv. Zdislavy 

31. května slavnost Těla a Krve Páně 
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PANNA MARIA – PROSTŘEDNICE 

VŠECH MILOSTÍ 

 
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima je vhodné na procházky a výlety. 

V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, do doby, ve které zní „aleluja“ a Kristovo mystérium se 

vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba očekávání Ducha svatého, který o Letnicích 

s mocí sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty - „přirozeným“ a liturgickým - dobře ladí církevní 

zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, „růží“, jež se 

rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní 

protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho 

duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je 

živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha.“ (Benedikt XVI.) 

 Panna Maria je vyobrazována různě. Nejčastější jako Madona 

s Ježíškem. Pieta zachycuje Pannu Marii s mrtvým Kristem. Už od gotiky je 

známá také Assumpta, která v křesťanské ikonografii zobrazuje 

Nanebevzetí. Panna Maria stojí na půlměsíci či na oblaku nebo je nesena 

k nebi anděly. Snad nejrozšířenějším mariánským typem baroka se stala 

Immaculata zobrazující Neposkvrněné početí. Často zdobila vrchol 

morových sloupů, máme ji i v Šumperku. Existují různé verze Immaculaty, 

ale obvykle stojí prostovlasá Panna Marie na zeměkouli nebo na půlměsíci 

a nohou drtí hlavu hada či draka. Často se objevuje s Ježíškem, jenž drží 

v rukou různé atributy, například jablko nebo stehlíka či jiného ptáčka jako 

symbol utrpení. O tom bylo napsáno více v prosincovém TamTamu.  

A protože v květnu můžeme slavit památku Panny Marie, 

prostřednice všech milostí, podívejme se na toto vyobrazení – viz obrázek. 

Co na něm vidíme? Pannu Marii s dvanácti hvězdami kolem hlavy, z rukou 

jí vycházejí paprsky, stojí na kouli s půlměsícem a drtí hlavu hada. V knize 

Genesis čteme: „Nepřátelství ustanovím mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti 

zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu.“ (Gen 3, 15) Odporného hada dobře známe… Je jím pokušitel, 

ďábel. Plazí se, vyčkává v zákoutí, syčí, pokouší se Pannu uštknout. Marná snaha! Maria je silnější. 

Je Neposkvrněná! I na nás často doráží pokušení jako pekelný had. 

Nezapomínejme, že k vítězství nám dopomůže Boží milost a Panna 

Maria!  

Koule symbolizuje celý svět a každého člověka zvlášť. 

Půlměsíc pod jejíma nohama a dvanáct hvězd kolem hlavy vychází 

z Písma svatého: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná 

sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem 

hlavy.“ (Zj 12,1). 

Matka Boží je plná milostí, které touží rozdávat. Stačí si 

vzpomenout na její zjevení Kateřině Labouré (připom. 31. 12.). Došlo 

k němu v pařížském klášteře „Dcer křesťanské lásky“ na Rue du Bac 

27. 11. 1830. Z Mariiných drahokamů v prstenech na ruce vyzařovaly 

k zemi světelné paprsky, ale měla i hodně drahokamů, které 

nevyzařovaly žádné paprsky, a Kateřině dala poznat, že ty představují 

milosti, o které nikdo neprosí. Pak následovalo utvoření obrazu 

 i s nápisem, který měla Kateřina dát razit na medailky. Z nich se staly 
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předměty, které ve spojení s modlitbou mají podíl 

na zprostředkovávání milostí, které Maria chce rozdávat. 

Jsou připomínkou, která oživuje kontakt s Marií a připomíná 

i závislost na Božích milostech, jejichž rozdavatelkou je Maria 

a není náhodné, že toto obsahuje její první zveřejněné zjevení. 

Maria je plná milosti nejen pro sebe, ale i pro nás. „Skrze Marii 

máme naději dosáhnout nebe.“ Tak učí sv. Efrém již ve 4. stol. 

a papež Lev XIII. r. 1891 říká: „Podle vůle Boží ničeho se nám 

nedostává leč skrze Marii. Skrze ni je cesta ke Kristu, podobně jako 

skrze Krista k nebeskému Otci.“ 

sestavil P. Vilém Pavlíček  

 

 

 

 

MATĚJ, POSLEDNÍ Z APOŠTOLŮ 

 

V městě Šumbarku, 

v čase bezvládí 

 

Matěji, 

Píši Ti čirou náhodou, vždyť o Tobě takřka nic nevím. Žádné z evangelií se o Tobě nezmiňuje, teprve 

ve Skutcích se objeví jedna či dvě věty. Jsi jakýsi pseudoapoštol, nehodíš se k ostatním dvanácti. Ty si vybral sám 

Ježíš a strávil s nimi celé tři roky svého veřejného působení. Ty jsi ho sledoval jen zpovzdálí, nebylo Ti dopřáno 

ani, aby ses stal svědkem jeho nanebevstoupení. Teprve když se osiřelí apoštolové začali znovu zabývat světskými 

záležitostmi, zjistili, že jim schází někdo, kdo by se staral o společný měšec. Nástupce zrádce Jidáše.  

Nedokázali se dohodnout na jediném vhodném kandidátu, a tak musel rozhodnout los. Těžko si představit 

méně důstojnou volbu: v důsledku zrady, sebevraždy, nutnosti formálního doplnění na požadovaný počet a 

v posledku náhody. Jaké mohlo být Tvé postavení v kruhu věčně rozhádaných a k smrti vystrašených apoštolů? 

Divím se, žes své jmenování vůbec přijal. Ve chvílích, kdy apoštoly definitivně opustil zmrtvýchvstalý Ježíš a 

vypuklo jejich pronásledování, se skutečně nejednalo o žádný kariéristický počin. 

Přemýšlím o Tobě takto s despektem a ze setrvačnosti pokračuji v četbě Skutků. A hle, jen o pár řádků dále 

se stávám svědkem vrcholné události v prvotní církvi – seslání Ducha svatého. Zde jsi již nechyběl; také nad Tvou 

hlavou se rozzářil plamen Ducha Přímluvce a Utěšitele. Také s Tebou se stala ona úžasná proměna, která umožnila 

rozvoj církve do dnešních dnů. 

A já se náhle stydím za své znevažující soudy a výhrady, protože si uvědomuji, že jsi pravým dělníkem 

poslední hodiny, vyznamenaný zvláštní přízní Pána vinice. Nebyl jsi vybrán ani losem, ani lidmi, nýbrž Bohem, 

který s oblibou povolává ty poslední, nenápadné a přehlížené. Neboť On nahlíží do srdcí lidí a nehodnotí sílu svalů 

či slov. Jeho výběr je mnohdy překvapivý, leč vždy úspěšný. „Bůh nehraje v kostky,“ tvrdil Albert Einstein, když 

obhajoval své fyzikální teorie. Mýlil se, Bůh nejen že kostky (či los) používá, ale také vždy vyhrává. 

Mé zahanbení však pozvolna přerůstá v radost. Díky Tobě mám naději, že i já budu vybrán, a to bez ohledu 

na své schopnosti, ambice a zásluhy. Nezáleží to na mně, nýbrž na Bohu. Nepřísluší mi pátrat po jeho důvodech, 

mohu se jen radovat ze svého povolání. Neboť budu-li vybrán samotným Bohem, dostanu k tomu od jeho Ducha 

vše potřebné. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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VZPOMÍNKA NA PANA DĚKANA RAKOWSKÉHO 
 

První vzpomínku na otce Heřmana, kterému jsme spíše říkali „pan 

děkan“ mám z našeho kostela, který jsem jako studentka gymnázia začala 

navštěvovat ještě v osmdesátých letech. Jednou po mši ve všední den jsem 

si kostel prohlížela a on ke mně přišel, představil se a přivítal mne. Nabídl 

mi, že kdybych se chtěla na něco zeptat nebo by mne něco zajímalo, mohu 

se zastavit na faře. Po nějaké době jsem chodila na faru již pravidelně 

na přípravu ke svátosti křtu a probírali jsme spolu katechismus, další 

doprovázení bylo před svatbou. Do rodiny Rozsívalových, kam jsem se 

přivdala, docházel pravidelně se svátostmi za babičkou a požehnal i dům 

manželových rodičů. Pamatujeme si ho jako veselého a energického 

člověka, který setkání prožíval vždy s úsměvem a radostně. Povzbuzoval a 

podporoval. Byl to modlící se kněz, snažil se kloubit život kněze ve farnosti 

a řeholní zvyklosti, chodil brzy spát, brzy vstával, na faře míval často 

i svou maminku, mluvíval o tom, jak se mají rádi se svým bratrem. Měl dar 

řeči a jeho kázání byla moc krásná, uměl německy a zvládal pastoraci 

v němčině. Pamatuji si, jak mi v nějakém mém zmatku říkal větu: „Evo, Bůh ví o každém vlasu, který nám spadne 

z hlavy“. Našim kamarádům při svatebním kázání zdůrazňoval myšlenku, že jsou solí země a kvasem, často jsem 

na to pak myslela. Jindy, když bylo nutno pečovat o nemocnou maminku a nebylo možné jít na mši, si pamatujeme 

větu: „Je potřeba opustit Boha pro Boha“. Otce děkana jsem také potkávala u Julka Vargy, kterého chodil zpovídat 

a rád tam s námi zůstal na krátký rozhovor, většinou veselý a rozesmátý. I při běžných setkáních vlastně probíhalo 

duchovní doprovázení, mluvil o tom, jaké jsou texty na daný den, co ho napadlo při modlitbě, ptal se na druhého a 

zajímal se o jeho život. Později otec Heřman odešel na jiné působiště a zůstal v kontaktu s naší rodinou zejména 

formou dopisů, pohledů a přání k svátkům, které si vyměňovali s naší maminkou, paní Annou Rozsívalovou starší. 

Působil na Sv. Kopečku u Olomouce, v Praze na Strahově, v Zátoru, ve Zlatých Horách a konečně v Kroměříži. 

Možná jsme na některé místo zapomněli, ale důležité je, že si uchoval žehnající vzpomínky a vztah k naší farnosti 

až do závěru svého života. Na konec připojujeme jeho slova z pohlednice z poutního místa P. Marie Pomocné 

(Mariahilf): „Milí přátelé! Jak rád na Vás vzpomínám. Bůh ať Vám denně žehná! Pamatuje a rád vzpomíná  

P. H. G. Rakowski, O. Praem.“ 

         Eva a Anna Rozsívalová starší 

 

 

14. dubna ve věku 72 let zemřel P. Gustav Heřman Rakowski 

O. Praem, který byl v letech 1986 - 1990 šumperským farářem a děkanem a 

také se 8. 8. 1945 narodil v Petrově nad Desnou. Poslední své dny strávil 

v domově pro kněze, který vedou sestry svatého Kříže na Koperníkově ulici 

v Kroměříži. Tam se také konala zádušní mše svatá, které hlavním celebrantem 

byl strahovský opat Michael Josef Pojezdný O. Praem. Dále celebrovali 

pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David  a mnozí 

kněží. P. Rakowski byl pohřben do rodinného hrobu na hřbitově v Kroměříži.  

Ať odpočívá v pokoji! Pamatujme na něho v našich modlitbách. 

P. Slawomir 

  

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4vtPdnNPaAhXoMewKHU_SC5EQFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FMichael_Josef_Pojezdn%25C3%25BD&usg=AOvVaw0eHjQPyE4Xdiy7wbVp_EKL
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Vysoké Tatry  
 

Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte  
 a vyvyšujte ho navěky. 

 
Duchovně rekreační pobyt v Charitním domě v Dolném Smokovci 19, Vysoké Tatry 

Termín:   7. 7. – 14. 7. 2018 
 

cena:  3 900,- Kč, děti od 3 do 10 let 3 400,- Kč 
 

Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Milanem Palkovičem  
a nabídka duchovních rozhovorů. 

 

Dolný Smokovec – městečko je považováno za největší tatranské středisko pro léčbu onemocnění dýchacích cest a 

plic u dětí. Smokovec je městskou částí města Vysoké Tatry a je to turisticky výchozí bod do všech okolních 

středisek a dolin v centrální části Vysokých Tater. Městem projíždí Tatranská železnice z nádraží Poprad Tatry do 

Tatranské Lomnice a Štrbského Plesa. Charitní dům se nachází 350 metrů od zastávky Pod Lesom.  

 

V ceně je započítáno: 
- 7x hotelové ubytování v jedno až trojlůžkových pokojích,  

- polopenze,  

- lázeňský poplatek obci 1,- Euro/den  

 

V ceně není započítáno: 
- - doprava,  

- - cestovní a zdravotní pojištění 

 

Informace u P. Milana Palkoviče, m.palkovic@seznam.cz, mob. +420 737 467 733  
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LENKA ŠPATNÁ, HANA HAVLÍČKOVÁ,  

JANA VALENTOVÁ A HANA HEISEROVÁ 
 

Milí čtenáři Tamtamu, 

možná jste zaznamenali v kostelních ohláškách (možná i z jiného zdroje), že letos slaví své desetileté výroční 

Centrum pro rodinu šumperského děkanátu (dále jen CPR). Proto bych Vám v tomto rozhovoru ráda přiblížila 

okolnosti vzniku CPR i jeho činnost. A s kým jiným by se o tom všem dalo povídat, než s osobou, kterou já osobně 

vnímám jako „tvář CPR“, s její vedoucí Lenkou Špatnou, a pak také s těmi, které se kolem CPR pohybují již 

od doby jeho vzniku, tzn. s Hankou Havlíčkovou, Janou Valentovou a také s mojí maličkostí (Hankou Heiserovou). 

Fotografie u rozhovoru jsou z oslavy k 10. výročí činnosti Centra pro rodinu.  

 
Leni, mohla bys čtenářům sdělit, jak se to vůbec přihodilo, že v Šumperku vzniklo CPR? 

Lenka: CPR vlastně nevzniklo až v roce 2008, jak je to prezentováno, ale už v roce 2007 jako pastorační středisko; 

v roce 2008 bylo zapsáno jako občanské sdružení.  Já jsem v té době učila na Obchodní akademii v Šumperku a 

práce učitelky mě bavila a naplňovala. Ale současně jsem cítila, že bych se chtěla více podílet na aktivitách farnosti 

a také jsem se o to velmi snažila. Bylo ale obtížné skloubit zaměstnání, práci pro farnost a rodinný život. Proto 

jsem neváhala a souhlasila, když o. Vojtěch přišel koncem školního roku 2007 s nabídkou, jestli bych nechtěla 

pracovat jako vedoucí CPR, které by mohlo v Šumperku vzniknout. Jeho vznik iniciovalo Arcibiskupství 

olomoucké, které se v té době snažilo založit nová centra pro rodinu na více místech olomoucké diecéze (dnes je 

center pro rodinu 21). Šumperk byl jedním z nich – tuším, že v pořadí to bylo asi osmé CPR, které v té době 

v arcidiecézi vzniklo. 

Jaké byly začátky činnosti CPR? 

Lenka: Náplň činnosti nějakou dobu krystalizovala a ze začátku jsem měla i obavy, jestli vůbec budu mít co dělat. 

Časem ale vše dostalo svůj řád a strukturu, akce, které ve farnosti již probíhaly, se mohly rozšířit, bylo možné 

zintenzivnit jejich náplň a byl prostor organizovat akce nové a časově i finančně náročnější, než tomu bylo dříve, 

kdy jsme vše podnikali ve svém volném čase a často i na své vlastní náklady. 

Výhodou počáteční fáze činnosti CPR byla velmi živá šumperská farnost, ve které již byly mnohé aktivity rozjeté a 

zaběhnuté, a tak nebylo potřeba přesvědčovat lidi, aby se programů účastnili. Akce, které vznikaly nově, byly 

hlavně ty s duchovní tematikou a akce vícedenní, jako je např. dnes již tradiční „Radost být ženou“, akce 

pro osamělé rodiče, manželské páry, víkendové pobyty pro rodiče s dětmi, příměstské tábory apod. 

Hani, jak ty vzpomínáš na začátky CPR? 

Hanka: Pro mě je začátek CPR spojený s dobou 

mnohem dřívější, než je oficiální datum jeho 

založení. Je spojen s naším manželským 

společenstvím, které jsme založili v roce 1989 a 

do kterého patřili také Špatní. Protože nás bylo 

deset rodin a měli jsme dětí jako smetí, tak jsme 

pro ně vymýšleli spoustu akcí. Kromě 

každotýdenního Sedmikrásku, který se odehrával 

tenkrát ještě v některé z našich domácností (i se 

společným obědem ), to byly také dobrodružné 

výlety s hledáním pokladu, společné dovolené 

s nezapomenutelnými rozcvičkami strejdy 

Špatňocha, karnevaly, Mikuláše, štěpánské 

rodinné koledování atd. Když děti vyrostly, snažili 
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jsme se některé akce dělat i pro další děti z farnosti, ale spolu s přibývajícími pracovními povinnostmi to bylo dost 

náročné. Proto jsme velmi přivítali nabídku otce Vojtěcha Kološe, že bychom mohli mít také v Šumperku CPR, 

protože ta v té době v diecézi vznikala, a někdo z nás by mohl být jeho zaměstnancem. Lenka měla chuť a odvahu 

odejít z dobře situované práce středoškolské učitelky a vrhnout se do velmi dobrodružné práce, která ji v CPR 

čekala. Pro mě osobně a další spolupracovníky, kteří se jí snažili jako dobrovolníci pomáhat, to byla velká úleva, 

protože se velká část práce s přípravou a organizací akcí přenesla na ni. Když se nám pak „na stará kolena“ 

narodila naše Zuzanka, byla jsem moc vděčná, že mohu docházet na programy a do společenství mladších 

maminek, které se v té době už scházely na středisku. 

Dnes mám velkou radost, když vidím společenství mladých maminek v naší farnosti, které se pouštějí do 

podobných akcí jako my před lety. 

A jaké vzpomínky máš na toto období Ty, 

Jani? 

Jana: Je to tak dávno, že na to vzpomínám 

naprosto marně . Zdá se mi, že všechny akce, 

které teď spadají do aktivit CPR, fungují snad 

už tisíc let. Nedokážu oddělit dobu, kdy jsme 

podnikaly se svými dětmi to všechno, co se 

dnes odehrává pod hlavičkou CPR, od doby 

před jeho vznikem. Ve chvíli, kdy ale CPR 

vzniklo, se nám určitě ulevilo co do organizace 

a finančních výdajů. Najednou tu byla Lenka, 

která se postarala o všechny méně příjemné 

stránky všech aktivit, tedy „kdo, kde, kdy, za 

kolik“ apod., a my jsme už „jen“ vymyslely a 

zorganizovaly daný program.  

I já mám stejný pocit jako Jana a Hanka, že vše začalo dávno před tím, než se objevilo CPR. Dohromady jsme se 

daly tak jako dnešní maminky, tzn. na legendárním Sedmikrásku (pro mě to bylo někdy kolem roku 2003, kdy se 

narodila Madlenka). A už tehdy jsme společně organizovaly spoustu akcí, které byly určené hlavně dětem.  

V té době jsme byly motivované především našimi vlastními dětmi, kterým jsme takto chtěly zpestřit život. Mám 

ale pocit, že postupem času jsme zjistily, že tím zpestřujeme život především samy sobě  a že nás to prostě baví. 

Ne že by to byla vždycky ukrutná legrace, někdy jsme si spílaly, jaký bič jsme na sebe upletly, ale po skončení 

každé akce se dostavil pocit uspokojení a radost, že vše dobře dopadlo. A musím konstatovat, že kupodivu 

vždycky všechno dobře dopadlo, i když to při přípravách často nemělo ani náznak budoucího happyendu. 

Možná někteří čtenáři přesně nevědí, jakými aktivitami se CPR zabývá. Možná ani netuší, že akce, které se 

ve farnosti odehrávají, organizuje právě CPR. Malinko jsi už náplň centra, Leni, nakousla. Mohla bys tedy 

rozvést podrobněji, co všechno spadá do Tvé kompetence? 

Lenka: Aktivit CPR je opravdu mnoho. Jak už jsem zmínila, jsou to akce s duchovním zaměřením, tedy různé 

přednášky a setkání, které mají především duchovní náplň. Pravidelně se scházejí ke společným modlitbám 

maminky z celého děkanátu (aktivita je známá pod názvem Modlitby matek), duchovní obnovy pro ženy 

inspirované příběhy z Písma svatého, vícedenní duchovní obnovy, adorace mladých maminek v kapli aj. 

Ale jelikož centrum, jak i jeho samotný název napovídá, má mít za cíl rodiny, snažíme se organizovat akce pro děti, 

rodiče s dětmi, benefiční a také vzdělávací akce.  CPR organizovalo a stále ještě organizuje nejrůznější kurzy, např. 

kurzy o výchově (Efektivní rodičovství, Respektovat a být respektován, O výchově teenagerů), kurzy určené 

manželským párům (Manželské večery), kurzy pro snoubence, jazykové kurzy, kurzy vzdělávací (Etické otázky 

každého dne) aj. Zprostředkovává také činnost poradenskou, spolupracuje s klinickými psychology a speciálními 

pedagogy. Cílovou skupinou jsou i senioři, kterým se v současnosti v Čítárně intenzivně věnuje Petra Kočí, které 

tímto velice děkuji. 



 
Tam&Tam – číslo 5, ročník 9, květen 2018  strana 9 

 

Možná mnozí nevědí, že nejsem jen vedoucí CPR, ale rovněž i pastorační asistent, proto se snažím spojit činnost 

centra s aktivitami farnosti, resp. celého děkanátu. Pracuji jako katechetka, koordinuji Tříkrálovou sbírku v naší 

farnosti, spolupracuji na Pohádkovém lese v rámci Charitní pouti, zajišťuji materiální zázemí či koordinaci mnoha 

dalších duchovních aktivit… 

A největší část programů je věnována dětem. Mezi naše „oblíbené“ patří již zmíněné karnevaly, mikulášské 

besídky, tvořivé aktivity, výlety pro rodiny s dětmi či prázdninové programy. Pro mladší školní děti připravujeme 

již mnoho let jednodenní akce o krátkých školních volnech, jako je např. Zelený čtvrtek, podzimní a jarní 

prázdniny a další.  

Hanka: Na programy o podzimních a jarních prázdninách taky ráda vzpomínám. Myslím, že některé byly velmi 

originální a i pro nás dospělé vyloženě „ zážitkové“, např. vaření zelených jídel na Zelený čtvrtek. 

Lenka: Mě osobně velmi oslovily programy o podzimních prázdninách s dušičkovou tematikou, kdy vlastnoručně 

vyrobené vazby chodíme společně se zúčastněnými dětmi položit na hroby, o které se nikdo nestará.  

Jednou velkou kapitolou CPR jsou divadelní představení, na která si naši farníci (a nejen oni) zvykli především 

o poutích a Vánocích. 

Tak jak, holky, hodnotíte svou „divadelní kariéru“? 

Lenka: Divadelní představení jsme s maminkami a také některými muži cvičili pro radost dětí a často i k pobavení 

dospělých, a to především o poutích. Pohádek, které takto v našem podání ožily, bylo za ta léta mnoho, a lidí, kteří 

se na nich podíleli, také. V současné době se divadelní iniciativy chopily mladé „sedmikráskové“ maminky se 

svými dětmi a je to skvělé. 

Ale nejsou to jen divadelní představení tzv. „pro zábavu“. Organizujeme i vánoční a velikonoční představení, která 

mají v naší farnosti dlouholetou tradici. Za tu dobu, co je nacvičujeme, se v nich vystřídala a postupně odrostla celá 

řada dětí. (Pašijové hry nacvičovala v dřívějších dobách vždy mládež a byla to představení, při kterých se tajil 

dech.) Od chvíle, kdy jsem se do těchto aktivit zapojila v rámci CPR, jsme v době předvelikonoční a předvánoční 

začali na naše představení zvát i místní školy. Na vánoční a velikonoční hry se na nějakou dobu nabalily 

i doprovodné programy, které byly také určené školám a kterých se školy poměrně hojně účastnily.  

Hanka: Vím, že naše dospělé děti na divadla moc rády vzpomínají. Každý herecký talent totiž začínal jako ovečka 

nebo ptáček, pokračoval rolí anděla nebo pastýře a končil těmi hlavními. A na potlesk zaplněného kostela se také 

jen tak nezapomíná.   

Jana: Velmi mě těší, že z doby, kdy jsme všechna divadla cvičily pro radost svých vlastních dětí, jsme se 

přehouply do doby, kdy je cvičíme spolu s nimi pro radost dětí jiných. 
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Leni, zmínila jsi, že CPR organizuje i akce benefiční. Přibliž nám je, prosím. 

Lenka: Je známou věcí, že naše farnost má adoptováno dítě z Haiti a každý rok se snažíme na podporu malého 

Haiťana vybrat finanční prostředky. Ale snažíme se podpořit i misie (prodejem „misijního pečiva“) či adventní 

koncerty (zajištěním grantu na tento účel). Vzpomínám i na „školení“ v Kroměříži a následně naše seniorky, které 

pletly obvazy pro malomocné. 

A aby to nebylo jen formou vyhlášené sbírky, snažíme se potřebné penízky získat z prodeje výrobků našich dětí a 

maminek. Většinou s našimi výtvory vyrukujeme na pouti, o misijních nedělích, ale několikrát se nám podařilo 

zorganizovat i podzimní „džemování“, kde jsme si vzájemně prodávali a také společně degustovali vlastnoručně 

vyrobené marmelády, džemy, kompoty, ale i nějaké „vypáleniny“. 

Hanka: Mám zkušenost, že do benefičních akcí se velmi rády zapojují hlavně děti, protože i ony chtějí mít pocit, 

že něčím konkrétním přispěly. Vzpomínám si, že jsme vyráběly růže, náušnice, batikovaly trička, ale také pekly 

perníková srdce nebo misijní koláče. Vždycky jsme se bavily tím, že ty věci nejdřív vyrobíme a pak si je naše děti i 

my s chutí koupíme . 

Džemování byl bezva nápad a doufám, že se k němu někdy vrátíme. Ještě nedávno jsme doma otevřeli jednu 

z originálních marmelád (složení: meruňky, cuketa, banány a zázvor), mimochodem byla výborná! 

Lence a Jitce Dvořákové jsem také velmi vděčná, že mi tak trochu „neviditelně“ pomáhají s organizací 

každoročních adventních koncertů. Jitka se vzorně stará o účetnictví a smlouvy, Lenka o grant a dárečky pro 

vystupující.  

Lenka: Ráda bych dodala, že adventní koncerty jsou, jak je vnímám já, nesmírně přínosnou aktivitou. Určitě není 

potřeba je blíže představovat. Každý zřejmě zaznamenal, že výtěžky jednotlivých koncertů jsou věnovány 

organizacím, které působí v Šumperku a blízkém okolí. Za tu dobu, co se CPR podílí na jejich organizaci, vím, 

jak je náročné sehnat a přesvědčit umělce, aby se za mizivý obnos, či dokonce zdarma vydali v zimním počasí 

do Šumperka a vystoupili zde na podporu místních organizací. Hani, velké díky!!! 

Hanka zmínila, co vše už jsme se na benefičních akcích snažily prodat, tedy co všechno jsme nejdřív musely 

vyrobit. Na tvořivých akcích se často podílíme my dvě s Janou. 

Jana: Baví nás to a je skvělé, když to baví i děti. A když z toho pak náhodou vyleze něco podařeného, co lze navíc 

pro dobrou věc zpeněžit, je to ještě lepší. 

Aby si čtenáři nemysleli, že CPR jsi, Leni, jen Ty a my tři, tak by bylo asi dobré zmínit, že se kolem centra 

pohybuje i mnoho dalších lidí. 

Lenka: Ano, jsou naprosto úžasní a patří jim velké poděkování!!! Někteří se objeví jen párkrát a pak zmizí,  

ale i těch si nesmírně považuji. Přijdou, pomohou jednorázově s organizací konkrétního programu, přinesou pekáč 

s buchtami, připraví dětem svačinu, zazpívají s nimi písničku nebo jim přečtou pohádku…. Nádhera! 

No a někteří jsou stálicemi. Vzpomněla jsem už Petru Kočí, která nyní pečuje o Čítárnu a organizuje programy 

pro seniory. Ty se v poslední době díky ní pěkně rozjely.  

Mojí pravou rukou je Jitka Dvořáková, která má na starosti finance a administrativu. Musím si postesknout, 

že ačkoli je CPR jen malou organizací, administrativa i zde je přebujelá. A bez Jitky si to vůbec neumím představit! 

(Asi by mě zavřeli ). 

V rámci CPR spolupracuji také s katechety, kteří mi často přicházejí pomoct s prázdninovými akcemi pro děti, 

ať už jde o akce jednodenní či vícedenní. Velkou oporou mi bývá především Maruška Sovadinová, která má vždy 

připravený nějaký katechetický vstup, ale nedělá jí problém postavit se taky ke sporáku a uvařit pro třicet 

hladových krků skvostný oběd. 

Na koho ale nemůžu v žádném případě zapomenout, je o. Slávek. Bez jeho podpory by CPR rozhodně nemohlo 

fungovat způsobem, jakým funguje. Je úžasný v tom, že všechny programy, které nabízíme, podporuje a na všem 

se spolu domluvíme. Sám se přijde na některé programy podívat (setkání maminek, maškarní bály, divadla 

pro školy aj.), fotí je, zajímá se. Jak znám z ostatních center, není to všude tak úplně běžné, a proto jsem 

za spolupráci s ním vděčná a moc mu za vše děkuji.  
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A pak jsou to naši nejbližší, tedy manželé a děti. Postupem času se z dětí, pro které jsme akce připravovaly, stali 

samotní organizátoři nebo alespoň spoluorganizátoři. (Nutno dodat, že jejich spolupráce není vždy dobrovolná, 

ale často nedobrovolně povinná. O to víc obdivuji, jakých výkonů jsou schopni!) Naši manželé stojí často tiše 

v pozadí, tu něco přivezou, odvezou, přitlučou, přinesou, zrealizují nezrealizovatelné, občas si u toho zabrblají, ale 

bez nich a jejich podpory by většina akcí byla nemyslitelná. 

V současné době převzala část organizačních povinností na svá bedra moje dcera Pája, která do mých zaběhnutých 

stereotypů vnesla čerstvý vítr a je fantastická. Velmi si jí vážím za to, jak se dvěma malými dětmi (a třetím 

na cestě) zvládá připravovat programy pro ty úplně nejmenší. Spolu s ní se objevila skupina mladých maminek, 

které jsou nyní velmi živým a aktivním společenstvím a připomínají mi nás zamlada. 

Holky, je na čase bilancovat. Co vám těch deset let, která jste prožily s CPR, dalo? 

Lenka: Mně určitě možnost potkávat se s úžasnými lidmi, se kterými bych se jinak nikdy nesetkala, a možnost 

seznámit se s jejich často spletitými osudy. Naučila jsem se více komunikovat, být otevřenější druhým a dalo mi 

určitě také inspiraci k duchovnímu životu. Práce v centru prohloubila mou víru, a to jak na základě osobních 

setkání s konkrétními lidmi, tak zásluhou kvalitních formačních programů, které nám – centrům – nabízí domovské 

Centrum pro rodinný život v Olomouci. 

A objevila jsem v sobě tvořivý potenciál – dříve jsem neuměla rovně ustřihnout ani papír, no a teď už to umím ! 

Hanka: Setkání s fajn lidmi - dětmi i dospělými, možnost obdivovat něčí kreativitu a projevit tu svou a také 

příležitost pracovat s dětmi úplně jinak, než to dělám při své práci ve škole. 

Za jeden z největších přínosů CPR pak považuji to, že programy a akce často dokážou přitáhnout a zapojit různé 

lidi, z nichž někteří se původně žádných akcí farnosti neúčastnili nebo vůbec do kostela nechodí, někteří se styděli 

projevit a zapojit a tady našli „své místo“ a někteří řeší různé těžké životní situace a společenství moc potřebují pro 

sebe i své děti. 

Jana: Příležitost setkat se se zajímavými lidmi, přátelskou atmosféru při společných programech. Pocit naplnění, 

když jsem mohla udělat něco pro druhé. A také doufám, že motivaci a inspiraci pro své děti, kterým snad toto může 

být příkladem. Měla jsem možnost objevit své kvality a často i překonat lenost, když se mi do nějaké akce opravdu, 

ale opravdu nechtělo.  

Mně dalo prostor realizovat své nápady a okruh lidí, kteří jsou vždy ochotní se na nich podílet. A s tím určitě 

souvisí vzniklá životní přátelství, kterých si nesmírně považuji. Celé naší rodině pak dalo spoustu zážitků a taky 

možnost, jak společně trávit čas a dělat něco pro druhé, i když ostatní členové rodiny nevítali mé aktivity vždy 

s nadšením. Při větě „něco po vás potřebuji“ se asi častokrát orosili . 

A kdybyste měly zhodnotit i ztráty, tak je něco, co vám vzalo? 

Hanka: Určitě spoustu času. A občas bylo také cvičením v trpělivosti a pevné víře - to když se na program přihlásí 

dvanáct dětí, ale přijde jich dvacet pět , nebo když vánoční představení zahrajeme celé od začátku do konce až na 

prvním představení pro kostel plný školáků.  

I já souhlasím s tím, že mi vzalo opravdu hodně času. Na druhou stranu – co bych s tím volným časem 

dělala…. 

Jana: Mně vzalo taky hodně času, který jsem mohla trávit mnoha nezáživnými povinnostmi . A někdy mi vzalo i 

klid a přineslo spoustu nervů a stresu. A vzalo, ale vlastně i dalo nejlepší roky mého života. 

Lenka: Vzalo mi roky života, ale rozhodně nelituji. 

Mé milé kamarádky, velmi vám děkuji za tento rozhovor i za vše, co jsem s vámi a díky vám mohla za více než 

deset zažít a prožít. Díky!  

Hanka Heiserová  
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VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2018 – DĚKANÁT ŠUMPERK 

 
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní 

Postní almužny svým odřeknutím si věcí pro někoho 

potřebného. V následující tabulce máte přehled 

výsledků dle farností. 

Z Postní almužny 2018 jsme díky Vám mohli 

poskytnout podporu 32 případům v tíživé 

a mimořádné finanční tísni spadající do kategorie 

rodiny, osamělé matky, rodiny s postiženými 

dětmi a jednotlivci. 

Snažíme se, aby tyto finanční prostředky byly 

využity ve farnostech. V letošních kasičkách nebyly 

vloženy úmysly pro konkrétní rodiny či jednotlivce. 

Obracíme se na vás s prosbou, pokud víte 

o někom ve Vaší farnosti, kdo se ocitl 

v mimořádné tíživé finanční tísni a potřebuje 

pomoc, abyste kontaktovali Vašeho kněze nebo 

informaci předali přímo nám na Charitu 

Šumperk. 

Pán Bůh zaplať. 

za Charitu Šumperk Zuzana Nedvědová 

 
.  

Obec 

Vybraná 

částka 
kasiček 

Bludov 3 773,- Kč 12 ks 

Bohdíkov + Raškov 1 360,- Kč 6 ks 

Bohutín 2 147,- Kč 8 ks 

Bratrušov 907,- Kč 6 ks 

Dolní Studénky 4 595,- Kč 12 ks 

Hanušovice + Nové Losiny 4 112,- Kč 10 ks 

Hraběšice 587,- Kč 3 ks 

Loučná nad Desnou 3 141,- Kč 10 ks 

Malá Morava 1005,- Kč 4 ks 

Nový Malín 921,- Kč 5 ks 

Rapotín 4 896,- Kč 14 ks 

Ruda nad Mor.  7 694,- Kč 14 ks 

Sobotín 4 115,- Kč 11 ks 

Staré Město pod Sněžníkem 8 675,- Kč 20 ks 

Šumperk 22 607,- Kč 84 ks 

Velké Losiny 4 476,- Kč 12 ks 

CELKEM 75 011,- Kč 231 ks 
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JERONÝM PRAŽSKÝ – POSLEDNÍ ÚTĚK 
 

 Na film „Jan Hus – cesta bez návratu“, který vznikl v šumperské společnosti Vistafilm manželů Ivy 

a Luboše Hlavsových, navazuje snímek nazvaný Poslední útěk Jeronýma Pražského, který byl dotočen v říjnu 2017 

a premiéru měl 16. dubna 2018 v pražské Lucerně. Roli českého teologa a filozofa, který byl upálen v roce 1416 

v Kostnici, ztvárnil Ondřej Vetchý. 

 Hrané pětasedmdesátiminutové dokumentární drama se natáčelo na mnoha místech. Tak například prostory 

Zdíkova paláce v Olomouci se proměnily v sorbonskou univerzitu, kde v rajském dvoře tohoto paláce byly 

natáčeny scény s žalobcem Jeanem Gersonem v podání Aloise Švehlíka. Filmaři také natáčeli na hradech Helfštýn 

a Sovinec, nebo v šumperském klášterním kostele. Vedle hlavního protagonisty, Ondřeje Vetchého, ve snímku 

účinkují Petr Kostka, který ztvárňuje hiršavského faráře Gregora Vladimír Beneš, Jan Novotný, Jitka Čvančarová, 

Radek Holub, Vladimír Kratina, Vladimír Beneš,  Vladimír Javorský v roli Jana Husa, Pavel Rímský jako kardinál 

Zaberella a další. A ve filmu lze poznat i šumperské občany jako komparsisty. 

 Film o Jeronýmovi Pražském zachycuje poslední úsek jeho života, kdy se vydává v dubnu 1415 

do Kostnice, aby podpořil Jana Husa, avšak vzápětí prchá do Čech. Na konci dubna je ale zatčen v Hiršavě 

nedaleko českých hranic a v okovech je přivezen do Kostnice. 

 Film zachycuje také stěžejní období jeho života, kdy se nejprve zříká Viklefova a Husova učení, aby se 

v obnoveném procesu v únoru 1416 - přes krutou torturu - učení znovu zastal. Nakonec byl 30. května 1416 upálen 

na stejném místě jako Hus. 

 Ondřej Vetchý kvůli roli změnil image a nechal si narůst plnovous a roli Jeronýma Pražského ztvárnil 

dokonale. Film vznikl v koprodukci s Českou televizí Brno, se kterou manželé Lubomír a Iva Hlavsovi 

spolupracují téměř dvacet let. Vedle Křesťanských magazínů a Cest víry se jim podařilo prosadit v televizi vysílací 

okno pro pořad EXIT 316 a EXIT MISE, jehož byli autory. V posledních letech se pak zaměřili na velké hrané a 

polohrané dokumenty a filmy z protestanské historie v Čechách a na Moravě, z nichž nejznámější je jejich loňský 

snímek o Janu Husovi. 

Pavel Hýbl  
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AUDIO DOPORUČENÍ 
 

 
Tentokrát vám, drazí čtenáři Tam&Tamu, nabízím k poslechu tři nahrávky z klasiky světové literatury. 

Vybral jsem tentokrát ty, za které jejich autoři obdrželi Nobelovou cenu za literaturu. Většinou spisovatele 

dostávají tuto cenu za celek tvorby. Ovšem někteří přímo za konkrétní dílo. Představím vám je chronologicky podle 

let, kdy se jim dostalo tohoto vyznamenání.  

Jako první v řadě je tu Sigrid Undsetová se svým slavným románem 

Kristina Vavřincova. V roce 1928 tento román obdržel Nobelovou cenu 

za „výstižné líčení severského života ve středověku“, jak své rozhodnutí 

zdůvodnila Švédská akademie. Jedná se o příběh velké tragické lásky 

a duchovní pouti, který je zasazen do Norska 14. století. Pro lásku 

k okouzlujícímu, ale neukázněnému Erlendovi mladičká zemanská dcera zhřeší 

proti tehdejším společenským a mravním zákonům a navzdory vůli svého 

milovaného otce se posléze provdá. Její další osud je ale velmi těžký. I když 

nahrávka není záznamem celé rozsáhlé třídílné knihy ale jen rozhlasovou 

dramatizací, určitě více jak 8 hodin poslechu bude pro vás příjemným 

a obohacujícím zážitkem.  

Druhým autorem je John Galsworthy. Nobelovou cenu v 1932 roku 

sice dostal za celoživotní dílo, zdůvodnění akademie však jednoznačně ukazuje, 

které jeho dílo považuje za nejlepší. Cena byla přiznána „za vynikající 

vypravěčské umění, které dosahuje nejvyššího stupně dokonalosti v díle Sága 

rodu Forsytů“. Rozsáhlá kronika líčící osudy tří generací anglického 

patricijského rodu vznikala téměř šestnáct let a kompletně byla poprvé vydána 

roku 1922. Název zvolil Galsworthy se zřetelným ironickým záměrem, protože 

slovo „sága“ vyvolává představu hrdinských činů, jimiž se Forsytové zrovna 

nevyznamenávají. Naše nahrávka je opět zkrácenou rozhlasovou dramatizací, 

ovšem v provedení vynikajících rozhlasových herců. Trvá více jak 6 a půl 

hodiny.  

Ernest Hemingway byl vyznamenán Nobelovou cenou za svou knihu 

Stařec a moře v roce 1954. Příběh se odehrává v malé kubánské vesnici poblíž 

Havany, odkud starý rybář Santiago vyjíždí sám na lov. Po dlouhé neúspěšné 

době uloví největší rybu svého života, se kterou svede strhující, i když 

ve výsledku tragický boj. Je to alegorický příběh o nezlomnosti lidské vůle  

a o neporazitelnosti lidského snažení. Jelikož je to novela, v tomto případě si 

poslechněte nahrávku celé knihy. Na konec jsou to ale skoro 4 hodiny poslechu, 

čte Ladislav Mrkvička.  

 

Na konec si dovolím vám doporučit knihu polského spisovatele Wladislawa Reymonta Sedláci. Moje 

polské cítění mi nedovolilo na tuto knihu zapomenout. Přímo za tento „velký národní epos“, jak v odůvodnění 

napsala Švédská akademie, obdržel Nobelovu cenu v roce 1924. Samozřejmě nahrávka v češtině není, kniha 

ale ano, a dávám ji do knihovny. Ovšem, pokud si ji chcete přečíst, rezervujte si hodně času - čtyři svazky vám ho 

zaberou dost. Autor vytvořil všestranný, barvitý a dramatický obraz polské vesnice konce 19. století. Život 

vesničanů je nerozlučně spjat s okolní přírodou a zarámován do ročních období s pravidelně se opakujícími polními 

i domácími pracemi, obřady, polskými zvyky a obyčeji. Velmi napínavá milostná zápletka přidává knize tu 

správnou dramatičnost.  

Přeji krásné chvíle ve společnosti „nobelových“ románů.  

P. Slawomir  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1922
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Galsworthy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ironie
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ga_(literatura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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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). 

 Odpolední herna pro děti – hraníčko pro děti, kafíčko pro rodiče, bez organizovaného programu – každou 

středu na farním středisku od 15.00 do 17.00. 

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

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

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

 Čítárna pro veřejnost – každou středu od 14.00 do 17.00 (pozor na změnu otevírací doby), možnost 

posezení na místě u kávy či čaje nebo darování či rozebrání knih za dobrovolný příspěvek. 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.30 v Čítárně. 

 Muzicírování v Čítárně - V rámci nabídky Večerní Čítárny přijďte si příjemně posedět a zazpívat známé 

lidové písničky. Svým akordeonem nás bude doprovázet p. učitel Hloch ze šumperské ZUŠ. Akce se 

uskuteční 18. 5. 2018 od 18. hod. v prostorách Čítárny. Těšíme se na Vaši hojnou účast.  
 

CHARITNÍ POUŤ S POHÁDKOVÝM LESEM 

Tak jako každý rok, i letos srdečně zveme na Charitní pouť s Pohádkovým lesem - jako poděkování 

tříkrálovým koledníkům. Uskuteční se v sobotu 12. 5. 2018. Od 12:15-14:45 zveme děti na zábavné plnění 

pohádkových úkolů přímo u kostelíčka - tentokrát v duchu pohádky „Broučci“. Nebude chybět ani občerstvení 

(pro koledníky zdarma) a táborák. V  15:00 bude sloužena v kostele Božího těla  mše svatá. 

RODINNÁ VÝZVA 

Máte-li zahradu, chatu, posezení či jiné vhodné místo, neváhejte a zapojte se do „rodinné výzvy“ a pozvěte 

další rodiny z farnosti na společnou modlitbu, posezení, popovídání, opékání, prostě pokuste se strávit jeden den 

trochu jinak. Tato výzva je inspirována aktuálním tématem letošního Týdne pro rodinu, které nese název „Čas být 

spolu“. Stačí jen vybrat čas a místo setkání a tuto nabídku dát do ohlášek či poslat na adresu centra pro rodinu 

(cprsumperk@ado.cz, 731 402 395), ostatní se „zorganizuje“ samo. 

 
UŽ NYNÍ ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 9. – 13. července – příměstský tábor pro mladší děti. 8.00 – 9.00 volná herna, 9.00 – 14.30 (15.00) 

organizovaný program; na program je nutné se přihlásit, podrobnosti na webových stránkách Centra pro 

rodinu.· 

 20. – 24. srpna – příměstský tábor pro starší děti. 8.00 – 9.00 volná herna, 9.00 – 15.30 (16.00) 

organizovaný program; na program je nutné se přihlásit, podrobnosti na webových stránkách Centra 

pro rodinu. 

 

OSLAVA DESETI LET ČINNOSTI CENTRA PRO RODINU 
V sobotu 21. 4. 2018 proběhly ve společenském středisku Sever OSLAVY CENTRA PRO RODINU k 10. 

výročí činnosti. Podnázvem byl také RODINNÝ PLES, z čehož je patrné, že program byl určen nejen 

zaměstnancům, dobrovolníkům, pomocníkům a příznivcům centra, ale také všem rodinám, které jsou jednou 

z cílových skupin, pro které Centrum pro rodinu Šumperk již desátým rokem připravuje programy. 

Součástí oslav bylo ohlédnutí za uplynulými léty v podobě prezentace fotografií.  

Dalším bodem programu byla zpívaná opera pro děti - pohádka O Šípkové Růžence (Z. Svěrák, J. Uhlíř) 

hraná dětmi z naší farnosti. Ta sklidila veliký úspěch nejen u dětí, ale také u dospělých!  Ještě jednou všem 

hercům a režisérům děkujeme!  
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Kratičké vystoupení (nejen) pro děti měla připravený také skupinka seniorek. Ty se převlékly za Broučky 

od J. Karafiáta a svými tykadélky a svítícími zadečky potěšily obecenstvo!  K tomu přidaly přednes, písně 

a modlitbičky a celé to zakončily krásnými otočkami, aby si je všichni mohli prohlédnout nejen zepředu,  

ale i zezadu, kde jim svítila malá světélka!   

Tombola nesměla chybět. Děkujeme všem sponzorům, kteří se zapojili tím, že přispěli hmotnými dary, 

ale také všem, kteří si zakoupili slosovatelné lístky a přispěli tak na činnost Centra pro rodinu. 

Vše doprovázela taneční hudba, spousta jídla, pití, kvalitního a dobrého vína. A hlavně spousta zábavy!  

O děti se staraly tři mladé „hlídačky“, které byly k dispozici po celou dobu oslav a dětem vytvářely 

program – ať už formou vyrábění, tancování či hraní ve veliké herně, kterou měly děti k dispozici.  

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat! 

Všem účastníkům oslav – za jejich přítomnost. 

Všem organizátorům – za jejich píli, trpělivost a ochotu. 

Všem dětem – za jejich úžasné zapojení do programů a za jejich úsměvy. 

Všem podporovatelům a dobrovolníkům CPR Šumperk – za 10 krásných let, které uplynuly jako voda… 

za Centrum pro rodinu Pavla Čermáková 

  

 

PROGRAMY CENTRA PRO RODINU OČIMA LEKTORŮ   
Programová nabídka centra pro rodinu je pestrá a různorodá, některé nabídky patří mezi stálice, jiné se rok 

od roku obměňují.  Přijměte pozvánku na ty aktuální, viděno očima lektorů.  

 
Programy Centra pro rodinu od září 2017 

V Centru pro rodinu se od září 2017 začaly dít kromě „starých“ programů také nové věci. Ráda bych 

zmínila z těch již zajetých středeční SEDMIKRÁSEK -  setkávání maminek (či tatínků) na rodičovské dovolené a 

jejich dětí v herně na farním středisku od 9:30. Na programu je pokaždé krátká pohádka, modlitba v kapli, zpívání 

za doprovodu hudebních nástrojů, říkačky, hýbánky a také hraníčko. Pokud počasí dovolí, program se uskutečňuje 

také venku, na farním hřišti či někde v terénu. 

Dalším programem, který není žádnou novinkou, jsou MODLITBY MATEK, které se uskutečňují každý 

čtvrtek od 10:00 pokaždé u jiné maminky doma. Vše probíhá „nenásilnou formou“, neboť naše ratolesti jsou 

s námi.  Modlitba ale opravdu probíhá! K tomu si také hezky popovídáme a děti si spolu pohrají. Takové hezké 

čtvrteční dopoledne.  

Mezi novinky, které CPR od září nabízí, patří HERNIČKA na farním středisku. V malé katechetické 

místnosti u kuchyňky vznikl útulný prostor plný hraček pro děti. Každou středu od 15:00 do 17:00 je zde možnost 

pobýt s dětmi za dozoru dospělé osoby bez organizovaného programu. Nebo kdykoli jindy po předběžné domluvě. 

Uskutečňuje se zde také již zmíněný Sedmikrásek.  

Další herní koutek vznikl také ve střediskové kavárně v přízemí.  

A jistě je dobré zmínit také parádní HŘIŠTĚ pro děti ve venkovních prostorách střediska. Jsou 

zde umístěny herní prvky jako trampolína, skluzavka, pružinová dvojhoupačka, pískoviště aj. Dětmi velmi 

obdivované!  

Další novinkou jsou ADORACE PRO MAMINKY 1x v měsíci, vždy ve čtvrtek od 19 hodin. 

Vše probíhá ve střediskové kapli. Adorace trvá cca hodinu a půl, poté mají maminky možnost posedět a popovídat 

si u vínečka či čaje (co kdo donese) a strávit hezký večer či noc!  O termínech adorací vždy informujeme dopředu 

všechny, kteří se chtějí účastnit. Takže pokud máte kdokoli zájem, ozvěte se. Srdečně zveme! 

Určitě je dobré zmínit také nedělní KÁZÁNÍ PRO DĚTI V BOČNÍM VCHODU při deváté mši svaté, 

které si připravují samotní rodiče. Kdokoli se chce přidat (ať už účastí či přípravou), je vítán!  

Z programů pro rodiče či manžele bych ráda zmínila také již probíhající MANŽELSKÉ VEČERY, které 

se těší velké účasti. Nyní se účastní 9 párů, scházíme se v úterý od 16:30 do 18:30 jednou za 3 týdny v prostorách 
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střediskové kavárny. Pokud bude zájem, je možné, že budou v plánu Manželské večery také příští školní rok. 

Rozhodně je na co se těšit. Je totiž příjemné strávit nějaký čas se svou polovičkou a nechat se občerstvit „duševně“, 

„duchovně“ i „fyzicky“  

Pokud se vám jakýkoli program líbí a rádi byste se jej vy či někdo z vašich blízkých účastnil, není nic 

jednoduššího než kontaktovat nás. 

Pavla Čermáková – 734 265 356, Lenka Špatná – 731 402 395. 

                                       Hezké „skoroletní“ dny přeje za Centrum pro rodinu Šumperk Pavla Čermáková 

 

Posezení pro seniory 

Scházíme se (až na výjimky) od října 2014 každý čtvrtek od 10 hodin dopoledne v Čítárně. Naše setkání 

trvá přibližně dvě hodiny. Přineseme a připravíme si malé občerstvení, pak zasedneme kolem stolu a sdílíme si 

vzájemně, co se každému z nás přihodilo během uplynulého týdne, co zajímavého, oslovujícího jsme zažili, 

přečetli, zhlédli nebo slyšeli. Ve druhé části programu většinou čteme úryvek z vybrané knížky.  

V programové nabídce CPR se o tomto setkání píše jako o „Posezení pro seniory", ale spíše bych naši 

aktivitu definovala jako „Posezení spřízněných duší“. Věkové rozpoložení máme 30+ a mohou mezi nás zavítat 

všichni, kdo mají rádi knížky, dobrou společnost a mají ve čtvrtek dopoledne čas. I přesto, že se zde schází 

poměrně ucelená skupinka, rádi vezmeme do „party“ další příchozí. Vždyť, kdo by chtěl zůstat sám, že? 

Těšíme se na Vás ve čtvrtek dopoledne v Čítárně. 

lektorka Petra Kočí 

  

Příprava snoubenců na manželství 

S mým manželem Kamilem působíme ještě společně s dalšími dvěma páry (tzn. s manžely Černými a 

Sovadinovými) již několik let v našem děkanátu jako lektoři kurzů pro snoubence. Dosud nás, lektorů, nebylo 

mnoho, a proto máme nyní velkou radost, že se k nám přidají další tři lektorské páry z Rudy nad Moravou. 

Statečným dvojicím, které se pro vstup do manželství rozhodly, se snažíme velmi upřímně sdělovat 

všechna úskalí, ale i pozitiva, která jim život v manželství přinese, a povzbudit je v jejich rozhodnutí „nést společně 

všechno dobré i zlé až do smrti“. Tato naše aktivita je někdy vyčerpávající a časově náročná, ale vnímáme, že 

velmi potřebná, a to zvláště v současné době, kdy rodinný život, resp. manželství ztrácí ve společnosti „kredit“. 

Proto jsme velmi vděční za všechny mladé lidi, kteří se pro tuto životní cestu rozhodnou, a setkání s nimi nás vždy 

těší. Určitě máme takto možnost potkat lidi, se kterými bychom se za běžných okolností nikdy nesetkali. Když 

k nám mladí lidé přicházejí na první setkání, často se přiznávají, že mají strach, protože netuší, co je u nás čeká. 

Pokud tedy někteří adepti na budoucí sňatek čtou tyto řádky, chtěli bychom je ujistit, že opravdu nic, z čeho by 

museli mít reálné obavy, na ně připravené nemáme , a že se vždy snažíme, aby čas, který s námi stráví, byl pro ně 

přínosný. 

za všechny lektory Hanka Heiserová 

 

Modlitby matek 

Jak bylo již vícekrát zmíněno, Modlitby matek probíhají na mnoha místech našeho děkanátu. Přinášíme 

vám aktuální informace. 

V malínské farnosti se vytvořily dokonce tři skupinky Modliteb matek. První se schází v pondělky večer, 

druhá v úterky a obě míváme zázemí v malínském kostele. Třetí skupinka, tvořená maminkami na rodičovské 

dovolené, se schází většinou ve středy odpoledne. Maminky spolu s batolícími se dětmi, přicházejí na modlitbu 

domů k jedné z účastnic. Máme všechny radost, že se tímto způsobem můžeme společně setkávat a sdílet. Jak nám 

potvrdil o. Otto, rovněž v Bludově se schází skupinka maminek ve čtvrteční podvečery.  

V Rudě se k modlitbám za děti schází dvě skupinky maminek: jedna vždy sudý týden  ve čtvrtek 

dopoledne, druhá skupinka v úterý po mši sv. na faře (převzato z internetu). 

                          za malínské maminky Petra Kočí  
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ZDISLAVA Z LEMBERKA 
*1220?, Křižanov, Markrabství moravské  

† 1252, Lemberk, České království 

 

Svatá Zdislava z Lemberka byla česká šlechtična, manželka, matka 

čtyř dětí, terciářka dominikánského řádu. Zasloužila se o vznik 

dominikánského kláštera, špitálu a baziliky v Jablonném v Podještědí. 

Vynikala láskou a dobročinností k chudým a nemocným. V roce 1907 

byla prohlášena za blahoslavenou a dne 21. května 1995 papežem 

Janem Pavlem II. svatořečena v Olomouci. Od roku 2000 je hlavní 

patronkou Litoměřické diecéze a od roku 2002 patronkou Libereckého 

kraje. Její svátek se podle liturgického kalendáře slaví 30. května. 

V ikonografii bývá zobrazována jako žena ošetřující nemocné, 

případně obklopena svou rodinou. K jejím atributům patří kostel, 

vinná réva, břečťan a erb lvice. Je patronkou rodin, dominikánek, 

českého národa. 

 
Zdislava se narodila někdy po roce 1220. Přesné datum 

neznáme. Její rodiče byli značně zámožní, vzdělaní a velmi zbožní.  

Zdislavin otec Přibyslav pocházel z Křižanova (poblíž Žďáru nad Sázavou) a byl významnou moravskou 

osobností zastávající důležité zemské úřady; s jeho jménem se často setkáváme v královských listinách. V Brně byl 

purkrabím, spravoval brněnský hrad, jeden z nejvýznačnějších v zemi. Patřila mu rozlehlá část Moravy, hlavně 

oblasti v Českomoravské vysočině. Jeho stálým sídlem byl Křižanov, kde si zbudoval hrad. Žďárský kronikář 

vydává svědectví, že pan Přibyslav „byl zevně rytířem, v nitru však mnichem“. Byl velmi nakloněn klášterům 

a řeholníkům, zvláště si oblíbil řád cisterciácký, který všemožně podporoval. Mnichům cisterciákům chtěl postavit 

ve Žďáře kostel s klášterem, ale smrt mu nedovolila dílo uskutečnit. Než zemřel, svěřil provedení svého úmyslu 

panu Bočkovi, manželu své dcery Eufemie. Velkou láskou lnul Přibyslav i k brněnským minoritům, kterým daroval 

četné statky. Celý svůj život prožil ve službě Bohu, v plnění svých úředních povinností, v oddanosti králi a v péči 

o rodinu. Když 16. února 1251 zemřel, byl pochován u brněnských minoritů v kostele sv. Janů.  

Matka Sibyla, původem ze Sicílie, přišla do Čech s Kunhutou Štaufskou, nevěstou krále Václava I. Mladá 

dvorní dáma budoucí královny byla vzdělaná a proniknutá zbožností. V Čechách se provdala celkem třikrát. Pan 

Přibyslav si ji vzal jako vdovu po zemřelém velmoži Bohušovi. Poznal ji nepochybně na pražském královském 

dvoře, kde často pobýval. Sňatek uzavřeli kolem roku 1220 a paní Sibyla se pak přestěhovala na Moravu. I ona 

věnovala svou přízeň klášterům, podporovala dominikánský klášter rozjímavých sester v Brně, klášteru žďárskému 

věnovala vzácně vypracovanou bibli. Po smrti Přibyslavově se provdala potřetí, a když později ovdověla, usadila se 

ve Žďáře. Přidružila se k ní její dcera Eufemie, v té době už rovněž vdova, a se služebnou Leogardou žily všechny 

po způsobu poustevnic v malých domcích vedle cisterciáckého kláštera. V ústraní a tichu vyšívaly kostelní roucha 

a náležitým způsobem pečovaly o klášter, jak zaznamenal klášterní kronikář. Sibyla zemřela roku 1262 a byla 

pochována ve žďárském klášterním chrámu. 

Zdislava měla mladší sourozence, tři sestry a bratra: Eufemii, Elišku, Libuši a Petra. Dospělého věku se 

dožily pouze Zdislava, Eufemie a Eliška, které se provdaly za české velmože a získaly si později mnoho chvály 

svým ctnostným životem. 

O Zdislavině mládí nevíme prakticky nic, vzhledem k vřelému vztahu jejích rodičů k řeholnímu životu je 

teoreticky možná její výchova v některém z moravských klášterů, nebo alespoň jejich vliv na Zdislavinu výchovu. 

Rytíř Havel z Lemberka, za kterého se provdala mladičká, snad okolo roku 1238, byl blízký důvěrník krále 

Václava I.  

Havel byl synem vlivného českého velmože, děčínského purkrabího Markvarta z rodu Markvarticů. Jejich 

rodovým znakem byla lvice. Havel byl nejen bojovníkem, ale i svědomitým ochráncem zájmů svého krále, 

na jehož straně stál věrně i v době vzpoury mladého kralevice Přemysla Otakara, kdy velká část šlechty  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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od Václava I. odpadla. Smír mezi oběma králi zprostředkoval vedle 

královy sestry, svaté Anežky, do značné míry právě Havel 

z Lemberka. Proto si jej král Václav I. velmi oblíbil a často jej 

pověřoval důležitými diplomatickými úkoly.  

Havel měl zájem i o nábožensko-politický život. Udržoval 

přátelství s mocným olomouckým biskupem Brunonem, kterého 

hostil na svých statcích a od něhož obdržel léno. Podporoval i řád 

bratří kazatelů – dominikánů, který si jeho manželka velmi oblíbila. 

Není také bez zajímavosti, že pan Havel měl účast i na díle Anežky 

Přemyslovny v Praze Na Františku. Můžeme se právem domnívat, 

že se obě svaté ženy – Zdislava a Anežka – osobně znaly.  

Havel z Lemberka býval dříve líčen jako muž hrubý a ke své 

ženě Zdislavě dokonce krutý. Měl v sobě jistě drsnost bojovníka a 

rázné vystupování mocného velmože. Jeho činnost v přímých 

službách panovníka, znalost cizího kulturního prostředí a smysl pro 

nové myšlenky, jejichž nositeli byly nové řády, které podporoval, 

nás však opravňují k přesvědčení, že se ke své ženě choval jako 

pravý křesťanský rytíř. Projevoval ji nejen úctu a lásku, měl i plné 

pochopení pro její úsilí. Bez jeho pomoci by paní Zdislava stěží realizovala dílo své dobročinnosti. Nové historické 

poznatky pana Havla rehabilitovaly. 

Narodily se jim snad čtyři děti – spolehlivě doložení jsou synové Havel, Jaroslav a Zdislav. O dceři 

Markétě se zmiňuje pouze Žďárská kronika. Nejstarší syn Havel II. z Lemberka zastával v letech 1266 - 1269 

na dvoře Přemysla Otakara II. funkci nejvyššího číšníka. Zdislav založil hrad Zvířetice; on i jeho synové se psali 

z Lemberka, vnuci později páni ze Zvířetic. Třetí syn Jaroslav z Lemberka si ponechal v držení hrad Lemberk a 

jeho čtyři synové v držení panství jako páni z Lemberka dále pokračovali.  

Zdislava byla zřejmě ráznou a energickou ženou. Zejména v době nepřítomnosti svého manžela musela 

mimo výchovy dětí řídit hradní hospodářství a starat se o své poddané, což zvláště v době občanské války mezi 

oběma králi a v době tatarských vpádů do Evropy 

nebylo jednoduché. Válka vyvolala bídu, hlad 

a velký počet zmrzačených lidí. Zdislava po vzoru 

svaté Anežky založila v Jablonném špitál 

pro chudé a trvale jej hmotně podporovala a jeho 

chovance – špitálníky - sama ošetřovala a léčila. 

Využívala k tomu svých získaných i vrozených 

léčitelských schopností. 

Se svým manželem Havlem postavila 

v blízkém městě Jablonném chrám svatého 

Vavřince s klášterem pro dominikány. 

Dominikánský řád si Zdislava tak oblíbila,  

že do něj vstoupila jako laická spolupracovnice, 

zůstavajíc ovšem v manželství. Do sboru 

dominikánských spolupracovníků se dostala 

zásluhou slavného polského dominikána 

blahoslaveného Česlava, který byl v té době – 

kolem roku 1235 – představeným polsko-české 

dominikánské provincie a v Čechách zakládal nové 

kláštery. Rovněž v Turnově postavila paní 

Zdislava s manželem kostel a klášter. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BD%C4%8F%C3%A1rsk%C3%A1_kronika&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%AD%C5%99etice_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ni_ze_Zv%C3%AD%C5%99etic
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslav_z_Lemberka&action=edit&redlink=1
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Její víra stále rostla; denně se účastnila bohoslužby u dominikánů v Jablonném. I na hradě měla svou kapli, 

kde s rodinou oslavovala Boha a vyprošovala zemi jeho ochranu v zlých dobách. Měla dar vroucí vnitřní modlitby 

a k ní přidávala kající skutky. Její svatost se potvrzovala i podivuhodnými činy, které skrze ni učinil Bůh. 

V kronice Dalimilově čteme: „Pět mrtvých boží mocí vzkřísila, mnoha slepým zrak vrátila, chromých 

a malomocných mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila“ (Dalimil 87, 5).  

Paní Zdislava se nedožila vysokého věku. Byla chatrného zdraví a vyčerpala se životními povinnostmi. 

Zemřela patrně ve věku 32 (33) let, podle tradice na tuberkulózu (antropologický výzkum tento názor nepotvrdil). 

Pohřbena byla v klášterní bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kde její tělo dodnes 

odpočívá. Hrob sv. Zdislavy se těší úctě věřících nepřetržitě od její smrti dodnes. Na pouť sem přijíždějí nejen 

Češi, Moravané a Slováci, ale i Lužičtí Srbové, Poláci, Němci a Rakušané. Dodnes zde dochází k podivuhodným 

vyslyšením, uzdravením a jiným divům na její přímluvu. 

Roku 1995 byla papežem Janem Pavlem II. Zdislava prohlášena za svatou (byl uznán zázrak uzdravení  

pana Františka Straky; v roce 1989 se jeho příbuzní modlili ke Zdislavě a tento muž se probral z klinické smrti). 

Dne 21. května 1995 papež 

Jan Pavel II. při své 

návštěvě České republiky 

svatořečil Zdislavu 

z Lemberka spolu s Janem 

Sarkanderem na letišti 

v Olomouci-Neředíně.  

Její příkladný život, 

naplněný láskou k Bohu a 

lidem, plný touhy po 

záchraně duší, a její 

zázračná moc pomáhající 

tělesně trpícím jsou názorně 

zachyceny na 24 obrazech, 

které jsou zavěšeny kolem 

její hrobky pod kostelem 

sv. Vavřince v Jablonném. 

O životě sv. Zdislavy byl 

natočen film V erbu lvice 

podle stejnojmenného 

románu Aleny Vrbové, 

známá je také kniha Světlo 

ve tmách od Jaroslava 

Durycha. 

Anička Rozsívalová  
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BIBLICKÁ SOUTĚŽ 2018 
 

Po celou postní dobu letos probíhal druhý ročník Biblické soutěže. Všechny, které odpovídání na otázky 

nejen baví, ale je pro ně také motivací se do Bible pořádně začíst, čekala tři kola otázek na texty Markova evangelia 

a 1. knihy Samuelovy. Kromě kategorií mladší školní věk, starší školní věk a dospělí jsme letos zavedli i volnou 

kategorii „rodinný tým“.    

Celkem se letos soutěže zúčastnilo 33 soutěžících ze šumperské a rapotínské farnosti: 3 soutěžící 

v I. kategorii, 9 ve druhé, 7 ve třetí a 4 rodinné týmy. Ne všem se podařilo vytrvat až do třetího kola. Dvanáct 

soutěžících se pak sešlo na závěrečném setkání, které už bylo jen sladkou (ale i slanou) tečkou. Stejně jako loni 

jsme si totiž na závěr na rozdíl od předchozích tří kol opravdu zasoutěžili a taky se společně pobavili, o což se 

nejvíce postaralo téma „evropští světci“. 

O závěrečný kvíz se s Vámi i letos rádi podělíme – tedy jen o některé otázky z témat: David, Samuel, 

evropští světci, biblické reálie, Bible obecně, naše farnost, Markovo evangelium, čeští světci – všechny by se sem 

opravdu nevešly. Pokud by se někdo chtěl do textů a otázek na ně začíst teď v létě, najde všechny tři kola otázek 

i se správnými odpověďmi na adrese: https://biblickasoutez-fs.webnode.cz/.  

Děkujeme všem soutěžícím za účast a těšíme se zase příští rok na postní dobu s Biblí v ruce.  

Hana Havlíčková, Marie Sovadinová, Pavel Rozsíval, Jiří Valenta a František Klíč 

 

1. David se narodil: 

A)  v Nazaretě 

B)  v Betlémě 

C) v Jeruzalémě 

2. Když šel David bojovat s Goliášem, tak si do 

pastýřské brašny si vzal? 

A)  3 kaménky 

B)  5 kaménků 

C)  10 kaménků 

3. Samuel byl: 

A)  první soudce 

B)  třetí soudce 

C)  poslední soudce 

4. Kdo poznal, že má Samuel prorocké pověření:  

A) celý Izrael od Danu až k Beer-šebě 

B)  většina Izraele od Danu až k Beer-šebě 

C)  větší polovina Izraele od Danu  

 až k Beer-šebě 

5. 6. února má svátek: 

A)  Amand Belgičan 

B)  Amand Afričan 

C)  Amand Australan  

6. Svatý Notger měl přízvisko:   

A)  Kulhavý 

B)  Koktavý 

C)  Krákavý  
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7. Svatý Leonid měl: 

A)  7 dětí 

B)  14 dětí 

C) 17 dětí  

8. Postní doba má:  

A)  tři neděle a čtvrtá je Květná 

B)  čtyři neděle a pátá je Květná 

C)  pět nedělí a šestá je Květná 

9. Na svátek Zvěstování Páně si připomínáme: 

A)  jak se archanděl Gabriel zjevil Panně Marii 

 a zvěstoval jí, že porodí Božího Syna 

B)  jak Ježíš poprvé učedníkům zvěstoval 

 příchod Božího království 

C)  jak andělé pastýřům zvěstovali velikou 

 novinu o narození Božího Syna 

10. Genezaretské jezero se nachází v části Izraele, 

které se říká: 

A)  Judsko 

B)  Pelištea 

C)  Samaří 

D)  Galilea 

11. Národní park Ejn Gedí (418 m.n.m.), který je 

dnes známý jako jedna z nejdůležitějších 

přírodních rezervací a zároveň mezinárodní 

botanická zahrada, je několikrát zmiňován také 

v Bibli. Mimo jiné se tam v jeskyních ukrýval: 

A)  David před Saulem 

B)  Saul před Davidem 

C)  Izraelci před Pelištejci       

D)  Izraelci před Goliášem 

12. Nejméně kapitol má evangelium podle: 

A)  Jana 

B)  Marka 

C)  Lukáše 

D)  Matouše 

 

13. SZ byl původně sepsán: 

A)  hebrejsky a aramejsky 

B)  hebrejsky a řecky 

C)  hebrejsky a latinsky 

D)  nevíme 

14. Podle Bible Ježíš:   

A)  neuměl psát 

B)  sepsal texty, které ale zmizely 

C)  víme, že psát uměl, ale žádné texty 

 nenapsal 

15. Čí ostatky jsou uloženy v našem kostele? 

A)  sv. Jana Křtitele 

B)  sv. Theodora  

C)  sv. Barbory 

16. Jak se jmenoval jeden z nejstatečnějších děkanů 

naší farnosti, který byl upálen v 17. století 

v Mohelnici? 

A)  Josef Lautner 

B)  Kryštof Lautner 

C)  Jan Lautner 

17. Markovo evangelium bylo pravděpodobně 

sepsáno: 

A)  před rokem 70 n.l. 

B)  po roce 80 n.l. 

C)  přesně v roce 75 n.l. 

18. Marek psal své evangelium podle tradice: 

A)  jako očitý svědek 

B)  podle vzpomínek apoštola Petra 

C)  jako doplnění Matoušova evangelia 

19. Svatá Ludmila (cca 860 – 15. září 921, hradiště 

Tetín) byla manželkou: 

A)  knížete Vratislava II. 

B)  krále Přemysla Otakara I. 

C)  knížete Bořivoje I. 

20. Svatý Ivan (zvaný korvejský, korvatský, 

charvátský či český…) žil podle tradice:  

A)  v 9. století v dnešním Svatém Janu pod 

 Skalou 

B)  v 10. století v Sázavském klášteře   

C)  v 8. století na území Vršovců 

 

 

  Řešení: 1. B), 2. B), 3. C), 4. A), 5. A), 6. B), 7. A), 8. C), 9. A), 10. D), 11. A), 12. B), 

13. A), 14. C), 15. B), 16. B), 17. A), 18. B), 19. C), 20. A) 
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Milí kulíšci, 

 venku nám to kvete a pučí a bzučí a hučí, zkrátka jaro, jak má být. My vám tu parádu zpříjemníme ještě 
jednou speciální obrázkovou hasičskou křížovkou, protože v květnu slavíme svátek patrona hasičů (jeho 
jméno si musíte vyluštit). K tomu přidáme ještě kvíz o svaté Zdislavě, patronce českého národa a rodin, 
kterou si tento měsíc taky připomínáme. Otázky sice nejsou úplně lehoučké, ale vy už si s tím určitě 
nějak šikovně poradíte. 

příjemné chvilky s Tamtamem   

1. Doplň křížovku a v tajence zjisti, jak se jmenuje patron hasičů. 

 

2. Vyzkoušej, co víš o svaté Zdislavě. 

 

Zdislava byla česká šlechtična a její rodiče se 

jmenovali 

a) Filip a Filoména 

b) Zbyněk a Anežka 

c) Přibyslav a Sibyla 

 

Její manžel Havel z Lemberka byl blízký přítel krále  

a) Václava I. 

b) Přemysla Otakara I. 

c) Boleslava I. 

 

Zdislava měla čtyři děti, k tomu se starala o 

hospodářství, poddané, chudé a nemocné. S pomocí 

svého manžela založila 

a) sportoviště a hřiště 

b) kláštery a špitály 

c) pěvecké sbory a orchestry 

 

Byl o ní natočen film 

a) V erbu veverky 

b) V erbu lvice 

c) V erbu laně 

 

V roce 1995 ji svatořečil papež 

a) Jan Pavel II. 

b) Benedikt XVI. 

c) Jan Pavel I. 

 

Zvon sv. Zdislava najdeme v jednom z kostelů v  

a) Brně 

b) Přerově 

c) Olomouci 
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K zamyšlení 

Radost! Pohleďte na svou vlastní zkušenost: radujete se 

z celé řady darů pocházejících od Boha. Jedná se o tělesné zdraví, duchovní život, štědrost srdce, schopnost úžasu 

nad přírodou a tím, co vykonal člověk, radujete se z přátelství a z lásky. Probuďte však v sobě touhu po ještě 

lepších darech, po dokonalé radosti, kterou před člověkem odkrývá sám Bůh. 

(Jan Pavel II. na zahájení jubilea mladých, Řím, 11. 4. 1984) 

Co již proběhlo: 

Děkanátní setkání mládeže 

Děkanátní setkání mládeže se uskutečnilo 

ve dnech 23. – 24. března v Šumperku. Tentokrát však 

bylo něčím výjimečné – a to tím, že proběhlo společně 

s děkanáty Zábřeh a Svitavy. Zúčastnilo se ho téměř 200 

mladých, z našeho děkanátu přes 70.   

Níže máte možnost přečíst si něco o setkání 

očima jeho účastníků. Já se pokusím přiblížit to, jak 

vlastně vznikla myšlenka uspořádat společné setkání 

třech děkanátů a jak byla také postupně realizována. 

Všechno začalo už v červenci minulého roku. 

Kamarád z kapely Adorare mi nabídl, že by někdy mohli 

přijet k nám do Šumperka. Za tento nápad jsem byl velice 

rád, jen jsem nevěděl, při jaké příležitosti by to bylo nejlepší. Až v srpnu na Raft campu v Rajnochovicích jsme se 

ještě s několika animátory domluvili, že by to mohlo být právě na děkanátko, proto jsme si hned zamluvili termín. 

A až po samotném setkání jsme se dozvěděli, že kdybychom Adorare domlouvali o několik dní později, termín 

děkanátka by měli již obsazený . Proto také vznikla myšlenka spojení akce s více děkanáty. Jako první se přidaly 

Svitavy a o čtrnáct dní později na CSM v Olomouci také děkanát Zábřeh. 

První organizační setkání, ve kterém jsme si pouze nastínili možnosti programu děkanátka, proběhlo 

už v září, opět v Rajnochovicích. Po tříměsíční pauze jsme se sešli až v lednu. Zde také padl návrh pozvat jako 

hlavního hosta Pavla Fischera. Jaké bylo potom naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že skutečně přijede.  

Následovalo ještě dalších pět společných setkání, kromě toho také desítky hodin ostatních příprav… a z toho všeho 

nakonec vzniklo Děkanátní setkání mládeže.  

Když se podívám zpětně na dobu od července do března, sám jsem překvapen, jak se jednotliví aktéři a 

účinkující a jednotlivé body programu jakoby „sami“ skládali do jednoho velkého celku. Co se týče samotného 

setkání, velká většina proběhla podle našich představ, vyskytly se ale i nějaké 

menší komplikace, z kterých se do příště, doufám, poučíme . 

Děkuji šumperským skautům za skvělou městskou hru, také všem, kteří 

jakkoliv pomohli s organizací a v neposlední řadě také všem účastníkům 

za skvělou atmosféru, kterou jsme na setkání vytvořili.  Těším se na další 

společná setkání!  

Jan Donoval 

Rád bych zavzpomínal na děkanátní setkání mládeže 23. - 24. 3. 

v Šumperku. Byl jsem na podobné akci už vícekrát, tato byla jedinečná tím, 

že se spojilo několik sousedních děkanátů a sešly se skoro dvě stovky stejně 

smýšlejících lidí. Asi to bylo organizačně náročné, ale díky skvělé přípravě 

se všechno perfektně zvládlo. 

Je těžké vybrat, co mě osobně nejvíce oslovilo. Mohla to být přednáška 

Pavla Fischera, kterého jsme měli možnost poznat ne jako politickou 
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celebritu, ale jako normálního člověka, vyprávějícího o své rodině, práci a životě vůbec. Krásný byl i koncert 

skupiny Adorare, profíků, majících za sebou spoustu koncertů. 

Duchovním povzbuzením byly mše svaté, sloužené P. Petrem 

Bulvasem a Mons. Janem Graubnerem. Program byl zvolen tak, aby si 

každý mohl najít aktivitu podle své chuti, duchovní zaměření, sport, 

hudbu, naučné a zážitkové přednášky, tvoření nebo jen popovídání si 

s kamarády. Velkým dobrodružstvím byla i noční městská hra. 

I když od setkání uplynul celý měsíc, myslím si, že nejen já, ale i 

ostatní účastníci na něj rádi vzpomínají a za to patří organizátorům a 

všem pomocníkům velký dík. 

Na další společné zážitky se těší 

 Tomáš BOB Pavlík 

Letošní děkanátní setkání mládeže jsem si fakt moc užila. 

Nejenom, že jsem si našla nové kamarády, ale taky jsem si užila 

spoustu srandy. Mohli jsme chodit na zajímavé přednášky, taky si 

spolu popovídat. Měli jsme mši s otcem arcibiskupem Janem 

Graubnerem, která byla krásná. Z přednášky Pavla Fischera jsem si 

odnesla spoustu zajímavých a povzbudivých myšlenek. No a večer 

chval byl super! A v sobotu jsme obstáli všichni (my i kuchaři) 

v obědové zkoušce . Koncert Adorare byl nezapomenutelný, 

mohli jsme tak úžasně strávit poslední okamžiky setkání. Pak už 

jenom se sbalit a zpátky do svých domovů! 

Budu strašně ráda na setkání vzpomínat, bylo pro mě povzbudivé vidět tolik mladých křesťanů. Těším se 

na další rok! 

Anastázie Skoumalová 

 

 

Právě běží: 

Večery chval + NOVĚ TAKÉ MLÁDEŽNICKÉ MŠE SVATÉ!!! 

 každý měsíc (v pátek) v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku v 18:00 

 nejbližší termín: 18. 5. 2018  

 HOST: P. Jenda Balík – bývalý ředitel Sekce pro mládež České biskupské 

konference 

 po mládežnické mši sv. bude mít také přednášku! 

 program:  18:00 mše svatá (slouží P. Jan Balík) 

  19:00 přednáška P. Jana Balíka 

  20:00 večer chval 

  21:00 setkání mladých na farním středisku 

 možnost přespání do dalšího dne  
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Pivo s knězem 

 každý měsíc U Řeka v Šumperku (M. R. Štefánika, naproti Albertu) 

 pozvěte na tuto akci také své kamarády 

 více na fb a webu 

 

Co se chystá:  

Akce v děkanátu 

(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz) 

 

Pěší pouť do Králík 

 út 8. 5. 

 sraz v 8:00 u farního střediska v Šumperku 

 návrat zpět v 18:49 

 mše sv. na Hoře Matky Boží bude v 16:00  

 můžete se přidat také v 9:00 u Kostelíčka nebo v 9:45 v Rudě u kostela (Pro případnou domluvu volej 

na číslo 604 752 259.) 

Noční přechod Jeseníků 

 1. – 2. 6. 

 půjdeme z Ramzové přes Šerák, Keprník, Čh sedlo, Ovčárnu a Jelení studánku na Skřítek (asi 40 km) 

 sraz v pátek 1. 6. v 19:15 na vlakovém nádraží v Šumperku 

 předpokládaný návrat v sobotu v 10:21 autobusem 

Fotbalový turnaj 

 So 23. 6. 
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Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

TOTR - Three On The Road 

1. – 3. 6. 

„Kam to o víkendech jezdí?“ „Co s tím Bohem 

pořád má?“ „V čem jsou jiní?“  

Objevují se Ti v hlavě takové a podobné 

otázky? Rád bys našel odpovědi a poznal kus 

světa tvého kamaráda? 

Máš kamaráda/kamarádku, který/á Ti takové 

otázky klade? Vem ho/ji s sebou!  

Tohle je program přímo pro vás! Jste totiž 

na cestě, Ty, Tvůj kamarád a Bůh!  

 

BOMBASTIK 2018 

8. – 14. 7. 

Je Ti 13-15 let? To je bomba, protože právě pro Tebe je letošní Bombastik! Těšit se můžeš na dobrodružství, 

táborový režim a nezapomenutelný příběh, jehož budeš součástí! Nenech si ujít týden s vrstevníky a Bohem 

na Přístavu! 

Téma letošního Bombastiku je zatím tajné. Každopádně věz, že se máš na co těšit! 

Pokud máš opravdu zájem, hlas se nejpozději do 31.5., pak už třeba nemusí být místo… 

 

RAFT camp 2018 

29. 7. – 4. 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 ... 

Téma letošního RAFTu je „S Ježíšem k  jádru evangelia“. 

 

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

 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  
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Kantábrie 

 
Ať je přijímána jakákoliv věc, 

míra přijetí závisí na tom, kdo přijímá. 

Filosofické přísloví 

 
Vyrážíme hned po rozednění. Za půl hodiny si to už šineme po silnici se širokým obzorem moře 

na pravoboku. Za námi zůstávají obrysy nového přístavu, siluety doků, jeřábů a lodí, růžové a šedavě modré 

ve světle vycházejícího slunce. Na horizontu stojí obrovská loď, bude nás provázet celý den a nikdy si nebudeme 

jisti, jestli se hýbe, nebo stojí. Už podle prvního pohledu na mapu nám bylo jasné, že cesta nemůže kopírovat 

členité pobřeží plné vysokých útesů, střídaných v několikakilometrových vzdálenostech poklidnými zátokami 

se širokými plážemi. Někdy musíme obejít celou horu nebo ji zdolat po strmé výletnické stezce. Na jejím vrcholu 

je nám odměnou úchvatné panorama a poznání, že po silnici by to bylo přece jenom o trochu kratší. V hlubokých 

stržích a na křovinatých úbočích je vedro k zalknutí, nahoře však vane čerstvá bríza. Plánujeme, že se k večeru, 

až provoz trochu opadne, vrátíme na silnici. Po poledni se zastavujeme v malé osadě, ke které přiléhá pláž 

s osiřelým letoviskem, kupujeme si jídlo a uléháme na horká prkna pod střechou dřevěné kolonády. Loď na obzoru 

se zdá být o kousek dál, zprava se k ní přibližuje další. 

„Dneska večer,“ obracím se k Stonesovi, „si napíšeš otčenáš a začneš se to učit, stačí druhou půlku. 

A zejtra zdrávas.“ 

„Hele, ty vole, co myslíš,“ ozývá se Stones po několika minutách, „ta loď stojí, nebo jede?“ 

„Nevim,“ odpovídám podle pravdy. 

Odpoledne se dostáváme do hluboké kotliny mezi dvěma pásy hor. Kolem páté se vlevo na stráni zabělá 

vesnice, nad ní probleskne zřetelná čára silnice. Nahoře vstupujeme do prázdného baru. Sotva se usadíme, 

upoutává moji pozornost barevný plakát s velkým nápisem: CAMINO DEL NORTE. Je to podrobný plán severní 

„mořské“ cesty. Ubytovny jsou od sebe vzdáleny dvacet až třicet kilometrů, sledují většinou hlavní silnici, která se 

občas zastaví u břehu. V Asturii se cesta od moře na dlouho odklání, prochází Oviedem a znovu se dotýká břehu asi 

sto kilometrů před Ribadeem, za ním klesá na jihozápad a stoupá do Galicijských hor. Camino začíná v San 

Sebastianu a prochází Bilbaem. Vzpomínám na učeného Garmisch-Partenkirchena a představuji si, že tu sedí 

s námi. Kdyby to byla pravda, ukázal bych na plakát a řekl: 

„Prosím tě, příteli, zapomněl jsem brýle v České republice, buď tak hodný a přečti mi to.“ 

„Scheise,“ zvolal by Garmisch, „to jsem nevěděl!“ 

„To nevadí,“ uklidnil bych ho, „za trest ti tady kolega udělá pár momentek a jsme si kvit.“ 

„Jestli jsi kámoš, ein Kamerad,“ řekl by Partenkirchen, „tak to mě radši rovnou zabij!“ 

Naše silnice se za vesnicí vlévá do hlavní, večer procházíme městem Castro-Urdiales s úžasným korzem 

a obrovitými palmami. Kolem osmé nám do cíle zbývá dvacet kilometrů. Nezvykle vyčerpaní nocujeme v hospodě 

u silnice. Potkáváme tu skutečného poutníka, jediného na celé trase. Je to jakobita jako hrom, zbožný španělský 

zemědělec, usebraný a málomluvný. Nemůžu se ubránit obdivu k jeho stylu, nejraději bych vykřikl hodně nahlas: 

„Bravo a ještě jednou bravo!“ Neodvážím se, nechci, aby si myslel, že přeháním. A tak mu alespoň držím palce a 

přeju mu, aby v Santiagu obdržel co nejvíce milostí, duchovních darů a požehnání a všechno ostatní, co si přeje a 

co mu Bůh může dát. Když odchází spát, mám nutkání připomenout Stonesovi jeho studijní povinnosti, ale raději to 

vzdávám – chybějí síly. Jsme ztuhlí, bez intelektuální jiskry. Bavíme se ještě asi dvě hodiny na obyčejná témata. Je 

to myslím komunální politika a volební boj. A ještě muž, který obchoduje s přebytky. 

 

Jsme v Kantábrii. Poprvé si to uvědomuji v jednom vesnickém baru, kde všichni muži vypadají jako rodní 

bratři. Podobně jako Galicijci připomínají středoamerické indiány, Aztéky nebo Maye, zvláště svými velkými 

zobcovitými nosy, černými štětinatými vlasy, nízkým a sporým vzrůstem. Oproti hrdým a vstřícným Baskům 

působí poněkud „domoroději“, méně sebevědomě, k cizincům se chovají buď plaše, nebo se strojenou přezíravostí. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Mohlo by být předčasné vztahovat první dojmy ze zapadlé vesnice na celý národ, uvidíme v Santanderu. Největší 

dojem v Kantábrii na mě udělala tráva, vlastně její barva. Září jako smaragd, a když je pod mrakem, svítí jako 

zelený neon. Vyjadřuji svůj podiv tak hlasitými výkřiky nadšení, že začínám jít Stonesovi trochu na nervy. Tvrdí, 

že v Irsku je tráva ještě zelenější. Ptám se ho, jak to ví, když v Irsku nikdy nebyl. Říká, že to netvrdí na sto procent. 

Po náročném výstupu do táhlého kopce se před námi brzy odpoledne otevře široký horizont moře. Pod ním 

leží město s dlouhou řadou výškových hotelů podél pláže. Je to Lerida, která by měla sousedit s dalším, přibližně 

stejně velkým městem jménem Santoña. Obě města odděluje úzký, sotva kilometrový průliv na konci dlouhé 

písčité kosy. Podle mapy by tam měl být přívoz, bohužel nevíme, jak často loď přijíždí a jestli vůbec funguje mimo 

sezonu. Město je jako po vymření, sestupujeme dolů a bloudíme prázdnými ulicemi. Vstupujeme do baru, nad 

jehož vchodem je místo vývěsního štítu veliký model třístěžňové plachetnice. Umiňuji si připomenout Stonesovi 

jeho modlitební závazky, musím být ale taktní a ohleduplný, aby se nevylekal a nezahořkl. Ve chvíli, kdy mu velmi 

nezávazným tónem tlumočím svůj názor, že otčenáš i zdrávas jsou pro poutníka poměrně vhodné básničky, dostává 

zprávu o nečekaně příznivém vývoji povolební situace ve svém vzdáleném rodišti. Poroučí panáka a pečlivě mi 

vysvětluje, že vítězství i porážka ve volebním boji mohou být za určitých okolností značně relativní. Když 

odcházíme, přichází zpráva, že povolební manévr totálně ztroskotal. Říkám Stonesovi, ať se naučí otčenáš, stačí 

druhou půlku. Odpovídá, že klidně, ale až na to bude čas, a ptá se, jestli si myslím, že má cenu věci uspěchat. 

Říkám, že uspěchat věci je ta největší blbost na světě, že by se za to měli lidi natahovat na skřipec. 

K přívozu dorážíme až za soumraku. V prázdném baru, plném skla a umakartu, získáváme spolehlivou 

informaci, že loď přijíždí mimo sezonu jednou denně - v osm ráno. Rozbíjíme stan v písečných dunách, které nás 

chrání proti náporům severního větru. Chtěl jsem napsat severáku, je to však vlahá bríza, plná letní pohody.  

 

Noc v Santanderu 

 
A hrdý buď, žes vytrval 

S. K. Neumann 

 

Ráno nás zchátralá bárka převáží na druhou stranu. Čeká nás čtyřicet kilometrů do Santanderu, kantabrijské 

metropole a důležitého přístavu na severním pobřeží. Město leží v severní části dlouhé a velmi členité zátoky. 

Přístav je obrácen k jihu a rozkládá se na západní straně laguny, bude ji tedy třeba překonat na nějakém prámu, 

podle mapy by to mělo jít. Obrys kantabrijského pobřeží je tvarově bohatý, hory se někdy vzdalují dost daleko 

od pobřeží a nechávají před sebou rovnou planinu, podle všeho z písku, který sem za dlouhá tisíciletí nahrnul 

severní vítr a mořský příboj. Dnešní úsek vede dokonale placatou rovinou, silnice je po pravé straně obohacena 

o cyklistickou stezku, po které se řítíme jako namydlení blesci v  naději, že se dostaneme k přívozu včas – ve městě 

je ubytovna.  

Kolem poledne se zastavujeme u jednoho omšelého hotelu a usedáme na prázdnou terasu ke krátkému 

odpočinku. Říkám Stonesovi co nejnezávazněji a s největší ledabylostí, jestli by si přece jenom nechtěl napsat ten 

otčenáš. Zpozorní a začne opatrně vyzvídat, jestli bych snad nechtěl, aby se do toho pustil hned – právě teď, zrovna 

když odpočíváme, dává si však pozor, aby jeho reakce nevypadala jako obyčejné odmítnutí. Snažím se mu dodat 

odvahu, a vysvětluji mu, že mu to nemůže trvat déle než čtvrt hodiny. Stones píše pouze pečlivě, pomalu a velkými 

písmeny. V jeho očích se na nepostřehnutelný okamžik objeví zákmit smrtelného děsu – odhodlal se. Sláva Bohu! 

Píše, na nic se neptá, nic mu nevysvětluju. Asi za dvacet minut mám jedinou připomínku.  

„Krátce! Ne ámen, ale amen!“ 

Stones přikyvuje, zvedá hlavu, mírně ji vytáčí a zálibně přehlíží svou krasopisnou miniaturu. 

„Stačí, když se naučíš tu druhou část, vod toho chleba. Teď dáme zdrávas a zejtra zkusíme růženec… 

dobře, pozejtří.“ 

Stones si zastrkuje taháky do rukávů, jde padesát metrů přede mnou a čile memoruje. V půl šesté narážíme 

na ceduli s informací, že nám k přívozu zbývají dva kilometry. Něco mi říká, že poslední transport odplouvá v šest, 

a protože i Stonesova intuice je uhnětena ze stejného těsta, nasazujeme k závěrečnému sprintu. Za čtvrt hodiny 

sedíme před prázdným barem, srkáme narychlo kávu a pozorujeme vzdálený parník, pomalu rolující k našemu 

molu. 
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Na prám vjíždějí nejdříve dvě terénní auta, za nimi se tlačí kolem dvaceti pasažérů. Sotva loď odrazí 

od břehu, přistupuje k nám dívka nebo mladá žena a nabízí nám dvě jízdenky. Nic za ně nechce, přátelé, pro které 

je koupila, se nedostavili. Potom se svižně vyhoupne na plechovou střechu strojovny, pohodlně se opře o nějakou 

rouru a zasněně se zadívá před sebe. Je na co. Náš převozník teď nasměroval svou bárku doprostřed černých 

vod zálivu. Světla velkoměsta, postaveného v kopcích nad pobřežím, se v nich odrážejí jako v lavoru inkoustu. 

Jsou všude, přál bych si mít rybí oko, abych viděl všechno najednou. Jasné, jakoby zimou zmodralé hvězdy visí 

nad pevninou, na které pulzují bílé a oranžové šňůry lamp a reflektorů. Poklid teplého podzimního večera se 

pomalu vsakuje do chladné noci, úplné ticho narušuje jen pokojné vrčení starého motoru. Čas mimo sezónu 

neprovokuje nikoho, aby vstal a vysál nádherný obraz videokamerou, všichni se dívají tak, jak se správně kouká 

na krásné panorama – pokorně zírají.  

Naše dobrodějka nám na břehu ukazuje kudy do centra, je to přímo za nosem a pak hned za rohem. 

Historické jádro Santanderu leží ve svahu nízké hory a je vybaveno množstvím schodišť, teras, opěrných zdí 

a zídek, soustavou křivolakých uliček a temných průchodů. Do dlažby chodníku, po kterém teď spěcháme vzhůru, 

jsou každých dvě stě metrů zasazena mosazná písmena a číslice, označující vzdálenost, která nám zbývá 

k ubytovně compostelských poutníků. Závěr připomíná velkou tajenku, bloudíme v blízkosti katedrály, něco jsme 

přehlédli, dobré duše nás však dovedou až před vytoužená vrata. Jsou otevřená, nicméně vlastní vchod v chodbě je 

pevně uzamčen. Na dveřích visí cedulka s telefonním číslem správců. Stones mi podává mobil a s důvěrou očekává 

bleskové vyřešení posledního detailu. Hlas z éteru mi bleskově oznámí, že v ubytovně už nikdo měsíc nebyl 

a držitel klíče je příliš vzdálen, než aby mělo cenu vyrušovat ho z nedělní siesty. Vidím, že Stones vyciťuje 

z konverzace určité potíže, avšak jeho víra v mé schopnosti zůstává bohužel bezmezná.  

Budu muset udělat to, co se mi chce ze všeho nejméně, trochu přitvrdit, udělat se ještě otravnějším, 

než doopravdy jsem. Budu jim muset naznačit, že mají klíč od ubytovny pro poutníky, a to tak, aby o tom dlouho 

nepochybovali. Jde to hladce, jsem s tím hotov během slabé minutky. Vracím mobil Stonesovi, zasune ho do kapsy 

a znuděně zívne. Asi jsem to trochu přehnal, chvíli mi trvá, než se vymaním ze stavu neoblomné spravedlnosti. 

Až teď mi dochází doslovné znění reakce mých protivníků, dostal jsem z nich jedno neúplné souvětí: „… bude na 

místě nejpozději za dvacet pět minut, ale uděláme všechno pro to, aby tam byl nejméně o pět minut dříve.“ 

Následovávalo chraplavé zašeptání, kterému jsem nerozuměl. Musela to být nějaká starodávná španělská fráze 

a mohla znamenat buď „služebníček“, „rukulíbám“, nebo „čert tě vem“. Jsem v pořádku, je psáno, že máme tlouci. 

Není sice psáno čím a jak dlouho, ale předpokládám, že je už naší starostí zařídit to tak, aby nás ti za dveřmi 

nepřeslechli. 

Asi za čtvrt hodiny zastavuje před ubytovnou žlutá fiesta. Z ní se pomalu vysouvá sporý šedesátník brutální 

tváře a andělského úsměvu. Nepospíchá, je pod parou. Podle prvních kroků poznávám, že patří k mužům, kteří už 

skoro vymřeli – snaží se nechat si své opojení pro sebe. Je jako prut, jak říkávali carští důstojníci. Projevuje se 

napůl jako Karel V., napůl jako Sancho Panza. Vítá nás jako své syny, dovnitř nás uvádí jako oficiální delegaci. 

Provádí nás takřka luxusní ubytovnou, nad našimi procedurálními dotazy však mávne rukou a praví tónem napůl 

kumpánsky bodrým, napůl imperiálně majestátním: „Mladí muži jako vy nemají po dlouhé cestě čas na hlouposti, 

musí se osvěžit sklenkou dobrého vína, zajít do společnosti, vyhodit si z kopýtka, zařádit si, a když se nad ránem 

vracejí, padnou na svá lože jako podťatí a nevstanou více. Ráno moudřejší večera. Ještě vám dám razítko a padám“. 

Když sezná, že razítka nevedeme, dlouze se na nás zadívá a krátce se usměje. Vytáhne odněkud dva formuláře, 

nasází do nich několik razítek a poznamená jakoby mimochodem: „Lidé mají rádi razítko, protože ho znají. Cizince 

neznají, nevědí, co je zač. Když má razítko, je jejich. Dají mu všechno, co chce. Zítra tam něco napište, stačí 

jméno.“ Má pravdu, nevím, jestli jsem kdy potkal člověka s větším vysvětlovacím talentem. Loučíme se s ním jako 

s rodným strýcem a děkujeme co nejsrdečněji. Zvedne prst, namíří ho do stropu a řekne: „Mně neděkujte, 

muchachos. Buenas noches!“ 

Naše ulice leží na rozhraní historického centra a čtvrti, která už tak centrálně nepůsobí. Odbočujeme 

do první příčné uličky, vedoucí prudce dolů, a po sto metrech se ocitáme ve světě docela jiném. Je to krajina 

oprýskaných domů se zpuchřelými vraty, někde narychlo přetřenými jedovatou zelenou nebo poštovní modrou, 

zabedněnými okny, z nichž občas vykoukne hlava stařeny nebo rozcuchaného dítěte, hloučků mladíků v  černých 

kožených bundách, krámků s rezavými mřížemi, temných průchodů v drolících se zdech, z nichž čas od času 

vystoupí tlustý muž v hráškově zelené košili a fialové kravatě nebo vyběhne hubená kočka, rychlá a zlověstná. 
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To vše vyrůstá z nebezpečně šikmé plochy, pokryté čedičovými kostkami a popraskaným asfaltem.  

Stones se zastavuje před podnikem osvětleným jen malým neonem ve stylu šedesátých let, pak si to 

rozmýšlí a vybírá jiný vchod, bezmála pouhou díru do země mezi zdí a chodníkem. Kamenné schodiště nás přivádí 

do sklepení členitého půdorysu s holými stěnami bez stolů a židlí, zato se dvěma pulty. U jednoho stojí několik 

mužů, z jejichž tváří snadno přečteme, že nejsme, neexistujeme. Za druhým pultem v jakési propadlině podél zdi 

sedí vousatý obr s předloktími jako stehny vyzáblého brontosaura. U nohou má bednu s lahvovým pivem a v očích 

přísný pohled, typický „mlčenlivý šéf“. Přebírá od nás mince a ostře zkoumá naše duše skrze naše oči, které jsou 

do nich dveřmi. Nachází v nich poctivě předstíranou apatii, jak nám velí zdravý instinkt, což mu bohatě stačí. 

Odnášíme si láhve k druhému pultu, kde z nich s ostentativní otráveností pomalu nasáváme. Stonesovi toto 

prostředí nedělá potíže, je to svět důsledně mužný se dvěma kategorickými imperativy – držet zobák a nestrkat 

do ničeho rypák. 

Ke Stonesovi se najednou přitočí nenápadný člověk a něco mu důvěrně a naléhavě sděluje. Když se k nim 

nakloním, opakuje to i pro mě: „Bylo by pro vás lepší, kdybyste tu nezůstávali déle než dvacet minut, za půl hodiny 

má přijít někdo, komu byste se nemuseli líbit.“ Člověk je zdvořilý a mluví tónem, kterým se příteli vymlouvá skok 

z Nuselského mostu. Bereme jeho zprávu s díky na vědomí a vyfukujeme dým z nozder a koutků úst. V příštím 

okamžiku se na scéně vynořuje další postava – nezapomenutelný Buteflika. Drobný snědý berber s přelaskavým 

úsměvem nám adresuje anglický pozdrav, z dalšího vyplyne, že v této řeči nedisponuje více než deseti slovy, navíc 

v té nejtvrdší severoafrické verzi. Navrhuji španělštinu, nechce o tom ani slyšet, angličtina je jeho vášeň, opravdové 

hobby, musí se v ní stále zdokonalovat. Je velmi slušně oblečen, nad naleštěnými polobotkami stoupají kalhoty 

s puky jako břitvy, zpod modré silonové bundy se dere bílý límeček, stažený uzlem pěkné kravaty. Mezery 

ve slovní zásobě nahrazuje mimikou, ve které je skutečný mistr. Když vidí, že nám to stačí, nechává angličtinu 

odpočívat a provází své pitvoření pouze arabskými a španělskými citoslovci. Jakmile o něm víme víc než jeho 

vlastní matka, objevuje se další deus ex machina (bůh z mašiny). Zatím jsem neviděl nikoho přijít nebo odejít, 

postavy jako by se zhmotňovaly na místě, odkud nás oslovují. Je to Luiz, vysoký silák s tváří typického 

Kantabrijce, avšak netypicky světlý, asi albín, s jedním okem karmínově červeným, druhým pomněnkově modrým. 

Oblečen nedbale, drží se stále za velký kšilt malé basebalové čepice a rozpačitě ji posouvá ze strany na stranu. 

Rozporuplnost jeho zjevu podtrhuje nádherná španělština s nevídaně vybroušenou výslovností. K Buteflikovi se 

chová jako starší bratr, zpočátku nám překládá jeho opičárny do španělštiny, dlouho to ale nevydrží a přestává se 

řehtat, jenom když potřebuje nabrat dech. Ptám se ho, jestli je tu opravdu tak nebezpečno, jak nám naznačil muž, 

který se tu zhmotnil před ním. „Jak se to vezme,“ říká Luiz, „pro toho, kdo to tady zná, to není problém, všechno se 

tu ví předem.“ Jdu dál a vyzvídám, kdo má přijít za čtvrt hodiny. „Santander je hezčí v létě,“ sděluje mi Luiz 

s nadšením, „ v zimě to není ono. Podívej se na toho vola!“ ukazuje na Butefliku a vyprskne smíchem. Nedokáže se 

zastavit, plácá se do stehen a řičí: „Já se zblázním! To je konec, absolutní konec!“ Je to nakažlivé, brzy jsme na tom 

se Stonesem stejně a všichni tři křičíme: „Už dost!!“ Buteflikův úsměv je stále šťastnější, chce nám ale vyhovět a 

snaží se nepohnout ani brvou, sotva však zvedne jedno obočí, propadáme dalšímu záchvatu. Přichází jeho nejlepší 

kousek – obrací se k nám zády. Pokradmu mrknu do „plenéru“: muži v sále nás nevnímají ještě víc než předtím, 

musí to dát strašnou práci. 

Stones rozepíná bundu a chápe se svého canonu. „Bez blesku to nepude,“ procedí mezi zuby a chvatně 

strhává kryt. Oba modelové pózují nejdříve jako u fotografa, po prvním výstřelu se však rozdovádějí jako rozjívené 

školačky. Znovu se opatrně rozhlížím: netečnost a slepota mužů v sále kulminuje, je k prasknutí, na infarkt. 

Přebírám od Stonese kameru, zatímco on se vklíní mezi dosavadní protagonisty. V té chvíli se ke mně Luiz nakloní 

a špitne: „Ještě jednu a zmizte!“ Potřásáme si s přáteli rukama a mizíme. 

„Bylo to tak tak,“ říká Stones už venku na ulici. Je prázdná a příkrá, musíme dávat pozor, abychom 

nepřepadli a neskutáleli se až k přístavnímu molu. Zatáčíme doprava, asi po sto metrech přicházíme k malému 

parku, odkud skrze smaragdově zelené koruny stromů prosvítá bílá záře hlavní avenidy. Za výkladními skříněmi 

stylových barů a velkých restaurací skládají číšníci ubrusy a vysypávají popelníky do špinavých kýblů. Přemýšlím, 

jak se stalo, že tyto světy mohou existovat tak blízko sebe. Je to vlastnost velkých měst, teď už skoro bývalá. Když 

přemítám dál a hledám slova, kterými bych tyto zóny odlišil, nic nenacházím. Nakonec se tento svět od toho 

druhého tolik neliší. Jenom ticho je tu jiné – řidší a studenější. 

pokračování příště 
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