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Milí čtenáři, 

v poslední době mě zaujalo, co jednou napsal 

známý duchovní autor John Henry Newman: 

„Bůh tě vidí takového, jaký jsi ve své osobní 

jedinečnosti. Volá tě jménem. Vidí tě a rozumí ti: to on tě 

stvořil. Zná, co v tobě je: tvé city, tvé myšlenky, tvé starosti 

i přání, tvou sílu i slabost. Je s tebou ve dnech radosti i 

ve dnech smutku, ve tvých nadějích i zkouškách. Má účast 

na tvých úzkostech, na tvých vzpomínkách, na každém 

povznesení či skleslosti tvého ducha. Zcela tě objímá a 

nese na svých rukou. Čte v tvé náladě, ve tvých úsměvech 

radosti i ve tvých slzách, v kypícím zdraví i v nemocech 

stáří. Jeho pohled s láskou spočívá na tvých rukou a 

nohou. Naslouchá tvému hlasu, tlukotu tvého srdce, tvému 

dechu. Ani tolik nemiluješ sám sebe, jako on miluje tebe.“ 

Myslím, že je tu velmi pěkně vyjádřeno, jaký je 

Bůh ve vztahu k nám.  

Chtěl bych popřát nám všem, abychom si toto víc 

a osobně uvědomili i během měsíce června, který přináší 

pozvánku k prožití několika významných slavností a 

událostí: Boží Tělo a děkanátní pouť ke kostelíčku Božího 

Těla, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Narození Jana Křtitele, 

svátek apoštolů Petra a Pavla, kněžské svěcení 

v Olomouci... 

Kéž nám toto všechno pomůže prohloubit náš 

vztah ke Kristu a kéž zakusíme pravdivost slov proroka 

Nehemjáše: „Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší 

silou.“ (Neh 8,10)  

P. Petr Káňa 

 

 
 

Foto na první stránce: Jana Hajdová 

  

 

 

1. červen  památka sv. Justina, mučedníka 

3. červen  památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

4. červen  slavnost Těla a Krve Páně 

5. červen  památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

6. červen  sv. Pavlíny, panny a mučednice 

 sv. Norberta, biskupa 

7. červen  10. neděle v mezidobí 

9. červen   sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 

11. červen  památka sv. Barnabáše, apoštola 

12. červen  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

13. červen  památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele 

církve 

14. červen  11. neděle v mezidobí 

15. červen  sv. Víta, mučedníka 

19. červen  sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 

 sv. Romualda, opata 

21. červen  12. neděle v mezidobí 

22. červen  sv. Paulína Nolánského, biskupa 

 sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, 

mučedníků 

24. červen  slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

27. červen  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele 

církve 

28. červen  13. neděle v mezidobí 

29. červen  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

30. červen  svátek Výročí posvěcení katedrály 
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ALENA A ONDŘEJ ŠVEJKOVŠTÍ 

 

 

I přesto, že Alena a Ondra vypadají velmi mladě a 

pohodově, mají čtyři děti. Bydlí v Šumperku, ale znají je 

spíše farníci z Nového Malína, kde pravidelně 

doprovázejí ještě s několika dalšími „Malíňáky“ mše 

svaté. Jejich hudební minulost je spojena s existencí 

Rytmiky, někdejší šumperské scholy; jejich hudební 

budoucnost by mohla být, doufejme, ještě zajímavá. 

Oba jsou totiž skvělí hudebníci a jejich trumfem by 

mohly být autorské texty. Zatím jsou sice jen 

v „šuplíku“, ale pomalu začínají spatřovat světlo 

světa . 

 

Tak co nám povíte? 

Alča: No, to my nevíme, na nás není nic zajímavého. 

Jsme úplně normální obyčejná rodina. 

Ondra: A jaký bude honorář? Za poskytnutí osobních informací! . (Zatím každá rodina, s kterou byl veden 

rozhovor, začala rozhovor stejně – že je nezajímavá a není ničím výjimečná. Ale na honorář se ještě nikdo 

nezeptal .) 

Zkuste se krátce čtenářům představit. 

Alča (34):Já pocházím ze Šumperka. Mám dva bratry (35 a 26). Co se týká víry, byla jsem pokřtěna až v deseti 

letech. Bylo to už po převratu a byli jsme pokřtěni s bratry všichni tři. Zároveň jsme šli k prvnímu svatému 

přijímání. (Připravoval a křtil nás P. Petr Blecha). Mým velkým vzorem, jak v životě, tak ve víře, byla moje 

babička. Ta moji víru nejvíce utvářela a byla velmi ráda, když jsme začali později chodit do kostela společně celá 

rodina.  

Po vystudování základní školy jsem pokračovala ve studiu na Střední zdravotnické škole v Šumperku. Své vzdělání 

jsem si doplnila ještě na Vyšší zdravotnické škole v Olomouci, kde jsem vystudovala obor Diplomovaná dětská 

sestra. S Ondrou jsme se brali během studia. To jsme zdárně oba dokončili, ale já už do práce jít nestihla. 

Nastoupila jsem totiž na mateřskou „dovolenou“. Ta se mi malinko protáhla... byla jsem s dětmi doma 10 let. Byla 

to krásná, i když náročná doba. Jsme moc rádi, že nám Bůh takto požehnal a svěřil nám do péče právě tyto děti - 

Adélku ( 12 let), Kubíka (10), Barču (8) a Štěpánka (5). Nyní pracuji jako dětská sestra v ordinaci praktické dětské 

lékařky.  

Ondra (38):I já jsem narozený v Šumperku. Mám jednu sestru, které je 40 let. V dětství jí byla zjištěna mentální 

retardace, v současnosti navštěvuje školu rodinného typu Pomněnka v Šumperku. Asi ji mnoho šumperských 

farníků zná. Mamka se o ní obětavě stará až dodnes, za což ji velice obdivuji; stálo ji to (a stále stojí) hodně sil.  

Stejně jako u Alči, i pro mě byla velkým lidským vzorem babička (a samozřejmě i dědeček). Podporovali mě 

po všech stránkách – psychicky, finančně, prostě všemožně, hlavně v době rozvodu mých rodičů. I přesto, že jsem 

pokřtěný odmalička, do kostela jsem nechodil. Prošel jsem si v pubertě divokým obdobím, asi jako většina 

mladých. Zhruba kolem 17 let se ve mně něco změnilo, a já začal chodit do kostela (zpočátku jen tak, něco jsem 

v životě hledal, ale co to mělo být?). Najednou mě přestala bavit parta kamarádů a cítil jsem, že je čas na změnu. 

A co Tvoje studium a práce? 

Ondra: Já jsem vyučený stolař/truhlář. Poté jsem si ještě udělal nástavbu s maturitou v Centru odborné přípravy - 

obor Nábytkář v Bruntále. V současnosti pracuji jako ďas  v soukromé firmě coby programátor a obsluha CNC 

strojů. 
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Alča: Ondra je velmi šikovný. Všechen nábytek, co vidíš v kuchyni, obyváku či jiných pokojích, je dílo jeho 

rukou . 

A jak jste se seznámili? 

Alča: Znala jsem Ondru od vidění z kostela. Ale tak nějak víc jsme se poznali v Hraběšicích na faře, kde jsme měli 

s Rytmikou soustředění. Ondra s námi v Rytmice nezpíval, ale protože hrál na kytaru, někdo ho na soustředění 

pozval. A od té doby mezi námi zůstal. Zpočátku se mi nijak nelíbil. Hlavně na mě nezapůsobil jeho způsob zpěvu  

- jeho projev byl hlučný a hlas pronikavý . Když však psal každému něco do „cancáku“, jediné mně napsal 

básničku, což mi imponovalo. A také měl uhrančivé oči, jako dvě studánky . Postupně se z nás stali kamarádi – 

jezdili jsme spolu na kolech, chodili do kina, na výlety. 

Ondra: Jak říkala Alča, byli jsme dobří kamarádi. (Můj zpěv byl naprosto v pořádku, Alenka měla ale v té době 

moc citlivá ouška). Postupem času jsem však chtěl mít víc, než kamarádku . Jednou jsme s Alčou přišli za mými 

známými do hospůdky a já Alču představil jako svoji „kamarádku“. Když ji však mládenci začali obletovat jako 

motýlci a bylo jasné, že se jim líbí, tak jsem pochopil, že takhle tedy ne, že motýl Emanuel jsem tady Já a že Alča 

je ta pravá květinka jen pro mě. Tak jsme spolu začali chodit. Chodili jsme spolu (sem a tam)  přes 2 roky, a když 

jednou odjela na týden se školou do Itálie, zjistil jsem, že mi hrozně chybí. Koupil jsem jí tenkrát prstýnek, po jejím 

návratu jsem jí požádal o ruku a byly zásnuby . Stalo se to první podzimní den roku 2000 a v červnu 2001 jsme 

se vzali. 

A co děti, plánovali jste právě 4, nebo méně, nebo třeba více? 

Ondra: Je to zvláštní, že ještě než jsme se brali, shodli jsme se na tom, že oba chceme 4 děti. Připadá mi, jako by 

tuhle naši shodu někdo tajně slyšel a hnal to výš… Aby se to naplánovalo a vyřešilo z popudu vyšších sil .  

Alča: Opravdu. Po svatbě jsme nikdy nepřemýšleli nad tím, kdy a v jakém počtu by se děti měly narodit. Prostě 

jsme všemu nechali volný průběh a takto to dopadlo. Děti jsou pro nás požehnáním. Nedovedu si představit, 

že bychom byli bez nich.  

Jak sama vím, jste rodina velmi aktivní a máte také spoustu zájmů… 

Alča: Jak bylo řečeno, máme oba vztah k hudbě. Když jsme zpívali v Rytmice, byli jsme všichni mladí a bydleli 

v Šumperku. Ale postupem času se většina rozprchla (odstěhovali se kvůli studiu či práci, vdali, oženili aj). 

Rytmika se rozpadla. I my jsme neměli tolik času jako dřív – narodily se nám děti a s nimi se objevovaly pro nás 

nové a nové starosti, ale i radosti. Naše děti, když byly malé, byly dosti živé (což jsou vlastně pořád ). Připadalo 

nám, že se v kostele stávají stále 

více středem pozornosti – v tom 

ne příliš dobrém slova smyslu. 

Proto jsme se nejprve s Ondrou při 

mších střídali a děti zůstávaly 

doma. Jednou jsme zavítali na mši 

do Nového Malína, kde jsme 

poznali spoustu nových přátel a 

kde jsme vlastně zakotvili. Bylo tu 

tolik dětí! A mnohé z nich byly 

ještě živější než ty naše, což jsme 

velmi uvítali ! Překvapilo nás, 

jak rychle jsme do tamní farnosti 

zapadli i kolik známých tváří, 

které jsme znali ze Šumperka, 

jsme tam potkali. Např. manžele 

Eliášovy. To oni začali v Malíně 

doprovázet mše svaté zpěvem a 

hrou na kytaru. A protože se nám 
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zastesklo po hraní, přidali jsme se k nim a zpíváme a hrajeme s nimi a s dalšími zpěváky z Malína dodnes. Hrajeme 

i při jiných příležitostech – na adventních koncertech, při různých slavnostech, svatbách aj. Také doprovázíme 

vánoční divadla, která zde malínské děti každoročně připravují.  

Ondra: Já hraju na kytaru, foukací harmoniku a pokouším se hrát na mandolínu. A Alča jako samouk zkouší hru 

na flétnu. Oba samozřejmě i zpíváme. (Já nahlas, Alenka potichu.) 

Alča: Já musím na Ondru prozradit, že kromě hraní na nástroje a zpěvu skládá i texty, které jsou moc pěkné. 

Většinou však zůstávají v šuplíku. Proto jsme rádi přijali pozvání do Čítárny, kde bude 19. června v 19.00 

komponovaný pořad (předčítání, hudba, výstava obrazů) a kde by mohly Ondrovy zhudebněné texty zaznít.  

Ondra: Kromě toho se od druhé třídy věnuji sportovní gymnastice. Nyní sice už jen jako asistent trenéra, ale mohu 

být alespoň takto nablízku svým dětem - tomuto sportu se totiž věnují i Kuba a Barča; Štěpánek to už také úspěšně 

zkouší. Děcka trénují 4x týdně, já už jen 1x . Doprovázím je také na závody či soutěže.  

Alča: Adélka s Barunkou také tíhnou k hudbě. Obě zpívají s Motýly. Barča s barevnými dětmi a Adélka už je 

v hlavním sboru. Moc je to baví. No a Kuba, když zrovna necvičí, taky rád sáhne po kytaře. Jinak společně jezdíme 

na kole, chodíme na hory – v létě na výšlapy, v zimě na běžky, jezdíme na výlety aj. Máme rádi folkovou muziku, 

kterou si rádi poslechneme na koncertech či CD, také si ji rádi společně zahrajeme. 

A co byste řekli závěrem?  

Alča: Jsem ráda, že vše plyne v klidu a pokoji. Studánky v očích manžela sice už trochu vybledly , ale ta jiskra 

v nich zůstala a to je hlavní. Každý den mám za co děkovat. Nejvíc za to, že i my můžeme plynout s pocitem Boží 

blízkosti.  

Ondra: Já bych život přirovnal k podobenství „O marnotratném synovi“… I my - lidé – jako marnotratný syn 

bloudíme, bloudíme a hledáme, (marně hledám, kam mi děti zašantročily nové trsátko na kytaru), a stejně jako on 

se máme ke komu obracet – k svému Otci v nebi. 

 

za rozhovor a příjemné posezení u kytary po jeho skončení děkuje Lenka Špatná. 

 

STOPY V POUŠTI 

Text: Ondřej Švejkovský 

Přede mnou kráčel muž, dlouhý vous, v rukou hůl 

mířil k poušti, v očích žár a na rtech sůl. 

Těžký úkol před sebou a On s láskou nebeskou 

kráčel dál, opánky na nohou. 

 

Ref. 

Rozpomeň se na nás, ó Pane, vždyť jsme Ti vděční, 

že tou pouští s námi kráčíš stále dál. 

Nezapomeň na nás, v lásce Tvé můžem být věční 

a buď s tím, kdo se zrovna pouští potácí. 

 

Ty, kdo v žití smůlu máš a jen slzy utíráš, 

hlavu vzhůru svou, On kráčí před tebou. 

Na konci té cesty snad pochopíš, co je mít rád 

a že můžeš na svých nohou pevně stát. 

 

Ref. 

Rozpomeň se na nás, ó Pane, vždyť jsme Ti vděční, 

že tou pouští s námi kráčíš stále dál. 

Nezapomeň na nás, v lásce Tvé můžem být věční 

a buď s tím, kdo se zrovna pouští potácí. 
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9. PŘIKÁZÁNÍ - NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY 

BLIŽNÍHO SVÉHO 

10. PŘIKÁZÁNÍ - ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO 

 

V tomto pokračování bych rád dokončil naše společné hlubší poznávání Desatera.  

Poslední dvě přikázání nám mají pomoci, aby nás ve vztahu k lidem, zvlášť ženatým a vdaným, a k majetku, 

který patří někomu druhému, neovládala žádostivost. 

Všichni z vlastní zkušenosti asi dobře víme, že ta se týká především našich myšlenek a pocitů, se kterými je 

někdy velmi těžké bojovat. Chtěl bych proto zase několika myšlenkami nabídnout inspiraci a pomoc, abychom i 

v této oblasti co nejčastěji s Boží pomocí vítězili. 

 

Ve vztahu ke druhým lidem, zvlášť ženatým 

a vdaným, bývá příčinou žádostivosti nečisté srdce. 

Mohli bychom se tedy ptát, co pomáhá k čistotě 

srdce? 

Katechismus nás učí, že čistoty srdce 

dosahuje člověk především ve spojení s Bohem 

prostřednictvím modlitby a svátostí (YC čl. 463). 

A na jiném místě se píše, že čistota je jak mravní 

ctnost, tak také Boží dar. Proto je pro člověka 

důležité cvičit se v čistotě sebeovládáním, a zároveň 

Boha prosit, aby ho chránil před pokušením 

a posiloval v lásce. (srov. YC čl. 405) Je teda potřeba 

jak naše úsilí, tak také Boží pomoc.  

Pěkný motiv pro osobní úsilí o čistotu dal 

jeden student v odpovědi na otázku, proč ještě nespal 

se svým děvčetem: „Ještě nevím, jestli se někdy 

ožením. Ale nehodlám už dnes podvádět svou budoucí 

manželku.“ 

Marie von Ebner-Eschenbach, žena, která 

byla nazývána rakouskou Boženou Němcovou a bývá 

považována za nejvýznamnější německy píšící 

autorku 19. století, napsala: „Vláda nad okamžikem 

znamená vládu nad životem.“ 

A sv. Bernard z Clairvaux: „Jakmile se někde 

objeví láska, pohltí všechny ostatní pudy a promění je 

v lásku.“ 

Čisté a opravdové lásce nás může nejlépe učit 

Ten, který je láska sama. A kdo to je? Evangelista 

Jan píše: „Bůh je láska.“ (1 Jan 4,16) 

 
Ve vztahu k majetku, patřícímu někomu 

jinému, bývá příčinou žádostivosti závist. A jak 

bojovat s ní? 

Radu může dát opět katechismus, kde čteme, 

že „závist neovládne srdce toho, kdo se raduje 

z úspěchů a darů druhých lidí a kdo věří v láskyplnou 

péči Boha věnovanou jemu samému.“ (YC čl. 466). 

Tedy učit se radovat, nebo druhému přát to, co má a 

děkovat Bohu za to, co mám já. 

 

Nakonec bych rád nabídnul čtyři rady, které 

k boji se žádostivostí dává sv. Tomáš Akvinský. 

On také nejdřív mluví o tom, že vyhýbání se 

žádostivosti vyžaduje velkou námahu, protože se 

jedná o záležitost v nitru. Říká doslova: „Je to totiž 

tak obtížné, jako přemoci nepřítele, který je 

v rodině“. A mluví o čtyřech způsobech, jak lze 

žádostivost přemoci: 

Za prvé, vyhýbáním se vnějším příležitostem. 

Za druhé, neoddávat se myšlenkám, které 

jsou příležitostí k nečistým a špatným touhám. Říká, 

že toho lze dosáhnout umrtvováním těla. V tom nám 

může velmi pomoci např. tradiční páteční postní 

praxe. 

Za třetí, vytrvalostí v modlitbě, protože 

„nestřeží-li město Hospodin, marně bdí strážce.“ 

(Žl 127,1). Používá také zajímavý obraz: „Když dva 

bojují a ty chceš jednoho podpořit, druhého však ne, 

pak je třeba jednomu poskytnout pomoc a druhému ji 

odepřít. Mezi duchem a tělem je neustálý boj. Proto 
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je třeba, jestliže chceš, aby zvítězil duch, abys mu 

modlitbou poskytl pomoc a zároveň postem krotil 

tělo, neboť tělo postem slábne.“ 

Za čtvrté, když se zaměstnáme nějakou 

činností. V Písmu se totiž píše: „Zahálka učí mnohé 

špatnosti.“ (Sir 33,28) A sv. Jeroným říká: „Stále 

konej nějaké dobré dílo, aby tě ďábel vždy našel 

zaneprázdněného.“ 

 

Tato dvě přikázání nám tak připomínají, 

že nás nemá ovládat touha po druhém člověku nebo 

majetku, ale nejdůležitější má být Bůh. Pak budeme 

mít správný vztah ke druhým lidem i k věcem a 

majetku. Tak se vracíme k 1. přikázání, že Bůh má 

být na prvním místě a pak vše ostatní dostane své 

správné místo. 

P. Petr Káňa

 
 

  
 

LOUČNÁ NAD DESNOU  

pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi 

Neděle 5. 7. 2015, mše sv. v 9.45 hod. 
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Jan Křtitel, syn Zachariášův 
 

V městě Šumbarku,  

v osmém roce panování Václava z Hrádečku 

Jene, 

v těchto horkých vyprahlých dnech, kdy píši tento list, myslím na Tebe častěji než jindy. 

Vidím Tě na poušti strádajícího úmorným vedrem i v řece Jordánu, kde poléváš hlavy kajícníků vodou – 

nikoli k osvěžení, nýbrž jako znamení vnitřní očisty. Vidím zástupy tísnící se na břehu a přemýšlím, co je přivedlo 

až sem, aby vyslechli Tvé výtky a varování. 

Tvůj hněvivý hlas se nese nad vodní hladinou a dopadá jako kladivo na schýlená temena hříšníků. 

Vyslovuješ nahlas to, co všichni tají ve svém srdci, vyhrožuješ jim věčným zatracením, urážíš je, a přesto nikdo z 

nich neodchází pryč. Vědí, že jsi prorok poslaný Hospodinem, a doufají, že jim ukážeš cestu ke spáse. Přicházejí 

dokonce i ti, kteří se až dosud považovali za spravedlivé. I oni trpně mlčí, když je proklínáš. Jak je to vůbec 

možné? 

Znám odpověď. Nikdo za Tebou nepřišel proto, aby spatřil divého muže jako nějakou pouťovou atrakci, 

nebo aby nalezl rozptýlení v běhu všedního života. Přišli proto, že předcházíš Krista se všemi jeho nároky a 

přísliby. Přišli proto, že poznali, že Ty sám jsi poznal Jeho. A tak se skutečně stalo, jak dokládají Písma. 

Poznal jsi Ho ještě v lůně své matky jako pouhý zárodek klíčícího života. Poznal jsi Ho mezi zástupy 

poutníků u Jordánu. Nezaváhal jsi ani vteřinu a vydal jsi o Něm svědectví ještě dříve, než tak učinil Jeho Otec. 

Poznal jsi Ho, kdykoliv jsi Mu byl nablízku. A pak nadešla chvíle, kdy jsi ztratil svou jistotu. Stalo se tak 

v Herodově žaláři, kde jsi zůstal sám, odkázaný na zprávy od přátel. Přicházeli k Tobě a ptali se na Krista. 

Vypravovali Ti o Jeho činech a Ty jsi váhal. Pochybnosti převládly nad hlasem srdce. Požadoval jsi důkazy, a čím 

více jich přinášeli, tím více narůstal Tvůj zmatek. Ztratil jsi bývalou rozhodnost a pokoj – mnohem dříve než 

vlastní hlavu. 

Všichni dobře známe konec Tvého uvěznění. Představujeme si frivolní tanec Salome a jeho následky 

chápeme jako Tvou osobní tragédii. Mýlíme se; není to nic neobvyklého – bezpočet mužů již ztratilo hlavu kvůli 

dívčím půvabům. Ke skutečné tragédii došlo mnohem dříve: ve chvíli, kdy jsi přestal naslouchat Kristu a popřál 

sluchu lidem. 

I na to myslím v těchto dnech a Tebe prosím o přímluvu, abych nejednal obdobně. Právem se k Tobě 

obracím, protože jsi skutečný Kristův předchůdce. Předešel jsi Ho na tento svět, předešel jsi Ho i do věčné slávy. 

Tam jsi Ho jistě poznal bez problémů – stejně jako On Tebe. 

Pavel Obluk 

 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 

 

Římskokatolická farnost Rapotín pořádá pro děti  
 

PUTOVNÍ FARNÍ TÁBOR 

„Prokopovo potulné divadlo“ 
 

KDE:  na trase Rapotín – Šumperk – Bludov - Lesnice 

KDY:  9. – 13. srpna 2015 

PRO KOHO:  pro děti (případně i s rodiči) od 7 let 

JAK:  Poputujeme jako dávní potulní herci pěšky od vsi ke vsi. 

Na farách, kde přespíme, budeme hrát divadlo o svatém 

Prokopovi. 

Bližší informace:  K. F. Černohousová: karla.cernohousova@seznam.cz 

 či osobně duchovní záštitě tábora – Františku Klíčovi  
 

mailto:karla.cernohousova@seznam.cz
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek 

od 17.00 na farním středisku. V červnu budou 4. a 18. 

Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – vždy v pondělí dopoledne; v případě zájmu zkontaktujte 

Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program. 

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

Duchovní obnova pro maminky a ty ženy, které jsou dopoledne doma – Téma: Žena v Bibli jako zdroj a 

inspirace pro dnešní ženy; v pátek 19. 6. 2015 od 9.00 do 12.00 na farním středisku. Součástí programu 

bude i společná adorace v kapli, možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. Hlídání dětí zajištěno 

po předběžné domluvě – 15 Kč/hod/dítě. 

Večerní čítárna: 19. června 2015 v 19.00 v Čítárně; proběhne vernisáž obrazů Hany Kalivodové, hudební 

vystoupení Aleny a Ondry Švejkovských, předčítání s prázdninovou tematikou. Vstupné dobrovolné.  

Benefiční prodej dětského oblečení a hraček – 28. června během farní pouti; Oblečení přijímáme po celý červen 

vždy po deváté mši svaté a každou středu od 14.30 do 16.30.(pro potvrzení termínu volejte na 731 402 395) 

Výtěžek z benefičního prodeje bude věnován našemu adoptovanému chlapci Sébastienu Emilienu 

Fénelusovi z Haiti. 

 

PROGRAMY PRO DĚTI 

Sedmikrásek – pro rodiče na RD a jejich děti – středa – 9:30 – 11:30 na farním středisku. (modlitba s písničkou, 

říkadla, tanečky, hudební chvilka, tvoření) 

Úterky motivované knihou – M. R. Štefánika 26 - programy pro rodiče na RD jejich děti od 0 do 6 let děti 

motivované knihou, lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9.00  

Vítání prázdnin – 1. července – Zábavný program pro děti a rodiče; 9.00 – 13.00 na farním středisku (drobné 

atrakce, krátká adorace v kapli jako poděkování za školní rok, společný oběd); účastnický poplatek 40 

Kč/osoba. 

    PŘIPRAVUJEME O PRÁZDNINÁCH   

 Výlety pro celou rodinu (bližší informace na www.sumperk.dcpr.cz nebo tel 731 402 395) 

 Čtvrtek 2. 7. – pěší výlet Šumperk – konec Bludovské ulice – Bludoveček – Bludovská Svatá Trojice – 

Bludov (6 km) trasa je vhodná pro kočáry a malé děti. 

 Pátek 3. 7. – Výlet na Krásné (vlakem do Vikýřovic, odtud pěšky na Krásné, odjezd do Šumperka 

z Nového Malína); trasa je vhodná pro kočáry a malé děti. 

 Prázdniny s Ferdou Mravencem: od úterý 7. 6 do 10. 7. 2015   

Určeno pro předškolní děti (3 - 6 let) a děti 1. a 2. třídy; s menšími dětmi se mohou účastnit i rodiče 

(mohou přijít i s miminky); programy budou probíhat převážně na farním středisku a farním hřišti, 

popř. v přírodě, a to od úterý do pátku 9.00 - 14.30 (děti možno po domluvě přivést už v 8 hodin či 

vyzvednout už po obědě). Těšit se můžete na  tvořivé pohádkové dílny, výlety motivované pohádkou, 

obědy a svačinky pro rodiče i děti (které budou připravovat zkušené kuchařky), aktivity motivované 

pohádkou na farním hřišti.  

Cena: 600 Kč/dítě (sponzorská cena 800 Kč/dítě). Rodiče po domluvě.  

 O prázdninách se nenudím aneb Cesta kolem světa za 80 dní s Willym Fogem 

I. turnus od pondělí 13. 7 do pátku 17. 7. 2015; II. turnus od pondělí 24. 8. - do pátku 30. 8. 2015 

Programy budou probíhat převážně na farním středisku a farním hřišti, popř. v přírodě, a to 

od pondělí do pátku od 9.00 - 16.00. Určeno pro školní děti od 3. do 9. třídy. Těšit se můžete 

na zajímavé tvořivé dílny, sportovní aktivity a dobrodružné cestování po celém světě . Pro děti je 

zajištěn pitný režim po celý den, oběd a jedna svačina (druhou svačinu připravte dětem do batohu).  

Cena 800/dítě (sponzorská cena 1 000 Kč/dítě). 

Předběžné přihlášení na mail: cprsumperk@ado.cz; poté vám bude zaslána závazná přihláška. 

Informace na tel. 731 402 395 -  Lenka Špatná. 
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CHARITA ŠUMPERK  

PŮSOBÍ ROK V NOVÉM SÍDLE 
 

Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace poskytující 

sociální a zdravotní služby, si počátkem června připomíná roční výročí 

od přestěhování do nového sídla na Jeremenkově ulici v Šumperku.  

Charita Šumperk působí v severní části okresu Šumperk od roku 

1992. Poskytuje domácí zdravotní péči včetně péče domácí hospicové, 

pečovatelskou službu, službu osobní asistence, půjčuje zdravotní 

pomůcky a poskytuje služby humanitárního charakteru. 

Za dobu své činnosti se Charita několikrát stěhovala. Z ulice 

Vančurovy na ulici 8. května a poté na dlouhodobé působiště na Žerotínově ulici. Nynější sídlo je v opravené 

budově bývalé „hygieny“ na Jeremenkově ulici v Šumperku. 

„Na novém působišti jsem velmi spokojeni. S dostatkem prostoru se otevřely možnosti dalšího rozvoje,“ 

říká M. Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk a dodává, že v letošním roce Charita otevřela domácí 

odlehčovací službu, která umožňuje rodinám pečujícím o seniora nebo nemocného pracovat nebo si odpočinout. 

Pečovaný zůstává ve svém domově a nemusí navštěvovat cizí prostředí. „Dále začíná pracovat svépomocná 

skupina pro dlouhodobě pečující o dlouhodobě nemocné,“ udává Vychopeňová. Tato skupina má pomoci 

pečujícím setkat se s lidmi, kteří mají podobné problémy.  

Nové sídlo je pracovním zázemím pro 45 zaměstnanců, převážně zdravotních sester a pečovatelek, kteří 

ročně poskytnou službu 850 klientům. 

Více informací naleznete na www.sumperk.charita.cz 

 

SLUŽBA JE SOUČÁSTÍ NAŠÍ VÍRY 
Otec arcibiskup nás při návštěvě děkanátu koncem letošního dubna vybídl k „vidění potřeb lidí 

ve farnostech“ a „k organizování dobrých skutků“. Odpovědnost za spolupráci s farností na podněcování ke službě 

svěřil Charitě. 

Proto budeme pravidelně uveřejňovat podněty a zamyšlení ke službě potřebným ve farnostech, zejména 

pomoci starým, osamoceným a těm, kteří se ocitli na okraji farnosti: ať již z důvodu nezájmu anebo z důvodu 

nemoci, nemohoucnosti či přestěhování. 

Papež Benedikt XIV. říká ve své první encyklice DEUS CARITAS EST: “Niterná povaha církve se 

vyjadřuje v trojím úkolu: zvěstování Božího slova (kérygma – martyria), slavení svátostí (leitúrgia), služba lásky – 

caritas (diakonia). Jedná se o úkoly, které se vzájemně podmiňují a které od sebe nelze oddělovat. Charita není pro 

církev určitým druhem společensky prospěšné činnosti, kterou by mohla přenechat někomu jinému, protože patří 

k její vlastní povaze a představuje neodmyslitelný výraz její vlastní esence.“ Z tohoto vyplývá, že přestože v našich 

farnostech působí profesionální instituce zajišťující sociální služby – Charita, tato organizace nemůže nahradit 

službu lásky žádného z nás. 

Nezalekněme se tohoto poslání. Nemusíme hned dělat veliké věci navenek, stačí začít u sebe, skromně, 

službou sobě navzájem.  

Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk 

Máte hodinku čas? 

Hledáme spolehlivého farníka či farnici k pravidelným návštěvám věřící paní  

 ze Šumperka – Temenice, která by si jednou týdně ráda popovídala. 

 V případě, že Vás tato služba oslovila, kontaktujte Charitu Šumperk  

 na tel. čísle 583 216 747 nebo e-mailem na adresu info@sumperk.charita.cz 

http://www.sumperk.charita.cz/
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KNIŽNÍ LISTOVÁNÍ  

PŘEKYPUJI RADOSTÍ 
Tentokráte předávám do farní knihovny knihu, kterou jsem 

obdržel před dvěma týdny na Svatém Kopečku při oslavách 20. výročí 

návštěvy papeže. Jmenuje se Překypuji radostí a je sborníkem 

vzpomínek na Jana Pavla II. v Olomouci. Sestavil a k vydání připravil 

Martin Kučera a kolektiv. Není to žádné světoborné dílo. Prostě řada 

oslovených lidí, kteří měli něco do činění s přípravou papežské 

návštěvy, napsala o svých zážitcích, popsala své postřehy, podělila se 

o to, čím se mohli přičinit k tomu, aby vše úspěšně proběhlo. Některé 

kapitoly jsou více, některé méně zajímavé. A nezáleží na tom, zda 

čteme vzpomínku univerzitního profesora, kněze či diplomata, řeholní 

sestřičky či kuchaře nebo dirigenta sboru...  Důležité je to, že každý 

nám sděluje právě to, co v této dějinné chvíli, v konkrétním postavení či 

úkolu cítil, prožíval, jak vnímal Svatého otce. Je krásné vidět, kolik lidí 

a s jakou láskou papežskou návštěvu připravovalo. Dnes by už mnohé 

udělaly specializované firmy... tenkrát ještě skoro všechno bylo na 

bedrech jednotlivců oslovených organizátory, kteří se nezištně a 

s láskou angažovali do příprav. A když do toho vložili tolik úsilí, nebyli 

už jen pozorovateli, byli účastníky a prožívali vše jinak. Mnozí - díky 

své angažovanosti -  měli pak možnost setkat se s papežem osobně, aspoň na krátkou chvíli. Teď na tyto chvíle 

těžké práce, ale i na svůj zážitek ze setkání se světcem, vděčně vzpomínají. Myslím si, že i v nás tato kniha probudí 

krásné vzpomínky a také ukáže velikost Jana Pavla II. jako toho, který sem přijel, protože měl český národ opravdu 

rád. A ukázal nám to. Je to cítit z každé stránky této prosté knihy. 

P. Slawomir 

 

 

 

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU KVĚTEN 2015 

V deset hodin v podmračeném nedělním dopoledni vyjížděla skupinka pěti cyklistů z šumperské farnosti 

od hotelu Grand okolo bývalé plicní sanatorky směr Rejchartice, Prameny, Žárová, Pekařov, Velké Losiny a zpět 

do našeho rodného města. Dívčí část udávala svižné tempo, za které by se nemusel stydět ani Contador. Naštěstí 

(či neštěstí) se zanedlouho dámská část odpojila, aby uvařila oběd a nasytila hladové krky těm, kteří nedali 

přednost sportování. Stoupání na Štolnavu prověřilo naši kondici (ujistili jsme se, jak bezvadnou máme formu 

před nadcházející sezónou). Chvilka odpočinku a zastavení u hřbitova zrušené obce, jejíž historie se začala psát 

okolo roku 1570 a jejíž poslední domy byly zbourány armádou sídlící v Šumperku v roce 1965. Chvilka zamyšlení 

u obnovených základů kaple sv. Jana a Pavla s korpusem Krista z původního kostelíku a u opravené kapličky 

Jana XXIII. Po chvíli jsme pokračovali k vrcholu nad Žárovou, kde jsme při jídle obdivovali nádherné rozhledy, 

které se nám nabízely. Sjezd do Žárové a zahřívací kopeček do Pekařova nám ještě zpestřil defekt duše i pláště 

(s kterým jsme se ale hravě vypořádali). Chvíle klidu u pomníčku padlých nad pekařovskou kaplí a dlouhý sjezd 

do Velkých Losin nám byl krásnou odměnou za všechna stoupání k nebeským výšinám. Doplnění tekutin 

v rapotínské předzahrádce… a zas někdy příště. 

To příště ( a naposledy) bude dne 21. 6. 2015 ve 13:15, odjezd od hotelu Grand směr Nový Malín, Dražník, 

Dlouhomilov, zřícenina hradu Brníčko, Šebená, Cikánský buk, Rohelská bouda a přes obec Lesnici do Šumperka.  

Srdečně zve  

                                                         Jiří Novák 
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JUANA INÉS DE LA CRUZ 

*12. listopadu 1648 (1651?) San Miguel Nepantla 

† 17. dubna 1695 Mexico City, Mexiko 

 

 

Juana Inés de la Cruz byla mexická řeholnice, ale i 

filozofka a básnířka, jedna z nejznámějších mexických autorek. 

V osmi letech napsala první báseň, v desíti letech uměla latinsky 

a stala se nejen vášnivou čtenářkou antických autorů, ale i sama 

začala psát své literární pokusy. Ve věku čtrnácti let se stala 

známou na dvoře mexického místokrále pro svůj půvab, básnické 

nadání i nebojácné disputace, které vedla s vládními a 

církevními představiteli. Péči jí věnovala sama místokrálova 

manželka. Přesto ve věku 16 let vstoupila Juana do řádu bosých 

karmelitánek, který však po několika měsících opustila. V roce 

1669 vstoupila do řádu hieronymitek, v němž zůstala až do smrti. 

Měla všestranné vědecké zájmy, říkala, že zasvěcením se vědě se 

člověk přibližuje Bohu. Často vystupovala proti ponižování žen a 

bojovala za zrovnoprávnění jejich postavení s muži. 

Je označována jako první publikující feministka Nového světa. 

Zemřela na následky morové nákazy dne 17. dubna 1695. 

 

Juana Inés de la Cruz se narodila jako Inés de Asbaje y Ramirez de Santillana dne 12. listopadu roku 1651 

(některé prameny uvádějí i rok 1648) v malé vesnici San Miguel Nepantla vzdálené asi 60 km od hlavního města 

Mexika. Její matka Isabel, půvabná dcera evropských přistěhovalců, pocházela z významné a dobře postavené 

rodiny. Zamilovala se do vojáka Pedra Manuela de Asbaje. Po narození dcery Pedro uznal dítě za své, dal mu své 

jméno, leč krásnou Isabel si za ženu nevzal, neboť již byl ženatý.  

Postavení žen nebylo v té době rovnocenné s postavením mužů. Natož pak postavení nemanželské dívky. 

Juana se odmalička odlišovala od svých vrstevníků, jako by bojovala se svým podřadným postavením. Její vášní se 

staly knihy. Objevila rozsáhlou knihovnu svého dědečka, sama se naučila číst (dle kronik již ve třech letech). Juana 

četla knihy nejrůznějších žánrů, od světských sentimentálních románků až po náročné teologické rozpravy. 

V sedmi letech prosila matku, aby jí umožnila navštěvovat univerzitu, což samozřejmě nepadalo v úvahu. Juana se 

tedy pustila do samostudia latiny, neboť řada knih v dědečkově knihovně byla napsána právě tímto jazykem. 

Díky matčině vlivné rodině se třináctileté Juaně naskytla příležitost 

stát se dvorní dámou mexické místokrálovny. Na královském dvoře na sebe 

Juana Inés poutala pozornost svými odvážnými a vášnivými diskuzemi. Její 

neústupnost a zapálenost pro věc byly na jednu stranu obdivované, na 

stranu druhou si vůči sobě poštvala řadu nepřátel. Jen si představme mladou 

dívku, jež ctihodné starce přesvědčuje o právu ženy na vzdělání a církevním 

hodnostářům osvětluje nesmyslnost církevních postojů vůči ženám a světu. 

Juaniným největším přáním stále zůstávalo studium na Univerzitě 

v hlavním městě, Mexico City. Věděla, že tato cesta je pro dívku nemožná. 

Juana Inés si tedy vytvořila novou identitu, převlékla se za chlapce a 

přihlásila se na univerzitu, aby si splnila svůj sen a dokázala mnohým, čeho 

je žena schopna. Bohužel pro Juanu Inés byla brzy odhalena a ve vší 

tichosti z dalších studií vyloučena. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_karmelit%C3%A1n%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_karmelit%C3%A1n%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/1669
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1695
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V roce 1667 se Inés rozhodla vstoupit do kláštera 

ke karmelitkám a přijala řeholní jméno Juana. Zůstala zde však 

ze zdravotních důvodů jen čtyři měsíce. O dva roky později 

vstoupila do kláštera řádu svatého Jeronýma, tentokrát již 

nastálo. Podle všeho si vybrala život v klášteře proto, 

aby mohla pokračovat ve vzdělávání se. „Žít sama, nemít 

žádnou povinnost, která mi ubírá svobodu, vyhnout se ruchu 

komunity, který narušuje klidné ticho mých knih.“  

V klášteře shromáždila přes 4000 knih, různé hudební 

nástroje, mapy a lékařské přístroje. Její cela se stala místem 

setkávání básníků a intelektuálů. Zde také prováděla vědecké 

experimenty, skládala hudbu a napsala rozsáhlé dílo zahrnující 

různé žánry – přes poezii a drama až k filozofickým 

pojednáním.  

Její doménou se stala poezie. Juanu přitahovala 

tajemství lidské duše. Tuto fascinaci nejlépe vidíme u Juanina 

vrcholného díla – filozofické a meditativní básnické skladby 

První sen, která je plná alegorie, tajemné symboliky, temných 

motivů a fantazijních obrazů. Odhaluje pomíjivost a 

povrchnost života, lidské nesmyslné lpění na nepodstatných 

věcech, třeba na vnější kráse.  

Intelektuálně nadaný člen církevního řádu ve 

Španělsku a jeho državách na konci 17. století nesměl dělat nic 

jiného, než se zasvětit teologii a náboženským studiím. To, že se žena - a navíc řeholnice - zaníceně věnuje 

literatuře, muselo Juaniny současníky zároveň okouzlovat i pohoršovat. Obdivovatelé ji nazývali „desátou múzou“ 

anebo „Fénixem Ameriky“. Zároveň však měla navzdory nezpochybnitelnému nadání i řadu odpůrců. Poté, 

co v roce 1688 místokrál se svou ženou opustili Mexiko, ztratila Juana významné ochránce. 

V roce 1690 vyšlo její dílo Carta athenagórica, ve kterém kritizovala myšlenky jistého portugalského 

jezuity. Biskup z Puebla (pod pseudonymem sestra Filotea de la Cruz) připojil bez vědomí Juany do vydávané 

knihy vlastní text, ve kterém sice uznal talent Juany Inés, ale doporučil jí, aby zanechala studia okolního světa a 

věnovala se životu v klášteře, který jí jako ženě a řeholnici přísluší víc, a nechala úvahy o teologii mužům. Juanina 

odpověď, známá jako Odpověď sestře Filotee de la Cruz, je označována jako první feministický manifest. Juana se 

nevzdává a nadále se domáhá práva žen na vzdělání, neboť vědomosti „jsou nejen dovolené, ale taky prospěšné“. 

Zároveň zmiňuje, že člověk může dobře filozofovat i při vaření večeře a studiem světských témat dojít k lepšímu 

pochopení teologie. Protože Juanina odpověď biskupovi byla velmi bojovná, následovala ostrá kritika. Juana byla 

donucena rozdat a tím zničit celou svou knihovnu a sbírku hudebních nástrojů.  

Ke konci života Juaně ubývalo sil čelit všem svým protivníkům. Ovšem ani ve své nemoci nebyla schopna 

zapomenout na zlé časy inkvizice, a 

proto neustávala ve svém boji za 

možnosti žen a dívek. Její zesláblé 

tělo podlehlo epidemii moru dne 

17. dubna 1695. Stala se symbolem 

Mexika a nejznámější mexickou 

autorkou vůbec. Juaninu tvář 

potkávají Mexičané každodenně, 

neboť její podobizna zdobí 

dvousetpesetovou bankovku. 
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Juana Inés de la Cruz 

Vzpírá se rozum násilnické lásce 

 

Mluv, dravče, cos vždy vítězil 

přemožen teď mou stálostí, 

cos dosáhl svou hrdostí,  

když's narušil můj pevný mír?  

Ač prorazit máš dosti sil 

špičatou svoji harpunou 

mé srdce ba i duši mou, 

co naplat vše, když tvá rána, 

kterou ač duše zdolána, 

nechává mě tak rozumnou?  

 

O nadvládu tvou ti běží,  

však přestože máš moci dost,  

ta ovládá jen náklonnost,  

vůli mou zničí jen stěží.  

Chci být volná od otěží,  

od tvé smělé troufalosti. 

Inu, i když bez volnosti  

mé právo padá v prázdnotu 

 a vynutil sis ochotu,  

nedočkáš se povolnosti.  

Na dvě části rozdělená 

duše zmatená má strašně;  

část je otrokyní vášně,  

část rozumem řízená.  

Válka těch dvou vznícená 

tlačí těžce do prsou;  

vyhrát chce jedna nad druhou,  

však v tak protivném položení  

zhynou obě v okamžení  

a vítězkami nebudou.  

 

Venku, Lásko, jsem tě zřela 

nehodná tvého vavřínu,  

dnes vstoupil's duši do klínu  

a já se ti odepřela.  

Zapomeň na triumf zcela,  

vždyť to já tě porazila;  

tvá síla si zotročila  

moji duši bez odporu;  

její hradby bourá dolů,  

mne samu však nesrazila.  

 

Nezdolný rozum nabádá  

bránit se tvé zuřivosti  

v stísněném mém nitru dosti,  

když bitva je tak krvavá. 

Tak, Lásko, marně povstává 

 tvá chorá snaha urazit;  

říct budu moct se odvážit:  

dodýchám, však nedám se ti,  

dosáhneš jen mojí smrti,  

ne, nemůžeš mě porazit. 

 

Rozbor obsahu básně „Vzpírá se rozum násilnické lásce" 

Jazykové prostředky Juany Inés jsou velmi bohaté, málokteré slovo se opakuje vícekrát. Básnířka používá 

techniky ztěžující snadné porozumění textu, což shrnuje dobový estetický teoretik Baltasar Gracián slovy: „Čtenář 

si více váží významu, jehož rozluštění ho více stálo.”  

V barokní literatuře hrálo důležitou roli používání symbolů. Symbolem z autorčiny současnosti je guerra 

civil ‒ občanská válka. Je to mistrovský obraz, kdy podobně jako v občanské válce se ve stejném prostoru bijí dvě 

skupiny, zde zápasí v autorčině nitru vášeň a rozum. Dalším takovým symbolem je castillo ‒ hrad. Symbolizuje 

ženinu počestnost, která by měla být stejně nenarušitelná, jako nedobytný hrad. Ne náhodou slovo casta ‒ mravná - 

má ve španělštině stejný základ jako castillo ‒ hrad. 

Obsahově je každá strofa básně založena na souboji mezi tím, co autorka nazývá „násilnickou láskou” 

a rozumem. Poslední dvojverší každé strofy konstatuje vítězství, neporazitelnost a nadřazenost zdravého rozumu. 

Co se proměňuje, je líčení toho, v čem konkrétně spočívá ona „násilnická láska”, která, jak čtenář brzy pochopí, 

vůbec žádnou láskou není, neboť ta by jednala ve svrchované svobodě a bez násilí.  

Aniž se dozvíme, jedná-li se o osobu skutečnou, nebo nějakou personifikaci autorčina vnitřního problému, 

ze dvou prvních strof vyplyne, že Juana svádí boj s „někým”, kdo je dravý, silný a zároveň násilný, touží 

zotročovat a podmaňovat. Ve třetí strofě se ale boj přesouvá do autorčina nitra, aby se ve dvou posledních vrátil 
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znovu na rovinu zápasu s oním „vnějším” útočníkem. Tomuto „násilníkovi” se protagonistka brání a ubrání, opřena 

o sílu zdravého rozumu. Je to ale především ona strofa ocitající se s neomylnou symetričností ve středu básně, která 

nám chce něco říct; zde je grafické rozvržení básně samo o sobě sdělením, neboť to, co se v samotném středu ocitá, 

je skutečným jádrem problému: Nejdůležitější a nejtěžší boj se neuskutečňuje s vnějším protivníkem,  

ale v samotném nitru člověka. Jinými slovy, souboj s násilím musí provést člověk sám v sobě, teprve pak může být 

úspěšný v souboji s nepřítelem vnějším. 

Celé Juanino dílo je demonstrací touhy a odvahy stále se něco dozvídat. Báseň „Vzpírá se rozum násilnické 

lásce” spadá do této kategorie, neboť se v ní nadřazuje zdravý rozum nad nekontrolovatelné a neřízené procesy, 

které většinou vedou k zotročování a k destrukci. Uvedené verše je nutno chápat nejen jako sondu do Juanina 

osobního nitra, ale také jako vyjádření jejího postoje k celospolečenským jevům a jako obhajobu systému, kde by 

měli všichni rovné šance žít svobodně. Dílo Juany Inés de la Cruz prožilo svou renesanci počínaje 19. stoletím a 

pokračuje až dodnes. Její myšlenky i dílo patří i v třetím tisíciletí mezi klenoty světového kulturního dědictví. 

 Anička Rozsívalová 

 

 

 

 

MALÉ ZAMYŠLENÍ O TŘECH VELKÝCH MÁJOVÝCH DNECH.... 

ANEB 

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES MÝMA OČIMA... 
 

„Prosím tě, a co je to vlastně ten eucharistický kongres?“ zeptala se mě jedna maminka po zkoušce 

chrámového sboru. Hledám slova a vysvětluji, že ho vyhlásili naši biskupové, aby podpořili hloubku našeho 

duchovního života, aby ukázali na zdroj, odkud pramení náš život v církvi, odkud pramení a kam směřují všechny 

naše aktivity. „Eucharistie je zdroj života, je to to nejdražší, co zde na světě můžeme mít,“ dodávám ještě... 

Večer doma vzpomínám na chvíle, které jsem mohla strávit od mládí před eucharistií v tichu kostela a kolik 

něhy a lásky se mi od Ježíše v těchto setkáních dostalo. Je mi útěchou, že i v naší Štědrákově Lhotě žije s námi ve 

svatostánku, nejsem tu osamělá. A pak vzpomínám, jak se v dobách nedávných nesměly konat žádné eucharistické 

průvody, církev byla zahnána z veřejných prostor do kostelních zdí. Časy se změnily. Když pojedu s dětmi 

na Eucharistický kongres, neskončím v budově StB v Olomouci, jako když jsem s jejich rodiči – podle obvinění -

„pořádala pionýrské tábory pro katolickou mládež!“ 

 

Den první: 15. květen - Eucharistický kongres dětí 

Šla jsem spát ráno ve 2:30. Chystala jsem jmenovky, rozdělení do skupinek a transparenty se svatými, aby 

se mi děti nepoztrácely. V osm hodin nastupujeme se 75 lidmi do dvou autobusů a jedeme přesně podle pokynů 

pořadatelů na určené výstupní místo. Přicházíme jako první do Pevnůstky, máme místa k sezení. Zdravím se se 

známými katechetkami a kněžími, hraji si s dětmi na vlak, aby vydržely čekání. 

Začínáme zpívat z připravených zpěvníků. Otec Michal stihl ještě vyzpovídat některé malé hříšníky. 

Slavnost začíná. Jsem dojatá, 6 000 dětí na jednom místě! „Mých dětí“, neboť Bůh mi je dal, když jsem mu v 

mládí odpověděla na povolání k zasvěcenému životu. Děkuji v duchu z celého srdce za těch pomalu 

40 katechetických let... 

Zpozorním až při kázání Otce biskupa Josefa Hrdličky, protože mluví o tom, co dětem také často říkám a 

neustále opakuji: o slovech děkuji, prosím, promiň, mám tě rád. Spatřuji v tom pomoc Ducha Svatého pro moji 

službu dětem a mládeži. A děti, i ti největší „raraši“, poslouchaly. V duchu činím to, co Otec biskup chce, abychom 

tato slova používali nejen v našem rodinném a školním životě, ale také v rozhovoru s Otcem nebeským. A tak 

v duchu děkuji za požehnanou existenci církevních škol, prosím za prominutí, že už jsem na děti někdy netrpělivá, 
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promiň, říkám tomu, s kým mám napjaté 

vztahy a říkám miluji Tvou církev a 

všechny její děti. Otec biskup to s dětmi 

opravu umí: „Je mistrovství světa 

v hokeji. Když se, děti, do něčeho 

pouštíme bez Ježíše, hrajeme v oslabení, 

když jdeme s ním, hrajeme přesilovku!“ 

Pak si hrajeme v parku. Já se 

nabídla, že pohlídám batohy. Chci si totiž 

zdřímnout. Na rozcestí stojí mladý 

bohoslovec, právě přijatý do 1. ročníku 

semináře. Bylo po dřímání. Spřátelili 

jsme se za tu chvíli a po celé další dny 

jsme se všude potkávali mezi tolika 

pořadateli! To není náhoda, budu se modlit za jeho povolání, vždyť studuje v budově, kde jsem před 30 lety 

studovala já! V učebnách, kde jsem poslouchala marxismus - leninismus a vědecký ateismus, jsou nyní kaple! I to 

je zázrak, na který jsem si zvykli tak, že už za něj ani neděkujeme.... 

U Svatého Mořice s napětím sleduji, jak si poradí děti ze Šumperka s Pohádkou o kostelíčku Božího Těla 

nad Hrabenovem, kterou jsem pro ně napsala podle vyprávění mé babičky. Byli skvělí! Děti z Bludova, Velkých 

Losin a Šumperka šly do města na zmrzlinu. Děti z Rudy měly slíbenou zmrzlinu na Svatém Kopečku. Uctily jsme 

Panny Marii desátkem růžence, 74 zmrzlin po dvou kopečkách bylo odměnou za vzorné chování, a pak jsem si 

přece s těmi 70 dětmi musela ještě pohrát tradičně na rybáře! Nikdo se neztratil, rodiče si pro děti přišli a já jsem 

děkovala všem dospělým i Otci Michalovi za jejich lásku a pomoc vést a dovést všechny až domů. Také ostatní dva 

autobusy dětí z děkanátu prý šťastně dojely a šumperské včelky se neztratily, protože v úterý už byly u mě 

v houslích.... 

 

 

Den druhý: 16. květen -  

Diecézní eucharistický kongres 

Nemohla jsem být na přednáškách ani 

průvodech kvůli nemocné mamince. Šla bych si ráda 

poslechnout P. Adama Ruckého, kněze, který mně v 

životě velmi ovlivnil svými duchovními cvičeními. Jedu 

na Dóm alespoň na mši svatou. „Co udělat proto, aby 

nám došlo, oč při mši svaté jde, s kým se tu setkáváme, 

koho přijímáme?“, ptá se svých posluchačů při kázání 

pan arcibiskup. Dlouho se modlím u hrobu svatého Jana 

Sarkandra za všechny kněze a jdu sebe i spolusestry 

zdislávky ihned zapsat do společenství Eucharistická 

hodina, kterou pan arcibiskup právě založil. Před dvaceti 

lety jsme se pustili do obnovy církevních struktur, škol, 

kurie, katechetické služby, charity. Nyní nám nástupce 

apoštolů připomíná: zajeďte na hlubinu, církev musí žít 

z eucharistie, jinak všechno naše plahočení a akce 

nebudou mít požehnání! 

Před katedrálou stojí Otec Adam Rucki. Jdu ho 

pozdravit a těším se, že mi svoje slova zopakuje 

na Děkanátním eucharistickém setkání 6. června 

u Kostelíčka nad Hrabenovem.... 
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Den třetí: 17. květen - Uložení ostatků sv. Jana Pavla II. na Svatém Kopečku 

Přijíždím na místo, kde jsem se před 20 lety setkala s třiceti mladými lidmi z farnosti se Svatým Otcem 

Janem Pavlem II. „Včera tu bylo 70 jejich dětí“, myslím si v duchu, „trošku jsme se rozrostli a já stárnu ... jsem tak 

trochu babičkou.“ Pan kardinál Dziwisz vzpomíná na naše volání: „Otče, Svatý Kopeček plný je tvých oveček!“ Prý 

se to museli po nás ve Vatikánu naučit, jak to krásně přeložil otec Slávek, Svatý otec na toto setkání velmi rád 

vzpomínal – a že jich bylo po celém světě na tisíce! Hluchoněmé děti tehdy hrály pantomimu. Jednu papírovou 

vlaštovku vítr zanesl ke sv. Otci. Chytil ji a hodil po nás. Nezapomenutelná chvíle! Neuměli jsme polskou píseň, 

tak nám ji zazpíval. V Hradci už ji s ním zpívalo celé náměstí.... Pan arcibiskup z Krakova s dojetím poslouchá 

olomoucké Střípky, které na toto setkání přišly zazpívat i se svými dětmi na Pouť rodin. 

I já patřím ke generaci Jana Pavla II. Mám od něho růženec ze svatořečení sv. Anežky České z Říma, dal 

mi požehnání. „Nebojte se otevřít svá srdce Kristu.“ To on mi dal odvahu odpovědět na Boží volání... To on 

svatořečil Paní Zdislavu, ke které patřím... „Můj Pane, dnes i na mne se díváš, tvoje ústa vyslovila mé jméno....“ Je 

to jeho píseň, píseň mého mládí, mého povolání, je mou celoživotní modlitbou a posilou v těžkých i radostných 

chvílích. 

Potkávám po mnoha letech jednu šťastnou maminku tří dětí, která se dlouho nemohla provdat. Inu, přece 

jen Paní Zdislava umí, říkám si v 

duchu, když za vyslyšení této 

prosby děkuji. Opět potkávám a 

zdravím (už potřetí) 

„mého“ bohoslovce z parku a pak 

potkávám dalšího bohoslovce, syna 

mé kolegyně, jemuž jsem slíbila 

modlitbu. Vezu ho autem až k 

semináři a mám radost, že přece jen 

mladí muži slyší Ježíšův hlas, když 

„hledá lidi ochotné jít za ním, aby 

se stali rybáři duší“. 

 

Tečka ... 

Otec Slávek krásně překládal. I on je generace Jana Pavla II. Otec Michal Krajewski z Rudy, můj farář, 

je z Krakova. I on je generace Jana Pavla II. Dnes v kázání řekl, že na tomto setkání našel směr svého kněžského 

směřování: chce být knězem rodin a mladých lidí jako Jan Pavel II. Krásné! 

Duchu Svatý, veď nás na přímluvu svatých: svatého Jan Sarkandra, svaté Zdislavy a svatého Jana 

Pavla II. ke svatosti! Obnov naše rodiny! Obnov víru našeho národa! 

sestra Lenka Bernadetta Nezbedová 

Dílo blažené Zdislavy 

.                         

 

VÝPRAVA ZA SVATÝM PROKOPEM – DĚTI A RODIČE Z RAPOTÍNA 

Jedním z prvních zázraků svatého Prokopa na naší cestě bylo to, že nás dvacet dospělých s dětmi  

(o psu nemluvě) dopravily České dráhy za půl páté hodiny ze Šumperka do Sázavy jen lehce pomačkané a stále 

dychtivé, uff!  Tam nás v slunci nad řekou Sázavou přivítali první letošní rorýsi, ti svištiví poslové léta a dlouhých 

dnů.  

A v tomto okamžiku, kdy jsme vstoupili na nádvoří Sázavského kláštera, toho hlubokého místa na skále 

nad řekou, kterému vdechl život před takřka tisíci lety sám svatý Prokop, kde Madona kárá Ježíška a kde 

v klášterní zahradě dodnes tančí mezi sedmikráskami neuchopitelný genius loci, Vás musím poprosit 

o shovívavost: Jelikož naše třídenní putování bylo srdečnými setkáními, nezapomenutelnými zážitky a zázraky 

nevšedních dnů takřka přeplněno, dovolím si je tu od této chvíle přehazovat vidlemi: 
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Paní doktorka z NPÚ byla úžasnou 

průvodkyní klášterem, na zahradě u základů 

románského kostelíka vyprávěla o Prokopovi, který 

tu poustevničil v jeskyni ve skále pod námi, 

přicházeli za ním lidé i zvířata a on je přijímal 

s otevřenou náručí. I bílý jelen, pronásledován 

knížetem Oldřichem, u něj našel ochranu. Prokop 

pak Oldřicha zpovídal a dal mu napít vody, která se 

změnila ve víno, setkání se proměnilo v přátelství. 

Vzhlížíme k vysokým gotickým žebrům 

nedostavěného chrámu, nad nimi modrá klenba nebe, 

dole zelený trávník, krypta pod kostelem 

s relikviářem Prokopovým, schodiště, co nikam 

nevede, rajský dvůr se základy starších budov 

kláštera, andělská kapitulní síň s komiksem o Panně 

Marii a sloupem jak středobodem tohoto dávného světa mnichů. Děti divoce se honící klášterní zahradou zatímco 

je pár poutníků zamčeno v kostele ve chvíli ztišení u milostného obrazu svatého Prokopa – prosby i poděkování, 

písně i modlitby… Na odchodnou hledáme tři hvězdy na kvádrech z červeného pískovce na kostelní věži – kdo je 

našel, má si prý přání uschovat na horší časy. A ještě Čertova brázda, kterou se řine náš pot v horku pod 

baldachýnem čerstvého listí, lesy sázavské neutuchajícně jarní – jen jen někde vykouknout Oldřichův lovčí. Cesta 

do matičky Prahy kostrbatá, se zmeškaným vlakem, zpožděním, ale i rozezpívaným vagónem Posázavského 

Pacifiku podél skal rozkvetlých tařicí vysoko nad peřejemi té staré řeky. A halou Hlaváku si razíme cestu 

Prokopovou holí, tramvaj a spaní v oáze zeleně na Žižkově u vodních skautů. 

Ráno královská snídaně (děti šly nakoupit!) a tramvají přes město, výhledy na Hrad i Vltavu a hurá 

do Prokopského údolí! U kamenného pilíře mostu zpíváme hymnu jako poklonu u pomníčku z května1945, u trati 

se noříme do historie zcela a hledáme zkameněliny prvohorních rostlin a měkkýšů. Pod vysokánským viaduktem 

Pražského Semerinku zpíváme kánony mnohohlasně tak úpěnlivě, až okolojdoucí pán pokládá síťovku a pěje 

vzhůru: „Na břehu Blanice…“. Rozkvetlé údolí nás pohlcuje, svislé skály u Jezírka, obědová loučka u ovcí, 

nezvykle rozzářené oči i odrůstající mládeže: „Dívej, teto, tunel!!!“, stále proti proudu potoka, na místě Prokopovy 

jeskyně už není ani jeskyně, ani kaplička nad skalním vápencovým srázem, ani výletní restaurace – škoda! Fialky 

v podrostu, slunce hřejivé, žízeň palčivá, pešuňk a koleje a pak zas tunel a strmým srázem do lomu až …  

až k jezeru! Bosky se brodíme mělčinou, v jezeře nám pulci ozobávají palce u nohou, ostrůvek láká, chodidla 

rozbolavělá… vítr se zdvihá a přináší první kapky deště. Z jarní divočiny vyšplháme k busu na konci sídliště a pak 

další vrchol dne – metro! A večer povídavý u skautů. 

Ráno úklid a tramvají na Hlavní nádraží, plán dát batožinu do úschovny překazí obrovská fronta a ryze 

pražská cena. Ujíždíme přes město hlučivým metrem a tramvají natřísknutou turisty až na Hradčany, obědváme 

před Loretou, je poledne a zvonkohra lehoulince cinká. U kapucínů nám schovají bágly, takže se odlehčeně 

procházíme Strahovským klášterem. Před nenápadnými dveřmi nás vítá nefalšovaný vousatý mnich kapucín – bratr 

Kryštof. Sálá z něj klid a vlídno, zve nás do kostela naplněného vůní šeříků, vyptáváme se na klášter a jeho řád. 

Půjdem spolu do Betléma mezi postavy 

lidské velikosti s pastýři u zurčícího 

potůčku, ovečky bekající a hlavičkou 

kývající. Modlitba Zdrávas u oltáře Panny 

Marie – královny andělů, který pluje 

v záplavě kytic. Klášterem na rajský dvůr 

– opravdu ráj vyhřátý sluncem, ticho, klid 

a mír, rybičky v průzračné vodě bývalé 

studně, na třech stranách sluneční hodiny, 

co ukazují, že musíme dál. 

Míjíme Arcibiskupský palác, 



 Tam&Tam – číslo 6, ročník 6, červen 2015  Strana 19 

 

Matyášovou bránou, svatovítský portál, pod kopyty Jiřího koně až k svatojiřské bazilice – stovky lidí všude, jen u 

dveří napravo nikdo, pak kostelník bez klíčů (ještě to musí schválit prezident či co), pak kanovník P. Brož, co nás 

zve dál, do Kaple Všech svatých, kde je hrob svatého Prokopa. Gotická krása žebroví, mezi píšťalami varhan 

prosvítá nebe skrze barevná skla, oltářní obraz Všech svatých, obrazy z Prokopova života, jeho zlatá socha na 

náhrobku – dnes je 6. neděle velikonoční, jako tehdy v roce 1588, kdy sem byly přeneseny ostatky toho svatého 

muže. Mše svatá, svatý Augustin: „ Všude jsem Tě hledal, zjistil jsem, že jsi uvnitř mne,“ za lomenými oblouky 

oken se červenají střechy Ústavu šlechtičen, nejmenší usíná únavou v kostelní lavici. Cesta dolů kolem hradní 

stráže, výhledy na červené střechy malostranské, po Starých zámeckých schodech z kamene i přes řeku jiskrnou 

s loděmi a parníčky, domů narvaným vlakem… S přicházející tmou si házíme míčkem u kufru pana cestovatele 

Welzla a tátové šli svorně na pivo… Jen to naše prokopské divadlo jsme jaksi nestihli nazkoušet, ale budeme se 

o něj prát jako Ty, otče Prokope! 

F. B. 

 

 

SLAVNOST SVATÉHO FLORIÁNA  

V RAPOTÍNĚ 

V neděli 3. května 2015 se v rapotínském 

kostele Nanebevzetí Panny Marie sešli členové 

sborů dobrovolných hasičů z Petrova, Rapotína i 

Vikýřovic. Ve slavnostních uniformách i s helmami 

v podpaží poslouchali s ostatními účastníky mše 

svaté poděkování jejich odvaze a práci z úst děkana 

Slawomira Sulowského. Mluvil o plamenech, které 

je třeba hasit, i o ohni, který hoří uvnitř každého 

člověka. Před oltářní stůl donesli vikýřovičtí hasiči 

sošku svatého Floriána, patrona hasičů, a za ním se 

na čestné stráži střídali rapotínští hasiči s jejich 

praporem. Z kůru zněl zpěv chrámového sboru i trio trumpet. 

Nakonec se vydal průvod k velkému obrazu svatého Floriána hasícího požár, který visí na boční stěně 

kostela. Petrovští hasiči jej ozdobili pestrobarevným proudem květů a zaznělo závěrečné požehnání. Před kostelem 

pak mohli všichni ochutnat koláčky a dosyta si popovídat při poslechu dechové hudby Rozmarýnky. 

Karla Černohousová 

 

 

 

 

POUŤ NA KLEPÁČOV 

V neděli 17. 5. 2015 se sešla sobotínská farnost a 

poutníci z okolí na Klepáčově, aby při poutní mši svaté 

uctili odvahu a statečnost sv. Jana Nepomuckého, který 

dal život za pravdu. Mši svatou sloužil o. Josef Opluštil, 

který si cestu ze Sobotína na Klepáčov vyšlápl na kole, 

zahrát nám přišla varhanice Maruška s manželem Petrem, 

kteří jezdí do našich končin na chatu. Dřevěný kostelík je 

v soukromých rukou, mše sv. tam bývá sloužena 

jedenkrát za rok, na svátek sv. Jana Nepomuckého. 

Dana Ponížilová  
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Kluci a holky,  

zatímco se nám školní rok pomalu chýlí ke konci, ten 

církevní je v plném proudu. I v červnu máme stále co 

slavit . Čeká nás slavnost Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího srdce Ježíšova a stejně jako vy, slaví v červnu svátek i tři 

významní současníci pána Ježíše – sv. Jan Křtitel a svatí Petr a Pavel. Právě o nich jsou pro vás připraveny úkoly.  

Adresa na zasílání odpovědí je stále stejná: tamtamsoutez@seznam.cz. Odpovědi posílejte do uzávěrky dalšího 

čísla. Připište i vaše jméno, věk a adresu, ať víme komu a kam doručit odměnu. 

Příjemné chvilky s Tamtamem   

 

 

Kategorie I. – mladší děti (do 10 let)  

Tentokrát je úkol pro ty úplně nejmladší. Na obrázku najdete 

zvířata, která mají nějakou spojitost s životem Jana Křtitele: 

z velbloudí srsti měl oděv, kobylkami a medem včel se živil, 

s ovečkou je často zobrazován. Povede se vám části zvířátek správně 

spojit? 

 

 

 

 

 

Kategorie II. – starší děti (od 10 let) 

Aby toho ověřování znalostí nebylo takhle před vysvědčením málo, máme pro vás malý kvíz. Pokud odpovíte 

na všechny otázky správně, z písmenek označujících možnosti se dozvíte původní jména obou pánů. 

 

Sv. Petr – pův. ………………. 

1. Sv. Petr bývá zobrazován s těmito atributy: 

ř) klíč a zámek    č) klíč a meč     š) klíč a kniha 

2. Jméno „Petr“ pochází z řečtiny a znamená: 

i) skála  j) strom  k) hrom 

3. Sv. Petr zemřel: 

l) uštknutím  m) ukřižováním    n) probodnutím 

4. Jak se jmenoval Petrův bratr (také apoštol)? 

o) Ondřej p) Filip  q) Jakub 

5. Odkud Petr pocházel? 

l) z Říma m) z Korintu    n) z Betsaidy 

Sv. Pavel – pův. …………………. 

1. Odkud Pavel pocházel? 

s) z Parsu š) z Tarsu t) z Marsu 

2. Kam Pavel šel, když došlo k jeho obrácení? 

a) do Damašku     b) do Kafarnau c) do Egypta 

3. Který list Pavel nenapsal? 

t) Korintským     u) Galatským v) Emauzským 

4. Kde je Pavel pochován? 

d) V Jeruzalémě e) v Římě f) v Nazaretu 

5. Kolik misijních cest Pavel podnikl? 

l) tři  m)čtyři  n) pět 
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Všechny srdečně zdravím ve dnech, kdy slavíme 

slavnost Těla a Krve Páně. Ať je to naše děkanátní slavnost 

u kostelíčka nebo adorace ve farních kostelech či 

eucharistické průvody v obcích, vše nás má vést k tomu, 

abychom ještě více vnímali náš křesťanský život jako úplně závislý na Kristu, abychom věděli, že bez jednoty 

s Ním nemůžeme přinášet ovoce, abychom jej oslavovali i našimi skutky a jednáním. Srdečně děkuji všem, kdo jste 

si udělali čas a zapojili se do všech oslav, také těch v Olomouci. Jsem si jistý, že nikdo, kdo tam byl, nelitoval. Já 

osobně jsem během přednášek v olomouckých kostelech po celou dobu zpovídal. A musím říci, že mnohokrát mi 

proletěla hlavou myšlenka, že i pro jednoho z těch lidí, kteří tam přišli, někdy po mnoha letech, stálo za to toto 

setkání zorganizovat. Vnímal jsem, že rozmodlené společenství církve je prostředí, ve kterém můžeme získat 

milosti, které jinde získáme stěží nebo vůbec. Pokud chci se svou vírou „soukromničit“, myslím si, že si vystačím 

sám, ochuzuji sebe sama a přicházím o mnohé.  

Je důležité, aby tyto dny, kdy jsme se soustředili na Ježíše v Eucharistii, měly pokračování. Proto otec 

arcibiskup, veden zkušenostmi z historie, ale také z jiných míst či zemí, utvořil v olomoucké arcidiecézi 

společenství adorátorů. Taková bratrstva existovala, bohužel jejich existence, na rozdíl od jiných míst v Evropě, 

byla přerušená v poválečném období „socialistického zřízení“. Dnes už neříkáme „bratrstva“, to by se nám mohly 

urazit naše sestry, používáme spíše slovo společenství, které krásně vystihuje i podstatu té myšlenky: sjednotit se 

kolem Krista ve farnostech.  

Jsme na úplném začátku. Vše se ještě bude časem postupně uzpůsobovat a vysvětlovat, pokud by něco 

nebylo jasné. Prozatím vám přináším dekret otce arcibiskupa, ve kterém je mnohé vysvětleno. Přihlašovat se 

můžete ve svých farnostech, přihlašovací seznamy najdete ve farních kostelech. Sami na arcibiskupství nic 

neposílejte, to by nastaly zmatky. Přečtěte si stanovy a přemýšlejte. Víme, jak nám chybí pravidelná modlitba. 

Zavázat se k něčemu není snadné, ale zároveň je to většinou i velká pomoc. Pak vím, že už to nemohu brát 

na lehkou váhu, stává se to mou vnitřní povinností. To je smysl všech slibů, které člověk dělá více či méně veřejně. 

Je to prostě způsob, jak se k něčemu dobrému „dokopat“, překonat lenost, pohodlí, nerozhodnost, netečnost. Určitě 

se ještě k tomu budeme vracet. Každý člen dostane „členskou knížku“, která je spíše knihou modliteb a adorací, 

pomůckou k prožívání půlhodiny s Pánem. Za tuto knihu budete jednorázově požádáni o stokorunový příspěvek. 

A pokud nás pravidelná adorace povede i ke skutkům lásky, jak nám to říká otec arcibiskup, stane se toto 

společenství dvojnásobným požehnáním pro naše farnosti.  Kéž by se tak stalo! Přeji vám krásný červen, měsíc 

Ježíšova Srdce.  

P. Slawomir 
 

 

DEKRET 
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, v roce dvacátého 

výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v Olomouci a svatořečení 

diecézního kněze Jana Sarkandra, v den arcidiecézního eucharistického 

kongresu, který je součástí kongresu národního, ve snaze prodloužit 

mimořádnou slavnost do běžného života věřících a přispět k dlouhodobému a 

pravidelnému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, vyhlašuje 

založení společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, nazvané 

EUCHARISTICKÁ HODINA. 

  

Eucharistická hodina 

1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na arcibiskupství. 

Každý přijatý obdrží členskou knížku. Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen zemře, prosíme 

pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Arcibiskupství olomoucké. 
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2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala 

už v barokní době, dokonce i jako členské organizace světového Eucharistického arcibratrstva, jako například 

v Olomouci u sv. Mořice z roku 1677. Arcidiecézní bratrstvo (Jednota) vzniklo roku 1870. V roce 1918 bylo 

bratrstvo ve více než třech stech farností. Do dneška žije například v Nivnici. (Poprvé na světě bylo ustavičné 

klanění zavedeno v roce 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu ve Francii.) 

3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však 

jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a 

jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a 

rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého 

ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás. 

4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, 

ale myslí na něj i přes den při své práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. Protože Eucharistie uchovávaná 

ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je 

povinné. 

5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí 

u svatostánku. Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby 

svou lásku ukázal činy. Blahoslavená Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, protože po ranní 

chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská služba Ježíši v potřebných 

začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické službě charity či farnosti, může to být i 

péče o kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží 

aspoň o půl hodiny takové služby za týden. 

6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat plnomocné odpustky 

pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli 

nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou 

měsíčně přistupuje ke svátosti smíření. 

7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se 

snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka. 

8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný v každé farnosti 

jednou za rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu na Velký 

pátek a Bílou sobotu. 

9. Arcibiskup olomoucký nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši svatou za živé a 

zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé členy. 

10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, aby mohl být kostel častěji 

otevřený pro další věřící. V takovém případě si mohou zvolit vedoucí(ho) své skupiny. Volbu opakují každý rok. 

11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra, který jako farář v Holešově 

s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii vyšel v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, 

která chtěla město zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno. 

  

Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu 

přátelství odpoví velkoryse. Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé společnosti 

odvrátí všechny útoky zla, které ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí, 

či křesťanskou víru. Kéž buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají. Kéž skrze ně přinese 

uzdravení do našich rodin. 

  

V Olomouci 16. května 2015 

Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký, metropolita moravský 
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VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI 

19. - 21. června 2015 
 

 

Pátek 19. června 

Před základní školou 
16:00 – 16:15 Slavnostní zvonění a fanfáry z kostelní věže 
   Slavnostní otevření nového centra obce u kostela a základní školy 
16:00 – 17.00  Koncert dechové hudby   
 
Kostel sv. J. Křtitele 
17:00 – 18:00  Mše svatá  
18:00 – 19:30 Smíšený pěvecký sbor CARMEN, Zábřeh  
20:00 – 23:00  Noční vyhlídka z kostelní věže  

Nádvoří zámku 
21:00                        Pravda (s)hoří – možná… – divadelní hra na motivy událostí čarodějnických  procesů.  

Hrají šumperští studenti ze spolku Zapálení.                     
  

Sobota 20. června 

Kostel sv. J. Křtitele 
14:30 – 15:30  Štěpán RAK, koncert kytarového virtuosa, vstupné: 80 Kč, děti do 15 let zdarma 
17:00 – 18:00  Poutní bohoslužba, poutní požehnání 
18:00 – 19:00  O Vřesové studánce, přednáška historika Mgr. Drahomíra Polácha 
20:00 – 23:00  Noční vyhlídka z kostelní věže  
            
Neděle 21. června 

Kostel sv. J. Křtitele 
08:15   Nedělní mše svatá 

 

 

 

PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

27. 

Nestřílej, dnes je neděle 

 Píše se rok 1998. Mám za úkol pronést zahajovací projev na společné konferenci o českých a rakouských 

dějinách. Jak jinak začít než příběhem? Vždyť sbírání příběhů je mým povoláním! Od svých dětských let v sobě 

nosím hroznou živoucí zkušenost: Svědectví svého dědečka Ludvíka o tom, co je válka. 

 Bylo to v Haliči, na východní frontě, v roce 1915. Ruské a rakouské zákopy byly od sebe pár desítek metrů, 

oddělené jen drátěnými překážkami. Byla neděle, krásný den, slunce svítilo na krajinu bez trávy, bez zeleně, 

bez života, jen pahýly stromů a krátery po dělostřeleckých granátech. Byla neděle a byl klid. Fasovalo se mýdlo a 

dědeček se po dlouhé době mohl oholit. Voda byla v loužích na dně zákopu. Na druhé straně vylezl ze zákopu 

ruský voják – určitě to byl rolník, tak jako většina ruských vojáků. Protáhl se, zívl a nastavil tvář slunci. 

Pak zavolal směrem k rakouským zákopům: 

 „Nestrilaj, sivodňa vaskresenije!“ (Nestřílej, dnes je neděle!) 

 Vaskresenije, vzkříšení, den Páně, to slovo samo je příběhem. Naše slovo neděle nevypovídá nic o příběhu 

tohoto dne. Alespoň na tak přímo jako vaskresenije nebo domenica. Dědeček věděl, že je den Páně, den vzkříšení, 

nejen proto, že tolik rusky rozuměl, ale především proto, že byl křesťan, katolík. Nestřílel by ani jiný den, on 

nestřílel do lidí nikdy. Když přece musel střílet, tak do vzduchu nebo do země. Neměl proč střílet, byl také rolník, 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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jako onen ruský mládenec. V tom třeskla rána. Vyšla z rakouského zákopu. Rus padl na zem jako podťatý. 

Vždycky se najde šílenec, který dělá zářezy na své pušce. 

 Hle, taková je moc příběhu! 

 Kdyby chtěl třeba takový Karel Čapek popsat v odborné psychologické studii samolibost a solidaritu těch 

nejchudších a nejprostších na straně druhé, udělal by to jistě dobře, s genialitou sobě vlastní. Ale on napsal drama, 

které je umocněným příběhem. Dovolím si tvrdit, že tak dokonale, jak to učinil ve své Bílé nemoci, by se o lidské 

duši nemohl nikdy jinou formou vyjádřit. Příběh znásobil účinek jeho myšlenek, který dal slovům a činům aktérů 

tohoto dramatu sílu úderů kladivem. 

 Jak vysvětlit absurditu totality někomu, kdo ji nikdy nepoznal, než tak, že mu povíme příběh. Pokud to 

nemůže být náš vlastní, ten, který se skutečně stal, lze za všechny převyprávět třeba Audienci Václava Havla. Jinak 

by ten, kdo v totalitě nikdy nežil, stěží chápal, že jen tomu bylo dovoleno žít, kdo byl ochoten udávat sám sebe. 

 Čím více příběhů známe, tím více jsme lidmi. Mnoho životních situací řešíme správně jen proto, že pro ně 

máme správný, modelový příběh. V jiných situacích jsme bezradní, protože příběh schází. Padáme na nos, protože 

cizí příběh nemáme a svůj vlastní jsme na toto téma ještě nedopsali. Ne nadarmo se učíme historii. Je to bezpočet 

příběhů, které se skutečně staly. A znalost těchto příběhů je veliká příležitost nedělat stejné chyby. Historie je 

učitelka života, která nám ve svých příbězích zadarmo prozrazuje veliká tajemství. Jen kdybychom více uměli 

naslouchat jejímu tichému hlasu, ať už jako jednotlivci, nebo jako národy a lidstvo! Jak by mohl být život 

jednoduchý a krásný! 

 Čím více se příběhy podobají tomu, co sami známe, nebo tomu, o čem sníme, tím více nás poutají, tím více 

je milujeme. Proto jsou anekdoty také příběhy, z nichž mnohé se docela dobře mohly stát. A nejsou-li pravdivé, 

jsou většinou dobře vymyšleny. Kdo ví, zda v našem smíchu nezní ulehčení, že se nestaly právě nám. 

 Naslouchejme příběhům, neboť každý z nich je úžasný. Krásná Šahrazád si prý vyprávěním příběhů 

zachránila život. Jak je zřejmé, na ceně příběhu nezměnilo nic ani uplynulé tisíciletí. Miliardy lidí, děvčátek a 

chlapců, žen a mužů, stařenek a stařečků, usedají každodenně ke svému televizoru a dychtivě očekávají svůj příběh. 

Na tom, jaký dostanou, bude do značné míry záviset i to, jakými lidmi budou. Naučí-li se více milovat, chápat, 

tolerovat a pomáhat či více nenávidět, pohrdat, lhostejnět a odmítat. Stanou-li se navzájem více lidmi, nebo spíš 

jeden druhému vlkem. A tak se příběh, jenž je život sám, stává mocným nástrojem, živlem. Jako voda nebo oheň. 

 Chválím tě, příběhu, jsi opravdovým divem světa. Ty nás budeš vždy znova okouzlovat a my tě 

nepřestaneme nikdy milovat. 

 

28. 

Nejdražší becherovka mého života 

 Podle jedné definice je diplomat ten, kdo lže za peníze své vlády. Možná, že taková definice salónního 

diplomata platila v době vídeňského kongresu, který v roce 1815 znovu rozděloval Evropu po Napoleonově 

definitivní porážce u Waterloo. Možná dokonce, že tato definice platila ještě v roce 1918, kdy ti, kteří se pokládali 

za diplomaty, nespravedlivým versailleským mírem zasadili další ránu zničenému Německu a položili tak důkladný 

základ nové válce. Politika křivd plodí jen další křivdy. Možná, že se za diplomata tohoto ražení pokládal Neville 

Chamberlain ještě v roce 1938, kdy mával na londýnském letišti vstříc britským občanům papírem mnichovské 

dohody a tvrdil jim cosi o „míru pro tuto dobu“. 

 I když jsem skeptický, pokud jde o schopnost lidí poučit se z historie, této učitelky života, kterou nikdo 

neposlouchá, lze za posledních padesát let vystopovat v evropských dějinách určitou snahu některých špičkových a 

zásadových politiků přece jen se z dějin poučit. Dnes už není v diplomatických salonech nutné lhát za peníze své 

vlády. Ale někdy se tomu diplomat nevyhne. Jeden český politik si do té míry zakládal na svých vtipných a 

trefných výrocích, bonmotech, že by pro takový bonmot „i přes plot skočil“. Nelze mu upřít, že se mu čas od času 

nějaký povedl. Ale prostředek se časem stal účelem, což je často kontraproduktivní. Tento politik svého času 

prohlásil o slovenských pivech, že jsou dobrá „leda tak na čištění zubních protéz“, což mělo za následek významný 

pokles exportu českých piv na Slovensko. Bonmot vyčíslitelný v milionech, bohužel se záporným znaménkem pro 
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české výrobce. Nezáviděl jsem v té době českému velvyslanci na Slovensku jeho situaci, kdy musel vysvětlovat, 

jak to pan politik myslel, a přijímat oficiální protesty. 

 Ale stalo se o nějaký čas později, že týž český politik navštívil Izrael a řekl tam novinářům cosi nepěkného o 

Arafatovi. Přirovnal ho k Hitlerovi. A když mu překvapeni novináři dali šanci, aby výrok vysvětlil, případně 

opravil a neztratil tak tvář, nepochopil to. Za každou cenu se musel blýsknout nejen bonmotem, ale i svou školní 

výslovností novináře utvrdil v tom, že to myslel opravdu tak, jak to řekl: „Když někdo chodí jako kachna, létá jako 

kachna a křičí jako kachna, je to kachna …“ 

 Tak nějak, ovšem anglicky. Novináři však politikovy znalosti angličtiny vůbec neocenili. Naopak, vypukl 

skandál. Naši diplomaté v arabských zemích museli přijímat protesty. A museli za peníze své vlády lhát, že to pan 

politik takhle vlastně neřekl a že to vše je zlovolná novinářská kampaň. Tentokrát stál onen bonmot o kachně, 

při uvážení potenciálu arabského trhu, bez nadsázky miliardy. Záporné, samosebou. 

 Několik dní po onom skandálu mě povolali na marocké ministerstvo zahraničních věcí. Jindy tak liknaví, 

tentokrát si pospíšili. Kdykoliv jsem tam předtím byl pozván, nikdy jsem nemusel dlouho čekat. Mé tušení, o co 

půjde, se touto předehrou utvrdilo: tentokrát jsem čekal dobrých dvacet minut v předpokoji pana S., ředitele 

pro Evropu. 

 „Vy, takoví přátelé Arabů … A teď tohle …“ 

 Pan S. mě tímto tvrzením nepřekvapil. Je pravda, že v totalitních dobách jsme vyváželi zbraně a výrobní 

linky na nábojnice do Sýrie, do Iráku, do Libye … Posílali lékaře do Alžírska, tam měl být komunismus. Je pravda, 

že podle komunistické doktríny pomáhat Arabům znamenalo škodit Izraeli a škodit Izraeli znamenalo škodit 

Spojeným státům. Jen jednou se Stalin spletl, v roce 1948, když se domníval, že v Izraeli bude komunismus. 

Československo tehdy Izraeli dodalo zbraně. Izrael se ubránil, ale komunistickou cestou se nevydal. Lokální 

komunismus kibuců se nestal státní ideologií. Od té doby se komunistický svět přiklonil na stranu Arabů. 

Komunismus padl. Ale staré stereotypy žijí dál. Jsme ještě přáteli Arabů? Mám o tom diskutovat? Mou jedinou 

možností byl smířlivý tón. 

 „Vždyť víte, pane S., že jedním z prvních, koho pozval prezident Havel po pádu komunismu do Prahy, byl 

právě Jásir Arafat.“ 

 „Právě proto nic nechápeme a očekáváme vaše vysvětlení.“ 

 Nemohl jsem jednoduše říci pravdu: Víte, pane S., kdyby pan ministerský předseda vypil o tři čtyři 

becherovky méně, nemusel bych teď nic vysvětlovat. Musel jsem hovořit diplomaticky, nikoli však kvůli penězům, 

které dostávám od své vlády, ale v zájmu minimalizace škod pro český export do arabského světa: 

 „Pan ministerský předseda je známým přítelem Arabů a tento skandál je pouze cílenou mediální kampaní 

určitých kruhů proti České republice.“ 

 Musel jsem lhát. A to bylo nesnadné. Jsou chvíle, kdy je těžké být vůči vlastní vládě loajální. Oba, pan. S. i 

já, jsme věděli, jak to bylo. Oba jsme plnili svou povinnost. Pan S. vůči své vládě, která mu uložila žádat 

vysvětlení, já vůči těm českým firmám, jejichž prosperita závisí na vývozu výrobků a služeb. 

 Byla to nejdražší becherovka mého života. 

 

29. 

Marrákeš 

 Marrákeš je město, které dalo Maroku jméno. Úchvatná silueta Vysokého Atlasu je obzvlášť působívá 

na jaře nebo na podzim, kdy jsou vrcholky hor pokryty sněhem. Hory jsou vzdálené 80 kilometrů, ale jsou velmi 

vysoké. 

 Největší palmový háj, palmerie, v Maroku je v Marrákeši. Podle tradice vznikl tak, že sultánovo vojsko se 

před staletími při obléhání toho původně berberského města živilo převážně datlemi. Vojáci plivali pecky na zem a 

z nich pak vyrostly palmy. Sklizeň bývá v říjnu a je to velký svátek. Přijíždějí česači ze vzdálených končin. Datle 

dozrávají rychle a sezóna je krátká. V palmerii je jedno z nejkrásnějších golfových hřišť světa. Své vily tam mají 

hvězdy francouzského filmu, mezi nimi i Alain Delon. 
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 Hotel Mamounia je v Marrákeši, a nejen tam, pojem a fenomén. Winston Churchill tam jezdil po léta 

na dovolenou, za sluncem. Dodnes je památka na tohoto velkého státníka v hotelu Mamounia živá. Prominentní 

hosté a návštěvníci hotelu si mohou prohlédnout na chodbách celého druhého patra fotografie Winstona 

u malířského plátna, Winstona na súku, Winstona na velbloudu … Hotel má velikou zahradu s palmami, 

exotickými rostlinami a několika koupališti. Ubytování tam rozhodně není levné. Honeymoon suite, líbánkové 

apartmá s vyhlídkou do zahrady a na siluetu Vysokého Atlasu, stojí na jednu noc 1 500 dolarů. 

 Rijád je typický arabský dům, uzavřený kolem centrálního atria, někdy o více patrech, s jediným vchodem a 

bez oken směrem ven. Uprostřed každého rijádu je malé nádvoří s nezbytnou fontánou a zelení. Malý ráj, voda a 

zeleň. To je v zemích žízně a islámské tradice to nejcennější. Okna rijádu vedou pouze na vnitřní pavlače – ženy 

nesměly být spatřeny cizíma očima. Dnes je to také praktické: místnosti jsou chráněny před palčivými paprsky 

afrického slunce. Bydlení v takových domech je i bez klimatizace příjemné. Poté co jsem poznal rekonstruovaný 

ubytovací rijád Dar Atta, dával jsem mu při svých občasných pobytech přednost před mezinárodními hotely.  

 V Marrákeši je půvabný katolický kostel. Účast na bohoslužbách je tam nezapomenutelná, místních katolíků 

je minimum, většina věřících jsou projíždějící nebo turisté a všichni jsou si mnohem blíž. Celebrující kněz zdraví 

přítomné ze vzdálených končin zeměkoule, každého zvlášť a jménem, protože u vchodu je kniha hostí, do které je 

možné se před bohoslužbou zapsat. Řeholní sestry prodávají po mši svaté v atriu chrámu vyšívané ubrusy, vázané 

koberce, keramiku a jiné rukodělné výrobky. Část takto utržených peněz jde na dobročinnost. 

 V Marrákeši, kolem náměstí Džamáa al-Fna, je obrovský trh, súk. Na náměstí samotném jsou kejklíři, 

prodavači vody a jednou z atrakcí je pouliční zubař, který nabízí na prodej použité zubní protézy. Typické jsou 

místní výrobky z kůže, koberce, tkaniny, keramika. O ceně je nutno jednat. Kdo nevyjednává, uráží prodávajícího. 

Mně se osvědčila následující metodika smlouvání: Nabízím třetinu a dohodneme se na polovině vyvolávací ceny. 

Dohodnutá cena je závazná. V arabském světě všude platí, že cena není ani zdaleka tak vázána na hodnotu zboží 

jako spíše na to, co je kupující schopen a ochoten zaplatit. Největší lichotka, které se mi kdy v tomto oboru dostalo, 

byla slova jednoho berberského obchodníka na súku právě v Marrákeši: „Ty smlouváš jako Berber.“ 

 Do Marrákeše se dá jet železnicí, která tam končí. Původní plán, spojit Tanger s Agadirem, už Francouzi do 

roku 1956 nestihli uskutečnit. Překážkou je Vysoký Atlas, který nelze obejít ani po pobřeží, tím méně 

ve vnitrozemí. Hory prudce spadají přímo do Atlantiku. Za padesát let nebyl postaven ani metr, i když projekt 

existuje. 

 Cesta klimatizovaným a čistým vlakem s dobrým servisem je velmi pohodlná a zajímavá. Krajiny se střídají. 

Pohoří Džubailat už má pouštní charakter. Vlak zde stoupá do sedla, ze kterého lze poprvé spatřit Vysoký Atlas. 

Pak se sjíždí do nížiny. Marrákeš leží na rovině, v údolí řeky Tensift, která je ovšem většinu roku bez vody. 

 Při cestě autem je příjemné udělat přestávku u řeky Umm ar-Rabia (matka trav), v příjemném stínu 

eukalyptů a tamaryšků. Zeleň je jenom kolem řeky, o pár stovek metrů dál už je rudá poušť. Berberští chlapci 

prodávají náhrdelníky ze semen eukalyptů. Čekání na zákazníky si zkracují skákáním ze starého železného mostu 

do přehrady. Mezi nimi vyniká Chalid, který umí francouzsky. Při takových setkáních zahajuji hovor vždy 

anamnézou: 

 „Jak se jmenuješ? Kolik máš sourozenců? Co dělá tvůj otec?“ 

 Odpovědi se dají čekat: „Hassan, Mohamed, Azíz, Chalid … Bratrů a sester je nás deset, do školy chodím 

jenom já, jsem nejstarší syn. Jeden člen rodiny musí umět číst a psát. Otec je zemědělec.“ 

 A přesto jsou tam tito chudí šťastni. Tajemství jejich štěstí je prosté: čekají od života mnohem méně než my. 

Nejdůležitější jsou pro ně dobré vzájemné vztahy a pevná rodina. Čím je člověk chudší, tím víc si uvědomuje svou 

závislost na těch druhých. Dnešní obyvatel takzvaného bohatého světa se pošetile domnívá, že nikoho nepotřebuje. 

Proto tak bezohledně ničí rodinu a pohrdá společenstvím. Peníze v kapse nebo na bankovním kontu z něj dělají 

individualistu. Hranice očekávání směrem nahoru neexistují. Přání může být tolik, že je nelze nikdy uspokojit. 

Nejlepší cesta k osobnímu štěstí je tudíž snížení očekávání. Od těchto chudých se lze mnoho naučit. 

 Při takových individuálních setkáních lze proniknout do jemného přediva etnických vztahů. Pod povrchem, 

zdánlivě klidným, vře cosi silného a velikého. Berbeři jsou v celém maghrebu (tedy zemích na západě severní 

Afriky) autochtonním národem. Byli tu dávno před Araby a začínají se hlásit o svá práva. Mají svůj jazyk ve třech 
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nářečích, tarifit, tamazirt a tašelhit, i svoje velmi staré písmo, tifinar, které se píše zleva doprava jako latinka a má 

některé znaky blízké řeckému písmu i latince. Dochovalo se na skalních nápisech na Sahaře. Dnes se v něm tisknou 

berberské čítanky. V Alžírsku už etnický konflikt propukl, v Maroku je to otázka času. 

 Na kraji silnice nás stopuje snědý mladý muž. Jeho velmi opotřebované vozidlo ho definitivně zradilo. Musí 

shánět pomoc. Diví se nám, že jsme zastavili, ale je nám vděčný. Říká, že Arabové by mu nezastavili. 

 „Jsem Berber. Francouzsky jsem se naučil u sester v Mideltu. Francouzština je užitečnější než arabština. 

Arabové nám Berberům nevěří, takže nemusím na vojnu.“ 

 

30. 

Operace 

 Je ráno, únor 2001. Probouzí mě drsný zvuk budíku, dříve než obvykle. Mám sbaleno, za hodinu mě 

Mohamed poveze do Casablanky na letiště. Letím na konferenci do Emirátů. 

 Ale co to? Nemohu vstát. V levém třísle mám bouli jako slepičí vejce, tvrdou jako kámen. První, co mě 

napadá: rakovina. Rostlo to tam, nic jsem nevěděl a teď se to vyvalilo. Ještěže mám na dosah ruky mobilní telefon. 

Volám o pomoc. 

 Přijíždí rychlá pomoc, celkem brzy. Mladá lékařka záchranné služby si neví rady. Vůbec netuší, co by to 

mohlo být. Pravděpodobně vyjela k takovému případu poprvé. Drobní zřízenci mě nemohou na nosítkách unést, po 

schodech jde o život, nejen mně, ale i jim. 

 Po deseti minutách přijíždíme na kliniku Des Nations, Rabat, Souissi. Ujímá se mě zkušený starší lékař. 

 „Položte se, prosím, Monsieur. Teď to bude trochu bolet.“ 

 Opřel se plochou dlaní o mou bouli v podbřišku, zabolelo to pekelně, ale vzápětí to naopak povolilo a boule 

zmizela. Pak se mě pokusil uklidnit: „Je to jen hernie étranglée, uskřinutá kýla, vyhřezlé střevo, zatlačil jsem vám 

ji zpátky, ale doporučuji neprodlenou operaci.“ 

 Neodvažuji se pomyslet, co se mohlo stát, kdyby k tomu došlo v letadle. Za pár hodin uskřinutá tkáň 

nekrotizuje a pak už by to mohlo být velmi vážné. Ale to se nestalo. Je to náhoda? Od jisté doby se přikláním 

k názoru, že nic není náhoda. 

 „Pokud byste měl k naší klinice důvěru, pan profesor Oudanane vás vyšetří a dohodne se s vámi na termínu 

operace.“ 

 Pan profesor Mohamed Oudanane je Berber, zkušený chirurg. Studoval ve Francii. Každý, kdo chce 

v Maroku jako lékař něco znamenat, musí mít francouzský diplom. Nejlépe z Paříže nebo alespoň z Montpelleire. 

 „Ta kýla je oboustranná, monsieur l´ambassadeur. Vlevo roztáhlá, vpravo v začátcích. Máte-li k nám 

důvěru, doporučuji operaci na obou stranách. Použijeme metodu Liechtenstein.“ 

 Pan profesor nejspíš neví, že jistý pan Lichtenštejn vlastnil kdysi třetinu Moravy. Ten jeho Liechtenstein byl 

nejspíše chirurg a toho zase neznám já. Obavy o mou důvěru jsou zbytečné, dám se operovat co nejdřív. 

 Není pravděpodobné, že bych se měl odebrat na druhý břeh, ale otce Marcela přesto zavolám. Přinese mi 

svátost nemocných. Ale přijde až po operaci. 

 Den operace. Přivezli mě do operačního sálu a přesunuli na operační stůl.  Anesteziolog mě píchl do zad. 

Po chvíli říká: „Zvedněte nohu, Monsieur.“ 

 Zkouším to, ale nemám v ní cit. To je ono. Operace může začít. Nástroje cinkají, ležím a sleduji ručičku 

hodin na stěně sálu. 

 Druhý den přichází otec Marcel. Radostně se zdravíme. Takové setkání: zde, v daleké Africe, v Maroku, 

v islámské zemi, přichází za mnou kněz Kristův. Teprve tady a teď si uvědomuji vzácnost takové chvíle a dar, jenž 

spočívá v mém podílu společenství Kristovy církve. 
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 Přesto mě neopouští lehká tíseň. Kdo se rád zpovídá ze svých poklesků? Vždyť Bohu nemůžeme nabídnout 

nic jiného než vlastní ubohost. Jsou však situace, kdy se i obavy mohou změnit v radost. A tak se toto zvláštní 

přijetí svátosti smíření mění v upřímný rozhovor. 

 „Jak rád bych jednou, ještě na tomto břehu, viděl to, co skutečně je.“ 

 „Každému není 

dáno, Monsieur. Ale 

kdykoli čtete Písmo, 

mluví k vám Bůh.“ 

 Otec Marcel se 

loučí. Po jeho odchodu 

otvírám zásuvku nočního 

stolku a beru do ruky 

Písmo svaté Nového 

zákona. Kniha se sama 

kdesi otevře a já na tom 

místě čtu: 

 Konečně, bratři, 

mějte zájem o všechno, co 

je pravdivé, co je čestné, 

co je spravedlivé, co je 

nevinné, co je milé, co 

slouží dobré pověsti, a o 

každou zdatnost nebo 

činnost, která si zasluhuje 

chvály. Dělejte i nadále 

to, čemu jste se ode mne 

naučili, co jste ode mě 

převzali, ode mě slyšeli a 

na mně viděli. A Bůh 

dárce pokoje, bude s vámi. 

(Flp 4,8-9) 

 Jako bych náhle 

prozřel. Kdykoli čteme 

Písmo, mluví k nám Bůh! 

Tak pravil otec Marcel a 

tak tomu i je. Tím jsem si 

nyní jist! Jak prosté! 

 Člověk se stále učí. 

 pokračování příště 
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